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n O prefeito de Aparecida Gustavo 
Mendanha criou cargos de secretário 
executivo em todas as pastas do muni-
cípio e está nomeando políticos derro-
tados nas urnas ou indicados por parti-
dos. Salário de R$ 17 mil reais por mês.

n o prefeito de Goiânia, pelas circuns-
tâncias extraordinárias em que assumiu, 
acabou formando um secretariado onde, 
da sua cota pessoal, só tem o chefe de 
gabinete. ninguém, em parte alguma, 
governa tão isolado assim. 

n Único sobrevivente do desastre 
político e eleitoral que acabou com o 
Tempo Novo de Marconi Perillo, o pre-
sidente estadual do PSD Vilmar Rocha 
tem nas mãos a oportunidade, se qui-
ser, de assumir uma pasta do governo 
Caiado.

n embora se trate de assunto teoricamen-
te reservado à família, seria de bom tom 
que, em nome da transparência, daniel Vi-
lela revelasse quanto custou o tratamento 
do pai Maguito no Hospital albert einstein. 
e como a conta foi quitada.

n Pedro Gonçalves, candidato der-
rotado da coligação MDB-PSDB em 
Goianésia, confirmou em entrevista a 
uma rádio local que, sim, foi convidado 
por Daniel Vilela para assumir uma se-
cretaria na prefeitura de Goiânia.

n a proposta de adesão de Goiás ao co-
biçado regime de recuperação Fiscal já 
está com a equipe técnica do Ministério 
da Fazenda, com documentação com-
provando que todas as exigências já fo-
ram amplamente cumpridas.

n Ausências marcantes que chamaram 
a atenção nas cerimônias fúnebres de 
Maguito Vilela: a do ex-prefeito Iris 
Rezende e as das esposas anteriores, 
Sandra Carvalho e Carmen Sílvia. A 
primeira é a mãe de Daniel Vilela.  

n o presidente da assembleia Lissauer 
Vieira trabalha pragmaticamente para 
se candidatar a deputado federal em 
2022. Mas, atenção: ele pode também 
acabar sendo convocado para vice na 
chapa da reeleição de ronaldo Caiado.

n Rogério Cruz está longe de ser 
o primeiro negro a assumir uma 
prefeitura de capital. São Paulo, 
por exemplo, já teve vários. Mas as 
circunstâncias em que chegou ao 
cargo devem garantir para ele uma 
permanente projeção nacional.

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

Iris Rezende se aposentou. Mas abriu um escritório político para receber correligioná-
rios e dar conselhos. Além disso, tem uma filha, a advogada Ana Paula Rezende(foto), 
pronta para ingressar na política, atividade para a qual já mostrou gosto discursando 
em palanques e participando de ações públicas. Enquanto isso, Maguito Vilela mor-
reu, vítima da imprudência com que se expôs ao novo coronavírus durante a campa-
nha passada e também da negligência com que deixou de ser protegido pelos seus 
familiares e assessores. Porém, antes mesmo do seu desaparecimento, um herdeiro 
político já havia se apresentado, o filho Daniel Vilela(foto), que segue a trajetória 
do pai passando por uma penca de cargos públicos eletivos. Durante 40 anos, Iris e 
Maguito se revezaram como os donos de todas as candidaturas importantes do MDB, 
depois PMDB, em seguida MDB de novo, em Goiás. A cada pleito, era ou um ou era o 

outro, abrindo-se uma honrosa exceção apenas em 1986, quando não foi possível impedir que Henrique Santillo ganhasse o governo de 
Goiás pelo partido. Em nenhuma outra parte do país, uma legenda, qualquer delas, ficou tão bitolada assim, nas mãos dos mesmos de sem-
pre, ano após ano, década após década, sem nenhuma renovação. Que agora, pela força do destino, parece se aproximar, mas… …só parece.

MDB DE GoiÁS É o ÚNico paRtiDo, EM toDo o BRaSil, QUE NUNca SE RENoVoU
O MDB goiano vai continuar submetido ao DNA dos Rezende e dos Vilelas. Dificilmente Ana Paula, legatária legítima DE Iris Rezende, haverá de deixar que o patrimônio 
construído pelo pai na política seja jogado no ralo. Mais cedo ou mais tarde, ela inevitavelmente será candidata. Se não for, permitirá que a história de mais de 60 anos de Iris 
no exercício de funções e mandatos de todos os matizes se perca sem que seja exercitada em suas últimas consequências. do mesmo jeito, daniel Vilela, que, como se sabe, 
já vinha usufruindo do espólio imaterial de Maguito e daqui para frente o fará com toda a intensidade possível. Conclusão: os 40 anos de rotatividade entre iris e Maguito 
tendem a se prolongar por mais 40 ou quem sabe até mais, projetados nos “filhotes” que fatalmente procurarão se beneficiar das trajetórias paternas. Na era republicana, será 
inédito em termos de país e quem sabe de mundo. Coisa parecida só se viu nos tempos da realeza, quando o poder passava desse para aquele e daquele para esse, dentro de 
rígidas estruturas de parentesco. Sim, eis aí uma definição para o fenômeno caracterizado por essa modalidade de controle do poder: realeza. Em Goiás, a realeza do cerrado.

BUtaNtaN aViSa QUE NÃo VENDERÁ VaciNaS DiREto paRa NENHUM pREFEito
A jogada patrocinada pelo ex-governador Marconi Perillo, que articulou a visita de prefeitos da sua área de influência ao governador de São Paulo João Dória e ao Instituto Butantan, 
para comprar diretamente vacinas anti-Covid e atropelar o governador ronaldo Caiado, não deu certo. o Butantan enviou ofícios não só aos interessados de Goiás, mas a mais de 180 
outros gestores municipais em todo o país que foram atrás do instituto, comunicando que nenhum será atendido e que aos imunizantes produtivos estão exclusivamente reservados a 
São Paulo e ao governo federal para redistribuição aos Estados. Os trunfos políticos da vacinação, assim, serão faturados, aqui em Goiás, apenas por Caiado, sem nenhuma concorrência.

caiaDo E DaNiEl VilEla aBRiRaM caNal DE DiÁloGo E JÁ atÉ SE ENcoNtRaRaM, SÓ oS DoiS
É fato: o padecimento e a morte do prefeito Maguito Vilela tiveram como consequência uma abertura de canal de diálogo e até mesmo um estreitamento das relações entre 
o governador Ronaldo Caiado e o filho Daniel Vilela. Foi Caiado quem tomou a iniciativa, ao ligar para Daniel, logo nos primeiros dias após a notícia do contágio, para sugerir 
a transferência para o Hospital albert einstein, mantendo-se a partir daí colaborando e se informação através de telefonemas diretos entre os dois. Com o trágico 
desfecho, o governador se desdobrou para prestar todas as homenagens possíveis a Maguito e apoiar a família em tudo o que foi necessário. nesse período, em 
pelo menos uma ocasião Caiado e Daniel se encontraram pessoalmente, no Palácio das Esmeraldas, quando também se tratou da candidatura do deputado Baleia 
Rossi, do MDB e amigo próximo de Daniel, para a presidência da Câmara. No enterro de Maguito, em Jataí, elas ficaram juntos por mais de meia hora, conversando.

pERGUNtaS QUE NÃo QUEREM SE calaR QUaNto ao pREFEito RoGÉRio cRUZ
ninguém sabe quem é o prefeito de Goiânia rogério Cruz. de tudo o que foi publicado até agora sobre ele, pouco se avançou além de ser 
carioca, ter desenvolvido uma carreira como executivo da rede record e atuado como pastor da igreja Universal, inclusive como missionário 
em países africanos. Tem 54 anos e foi vereador por dois mandatos em Goiânia, cidade onde acaba de completar meros 10 anos de residência. 
É só. Fora isso, é liso como um bagre ensaboado. ri para todos e dá declarações tão equilibradas quanto insossas, fugindo como um mestre 
das armadilhas espalhadas no seu caminho e configuradas em perguntas de jornalistas e avaliações de analistas políticos. Não comete 
erros. Mas, por outro lado, é uma esfinge. Um enigma impenetrável e indecifrável. Questões: Rogério Cruz vai aceitar trabalhar no gabinete 
número um do Paço Municipal como prisioneiro do MDB, vigiado dia e noite pelo carcereiro e secretário de Governo Andrey Azeredo?  Vai, 
provavelmente devagar, pelo menos no começo, impor um jeito próprio de administrar? Mexerá no secretariado para torná-lo parecido com 
a sua cara e superar a limitação de ser um governante sem cota pessoal na equipe de auxiliares, na qual só tem como gente da sua 
confiança particular o chefe de gabinete? Aceitará, enfim, o papel de marionete, quando, no final das contas, a bomba estourará é no seu colo se algo der errado?

pRÉDio Do paÇo MUNicipal DE apaREciDa Foi FiNaNciaDo JUNto ao BNDES
A prefeitura de Aparecida vai dar o nome de Maguito Vilela para o pomposo prédio do Paço Municipal da cidade, onde se abrigam o prefeito Gustavo Mendanha – em 
um luxuoso gabinete – e parte das secretarias. A obra, iniciada no último dos 8 anos que Maguito passou no comando administrativo do município, custou mais de 
R$ 40 milhões – recursos que seriam suficientes para a construção de pelo menos 10 CMEIs e amenizar a carência de vagas na educação infantil aparecidense. Mais 
grave: os recursos foram obtidos via empréstimo junto ao BNDES, que a prefeitura passará pagando pelos próximos 20 anos. 

RoDíZio ENtRE iRiS E MaGUito, QUE DURoU 40 aNoS,
NÃo cHEGoU ao FiM E Vai coNtiNUaR Via “FilHotES”
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Vacinação em Rio Verde

Representando o 
Poder Legislativo, 
o presidente da 

Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego),  de-
putado Lissauer Vieira 
(PSB), participou nesta 
terça-feira, 19, da ceri-
mônia oficial que mar-
cou o início da vacina-
ção contra a covid-19 
em Rio Verde, município 
por ele representado na 
Casa de Leis. As primei-
ras doses do imunizan-
te foram aplicadas pelo 
prefeito Paulo do Vale 
(DEM) à técnica de en-
fermagem que atua na 
linha de frente contra o 
vírus, Simone Ferreira, 
de 46 anos e à moradora 
do Lar dos Vovôs, Irany 
Parreira, de 86 anos.

Durante seu discurso, 
o chefe do Parlamento 
goiano ressaltou a im-
portância da campanha 
oficial de vacinação con-
tra o novo coronavírus, 
iniciada nessa semana 
em todo o Brasil. Segun-
do ele, um “momento 
histórico” para toda a po-
pulação brasileira e, em 
especial, para todos os 
goianos.  “Ver essas pes-
soas sendo imunizadas 
aqui hoje nos traz uma 
grande esperança e a 

oportunidade de enxer-
gamos uma luz no fim 
do túnel. Sem dúvidas, 
um momento histórico 
para todos nós. Tenho 
certeza de que em um 
futuro muito próximo 
poderemos, nova-
mente, voltar  à vida 
normal e estar  per to 
de quem gostamos”, 
disse Lissauer.

Acompanhando de 
perto as iniciativas em-
preendidas pelo Poder 
Executivo para o enfren-
tamento da doença em 
Goiás, o presidente da 
Alego salientou, ainda, 
em sua fala, que o Go-
verno estadual conse-
guiu, em um curto espa-
ço de tempo, estruturar, 
com eficiência, a saúde 
pública no estado. “Nós 
não tínhamos, no início 
da pandemia, estrutu-
ra nenhuma a nível de 
estado, principalmente 
nos hospitais públicos, 
para conseguir abrigar 
as pessoas que seriam 
acometidas pela doença. 
Hoje eu posso afirmar a 
todos vocês que o Go-
verno de Goiás, através 
das ações do Ronal-
do Caiado, conseguiu 
montar oito hospitais 
de campanha, além de 

estadualizar e man-
dar recursos para a 
Saúde”, pontuou.

Por sua vez, o prefeito 
Paulo do Vale destacou 
que a rede municipal de 
Saúde está preparada 
para o enfrentamento de 
situações mais críticas e 
adiantou que novas do-
ses da vacina são aguar-
dadas ainda no mês de 
janeiro. “A população 
pode ficar tranquila. 

Todos serão chamados 
para se vacinarem con-
forme as prioridades de 
cada grupo. O importan-
te agora é redobrar os 
cuidados. Todos os aten-
dimentos de covid con-
tinuam sendo feitos no 
Hospital Municipal de 
Rio Verde e o Hospital 
de Campanha permane-
ce pronto para receber 
pacientes, caso seja ne-
cessário”, afirmou.

Vacinação 
contra a 
covid-19

Situado na região 
Sudoeste do estado, 
Rio Verde recebeu nes-
sa terça-feira, 19, as 
primeiras 3.600 doses 
da CoronaVac, que é 
aplicada em duas eta-
pas. A outra metade do 
imunizante será envia-
da ao município dentro 
do prazo de quatro se-

manas. Ao todo, Goiás 
recebeu 183.030 doses 
da vacina para imuni-
zar 87.127 pessoas do 
grupo prioritário. Para 
isso, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-
-GO) enviou 90.280 
doses para todas as ci-
dades. O restante ficará 
armazenado na Capital 
para que os primeiros 
vacinados recebam a 
segunda dose.

o presidente da assembleia 
Legislativa de Goiás representou 
o Legislativo goiano na aplicação 
das primeiras doses da vacina no 
município. Segundo ele, um “dia 
histórico” para os rioverdenses
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Camila Rosa assume vice-presidência 
do Sindicato Rural de Goiânia  
Depois de ser eleita por 
uma votação expressiva 
com mais de 2.300 votos 
para a Câmara Municipal 
de Aparecida de Goiânia, 
a vereadora Camila Rosa 
(PSD) conseguiu mais 
uma conquista na repre-
sentatividade da mulher 
nos movimentos sociais. 
Ela foi eleita na noite de 
ontem como a primeira 
vice-presidente do Sin-

dicato Rural de Goiânia.
Camila Rosa ficará à 

frente do sindicato que 
tem como presidente, 
Aires Manoel de Sou-
za para um mandato de 
três anos. Camila assu-
me com o objetivo de 
valorizar a mulher do 
campo (área em que ela 
trem grande conheci-
mento) e buscar recur-
sos para a área rural. 

“Queremos deixar claro, 
que lugar de mulher é 
onde ela quiser, desde 
que ela seja respeitada 
e valorizada, e vamos 
lutar por uma reforma 
agrária com menos tri-
butos e taxas, com mais 
linhas de crédito e fo-
mento para os agriculto-
res”, destacou Camila.

A vereadora a ago-
ra vice-presidente foi 

muito bem recebida pe-
los sindicalistas. “A pre-
sença da Camila aqui 
conosco é motivo de 
muito orgulho, conhe-
cemos o trabalho, agora 
é uma representante da 
mulher na Câmara de 
Aparecida e tenho cer-
teza que o sindicato só 
tem a crescer com a sua 
presença”, elogiou o pre-
sidente do sindicato.
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dos 5.570 municípios brasileiros, Aparecida de Goiânia 
está entre os 100 maiores PIB´s do Brasil em termos 
proporcionais a quantidade de habitantes – quase 600 

mil habitantes. A cidade registrou renda per capita de R$ 13,3 
bilhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) com base dos dados de 2018, sendo a terceira 
maior cidade no Estado de Goiás – só perde para Goiânia (R$ 
49,4 bilhões) e Anápolis (R$ 14,12 bilhões). 

Mesmo neste período nebuloso provocado pela pande-
mia da Covid-19, que reduziu o faturamento e a da renda de 
grande parte das empresas e da população, Aparecida mos-
trou que está em processo de crescimento, economicamen-
te falando. O município se posiciona em 78º no ranking de 
maiores PIB´s do Brasil graças à expansão do setor de serviço 

e também dos cinco polos industriais instalados no municí-
pio, que provocaram um salto na oferta de emprego e renda. 

Os últimos dados, referente a 2018, foram divulgados no 
final do ano passado pelo IBGE em meio à expectativa da va-
cina contra a Covid-19. Os números referentes a 2020, contudo, 
não devem ser animadores por conta da crise no setor produti-
vo provocada pelo coronavírus. Mesmo diante desse cenário, o 
município produziu graças ao empenho dos setores empresarial 
e comercial, que não pouparam esforços para enfrentar a crise.

Com a expectativa da chegada da tão esperada vacina 
contra a Covid-19, a expectativa é que a economia volte a ser 
pujante em nosso país, sobretudo em Aparecida de Goiânia. 
Esforço por parte da cadeia produtiva municipal, jamais, irá 
faltar. Empresários e comerciantes sempre mostraram que es-
tão unidos em prol do desenvolvimento econômico, mesmo 
diante do cenário negativista vivenciada desde o início do 
ano passado, com a chegada do coronavírus.

A vacina, como citado, chega envolta de grande expectativa 
para todos nós, que superamos 2020 lutando contra esta temí-
vel doença, que já ceifou milhares de vida pelos quatro cantos 
do Brasil. A expectativa, com a imunização da população, é que 
a economia reencontre as trilhas do desenvolvimento, principal-
mente entre o empresariado e o comércio de Aparecida de Goi-
ânia, que, com muita dificuldade, driblaram a crise com esmero.

Visando elaborar propostas, projetos e discutir novas polí-
ticas desenvolvimentistas, será realizado, durante este ano, o 

Fórum Empresarial de Aparecida, cujo objetivo permanente é 
potencializar a economia do município, visando recuperar as 
perdas sofridas no ano que passou por conta da Covid-19, so-
bretudo na recuperação econômica e na geração de emprego, 
potencializando assim o bem-estar social. Os encontros serão 
periódicos e terão as participações de todos os seguimentos do 
setor produtivo, da sociedade e também do Poder Público.

Nestas reuniões, a participação de secretários municipais 
e diretores de órgãos públicos também serão importantes na 
exposição de ideias e de práticas construtivas em prol da recu-
peração econômica do município e de uma sociedade cada vez 
mais justa e igualitária. É o que todos nós queremos.

* Maione Padeiro

Maione Padeiro
É presidente da Associação 
Comercial, Industrial e 
Empresarial da Região 
Leste de Aparecida de 
Goiânia (ACIRLAG)

Fórum Empresarial de Aparecida:
potencializar ideias em prol do município

artigo

goiânia

Educação lança novo conceito 
para o programa Conexão Escola

as aulas da Rede 
Municipal de En-
sino (SME) come-

çaram nesta quinta-feira 
(21/1) ainda de forma re-
mota, em virtude da pan-
demia da Covid-19. Isso 
não significa, porém, que 
a identificação e contato 
entre professor e aluno 
tenham acabado! A maior 
prova disso é o novo con-
ceito trazido pelo pro-
grama Conexão Escola, 
projeto para atendimen-
to pedagógico remoto 
destinado aos 108 mil 
alunos das instituições 
municipais. Em 2021, 
o Conexão Escola traz 
aulas elaboradas pelos 
próprios professores 
para veiculação tanto na 
plataforma quanto no 
programa televisivo.

Com o objetivo de con-
templar o maior número 
de componentes curricu-
lares e atender todas as 
etapas de ensino, desde 
a Educação Infantil até 
de Adolescentes, Jovens 
e Adultos (Eaja), o tem-
po e estrutura da pro-
gramação do Conexão 
Escola foram totalmente 
reformulados. A ideia foi 
usar o espaço diário de 
1h30 proporcionado por 
duas emissoras de canal 
aberto (Sagres e TV UFG) 
com aulas abordando os 
componentes curricula-
res trabalhados em sala 
de aula. Mas, como isso 
será feito, consideran-
do que cada modalidade 
tem meia hora diária de 
programação na TV?

O tempo foi rema-

nejado de forma a não 
prejudicar o objetivo da 
programação televisiva. 
No Ensino Fundamental, 
disciplinas, como Língua 
Portuguesa e Matemáti-
ca foram distribuídas em 
aulas de 15 minutos, in-
tercalando a reprodução 
dos conteúdos entre os 
Ciclos da Infância e da 
Adolescência. A Educação 
Infantil terá, a cada sexta-

-feira, 30 minutos de pro-
gramação com quadros 
específicos. No “Convite 
às interações e brinca-
deiras”, são apresentadas 
propostas que dialoguem 
com as diretrizes curri-
culares, como entrevistas 
com especialistas, proje-
tos, apresentações cultu-
rais, entre outras.

Já no “Conexão na Ins-
tituição”, boas práticas 

desenvolvidas pelos pro-
fessores serão exibidas 
sob a forma de minidocu-
mentários. Para a Eaja, as 
turmas foram divididas 
entre os dias da semana, 
mantendo os 30 minutos 
diários de programação. 
Nela, serão abordados 
os componentes curricu-
lares, como Física, Arte, 
História, Inglês, confor-
me o segmento.

Toda a formatação 
adotada para a televisão 
será convertida para a 
plataforma na internet. 
Assim, quem perdeu o 
programa pode acessá-
-lo pelo site http://www.
sme.goiania.go.gov.br/
conexaoescola/. O novo 
formato deve começar 
a ser trabalhado no mês 
de fevereiro, contemplan-
do os 108 mil alunos da 
Rede Municipal.

Formação
No intuito de subsidiar 

os docentes na construção 
das atividades, o Núcleo 
de Educação Conectada 
(NEC), equipe responsá-
vel pela coordenação do 
Conexão Escola, organiza 
uma formação direcionada 
ao projeto. Realizado nos 
dias 22 e 25 de janeiro, o 
curso reúne 28 professores 
e 18 servidores do Núcleo 
para informações gerais de 
como vão contribuir com a 
demanda do projeto. O en-
contro acontece no auditó-
rio da Nova Sede da SME, 
das 13h às 17h.

Projeto para atendimento 
pedagógico remoto traz aulas 
elaboradas por professores de 
diversas áreas lotados na rede
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HoT PaRK
até o dia 31 de janeiro, o Hot Park, maior parque aquático 

da américa Latina e nono no ranking “Top 20 Parques 
aquáticos do Mundo”, oferecerá descontos de até 30% 

para quem comprar 4 ingressos com, pelo menos, 5 dias 
de antecedência. Com a promoção, cada ingresso sairá 
r$ 67,50 por pessoa. as compras podem ser feitas pelo 

site https://www.rioquente.com.br/hot-park/ ou por 
outros canais oficiais de venda. Ainda no mês de janeiro, 
é possível aproveitar a temática do Rolê Gloob de Férias, 

programa do canal infantil da Globo, com o jogo Cara a 
Cara no Hot Park. na brincadeira em tamanho real, os 

participantes têm que adivinhar o personagem do outro 
jogador que pode ser de Bugados, Detetives do Prédio 
Azul ou Escola de Gênios. Durante a ação, podem jogar 

de 2 a 4 participantes e a duração é de até 10 minutos. o 
Cara a Cara está localizado próximo à Praia do Cerrado.

summeR season Hn
o Hotel nacional está com uma campanha especial para 
as férias de verão 2021. Quem deseja ir ao Rio de Janeiro 

e se hospedar em um dos melhores hotéis da cidade terá 
a “Summer Season HN” como incentivo. A promoção 

contempla pacotes com valores a partir de 10 x de 
R$ 47,80 (Valor para o casal). Entre outras vantagens, 
também estão a cortesia para duas crianças de até 12 

anos, pagamento facilitado em até 10x sem juros e 
pacote com café da manhã. A ação é válida para compras 
até o dia 28 de fevereiro, com período de hospedagem de 

3 de janeiro a 28 de fevereiro. O hotel segue cumprindo 
o Protocolo de Segurança WaM Clean & Safe contra 
a CoVid-19. Para ter acesso ao regulamento, compra 
e mais informações sobre a promoção confira no site 

www.hotelnacionalriodejaneiro.com ou pela central de 
reservas no  0800 620 7575.

DinossauRos giganTes 
Proporcionando uma incrível viagem ao mundo 

perdido e às suas figuras pré-históricas, o Passeio das 
Águas Shopping traz para Goiânia a Exposição Mundo 
jurássico, que possibilita ao público conhecer de perto 

as temidas espécies de dinossauros, em tamanho 
real. São 13 réplicas espalhadas por vários locais do 

shopping e cada uma possui sons e movimentos 
específicos, tornando assim, mais surpreendente 

e realista a experiência dos visitantes. Além da 
cenografia, estão expostos textos sobre a história da 
vida dos dinossauros, da sua classificação, dos fósseis 

e muitas outras curiosidades. a mostra é gratuita e 
acontece até 21 de fevereiro.

gRaDuação
No momento em que o brasileiro está renovando 
as esperanças e voltando a apostar no seu futuro 

profissional, a Estácio lança, nos dias 29 e 30 de janeiro, o 
Megavestibular que concede até 60% de bolsa durante 

toda a graduação. Na Estácio Goiás os estudantes 
poderão escolher entre diversas opções de cursos 

de graduação disponíveis. As inscrições podem ser 
realizadas pelo site go.estacio.br/mega

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

CASACOR - A CASACOR Goiás 2021 acontece entre os dias 27 de julho a 5 de setembro, na antiga loja da 
TendTudo, no Flamboyant Shopping. Em uma área de 6.600 m², o  público poderá conhecer as ideias, soluções e 
projetos dos ambientes, que nesta edição terão grandes proporções: boa parte deles conta com mais de 100m². 
A visita obedecerá todos os protocolos de segurança e proteção relacionados à Covid-19, conta Eliane Martins, 
franqueada da CASACOR Goiás ao lado da sócia, Sheila de Podestá.

Bazar por uma boa causa - a empresária 
Mary Arantes irá lançar a liquidação da sua loja 
de roupas MaM Multimarcas, todas as peças 
estarão a R$99 reais. O evento acontecerá nos 
dias 28, 29 e 30, e 10% do lucro total será doada 
para a vaquinha on-line do @bebejoseantonioo.

2 3

4

Espalhe risos - o ep espalhe risos das dj’s e digitais 
influencer Marcia Cardoso e Taty Zatto lança dia 21/01 
nas principais plataformas digitais o Remix Stereo Love.
E em breve música inédita Espalhe Risos.
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Beat Exclusivo - Para anunciar seu 
lançamento, o Boticário escalou Pedro Sampaio 
e a atriz e influenciadora digital Lívian Aragão 
(@livianaragao). Em um beat exclusivo, Pedro 
buscou trazer toda a essência e diversão presente 
em egeo dolce Color.
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Fim da era trump

donald Trump saiu de fininho e não quis 
participar da festa democrata de joe Biden. 
o novo presidente americano anunciou a 
volta do país para organismos internacio-
nais, como a oMS e o acordo do Clima. Vai 
enfrentar crises econômica, sanitária e polí-
tica, mas acena com diálogo e espaço para a 
diversidade. essa é a aposta. Trump vai en-
frentar ainda um processo de impeachment 
e acena com dois projetos. Um é criar sua 
própria rede social. o segundo é criar um 
novo partido, para aproveitar o momento 
de popularidade. Seria o Patriota. 

e o Brasil?
existe a certeza de mudança de estratégias 
e conceitos nas relações com outros países. 
antes e depois da vitória, Biden acenou com 
restrições às práticas ambientais do país. a 
coluna perguntou a algumas pessoas que 
acompanham o debate: qual será a influên-
cia para o Brasil?

lourival santana (cnn)  
a derrota de do-
nald Trump pôs 
fim ao triunfalismo 
do presidente jair 
Bolsonaro e de 
seus aliados, que 
se consideravam 
parte de uma gran-

de aliança global. a chegada de joe Biden ao 
poder representará enorme pressão sobre o 
governo Bolsonaro nas áreas ambiental e de 
direitos humanos e trabalhistas.

clarismino Jr (oaB) 
a posse de Biden... 
Traz profundas al-
terações em vá-
rios campos ...mas 
em relação à di-
plomacia de com-
padrio político/
pessoal a mudan-

ça é gritante! Se as relações com os eUa se-
guirem a sua normalidade terão que chamar 
novamente diplomatas verdadeiros, que 
construíram ao longo da história uma polí-
tica internacional respeitada e pragmática!

marcos marinho 
(marketing)

a u t o m a t i c a -
mente, já vai ge-
rar dificuldades 
para qualquer 
política inter-
nacional para 
o governo Bol-
sonaro, como 

estamos vendo o boicote da rússia e da Índia 
agora, pelas críticas dos filhos de Bolsonaro e do 
chanceler inapetente. É a ascensão de uma práti-
ca política mais comedida. Nós vamos ter dificul-
dades no comércio, na política. nós caminhamos 
rápido para um ostracismo mundial. 

marcus vinicius 
(Jornalista)

a política exter-
na do presidente 
Biden será total-
mente diferente 
em relação ao 
meio ambiente, 
ao comércio. a 
China e direitos 

humanos, temas que Bolsonaro atropelou no 
seu (des) governo, também.

vacina começou 
joão dória lançou a primeira pedra e os governa-
dores colocaram as vacinas para circular rapida-
mente. Mesmo com atrasos, o governo federal 
conseguiu fechar a distribuição em pouco mais 
de 24 horas, mesmo tempo médio gasto pelos 
estados para colocar as vacinas na ponta. 

sem resistência
Incluindo os profissionais que estão na linha de 
frente do combate da doença e populações em 
situação de risco, a vacina foi recebida com um 
misto de ansiedade e alívio. Sem qualquer alusão 
a qualquer discussão ideológica, que é absoluta-
mente estéril nessa hora. 

ronaldo médico

Único governador com formação em Medi-
cina, ronaldo Caiado (deM) virou atração 
no lançamento da vacinação nos municípios. 
Caiado fez questão de aplicar as doses. os 
imunizados garantem que não doeu. Parece 
que ele leva mesmo jeito para a coisa. Caiado 
fez isso inclusive em Goiânia e aparecida de 
Goiânia, redutos da oposição. 

curtas da vacina
... o furacão dória cancelou o lançamento nacio-
nal da campanha de vacinação. 
... Governo Bolsonaro está veiculando campa-
nha, onde defende o uso de máscara e o respeito 
às regras de distanciamento social. 
... Conselho nacional da Saúde pediu ao 
Ministério da Saúde que cancele qualquer 
nota Técnica ou protocolo que recomende 
o uso de medicamentos de eficiência não 
comprovada contra a Covid. 
... as aulas voltam nessa quinta. on line nas redes 
estadual e municipal. Por grupos nas escolas par-
ticulares, com opção de aulas virtuais também. 

maguito vive
as manifestações de solidariedade ao ex-gover-
nador continuam junto a familiares e nas redes 
sociais. Tanto o Governo de Goiás como as pre-
feituras de Goiânia, aparecida de Goiânia e jataí 
preparam homenagens, levando o nome de Ma-
guito para espaços públicos. 

dia do Fico
em nova reunião com toda a equipe, o prefeito 
rogério Cruz garantiu a permanência de todos 
nos cargos. Cada auxiliar terá um plano de metas 
a ser cumprido. Com avaliação no final de 2021. 

psl novo
o vereador reeleito 
Lucas Kitão assu-
me nos próximos 
dias comando do 
diretório Metropo-
litano do PSL. Quer 
fortalecer a sigla 
com grupos especí-

ficos, como o PSL Jovem e o PSL Mulher. Busca 
novas filiações. Kitão é nome cotado para con-
correr à alego, já em 2022.

novo transporte
as primeiras medidas para mexer com o trans-
porte coletivo em Goiânia usam a tecnologia. 
reconhecimento de face para portadores de 
cartões de gratuidade pretende combater o mau 
uso desses cartões. o usuário terá maior facili-
dade para carregar créditos nos cartões Sit Pass. 
outras medidas estão em estudo. 

mais medidas
Prefeito rogério Cruz corre para colocar em práti-
ca já no mês que vem o iPTU Social, promessa de 
campanha como compensação pelos tempos de 
pandemia. está em pauta também benefício muni-
cipal para substituir o auxílio emergencial na capital. 

ueg em deBate  
a universidade goia-
na esteve no centro 
das discussões da 
Ldo na assembleia. 
Um grupo de depu-
tados quer devolver 
a garantia orçamen-
tária da instituição. 

além do trabalho em grupo, existem iniciati-
vas individuais. o deputado antônio Gomide 
(PT), que coordena uma Frente Parlamentar 
voltada para o setor, direcionou cerca de r$ 
1,2 milhão em emenda impositiva. 

paciFicação  
ronaldo Caiado reforçou proposta de parceria 
com os prefeitos Gustavo Mendanha (MdB) e 
rogério Cruz (republicanos). o clima pregado 
por Caiado é que a eleição acabou.

volta à cena 
deputado Vítor Hugo (PSL-Go) ganhou des-
taque ao comandar movimento da bancada, 
que retirou apoio da sigla à candidatura de 
Baleia rossi (MdB) à presidência da Câmara. 
o movimento é mais simbólico, já que o voto 
é secreto e é normal a traição a orientações 
partidárias. Mas Vitor marca ponto com o pre-
sidente jair Bolsonaro. Marca ponto ainda na 
queda-de-braço interna com o presidente da 
sigla, Luciano Bivar. 

troca? 
o republicanos pode trocar comando em Goiás. 
deputado federal joão Campos é o atual presi-
dente. Mas há pressão pela força que emergiu 
em Goiânia, com a eleição de três vereadores e 
a ascensão de rogério Cruz. o próprio rogério 
e o deputado estadual jeferson rodrigues são 
nomes lembrados para a missão. 
 
o mito voltou!
Logo depois do acesso à Série B, o Vila nova 
anunciou o retorno do atacante Frontini, autor 
de gols decisivos nos acessos de 2013 e 2015. 
em princípio, Frontini disputa Campeonato 
Goiano e Copa Verde, para encerrar a carreira 
aos 39 anos. depois, será um dos gestores do 
futebol do clube. 

pacote  
Frontini chegou com outros três jogadores 
para reforçar o elenco na maratona de jogos 
neste início de ano. 

agenda
o Vila nova joga nesta quinta, 21, contra o Crac, 
em ipameri pelo Goianão. no sábado, 23, recebe 
no oBa o remo na primeira partida da decisão 
da Série C. no domingo, 24, ainda no oBa, pega 
o Ceará na primeira da decisão do Brasileiro de 
aspirantes. na segunda, no mesmo local, tem o 
Palmas, pelas oitavas da Copa Verde. 

agenda 2
na semana que vem, o Tigre tem ainda o Goiânia 
no dia 28, pelo Goianão. No final de semana vai a 
Belém no dia 30 para jogar com o remo na Série 
C. no domingo, 31, joga fora contra o Ceará, no 
encerramento do Brasileiro de aspirantes.

“A democracia prevaleceu”. 
(joe Biden)
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Emprego cresce na indústria em um 
movimento atípico para dezembro

a pesquisa Sonda-
gem Industrial 
mostra que, pela 

primeira vez em dez 
anos, houve aumento de 
emprego no mês de de-
zembro. De acordo com 
o estudo da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), divulgado hoje (21), 
o índice de evolução do 
número de empregados 
ficou em 50,5 pontos, aci-
ma da linha divisória de 
50 pontos, demonstrando 
crescimento do emprego.

A atividade industrial 
encerrou o ano relativa-
mente forte, embora os 
sinais de desaceleração 
já possam ser percebidos. 
Segundo a pesquisa, pro-
dução industrial caiu em 
dezembro de 2020, que-
brando uma sequência de 
seis meses consecutivos 
de crescimento.

O índice de evolu-
ção da produção ficou 
em 46,8 pontos, abaixo 
da linha divisória de 50 
pontos, ou seja, reflete 
queda da produção na 
comparação com o mês 

anterior. Os estoques 
continuam abaixo do 
planejado e, segundo a 
CNI, o problema de es-
cassez de insumos, que 
já havia ganho impor-
tância inédita no tercei-
ro trimestre do ano pas-
sado, preocupou ainda 
mais os empresários.

Por outro lado, a uti-

lização da capacidade 
instalada é a maior des-
de 2013 para o mês, as 
expectativas seguem oti-
mistas e a intenção de 
investimento aumentou. 
Todos os índices de ex-
pectativas estão acima da 
linha divisória de 50 pon-
tos. “Isso indica que os 
empresários seguem com 

expectativa de cresci-
mento nos próximos seis 
meses da demanda, da 
quantidade exportada, do 
número de empregados e 
da compra de matérias-
-primas”, explicou a CNI, 
em comunicado.

A Sondagem Indus-
trial é uma pesquisa 
de opinião empresarial, 

mensal, que apresenta a 
tendência da atividade 
industrial e as expecta-
tivas dos empresários. É 
elaborada em parceria 
com 25 federações de 
indústria e gera resulta-
dos por porte de empre-
sa, regiões geográficas 
e setores de atividades 
das indústrias extrativa 

e de transformação.
Para esta edição, fo-

ram entrevistadas 1.887 
empresas, sendo 741 de 
pequeno porte, 669 de 
médio porte e 477 gran-
des empresas, entre 4 e 
15 de janeiro. A pesqui-
sa Sondagem Industrial 
completa está disponível 
na página da CNI.

a informação foi 
divulgada hoje 
pela Cni
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Vacinas da Índia devem chegar no fim 
da tarde de amanhã ao Rio de Janeiro
As vacinas contra a co-
vid-19 desenvolvidas em 
parceria entre a AstraZe-
neca e a Universidade de 
Oxford devem chegar ao 
Brasil, vindas da Índia, 
nesta sexta-feira (22). A 
informação foi dada pelo 
Ministério das Comuni-
cações por meio de nota 
oficial de hoje (21).

As doses serão en-
viadas por meio de um 
voo comercial da com-
panhia aérea Emirates. 
A previsão é que a carga 
chegue ao Rio de Janeiro 
no fim da tarde de ama-
nhã. O voo da Emirates 
primeiro pousa no Ae-

roporto Internacional de 
Guarulhos, e em seguida 
a carga será embarca-
da em outro avião que 
segue para o Aeroporto 
Internacional do Galeão.

Foram contratadas 
duas milhões de doses, 
fabricadas pelo laborató-
rio indiano Serum.

O governo brasileiro 
tenta desde a semana pas-
sada trazer a carga de imu-
nizantes do país asiático. A 
previsão inicial era que 
elas estariam aqui no do-
mingo passado (17). Con-
tudo, o governo da Índia 
recuou e as autoridades 
brasileiras passaram a dia-

logar para liberar a carga.
A Índia anunciou nes-

ta semana a exportação 
de vacinas para seis pa-
íses, sem incluir o Brasil. 
Na noite de ontem, o 
secretário de Relações 
Exteriores da Índia, Har-
sh Srhingla, confirmou à 
Agência Reuters a libe-
ração da exportação.

O presidente Jair Bol-
sonaro publicou nas suas 
redes sociais sobre a libe-
ração das exportações da 
vacina e cumprimentou o 
ministro das relações ex-
teriores Ernesto Araújo e 
os servidores do Itamara-
ty pelo trabalho.

Da
do

 R
uv

ic



8 quinta-feira, 21 de janeiro de 2021esporte

japão

COI diz não ter plano B para os Jogos de Tóquio

Não existe plano B 
para os Jogos de 
Tóquio, disse o pre-

sidente do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), 
Thomas Bach, que rea-
firmou seu compromis-
so de realizar o evento 
poliesportivo neste ano 
durante uma entrevista 
concedida à agência de 

notícias Kyodo News nes-
ta quinta-feira (21).

No próximo sábado 
(23), terão se passa-
do seis meses desde a 
data original de início 
da Olimpíada, que foi 
adiada por causa da 
pandemia global do 
novo coronavírus (co-
vid-19) e remarcada 

para começar em 23 
de julho deste ano.

Apesar do apoio pú-
blico minguante e de 
uma disparada de casos 
de coronavírus em todo 
o mundo, os organiza-
dores insistem que os 
Jogos acontecerão.

“Não temos, neste mo-
mento, nenhuma razão 

para acreditar que os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 
não começarão em 23 de 
julho no Estádio Olímpi-
co de Tóquio”, disse Bach 
à Kyodo News.

“É por isso que não 
existe um plano B, e é 
por isso que estamos 
totalmente comprometi-
dos a tornar estes Jogos 

seguros e bem-sucedi-
dos” acrescentou.

Com a Olimpíada de 
Inverno de 2022 de Pe-
quim no horizonte, e os 
gastos crescentes dimi-
nuindo o apoio público, 
os organizadores de Tó-
quio têm repetidas vezes 
descartado adiar o even-
to novamente.

Thomas Bach 
reafirma 
compromisso 
de realizar 
evento em 
2021
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