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Caiado convida Iris 
Rezende para assumir 
um cargo no governo
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n São inimagináveis as despesas da in-
ternação do candidato do MDB a prefei-
to de Goiânia Maguito Vilela no Hospital 
Israelita Albert Einstein, o melhor da 
América Latina. A tecnologia de ponta 
que o salvou custa os olhos da cara.

n enquanto isso, O Popular insiste em 
grafar como “entubação” o processo 
de ventilação mecânica dos pulmões. 
O correto é “intubação”. Basta conferir 
os boletins médicos do Hospital Albert 
einstein, publicados pelo próprio jornal.

n É óbvio que o candidato do PSD Van-
derlan Cardoso quis garantir um ganho 
para o futuro ao não responder aos ata-
ques da campanha do MDB. Vanderlan 
tem 58 anos, tem 6 anos no Senado 
pela frente e eleições pela frente.

n Com apenas 20 prefeitos eleitos, o 
PSdB goiano calçou as sandálias da hu-
mildade. O presidente Jânio darrot admi-
tiu que o partido vai trabalhar para entrar 
em uma coligação qualquer em 2022, 
sem pretensões de cabeça de chapa.

n Com Maguito Vilela eleito para um 
mandato até 2024, o rodízio com Iris 
Rezende vai completar 42 anos ou 
quase meio século de mais dos mes-
mos no MDB goiano. E a única reno-
vação é Daniel Vilela, filho e herdeiro 
político de Maguito. 

n Major Araújo é o maior derrotado do 
1º turno em Goiânia: teve uma votação 
pífia e saiu como o candidato mais re-
jeitado, consequência da sua linguagem 
destrabelhada e da falta de respeito em 
relação aos adversários.

n O calvário hospitalar atraiu tanta sim-
patia para Maguito Vilela que ele supe-
rou Vanderlan Cardoso até nas redes 
sociais, onde, no começo da campanha, 
tinha menos da metade dos seguidores, 
mas terminou com 30% a mais.

n Vejam só: sem querer, a aposenta-
doria de Iris Rezende criou a possibi-
lidade de que Goiânia venha a ser en-
tregue a um prefeito sem experiência 
ou antecedentes, no caso o vice eme-
debista Rogério Cruz. Ele tem grandes 
chances de assumir. 

n A campanha em Goiânia está ter-
minando sem que nenhum candidato 
tenha falado sobre o déficit de internet 
da população jovem, que impede a mas-
sificação das plataformas para ensino à 
distância em tempos de pandemia.

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

As eleições do próximo domingo para prefeito de Goiânia estão decididas: o candidato do MDB Maguito Vilela, mesmo in-
ternado em uma UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, sem a menor previsibilidade quanto ao seu estado 
de saúde, vencerá o representante do PSD Vanderlan Cardoso. É o que apontam as últimas pesquisas publicadas, a poucos 
dias da data da votação do 2º turno, trazendo o emedebista com um potencial de 60% dos votos válidos. Ninguém sabe o 
que o futuro reserva a Maguito, se terá condições físicas para assumir as pesadas responsabilidades do cargo, o que abre a 
possibilidade da assunção do desconhecido vice Rogério Cruz, e principalmente quais as sequelas que o afetarão. Há uma 
lista imensa delas para quem recebeu contágio pelo novo coronavírus e sobrevive, principalmente em idade avançada, 
como é o caso (ele fará 72 anos em janeiro próximo), variando em níveis de gravidade a depender da intensidade com 
que a doença acometeu o paciente. As ortopédicas são as piores. Andar e se movimentar pode se tornar um desafio. 
Muito mais grave: não oferecendo nenhuma resistência genética para a Covid-19, Maguito corre o risco de se reinfec-
tar de novo, como tem ocorrido ao redor do mundo. Uma vida como a que tinha antes, nem pensar. No mínimo, mesmo 
muito bem biológica e organicamente, ele não poderá se expor e precisará levar uma rotina de isolamento.
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atípica, ElEiÇÃo EStÁ DESViRtUaDa pEla aBStENÇÃo, coViD-19 E JoGo aNtiÉtico Do MDB
Atípico como nunca na história, a eleição na capital saiu da normalidade com o padecimento hospitalar do candidato emedebista, aprofundou-se nesse caminho com 
as 300 mil abstenções no 1º turno ou um terço do eleitorado e foi desvirtuado com a estratégia antiética de campanha adotada pelo MDB – definida pelo governador 
Ronaldo Caiado como “marketing da agressão e da mentira”. Informações sobre a saúde de Maguito foram filtradas e trabalhadas pelo partido e pelo filho Daniel Vilela 
para evitar que afetassem as suas intenções de voto, mas não só. Mentiu-se também sobre o inexistente apoio do prefeito Iris Rezende, o que, conforme nota da coluna 
Giro, em O Popular, “desagradou a família de Iris”. Para muita gente, não foi mais nem menos do que simplesmente um jogo sujo.

À ESpERa Da pRiVatiZaÇÃo, cElG Gt aUMENtoU SEUS lUcRoS EM RElaÇÃo a 2019
Pronta para ser privatizada, a Celg GT continua dando lucro. Melhor: aumentando, já que de janeiro a setembro deste ano obteve resultados maiores 
que no mesmo período do ano passado, alcançando mais de R$ 50 milhões de rentabilidade. A companhia, ao ser colocada no mercado, tem potencial 
para arrecadar em torno de R$ 1 bilhão de reais para os cofres estaduais. Ou mais. 

tRiStE: aDRiaNa accoRSi coNFiRMa o pt coMo liNHa aUXiliaR Do MDB EM GoiÂNia
Caiu a máscara: a candidata derrotada do PT a prefeita de Goiânia Adriana Accorsi anunciou que vai votar no emedebista Maguito Vilela, cuja 
campanha auxiliou no 1º turno ao partir para cima do representante do PSD Vanderlan Cardoso, acompanhando a onda de ataques defla-
grada pelo MdB – que, vale lembrar, aproveitou desonestamente a trégua dos adversários diante do padecimento de Maguito com a Co-
vid-19 e abriu artilharia sobre Vanderlan. Ocorre que, em Anápolis, onde o petista Antonio Gomide foi para o 2º turno com o prefeito Roberto 
Naves, em condições desfavoráveis, o MdB não vai retribuir na mesma moeda, ao negar apoio a Gomide: o candidato do partido na cidade, 
Márcio Corrêa, 3º colocado no 1º turno, definiu “irreversivelmente” que vai ficar neutro no 2º turno. Adriana Accorsi fez uma campanha sem 
alma no 1º turno em Goiânia. Teve muito mais cara de delegada do que de petista, sem comprometimento com bandeiras sociais. Aliás, é o 
que ela é: policial, não uma humanista de esquerda. Apareceu muito pouco nas ruas, enquanto, no rádio e na televisão, apresentou-se como 
uma postulante sem graça e entediante. Menos quando se tratou de abrir fogo contra Vanderlan, no que acompanhou o conteúdo das 
agressões do MdB, dando até a impressão de que o mesmo marqueteiro fabricou as bombas lançadas pelos dois partidos. 

FaRSa SoBRE o EStaDo DE SaÚDE DE MaGUito coMpRoMEtEU DaNiEl E o MDB
De 27 de outubro a 15 de novembro, o Hospital Albert Einstein divulgou apenas seis boletins médicos oficiais sobre o estado de saúde do candidato a prefeito de Goiânia 
Maguito Vilela, que, nesse período, foi continuamente anunciado em comunicados do MDB e entrevistas e postagens do filho Daniel Vilela, além de vídeos do médico-
-genro Marcelo Rabahi,  como em melhora progressiva e perto de uma alta. Pior, muito pior: no dia 15, data da eleição, Daniel Vilela deu uma entrevista por volta das 10 
da manhã, mais uma vez comemorando o restabelecimento do pai – que, no mesmo momento (pacientes são avaliados no período da manhã, diariamente, em qual-
quer hospital), tinha identificada uma piora gravíssima, a ponto de logo a seguir ser reintubado – o que só foi informado depois do fechamento das urnas, às 17 horas, 
quando não havia mais risco de prejuízo às intenções de voto no emedebista. Não existe a menor possibilidade de que Maguito estivesse bem de manhã, perto de sair 
do hospital, como apareceu nas declarações eleitoreiras do filho, porém mergulhando em um quadro negativo no início da tarde, quando voltou a receber ventilação 
mecânica invasiva e dois dias depois conectado a uma máquina eCMO, que passou a realizar as suas funções vitais. O que houve foi uma farsa, corretamente denunciada 
pelo candidato do PSD Vanderlan Cardoso, com o objetivo de promover um estelionato eleitoral que corrompeu o resultado do 1º turno e vai se refletir sobre o 2º.

DíViDaS, oBRaS iNacaBaDaS E DÉFicit EDUcacioNal: NEM tUDo É UM MaR DE RoSaS EM GoiÂNia
Não há como não concluir: ninguém pode traçar hoje, com um mínimo de certeza, o que está reservado para a gestão administrativa de Goiânia nos próximos meses e tal-
vez anos. Iris Rezende, apesar de toda a propaganda sobre um paraíso na prefeitura, vai deixar um legado oneroso: há dívidas pesadas a serem pagas já em 2021, mediante 
juros caríssimos, e praticamente todas as principais grandes obras adentrarão o ano que vem em atraso, quando a expectativa frustrada criada pelo Paço Municipal era 
a de que seriam inauguradas ainda neste ano. Quase nada do recapeamento prometido das ruas foi feito, menos de 28%. Quatro dos maiores projetos de infraestrutura 
iniciados por Iris estão longe de acabar: Terminal Isidória, BRT, trecho da avenida Leste-Oeste e o complexo viário da avenida Jamel Cecílio. Há um gravíssimo déficit de vagas 
na educação infantil municipal, prejudicando as mães trabalhadoras de Goiânia. Tudo isso, enfim, não é para amadores. Mas é nas mãos de quem pode terminar.

NiNGUÉM SaBE SE MaGUito tERÁ coNDiÇÕES DE aSSUMiR
a pREFEitURa, coM aS SEQUElaS QUE aiNDa ENFRENtaRÁ
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trindade

População será protagonista de um governo 
“ousado e participativo”, diz Marden

o vereador Marden 
Júnior, prefeito 
eleito de Trindade, 

em discurso na Câmara 
Municipal na noite de 
segunda-feira (23/11), 
cumprimentou os concor-
rentes no pleito eleito-
ral, Dr. Antônio, Dr. Ge-
orge Morais e Alexandre 
César. “Vou fazer uma 
gestão para todos trin-
dadenses, para o bem 
coletivo e seguindo a 
vontade de Deus”, afirma. 

Marden também agra-
deceu seu vice, vereador 
pastor Alcione, por om-
brear um projeto de lutas 

e compromissos. “Somos 
um só, em prol de uma 
Trindade cada vez melhor”, 
pontua. “Vamos fazer sim, 
uma gestão ousada, par-
ticipativa, onde a popu-
lação seja protagonista, 
junto conosco”, afirma.

Marden afirmou que 
a campanha não foi fá-
cil. “Sempre dizia, vamos 
trabalhar mais do que 
todo mundo. O trabalho 
e a fé dignificaram nos-
so projeto”, destaca. 

Marden agradeceu ao 
casal de gestores, Jânio 
e Dairdes Darrot. “Obri-
gado, por acreditarem 

em mim, pela oportuni-
dade de mostrar o meu 
trabalho enquanto se-
cretário”, afirma. 

Marden também fez 
um agradecimento es-
pecial à sua família. 
“Enquanto muitos me 
atacavam com o único 
objetivo de conquistar 
o poder, a minha família 
estava comigo e me deu 
apoio e foças”, pontua. 
“Todos esses ataques 
enterram um menino e 
levantou um homem, a 
quem Deus deu oportu-
nidade de ser prefeito 
de Trindade”, finaliza.

Prefeito eleito de Trindade e vereador retorna 
à Câmara Municipal após vitória no pleito de 
15 de novembro e afirma que “vou fazer uma 
gestão para todos trindadenses, para o bem 
coletivo e seguindo a vontade de deus”
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aparecida de goiânia

Audiência Pública debate alteração no tamanho mínimo 
dos terrenos para construção de postos de combustíveis
Na manhã desta terça-fei-
ra, 24, a Câmara Municipal 
de Aparecida de Goiânia 
realizou a 27ª audiência 
pública da atual legislatu-
ra e a segunda que deba-
teu o Projeto de Lei Com-
plementar 069/20, que 
traz alteração a Lei Com-
plementar 152/2018, que, 
como lei esparsa do Plano 
Diretor, trata do Uso e Con-
trole do Solo. De acordo 
com previsão regimental, 
toda proposta de lei que 
aborda Uso e Controle do 
Solo, para que seja apre-
ciada, precisa antes passar 
por ao menos duas audi-
ências públicas.

A mudança contida no 
Projeto de Lei ora debati-
do trata sobre terrenos em 
que serão construídos pos-
tos de abastecimento, ser-
viços e combustíveis, que 
não poderão ser inferiores 
a 1.200m², com testada 
mínima de 30 metros.

Anteriormente, esses 
terrenos não poderiam 

ser inferiores a 720 m², 
também com testada mí-
nima de 30 metros.

De início, o Presidente 
do Sindiposto Goiás, Már-
cio Martins de Castro ex-
plicou que a legislação so-
bre construção de postos 
de gasolina varia de um 
município para outro, sen-
do alguns mais rigorosos e 
outros mais flexíveis.

“Nossa entidade não 

influencia muito nisso, 
mas claro que, analisando 
como negócio, é impor-
tante que existam regras 
claras, que tratem de te-
mas como com segurança, 
meio ambiente e impacto 
de vizinhança. Assim, é 
importante uma legisla-
ção que tenha regras que 
minimizem os proble-
mas”, explicou Márcio.

Ele ainda comparou 

com Brasília,  afirmando 
que lá existem regras tão 
restritivas que torna muito 
difícil a abertura de postos.

Já analisando especifi-
camente sobre o Projeto, 
o presidente do Sindiposto 
afirmou que o aumento da 
área não atrapalha a aber-
tura de novos postos.

“Como Aparecida tem 
um território muito grande, 
a área mínima estabeleci-

da no projeto não limitaria 
a abertura de novos pos-
tos, ainda mais que hoje 
posto que abre só com 
abastecimento de gasoli-
na, sem outras atividades, 
fica pouco competitivo no 
mercado”, finalizou o presi-
dente do Sindiposto.

Em seguida, represen-
tando o Poder Executivo, 
o Procurador Geral do 
Município, Fábio Camargo, 
lembrou que a proposta, 
por se tratar de assunto re-
lacionado ao plano diretor, 
precisaria da realização de 
audiência públicas, o que 
foi superado no dia de 
hoje. Porém, ele também 
ressaltou a necessidade de 
manifestação da secretaria 
de meio ambiente.

O vereador Aldivo 
Araújo afirmou que so-
licitará a devolução do 
Projeto para que, poste-
riormente, ele seja nova-
mente enviado à Câmara 
com todos os estudos e 
pareceres necessários.

“Não tenho problema 
em votar qualquer proje-
to desde que me sinta se-
guro da proposta, por isso 
seria bom ter acesso às 
informações completas 
sobre a proposta”

Em seguida, o vereador 
Rosildo reforçou o que foi 
dito por Araújo.

“Temos que ter segu-
rança para votar algo que 
altere o Plano Diretor. Até 
tinha sugerido que ade-
quassem as mesmas medi-
das que hoje são utilizadas 
em Goiânia, que seria de 
1.000 metros. A alteração 
para 1.200 metros seria 
um salto muito grande”, 
opinou o vereador.

Por fim, o vereador An-
dré Fortaleza afirmou que 
compreende o posiciona-
mento de cada um mas 
que é favorável ao Projeto.

Com o fim das rodadas 
de audiências, a matéria 
hoje discutida está apta 
a ser apreciada nas próxi-
mas sessões ordinárias.
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Ranking coloca Aparecida no topo das 
cidades mais competitivas do Brasil

aparecida é uma das 
três cidades bra-
sileiras que mais 

criam condições para 
impulsionar o desenvol-
vimento do município. 
A conclusão é do Cen-
tro de Liderança Pública 
(CLP), que acaba de pu-
blicar a primeira edição 
do Ranking de Competi-
tividade dos Municípios, 
onde Aparecida figura ao 
lado de Balneário Cam-
boriú (SC) e Curitiba (PR) 
na liderança do grupo de 
cidades com o poder pú-
blico mais fortalecido.

No ranking, Apareci-
da se destaca nacional-
mente pela avaliação 
positiva no quesito ins-
tituições. É um segmen-
to em que as cidades 
com melhor colocação 
carregam as notas mais 
altas nos aspectos tra-
balho regulatório das 
prefeituras, eficiência 
da máquina pública, 
boa gestão fiscal e pre-

sença ativa da socieda-
de civil nas ações mu-
nicipais. Aparecida é o 
único município goiano 
entre os cinco melho-
res desse grupo.

O levantamento do 
Centro de Liderança Pú-
blica projeta Apareci-
da também como o 9º 
município do país mais 
bem-sucedido em sus-
tentabilidade fiscal. Nes-
sa temática, especifica-
mente, são avaliados a 
dependência fiscal, taxa 
de investimento, despesa 
com pessoal e o grau de 
endividamento da cidade.

Eficiência
A sustentabilidade 

fiscal é um dos dois pi-
lares que dão base para 
as notas atribuídas aos 
municípios no quesito 
instituições. O outro é o 
funcionamento da má-
quina pública, onde Apa-
recida figura na posição 
43, uma colocação de 
destaque considerando 
os 405 municípios avalia-
dos, todos eles com mais 
de 80 mil habitantes.

Para alcançar essa colo-
cação, Aparecida superou 
outras 362 cidades, obtendo 
notas mais altas na pontu-

ação do custo da função 
administrativa, custo da 
função legislativa, tempo 
para abertura de empresas, 
qualificação do servidor e 
transparência municipal.

“Esse resultado mostra 
que os nossos governos 
em Aparecida, principal-
mente nos últimos 12 
anos, com as gestões do 
ex-prefeito Maguito Vile-
la, têm um compromisso 
muito forte com a transpa-
rência e o uso racional dos 
recursos públicos. Já haví-
amos conquistado coloca-
ções bastante expressivas 
nos índices da Firjan. Ago-

ra, esse ranking cristaliza 
o bom desempenho que 
a Prefeitura de Aparecida 
tem alcançado tanto em 
eficiência da administra-
ção pública quanto em 
sustentabilidade fiscal”, co-
menta o prefeito Gustavo 
Mendanha.

Além de Aparecida, 
o ranking avaliou mais 
15 municípios goianos. 
Juntas, essas cidades 
detêm 4,3 milhões dos 
7,1 milhões de habitan-
tes do estado. Goiás foi 
a 9ª unidade da federa-
ção com mais municí-
pios avaliados.

Referência 
Criado neste ano, o 

Ranking de Competitivida-
de dos Municípios, que é 
patrocinado pelo Sebrae, 
busca gerar diagnósticos e 
direcionamentos para a atu-
ação dos líderes públicos 
municipais. De acordo com 
o diretor-executivo do Cen-
tro de Liderança Pública, Ta-
deu Barros, o ranking “pode 
representar uma ferramen-
ta bastante útil para o setor 
privado balizar decisões de 
investimentos produtivos, 
ao estabelecer critérios de 
atratividade em bases rela-
tivas entre os municípios,”.

Município é 
considerado um 
dos três mais 
bem-sucedidos 
na criação de 
condições que 
favoreçam o 
desenvolvimento 
da cidade
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Inscrições para a Lei Aldir Blanc prorrogadas até hoje
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura 
(Secult), prorrogou o pe-
ríodo de inscrições para 
a Lei Aldir Blanc apenas 
no Inciso III (Edital nº 
001/2020) até amanhã, 
25 de novembro. Inte-
ressados devem fazer a 
inscrição conforme pre-
visto no edital.

O edital com inscri-
ções abertas abrange 
a seleção de projetos e 
atividades artísticas cul-
turais realizadas online 

em plataformas digitais 
ou mídias sociais por 
artistas, grupos e profis-
sionais com projetos de 
espetáculos, performan-
ces, exibições de filmes, 
exposições, ações for-
mativas nos segmentos: 
Audiovisual, Cultura Hip 
Hop, Artes Visuais, Circo, 
Dança, Literatura, Música, 
Teatro e Cultura Popular.

As inscrições estão dis-
poníveis para pessoa físi-
ca e jurídica e podem ser 
feitas online no site da 
Prefeitura (https://www.

goiania.go.gov.br/secult/
lei-aldir-blanc/) ou pre-
sencialmente na Gerência 
de Projetos Culturais, na 
sede da Secult, - Avenida 
Parque Atheneu n° 1.477 
– Parque Atheneu, ou tam-
bém no Centro Municipal 
de Cultura Goiânia Ouro, 
no Centro, das 8 às 12h e 
das 14h às 18h.

Informações adicionais 
podem ser obtidas junto 
à Secult, pelo telefone 
(62) 3524-2540 ou 2542 
ou via e-mail: secultgoia-
nialei@gmail.com.
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Caiado convida Iris Rezende para 
assumir um cargo no governo

o governador Ronal-
do Caiado convi-
dou o prefeito Iris 

Rezende para assumir um 
cargo no Governo de Goi-
ás no dia 1º de janeiro de 
2021. A revelação se deu 
na manhã desta terça-
-feira (24/11), no Jardim 
Nova Esperança, durante 
homenagem da Saneago 
ao gestor pela parceria 
estabelecida por mais de 
cinco décadas.

“Estão enganados 
aqueles que pensam que 
Iris Rezende se aposen-
tou da política. Vossa 
excelência terá função 
e carga horária também, 
com o compromisso ao 
meu lado de ajudar a fi-
nalizar esses próximos 
dois anos”, afirmou Caia-
do, que completou: “É 
uma amizade espontâ-
nea, que realmente sur-
giu da nossa convivência, 
das nossas campanhas 
juntas, para podermos 
construir esse marco na 

nossa história política.”
Em sua fala, Caiado 

fez um apanhado de toda 
trajetória política de Iris 
Rezende e afirmou que o 
líder se tornou um “sím-
bolo que dignifica o povo 
goiano”, por fazer polí-
tica com altivez, amor, 
com espírito público. 
Afirmou que o prefeito é 
um exemplo como pou-
cos atualmente, por ter 
o privilégio de escolher 
quando deixar de dispu-
tar mandatos e encerrar 
sua carreira.

“Poucos homens escre-
veram isso na política do 
Estado de Goiás e do Bra-
sil, porque a maioria foi 
expulsa da vida pública 
muito antes”, disse o go-
vernador. Segundo ele, 
Iris faz parte da escola 
de homens íntegros e 
sérios, independente de 
siglas partidárias.

“Não tenho possibili-
dade de expor em pala-
vras o que sinto hoje. Na 
verdade, fui surpreendido”, 
disse Iris. “O governador foi 
o artífice desse momento, 
aproveitando a obra que 
se instala no setor e me 
surpreendendo com essa 
homenagem que eu nun-
ca imaginei que pudesse 
receber”, observou.

“Elevo meus sentimen-
tos aos céus e agradeço, 
primeiramente, a Deus 
por tudo isso que tenho 
recebido ao apagar das 
luzes da minha vida como 

político”, reagiu o prefeito. 
Iris também não poupou 
elogios ao governador. 
“Posso proclamar, sem 
medo de errar, que Goiás 
está orgulhoso de vossa 
excelência. Tem confian-
ça absoluta nos seus 
atos, nas suas ações”.

Ao falar em nome dos 
quase seis mil colabora-
dores, o presidente da Sa-
neago, Ricardo Soavinski, 
destacou as diversas con-
quistas de Iris para a com-
panhia, como a construção 
do Sistema Meia Ponte, 
idealizado, iniciado e re-
alizado durante seu man-
dato de governador do 
Estado, em 1986, e que 
até hoje é o responsável 
pelo abastecimento de 
grande parte da Capital.

“No final do ano passa-
do, 33 anos depois, o se-
nhor mais uma vez, acre-
ditou na Saneago e, com a 
sensibilidade sobre a im-
portância do saneamento 
para a população, renovou 
o contrato de Goiânia com 
a nossa companhia”, citou. 
Disse, ainda, que união de 
Caiado e Iris, “dois homens 
grandiosos”, deu condições 
de, a partir de um trabalho 
técnico de suas equipes, 
estabelecer o novo contra-
to que é muito importan-
te para Goiânia, mas fun-
damental para a própria 
Saneago e demais muni-
cípios de Goiás.  

Emocionada, a filha do 
prefeito, Ana Paula Re-

zende Machado Craveiro, 
agradeceu ao governador, 
ao presidente da Saneago 
e demais presentes. “Ges-
tos como esse, governador, 
fazem de mim, da Adriana, 
Mariana, Daniel, a mais 
feliz das famílias, pelas 
homenagens e reconheci-
mento ao meu pai, como 
o maior político desse Es-
tado, se não, desse país”, 
destacou.

O deputado estadual 
Charles Bento falou do 
simbolismo da escolha 
do local para a soleni-
dade: a região Noroeste. 
“Nada mais justo que 
hoje o senhor receber 
essa homenagem na nos-
sa região, em um parque 
que muitos passaram 
e prometeram, mas foi 
o senhor que concluiu”, 
disse ele. “Pouco tempo 
fiquei como vereador ao 
seu lado, mas pareceram 
10 anos de tanta coisa 
que foi feita na região 
Noroeste, principalmente 
no Caveirinha”, lembrou.

Já a Caiado, o deputado 
disse que o governador 
tem sido um parceiro, ao 
quitar as emendas. “Todas 
estão sendo pagas. Inclu-
sive, recentemente, só para 
esse ano, foram quase R$ 3 
milhões direcionados para 
a cidade de Goiânia.”

Vistoria de obras
Antes de participar da 

homenagem, Caiado e Iris 
estiveram juntos na Ala-

meda Corcovado, Jardim 
Petrópolis, para conferir 
as obras de ampliação do 
sistema de esgotamento 
sanitário da região Noro-
este de Goiânia, onde a 
Saneago investe R$ 18 
milhões para a implan-
tação de 128 quilôme-
tros de redes coletoras 
de esgoto e 8.201 liga-
ções domiciliares.

“A Saneago mostra que 
é uma empresa viável, 
quando bem administra-
da”, disse o governador. 
“Hoje, ela volta à sua 
origem, à sua responsa-
bilidade, que é o sanea-
mento básico e o esgoto, 
e não fazer campanha 
eleitoral, nem promover o 
enriquecimento ilícito de 
pessoas que ocupavam 
o comando da empresa”, 
afirmou Caiado.

O serviço está no es-
copo do contrato de pro-
grama assinado entre a 
Saneago e a Prefeitura 
de Goiânia, em dezem-
bro de 2019, para pres-
tação dos serviços de 
saneamento básico no 
município, estão previs-
tos quase R$ 2 bilhões 
de investimentos em 
esgoto. Apenas para os 
cinco primeiros anos, o 
total é de mais de R$ 
900 milhões.

O governador reconhe-
ceu a importância desta 
parceria, o que permitiu 
fortalecer a estatal e fez 
um comparativo com a 

situação anterior. “Esta-
mos trazendo dignidade. 
Quando Iris e eu demos 
a ordem de serviço, foi no 
Bairro Nova Esperança. O 
depoimento das famílias 
era de que a ‘fossa não 
suporta, e esse esgoto 
aflora, corre pela rua’. Essa 
era a maneira de como as 
pessoas viviam nessa re-
gião”, recordou.

Ricardo Soavinski pon-
tuou que mesmo com 
todas as dificuldades im-
postas pela pandemia, os 
trabalhos estão rigorosa-
mente dentro do crono-
grama e até cravou a data 
para entrega das obras: 
maio de 2021.

“Isso é questão de saú-
de pública. O esgoto aqui 
era de fossas, algumas 
até nas calçadas”, argu-
mentou. Serão beneficia-
dos 34.800 habitantes 
dos seguintes bairros: Jar-
dim Clarissa, Jardim Nova 
Esperança, Parque Indus-
trial Paulista, Residencial 
14 Bis, setor Cândida de 
Moraes, setor Jardim Pe-
trópolis, setor Santos Du-
mont e Vila Regina.

Para Pedro José da 
Silva, morador do Jardim 
Petrópolis, será o fim de 
uma espera de 30 anos. 
“Esse benefício é incal-
culável. Obrigado, gover-
nador, por fazer essa obra 
para a região Noroeste.”

A ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário 
significa mais qualidade 
de vida para os moradores 
e maior desenvolvimento 
para a região. Hoje, 93,5% 
da população goianiense é 
atendida com serviços de 
esgoto. Goiânia está entre 
as três melhores capitais 
do Brasil em Desempenho 
de Universalização do Sa-
neamento, sendo a primei-
ra do Centro-Oeste nesta 
categoria, de acordo com o 
ranking da Associação Bra-
sileira de Engenharia Sani-
tária e Ambiental (Abes).

Além das obras reali-
zadas na região Noroes-
te de Goiânia, há outros 
benefícios em execução. 
“Estamos investindo tam-
bém R$ 100 milhões nas 
ETEs [estações de trata-
mento de esgoto] do Par-
que Atheneu e Hélio Sei-
xo de Britto”, arrematou 
Ricardo Correia, diretor 
de Expansão Saneago.

“estão 
enganados 
aqueles que 
pensam que 
Iris Rezende se 
aposentou da 
política”, disse 
governador, 
que espera 
com a iniciativa 
“construir esse 
marco na nossa 
história política”. 
Saneago investe 
R$ 18 milhões 
para implantação 
de 128 
quilômetros de 
redes coletoras 
de esgoto e 
8.201 ligações 
domiciliares
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Vagas de emprego 
A Arcos dorados, maior franquia independente do Mcdonald’s no mundo, anuncia a abertura de mais de 
3 mil vagas de trabalho, distribuídas por todas as regiões do Brasil. No estado de Goiás, são 96 posições 
abertas. As vagas são para o cargo de Atendente de Restaurante. Não há exigência de experiência ante-
rior ou graduação superior, pois os contratados passam por um programa de capacitação que contempla 
todas as posições de trabalho no restaurante, criando oportunidades de desenvolvimento para todos. 
A rede está entre os maiores formadores de mão de obra do país. As vagas também estão abertas a 
pessoas com deficiência, público que o Méqui recebe com grande acolhimento e inclusão genuína há 
muitos anos, oferecendo treinamentos adaptados e priorizando sua segurança, com foco nas estações 
consideradas aptas para sua condição e sem limite de tempo para aprendizagem. Para se candidatar às 
vagas, é possível se inscrever pelo site www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco.

chamada pública
Até esta quarta-feira, 25 de janeiro, a enel distribuição Goiás recebe inscrições para a Chamada 
Pública de Projetos (CPP) de Eficiência Energética 2020. A distribuidora está disponibilizando R$ 4 
milhões para clientes que apresentarem propostas com foco no consumo eficiente de energia elétri-
ca. Podem participar consumidores das classes comercial, industrial, poder público, serviço público e 
iluminação pública, que poderão submeter projetos entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. A execução está 
prevista para ocorrer entre os anos de 2021 e 2022.

black Week passeio das Águas
O Passeio das Águas Shopping realiza até o domingo, 29, a Black Week, com o tema “7 Dias de descon-
tos – Todo dia é um sextou”. este ano, a ação foi estendida para os consumidores aproveitarem, com 
tranquilidade e conforto, um maior período para realizar as compras e conferir as ofertas nos segmentos 
de vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos com descontos de até 70%. Além de poder fazer compras 
nos moldes tradicionais, visitando as lojas físicas ou comprando pela internet, os consumidores também 
poderão contar com a vitrine virtual nas redes sociais e participarem da campanha promocional de Natal. 
A cada R$ 350,00 em compras, o cliente concorrerá a um Jeep Compass Zero KM, que será sorteado pela 
loteria federal. Todo o processo de troca do cupom/nota fiscal será no formato online.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Governo libera R$ 409 milhões para 
projetos de tecnologias da internet

o Ministério das Co-
municações (Mini-
com) anunciou nes-

ta terça-feira (24) o repasse 
de R$ 409 milhões para 
investimentos no desen-
volvimento e ampliação 
de tecnologias de internet 
das coisas em sistemas 
agrícolas, de transporte, 
de saúde e de segurança, e 
em soluções para internet 
5G. Os recursos são prove-
nientes do Fundo para o 
Desenvolvimento Tecno-
lógico das Comunicação 
(Funttel), que completa 20 

anos esta semana. 
De acordo com o go-

verno federal, os recursos 
vão financiar 17 projetos, 
em um prazo de 36 meses, 
a partir de operações de 
crédito viabilizadas pelo 
Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e da Fi-

nanciadora de Estudos e 
Projetos (Finep), empresa 
pública vinculada ao Mi-
nistério da Ciência e Tec-
nologia. Cada instituição 
receberá R$ 204,9 milhões. 
O limite de financiamento 
é de até R$ 30 milhões por 
entidade ou empresa be-
neficiária a cada 24 meses, 

mas esse valor poderá ser 
ampliado mediante autori-
zação específica do conse-
lho gestor do Funttel. 

“A gente elencou duas 
prioridades. A primeira 
é usar esses R$ 200 mi-
lhões para dar acesso a 
conexão de internet para 
cerca de 800 mil pessoas. 

E a segunda, usar esses re-
cursos para toda a cadeia 
de telecomunicações e 
inovação”, destacou o pre-
sidente do BNDES, Gusta-
vo Montezano, durante 
cerimônia que marcou a 
transferência dos recur-
sos do Ministério das Co-
municações para o banco. 

A expectativa do go-
verno é que os projetos 
possam gerar até 41 mil 
novos empregos diretos e 
indiretos no país, além de 
aumentar a competitivida-
de da indústria brasileira 
de telecomunicações.

Segundo o Minicom, 
o repasse deste ano é o 
maior montante anual já 
liberado pelo Funttel des-
de a sua criação, uma alta 
de 36% em relação a 2019, 
e quase quatro vezes supe-
rior à média anual de re-
passes feitos entre 2001 e 
2018. O Funttel foi criado 
em 2000 com o objetivo 
de estimular projetos de 
inovação tecnológica, a 
capacitação de pessoas, 
o fomento à geração de 
empregos e a promoção 
do acesso de pequenas e 
médias empresas a recur-
sos de capital.  

Repasse do 
Funttel será 
operacionalizado 
pelo BNdeS e 
pela Finep
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A Dona Raiz ampliou seu mercado de atuação e chegou as gôndolas dos consu-
midores fluminenses e paulistas.  O portfólio conta com grãos - aveia, quinoa, 
linhaça, chia e gergelim -, achocolatado com 40% de cacau, cappuccino, açúcar 
demerara, cookies e macarrão integrais, granolas, e outras delícias. Apenas no 
Estado de São Paulo, Dona Raiz pode ser encontrada em 521 pontos de venda. 
Para o gestor de Dona Raiz, Murilo Spada, a ampliação do mercado repre-
senta uma grande conquista. A estratégia de Dona Raiz é expandir sua dis-
tribuição, ganhar mercado e estreitar a ligação com o consumidor.
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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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Boxe

Pandemia adia sonho de Esquiva 
de lutar pelo cinturão para 2021

A pandemia do novo 
coronavírus (co-
vid-19) frustrou a 

expectativa de Esquiva 
Falcão de disputar o títu-
lo mundial dos pesos mé-
dios (até 72,575 quilos) 
em 2020. O pugilista foi 
informado por seu em-
presário, Sérgio Batarelli, 
que o aumento de casos 
do vírus na América do 
Norte foi um dos motivos 
que levou a Top Rank, 
promotora de lutas de 
boxe profissional, a can-
celar o duelo que estava 
marcado para o próximo 
dia 12 de dezembro - e 
que ainda não tinha ad-
versário definido - nos 
Estados Unidos.

“O Esquiva é um dos 
maiores nomes do boxe 
mundial, tem 19 vitórias 
por nocautes na carreira 
e a cada luta vem mos-
trando superioridade e 
talento. A Top Rank ga-

rantiu que ele luta pelo 
título mundial em 2021. 
Era pra ser esse ano, mas 
todos nós já sabemos que 
a pandemia nos atrapa-
lhou”, disse Batarelli em 
comunicado à imprensa.

Esquiva venceu as 27 
lutas que realizou no boxe 
profissional. O pugilista 
nutria a esperança de que 
a luta de dezembro já va-
lesse o cinturão da Asso-

ciação Mundial de Boxe 
(WBA, sigla em inglês), 
atualmente do japonês 
Ryota Murata. O brasilei-
ro encarou o rival asiáti-
co na disputa pelo ouro 
na Olimpíada de Londres 
(Reino Unido) em 2012. 
Murata venceu em com-
bate marcado por uma 
arbitragem polêmica.

Ainda conforme o lu-
tador, atletas que figuram 

entre os cinco melhores 
dos rankings mundiais 
de boxe teriam se recu-
sado a enfrentá-lo, o que 
também colaborou com o 
cancelamento do comba-
te. “Toda vez é a mesma 
história: os caras fogem 
de mim. São caras cam-
peões, com resultados ex-
pressivos. O Murata foge 
direto, outros deram pra 
trás. Uma desculpa é por-

que sou canhoto, outra 
é por ser medalhista [de 
prata em 2012]. O Murata 
está com medo por causa 
da final olímpica”, desa-
bafou Esquiva, também 
em nota aos jornalistas.

O capixaba se prepara 
com o técnico Robert Gar-
cía em Riverside, cidade no 
estado da Califórnia (Esta-
dos Unidos). Ele volta ao 
Brasil antes das festas de 

fim de ano, mas já retorna 
ao país norte-americano 
no início de 2021. Nesta 
temporada, o brasileiro lu-
tou duas vezes, vencendo 
ambos os combates por 
nocaute. Em fevereiro, ba-
teu o argentino Jorge Mi-
randa. Em agosto, no pri-
meiro duelo desde o início 
da pandemia, superou 
Morramad Araújo, paraen-
se radicado em Manaus.

Brasileiro 
esperava disputar 
título mundial 
dos médios em 
dezembro Di
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