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Novo programa de 
incentivos fiscais 
do Estado atrai 21 
empresas em um mês

desenvolvimento

progoiás
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“Estamos sendo atacados por todos os candidatos, mas materemos 
o nível levando propostas ao eleitor”, afirmou Vanderlan Cardoso
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n Entre membros do núcleo coordena-
dor da campanha do MDB em Goiânia 
corre uma ironia: “Quem queria o pre-
feito Iris Rezende apoiando Maguito 
Vilela está tendo de se contentar com 
Agenor Mariano e Paulo Ortegal”. 

n Alguns jornais e outros veículos de 
comunicação andaram exagerando ao 
“analisar” as implicações da eleição de 
Joe Biden, nos estados Unidos, em Goiás. 
Venhamos e convenhamos: a repercus-
são é simplesmente nenhuma.

n MDB e PT, que fizeram parceria no 1º 
turno em Goiânia para atacar Vander-
lan Cardoso, vão se aliar no 2º turno, 
apesar dos desmentidos prévios da 
deputada Adriana Accorsi. Todo mun-
do sabe que o acordo existe.

n Apesar de ter anunciado que sequer 
compareceria às urnas para votar no 
próximo domingo, Iris Rezende está 
reconsiderando e deve cumprir, sim, o 
seu dever cívico, para evitar dar um mau 
exemplo de falta de cidadania.

n O tucano Talles Barreto dobrou o nú-
mero e agora espalha que já percorreu 
a pé 100 mil kms a pé na sua campanha 
para prefeito de Goiânia. Infelizmente, a 
eleição não é uma maratona. E distância 
percorrida não rende votos.

n Pelo menos quatro grandes obras da 
prefeitura de Goiânia, atualmente em an-
damento, só serão concluídas em 2021 e 
olha lá: Terminal Isidória, trecho do BRT, 
trecho da Avenida Leste-Oeste e o comple-
xo viário da Avenida Jamel Cecílio.

n Além de não empolgar a base do 
prefeito Jânio Darrot, o vereador Mar-
den Jr., imposto pelo padre Robson, 
conclui a campanha sob uma sarai-
vada de críticas internas pela falta de 
preparo e de propostas além da mera 
continuidade em Trindade. 

n Nova pesquisa do Serpes confirmou 
a elevada aprovação do governador 
Ronaldo Caiado na gestão da crise do 
novo coronavírus em Goiás, chegando 
a 55% de bom + ótimo. Iris Rezende e 
Jair Bolsonaro ficaram bem abaixo.

n Esvaziou geral: todos os candida-
tos a prefeito de Goiânia, com exce-
ção de Vanderlan Cardoso e Maguito 
Vilela, perderam expressivamente 
intenções de voto na reta final da 
campanha. Nesse ponto, as pesqui-
sas mostram convergência.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

As urnas do próximo domingo, 15 de novembro, deverão definir em Goiânia a realização de um 2º turno entre 
os candidatos do PSD, Vanderlan Cardoso, e do MDB, Maguito Vilela, mas provavelmente com uma novidade: 
a campanha de Vanderlan dificilmente permanecerá imobilizada pela corrente de solidariedade gerada pela 
infecção de Maguito pelo novo coronavírus e, para não entregar o outro, será obrigada a mudar a estratégia, 
partindo para retribuir com a mesma moeda os ataques e agressões recebidos durante o 1º turno, ou seja, 
expondo o monumental telhado de vidro do emedebista(ver nota abaixo). Aproveitando-se da trégua que ga-
nhou dos adversários enquanto o seu candidato padecia e até corria risco de vida depois de imprudentemente 
pegar a Covid-19, a campanha de Maguito não vacilou e massacrou Vanderlan com críticas ácidas, no que foi 
acompanhada por candidatos como Adriana Accorsi, do PT, e Elias Vaz, do PSB. Formou-se um complô contra 
o representante do PSD, que, no entanto, não reagiu, em um comportamento ético sem precedentes em elei-
ções em Goiás ao se recusar a responder ao fogo com mais fogo, ainda mais contra um Maguito transformado 
em paciente grave de uma doença mortal. Mas, no 2º turno, dificilmente Vanderlan oferecerá a outra face. A 

sua campanha pode e deve concluir que não será mais o caso de garantir ao seu concorrente a janela de oportunidade para bater impune-
mente de que ele abusou no 1º turno, a ponto de surgir uma convergência entre analistas e veículos de comunicação de que o jogo jogado 
pelo MDB foi de absoluta deslealdade, para não dizer sujo. O que vem aí é uma nova eleição, tête-à-tête, quando é até um dever informar 
as eleitoras e os eleitores sobre quem é, de onde vem e qual a folha corrida de cada candidato. E aí a eleição vai se complicar para Maguito.
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oXiGÊNio DE iRiS É a política, taNto QUE ElE, aGoRa, DEciDiU REtoRNaR
Na decisão mais equivocada que já tomou em toda a sua incrível trajetória de mais de 60 anos na política, a ponto de se constituir na única liderança pré-golpe de 1964 em 
atuação no país, o prefeito Iris Rezende desistiu da eleição mais certa da sua vida e optou pela aposentadoria, em um momento em que, afora a idade avançada, ainda exibia 
e exibe condições físicas invejáveis e vontade de trabalhar diuturnamente sem qualquer restrição de saúde. Agora, em uma espécie de reviravolta, Iris resolveu que não se 
recolherá ao dolce far niente do seu confortável apartamento no setor Marista, vai reabrir o seu escritório político assim que deixar o Paço Municipal e seguirá fazendo o que 
sempre fez, ou seja, conversar, articular, dar opinião e, enfim, continuar a meter a colher de pau no caldeirão da política goiana, pelo menos conforme manifestou a intenção. 
Isso confirma que o mais sensato, sem sombra de dúvidas, teria sido manter a candidatura, disputar e com quase 100% de certeza ganhar mais um mandato para concluir a 
melhor administração que já fez em toda a sua carreira, em vez de entregar o doce que ainda não está pronto a um sucessor qualquer, ou seja, um pacotão de obras inacaba-
das. Não se candidatar e sair da política, para a qual está voltando, não foi decisão da livre vontade de Iris e sim a sua família. Um erro e tanto.

EXpUlSoS Do MDB, aDiB E paUlo Do ValE VÃo SE tRaNSFoRMaR NaS MaioRES liDERaNÇaS Do iNtERioR
Adib elias, do Podemos, em Catalão, e Paulo do Vale, do deM, em Rio Verde, que devem vencer no próximo domingo com mais de 60% dos votos cada um, mais também 
que o dobro dos adversários, somados, exemplificam a desastrosa condução do MDB pela dupla Maguito e Daniel Vilela – com o partido hoje resumido aos seus interesses 
em Goiânia e Aparecida. Expulsos a título de vingança, depois do apoio que deram a Ronaldo Caiado em 2018 (ambos justificaram com o cansaço comum em perder eleições), 
tanto Adib quanto Paulo do Vale emergirão agora das urnas como as maiores lideranças do interior do Estado, com perspectivas de voo estadual. E o MDB ficou para trás.

coM toDaS aS pESQUiSaS a FaVoR, apRoVaÇÃo DE caiaDo SiNaliZa REElEiÇÃo FÁcil
Mais uma pesquisa, agora o Serpes, instituto de incontestável credibilidade, apontou uma aprovação de 55% para a atuação do governador Ronaldo Caiado na gestão da 
pandemia do novo coronavírus em Goiás. É um feito e tanto. Caiado, seja em geral, seja quanto à Covid-19, nunca recebeu nota baixa da população, qualquer que tenha a sido 
a pesquisa, a cidade ou até mesmo o estado todo. Não é comum que um governante, no Brasil, ao alcançar a metade do seu mandato, consiga conquistar índices expressivos 
de bom + ótimo, como tem acontecido com o governador, o que, desde já, ajuda a constituir um cenário favorável para a sua reeleição em 2022.

iNVENtaRaM QUE MaGUito tEM FaMa DE “GUERREiRo”, MaS É iSSSo MESMo, SÓ UMa iNVENÇÃo
depois de internado para se tratar do novo coronavírus, Maguito Vilela passou a ser celebrado pelos seus áulicos como “guerreiro” (alguém 
postou nas redes sociais que ele seria conhecido por essa designação em Jataí, sua terra natal). Calma aí. A trajetória política e pessoal de 
Maguito mostra que nunca passou perto disso. de Iris Rezende, que enfrentou a ditadura militar e foi peça decisiva da redemocratização do 
país, até que poderia ser dito. de Maguito, que estava no partido da ditadura, a Arena, naquele momento, jamais. ele nunca se meteu em 
nenhuma luta política nem muito menos defendeu em seus sucessivos mandatos eletivos qualquer bandeira social ou capaz de mobilizar a 
população. Não teve no passado e continua sem ter opinião conhecida sobre temas polêmicos. Ao contrário, tentou legalizar o jogo do bicho e 
os caça-níqueis no Brasil, quando foi senador, época em que também tinha proximidade e foi padrinho de casamento do empresário do ramo 
Carlos Cachoeira. Seus mandatos legislativos foram nulos, meras escadas para progredir na carreira de político profissional Como governador, 
torrou a usina de Cachoeira dourada e não é capaz de explicar para onde foi a fortuna arrecadada, quase R$ 1 bilhão de dólares pela cotação 
da época. Sua gestão, cuja única marca foi uma ultrapassada cesta básica que o seu sucessor Marconi Perillo desmoralizou com a introdução 
pioneira do Cartão Renda Cidadã, só é lembrada pela má imagem que construiu perante o funcionalismo estadual. Onde está o “guerreiro”?

ElEiÇÃo EM GoiÂNia Vai paRa o 2º tURNo EM SitUaÇÃo DE EMpatE tÉcNico
Dente os institutos importantes e realmente críveis, a reta final da campanha em Goiânia deverá trazer apenas mais uma pesquisa do Serpes, quase com certeza no 
próximo sábado, 14 de novembro. Qualquer que seja o resultado, contudo, não haverá novidade: a eleição vai para o 2º turno entre Vanderlan Cardoso e Maguito 
Vilela, com o candidato do PSd saindo na frente, lembrando que na maioria das simulações feitas pelos institutos ele vence o pleito. essa é a realidade. 

DEpoiS DE apaNHaR calaDo DoS aDVERSÁRioS,
VaNDERlaN Vai oFEREcER a oUtRa FacE No 2º tURNo?
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“Estamos sendo atacados por todos os 
candidatos, mas materemos o nível levando 
propostas ao eleitor”, afirmou Vanderlan

alvo de ataques 
dos adversários 
neste primeiro 

turno, o candidato Van-
derlan Cardoso afirmou 
nesta terça-feira, 10/11, 
que vai manter o tom 
propositivo da campa-
nha até o final. “O eleitor 
cansou de baixaria. Nós 
estamos sendo atacados 
por todos os candidatos, 
mas vamos manter o ní-
vel até o dia da eleição 
levando propostas ao 
eleitor, que tem gostado 
das nossas propostas”.

De acordo com Van-
derlan, uma das prin-
cipais confirmações de 
que o trabalho realizado 

por ele e apoiadores da 
Coligação Goiânia em 
um Novo Momento está 
dando certo são as pes-
quisas. A maioria tem 
mostrado o candidato à 
frente na disputa pela 
Prefeitura de Goiânia, na 
faixa de 26% a 29% das 
intenções de votos.

“O eleitor não está mais 
entrando nessa onda de 
candidato que não tem 
proposta para apresentar 
e somente ataques. En-
tão, nós vamos continuar 
dessa forma porque está 
dando certo e sempre foi 
o meu perfil em todas as 
eleições que disputei. Eu 

não vou ficar atacando 
adversário ou arrumando 
defeito, porque muitas 
das vezes nem tem”, re-
forçou Vanderlan.

Nos eventos, cami-
nhadas e carreatas, o 
candidato disse que tem 
ouvido que os goianien-
ses optaram pelas pro-

postas, principalmente, 
de cuidar das pessoas, 
com os polos de desen-
volvimento, ações sociais,  
qualificação profissional, 
mais |ônibus, melhorias 
na saúde e mais vagas 
nos Cmeis. “Nós estamos 
apresentando propostas 
em todas as áreas e são 

sérias, sem frases de efei-
to”, concluiu Vanderlan.

A coligação Goiânia 
em um Novo Momen-
to é composta por sete 
partidos, incluindo o 
PSD, que encabeça a 
chapa: PSD, PSC, Demo-
cratas, Progressistas, 
PTB, PMN e Avante.

em entrevista à 
Rádio Paz FM, o 
candidato do PSd 
reforçou que vai 
continuar com 
uma campanha 
propositiva
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Vereadores de Aparecida aprovam auxílio aos 
profissionais credenciados da saúde pública
Na manhã desta quarta-
-feira, 11, os vereadores 
de Aparecida de Goiânia, 
durante sessão ordinária, 
aprovaram o Projeto de Lei 
068/20, que institui bene-
fício assistencial voltado 
a mitigar o impacto social 
e financeiro aos profissio-
nais prestadores de servi-
ço de saúde credenciados 
afastados por interesse de 
saúde pública em enfren-
tamento à COVID-19.

Diante da importância 
do auxílio aos profissio-
nais da saúde, o envio da 
matéria há tempos era co-
brado pelos vereadores, já 
que se trata de iniciativa 

do Poder Executivo.
Com a aprovação, o 

afastamento justificado 
dos prestadores de servi-
ço de saúde credenciados 
contratados pelo Fun-
do Municipal de Saúde, 
no período entre 16 de 
março de 2020 e 31 de 
dezembro de 2020, dará 
direito ao benefício nos 
seguintes valores diários: 
R$ 150,00 para médicos; 
R$ 106,59 para assistente 
social, biomédico, enfer-
meiro, farmacéutico, fisio-
terapeuta, fonoaudiólogo, 
nutricionista, odontólogo, 
psicólogo e terapeuta ocu-
pacional e R$ 79,16 para  

auxiliar de higiene bucal, 
musicoterapeuta, técnico 
em enfermagem e técnico 
em radiologia.

O auxílio é restrito aos 
profissionais que não es-
tejam acobertados por 
nenhum tipo de receita 
oriunda de benefício pre-
videnciário, seguro privado 
ou de outras receitas as-
semelhadas associadas ao 
afastamento e mediante 
comprovação de contágio 
por Covid-19 do próprio 
profissional e/ou de con-
tato do profissional com 
pessoas contagiados por 
Coronavírus em seu círculo 
profissional ou domiciliar.
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Candidato a vereador pelo PROS 
propõe doar 30% de seu salário

indignado pelo cená-
rio político na cidade 
de Goiânia, o enge-

nheiro civil Paulo Victor 
lançou sua candidatura 
a vereador pelo Partido 
Republicano da Ordem 
Social (PROS), que tem 
Samuel Almeida na dis-
puta à Prefeitura de Goi-
ânia, com o projeto de 
doar 30% de seu salário, 
caso seja eleito, e eco-
nomizar no mínimo 50% 
de verba de gabinete. 

Além de doar seu salá-
rio para instituições com 
projetos sociais, Paulo 
Victor possui projetos 
para as áreas de Saúde, 
para o auxílio de idosos 
e para-atletas. “Na minha 
opinião, a Saúde e a Edu-
cação são as áreas mais 
deficitárias em Goiânia”, 

diz o engenheiro civil. 
“Quero lutar por melho-
res salários para profes-
sores e melhor qualidade 
das escolas. Também vou 
lutar por condições me-
lhores para os profissio-
nais da saúde”, conclui.

Samuel Almeida
O candidato à Prefei-

tura de Goiânia, Samuel 
Almeida (PROS) iniciou na 
política em 1998, quando 
se elegeu deputado es-
tadual pela primeira vez. 
Reeleito por três vezes, 
ocupou a Presidência da 
Assembleia de janeiro de 
2005 até janeiro de 2007. 
Após a conclusão do man-
dato ocupou cargos na 
administração e assumiu 
a Secretaria de Governo da 
Prefeitura, no ano de 2017. 

Assumiu depois a presi-
dência regional do Partido 
Republicano da Ordem So-
cial (PROS), em Goiás.

Hoje como candidato, 
enfatiza a necessidade de 
uma gestão de excelên-
cia baseada em propostas 
simples, viáveis e eficien-
tes. “Vamos transformar 
Goiânia na melhor capital 
do Brasil para se viver. Para 
isso não adianta buscar so-
luções demoradas, é preci-
so atitudes urgentes que 
sejam aplicadas já nos pri-
meiros dias de 2021”, con-
clui o candidato que pro-
põe Vale Creche, no valor 
de R$300, além da remo-
delação do transporte co-
letivo e foco nas vocações 
de cada bairro da cidade 
para retomada da econo-
mia no pós-pandemia.

Paulo Victor ainda destacou comprometimento em 
lutar pelas áreas de Saúde e educação em Goiânia 
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goiânia aparecida de goiânia

Candidata a vereadora 
propõe revitalizar 
espaços de lazer 

Gustavo decreta luto oficial 
pelo falecimento do ex-
prefeito Sebastião Viana

Sibelle Lopes, candidata 
a vereadora em Goiânia, 
pelo Partido Republicano 
da Ordem Social (PROS), 
mesmo partido do can-
didato a prefeito Samuel 
Almeida, que representa 
a coligação Esperança 
Goiânia. Ela propõe que 
as praças de Goiânia se-
jam todas revitalizadas, 
conta que são espaços 
que podem acumular lixo 
e atrair bandidos e por 
isso precisam de atenção 
do poder público. 

Sibelle diz também que 
poder lutar pelo próximo 
foi o que a incentivou a 
se candidatar a vereadora 
por Goiânia e deixa uma 
mensagem para os elei-
tores. “Deixo uma mensa-
gem de esperança. Vamos 
fazer uma Goiânia mais 
feliz para nós, estamos em 
meio a uma situação tão 
difícil. Então vamos nos 
reinventar, vamos procurar 

esperança e a fé em Deus 
para fazer uma Goiânia 
melhor”, afirma.

Samuel Almeida
O candidato à Prefei-

tura de Goiânia, Samuel 
Almeida (PROS) iniciou na 
política em 1998, quando 
se elegeu deputado es-
tadual pela primeira vez. 
Reeleito por três vezes, 

ocupou a Presidência da 
Assembleia de janeiro de 
2005 até janeiro de 2007. 
Após a conclusão do man-
dato ocupou cargos na 
administração e assumiu 
a Secretaria de Governo da 
Prefeitura, no ano de 2017. 
Assumiu depois a presi-
dência regional do Partido 
Republicano da Ordem So-
cial (PROS), em Goiás.

O prefeito licencia-
do Gustavo Mendanha 
(MDB) pediu ao prefeito 
em exercício Veter Mar-
tins (PSD) que decrete 
luto oficial em razão 
do falecimento do ex-
-prefeito de Aparecida 
e ex-deputado estadual 
Sebastião Viana. 

Tião Viana como era 
conhecido foi prefeito 
entre 1989 e 1992 e 
faleceu na noite desta 
terça-feira, 10, no Hos-
pital Santa Helena, Goi-
ânia, em razão de com-
plicações da Covid-19. O 
ex-prefeito enfrentava 
complicações de saúde 
e passou por transplan-
tes de rim recentemen-
te. No fim de outubro, a 
esposa dele, Maria Lau-
ra Leal Viana também 
foi vítima da Covid. 

“Tião Viana ama-
va Aparecida. Foi um 
dos primeiros políti-
cos daqui a conquistar 
uma cadeira na As-

sembleia, onde defen-
deu e honrou o povo 
aparecidense. Era um 
amigo e um conselhei-
ro”, afirma o prefeito 
Gustavo Mendanha.

No domingo, o muni-

cípio decretou luto oficial 
em razão do falecimento 
do Bispo Abigail de Al-
meida e todas as vítimas 
da Covid. Agora, decreta 
em razão do falecimento 
do ex-prefeito Tião Viana.
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Livro escrito com participação de 
goianos está entre os mais vendidos

Um livro co-escrito 
por três autores 
goianos alcançou o 

primeiro lugar no ranking 
de vendas da Amazon nas 
primeiras quatro horas de 
lançamento. “O Sucesso é 
Treinável” foi organizado 
pelo ex-nadador da sele-
ção brasileira, Joel Jota. 
Publicado pela Editora 
Gente - uma das maiores 
do Brasil  - conta com a 
participação de 20 escri-
tores espalhados por di-
ferentes estados. Goiás é 
representado pelo jorna-
lista Alysson Costa, pelo 
educador físico Chaysther 
Lima e pela contadora 
Jakline Tolentino. 

O livro conta histórias 
de superação que compro-
vam, como o próprio títu-
lo sugere, que o sucesso 
pode ser exercitado, inde-
pendentemente da área 
de atuação ou experiência. 
O leitor de “O Sucesso 
é Treinável” encontrará 
ao longo das 223 pági-
nas experiências e dicas 
práticas dos autores que 
lançam uma nova pers-
pectiva para aqueles que, 
de uma hora para outra, 
precisaram se reinventar.

De forma didática, o li-
vro compartilha ferramen-
tas e técnicas para quem 
deseja alcançar o sucesso 

em qualquer área da vida. 
As orientações simples su-
geridas pelos autores en-
volvem rotina para atingir 
metas de forma assertiva 
e mais fácil, a criação de 
mini-hábitos para alcan-
çar grandes conquistas e 
a importância do estudo 
para o alcance de resulta-
dos. Dentro da perspectiva 
da objetividade, os autores 
buscaram produzir um tex-
to leve e direto para quem 
deseja mudar a própria re-
alidade e fazer do fracasso 
um trampolim para o su-
cesso. Autores goianos:

Alysson Costa 
“O maior erro é querer 

viver a vida do outro. En-
xergar a ‘grama do vizinho 
mais verde’ e não fazer 
nada para mudar a sua”.

Alysson Costa é um jor-
nalista com vasta experi-
ência em TV que, inquieto 
na busca por obter ainda 
mais conhecimento e no-
vas habilidades, voltou-se 
aos estudos na área de 
desenvolvimento pessoal 
com mentoria de vida e 
carreira. Devido ao suces-
so dessa nova empreitada, 
Alysson foi convidado a 
dividir suas experiências 
como co-autor do livro O 
Sucesso é Treinável. Em 
sua trajetória, defende a 

comunicação como parte 
essencial para conquista 
de resultados.  

Chaysther Lima 
“Tenha foco no trei-

no. As repetições pro-
porcionarão um au-
mento da performance 
e, com isso, você ficará 
mais forte e resistente”.

Chaysther Lima é for-
mado em educação físi-
ca e um empreendedor 
nato. Após formatura e 
pós-graduação, resolveu 
fazer algo sonhado por 
muitos mas alcançado 
por poucos: abandonar 
uma carreira estável para 
ir atrás do que acredita. 
Atualmente compartilha 
seu conhecimento ensi-
nando jovens a empre-
enderem e iniciar uma 
carreira de sucesso e ex-
plica, como escritor no 
livro O Sucesso é trei-
nável, como traçar obje-
tivos de forma assertiva. 
Em sua experiência de 
sucesso, Chaysther de-
senvolveu habilidades 
fundamentais para alçar 
seus resultados como 
disciplina, consistência, 
persistência e foco.

Jakline Tolentino
“Determinação é sinô-

nimo de quem sabe o que 

quer. Se você determinar 
aonde quer chegar, não 
há nada nem ninguém 
que possa impedi-lo de 
ser bem-sucedido”.

Desde criança Jakline 
Tolentino projetou os ca-
minhos que queria seguir 
em sua vida. Para ela, ter 
foco e traçar objetivos es-

tão entre os pilares para 
a conquista dos sonhos. 
Trabalhando como con-
tadora em Goiânia, se 
viu perdendo contratos 
durante a pandemia de 
covid. Mesmo com quase 
tudo indo contra o que se 
esperava, Jakline tomou a 
liderança da situação e se 

reinventou profissional-
mente. Hoje, além de con-
tadora e escritora, ajuda 
outros a se reerguerem 
após o baque econômico 
provocado pela pande-
mia e orienta empresas 
que buscam a reinvenção 
e reorganização com foco 
no mercado online.

Organizado por Joel Jota, livro O Sucesso é Treinável 
mostra como pessoas comuns podem alcançar 
objetivos por meio de planejamento, foco e bons hábitos

pandemia

LIDE Goiás faz pesquisa com empresários
A pandemia do Covid-19 
mudou a rotina e a for-
ma de trabalhar de to-
dos. Após oito meses do 
início das ações para mi-
nimizar o impacto da do-
ença na sociedade, 68,8% 
dos empresários goianos 
já têm uma rotina par-
cialmente normal, mas 
ainda evitam reuniões 
com muitas pessoas. Esse 
dado é de uma pesquisa 
desenvolvida com 51 em-
presários associados ao 
Grupo de Lideres Empre-
sariais (LIDE) Goiás.

Essa amostragem do 
setor empresarial tam-
bém apontou que gran-

de partes dos profissio-
nais já voltaram para as 
empresas (60,8), porém 

25,5% trabalham em re-
gime híbrido – parte em 
casa e parte na empre-
sa. Apenas 13,7% atuam 
apenas em home office.

A maioria dos associa-
dos ao LIDE não contraiu 
a doença (80,4%). A aná-
lise ainda revelou que  
84,3 dos empresários 
entrevistados aprovam a 
volta de eventos presen-
ciais, mas com a doação 
rigorosa de protocolos e 
seguindo a determina-
ção de limite de pessoas. 
5,9% afirmam que vão a 

um evento com no máxi-
mo dez pessoas, já 23,5% 
em uma ação com até 20 
pessoas e 21,6% com no 
máximo 30 presentes. 
Outros 9,8% não irão a 
nenhum evento até a dis-
ponibilização da vacina.

Saiba o que é o 

LIDE
O Grupo de Líderes Em-

presariais (LIDE) é um gru-
po formado por pessoas 
jurídicas criado em 2003 
por João Dória que tem 

como objetivo incentivar 
e promover relações em-
presariais, discutir temas 
econômicos e políticos de 
interesse nacional, forta-
lecer a Governança Corpo-
rativa, defender a ética, os 
princípios democráticos e 
a eficiência de gestão nos 
setores público e privado, 
promover, atualizar e aper-
feiçoar o conhecimento 
empresarial, sensibilizar o 
setor privado para progra-
mas comunitários, com 
prioridade para educação 
e formação profissional e 

Fr
ee

pi
k

estimular o respeito ao 
meio ambiente.



6 quarta-feira, 11 de NOVeMBRO de 2020economia

novo cardápio
O Outback Steakhouse apresenta os New Gold Steaks, novos pratos principais que 
chegam para proporcionar uma experiência criativa. Inspirada no Surf ‘N’ Turf, a 
marca traz duas novidades com um mix de carne vermelha e camarões, explorando 
diferentes sabores e texturas. 

delivery
O Méqui criou um item especial para aqueles clientes que gostam de curtir um #Mé-
quiNoSofá sem qualquer preocupação. Pensando em tornar essa experiência de pedir 
um Mcdelivery ainda mais confortável e especial, a marca desenvolveu a almofadeja, 
uma novidade que une sua tradicional bandeja a uma almofada personalizada. Para 
conquistar esse objeto, os fãs da marca serão incentivados a postar uma foto com uma 
sacola do McDonald’s no sofá, em seu feed do Instagram. O produto não será vendido. 

natal
Neste ano, para resguardar a saúde do Bom Velhinho, o Flamboyant Shopping está 
seguindo as normas de segurança, e substituiu o convencional trono do Papai Noel 
por momentos virtuais. Na atração disponível na Praça 1 (Piso 1), os visitantes poderão 
acompanhar a rotina do Papai Noel diretamente da casa dele, nas terras longínquas do 
Polo Norte, por uma grande tela de led. Na programação, é possível conferir desde a 
hora em que ele acorda até o momento que faz suas refeições. em algumas situações, 
o Papai Noel também estará contando diversas historinhas como da Árvore de Natal, 
a criação da Fábrica de Brinquedos e muitas outras. O Papai Noel virtual encerra sua 
presença no Flamboyant Shopping no dia 24 de dezembro.

cerveja de mandioca
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), da Secretaria da Retomada, da emater e do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), anuncia a ampliação da compra de 750 para três mil toneladas de 
mandioca a serem adquiridas para a produção de uma cerveja regional feita com 
fécula do alimento. Com a expansão da iniciativa, agricultores familiares de todas 
as regiões do estado poderão comercializar a própria produção do insumo, desde 
que sejam atendidos os requisitos técnicos. O produtor rural interessado em ven-
der mandioca para a Ambev deverá preencher um formulário da empresa, que está 
disponibilizado nos sites das secretarias de estado envolvidas no projeto. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Lideranças da Sicredi Cerrado GO e da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do 
Vale do Paranaíba Agrovale firmaram parceria para disponibilizar recursos aos agro-
pecuaristas associados das duas cooperativas na aquisição de insumos. O convênio 
evidencia o potencial da intercooperação para o desenvolvimento local. Com a parce-
ria os insumos poderão ser adquiridos em maior volume, gerando melhor condições de 
preço aos produtores. Além de taxas justas, o convênio possibilitará ainda o pagamen-
to parcelado da compra à vista em lote, com carência adequada à receita do produtor.

parceria

desenvolvimento

Novo programa de incentivos fiscais 
do Estado atrai 21 empresas em um mês

lançado pelo gover-
nador Ronaldo Caia-
do há um mês, no dia 

7 de outubro, o Programa 
de Desenvolvimento Re-
gional (ProGoiás), novo 
modelo de incentivos fis-
cais do Estado, já atraiu 
21 empresas de diversos 
segmentos. Desse total, 
nove já foram enquadra-
das e 12 estão em análise 
na Secretaria da Econo-
mia. O quantitativo está 

dentro da expectativa da 
pasta, segundo avalia a 
titular, Cristiane Schmidt.

“Nessa fase inicial, os 
empresários estão tiran-
do suas dúvidas, fazendo 
as contas da mudança. No 
final vão chegar à mesma 
conclusão nossa: é bom 
aderir para diversificar a 
indústria, para desburo-
cratizar a concessão do 
benefício”, afirma a secre-
tária da Economia, Cris-

tiane Schmidt.
Sucessor dos progra-

mas Fomentar e Produzir, 
o ProGoiás tem validade 
até 2032 e oferece incen-
tivo fiscal tradicional, ou 
seja, crédito outorgado, 

sem financiamento. Se-
gue modelo adotado em 
Mato Grosso do Sul (MS), 
e a adesão ao benefício 
sul-mato-grossense está 
amparada pelo Convênio 
ICMS 190/2017, do Con-

selho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz) e 
pela Lei n° 20.367/2018.

O programa oferece 
carga tributária menor 
para empresas que se 
instalarem nos municí-

pios com maior vulnera-
bilidade social, que varia 
de 1,8% para as peque-
nas empresas e 2% para 
as demais. “Eu quero que 
haja um sentimento de 
espírito público em to-
dos os nossos empresá-
rios. Enxerguem também 
essas regiões do Norte 
e Nordeste, Vale do Ara-
guaia, desassistidas, em 
que as pessoas deverão 
ter ali o mínimo de condi-
ção”, defendeu o governa-
dor durante o discurso de 
lançamento do ProGoiás.

A instrução normativa 
da Secretaria da Economia 
com as regras de adesão 
ao programa foi publica-
da no dia 20 de outubro. 
Segundo levantamento da 
pasta, aproximadamente 
450 empresários podem 
aderir ao ProGoiás. 

Sucessor do Fomentar e Produzir, 
ProGoiás tem validade até 2032 e 
oferece carga tributária menor 
para empresas que se instalarem 
em municípios goianos com 
maior vulnerabilidade social
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HaBiliDaDEs cUliNÁRias
As festas de fim de ano sempre foram uma oportunidade para 

muita gente garantir uma renda extra, especialmente para 
quem tem habilidades culinárias. Aliás, num ano em que milhões 

ficaram sem emprego por causa dos impactos gerados pela 
pandemia, os serviços de alimentação acabaram sendo a aposta 

de muita gente que ficou sem um salário fixo no fim do mês. 
Para ajudar quem quer fazer de seus talentos culinários um 

negócio rentável, o grupo Marajoara Laticínios lança no próximo 
dia 16 de novembro um módulo Especial de Natal do Programa 
Casa de Bolos, que oferece capacitação gratuita com conteúdo 

100% online para pequenos confeiteiros e confeitarias.

PRoDUÇÃo DE cERVEJa
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Secretaria da Retomada, 
da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Emater) e do Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS), anuncia a ampliação da compra de 750 para três 
mil toneladas de mandioca a serem adquiridas para a produção 

de uma cerveja regional feita com fécula do alimento. Com 
a expansão da iniciativa, agricultores familiares de todas as 

regiões do Estado poderão comercializar a própria produção do 
insumo, desde que sejam atendidos os requisitos técnicos. 

As regras para selecionar os produtores rurais foram definidas 
por um comitê gestor, formado pelos titulares da Retomada, 
César Moura, da Seapa, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, 
e da Emater, Pedro Leonardo Rezende. O diretor da Ambev, 

Tiago Pereira, completa o grupo. O produtor rural interessado 
em vender mandioca para a Ambev deverá preencher um 

formulário da empresa, que está disponibilizado nos sites das 
secretarias de Estado envolvidas no projeto.

clUBE DE cosTURa
Nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, o Clube de Costura 

realizará uma Live que ensinará a pregar zíper em calça jeans, 
além de tirar várias dúvidas sobre o universo da costura. Com 

a transmissão pelo Instagram @clubedecostura, com início 
às 19 horas, o bate-papo será comandado pela professora e 

designer, Aline Fernandes. “O projeto ‘O Clube em Casa’ busca 
oferecer ainda mais conteúdo para quem ama moda, desde 
dicas práticas para quem já tem conhecimento até ensinar a 

fazer peças e pequenos ajustes a quem está começando. Nesta 
live, queremos tirar as principais dúvidas dos nossos seguidores, 

enquanto nossa convidada também ensina essa técnicas de 
pregar zíper”, conta Paula Garcia, gerente do Clube de Costura, 

que tem seu espaço no Piso G3 do Mega Moda Shopping.

PaRcERia
Lideranças da Sicredi Cerrado GO e da Cooperativa Mista 

dos Produtores Rurais do Vale do Paranaíba – AGROVALE, 
firmaram parceria para disponibilizar recursos aos 

agropecuaristas associados das duas cooperativas na aquisição 
de insumos. O convênio, assinado de maneira digital na última 

semana, evidencia o potencial da intercooperação para o 
desenvolvimento local. Com a parceria os insumos poderão 
ser adquiridos em maior volume, gerando melhor condições 

de preço aos produtores. Além de taxas justas, o convênio 
possibilitará ainda o pagamento parcelado da compra à vista em 

lote, com carência adequada à receita do produtor.

EDiÇÃo EsPEcial – caNDiDaTos a VEREaDoR DE aNÁPolis
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futebol

Seleção trabalha conceitos táticos 
em segundo treino na Granja Comary

No segundo dia de 
atividades neste 
período na Granja 

Comary, a Seleção Brasi-
leira fez trabalhos mais 
avançados de movimen-
tação de ataque e defesa. 
Sob o comando do técni-
co Tite, os jogadores par-
ticiparam de um treino 
coletivo com bola dos 
dois lados do campo 1 
do Centro de Treinamen-
to, em Teresópolis (RJ).

Com a ajuda do auxi-
liar técnico Matheus Ba-
chi, um grupo composto 
por Arthur, Lucas Paquetá, 
Richarlison, Roberto Firmi-
no, Everton, Pedro, Vinícius 
Júnior e Bruno Guimarães 

fez um exercício de ultra-
passagem, infiltração e 
toque de bola no ataque, 
priorizando a chegada à 
área. Do outro lado, Diego 
Carlos, Marquinhos, Thiago 
Silva, Felipe, Gabriel Me-
nino trabalharam ajustes 
defensivos sob o comando 
de Cesar Sampaio e Cléber 
Xavier. Allan, Alex Telles e 
Renan Lodi se alternaram 
entre as atividades.

Depois, os jogadores 
participaram de um tra-
balho de superioridade 
numérica em três contra 
dois, procurando azeitar os 
movimentos de linha de-
fensiva e o entrosamento 
entre as duplas de defesa.

Não estavam nas ati-
vidades com bola Danilo, 
Douglas Luiz, Everton RI-
beiro e Gabriel Jesus, que 
fizeram um trabalho de 
recuperação com o pre-
parador físico Fábio Mah-

seredjian. Assim como na 
segunda-feira, Neymar 
seguiu em tratamento de 
lesão muscular na perna 
esquerda. O preparador de 
goleiros, Taffarel, coman-
dou atividades específicas 

para o trio de goleiros. No 
dia anterior, ele só teve 
Weverton à disposição.

A Seleção Brasileira 
volta ao campo da Gran-
ja Comary na quarta-feira, 
para mais um treinamento 

com transmissão ao vivo 
da CBF TV no youtube. O 
Brasil se prepara para os 
jogos contra Venezuela e 
Uruguai, pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo 
FIFA Catar 2022.

Com grupo mais robusto, técnico 
Tite comandou atividades de 
movimentação ofensiva e ajustes de 
defesa em Teresópolis Lu
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