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pintou favoRito?

A campanha entra na reta final com a 
mesma tendência de segundo turno 
entre Vanderlan Cardoso (PSd) e Ma-
guito Vilela (MdB). A diferença é que 
Vanderlan cresceu pouco, enquanto 
Maguito se descolou de um empa-
te inicial com Adriana Accorsi (PT) e 
vem crescendo, rodada a rodada, nas 
pesquisas. Grupom, Serpes e Real Big 
dão empate técnico entre os dois, com 
vantagem numérica pra Vanderlan, 
enquanto o Ibope coloca o emedebista 
à frente. A dúvida sempre é a mesma: 
Maguito que, hospitalizado, teve no-
tícia de redução na rejeição, parou de 
crescer? Mais pesquisas vêm no final 
de semana. em caso de repetir qua-
dro mais favorável, Maguito se coloca 
como favorito. O segundo turno será 
curto, sem muito tempo pra mudar. 

adRiana no ataquE 
Adriana Accorsi (PT) mantém o ataque 
sobre Vanderlan na reta final. Recu-
pera alguns pontos e continua apos-
tando na mística força petista na reta 
final. Uma imagem de outros tempos, 
de militância mais aguerrida e presen-
te nas ruas. Adriana é acusada de fa-
zer jogo pra Maguito. Parece que não. 
está tentando recuperar espaço. 

GayER dEixa o tRaço 
duas pesquisas mostram o descola-
mento do representante do bolso-
narismo raiz da turma do traço. O 
candidato acredita estar em quarto 
lugar. Hoje estaria em sexto. Gayer 
não tem tempo no rádio e na TV, 
por força da cláusula de barreira 
contra o seu partido, o dC. 

SEm RESpiRaR
A eleição acontece no domingo, com 
resultado conhecido já à noite. Fes-
ta para vereadores eleitos, tristeza 
para não eleitos e não haverá muito 
tempo pra pensar. Quem passar para 
o segundo turno, terá uns dois dias 
pra articular e buscar fôlego. Campa-
nha de apenas dez dias para se che-
gar ao vencedor. 

númERo máGico  
19 mil votos foi o quociente para que um 
partido fizesse vereador em 2016. Se as 
regras atuais fossem aplicadas, ficariam 
12 vagas para decidir na chamada sobra. 
Q1uem apresentou chapa completa, vai 
conseguir fazer um representante. Há 
uma expectativa de recuperação de es-
paço nas urnas por siglas tradicionais, 
como deM, PSdB e PT, além do MdB, 
que tem dez vereadores atualmente. 

BolSonaRo calado
Presidente mantém silêncio militar 
sobre o resultado da eleição ameri-
cana e a investigação sobre o sena-
dor Flávio. Vai aguardar decisão da 
justiça em ambos os casos. O silêncio 
sobre a eleição de Biden pode isolar 
mais ainda o Brasil e a liderança do 
presidente no cenário mundial. 

SEm auxílio, apoio cai 
Pesquisa Serpes apontou queda de 8 
pontos em um mês na avaliação do 
presidente Bolsonaro, na condução da 
pandemia. Justo após o anúncio do fim 
do auxílio emergencial, já com redução 
pela metade para o resto do ano. 

com quEm vou?

Maior colégio eleitoral do país. São 
Paulo consolida a liderança do pre-
feito Bruno Covas (PSdB), que foi 
vice de Doria em 2016. Guilherme 
Boulos (PSOL) assumiu o segundo 
lugar. Qual dos dois terá o apoio do 
presidente, que promete entrar nas 
campanhas no segundo turno?

mEnoS paRtidoS 
Com as novas regras, o número de par-
tidos com representação na Câmara de 
Goiânia deve diminuir. Foram 22 com 
eleitos há quatro anos. Consequência 
das novas regras. 

povo quE quER voltaR 
Carlos Soares (PT), Célia Valadão (MdB), 
Geovane Antônio (PSB), Mauro Rubem 
(PT), Pedro Azulão Jr (PSB) e Sandes Jú-
nior (PP) entre os nomes que querem 
voltar à Câmara no ano que vem.

SaúdE é pRioRidadE 
daniel Vilela, que preside o MdB em 
Goiás, tem dedicado mais tempo acom-
panhando a recuperação do pai, Maguito 
Vilela. A saúde de Maguito é a prioridade 
neste momento, para daniel. A partici-
pação de Maguito na reta final não está 
descartada, mas não será forçada. Mes-
mo sem o candidato, a campanha está 
nas ruas. Com animação. 

não comBina
estranho o anúncio de que Íris Re-
zende pode reabrir escritório no ano 
que vem, em Goiânia. Não combina 
com quem anunciou, de forma enfá-
tica, a aposentadoria política. 

fim dE uma GERação
As eleições de 2020 e 2022 devem 
marcam a saída de cena de muitas 
figuras da política em Goiás. Magui-
to Vilela em Goiânia pode até buscar 
novo mandato em 2024, caso seja 
eleito agora. Íris saiu de cena e Marco-
ni Perillo parece trabalhar para ser es-
quecido. Ronaldo Caiado pode encer-
rar também sua carreira com a busca 
da reeleição em 22. está sendo aberto 
espaço para uma outra geração. 

podER daS REdES 
Nunca uma eleição abriu tanto campo 
para o trabalho nas redes sociais, com o 
acesso à telefonia celular e a pandemia. 
No entanto, as redes estão servindo, 
principalmente, para reforçar posições 
de quem já é conhecido. A conferir. 

doiS GRupoS
Lula e Ciro Gomes começaram a con-
versar sobre 2022, com o PT poden-
do abrir mão da cabeça de chapa. 
Sérgio Moro, Luciano Huck e João 
dória conversam mais à direito. 
Moro acredita que outros nomes, 
como João Amoêdo podem entrar no 
grupo. Como não é do ramo, Moro 
mais desagradou do que agregou. 

poR quE?

A eleição de Biden pode ter reflexo 
em outras democracias pelo mundo.

marcelohel@gmail.com

“Uma máscara não é uma 
manifestação política, 

mas uma boa forma de 
unir o país”.  (Joe Biden)
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Garavelo terá salto em mobilidade 
com novos eixos viários, diz Gustavo

recurso da mobili-
dade urbana ado-
tado por grandes 

metrópoles para evitar 
congestionamentos, co-
nectar diferentes regiões 
da cidade e encurtar o 
tempo das viagens no 
transporte coletivo, os 
eixos viários vão se mul-
tiplicar em Aparecida na 
próxima gestão de Gusta-
vo Mendanha (MDB). Foi 
o que destacou o prefei-
to e candidato à reelei-
ção nesta segunda-feira, 
numa série de lives com 
os candidatos a vereador 
e vereadora da Coligação 
‘Aparecida Com Certeza’.

Nos bate-papos vir-
tuais que Gustavo tem 
participado e incentiva-
do para evitar os riscos 
de contágio da Covid-19, 
o candidato ressalta que 
Aparecida já tem quatro 

eixos estruturantes no 
sentido norte-sul, todos 
eles construídos em go-
vernos do MDB. Gustavo 
lembrou que outros cinco 
eixos viários no sentido 
leste-oeste, já lançados 
no atual mandato, serão 
concluídos nos próxi-
mos quatro anos, caso se 
confirme a sua reeleição. 
Quatro desses novos ei-
xos estruturantes vão be-
neficiar diretamente a re-
gião do Grande Garavelo.

“São obras que vão re-
volucionar a mobilidade 
urbana em nossa cidade. 
Milhares de condutores 
e usuários do transporte 
coletivo poderão chegar 
aos seus destinos com 
mais agilidade ao cruzar 
a região do Grande Ga-
ravelo em direção tanto 
a Goiânia quanto a ou-
tros bairros de Apareci-

da”, disse Gustavo Men-
danha. Ele é candidato 
da coligação Aparecida 
Com Certeza.

O prefeito argumen-
tou que a construção 
dos eixos estruturantes 
levará benefícios não 
só com a pavimentação 
nos bairros cortados por 
eles, mas também com 
novas linhas interbairros 
que serão criadas para 
suprir a demanda nessas 
vias expressas. Na live, 
Gustavo ponderou que 
os eixos Leste-Oeste vão 
ajudar também a escoar 

a produção do novo polo 
industrial que sua pro-
vável nova gestão im-
plementará na região do 
Grande Garavelo.

Projetando já uma ges-
tão bem-sucedida ao lado 
do hoje candidato a vice-
-prefeito Vilmar Mariano 
(MDB), Gustavo acrescen-
tou: “Reafirmo meu com-
promisso de levar a pavi-
mentação a todas as ruas 
habitadas e com rede de 
água de Aparecida, mas 
na região do Grande Ga-
ravelo teremos mais. 
Com recursos próprios, 

conquistados por meio 
de empréstimo junto ao 
Banco Andino, vamos 
construir os novos Eixos 
Leste-Oeste que interli-
garão toda a região, faci-
litando o deslocamento 
dos moradores, seja de 
carro, bicicleta ou a pé”.

O projeto, que integra 
o programa de Reestru-
turação Viária da Bacia 
do Ribeirão Santo Antô-
nio, ainda contemplará a 
construção de um buei-
ro em concreto armado, 
de cerca de 36 metros 
de comprimento, inter-

ligando o Polo Empresa-
rial Goiás ao Residencial 
Agenor Modesto, na al-
tura do Instituto Federal 
de Goiás. Compõem ain-
da o projeto a constru-
ção de duas pontes, sen-
do uma entre os bairros 
Campos Elíseos e Jardim 
Florença. A outra ponte, 
sobre o córrego Poções, 
interligará os setores 
Veiga Jardim e Terra Pro-
metida, na Avenida Fran-
cisco Veiga Jardim.

Parceria com 
o Município 
de Goiânia 

Gustavo Mendanha 
tem indicado aos eleito-
res de Goiânia o voto em 
Maguito Vilela (MDB), que 
é ex-governador, ex-sena-
dor e ex-prefeito de Apa-
recida. Ele acredita que, 
com a experiência de Ma-
guito na gestão pública e 
com o bom trânsito que o 
emedebista tem em Bra-
sília para buscar recursos 
federais, a capital será 
beneficiada com a con-
clusão de obras iniciadas 
pelo prefeito Iris Rezende 
(MDB) e com novas obras, 
inclusive executadas em 
conjunto com Aparecida.

Prefeito e candidato do MdB à 
reeleição lembrou em live com 
postulantes a vereador que, além 
das vias expressas, a localidade 
receberá um novo polo industrial 
em seu 2º mandato
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Maguito vai implantar a Casa da Mulher Goianiense
O candidato a prefei-
to Maguito Vilela (MDB) 
promete implantar e 
equipar a Casa da Mulher 
Goianiense, dentro do 
seu plano de governo de 
políticas de assistência 
e proteção às mulheres 
em situação de vulnera-
bilidade social, além de 
programas de inclusão 
no mercado de traba-
lho, especialmente às 
mães responsáveis pelo 
sustento das famílias. O 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH) já 
destinou R$ 10,5 milhões 
para criação do local de 
amparo na capital. 

Flávia Teles, esposa de 
Maguito Vilela, reconhece 
a importância do modelo 
de proteção, inspirado na 
Casa da Mulher Brasileira, 
em Brasília. “A mulher que 

sofre violência doméstica 
não tem condições de sair 
da casa porque ela não 
tem como se manter, esta 
será uma oportunidade 
formidável da mulher ga-
rantir independência fi-
nanceira e romper com o 
ciclo de violência e trazer 
dignidade para a família”, 
enfatiza Flávia que cita o 
agravamento deste pro-
blema durante a pande-
mia de coronavírus como 
fator importante a para 
criação de políticas ime-
diatas para as mulheres. 

A ideia é que o equipa-
mento conte com ampla 
rede de apoio entre a so-
ciedade civil, entidades do 
terceiro setor e iniciativas 
específicas para as mulhe-
res, e ainda estruturas do 
Poder Judiciário para dar 
amparo jurídico às mulhe-
res, além de equipe multi-

disciplinar para dar apoio 
psicossocial, de capacita-
ção e ações que garantam 
a autonomia econômica. 
A secretária municipal de 
Políticas para as Mulheres, 
Patrícia Quirino Moura de 
Freitas, já se manifestou 
anteriormente pela defesa 
do projeto e classificou a 
Casa da Mulher como uma 
grande conquista. “Convivi 
com mulheres que sofre-
ram violência e sei o que 
representa para elas essa 
grande conquista”, afirmou.

“A violência de gênero é 
um grave drama social que 
precisa ser combatido pelo 
poder público. E nós vamos 
atacar este problema dan-
do condições para que a 
mãe de família, a mãe sol-
teira, possa ter oportunida-
des para seguir com a vida 
e dar dignidade aos seus 
filhos. Eu sempre cuidei de 

pessoas e, se Deus me per-
mitir ser eleito prefeito de 
Goiânia, isso não vai ser di-
ferente, nós vamos cuidar 
das mulheres e das famí-
lias”, tem afirmado Magui-
to Vilela em reuniões com 
entidades do terceiro setor 
na campanha.

O programa Valoriza-
ção à Mãe Solo, outra ini-
ciativa prevista no plano 
de governo de Maguito, 
vai estabelecer condições 
para a inserção da mulher 
no mercado de trabalho e 
na vida social e também 
a formação de uma am-
pla rede de apoio. Uma 
das iniciativas é estipular 
nos contratos que as em-
presas assumirem com o 
poder municipal a reser-
va de vagas para mulhe-
res vítimas de violência 
e que são assistidas pela 
administração.
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Portaria libera funcionamento 
responsável de clubes, tabacarias 
e parques de diversões em Aparecida

O Comitê Municipal 
de Prevenção e 
Enfrentamento a 

Covid-19 decidiu que as 
atividades em clubes re-
creativos, condomínios 
fechados e tabacarias 
poderão ser retomadas 
no município desde que 
sejam cumpridas as nor-

mas sanitárias estabele-
cidas para prevenção a 
disseminação do novo 
coronavírus.

Publicada no Diá-
rio Oficial Eletrônico da 
Prefeitura de Aparecida, 
nesta sexta-feira, 06, a 
Portaria N° 086/2020, 
que altera a Portaria nº 

056/2020-GAB/SMS, au-
toriza a retomada res-
ponsável de atividades 
em clubes recreativos e 
em condomínios fecha-
dos. Portanto, fica libe-
rada o uso responsável 
de piscinas.

Já a Portaria Nº 
87/2020, que altera as 

portarias nºs 048, 062, 
069 e 077, autoriza a re-
tomada de atividades 
em parques de diversão 
e parques temáticos, não 
excedendo 50% da capa-
cidade máxima do esta-
belecimento. Além disso, 
amplia a capacidade de 
público presente em even-

tos sociais como casamen-
to, aniversário e similares.

Anteriormente, a capa-
cidade máxima era 100 
pessoas e agora são 150, 
desde que sejam cumpri-
das as medidas de pre-
venção ao novo coronaví-
rus. A portaria estabelece 
uma pessoa a cada 10 

m², não podendo exercer 
50% da capacidade de lo-
tação do estabelecimen-
to. O documento também 
autoriza a retomada das 
atividades em tabacarias.

Acesse a portaria: ht-
tps://webio.aparecida.
go.gov.br/diariooficial/
download/1510
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d esde sempre estive envolvido em campanhas 
eleitorais. Primeiro, vivendo em casa com meu pai 
e guia, Honor Cruvinel. Há quatro anos, por enxer-

gar que este seria um bom caminho para levar o bem às 
pessoas. Agora, em busca de novo mandato, vários desa-
fios se colocam à frente. O primeiro, com este momento 
único vivido pela pandemia. O outro para firmar novos 
compromissos com a população. 

A Covid mexeu com a vida de todos. Tive a doença e 
senti na pele os seus riscos. Assim, é natural perceber mui-
ta gente arisca, não querendo muito contato com os candi-
datos nesta campanha. Por outro lado, tem sido crescente a 
corrente de pessoas comprometidas com o nosso trabalho. 
E essa é a motivação diária para seguir à frente. 

A retomada completa das atividades de todos os seto-
res deve ser a tônica para o ano que vem. E é por isso que 
vamos lutar. Os profissionais de saúde devem ser mais va-

lorizados ainda. As escolas devem reforçar o atendimento 
psicológico, para receber crianças e adolescentes que es-
tão em formação e convivem com mudanças na rotina e no 
comportamento, trazidas pela pandemia. Vamos debater e 
articular para que isso aconteça de forma tranquila. 

Temos que discutir menos impostos para os setores que 
ainda estão afetados pela pandemia. Todos temos que en-
carar isso. Ampliar cursos de capacitação, que devem chegar 
aos bairros, é um caminho. Assim como temos a proposta 
de levar centros de TI para estimular o uso da internet e 
o empreendedorismo, especialmente entre os mais jovens.

Investir no meio ambiente é fundamental. É preciso uma 
lei complementar para que empresas possam estar presentes 
na preservação dos nossos parques. É preciso criar eventos 
esportivos e levar feiras muito especiais a esses espaços. 
Assim como defendo a criação de um grupo específico den-
tro da Guarda Municipal apenas para atender às demandas 

dos parques. A cidade e a nossa vida pedem isso.
Goiânia precisa ser ainda mais sustentável. Estamos 

propondo a coleta seletiva em todas as escolas da rede 
municipal. Ainda a efetivação do polo industrial no Aterro 
Sanitário. São medidas que estimulam a sustentabilidade, 
com geração de emprego e renda.

Penso também na articulação por melhorias na cidade. 
Penso em um novo sistema viário, para integrar melhor a 
Região Noroeste de Goiânia. Precisamos de um Plano Dire-
tor de Arborização e do nosso Código Ambiental.

Não são bandeiras. São compromissos que estarão pre-
sentes nos próximos anos. Se for essa vontade de Deus e 
da população. Por enquanto, tenho a sensação de dever 
cumprido. Para o futuro, tem muita força e fé para continu-
ar construindo uma cidade melhor.

* Gustavo Cruvinel é vereador pelo MDB em Goiânia

Gustavo Cruvinel
É vereador pelo MDB em GoiâniaNovos desafios
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GSA faz a aquisição da La Food

O Grupo GSA adqui-
riu a La Food, uma 
indústria que nas-

ceu em 2011, no Paraná, 
para produzir snacks a 
partir de ingredientes 
saudáveis. Toda a fabri-
cação da La Food agora 
será em Goiás. As linhas 
de produção de salgadi-
nhos foram levadas para 
a sede da GSA, em Apa-
recida de Goiânia, permi-
tindo a geração de novos 
empregos e renda em ter-
ritório goiano.

A La Food possui seu 
próprio portfólio, a linha 

Inspire , com a produção 
de chips de soja, de lenti-
lha e de multicereais, mas 
é especialista em produ-
ção de marcas próprias. 
Ela é a responsável por 
alguns snacks de bordo 
da Azul Linhas Aéreas, 
além dos chips e multi-
grãos da Leven (marca 
própria das Lojas Ameri-
canas) e dos produtos da 
Goood+ (marca da rede 
de farmácias Nissei).

A aquisição represen-
ta inovação e sinergia 
entre ambas às empre-
sas, que acreditam em 
um futuro com o desen-
volvimento de alimentos 
mais saudáveis e que se 
dedicam ao mercado de 
marcas. O mercado de 
alimentos saudáveis é 
um segmento que cresce 

globalmente e está cada 
vez mais presente no 
consumo do brasileiro.

Segundo pesquisa da 
Euromonitor Interna-
cional de 2019, o Brasil 
ocupa a quarta coloca-
ção mundial no ranking 
de vendas de alimentos 
e bebidas saudáveis, um 
mercado que movimenta 
cerca de US$ 35 bilhões 
por ano. “O brasileiro tem 
mudado bastante os 
seus hábitos e consciên-
cia sobre a alimentação 
e consumo, queremos 
fazer parte deste novo 
momento do mundo e 
sermos protagonistas, 
sendo uma marca goia-
na que permite ao con-
sumidor uma alimenta-
ção de qualidade a um 
preço justo para todo o 

país”, afirma Scodro.

A indústria goiana
A GSA Alimentos sur-

giu em 1984 e atual-
mente conta com um 
parque industrial de  30 
mil metros quadrados. 
Cerca de 120 milhões 
de pessoas têm contato 
com uma das nove mar-
cas das GSA por mês.

A indústria goiana  en-
trou no mercado de mar-
cas próprias em 2012, e se 
solidificou em 2015. Atual-
mente conta com uma car-
ta de 50 clientes, alguns 
com atuação regional, 
como rede de supermer-
cados, mas também com 
desempenho no merca-
do nacional, como outras 
indústrias de alimentos. 
Como por exemplo, no 

varejo alimentar o Carre-
four, a Makro, ambas com 
atuação nacional e a Cen-
cosud – na bandeira Bre-
tas, nos estados de Goiás 
e Minas Gerais- além das 
indústrias  Caramuru Ali-
mentos e a Anchieta.

Apenas no primei-
ro semestre deste ano, 
a GSA (www.grupogsa.
com.br) teve um cresci-
mento de 24,5%. Entre 
os anos 2014 e 2019 o 
salto foi 48%, muito sig-
nificativo em meio ao 
cenário econômico glo-
bal não muito positivo.

Sobre a GSA | 
#JeitoGSAdeser

Especializada na fa-
bricação de macarrão 
instantâneo, refrescos 

em pó, mistura para so-
pão, pipoca para micro-
-ondas, misturas para 
bolo e salgadinhos. Em 
2018, a empresa entrou 
no ramo de snacks, com 
a produção dos salgadi-
nhos Sanditos.

Fundada em 1984, a 
GSA é administrada por 
Sandro Marques Scodro. 
Neste período, a empre-
sa cresceu e adquiriu 
novas marcas e produ-
tos. A GSA é responsável 
pelos produtos das mar-
cas Refreskant, Sandella, 
Velly, Produtos Paulista, 
Icebel, Yolle, Sanditos, 
SanChips e Dona Raiz. 
O Grupo GSA conta com 
duas distribuidoras – a 
Vetor e o CV Goiás Dis-
tribuição. Mais: www.
grupogsa.com.br

Produção do 
portfólio será 
em Goiás
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crescimentO

Expectativas de vendas de panetones são otimistas
Chegam as festas de fim 
de ano e a mesa do brasi-
leiro ganha um novo pão, o 
panetone.  O levantamento 
mais recente da Associação 
Brasileira das Indústrias 
de Biscoitos, Massas Ali-
mentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (Abimapi) 
mostra que o consumo per 
capita dos brasileiros é de 
440 gramas, o equivalente 
a um panetone inteiro. 

Com perspectivas po-
sitivas, o Bretas - rede de 
supermercados com lojas 
em Goiás e Minas Gerais 
– espera um aumento de 
vendas de 7% do produto 
neste ano.  A expectativa 
é vender quase 500 mil 
unidades – 320 mil em 
solo mineiro e 178 para 
os goianos.

A rede conta com um 
grande portfólio de pro-
dução própria e com as  
linhas industrializadas de 
cinco marcas. Os preços 
são variados. Os paneto-
nes de gotas de chocolate 

são os preferidos da linha 
industrializada. Já a novi-
dade na padaria das lojas 
são os panetones trufados 
de fabricação própria nos 
sabores: creme com avelã, 
limão e leite ninho.

As vendas de panetone 
nas 80 lojas do Bretas já 
fazem parte do sortimento 
das unidades. Mas ganham 
força no final o ano. O pro-
duto tem procura indepen-
dentemente da época. 

O mercado
A pesquisa da Abi-

mapi espera um cres-
cimento nas vendas de 
10% em 2020. O Brasil 
produz 39 toneladas de 
panetones por ano, sen-
do o consumo per capita 
é de 440 gramas, a me-
tade em relação à Itália, 
onde foi criado.

O principal consumidor 
são as pessoas de 40 anos 
ou mais, a  maioria das 
classes A e B. A preferência 
nacional são os tradicio-
nais – com frutas cristali-
zadas e com gotas de cho-
colate. A pesquisa mostra 
que sete em cada dez pro-
dutos são destes sabores. 
Em apenas três meses de 
venda, o faturamento é de 
R$735 milhões.

Sobre o Bretas
Fundado em 1954, 

o Bretas está entre as 
maiores redes supermer-
cadistas do País, com 80 
lojas, 12 postos de com-
bustíveis, e cinco Centros 
de Distribuição, em Mi-
nas Gerais e Goiás. Desde 
2010 integrou-se a Cen-
cosud, um dos principais 
grupos varejistas do mer-
cado sulamericano com 
presença na Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia e 
Peru, e um escritório co-
mercial na China. No Bra-
sil, o Bretas conta com 
cerca de 8 mil colabo-
radores que trabalham 
para oferecer aos clien-
tes qualidade e serviço 
a preços justos. www.
bretas.com.br
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polícia civil

Força-tarefa prende envolvidos na 
morte do empresário Agno Rainere

a Polícia Civil de Goi-
ás (PC-GO) apresen-
tou, na manhã desta 

segunda-feira (09/11), o 
resultado da força-tarefa 
criada para elucidar o caso 
do empresário Agno Rai-
nere, assassinado no final 
de setembro, em São Mi-
guel do Araguaia. Ao longo 
da última semana, policiais 
civis cumpriram, em Goiâ-
nia e no município do in-
terior, a prisão de todos os 
suspeitos de envolvimen-
to no homicídio: os dois 
que são apontados como 
executores, os três que 
investigadores acreditam 
terem sido os intermediá-
rios – um advogado e dois 
ex-agentes penitenciários 
– e o principal suspeito de 
ser o mandante.

O delegado-geral da 
Polícia Civil, Odair José So-
ares, destacou o trabalho 
técnico e o profissionalis-
mo das forças de seguran-
ça para dar respostas rápi-

das à sociedade diante de 
mais um crime no Estado. 
“Já se tornou rotina diária 
a apresentação de resul-
tados de operações reali-
zadas pela Polícia Civil de 
Goiás”, disse. “Aqui estamos 
mostrando a excelência no 
combate àquele que mais 
causa repulsa ao cidadão 
goiano, que é o crime de 
homicídio. São filhos, pais, 
irmãos, primos, tios, ami-
gos que são assassinados 
por motivos diversos, que 
variam do interesse eco-
nômico a conflitos pesso-
ais”, acrescentou.

O empresário rural 
Agno Rainere, 44 anos, 
foi morto a tiros enquan-
to trabalhava, no final 
da tarde do dia 30 de 
setembro deste ano. O 
assassinato causou gran-
de comoção na região. 
Segundo Rilmo Braga, 
titular da Delegacia de 
Investigação de Homi-
cídios (DIH), o crime foi 

motivado por desaven-
ças familiares que en-
volvem divisão de bens 
de elevados valores em 
dinheiro. Em casos as-
sim, explicou, a Polícia 
Civil não divulga a iden-
tidade dos investigados.

Rilmo Braga parabeni-
zou toda a força-tarefa en-
volvida no caso Agno, for-
mada por agentes da DIH, 
da 12ª Delegacia Regional 
da PC de Porangatu, da Ge-
rência de Inteligência da 
PC e da Delegacia de São 
Miguel do Araguaia. Foram 
dezenas de policiais civis, 
entre delegados, agentes, 
escrivães e papiloscopis-
tas. “Tecnicamente foi uma 
investigação brilhante”, 
ressaltou Braga. Ele con-

tou que, das seis pessoas 
presas, cinco confessam 
detalhadamente o crime. 
“Diversas circunstâncias 
específicas terão que ser 
mantidas em sigilo, mas 
todas as versões total-
mente corroboradas. Não 
há dúvida nenhuma sobre 
todo plano delitivo.”

O titular da Homicídios 
também ressaltou o apoio 
recebido do secretário de 
Segurança Pública, Rodney 
Miranda, e do Governo de 
Goiás, além do Ministério 
Público e do Poder Judiciá-
rio para o sucesso das ope-
rações que levaram à pri-
são dos envolvidos. “É com 
muita satisfação que nós 
damos à sociedade goiana 
essa pronta resposta, para 

tentar minimizar, de algu-
ma forma, o sofrimento 
dessas famílias”, explicou. 

Investigação
Membro da força-tarefa, 

o delegado Elton Diogo 
Fonseca, da DIH, deu de-
talhes da investigação. Ele 
explicou que a motivação 
do crime está relaciona-
da à recente separação 
conjugal de Agno Rainere. 
Por meio de imagens de 
câmeras de segurança, foi 
possível identificar o res-
ponsável pela execução da 
vítima. A partir daí, os de-
mais envolvidos também 
foram identificados.

“Em resumo, o ex-sogro 
da vítima contratou um ad-
vogado da família por R$ 

150 mil para dar fim à vida 
do Agno. Esse advogado 
procurou uma pessoa na 
cidade, que é um ex-agen-
te penitenciário, e esse fez 
contato com um colega da 
época do sistema prisional. 
Essa pessoa, já de Goiânia, 
foi quem contratou as ou-
tras duas: tanto o motoris-
ta do veículo, como o exe-
cutor”, explicou o delegado 
Elton Diogo Fonseca.

A delegada Rafaela 
Wiezel Alves Azzi, também 
da DIH, ressaltou a impor-
tância da união dos forças 
de segurança do Estado. “O 
sucesso do cumprimento 
dos mandados de prisão, 
dessas buscas, em um cri-
me notadamente grave e 
de repercussão como esse, 
se deve ao empenho dos 
nossos agentes, dos nos-
sos escrivães e dos nossos 
papiloscopistas”, disse.

Resposta rápida
Assim com o caso do 

empresário Agno Rainere, 
recentemente as forças de 
segurança de Goiás finali-
zaram em tempo célere a 
primeira fase da operação 
que resultou na identifi-
cação dos responsáveis 
pela morte dos advogados 
Frank Alessandro Carva-
lhaes de Assis e Marcus 
Aprígio Chaves, em Goiâ-
nia. Dia 30 de outubro, 48 
horas após o assassinato 
dos advogados, a força-
-tarefa prendeu o autor do 
crime e deu início à segun-
da etapa da investigação, 
que está sob sigilo. 

Segundo investigações, crime 
cometido no final de setembro 
teve participação de ex-familiar 
da vítima, que seria mandante. 
Também foram presos três 
acusados de serem intermediários 
e dois de serem executores, ao 
longo da última semana, em 
operações no interior e na Capital
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Governador Ronaldo Caiado agradece às 
forças de segurança pela solução do crime
Como governador do Es-
tado, presto meus agrade-
cimentos às nossas forças 
de segurança que, mais 
uma vez, demonstram 
que não há espaço para a 
criminalidade e a impu-
nidade em Goiás. Como 
resultado de um trabalho 
eficiente e integrado, fo-
ram identificados e presos 
os seis suspeitos de par-
ticipação no brutal crime 
que vitimou o comerciante 
Agno Raniere, de 44 anos. 

O homicídio ocorreu no 
final de setembro, em São 
Miguel do Araguaia.

Dias depois, estive no 
município e pude prestar, 
pessoalmente, minha soli-
dariedade aos familiares 
da vítima e assegurar que 
esse crime brutal seria 
devidamente elucidado, 
assim como ocorre com 
todos os demais casos 
em Goiás. Determinei 
que o secretário de Se-
gurança Pública, Rodney 

Miranda, destacasse a 
melhor equipe para que 
a resposta fosse célere. E 
assim procedemos.

Durante coletiva reali-
zada nesta segunda-feira 
(09/11), na sede da Dele-
gacia de Homicídios (DIH), 
em Goiânia, tivemos mais 
detalhes desta trama ardilo-
sa para ceifar a vida de um 
homem de bem. Mas, graças 
ao trabalho árduo e ininter-
rupto dos nossos agentes, 
escrivães e papiloscopistas, 

homens e mulheres de mui-
ta técnica e garra, alcança-
mos sucesso na resolução 
deste crime grave, dando 
respostas à família e à so-
ciedade. Como bem diz o 
delegado-geral da Polícia 
Civil, Odair José Soares, 
já se tornou uma rotina a 
apresentação de resulta-
dos de operações realiza-
das pela corporação.

É imperativo também 
reconhecer a atuação do 
Ministério Público do Esta-

do de Goiás (MPGO) e do 
Tribunal de Justiça do Esta-
do de Goiás (TJGO), que en-
tenderam a necessidade de 
dar celeridade à expedição 
dos mandados de buscas, 
apreensões e de prisões. 
Essa parceria foi fundamen-
tal à atuação da Polícia Civil. 
O desfecho deste caso é só 
um dentre inúmeros exem-
plos de que todas as insti-
tuições e Poderes constitu-
ídos estão de mãos dadas e 
em harmonia, em prol dos 

7,2 milhões de goianos.
À família e aos amigos 

de Agno Rainere, reforço 
aqui, minhas condolências 
e mais profunda solidarie-
dade. Como homem de fé, 
peço a Deus que, em sua 
infinita bondade, continue a 
consolar o coração de todos.

Como líder do nosso Es-
tado, asseguro que, dentro 
do que é de minha compe-
tência, a Justiça será feita.

Ronaldo Caiado
Governador de Goiás
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Novembro azul
A contadora Sucena Hummel, por meio do SeSCON-Goiás 

promove neste mês do Novembro Azul, a live “Sua vida 
por um toque”, na próxima quarta-feira (11), às 16h. Os 
doutores Pedro Marcelo Neiva Pinheiro, urologista do 
Hospital Instituto do Rim Bueno (IRG) e Gabriel Felipe 

Santiago, oncologista clínico do Centro de Oncologia 
IHG Medicina Humanizada participam do evento virtual. 

Sendo o segundo tipo mais comum entre homens, a 
conscientização mundial para a prevenção contra o 

câncer de próstata é uma das ações mais importantes. A 
estimativa é que cerca de 65 mil casos são diagnosticado 
por ano. destes, conforme o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), 13,6 mortes para cada 100 mil homens.

aNimais De eliTe
entre os dias 15 e 22 de novembro, Goiânia receberá a 1ª 

exposição Interestadual do Gir Leiteiro. O evento será 
realizado no Parque de exposições da capital goiana 

e contará com mais de 250 animais de elite. Criadores 
inscreveram animais para participação em Torneio Leiteiro 

e Julgamento de Pista. A programação contará ainda 
com palestras, fóruns de discussão e leilão de animais, 

entre outras atividades. em atendimento às medidas de 
enfrentamento à pandemia de Covid-19, o evento não será 

aberta ao público geral, mas será transmitido pelo YouTube. 
A expo Gir receberá produtores rurais, criadores e tratadores 
observando o limite de 500 participantes determinado pela 

Vigilância Sanitária. A exposição seguirá ainda a legislação 
sanitária animal e todos os demais protocolos determinados 

pelas Secretarias estadual e Municipal de Saúde. O evento 
será realizado por criadores goianos com o apoio da 

Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) e 
da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

NaTal
Com o objetivo de resgatar os bons sentimentos, a esperança, 

a alegria e os sonhos, o Natal 2020 na Costa do Sauípe será 
ainda mais iluminado e repleto de shows e música. Um dos 
destaques será o espetáculo musical “Turminha da Zooeira 

- especial de Natal”. Acolhedor e divertido, o show levará os 
personagens a se aventurarem na missão de salvar o Natal. e 
não será só a turminha a animar os hóspedes, durante todo o 
mês, os divertidos e atrapalhados mascotes natalinos, ding & 

dong, trarão ainda mais entretenimento.

culiNária De NaTal
A chef Adriana Gomes, à convite da Marajoara Laticínios, 

participa do programa Casa de Bolos, que oferece capacitação 
gratuita com conteúdo 100% online para pequenos 

confeiteiros e confeitarias. Neste fim de ano o programa traz 
um módulo especial de Natal, com uma receita de Sobremesa 

na Taça, elaborada pela chefe Adriana, que também irá 
gravar um vídeo exclusivo para o Casa de Bolos, em que ela 

dará dicas para decoração de pratos natalinos. O Casa de 
Bolos especial de Natal estará disponível para inscrições a 

partir do dia 16 de novembro. Ainda dentro do programa de 
capacitação, a chef também irá realizar no dia 19 de novembro 

uma live pelas redes sociais da Marajoara, onde  falará sobre 
empreendedorismo na área de culinária.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Lançamento -  Poliana Rocha, a esposa do cantor sertanejo Leonardo, esbanjou 
beleza ao prestigiar o lançamento do SUV compacto WR-V, na Tecar Honda.

Zayn - Guilherme Valentim, Marcos Bessa e Marcelo 
Cândido (à direita), executivos da elmo engenharia e 
Incorporações, participaram de evento realizado no 
restaurante Contemporane para apresentar o Zayn 
Home, novo conceito de boutique imobiliário.

2 3

4

Las vinhas – A médica Marcelly Achkar participou 
do evento de transição do grupo Luluvinhas para 
Las vinhas, que agora é o maior clube de vinhos 
feminino do Centro-Oeste.
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Gospel - A cantora, pastora e profeta Mariluce Lino 
encara o último grande desafio de 2020: gravar seu 
primeiro dVd, que se chama A Lógica da Fé.
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futebol feminino

Pia convoca seleção para jogos 
preparatórios diante da Argentina

Atécnica Pia Sun-
dhage revelou, 
nesta segunda-

-feira, a lista das 25 jo-
gadoras convocadas para 
os dois amistosos prepa-
ratórios diante da Argen-
tina. A seleção brasileira 
vai fazer dois jogos, em 
locais a serem definidos, 
e a preparação durante 
o período de Data FIFA, 
entre os dias 23 a 1º de 
dezembro, visando os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 
no próximo ano.

As novidades da con-
vocação são as meio-
-campistas Duda e Júlia, do 
Avaí/Kindermann, e duas 

jogadoras da seleção sub-
20, a atacante Jaqueline e 
a meia Ana Vitória, como 
parte da integração entre 
as categorias.

Os jogos diante da Ar-
gentina serão os primei-
ros da seleção feminina 
após o início da pandemia 
da covid-19. Os últimos 
duelos da equipe foram 
no Torneio da França, em 
março, quando enfrentou 
Canadá, França e Holanda.

Nas últimas duas Da-
tas FIFA, Pia comandou 
dois períodos de prepara-
ção na Granja Comary, em 
setembro, e em Portimão 
(Portugal), em outubro.

Os jogos diante da Argentina serão os 
primeiros da seleção feminina após o 
início da pandemia da covid-19
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