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Horário eleitoral gratuito começa hoje

Caiado assina protocolos de intenção com 43 empresas, que devem investir mais de R$ 3.3 bilhões em Goiás
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SESSão oRdináRia híbRida

Plenário aprova reajuste aos 
professores efetivos do Estado

os deputados esta-
duais aprovaram na 
tarde dessa quinta-

-feira, 19, durante a apre-
ciação da Ordem do Dia 
da sessão híbrida, sete 
projetos de lei sendo: três 
de autoria da Governado-
ria do Estado, todos em 
primeira fase de discussão 
e votação; dois de parla-
mentares em fase final de 
apreciação e mais um, em 
fase inicial de tramitação 
e um projeto do Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJ-GO) 
em primeira votação.

Dentre os aprovados 
em definitivo, está o pro-
jeto de lei nº 4799/20, de 
autoria do presidente do 
Legislativo goiano, depu-
tado Lissauer Vieira (PSB). 
A matéria autoriza o Po-
der Executivo a realizar, 
por meio de decreto, al-
terações na estrutura bá-
sica da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social (Seds). O placar da 
votação foi 24 a 1.

A intenção é autorizar 
a extinção do Conselho 
Estadual de Direitos Hu-

manos, Igualdade Racial 
e Combate ao Precon-
ceito e criar o Conselho 
Estadual de Direitos Hu-
manos e o Conselho Es-
tadual de Promoção da 
Igualdade Racial.

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 Le-
gislativo destaca, ainda, 
que em 2018, o Ministé-
rio da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) recebeu 615 
denúncias de racismo, por 
meio do Disque 100. “No 
período, os índices foram 
referentes, primeiramente, 
à discriminação, 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, ativida-
des laborais, entre outros, 
bem como a relação des-
ses em cada comunidade 
ou povo, de modo a não 

desrespeitar, subsumir ou 
negligenciar as diferenças 
dos mesmos grupos, co-
munidades ou povos ou, 
ainda, instaurar ou reforçar 
qualquer relação de desi-
gualdade”, justifica.

Também em definitivo, 
por 24 votos a 0 foi aprovado 
o projeto de lei nº 3840/19, 
de autoria do deputado 
Talles Barreto (PSDB), que 
obriga os estabelecimen-
tos comerciais do ramo 
alimentício a informarem 
a substituição de queijo e/
ou outros lácteos por pro-
dutos análogos.

O parlamentar, em jus-
tificativa, frisa que sua 
proposição objetiva deter-
minar que todos os esta-
belecimentos comerciais 
do ramo alimentício que 
comercializem ou utilizem 
queijo, requeijão e outros 
lácteos no preparo de seus 
alimentos, deverão infor-
mar de forma clara e des-
tacada em seus cardápio 
a utilização de produtos 
análogos ou similares, 
bem como possibilitar 
que o consumidor possa 
conferir o produto dentro 
de sua embalagem origi-

nal e acessar e confirmar 
as informações nutricio-
nais e de ingredientes 
utilizados no fabrico.

Para Talles Barreto, essa 
regulamentação se faz ne-
cessária, pois produtos que 
tentam imitar o queijo, o 
requeijão ou os lácteos 
são colocados em circula-
ção e consumidos como se 
fossem queijos legítimos, 
oriundos de 100% de leite 
natural, quando na verda-
de são adicionados de ou-
tros componentes estra-
nhos à definição de queijo, 
como, por exemplo, gor-
dura vegetal hidrogenada, 
amido e amido modificado.

Ainda entre os proces-
sos de parlamentares, foi 
aprovado em primeira 
votação o projeto de lei 
nº 0773/19, que propõe 
isentar o pagamento de 
taxa para a emissão da 
segunda via de documen-
tos pessoais, emitidos por 
órgãos públicos estaduais, 
para pessoas que foram 
vítimas de furto ou roubo. 
A proposta é de autoria do 
deputado Delegado Edu-
ardo Prado (DC). O placar 
da votação foi 21 a 0.

durante a Ordem do dia da sessão 
plenária desta quinta-feira, os 
deputados aprovaram projetos da 
Governadoria, de parlamentares e 
do Tribunal de Justiça de Goiás. do 
executivo foi aprovado, em primeira 
votação, o reajuste de 12,84% aos 
professores efetivos do Magistério 
estadual, retroativo a janeiro de 
2020. de autoria do presidente 
da Casa também teve aval dos 
parlamentares, em definitivo, a 
autorização para que o Governo crie 
o Conselho da Igualdade Racial
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câmara

Orçamento para 2021 é aprovado
Na manhã desta quinta-
-feira, 19, os vereadores de 
Aparecida de Goiânia apro-
varam a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), que estima 
receita e fixa a despesa 
do município para o exer-
cício financeiro do ano 
de 2021, no montante 
de R$ 1.457.241.510,00 
(um bilhão, quatrocen-
tos e cinquenta e sete 
milhões e duzentos e 
quarenta e um mil qui-
nhentos e dez reais).

Em relação ao orça-
mento previsto para o ano 
atual, há uma redução de 
quase 87 milhões, uma 
vez que a lei orçamentá-
ria para 2020 previu um 
valor R$ 1.544.257.070,80 

(um bilhão, quinhentos e 
quarenta e quatro milhões 
e duzentos e cinquenta 
e sete mil e setenta reais 
e oitenta centavos). Isso 
é explicado pelo enorme 
impacto econômico que a 
pandemia provocou.

De acordo com a esti-
mativa, a secretaria de saú-
de ficou com a maior fatia 
do bolo orçamentário com 
cerca de 501 milhões de 
reais. Em seguida, ficou a 
secretaria de infraestru-
tura e obras com cerca 
de 172 milhões.

De autoria do poder 
executivo, a elaboração 
da lei envolveu intenso 
trabalho técnico, que se 
iniciou com a avaliação 

do alcance de metas e 
resultados anteriores, 
de projeções de cenários 
futuros, do Plano de Go-
verno, da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias 2021, 
bem como da elabora-
ção do Plano Plurianual 
– PPA 2018-2021.

Segundo justificativa 
da Prefeitura, a proposta 
incorpora uma metodo-
logia que busca resgatar 
a função de planejamen-
to, ao adotar uma visão 
mais estratégica da ação 
governamental e permi-
tir o monitoramento das 
políticas públicas.

PPA
Ainda durante a sessão 

ordinária desta quinta-
-feira, foi aprovado o Pro-
jeto de Lei 065/20, que 
altera a Lei n° 3.385/17, 
que trata do Plano Pluria-
nual (PPA) 2018/2021.

As alterações trataram 
de inclusões de unidades 
orçamentárias na Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social, no FUNDEF/
FUNDEB, na Secretaria da 
Saúde e no Fundo Munici-
pal de Assistência Social.

As alterações, segundo 
justificativa da Prefeitu-
ra, autora da proposta, 
foram realizadas diante 
solicitações demanda-
das pelos próprios re-
presentantes das pastas 
envolvidas no Projeto.
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goiânia

Vanderlan Cardoso vai implantar 
um Centro Municipal de Vacinação

Uma das propostas de 
Vanderlan Cardoso 
(PSD) para a área da 

saúde em Goiânia é levar 
um Centro de Vacinação 
a cada uma das sete regi-
ões da cidade. Os espaços, 
que vão funcionar todos 
os dias da semana, das 
7 às 19 horas, integrarão 
os serviços das regionais 
administrativas, uma des-
centralização da prefeitura 
para aproximar os atendi-
mentos da prefeitura da 
população.

Para facilitar o acesso 
dos pais que trabalham 
durante a semana e, as-
sim, vão poder vacinar 

seus filhos aos sábados 
e domingos ou um pouco 
antes ou depois do horá-
rio comercial tradicional, 
o Centro será desenvol-
vido nos moldes do que 
hoje funciona no Ciams 
Pedro Ludovico, na Re-
gião Sul da capital.

No espaço, serão dis-
ponibilizadas vacinas 
como BCG, para crianças 
recém-nascidas, Pentava-
lente, para menores de 
dois a seis meses, Hepati-

te B, para todas as idades, 
Febre Amarela, Tríplice Vi-
ral, Meningocócica, den-
tre outras que compõem 
o Calendário Nacional 
de Vacinação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A 
vacina contra a Covid -19 
depende da aprovação 
das autoridades de saúde, 
mas a expectativa é ini-
ciar a imunização no pri-
meiro trimestre de 2021.

“Cuidar das pessoas é 
levar serviços, trabalho e 

renda para perto da popu-
lação. Com os Centros de 
Vacinação em cada uma 
das sete regiões da cida-
de, os pais e mães vão ter 
mais eficiência no aten-
dimento e, com isso, vão 
cuidar melhor de seus fi-
lhos. Os adultos também 
serão atendidos e isso é 
qualidade de vida para 
os goianienses”, afirmou 
Vanderlan. O candidato 
lembrou ainda que os 82 
centros de saúde da rede 

municipal continuarão 
ofertando as vacinas de 
segunda a sexta.

Agenda
Nesta quinta-feira, 

19/11, o candidato Van-
derlan Cardoso se reuniu 
com lideranças da Região 
Noroeste, visitou uma em-
presa de confecção e falou 
sobre a importância da im-
plantação de Polos de De-
senvolvimento em todas 
as regiões da capital, tor-

nando Goiânia o principal 
polo de confecção do país.

“Nosso plano para Goi-
ânia é cuidar das pessoas, 
com projetos de geração 
de emprego e renda e 
qualificação profissional 
para os goianienses. Se-
guiremos apresentando 
as propostas que vão fazer 
nossa cidade dar um novo 
salto de desenvolvimento 
e se tornar um lugar ainda 
mais humano para se vi-
ver”, completou Vanderlan.

A proposta 
do candidato 
do PSd tem 
como objetivo 
de vacinar a 
população das 
7 às 19h e aos 
finais de semana 
nos moldes do 
centro municipal 
do Setor Pedro 
Ludovico
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saúde

Aparecida amplia rastreamento da 
COVID-19 com mensagens eletrônicas

com a nova moda-
lidade, quem faz o 
exame RT-PCR para 

diagnóstico da doença, 
em qualquer um dos 13 
pontos de coleta do mu-
nicípio, informa, na tria-
gem, por escrito, o núme-
ro do telefone celular das 
pessoas com quem tem 
ou teve contato recente.

A iniciativa foi elogia-
da pela comitiva da “Mis-
são Covid-19” da Organi-
zação Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) que visi-
tou Aparecida, no último 
dia 27 de outubro, para 
conhecer as estratégias 
locais sobre o enfrenta-
mento à pandemia.

Mensagem 
que protege

Dessa forma, em caso 
de resultado positivo para 
Covid-19, independente-
mente da pessoa analisada 

ter aberto ou não o resul-
tado no site do laboratório, 
quem teve contato com o 
infectado é avisado por 
uma mensagem de texto 
padronizada, via aplicativo 
WhatsApp, segura e que 
preserva o anonimato do 
informado. A mensagem 
é enviada em menos de 
24h após a liberação do 
resultado do RT-PCR.

O texto enviado infor-
ma que o indivíduo deve 
se isolar, reforçar as medi-
das de higiene e usar más-
cara, bem como orienta a 
realizar uma ligação te-
lefônica, de aparelho fixo 
ou móvel, para o 0800-
646-1490 para receber 
orientações médicas e 
agendar um teste para 
saber se está infectado.

Rastreamento 
e prevenção

“Com esse reforço no 

rastreamento que já fa-
zíamos, agora também 
alertando o mais rápido 
possível quem teve con-
tato com alguém infecta-
do, podemos deter mais a 
cadeia do vírus e diminuir 
a taxa de contágio. Para 
além de começar a tratar 
precocemente quem se 
infectou, queremos impe-
dir novas infecções”, afir-

ma o secretário de Saúde 
Alessandro Magalhães.

Mais testes, melhor 
rastreamento

Ao analisar, via encon-
tro virtual realizado no úl-
timo 30 de outubro, as im-
pressões que tiveram das 
estratégias adotadas em 
Aparecida, os profissionais 

da OPAS destacaram como 
ponto forte a testagem 
em massa realizada com 
o RT-PCR, exame padrão 
ouro para diagnóstico da 
Covid-19 e que tem sido 
amplamente realizado no 
município desde abril.

A representante da 
OPAS Fabiana Barine fri-
sou que “dentre os mu-
nicípios que visitei, com 

certeza vocês foram um 
dos mais fortes no enfren-
tamento à pandemia, prin-
cipalmente tendo a testa-
gem como aliada”. Nesse 
sentido, a SMS utiliza o 
rastreamento de contatos 
como peça fundamental 
para, a partir do exame e 
do diagnóstico da doença, 
evitar que o vírus se espa-
lhe descontroladamente.

A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Aparecida de Goiânia iniciou, 
no último 25 de outubro, mais uma EN
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período chuvoso

Seinfra intensifica ações preventivas 
de limpeza de bocas de lobo e galerias
Com o objetivo de pre-
venir problemas oca-
sionados pelas chuvas 
constantes neste fim de 
ano, a Secretaria de In-
fraestrutura de Aparecida 
de Goiânia intensificou 
desde outubro, as ações 
de limpeza e manutenção 
das bocas de lobo e gale-
rias pluviais na cidade.

A equipe de Manu-
tenção, Limpeza e Recu-
peração de Bueiros da 
pasta estão percorrendo 
os bairros realizando 
limpezas em bocas de 
lobo, ramais e galerias 
para retirar resíduos, 
entulhos ou objetos que 
barram a passagem da 
água, causando alaga-
mentos nas vias.

Durante toda esta 
semana, as equipes es-
tiveram nos bairros Jar-

dim Helvécia, Bela Vista 
e Parque Flamboyant. 
O Diretor de Obras da 
Seinfra, Cézar Augus-
to, lembra que a ação 
contribui para a manu-
tenção da qualidade de 
vida da população além 
de auxiliar na prevenção 
de alagamentos, erosões 
e até mesmo doenças.

“Esses problemas po-
dem ser amenizados e até 
evitados se todos também 
assumirem o compromisso 
de cuidar da nossa cidade 
e de nossas ruas junto com 
a Prefeitura, não jogando 
lixo nas ruas ou entulhos 
em lotes baldios”.

De acordo com dados 
da secretaria, somente 
neste ano foram retirados 
400 metros cúbicos de lixo 
de todo tipo das galerias e 
em média mais duas mil 

bocas de lobo receberam 
o serviço de limpeza. “É 
importante lembrar que o 
despejo irregular de entu-
lho em locais inadequados 
é um dos maiores respon-
sáveis pelos problemas 
das erosões no município. 
Por isso é dever de todos 
colaborar com a limpeza 
urbana de nossa cidade”, 
pontua o diretor.

Para melhor atender 
às demandas da popula-
ção, as equipes da Seinfra 
realizam o mapeamento 
dos pontos mais críticos. A 
população também pode 
colaborar denunciando o 
despejo irregular de entu-
lho ou algum ponto onde 
há concentração de lixos 
tapando as bocas de lobo 
e impedindo a passagem 
da água, pelos telefones 
3545-5930 e 3545- 5849. 
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Caiado assina protocolos de intenção 
com 43 empresas, que devem investir 
mais de R$ 3.3 bilhões em Goiás

o governador Ronal-
do Caiado assina, 
nesta sexta-feira 

(20/11), às 9h, protocolos 
de intenção com repre-
sentantes de 43 empresas 
que devem se instalar ou 
ampliar suas atividades 
em 21 municípios goia-
nos. Os investimentos 
totalizam R$ 3,3 bilhões 
com a geração de 21.904 
empregos, entre diretos 
e indiretos. A cerimônia 
será no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer (CCON), 
com a participação dos 
secretários de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
Adonídio Neto, e de De-
senvolvimento e Inova-
ção, Marcio César.

Esta será a quarta so-
lenidade para assinatura 

de protocolos realizada 
neste ano de 2020, sen-
do que outras duas foram 
confirmadas no período 
de pandemia do novo 
coronavírus, totalizando 
nesses três eventos a 
atração de 91 empresas, 
com investimentos na 
ordem de R$ 3.9 bilhões, 
além da geração de 40 
mil empregos em 91 
municípios.  

Dentre as 43 empresas 
que assinam o protocolo 
nesta quinta-feira, seis 
são de base tecnológica, 
resultado do trabalho da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi), 
que também tem desen-
volvido uma política de 
atração de investimentos 
de base tecnológica, para 

empreendimentos que 
aplicam ciência e tecno-
logia em suas operações. 

Municípios que serão 
contemplados com im-
plantação ou ampliação 
das indústrias: Abadia de 

Goiás, Abadiânia, Acreú-
na, Aparecida de Goiânia, 
Bela Vista de Goiás, Ca-
talão, Cristalina, Davinó-
polis, Goiânia, Guapó, In-
diara, Itumbiara, Luziânia, 
Montes Claros de Goiás, 

Paraúna, Piracanjuba, 
Porteirão, Rio Verde, Se-
nador Canedo, Valparaíso 
de Goiás e Vila Boa.

Entre as atividades 
das empresas estão a 
produção de biocom-

bustível, de automóveis, 
de cosméticos, de ferti-
lizantes, além de fábri-
ca de chopp e produção 
de energia elétrica, por 
meio de Pequenas Cen-
trais Hidrelétricas (PCH).

empreendimentos vão se instalar ou 
ampliar atividades em 21 municípios 
contemplados pela ação da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Serviços 
(SIC). expectativa é gerar 21.904 
empregos, entre diretos e indiretos
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indústria e comércio

Governo apoia todos a retomada das atividades
Segundo o IBGE, a produ-
ção industrial goiana teve 
crescimento acumulado de 
2,5% de janeiro a setembro 
deste ano, na comparação 
com igual período de 2019, 
ficando com o primeiro lu-
gar no País. Para o secretá-
rio de Estado da Indústria, 
Comércio e Serviços, Ado-
nídio Neto, a economia de 
Goiás está se descolando 
da crise econômica; e com a 
promessa de que os núme-
ros da produção industrial 
possam se perpetuar por al-
guns períodos, contribuindo 
com o aumento do empre-
go e da renda no Estado.

Adonídio esteve no 
estúdio do TBC2 nesta 
terça-feira, 17. Ele foi en-
trevistado pelos apresen-
tadores Danuza Azevedo e 

Guilherme Rigonato. O se-
cretário comentou o bom 
desempenho da indústria 
goiana este ano, a despei-
to da pandemia, e falou 
sobre a política de atração 
de investimentos. Nes-
ta sexta-feira, 20, será 
realizado evento para a 
assinatura de protocolos 
de intenção de investi-
mentos em Goiás, por 
parte de novas empresas.

Negócios
Afirmou que a SIC vem 

trabalhando, desde o ano 
passado e sob a orientação 
do governador Ronaldo 
Caiado, na facilitação de 
negócios no Estado. “A gen-
te trabalha convidando as 
empresas, que estão em ou-
tros Estados, a montar uma 

filial aqui em Goiás, talvez 
até transferir suas unidades 
para cá. E todas as secreta-
rias do governo têm contri-
buído com isso”, declarou.

O secretário citou as 
ferramentas utilizadas: in-
centivos fiscais desburo-
cratizados, licenciamento 
ambiental também desbu-
rocratizado, recuperação 
das rodovias  e infraestru-
tura, entre outros. Segundo 
ele, tudo isso facilita o tra-
balho de atração de empre-
sas. ”Nós estamos sendo um 
expoente, indo na contra-
mão do Brasil, isso é muito 
importante para a gente 
gerar emprego e renda aqui 
em nosso Estado”, destacou.

Setores
Adonídio falou também 

sobre os setores que sofrem 
mais com o atual momento 
de pandemia, como confec-
ções, indústrias de calçados, 
hotelaria, bares e restauran-
tes. Para cada um desses 
setores, garantiu, o Governo 
do Estado está propiciando 
um tratamento específico.

Acrescentou que as 
ações adotadas são a ofer-
ta de crédito para capital 
de giro emergencial, a ino-
vação, com o apoio à ado-
ção do sistema de tele-en-
tregas, e visando melhorar 
o ambiente de negócios, 
para que sobrevivam até o 
fim da pandemia ou a che-
gada da vacina. Ressaltou 
que o propósito é que to-
dos os setores econômicos 
possam retomar rapida-
mente suas atividades.
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A modernização da pecuária brasileira tem re-
sultado em inúmeros benefícios sociais, com a 
geração de emprego e renda, e de competitivi-

dade, que incluem maior produtividade, mais qualidade 
e melhor rentabilidade ante a competidores interna-
cionais. Entretanto, o setor percebeu que para manter 
o crescimento em um mercado globalizado, é preciso 
trazer para a discussão os fornecedores indiretos que, 
por serem produtores de bezerros, são peça-chave no 
sistema produtivo nacional.  

O fato de não haver um sistema de rastreabilidade efi-
ciente dos indiretos no segmento culminou em um ponto 
cego na cadeia de fornecimento. Como resultado, criaram-
-se riscos em termos de conformidade legal e dúvidas so-
bre a origem do gado, prejudicando sua comercialização 
no mercado nacional e internacional.  

As consequências negativas advindas dessa não inclu-
são dos fornecedores indiretos no monitoramento de com-
pras e nos sistemas de rastreabilidade afetam não apenas 
os frigoríficos, mas também todos os atores da cadeia, 
como a indústria de processamento da carne, varejistas, 
investidores e até o consumidor final. São riscos considera-
dos desnecessários e que podem ser mitigados, resultando 
em transparência, conservação ambiental e assegurando a 
existência de crédito e investimentos para o mercado. 

Nesse sentido, a indústria, o governo e organiza-

ções não governamentais (ONGs) reconheceram que 
era importante encontrar soluções de rastreabilidade 
viáveis. Porém, não havia um fórum dedicado para 
reunir as partes interessadas com uma abordagem 
clara e orientada para a solução.  

Desse modo, foi criado o Grupo de Trabalho de Forne-
cedores Indiretos (GTFI), principal fórum para debater es-
sas questões, visando, justamente, contribuir para o avanço 
de soluções viáveis e modernas, garantindo a inclusão dos 
fornecedores indiretos nos sistemas de gerenciamento 
da cadeia de suprimentos. Assim, a indústria pode con-
tinuar seu desenvolvimento e seu crescimento, ao mes-
mo tempo em que oferece resultados positivos tanto 
em termos sociais como ambientais e econômicos. 

Reunindo os diversos stakeholders da cadeia pro-
dutiva da carne bovina no Brasil, o GTFI tem como 
objetivos principais a identificação, desenvolvimento 
e apoio à implementação de soluções de rastreabili-
dade para fornecedores indiretos; e a comunicação 
de desafios, oportunidades e progresso em direção à 
rastreabilidade dos fornecedores indiretos.  

O GTFI vem se dedicando ao tema há mais de qua-
tro anos e, recentemente, alguns de seus membros estão 
lançando projetos e programas de aprimoramento de 
seus processos de rastreabilidade e de gestão da cadeia 
de fornecimento a fim de cumprir seus compromissos e 
assegurar a origem e procedência do gado adquirido. Ou 
seja, incluir os fornecedores diretos e indiretos (fazendas 
de cria, recria e engorda, por exemplo) nos sistemas de 
compra que subsidiam a tomada de decisão, ajuda a en-
tender as dinâmicas complexas e a encontrar soluções.  

A área de investimentos no Brasil também está aten-
ta para o desenvolvimento sustentável de áreas impor-
tantes para a conservação, como o bioma Amazônia, por 
exemplo, e os investidores internacionais perceberam 

que ativos que tenham a conservação do meio ambien-
te como prioridade são mais rentáveis e perenes. 

Esses dois exemplos reforçam como é imprescindível a 
inclusão dos fornecedores indiretos da cadeia da carne em 
sistemas de monitoramento. Isso porque a maior transpa-
rência e rastreabilidade levará toda a cadeia produtiva a 
um novo patamar, elevando a competitividade do produto 
nacional, contribuindo para a ampliação dos negócios in-
ternacionais e estabelecendo uma maior conexão com as 
demandas do consumidor final e dos investidores. 

Contudo, para que esse movimento ganhe ainda 
mais força, é preciso comunicar aos consumidores, in-
vestidores e à sociedade em geral o progresso que está 
sendo feito. O envolvimento desses atores é fundamen-
tal para que esteja claro o posicionamento do Brasil 
ante ao fornecimento de alimentos seguros, a conser-
vação ambiental e a transparência em todo o processo 
produtivo da carne. Nesse sentido, o site do GTFI (ht-
tps://gtfi.org.br/o-gtfi/), que acaba de ser lançado, traz 
uma série de informações atualizadas sobre o tema. 

Para alcançar esses objetivos, o uso de tecnologias será 
essencial. E o Brasil está bem posicionado nessa área, ao 
contar com sistemas de informação, que podem ser implan-
tados de forma inteligente e segura, a fim de fornecer as 
soluções de rastreabilidade necessárias para uma produção 
responsável e mais sustentável. Isso pode ser realizado de 
uma maneira eficiente, sem custos adicionais ou encargos 
aos produtores rurais, protegendo a privacidade pessoal e 
garantindo medidas robustas de controle sanitário.  

Somada a outras tecnologias inovadoras, como pla-
taformas de blockchain, a indústria poderá liderar em 
nível global esse movimento por maior transparência 
e reconhecimento, ampliando a rentabilidade do setor. 
E o GTFI trabalha justamente para incentivar o uso de 
soluções que beneficiam toda a cadeia produtiva. 

Pela maior inclusão de fornecedores indiretos nos 
sistemas de rastreabilidade da cadeia da carne

Pedro Burnier*
É gerente do Programa de Cadeias 
Agropecuárias da ONG Amigos da 
Terra - Amazônia Brasileira e 
coordenador do Grupo de Trabalho 
dos Fornecedores Indiretos (GTFI). 

eleições 2020

artigo

Horário eleitoral gratuito começa 
hoje nas cidades que terão 2º turno

Começa nesta sex-
ta-feira (20) e vai 
até o próximo dia 

27 o horário eleitoral 
gratuito do segundo 
turno das eleições mu-
nicipais nas emissoras 
de rádio e TV. Haverá 
transmissão para os 57 

municípios com mais 
de 200 mil eleitores 
onde não houve defini-
ção do prefeito no últi-
mo domingo (15).

Desta vez, os dois 
blocos fixos para a pro-
paganda eleitoral, de 
10 minutos cada, serão 
divididos igualmente 
entre os candidatos ao 
cargo de prefeito. No 
rádio, a propaganda 
será das 7h às 7h10 e 
das 12h às 12h10. Na 
TV, o horário eleitoral 
será das 13h às 13h10 
e das 20h30 às 20h40.

Emissoras de rádio 
e de TV e os canais 
por assinatura também 
terão que reservar 25 

minutos, de segunda a 
domingo, para serem 
usados em inserções de 
30 e 60 segundos, con-
siderando os seguintes 
blocos de audiência: 
entre as 5h e as 11h; 
entre as 11h e as 18h; 
e entre as 18h e as 24h.

Por causa da pan-
demia de covid-19, o 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) adotou inú-
meras normas relativas 
à campanha eleitoral. 
Uma delas foi a de re-
duzir o tempo da pro-
paganda gratuita em 
rádio e TV. O segundo 
turno das eleições mu-
nicipais 2020 será no 
dia 29 de novembro.

em 57 
municípios 
brasileiros a 
vaga de prefeito 
ainda está 
indefinida
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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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Na manhã desta sex-
ta-feira (20), a gaú-
cha Nicole Silveira 

colocará seu nome defini-

tivamente na história dos 
esportes de inverno do 
Brasil. Aos 26 anos, ela será 
a primeira atleta nacional 
a competir em uma eta-
pa da Copa do Mundo de 
Skeleton. O torneio acon-
tece em Sigulda (Letônia). 
Nicole entrará em ação a 
partir das 5h (horário de 
Brasília). Será possível 
assistir à transmissão do 

evento pelo canal no You-
tube da Federação Inter-
nacional da modalidade 
(IBSF, sigla em inglês).

Skeleton é um esporte 
olímpico de inverno criado 
na Suíça no final do século 
XIX, que consiste em des-
cidas através de pistas de 
gelo com atletas usando 
trenós adaptados ao for-
mato do corpo humano. 

Por questões de seguran-
ça, os atletas devem uti-
lizar capacete, traje com 
mangas e calças longas e 
sapatos com pregos, para 
evitar escorregões durante 
a corrida de largada (feita 
durante os cinquenta pri-
meiros metros da pista).

O evento marca o co-
meço de mais uma tem-
porada para a brasileira. 

“Acho que essa temporada 
será bem importante para 
meu desenvolvimento. Es-
sas primeiras duas etapas 
da Copa do Mundo serão 
interessantes, pois é uma 
pista mais difícil e onde 
nunca tive a oportunidade 
de descer. Sinto-me muito 
feliz por ter conseguido 
essa vaga. Vai ser um gran-
de passo para o ano olím-

pico”, declarou.
Nicole passou por outras 

modalidades antes de che-
gar ao skeleton. Atualmen-
te, ela é uma das principais 
promessas da Confedera-
ção Brasileira de Despor-
tos no Gelo para conseguir 
uma vaga na próxima edi-
ção dos Jogos Olímpicos 
de Inverno, que acontecem 
em Pequim em 2022.

Gaúcha Nicole 
Silveira compete 
nesta sexta 
na Letônia
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Jogos de INverNo

Brasileira disputa 
Copa do Mundo 
de Skeleton


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

