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VitóRia E VExamE

Gustavo Mendanha (MdB) cravou sua ree-
leição, com a maior votação já registrada em 
cidades com segundo turno no país. Mais de 
95% de votos válidos. Mendanha fez opção 
por um governo de coalizão, traçou parceria 
com entidades internacionais, especialmente 
em Isael, onde buscou subsídios para inves-
timentos na cidade. Investiu em parques e 
estruturas de lazer que começaram a mudar 
a cara de Aparecida, que continuou atraindo 
empresas, ramo ao crescimento. Na pande-
mia, fez uma das melhores gestões da pande-
mia em Goiás. Tudo baseado no diálogo com a 
sociedade. Para a reeleição, costurou apoio de 
mais de 20 partidos. Aí, a articulação do go-
verno estadual acordou e tentou melar. Parti-
dos foram tirados e o vice Veter Martins (PSd) 
foi lançado. Não deu certo. Márcia Caldas 
(Avante) topou o desafio. Na semana de elei-
ção teve operação da Polícia Civil na prefeitura 
e o próprio governador entrou em campo pra 
denunciar distribuição de gasolina. Também 
não deu certo. A vitória de Mendanha acabou 
fortalecida. A articulação governista deu o 
maior vexame da eleição em Goiás. 

maguito E NaVEs 
faVoRitos 
Goiânia e Anápolis tem segundo turno no dia 
29. Na capital, Maguito Vilela (MdB), mesmo 
internado com Covid, conseguiu uma frente 
de quase 70 mil votos sobre Vanderlan Cardo-
so (PSd), mais de 11 pontos em votos válidos. 
em uma campanha de tiro curtíssimo, é uma 
diferença difícil de tirar. Até porque Goiânia 
nunca viu virada no segundo turno. Ouseja, 
quem chegou na frente no primeiro turno, 
foi o vencedor. Assim foi com Nion Albernaz 
(1996), Pedro Wilson (2000) e Íris Rezende 
(2004 e 2016). em Anápolis, a virada veio no 
primeiro turno. O prefeito Roberto Naves (PP) 
chegou bem à frente do ex, Antônio Gomide 
(PT). Mais difícil ainda de tirar. 

DEm é o maioR

Com 60 prefeituras conquistadas, o partido 
do governadr Ronaldo Caiado sai na frente, 
na formação da base para 2022. em segui-
da, vem o PP, que pode ser o fiel da banlan-
ça, com 30. O MdB tem 29 e o PSdB, 21. O 
PT sai com apenas 3 prefeituras. 

EquilíbRio Nas 
maioREs ciDaDEs 
Faltando a definição de Goiânia e Anápo-
lis, há uma divisão de forças nos maiores 
colégios eleitorais de Goiás. O MdB ven-
ceu em Aparecida de Goiânia e Valparaíso 
de Goiás. O clã Vilela comemora ainda a 
vitória de Humberto Machado na terra 
natal, Jataí. O deM teve vitórias expressi-
vas em Luziânia, Rio Verde e Itumbiara. O 
Podemos ganhou em Águas Lindas e For-
mosa. Por fim, o Patriota ganhou Trinda-
de com Marden Jr, que tem dNA político 
do prefeito Jânio darrot (PSdB). 

psl E pt fRacos 
Os partidos que disputaram a presidência fra-
cassaram em Goiânia. Fora do segundo turno 
e com um vereador cada.

xaDREz 
Desafio para a articulação político do próximo 
prefeito de Goiânia: serão 22 partidos repre-
sentados na Câmara. 

guERRa E Rosa choRam
Mais uma vez, a regra tira vereadores 
bem votados da Câmara de Goiânia. Bill 
Guerra (PSL) ficou fora, com quase 5 mil 
votos, porque seu partido conseguiu 
apenas uma vaga, que ficou com Lucas 
Kitão. Pior ainda para Fabrício Rosa, 
com 4,6 mil votos. O PSOL não conse-
guiu atingir o número necessário para 
ficar com uma cadeira. 

alERta bolsoNaRo  
O presidente perdeu um pouco do condão de 
sua varinha nessa eleição. de 59 candidatos 
escolhidos para apoiar, só 12 conseguiram 
eleições, sendo 2 prefeitos e 10 vereadores. 
dos 78 candidatos que adotaram o nome 
“Bolsonaro” na urna, apenas o legísimo Carlos 
se reelegeu como vereador no Rio. 

DEm sE assaNha
O partido de Rodrigo Maia ganhou no pri-
meiro turno em Salvador, Curitiba e Floria-
nópolis e é favorito no Rio. Maia acredita 
em vitória do equilíbrio, abrindo espaço 
para articulação ao centro contra os radica-
lismos de direita e de esquerda. 

boulos EmERgENtE 
Com discurso fácil, Guilherme Boulos 
(PSOL) aglutina forças para o segundo tur-
no, que podem ser multiplicadas em nova 
aventura presidencial para 2022. Boulos se 
apresenta como caminho mais fácil para a 
união d esquerda. 

aDRiaNa poDE DEciDiR

A deputada Adriana Accorsi (PT) fez 
campanha bonita e recolocou o partido 
em posição de destaque na eleição em 
Goiânia. Apoio do partido está sendo 
descartado tanto por Vanderlan quanto 
por daniel Vilela, que virou porta-voz 
de Maguito. declaração de voto pode 
ser importante para influenciar votos. 
Adriana sai fortíssima para a reeleição 
à Alego, com possibilidade de ser nome 
lançado à Câmara Federal em 2022.

gayER Não 
foi suRpREsa
Representante do bolsonarismo raiz con-
seguiu um belo resultado, ao chegar em 
quarto em Goiânia. Na reta final, Gustavo 
Gayer (dC) apresentou curva de cresci-
mento, assim como Maguito e Adriana. 

impassE à Vista
Vereadora novata, Gabriel Rodart (dC) é con-
tra o uso obrigatório de máscara. A conferir na 
solenidade de diplomação. 

pRóxima batalha
Apenas um deputado estadual foi eleito no 
domingo. Assim, diego Sorgatto abre vaga 
para dra Cristina Lopes na Alego. eleita pelo 
PSdB, ela ingressou no PL pra tentar a pre-
feitura. Levou rasteira e passou metade da 
campanha brigando pra tocar a campanha. 
Pode pintar outra batalha pra assegurar a 
vaga no legislativo estadual. 

outRo VExamE
Candidato à reeleição, Zé Antônio ficou 
em último na eleição em Itumbiara. em 
2016, ele substituiu o tio assassinado, 
José Gomes, a dois dias do pleito. 

mais Dois
deputado Gustavo Sebba (PSdB) amargou 
o terceiro lugar em Catalão. Um dos dosnos 
do PL em Goiás, Fla´vio Canedo perdeu feio 
a eleição pra prefeito de Caldas Novas. 

mEsma RENoVação 
Somente 13 vereadores conseguiram ree-
leição na Câmara Municipal de Goiânia, 
mesmo número de 2016. Outros seis es-
tarão de volta: Sandes Jr, Mauro Rubem, 
Santana Gomes, Leandro Sena, Pedro 
Azulão Jr e Joãozinho Guimarães. 

VExamE Do NoRtE
Na ansiedade da reta final de campanha, Már-
cio Luis (MdB) saiu em carreata pelas ruas de 
Porangatu. Ao final, teve a supresa: com a en-
trada das últimas urnas, ele perdeu a elei-
ção para Vanusa Valadares (Podemos) por 
45 votos. Foi às redes sociais pedir descul-
pas pelo incômodo e reconhecer a derrota. 

ElEição aciRRaDa
Já em Santa Cruz de Goiás, Ângelo da Paz 
(deM) ganhou a eleição por apenas 2 votos 
de frente. 

poR quE?
Apesar do resultado ruim, Jair Bolso-
naro continua como favorito à eleição 
presidencial de 2022.

marcelohel@gmail.com

“Com a nova administração 
de Biden, há uma 

oportunidade de redefinir 
essa relação”. 

(Barack Obama)
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SeSSão híbrida

Plenário retoma votações autorizando 
Conselho da Igualdade Racial

depois de uma breve 
parada na reta final 
das eleições muni-

cipais, o Plenário da Alego 
voltou a se reunir na tarde 
desta terça-feira, 17, para 
votar seis projetos de lei 
assinados por deputados 
da Casa. Na sessão ordiná-
ria híbrida, em que alguns 
deputados estavam pre-
sentes e outros participa-
ram remotamente, o des-
taque ficou com aprovação 
da proposta que autoriza o 
Poder Executivo a realizar, 
por meio de decreto, alte-
rações na estrutura básica 
da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento So-
cial, com o intuito de criar 
conselho para promover a 
igualdade racial.

De autoria do presiden-
te da Assembleia, Lissauer 
Vieira (PSB), o projeto de 
lei autoriza a extinção do 
Conselho Estadual de Di-
reitos Humanos, Igualda-
de Racial e Combate ao 
Preconceito e criar o Con-
selho Estadual de Direitos 
Humanos e o Conselho 
Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial. O placar 
da primeira votação da 
proposta, que é protocola-
da com o nº 4799/20, ficou 
com 26 votos favoráveis e 
nenhum contrário.

Lissauer explica que 
Goiás possui, com dados 
expressivos de amostra-
gem, em seu território 
comunidades tradicionais 
e populações específi-
cas, como por exemplo, 

quilombolas, indígenas e 
assentados. “Atualmente, 
existem, aproximadamen-
te, 50 mil integrantes das 
comunidades quilombo-
las, 8.583 indígenas, 1.500 
membros de comunidades 
ciganas, 750 associações 
de matriz africana, além de 
3.580 membros de povos 
ribeirinhos. Essa identifi-
cação tem relação com a 
atividade econômica que 
cada um realiza, a origem 
étnica, os produtos que co-
letam, a região em que ha-
bitam, a posição geográfi-
ca, a identificação religiosa 
e com o modo de vida ou 
forma de apropriação da 
terra e do território”, afirma.

O presidente sustenta 
que é fundamental a cons-
trução de um processo 
de sensibilização sobre a 
importância dos direitos 
humanos, econômicos, so-
ciais, culturais, ambientais 
e do controle social, para 
a garantia dos direitos dos 
povos e comunidades tra-
dicionais. Com isso, afirma, 
a erradicação de todas as 
formas de discriminação, 
incluindo o combate à in-
tolerância religiosa, e a 
preservação dos direitos 
culturais, o exercício de 
práticas comunitárias, a 
memória cultural e a iden-
tidade racial e étnica.

Segundo dados do 
Instituto Mauro Borges 
de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (IMB), 
em Goiás, 60,22% da po-
pulação se declara negra, 

e mesmo com diversas 
iniciativas em busca da 
igualdade racial, ainda 
existem desigualdades. 
“É válido consignar, ainda, 
que desde os anos 2000, 
tem ocorrido crescimento 
de casos de intolerância 
religiosa. A maior parte das 
vítimas é formada por pra-
ticantes das religiões de 
matriz africana, sobretudo 
do candomblé e da um-
banda, as duas principais 
religiões afro-brasileiras”, 
lembra Lissauer.

O presidente do Legisla-
tivo destaca, ainda, que em 
2018, o Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Di-
reitos Humanos (MMFDH) 
recebeu 615 denúncias de 
racismo, por meio do Dis-
que 100. “No período, os 
índices foram referentes, 
em primeiro lugar, à dis-
criminação, seguida por 
violência psicológica e 
violência institucional”, diz.

Dessa forma, sugere 
Lissauer, urge a necessida-
de de reconhecer, valorizar 
e respeitar a diversidade 
socioambiental e cultural 
dos povos e comunidades 
tradicionais. “Levando-se 
em conta, dentre outros 
aspectos, os recortes etnia, 
raça, gênero, idade, reli-
giosidade, ancestralidade, 
orientação sexual, ativi-
dades laborais, entre ou-
tros, bem como a relação 
desses em cada comuni-
dade ou povo, de modo 
a não desrespeitar, sub-
sumir ou negligenciar as 
diferenças dos mesmos 
grupos, comunidades 
ou povos ou, ainda, ins-
taurar ou reforçar qual-
quer relação de desi-
gualdade”, justifica.

Regimento Interno
Por 29 a 0, foi aprova-

do também, em primeira 
votação, o projeto de re-
solução nº 4757/20 que 
altera o Regimento Interno 
da Alego, de iniciativa do 
presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ), Humberto 
Aidar (MDB). O objetivo 
do parlamentar é instituir 
uma comissão permanen-
te na Casa para tratar a 
assistência social de ma-
neira continuada e, com 
isso, fortalecer a política 
de assistência social e 
garantir direitos a indi-
víduos e famílias que se 
encontram em situação 
de risco e vulnerabilidade 
social em Goiás.

Para instituir a nova 
comissão permanente da 
Alego, o parlamentar pro-
põe alterar a Resolução 
nº 1.218, de 3 de julho de 
2007, que institui o Regi-
mento Interno da Assem-
bleia Legislativa. O inciso 
oitavo do artigo 45 passa 
a constar que a Comissão 
de Assistência Social vai 
executar a política de as-
sistência social, de integra-
ção social da pessoa com 
deficiência, de promoção 
do trabalho voluntário e 
seus benefícios, de forta-
lecimento da política de 
assistência social e defesa 
de direitos de indivíduos e 
famílias que se encontram 
em situação de risco e vul-
nerabilidade social.

Humberto Aidar diz na 
justificativa da proposta 
que “a criação de uma co-
missão destinada a atuar 
sobre os temas propostos 
no projeto de resolução em 
pauta irá fortalecer a con-

tinuidade de programas 
e projetos assistenciais, 
de tamanha importância 
para a população goia-
na”. Quatorze deputados 
estaduais, além do autor 
da matéria, assinaram o 
projeto de resolução. 

Violência 
nas escolas

O Plenário aprovou ain-
da, em primeira votação e 
por 21 a 0, dois processos 
apensados, o de nº 2721/19, 
do deputado Rafael Gou-
veia (Progressistas), e o de 
nº 2850/19, do deputado 
Delegado Humberto Teófi-
lo (PSL). Ambos tratam de 
adoção de atividades com 
fins educativos para en-
frentamento à violência e 
reparação de danos causa-
dos no âmbito dos estabe-
lecimentos que compõem o 
Sistema Estadual de Ensino 
do Estado de Goiás.

Criação de aves
Já em segunda votação, 

foi aprovado o processo 
nº 1340/20, de autoria do 
deputado Amauri Ribei-
ro (Patriota), que dispõe 
sobre a criação, manejo e 
exposição de aves da raça 
Mura, em Goiás. O pla-
car da votação foi 24 a 0, 
contudo, mais tarde, o de-
putado Alysson Lima (So-
lidariedade) voltou atrás e 
pediu para a Mesa Diretora 
registrar em ata seu voto 
contrário à matéria.

A finalidade do projeto 
de lei é assegurar aos cria-
dores dessa raça de galos 
o direito de criá-los, sem a 
incidência do preconceito 
que atua em torno desse 
ato, já que, pelas caracte-

rísticas do animal, alguns 
exemplares da espécie, 
são utilizados clandestina-
mente para o combate, em 
rinhas. Nesse sentido, para 
contribuir com a preserva-
ção da espécie, a matéria 
determina que criadores 
e expositores sejam fisca-
lizados, visando evitar a 
submissão dos galos a tra-
tamentos cruéis.

Amauri Ribeiro defende 
que a iniciativa, uma rei-
vindicação dos criadores, 
além de garantir a sobre-
vivência da raça, desmis-
tifica a criação do animal. 
“São criadores que o fazem 
por amor à raça, e que se 
não houver a legalidade 
no que tange à criação 
desses animais a extinção 
dessa espécie será inevi-
tável. Como defensores do 
meio ambiente, as pessoas 
que criam o Mura acredi-
tam ser de extrema impor-
tância a preservação de to-
das as espécies de animais, 
ressaltando ainda sua 
importância para o setor 
agroindustrial relacionado 
ao mercado de frangos de 
corte”, destaca o deputado.

De acordo com o estudo 
“Manual de criação e mane-
jo: Mura”, o Brasil recebeu 
as primeiras aves de raças 
combatentes logo no iní-
cio de sua colonização. Es-
ses animais foram trazidos 
pelos portugueses e eram 
originários da Índia, portan-
to aqui chegaram há mais 
de 500 anos, difundindo-
-se por todo o território 
brasileiro justamente por 
serem aves rústicas, de ex-
trema resistência e adap-
tabilidade aos diferentes 
climas do nosso País de 
dimensões continentais.

Passadas as eleições, os deputados 
retomaram as votações no plenário 
na tarde desta terça-feira, 17, para 
aprovar seis projetos de lei assinados 
pelos próprios parlamentares. O 
destaque ficou com aprovação da 
proposta, de autoria do presidente da 
Casa, Lissauer Vieira, que autoriza o 
Poder Executivo a realizar, por meio 
de decreto, alterações na estrutura 
básica da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, visando 
a criação de um conselho para 
promover a igualdade racial
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escolas

Educação de Aparecida abre período 
de renovação de matrículas para 2021

o período de reno-
vação de matrícu-
las para os alunos 

veteranos das escolas da 
Rede Municipal de Edu-
cação de Aparecida de 
Goiânia foi iniciado nesta 
segunda-feira, 16, e se-
gue aberto até o próximo 
dia 27. De acordo com a 
Central de Matrículas da 
Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Tu-
rismo (Semect), os pais 
e os responsáveis pelas 
crianças matriculadas em 
Escolas, Emeis e Cmeis 
já estão sendo contacta-
dos para comparecer às 
unidades educacionais e 
assegurar a vaga do filho 
para o ano letivo de 2021.   

No caso de alunos em 
transição do agrupamen-
to V (pré-escola) para o 
1º ano do Ensino Funda-
mental, no ato de reno-
vação da matrícula, o pai 
ou o responsável deverá 

indicar três escolas muni-
cipais de período parcial 
que estejam localizadas 
na mesma região do cmei 
de origem da criança. 
Com essa informação, o 
sistema de matrículas da 
Semect irá realizar a bus-
ca pela vaga e alocar o 
aluno numa das escolas 
selecionadas, conside-
rando o CEP informado e 
priorizando a relação de 
proximidade entre a uni-
dade escolar e a residên-
cia indicada. 

As 114 unidades educa-
cionais do município estão 
distribuídas em 19 regiões, 
englobando escolas, cmeis, 
emeis e entidades conve-
niadas. De acordo com a 
coordenação da Central 
de Matrículas, o remaneja-
mento dos alunos do agru-
pamento V para o 1º ano 
será sempre para escolas 
dentro de uma mesma re-
gião e os familiares que, 

por alguma razão, tenham 
a necessidade de migrar 
de uma região para ou-
tra, deverá comparecer à 
escola para fazer a atua-
lização do endereço e in-
formar no sistema o novo 
CEP do estudante.  

A Semect explica ainda 
que nenhuma criança, que 
sair da pré-escola para o 
primeiro ano, será encami-
nhada automaticamente 
para as unidades que ofe-

recem o ensino em tem-
po integral. As vagas em 
Emeis, assim com ocorre 
no caso dos Cmeis, onde 
a criança passa o dia intei-
ro aos cuidados da escola 
recebendo conteúdo das 
disciplinas e atividades 
recreativas, são disponi-
bilizadas seguindo regra-
mento de lei específica, 
que estabelece pré-requi-
sitos como, por exemplo, a 
participação da criança no 

Programa Bolsa Família do 
Governo Federal.    

Já a inscrição para ma-
trículas de alunos nova-
tos na rede municipal de 
Aparecida está prevista 
para acontecer duran-
te o mês de dezembro. 
De 7 a 11 de dezembro, 
para quem busca vagas 
nos agrupamentos IV e V 
da Educação Infantil, no 
Ensino Fundamental e 
na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), oferecidas 
nas escolas municipais 
de tempo regular. E de 14 
a 18 de dezembro para os 
interessados em matri-
cular o filho em Emeis e 
Cmeis, que são unidades 
educacionais de tempo 
integral. As inscrições se-
rão disponibilizadas no 
www.aparecida.go.gov.br 
e no aplicativo Matrícula 
Aparecida, que pode ser 
baixado no Play Store.

Período de renovação de matrícula 
ocorre até o próximo dia 27 nas 
escolas e cmeis do município, já as 
inscrições das novas vagas para 2021 
serão abertas dia 7 de dezembro

Cl
au

di
vi

no
 A

nt
un

es
segurança

Governador participa de homenagem às 
famílias de policiais vítimas da Covid-19
O governador Ronaldo 
Caiado participou nes-
ta terça-feira (17/11), na 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP), 
de homenagem aos fami-
liares dos 28 policiais da 
ativa que foram vítimas 
da Covid-19 em 2020. 
Tradicionalmente o mês 
de novembro é dedica-
do às comemorações da 
criação da pasta, mas, 
em razão da pandemia, o 
rito foi um pouco diferen-
te em relação aos anos 
anteriores, com foco no 
reconhecimento ao tra-
balho desenvolvido pelos 
servidores da SSP que lu-
taram, mas não venceram 
o novo coronavírus.

“A dor da perda de um 
familiar é irreparável e 
é, por isso, que eu tenho 
energia suficiente para en-
frentar todos os desafios 
quando estou na defesa 
da vida. Não abro mão da 
prerrogativa de, como 
médico e governador, dar 
aos goianos a melhor co-
bertura e o melhor trata-
mento”, pontuou Ronaldo 
Caiado, que esteve acom-
panhado na solenidade 
da coordenadora do Ga-
binete de Políticas So-
ciais (GPS) e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), Gracinha Caiado. 

Muito emocionada, a 
primeira-dama, também 

considerada madrinha 
das forças de segurança 
pública em Goiás, dirigiu 
palavras de conforto às 
famílias enlutadas. “A única 
coisa que me cabe falar é 
sobre o respeito, a consi-
deração e a honra que to-
dos eles tiveram pelo Es-

tado de Goiás”, ressaltou. 
“Perderam a vida fazendo 
o bem, perderam a vida 
trabalhando. Eles cuida-
vam das pessoas para 
que elas pudessem en-
tender que era necessário 
o isolamento”, acrescen-
tou Gracinha.

Segundo o secretário 
da SSP, Rodney Miranda, a 
solenidade teve o objetivo 
de fazer com que os fami-
liares dos policiais mortos 
em função da Covid-19 se 
sentissem acolhidos e ho-
menageados pelo governo 
estadual. “Nesse tempo 
de pandemia, as forças de 
segurança não arredaram 
um milímetro das suas 
obrigações, não recuaram. 
Foram, como sempre, li-
nha de frente no combate 
à criminalidade e também 
no apoio as necessárias 
medidas de afastamento e 
outras que a equipe de go-
verno teve que adotar para 
superar essa situação”, re-
lembrou Miranda.

Nesse mesmo contexto, 
o governador fez questão 
de frisar: “Vocês me deram 
governabilidade, se dispu-
seram a ajudar a devolver 
Goiás aos goianos, se dis-
puseram a expor suas vi-
das como militar, policial 
civil, polícia técnico-cien-
tífica, corpo de bombeiros, 
policiais penais, para que 
preservássemos a ordem 
e o socorro a todas as 
pessoas necessitadas”.

Durante a solenidade, 
cada família que repre-
sentava um dos policiais 
vítimas da pandemia re-
cebeu uma placa de ho-
menagem das mãos do 
governador, da primeira-
-dama e do titular da SSP. 
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Natal do Bem  
O Shopping Bougainville reverteu a verba que seria destinada 

à decoração natalina quase integralmente em prol do Natal 
do Bem, ação solidária que arrecadará cestas de alimentos 
para famílias em situação de vulnerabilidade, o que somou 
aproximadamente 10 toneladas de alimentos doados pelo 
Bougainville.  A ideia parte do incentivo a colorir com amor 
e esperança o Natal de quem mais precisa. Com o período 

de arrecadação de 12/11 até 20/12 e o intuito de formar uma 
corrente de solidariedade, os clientes poderão comprar 

vouchers de cestas e doar para a campanha, sem que haja a 
necessidade de levar o item em si até o shopping. Para tanto, 
um ponto de arrecadação foi montado no piso 1 do mall, com 

a exposição de uma grande caixa de presentes recheada 
com cestas de alimentos. O espaço ainda conta com uma 

intervenção artística produzida pelo artista plástico Samuel 
Caixeta, que também assina uma caixa-presente exclusiva e 

personalizada destinada a quem realizar a doação de cinco 
ou mais cestas para a campanha. em parceria com o Projeto 

Social Nunca desista dos Seus Sonhos e o movimento 
UniãoGO, a entrega das doações arrecadadas será destinada a 
20 ONGs, que realizarão a entrega direcionada a comunidades 

e famílias de diferentes regiões de Goiânia. Sem abrir mão 
da fachada iluminada, o Bougainville ainda conta com uma 

proposta de decoração especial, que inclui a tradicional árvore 
de Natal, mas em uma releitura repleta de simbolismos, com 

a presença de estruturas decorativas em neon que remetam a 
valores como generosidade, empatia, união e amor.

Natal PreseNte
Através do Instituto Flamboyant, o Flamboyant Shopping 

recebe até o dia 13 de dezembro, a campanha ‘Natal Presente’. 
A ação terá um novo objetivo, suprir ainda mais as necessidades 

das famílias carentes. Agora, em vez de adotar uma cartinha, a 
população poderá doar brinquedos, roupas e alimentos. O ponto 
de coleta está localizado no Piso 1 do shopping, em frente às 

lojas Mundo Ri Happy e Kalunga. São bem-vindos brinquedos 
novos ou usados, desde que em bom estado de conservação; 

roupas adulto e infantil, também em bom estado; e alimentos 
não perecíveis, exceto sal e fubá. A campanha conta com a 

organização da TV Anhanguera em parceria com o Instituto 
Flamboyant, Lions Clube Marista, CUFA GOIÁS, além do apoio 

da rede de Supermercados Bretas.

BlacK FridaY
Com o melhor da moda por preços imperdíveis, o Grupo Mega 

Moda, formado pelos shoppings atacadistas Mega Moda 
Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, realizará duas lives 

de vendas com clima de Black Friday para divulgar os descontos 
especiais de modinha direto do fabricante. Marcada para essa 

terça-feira, dia 17/11, com apresentação da influenciadora Thays 
Jubé, as transmissões acontecerão em dois horários: a partir das 

16h pelo YouTube do Mega Moda Shopping e às 17h30 no 
YouTube Mega Moda Park. “essa é uma ação de vendas muito 
importante para o Mega Moda. Por isso, na live mostraremos 

as melhores peças e as ofertas exclusivas que estão 
disponíveis durante a nossa Black Friday, que acontecerá até o 

dia 21 de novembro, aqui nas nossas lojas dos shoppings e no 
nosso shopping online megamoda.com,” afirma Thâmara Zaia, 

Gerente de Marketing do Mega Moda.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Royal WKND e Chivas – No último final de semana aconteceu em Brasília, o show do Vintage Culture no 
segundo final de semana do Royal WKND, que trouxe para o evento o open bar de Chivas 13 em primeira 
mão para os convidados e o novo whisky será comercializado no Brasil a partir de dezembro.

Inauguração - A médica dermatologista Izabella 
Bomfim, Dermatologia, inaugura hoje a sede própria 
da Clínica Faccia, no Metropolitan Mall.

2 3

4

Black Friday - Após ter tido grande parte 
da mercadoria de sua loja MAM Multimarcas, 
furtada um dia antes da inauguração em seu 
novo endereço, a empresária Mary Arantes 
para tentar se restabelecer no mercado, irá 
fazer uma promoção especial Black Friday do 
dia 20 ao dia 27 de novembro.
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The Clinic - O biomédico especialista em estética 
Dieick de Sá e psicólogo Stênio Marques, sócios-
proprietários da The Clinic no Setor Marista, vão 
inaugurar a segunda unidade, no Shopping Passeio 
das Águas, em parceria com a empresária danielle 
Martins, proprietária da Soubellas.
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Pix é lançado oficialmente e está disponível 
para todos os clientes de 734 instituições

o Pix, uma nova fer-
ramenta de trans-
ferência de paga-

mentos do Banco Central 
que promete agilizar e 
facilitar a vida do cidadão, 
começou a funcionar ofi-
cialmente nesta segunda-
-feira (16). Desde o início 
de novembro, a ferramenta 
já fazia parte da vida dos 
brasileiros, mas o acesso 
estava limitado. Agora, o 
Pix está disponível para 
todos os clientes das 734 
instituições cadastradas.

Em evento virtual que 
marcou o início oficial do 
funcionamento do Pix, o 
presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, 
afirmou que a ferramenta 
nasce como um sistema 
que é rápido, barato, segu-
ro transparente e aberto. 
“O que muda com a che-
gada do Pix? Muda muitas 

coisas. Primeiro, a inclusão 
financeira, segundo, uma 
competição no sistema 
financeiro nacional que 
gera a oferta de novos pro-
dutos. Depois, podemos fa-
lar de eficiência e seguran-
ça”, explica Campos Neto.

Acesso
Em relação à inclusão, 

ele explicou que o Pix dá 
amplo acesso a todos e 
resultará em milhões de 
pessoas digitalizadas. E 
exemplificou que vários 
pequenos negócios não 
eram viáveis porque os 
sistemas de pagamentos 
são caros, agora serão 
viabilizados por um pro-
cesso mais barato. “Isso 
significa milhões de pes-
soas digitalizadas e mi-

lhares de novos negócios. 
Vemos que, ao baixar o 
custo e aumentar a inclu-
são, você gera viabilida-
de”, destaca o presidente 
do Banco Central.

“Sem falar que, no inte-
rior do Brasil, em pequenas 
cidades, não tem agência 
bancária, a pessoa que 
tem uma lojinha precisa ir 
de carro para depositar o 
dinheiro em outra cidade. 
Então, isso tudo vai mudar. 
Estamos falando em dis-
ponibilidade”, ressalta.

Ele destacou também 
que o Pix gera melhor 
gestão financeira e de es-
toques para as empresas 
e redução do custo de 
transporte de numerário. 
E vai melhorar, inclusive, 
a prestação dos serviços 

públicos. “A gente está di-
gitalizando as pessoas, 
sabemos quem são as pes-
soas, onde elas estão, que 
produtos elas consomem”, 
afirma Roberto Campos 
Neto. “No final, vamos ter 
um sistema financeiro 
mais inclusivo e mais efi-
ciente”, avalia o presidente 
do Banco Central.

Segurança
O presidente do Banco 

Central disse ainda que os 
usuários podem usar o Pix 
com a garantia de seguran-
ça nas transações finan-
ceiras. “Segurança é nossa 
principal preocupação. A 
gente tem uma estrutura 
que é muito parecida com 
o que já existia para TED 
e DOC, ou seja, tem uma 

segurança. A plataforma é 
interna, temos alguns ga-
tilhos antifraude que co-
munica rapidamente para 
toda a rede”, explica.

Campos Neto comple-
tou: “Temos uma parte de 
elaboração de medidas 
que vão combater mui-
to essa parte do crime 
organizado, lavagem de 
dinheiro. Lembrando que 
um dos principais objeti-
vos é aumentar a rastrea-
bilidade do dinheiro”.

O que é Pix?
Pix é um meio de paga-

mento criado pelo Banco 
Central em que os recursos 
são transferidos entre con-
tas em poucos segundos, 
a qualquer hora ou dia. É 
prático, rápido e seguro. O 
Pix pode ser feito a partir 
de uma conta corrente, 
conta poupança ou conta 
de pagamento pré-paga.

Qualquer pagamento 
ou transferência que hoje 
é feito usando diferentes 
meios, como TED, cartão 
ou boleto, poderá ser fei-
to com o Pix, direto do 
aparelho celular.

Entenda a 
diferença

As transferências tradi-
cionais no Brasil são entre 
contas da mesma institui-
ção ou entre contas de ins-

tituições diferentes (TED 
e DOC). O Pix é mais uma 
opção disponível à popu-
lação que convive com os 
tipos tradicionais. A dife-
rença é que, com o Pix, não 
é necessário saber onde 
a outra pessoa tem conta. 
Você faz a transferência a 
partir, por exemplo, de um 
telefone na lista de conta-
tos, usando a Chave Pix.

Na prática, funciona as-
sim: Em vez de pedir agên-
cia, conta e dados pessoais 
do recebedor, basta pedir 
a Chave Pix. Por exemplo: 
o recebedor cadastrou 
previamente o número de 
telefone celular para rece-
ber o crédito em determi-
nada conta. Então, em vez 
de informar manualmente 
todos os dados, inclui ape-
nas o número do telefone 
celular. Ao fazer um Pix, o 
sistema identifica as infor-
mações da conta do credor 
a partir dessa chave.

Uso a qualquer 
dia e hora

Outro benefício para o 
cidadão é que o Pix não 
tem limite de horário, 
nem de dia da semana e 
os recursos são disponi-
bilizados ao recebedor 
em poucos segundos. O 
Pix funciona 24 horas, 7 
dias por semana, entre 
quaisquer bancos.

Ferramenta 
permite fazer 
pagamentos e 
transferências 
de forma 
instantânea a 
qualquer dia e 
horário
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Secretário diz que emprego crescerá em 2021
O secretário de Política 
Econômica do Ministério 
da Economia, Adolfo Sa-
chsida, afirmou hoje (17) 
que o emprego vai crescer 
em 2021, puxado pelo se-
tor de serviços. Sachsida 
destacou que ainda exis-
tem  R$ 110 bilhões de 
recursos a serem injetados 
na economia por meio do 
restante de pagamentos 
do auxílio emergencial e 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

“O emprego vai crescer 
em 2021. Os dados são 
muito claros: o grosso do 
desemprego está vindo 
do setor informal. À medi-
da que o setor de serviços 
retoma, rapidamente volta 
a contratar, à medida que 
o distanciamento social 

diminui, rapidamente tem 
a contração de informais”, 
disse Sachsida, em entre-
vista coletiva virtual para 
apresentar o boletim Ma-
croFiscal da secretaria.

Sachsida disse ainda 
que o governo tem tra-
balhado para reduzir os 

custos da contratação 
formal. De acordo com o 
secretário, para cada R$ 
1 mil pago em salários, o 
empregador tem custos 
de R$ 1,8 mil. “Quer dizer 
que o trabalhador recebe 
pouco, e empresário paga 
muito. Enquanto socieda-

de, vamos ter que endere-
çar essa questão. Há várias 
frentes para diminuir a bu-
rocracia, o custo de contra-
ção no Brasil.”

Ele ressaltou que é pre-
ciso fazer escolhas, como 
dar aos trabalhadores o 
direito de escolher se que-
rem trabalhar no domin-
go à noite, por exemplo. 
“Vamos ter que devolver 
ao trabalhador o seu ina-
lienável direito de esco-
lher para quem e quando 
trabalhar. Se ele quer tra-
balhar, deixa ele em paz”, 
argumentou.

Recursos na 
economia

Segundo Sachsida, ain-
da restam R$ 45 bilhões 

de auxílio emergencial a 
serem pagos, que, soma-
dos com recursos ainda 
não sacados do FGTS, vão 
gerar R$ 110 bilhões na 
economia do país nos pró-
ximos meses.

Sachsida disse que o 
governo precisou gas-
tar mais para enfrentar 
a pandemia de covid-19, 
mas ressaltou que a 
agenda de “consolidação 
fiscal” não foi abandona-
da. Ele enfatizou que o 
governo manterá o teto 
de gastos, fará privati-
zações e manterá o “en-
xugamento” dos bancos 
públicos. Ele explicou que 
as privatizações têm um 
processo lento porque, em 
uma democracia, é preciso 
“construir consensos”.

Segunda onda
O secretário afirmou 

ainda que a possibilida-
de de uma segunda onda 
de contaminações pelo 
novo coronavírus é “bai-
xíssima” no Brasil. “Nos-
sos estudos aqui na SPE 
[Secretaria de Política 
Econômica] indicam que 
a probabilidade de uma 
segunda onda é muito 
baixa. Vários estados já 
atingiram, ou estão próxi-
mos de atingir, imunidade 
de rebanho. Honestamen-
te, acho baixa a probabi-
lidade de segunda onda”, 
disse. Sachsida citou es-
tudos recentes segundo 
os quais a “imunidade 
de rebanho” é alcançada 
quando 20% da popula-
ção foi contaminada.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLeTO 4 POR-
TAS ÚNICO dONO ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+dH ÚNICO dONO ACeITO 
TROCAS e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLHA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICO dONO 2.0 
FLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTO 2008 AU-
TOMÁTICO PNeUS NOVOS ACeI-
TO TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLeTA ACeITO TROCA e FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe dUPLA ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLHO 
2003 COMPLeTO 2 POR-
TAS 1.0 SOLeIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 R$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RUA TV10 
Qd 6 LT 1 ST TROPICAL VeRde 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVeL PQ INd. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Técnicos estrangeiros x técnicos brasileiros

o título do Flamen-
go, em 2019, com 
o português Jor-

ge Jesus, proporcionou 
uma onda de contra-
tações de técnicos es-
trangeiros para 2020. 
Por aqui já estava, tam-
bém, o argentino Jor-
ge Sampaoli, vice ano 
passado com o Santos, 
que aliás começou o 
ano desempregado. 
Mas chegaram os por-
tugueses Jesualdo Fer-
reira e Augusto Inácio, 
ao Santos e ao Avaí, 
respectivamente; o ar-
gentino Eduardo Cou-
det, ao Internacional; 
e o venezuelano Rafa-
el Dudamel, ao Atléti-
co-MG, depois substi-
tuído por Sampaoli.

Ao longo do campeo-
nato ainda vieram o ca-
talão Domènec Torrent, 
para o Flamengo, no lugar 
de Jesus, os portugueses 
Abel Ferreira e Ricardo 
Sá Pinto, para Palmeiras 
e Vasco, e o argentino Ra-
món Diaz, para o Botafo-
go. Chegamos a ter cinco 

técnicos estrangeiros no 
campeonato, um recorde. 
Um movimento que pare-
cia ser de descrédito aos 
técnicos nacionais, como 
se não houvesse condi-
ções de brigar pelo título 
com um “prata da casa”.

No momento, a disputa 
pelo primeiro lugar, com 
um pouco de boa von-
tade, está aberta e com 
oito equipes envolvidas: 
Atlético-MG, São Paulo, 
Internacional, Flamengo, 
Palmeiras, Grêmio, San-
tos e Fluminense. Desses, 

apenas dois são dirigidos 
por estrangeiros, numa 
mudança considerável do 
que se projetou no início 
da temporada, e não por 
conta da pandemia, mas 
pela falta de resultados, 
mal que atinge também 
os nacionais.

A dúvida é se uma 
nova vitória de um técni-
co estrangeiro reforçaria 
a ideia de que os nacio-
nais estão desatualiza-
dos; ou, ao contrário, se a 
vitória de um técnico bra-
sileiro interromperia essa 

busca por um treinador 
de outro país. Acho que 
nem uma coisa, nem ou-
tra. Principalmente por-
que os dois estrangeiros 
que brigam pelo título 
estão em clubes de po-
der aquisitivo maior que 
o da maioria dos outros 
concorrentes. Da mesma 
forma, se de oito, seis são 
brasileiros, a possibilida-
de de um deles ganhar é 
de 3 para 1.

Mas vamos a uma es-
tatística para aumentar 
a discussão. Desde 1971, 

quando o Campeonato 
Nacional começou a ser 
disputado (depois a CBF 
reconheceu títulos ante-
riores àquele ano), tive-
mos 49 campeões, com 
31 técnicos diferentes. 
Desses 63% conquista-
ram o título quando ti-
nham 50 anos ou mais, 
o que demonstra que 
experiência conta ponto 
nessa hora. Vale ressal-
tar que na faixa etária 
dos 50-59 anos, foram 
53%, ampla maioria.

Dos oito candidatos, 
quatro têm mais de 50 
anos e dois estão na 
faixa principal: Cuca, do 
Santos, com 57, e Renato 
Gaúcho, do Grêmio, com 
58; além deles, Sampa-
oli, do Atlético-MG, com 
60; e Abel Braga, do In-
ternacional, com 68. Os 
outros quatro, com me-
nos de 50, se incluem na 
mesma faixa etária: Abel 
Ferreira, do Palmeiras, 
tem 41 anos; Odair Hell-
mann, do Fluminense, 
43; Fernando Diniz, do 
São Paulo, 46; e Rogério 
Ceni, do Flamengo, 47.

Bem difícil de arriscar 
quem vai levar a me-
lhor, mas curiosamen-
te, se pegarmos os dois 
primeiros colocados na 
tabela, pelo aprovei-
tamento, ambos estão 

fora da faixa 50-59, um 
acima e outro abaixo 
dela. Outra curiosida-
de é que apenas dois já 
foram campeões: Cuca, 
em 2016 com o Palmei-
ras, aos 53 anos, e Abel 
Braga, em 2012 com o 
Fluminense, aos 60. Por-
tanto, a possibilidade de 
termos um novo técnico 
campeão pela primeira 
vez é grande.

É interessante obser-
var que não nos faltam 
técnicos experientes em 
atividade no Brasil. Te-
mos ainda Luxemburgo, 
Autuori, Dorival Júnior, 
Mano Menezes, Mar-
celo Oliveira, Jorginho, 
Vágner Mancini. E uma 
turma chegando: além 
dos citados, Ramon Me-
nezes, Roger Machado, 
Tiago Nunes, Lisca, Zé 
Ricardo. Então, por que 
importar mão de obra?

Melhor do que eu, 
essa resposta quem 
deve dar são os próprios 
treinadores brasileiros. 
Da minha parte, os es-
trangeiros são muito 
bem vindos pelas expe-
riências que trazem. Há 
espaço para eles tam-
bém. Mas se merecem 
todo o cartaz que ora 
lhes é oferecido o final 
do Brasileirão deste ano 
é que vai responder.

Quem vai levar 
a melhor este 
ano, no final do 
Brasileirão? Pe
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