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“A campanha não é para 
fazer pegadinha ou casca 
de banana, é para discutir 

as coisas com seriedade. 
Não é para resvalar para o 

vale-tudo”.  (Marina Silva)
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o tRump do cERRado

Vanderlan Cardoso pode selar a pá de cal na tra-
gédia que foi sua campanha, especialmente no 
segundo turno. Por enquanto, é ideia da equipe 
jurídica. É claro que todo ato, em tese, tem a 
digital do candidato em uma campanha. Mas, 
depois de um mês e meio da internação de Ma-
guito Vilela, querer buscar a justiça para dizer que 
o emedebista não está com as faculdades para 
ser candidato é uma piada. Mais do que isso, é 
um desrespeito do mesmo tamanho que foi o 
questionamento sobre os boletins médicos. Van-
derlan não entendeu ainda que existem valores 
maiores do que a simples vitória em uma eleição. 
Vanderlan parece ter esquecido muita coisa. Nes-
te balaio, que o grupo adversário de hoje é o mes-
mo que deu abrigo e dividiu palanque para que se 
tornasse senador dois anos atrás. Os últimos seis 
anos de Senado devem servir par que Vanderlan 
reconstrua a sua imagem de político confiável. Há 
tempo para isso. A ação jurídica pode prorrogar o 
resultado. Ou o reconhecimento da derrota.

SEnadoR REElEito
A população de Goiânia vai reeleger Vanderlan 
senador no domingo. 

pERdEndo tEmpo 
em suas últimas entrevistas na campanha, Van-
derlan está gastando 80% do tempo para expli-
car as declarações que fez ou foram mostradas na 
campanha. Perdeu tempo precioso com isso. 

tRabalho dE EquipE
MdB aposta em equipe pra tocar a campanha até 
o fim. Além do vice Rogério Cruz e do presidente 
do partido em Goiás, daniel Vilela, o prefeito de 
Aparecida, Gustavo Mendanha, e o ex-secretário 
Agenor Mariano são vozes ativas. Paulo Ortegal 
tem sido o elo com a equipe de Íris. 

pREocupação
Maguito Vilela segue em lenta recuperação, o 
que não deixa de ser comum nos tratamentos 
de Covid-19. O lado ruim é a intubação. O po-
sitivo é que tem apresentado quadro estável, 
com pequenas melhoras. 

dEcEpçõES
depois de conseguir 1,1 mil votos na tentativa 
de reeleição, Paulo daher (PMN) antecipou vol-
ta à Câmara, para ecoar as bobagens da equipe 
de Vanderlan. Ginecologista, quase atestou a 
morte de Maguito Vilela em plenário. Além de 
daher, outras decepções, nessa faixa de vota-
ção, foram Carlos Soares (PT), Martiniano Ca-
valcante (PSB) e elias Jr (Republicanos).

Fim dE uma gERação
Roberto Balestra, Lúcia Vânia e Jovair Arantes 
estão entre os nomes tradicionais que sofre-
ram derrota, provavelmente na última eleição, 
em 2018. Apesar de ter idade para novos man-
datos, Marconi Perillo tem demonstrado pou-
co apetite, avaliando ainda o tamanho de sua 
rejeição. Íris Rezende anunciou aposentadoria, 
enquanto Maguito Vilela deve estar disputan-
do a sua última geração. Ronaldo Caiado, com 
a tentativa de reeleição, deve encerrar a liga-
ção com as urnas em 2022. espaço aberto para 
a nova geração. Nem tão nova assim. 

big bRothER caiado
Na eleição municipal, o governador fez o 
maior número de prefeituras com o deM 
e compõe base com mais de 100 prefeitos. 
Fica livre ainda da concorrência de Vanderlan 
Cardoso pra 2022.

outRa convERSa
em relação ao PSd, o presidente da sigla, Vilmar 
Rocha, garante que as conversas para alianças 
em 2022 ainda não foram abertas. 

guStavo é o caRa
Pelo lado do MdB, o prefeito de Aparecida 
de Goiânia sai mais do que fortalecido das 
urnas. essa semana teve direito a cumpri-
mento do presidente Jair Bolsonaro pelos 
mais de 95% de votos válidos obtidos nas 
urnas. Novo, de cabeça arejada, é o melhor 
nome do partido para 2022.

íRiS não vai  

em solenidade-homenagem promovida pela Sa-
neago, com secretariados de testemunha, Caiado 
convidou o prefeito Íris Rezende para compro a 
equipe a partir de janeiro. Mesmo em clima de 
muita emoção, Íris agradeceu. Mas o convite de 
Caiado foi um dos gestos mais corretos dos últi-
mos tempos na política de Goiás.

nEm lEmbRa
Nem Caiado, nem Íris lembraram de segundo tur-
no em Goiânia.

REgulação com SEdE  
Responsável por organizar e fiscalizar ser-
viços públicos, a Agência de Regulação de 
Goiânia vai ganhar sede. Foi um dos últimos 
atos administrativos da gestão de Íris Re-
zende. Foi a equipe da ARG que trabalhou 
no complexo contrato e plano de metas es-
tabelecido pela Prefeitura com a Saneago, 
que acabou se antecipando às diretrizes do 
Marco do Saneamento. 

lockdown 
O fechamento amplo, total e irrestrito não foi 
feito em Goiás. É preciso compreender isso. e en-
tender também que novas medidas de restrição 
podem ser adotadas, para diminuir a circulação 
de pessoas e preservar a rede de atendimento da 
saúde. 

EScolaS paRam
O mais recente exemplo do perigo de pro-
pagação do coronavírus são as escolas parti-
culares. depois de muita luta para o retorno 
parcial, cinco estabelecimentos convivem 
com disseminação do vírus e o fantasma de 
novo fechamento. essa é a realidade. Que 
pode custar muitas vidas ainda. 

badERnEiRoS  
eleito no primeiro turno com o maior percentual 
de votos válidos do país, prefeito de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil (PSd) coloca a guarda civil 
nas ruas para reprimir festas e aglomerações. O 
prefeito diz que os casos de Covid-19 voltaram a 
crescer por causa dos “baderneiros”. 

amEaça
13 vereadores eleitos no dia 15 correm o risco de 
não assumir. São partidos que não conseguiram 
manter a cota feminina até o dia da eleição, em 
função de indeferimentos e desistências, em 
nove siglas. Um novo elemento é a denúncia de 
candidatas, que se dizem abandonadas, por não 
receber o dinheiro do Fundo eleitoral pra fazer 
campanha. Justiça eleitoral terá tempo curto 
pra definir. Quatro vereadores se mantém hoje 
por força de decisões liminares, por descumpri-
mento dessa mesma regra em 2016. 

dEciSão 
dupla 
No domingo, tem 
segundo turno em 
Goiânia, Anápolis 
e mais 55 cidades 
brasileiras. Antes, 
no sábado, o Vila 
Nova vai à Paraí-
ba, pra vencer o 
Treze e carimbar a 
classificação!

pERgunta paRa paulo céSaR 
pEREiRa, pRESidEntE da aRg
Pesquisa mostra que apenas 
DF, PR e SP vão cumprir meta de 
universalização de saneamento 
no Brasil. Como o sr. avalia?
A situação é grave. 
São poucos os ges-
tores públicos com 
capacidade, hones-
tidade e disposição 
para resolver esse 
e tantos desafios. 
A situação agra-
va-se ainda mais 
quando se priva-
tiza o problema 
como aconteceu 
com a alteração do 
marco regulatório. 
Privatiza-se o lucro 
mantendo-se os recursos públicos como fonte 
dos investimentos. Mais grave ainda é tornar 
o saneamento básico uma mercadoria. Sanea-
mento básico não pode ser tratado como negó-
cio, assim como a educação e saúde pública.

poR quE?
Foi bom enquanto durou.
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DC afirma que Maguito tem o 
melhor projeto para Goiânia

o candidato a prefeito 
de Goiânia, Maguito 
Vilela (MDB), recebeu 

mais uma declaração de 
apoio neste segundo turno: 
o Democracia Cristã (DC), 
que elegeu dois vereadores 
na capital, oficializou hoje 
(25/11) que sua militân-
cia vai reforçar as ações da 
campanha do emedebista 
até sábado próximo. O pre-
sidente metropolitano da 
sigla, Felipe Fonseca, afir-
mou que o DC saiu forta-
lecido do pleito, com mais 
de 26 mil votos, e se soma 
a um grupo forte e unido 
para levar as propostas de 
Maguito Vilela para a popu-
lação goianiense.

“Não podemos ficar 
alheios nesta disputa que 
tem de um lado uma can-
didatura pensada às pres-
sas, que tem agido tão mal 
e com ataques desneces-
sários. De outro lado te-
mos Maguito, que deixou 

a marca de boa gestão do 
MDB por onde passou. Va-
mos caminhar juntos. Este 
apoio do DC vai fortalecer 
a campanha e levar ainda 
mais credibilidade às nos-
sas bases.”, enfatizou. Já são 
nove partidos que declara-
ram, neste segundo turno, 
apoio a Maguito Vilela.

Um dos vereadores elei-
tos pelo DC, Wellington de 
Oliveira, o Bessa, destacou 
que o partido se identifica 
com a história de Maguito 
e com as suas propostas 
sociais. “O que nos move 
por este projeto é justa-
mente esta ideia de que 
precisamos trazer oportu-
nidades para as pessoas, 
promover qualidade de 
vida e cuidar inteiramente 
de cada goianiense. Conte 
com o apoio do DC para 
fortalece ainda mais esta 
campanha e levar toda 
a credibilidade da chapa 
para as nossas bases”, dis-

se. “Não temos dúvidas de 
que o projeto de Maguito 
e Rogério Cruz vai buscar o 
melhor para Goiânia e, se 
Deus quiser, seremos agra-
ciados com uma boa vitó-
ria. A vitória do trabalho e 
da credibilidade, especial-
mente”, complementou.

Euler Morais, um dos 
coordenadores da campa-
nha do MDB em Goiânia, 
reforçou o projeto da co-
ligação para desenvolver 
ainda mais a capital goiana, 
com investimentos em saú-
de, educação e tecnologia, 
com geração de emprego 
e renda e políticas públicas 
que contemplem as neces-

sidades de toda a popula-
ção. “Maguito é garantia de 
darmos continuidade à óti-
ma gestão do prefeito Iris 
Rezende e de promover um 
salto de desenvolvimento 
em nossa cidade. Vai mo-
dernizar a saúde, educação, 
lazer, cultura, e em todas as 
áreas”, afirmou.

O candidato a vice-pre-
feito, Rogério Cruz, enfati-
zou o desejo de fazer uma 
cidade melhor para cada 
goianiense. Segundo ele, 
a população já compreen-
deu este projeto e faz de-
monstrações de apoio. “Te-
nho realizado diariamente 
palanques móveis e a cada 

dia nós tenho mais prazer 
em falar o nome do Ma-
guito, porque tenho visto 
todos os dias nas ruas a re-
cepção ao nome do nosso 
candidato”, disse. “Quere-
mos que Goiânia seja uma 
cidade com qualidade de 
vida para todas as pessoas. 
Queremos cuidar de pes-
soas e sabemos que não 
podemos fazer isto sozi-
nhos. Obrigado pelo apoio 
e confiança de todos vo-
cês”, enfatizou o candidato.

O presidente estadu-
al do MDB, Daniel Vilela, 
reconheceu a força de 
mobilização do partido e 
cumprimentou os dirigen-

tes pelo bom resultado nas 
urnas. “O DC tem se desta-
cado e sendo protagonista 
da política da nossa cida-
de. Ficamos felizes de se 
somarem a nós, porque 
temos visto que as pes-
soas, cada vez mais, têm 
tido clareza de que quem 
representa um projeto as-
sertivo, propositivo e de 
continuidade naquilo que 
está dando certo”, afirmou. 
“Queremos contar com 
vocês para engajarmos 
ainda mais a campanha de 
Maguito nas redes sociais 
e nas ruas para termos su-
cesso no próximo domin-
go”, declarou.

Lideranças do democracia Cristã, 
que elegeu dois vereadores na 
capital, declararam apoio à chapa 
de Maguito Vilela e Rogério Cruz, 
que já recebeu a adesão de nove 
partidos neste segundo turno
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“Eu respeito a decisão do eleitor. Mas ele está medindo o 
risco de votar no nosso adversário”, afirmou Vanderlan
“Eu respeito a decisão do 
eleitor. Mas ele está me-
dindo o risco de votar no 
nosso adversário”, afirmou 
Vanderlan Cardoso (PSD) 
em sabatina do Jornal O 
Popular nesta quarta-feira, 
25/11, ao se referir ao fato 
de que tem percebido nas 
ruas o sentimento de dúvi-
da dos eleitores em relação 
a manter o voto em Magui-
to Vilela (MDB), que está 
em estado grave no hospi-
tal há mais de um mês.

O candidato do PSD 
acredita que é possível 
virar a eleição, pois no pri-
meiro turno eram 16 con-
correntes e ele conseguiu 
ir para o segundo turno. 

“Há possibilidades de virar. 
Sou um otimista, então já 
me considero um vitorioso 
de ter sido escolhido por 
quase 25% da população 
e agora tenho certeza que 
mais gente conheceu nos-
sas propostas”.

Em relação a oportuni-
dades de participar de sa-
batinas como a do jornal O 
Popular, Vanderlan lembra 
que o candidato a vice do 
MDB não quis aproveitar. 
“Ele não aparece para 
o eleitor, não debate. O 
meu vice, Wilder Morais, 
me representa em agen-
das que não posso com-
parecer. Ele sabe sobre o 
nosso Plano de Governo, 

sabe nossas propostas e 
trouxe diversos projetos”.

De acordo com Vander-

lan, o eleitor está confuso 
sobre quem é o vice da 
campanha do MDB e co-

meçou a se questionar 
sobre quem é o verda-
deiro candidato do MDB. 

“Eu não tive com quem 
debater neste segundo 
turno. A administração 
de Goiânia é coisa séria 
e o eleitor quer saber em 
quem está votando”.

Outro ponto que o can-
didato do PSD tem apre-
sentado aos goianienses 
são os apoios. “Eles estão 
escondendo alianças que 
fizeram com o PT, desde 
o primeiro turno. Existem 
dois MDB: o de Iris e o dos 
Vilela, que tem apoio do 
PT. O Iris decidiu ser pre-
feito, após o rombo deixa-
do pela aliança MDB e PT 
na prefeitura de Goiânia 
e isso não pode voltar a 
acontecer na nossa cidade”.
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No Brasil, em 
2018, as com-
pras com car-

tões, entre os de crédi-
to, débito e pré-pagos, 
aumentaram 14,5% e 
ultrapassaram R$ 1,5 
trilhão, segundo dados 
da Associação Brasi-
leira das Empresas de 
Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs). É cla-
ro que o número de 
erros sistêmicos, entre 
eles o de cobranças 
de taxas - a maior por 
parte das administra-
doras de cartões - tam-
bém sofreu aumento.

Por meio de uma 
revisão bancária é 

possível adquirir 
conciliação em tran-
sações com cartões 
de débito e crédito, 
possibilitando a iden-
tificação de fraudes 
e providenciando os 
respectivos ressar-
cimentos, bem como 
elevando a confiabi-
lidade das operações. 
O objetivo é ajudar 
empresas a minimizar 
os riscos de fraudes 
com essas transações, 
evitando grandes pre-
juízos financeiros.

Buscando ser uma 
solução para este 
problema, as soluções 
corporativas inteli-

gentes estão dispo-
níveis para oferecer 
todo esse aporte, tor-
nando a identificação 
e a prevenção desses 
crimes mais acessí-
veis, ao mesmo tempo 
criando assim justiça 
fiscal, segurança jurí-
dica e confiabilidade.

A Checard finan-
ceira e tecnológica 
para que as empresas 
possam estar mais se-
guras ao realizar suas 
transações. É muito 
importante ter segu-
rança jurídica em suas 
transações e desen-
volver soluções corpo-
rativas inteligentes.

Conciliação de transações com cartão de crédito e débito

aparecida de goiânia

Inscrições para as feiras especiais 
de fim de ano começam hoje

começam nesta quin-
ta-feira, 26, e se-
guem até dia 04 de 

dezembro as inscrições 
para as feiras especiais 
de Natal em Aparecida. 
Nesta edição, a Prefeitu-
ra de Aparecida por meio 
da Secretaria de Regula-
ção Urbana disponibili-
za 1.450 vagas em cinco 
feiras, sendo elas nos 
setores Garavelo, Setor 
dos Afonsos, Vila Brasília, 
Cruzeiro do Sul e Cidade 
Livre. Destas vagas, 600 
são destinadas às feiras 
especiais e 850 às feiras 
livres. As inscrições serão 
realizadas das 8h às 12h, 
no auditório do Apareci-
da Prev, na Avenida Santa, 
Setor Celia Maria.

As edições especiais 
são feitas há mais de 
20 anos no município 
sendo que 2020 haverá 
novidades como os ba-
nheiros Vips, em forma-
to de trailer, e contarão 
com presença da Guar-
da Civil Municipal que 
será responsável pela 
segurança dos feirantes 
e clientes no local.

Segundo o Coorde-
nador de Feiras e Licen-
ciamento Especial da 

Secretaria de Planeja-
mento e Regulação Urba-
na, Cassiano Souza, para 
participar das feiras, é 
necessário que o feirante 
esteja cadastrado no mu-
nicípio. “As inscrições se-
rão realizadas por ordem 
de chegada, por meio de 
requerimento preenchido 
no AparecidaPrev. Após o 
cadastro, o feirante deve 
realizar o pagamento de 
uma taxa para a liberação 
da banca”, explica.

Feirantes devem 
respeitar medidas

Segundo Cassiano Sou-
za, os feirantes precisam 
respeitar e obedecer a to-
das as normas da portaria, 
além de tomar os devidos 
cuidados com higiene pes-
soal e dos produtos, dis-
tanciamento mínimo de 
1,5 metro entre as bancas; 
e durante o atendimento, 
deve ser respeitado o dis-
tanciamento mínimo de 
um metro entre os clien-

tes, bem como entre clien-
tes e feirante.

Os feirantes devem to-
mar ainda medidas para 
evitar aglomerações; uso 
de proteção facial; uso de 
toucas e a necessidade 
de higienizar as mãos fre-
quentemente, além da dis-
ponibilização de álcool em 
gel 70% para a utilização 
dos fregueses. Além disso, 
também serão disponibili-
zadas nas principais entra-
das das feiras, pontos para 

higienização das mãos.
As equipes de fiscali-

zação serão responsáveis 
pela organização das ban-
cas, conferência de cadas-
tro e pagamento da taxa 
de autorização. 

Confira a 
distribuição de vagas:

St.Garavelo – 450 vagas
St. Afonsos – 219 vagas
Cruz.do Sul – 200 vagas
Cid.Livre – 300 vagas
Vl.Brasília – 300 vagas

Com 1.450 vagas, 
as feiras especiais 
contarão com 
banheiros 
especiais e 
monitoramento 
da GCM para 
garantir a 
segurança 
de todos
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É advogado e diretor da Checard
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Di Paullo e Paulino fazem lançamento

“c horar de So-
luçar”. Este 
é o título da 

música de trabalho da 
dupla Di Paullo e Pau-
lino, que será lançada 
nesta sexta-feira, dia 
27 de novembro. A mú-
sica faz parte do pro-
jeto “Novas Emoções” 
que consiste em um 
pocket show, com oito 
canções, divididas em 
dois EPs - EP1 e EP2 -. 
Este trabalho será lan-
çado primeiramente 
nas plataformas digi-
tais da dupla. E chega 
a todas as emissoras 
de rádio do Brasil no 
dia 1º de dezembro.

Além de músicas 
inéditas, o projeto dos 
irmãos conta com duas 
regravações: “Aqueles 

Olhos”, de Leandro e 
Leonardo; e “Amor pra 
que Bye Bye”, de Zezé 
de Camargo e Lucia-
no. Di Paullo e Paulino 
não lançavam novas 
músicas desde feve-
reiro de 2018, quando 

apresentaram ao pú-
blico “Estrelinha”, um 
dos maiores sucessos 
da dupla, com partici-
pação de Marília Men-
donça e que já passou 
de 117 milhões de vi-
sualizações YouTube.

Nova geração
“Chorar de Soluçar” 

é uma composição de 
Adair Cardoso da Silva, 
Rafael Alves Fernandes 
e Yago Pereira Carlini. 
São compositores da 
nova geração. A música 

tem um arranjo moder-
no, mas sem perder o 
estilo raiz da dupla.

Outra canção, que é uma 
aposta de sucesso, é “Alge-
mas Invisíveis”, dos mes-
mos compositores de “Es-
trelinha”.  Fazem parte do 

projeto as seguintes com-
posições: “Chorar de Solu-
çar”; “Algemas Invisíveis”; 
“Aqueles Olhos”; “Quem 
Sou Eu”; “Casa da Vó”; 
“Ainda dá pra Consertar”; 
“Amor pra que Bye Bye”; 
“Namorando Teu Sorriso”. 

Nova música 
faz parte do 
projeto “Novas 
emoções”
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almoço

Espaço gastronômico de Goiânia lança projeto de convênio
O Quintal do Jajá, espaço 
gastronômico e cultural 
que fica no Centro de Goi-
ânia, acaba de lançar um 
projeto de fornecimento 
de almoço executivo para 
empresas. As firmas inte-
ressadas podem fechar 
parceria para o recebimen-
to de refeições diárias com 
desconto especial e entre-
ga gratuita. O convênio 
estabelece a distribuição 
de, no mínimo, dez refei-
ções por dia, com o valor 
de cada prato sendo re-
duzido para R$ 11,99.

O projeto é voltado, 
principalmente, para em-
presas localizadas nos se-
tores Central, Sul, Oeste e 
Leste Universitário. As re-
feições serão fornecidas 
de segunda a sexta-feira, 
porém os estabelecimen-
tos que optarem por rece-
ber as marmitas apenas 
em três ou quatro dias 
da semana podem fazer 
essa solicitação junto ao 
Quintal do Jajá. As entre-
gas podem ser feitas no 
momento solicitado pe-
las firmas, desde que seja 
entre 11 e 14 horas.

O desconto ofertado 
por meio do convênio 

abrange somente a comi-
da, mas o espaço gastro-
nômico conta com bebidas 
como refrigerantes, sucos, 
sodas italianas e água, que 
podem ser pedidos à parte. 
As empresas que quiserem 
fechar a parceria podem 
entrar em contato pelo 
telefone (62) 98169-7100, 
que também está disponí-
vel para mais informações. 
O Quintal do Jajá fica na 
Rua 15 nº 538, em frente à 
Praça Dr. Carlos de Freitas.

Cardápio
O menu da casa para o 

fornecimento de almoço 
para empresas é o mesmo 
que fica disponível para os 
clientes em geral, que fa-
zem a refeição no Quintal 
do Jajá ou pedem por deli-
very e drive thru. O cardá-
pio do prato feito execu-
tivo varia a cada dia, mas 
sempre conta com duas 
opções de proteínas e tem 
itens que estão presentes 
todos os dias, sendo eles 

arroz, feijão e salada de al-
face e tomate.

Às segundas-feiras, o 
PF executivo leva tam-
bém macarrão, farofa e 
bife bovino ou filé de 
frango, enquanto o menu 
de terça-feira inclui man-
dioca cozida, farofa e bife 
bovino ou linguiça de 
porco. O espaço gastro-
nômico prepara abóbora 
cabotiá e farofa às quar-
tas-feiras, além de car-
ne de panela ou bife de 

pernil de porco, à escolha 
de cada cliente. Já o PF 
executivo de quinta-feira 
é feito com maionese de 
legumes, batata palha e 
estrogonofe de carne bo-
vina ou de frango.

A casa oferece uma es-
colha diferente às sextas-
-feiras. O cliente pode 
pedir o prato tradicional 
com bife bovino, faro-
fa e milho refogado ou 
trocá-lo por feijoada 
com arroz, couve refoga-

da, farofa e laranja, pelo 
mesmo preço. Em todos os 
dias, batata frita e ovo fri-
to ficam disponíveis como 
acompanhamentos extras, 
sendo cobrados à parte.

Serviço
Projeto do Quintal do 

Jajá para fornecimento 
de almoço com desconto. 
Data: de segunda a sexta-
-feira. Horário: das 11h às 
14h. Contato: (62) 98169-
7100. Entrega: gratuita.
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certificado

Artistas recebem Selo do Artesanato

o Governo de Goi-
ás, por meio da 
Secretaria da Re-

tomada, entregou, nesta 
terça-feira (24/11), os 
primeiros Selos do Arte-
sanato Goiano a quatro 
artistas, em cerimônia 
realizada no auditório 
do Rio Quente Resorts & 
Parques, em Rio Quente.

Os artesãos Juão de 
Fibra, Fatinha de Olhos 
d’Água, Maria Helena e 
Caubi Felipe receberam 
a certificação de origem 
do trabalho artesanal das 
mãos da coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-da-
ma Gracinha Caiado, do 
secretário da Retomada, 
César Moura, e do presi-
dente da Goiás Turismo, 
Fabrício Amaral.

Segundo o titular da 
Retomada, o Selo do Ar-
tesanato tem como ob-
jetivo incentivar o aper-
feiçoamento do trabalho 
manual, do design e de 
práticas mercadológicas. 
“O governador Ronaldo 
Caiado tem uma grande 
preocupação com a va-
lorização de tudo aquilo 
que representa a cultura 

goiana. E o selo contem-
pla isso. Além de ser uma 
forma de reconhecimen-
to dos artesãos goianos, 
este certificado atua na 
proposta de estímulo 
à profissionalização e 
melhoria da identidade 
estética, da iconografia, 
do design e da gestão 
do artesanato produzi-
do em Goiás”, comentou 
César Moura.

A artesã Fatinha de 
Olhos D’Água celebrou 
a conquista depois de 
“muita luta” dos arte-
sãos para sustentarem 
suas famílias a partir 
do trabalho manual. “Te-
mos orgulho de dizer: 
nós temos selo e não é 

só o selo, vai significar 
vendas”, ressaltou. Ela 
agradeceu o empenho 
do governo em prol da 
arte. “Um dia falei para 
dona Gracinha: ‘nós em 
Goiás estamos órfãos’, 
e agora não estamos 
mais. Temos madrinha, 
temos equipe e não te-
nho como dizer aqui o 
tamanho da satisfação, 
não só por mim, mas por 
todo artesanato goiano.”

Vitrine do 
artesanato

Após a entrega dos se-
los aos artesãos, houve a 
assinatura de um proto-
colo de intenções entre o 

Governo de Goiás e o Rio 
Quente Resorts & Par-
ques para a abertura de 
uma loja do artesanato 
goiano dentro do com-
plexo de hospedagem. O 
documento foi assinado 
pela primeira-dama Gra-
cinha Caiado, o secretário 
da Retomada, César Mou-
ra, o presidente da Goiás 
Turismo, Fabrício Amaral, 
a diretora-geral da Orga-
nização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), Adryanna 
Melo Caiado, e o gerente 
de relações institucionais 
do Rio Quente Resorts & 
Parques, Munir Calaça.

Gracinha Caiado des-
tacou a relevância do 
trabalho integrado entre 

o Estado e a empresa 
de hospedagem e lazer. 
“Quero buscar mais par-
cerias envolvendo o arte-
sanato para que a gente 
possa mostrar que é real, 
é uma realidade, você ter 
um complexo tão rico 
como esse aqui esten-
dendo a mão para aque-
las pessoas que vivem 
numa vulnerabilidade 
maior. Acredito que é pos-
sível e hoje estamos dan-
do aqui o primeiro passo 
para que isso se torne 
realidade”, comemorou a 
primeira-dama.

A coordenadora do 
GPS reforçou o cunho 
social das ações desen-
volvidas pelo Governo de 

Goiás. “Todas as vezes que 
uma empresa tem o olhar 
social, ela tem em mim 
uma parceira para traba-
lhar junto ao governador 
Ronaldo Caiado, a todos 
os secretários, para mos-
trar que essa parceria é 
saudável, que o empresá-
rio se preocupe com esse 
resgate, essa sociedade 
querendo trabalhar jun-
tos”, declarou durante o 
ato de assinatura do pro-
tocolo de intenções.

O evento terminou 
com a visita da comiti-
va do Governo de Goiás 
a uma exposição cole-
tiva de integrantes da 
Associação dos Arte-
sãos de Rio Quente.

Fatinha de Olhos 
d’Água, Juão 
de Fibra, Maria 
Helena e Caubi 
Felipe receberam 
o certificado
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infraestrutura

Ministro detalha malha ferroviária que atenderá o Centro-Oeste
O ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, detalhou todo o 
projeto da malha ferrovi-
ária prevista para atender 
a região central do país 
durante encontro, nesta 
terça-feira (24), com o 
governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado. A reunião 
também abordou a im-
plementação de um Cen-
tro de Excelência de Tec-
nologia Ferroviária, em 
Anápolis, a situação da 
BR-153, conhecida como 
Belém-Brasília e a viabi-
lidade de o aeroporto de 
Anápolis passar a operar 
com aviões cargueiros.

Com o andamento das 
obras da Ferrovia Norte-

-Sul entre Ouro Verde 
(GO) e Estrela d’Oeste (SP), 
construção da Ferrovia de 
Integração Centro-Oeste 
(FICO) e a implementação 

da Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste (FIOL) – que 
já pode ter o trecho entre 
Ilhéus-Caetité, na Bahia, 
concedido em 2021 –, o 

ministro antecipou ao go-
vernador que o estado de 
Goiás poderá contar com 
até três saídas para o es-
coamento da produção, 

quando todas as obras 
estiverem finalizadas: o 
Porto de Santos, o Porto 
de Itaqui (MA) e o Porto 
de Ilhéus (BA). 

Sobre o centro des-
tinado à tecnologia em 
ferrovias, o ministro des-
tacou que “o projeto em 
Anápolis é sensacional. 
A estrutura proporciona-
da pelo governo local é 
de 1º mundo. Pretende-
mos viabilizar a opera-
ção dele já no primeiro 
semestre do ano que 
vem”, planejou.

Freitas também expli-
cou a situação da BR-153, 
que está com o projeto 
para concessão sob aná-
lise do TCU. A previsão é 
que o projeto vá a leilão 
no 2º trimestre de 2021, 
com o primeiro ciclo de 
obras voltado para a du-
plicação da estrada. 
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Relax na Medida
A viagem dos sonhos pode estar ainda mais perto por meio do concurso 

“Relax na Medida”, do Laboratório Teuto. A ação, que chega este ano a 8ª 
edição, está com as inscrições abertas até 26 de janeiro de 2021 e oferece 
três vouchers de viagem, totalizando R$ 15 mil em prêmios, distribuídos 
em R$ 7 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e 3 mil para o 

terceiro colocado. Basta se inscrever no site, utilizando durante o período do 
concurso, a nota fiscal de algum produto da linha de bem-estar do Teuto. 

em seguida, o participante deve responder a frase: “Por que a melhor forma 
de ficar relax é com o Teuto?”. O resultado será divulgado dia 26 de janeiro 

de 2021, e o período para realizar as viagens deve ser entre 16/03/2021 e 
14/07/2021. Respeitando as medidas preventivas da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e autoridades competentes.

Black FRiday
A administradora dos destinos Costa do Sauípe e Rio Quente, além 
do parque aquático Hot Park, terá diversos descontos ao longo da 

semana mais esperada do ano, além de oferecer diversas promoções 
surpresas. Vale destacar que os descontos desse ano serão de até 
40%, e inclusive disponibilizarão alguns pacotes para Natal e Ano 

Novo com valores especiais. Novamente a Aviva terá uma ação social 
durante a Black Friday, por meio da sua plataforma que unifica todas 
as ações do bem praticadas pela companhia - o Hub do Bem. No ano 

passado destinaram mais de R$ 85 mil reais para instituições apoiadas 
pelas comunidades onde seus destinos estão inseridos, e em 2020 a 

cada reserva efetuada pelos canais diretos da companhia – central de 
vendas e site, doarão uma cesta básica para famílias em estado de 

vulnerabilidade nas cidades d entorno de Costa do Sauípe, na Bahia, e 
Rio Quente, em Goiás.

MelHoRes do aGRoneGÓcio
Ofertar variedade, qualidade e sabor são mais que atributos da Piracanjuba, 

são a confirmação de que colaboradores e parceiros trabalham pela 
satisfação dos consumidores de forma ética e responsável. Por isso, a marca 

celebra o título de vencedora do prêmio Melhores do Agronegócio 2020, 
na categoria Laticínios. O levantamento das campeãs foi feito pela revista 

Globo Rural e tem como base os dados coletados pela Serasa experian, 
relativos ao exercício de 2019. “O prêmio da Globo Rural é motivo de 

comemoração não apenas pela repercussão nacional, mas também, por 
traduzir nossa seriedade e compromisso com todos os elos do negócio, 

resultando em dados positivos em diferentes aspectos”, destaca o diretor 
Comercial, Luiz Cláudio Lorenzo. A Piracanjuba ocupa a primeira posição na 

categoria Laticínios pelo terceiro ano consecutivo. Neste ano, a cerimônia de 
aclamação das empresas ganhadoras aconteceu no dia 24 de novembro, de 
forma on-line, e com transmissão ao vivo nas plataformas digitais da Globo 

Rural. Na oportunidade, foi lançada a 16ª edição do Anuário do Agronegócio 
2020, que veicula reportagens especiais com os vencedores.

caMpanHa de natal
Buscando sempre promover as melhores experiências para seus 

clientes, o Passeio das Águas inova e realiza uma campanha 
promocional de Natal totalmente digital, com um sorteio um Jeep 

Compass Longitude 2.0 AT Flex Zero KM. Para participar é fácil, a cada 
R$ 350,00 em compras, o cliente receberá um número da sorte para 
concorrer. Outra novidade é que nas compras efetuadas de segunda 
a quinta-feira, dá direito ao consumidor a receber números da sorte 

em dobro. Todo o processo de troca dos cupons fiscais pelos números 
da sorte será online por meio do site do empreendimento: www.

passeiodasaguasshopping.com.br. A ação vai até 11 de janeiro de 2021 e 
o sorteio será realizado pela Loteria Federal no dia 16 de janeiro.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Bom humor em Dubai - O humorista Fidelis Falante (Matheus Fidelis) realizou o sonho de conhecer 
dubai, uma cidade dos sete emirados, dos emirados Árabes Unidos, nesse mês de novembro. Para 
quem acompanhou as redes sociais do comediante (@fidelisfalante) pode rir muito com a série 
“Um Pobre em dubai”. Fidelis veio de uma família muito humilde e tem conquistado o público 
cada dia mais com seu carisma e bom humor. Com seu jeito simples e bem humorado de ver 
alegria em tudo quer conseguir tirar boas risadas de quem acompanha seu trabalho.

Embaixador - Alexandre Lozi agora é 
embaixador da marca Ricardo Almeida em 
Goiás e foi recepcionado pelo André (gerente da 
Ricardo Almeida do Shopping Iguatemi/BSB).

2 3

4

Aniversário - O decorador davidson Marques 
comemora na próxima sexta-feira, mais um ano 
de vida e se prepara para iniciar esse novo ciclo.
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Novembro Azul - A eBM desenvolvimento 
Imobiliário realizou uma ação especial 
de conscientização ao Novembro Azul, 
engajados pela causa, os colaboradores 
(Ademar Moura, Lohanne Assis e Augusto 
Andrade) foram trabalhar vestidos de azul.
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argentina

Morre Diego Maradona, aos 60 anos, 
após parada cardiorrespiratória

Um dos maiores no-
mes do futebol 
mundial em todos 

os tempos, Diego Armando 
Maradona faleceu nesta 
quarta-feira (25), aos 60 
anos. Segundo a Télam, 
agência pública de notícias 
da Argentina, o ex-jogador 
sofreu um ataque cardior-
respiratório em casa, na 
cidade de Tigre, zona norte 
da região metropolitana 
da capital Buenos Aires.

No início de novembro, 
Maradona foi submetido 
a uma cirurgia no cérebro 
para drenar um hematoma 
subdural. Por decisão da 
família, permaneceu hos-
pitalizado devido a uma 
“baixa anímica, anemia e 
desidratação” e um quadro 
de abstinência devido ao 
vício em álcool, confor-
me informes médicos. Ele 
teve, inclusive, que ficar 
sedado. O ídolo argenti-
no recebeu alta no último 

dia 11 para continuar a 
recuperação em casa.

Considerado o maior 
nome da história do fu-
tebol argentino, Marado-
na foi o grande nome da 
conquista albiceleste na 
Copa do Mundo de 1986. 
Na ocasião, ficou marcado 

por um gol de mão - que 
ele próprio apelidou de 
“Mano de Dios” (mão de 
Deus) - contra a Inglaterra 
e por outro, na mesma par-
tida, que é considerado o 
mais bonito da história dos 
Mundiais, em que driblou 
quase todo o time inglês 

antes de balançar as redes.
Ele também brilhou 

vestindo, principalmente 
as camisas de Barcelona 
(Espanha), Napoli (Itália) 
- onde é venerado - e do 
Boca Juniors (Argentina), 
time do coração. Chegou 
a dirigir a seleção do país 

na Copa de 2010, sendo 
eliminado nas quartas de 
final pela Alemanha.

Fora de campo, no en-
tanto, o ex-jogador acumu-
lou problemas com drogas. 
Em 1991, Maradona foi 
suspenso por 15 meses 
por uso de cocaína. Três 

anos depois, na Copa do 
Mundo de 1994, o ídolo foi 
pego no doping por uso de 
efedrina, chegando inclusi-
ve a sair de campo, durante 
uma partida acompanha-
do por uma enfermeira. 
No início dos anos 2000, 
após ingerir um coquetel 
de remédios, o ex-atleta 
entrou em coma e esteve 
perto da morte.

O ex-jogador e atual 
senador Romário lamen-
tou a morte do craque 
argentino em uma sequ-
ência de mensagens pu-
blicadas no Twitter.

Na agência Reuters, 
Pelé também prestou ho-
menagem ao craque ar-
gentino: “Noticia triste, 
perder amigos dessa ma-
neira. Que Deus dê bas-
tante força para a familia. 
Com certeza um dia vamos 
bater uma bola juntos lá 
no céu”, disse o ídolo bra-
sileiro, de 80 anos, em de-
claração passada à agên-
cia de notícias por sua 
assessoria de imprensa.

Maradona era técnico do 
Gimnasia Y Esgrima, de La 
Plata (Argentina), mas esta-
va afastado devido ao trata-
mento de saúde. Ele deixa 
dois filhos (Diego e Diego 
Fernando) e três filhas (Dal-
ma, Gianinna, Jana).

Ídolo do futebol 
mundial se 
recuperava de 
uma cirurgia no 
último dia 4
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