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Governo de Goiás assina ordem de serviço para recuperação da GO-108

Di
vu

lg
aç

ão

M
ay

ko
n 

Ca
rd

os
o 

Go
ve

rn
o 

de
 G

oi
ás

inFraEstrutura E transportE
Goinfra 

inFraEstrutura E transportE
Goinfra 

inFraEstrutura E transportE
Goinfra 

inFraEstrutura E transportE
Goinfra 

Goiânia

cidades | 4

Estudantes acessam 
ambiente virtual para 

atividades pedagógicas

Educação
Goiânia

cidades | 4

Estudantes acessam 
ambiente virtual para 

atividades pedagógicas

Educação
Goiânia

cidades | 4

Estudantes acessam 
ambiente virtual para 

atividades pedagógicas

Educação

ciclismo

esporte | 8

Henrique 
Avancini 
apresenta equipe 
para temporada

mountain 
BikE



2 política quinta-feira, 28 de janeiro de 2021

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

Estilo caiado

Governador ronaldo Caiado (deM) usou da prerroga-
tiva do cargo para deixar clara quem manda no seu 
quadrado. Mostrou o óbvio. Que ele, Caiado, é bem 
maior do que alexandre Baldy. em uma de suas frases 
preferidas, “ronaldo Caiado não tem cabresto”. o es-
tilo está longe de ser unanimidade. Mas é o jeito que 
Caiado tem conduzido as coisas. inclusive com o presi-
dente jair Bolsonaro, com quem já teve divergências. 
Mas que mantém aliança. Principalmente porque foi 
dos poucos governadores a defender o governo fede-
ral. inclusive no momento atual, em que a equipe de 
Bolsonaro levou um “banho” na q1uestão da vacina. 

caiado 2018 
ronaldo passeou na campanha. Liderou as pesquisas 
de ponta a ponta, teve dificuldades para ampliar seus 
apoios, mas venceu com tranquilidade. Sempre foi 
questionado sobre o apoio a um candidato à presi-
dência. Com a certeza de que não teria ninguém no 
palanque, adiou a sua decisão, simulou que ia fazer 
uma pesquisa entre seus eleitores, e decidiu na última 
hora pelo apoio a Bolsonaro. Porque não queria ne-
nhum tipo de ruído na sua campanha a governador, 
que estava amplamente dominada e dominante. 

câmaRa 2021
Caiado sabe da polarização do processo em Brasília. 
Tem consciência de uma divisão entre rodrigo Maia 
e aCM neto. Que a eleição terá consequência sobre 
a segunda metade do mandato de Bolsonaro. Sabe 
ainda, que a tendência é o presidente vencer as duas 
eleições no Congresso. de nov., Caiado não quer ruí-
do. não quer briga nem com o presidente nem com a 
cúpula do seu partido. E ponto final. 

Baldy  
o PP é o quarto partido na curta trajetória política 
de alexandre Baldy. Ganhou projeção como secre-
tário de Marconi Perillo (PSdB). Foi deputado fede-
ral e ministro de Temer. em 2018, já no comando do 
PP, levou a sigla para a chapa do MdB, ocupando 
a vice e elegendo o senador Vanderlan Cardoso. 
Ganhou espaço no governo, teve um desempenho 
razoável nas eleições municipais, mas está longe 
de ser personagem decisivo no cenário estadual. 
Também porque já andou com quase todo mundo. 
Falta apenas o PT. está abrigado no governo dória, 
talvez sonhando em dar uma guinada e integrar a 
equipe de Bolsonaro. Vai precisar de outro avalista. 

mudanças 
adriano do Baldy, deputado federal e primeiro-irmão 
do PP, foi desalojado do comando da Secretaria da Cul-
tura. Pode ocupar outra função no governo. ou não. 

mais mudanças
ex-presidente da assembleia Legislativa, josé Vitti 
assume a Secretaria da indústria e Comércio. ex-tu-
cano e amigo pessoal de Caiado, Vitti tem a missão de 
aproximar o governo e o governador do setor produ-
tivo. Também de saída, a ex-senadora Lúcia Vânia vai 
se submeter a uma cirurgia. 

REstRição Em pRática
depois de decretar restrições a eventos e à venda de 
bebida alcóolica, governo estadual espera adesão das 
prefeituras, que se debruçam sobre o tema, como for-
ma de controlar a pandemia. Goiânia adota a medida, 
com horários diferenciados. as distribuidoras de bebi-
das terão de baixar as suas portas às 20 horas. já bares 
e restaurantes não podem vender as bebidas depois 
das 23 horas. Música ao vivo somente até às 20 horas. 

pREocupação 
jataí e Trindade são os municípios que tem maior 
índice de disseminação do vírus, no momento 
atual. Municípios do entorno do dF também preo-
cupam. Goiânia e aparecida de Goiânia têm índices 
altos também, pela circulação de moradores de vá-
rios municípios da região metropolitana. 

dispaRada  
No final do ano passado, nas testagens em massa, 
Goiânia estava registrando 3,5% de infectados. na 
virada do ano, o índice chegou a 14%.

Bom mandato
Profissional de mão cheia, Marcos 
Marinho estará à frente do curso 
“Marketing Político Para o Manda-
to”, com enfoque especial para a ges-
tão de crise em tempo de internet. 
Será no dia 6, durante toda a manhã, 
no Buena Vista Office Design. 

HomEnagEm
o cantor Leandro, 
que fez dupla com o 
irmão Leonardo, vai 
ser homenageado em 
aparecida de Goiânia. 
dará nome ao novo 
anfiteatro da prefeitu-

ra, onde aconteceu a posse no segundo mandato de 
Gustavo Mendanha (MdB). o próprio Mendanha fez 
o anuncio em uma de suas lives na semana passada. 

mais fEsta
Gustavo Mendanha anuncia nos próximos dias a 
programação do centenário de aparecida de Goiânia. 
a começar em maio. Quer ampla programação pra 
mostrar bem a cidade (que conhece muito bem) para 
o país e mesmo para os moradores.

Em tEmpo
os pacientes de Manaus que estão sendo tratados no 
Hospital Municipal de aparecida seguem o protocolo 
do Hospital Sírio Libanês que, por sua vez, segue reco-
mendação da oMS. 

Em tEmpo 2
em nenhum momento, as autoridades de saúde de 
Goiás recomendaram o uso da panaceia do “trata-
mento precoce”. 

papo caBEça

Líder comunitário e suplente de vereador, Ulisses 
Sousa iniciou a semana em contato com o pre-
sidente rogério Cruz. Mantendo diálogo direto 
com o prefeito para encaminhar demanda da co-
munidade. Ulisses é conhecido também, na minha 
roda, como “Meu Presidente”.

Volta ao BatEntE
CCj da Câmara de Goiânia antecipou a volta aos 
trabalhos para examinar quatro vetos do então 
prefeito Íris rezende, que chegaram à Casa du-
rante o recesso. a intenção é deixar tudo prepa-
rado para votação em plenário, já na volta dos 
trabalhos na semana que vem. o veto trava a 
pauta de votações da Casa. 

REduto 
Maior colégio eleitoral do país, São Paulo merece ser 
estudado. É o último núcleo consolidado pelo PSdB 
no país. Com Mário Covas, Geraldo alckmin, josé Ser-
ra e joão dória, elegeu todos os governadores dos 
últimos 25 anos. nesse tempo como adversários des-
de o PP de Paulo Maluf ao PT de Lula. em 2022, deve 
enfrentar um candidato bolsonarista. 

VitóRias à Vista
a turma do “convencimento” entrou em ação e o 
governo Bolsonaro inicia a semana com favoritismo 
para eleger os presidentes da Câmara e do Senado. 
Salvo qualquer acidente de percurso. 

cRuzada amBiEntal
Presidente americano joe Biden proibiu a perfura-
ção de novos poços de petróleo nos estados Uni-
dos, em uma decisão histórica. determinou ainda 
que o governo americano passe a investir em car-
ros elétricos para a sua frota. 

tRoco  
irmão do presidente do PP goiano, joel Sant’anna 
Braga foi desalojado de uma diretoria da alego, de-
pois da crise entre Baldy e Caiado. 

futEBol Emoção 

Vila nova e Goiânia entram em campo no oBa em 
clima de tensão, no encerramento d fase de classifi-
cação do Goianão 2020. antes da pandemia, os times 
fizeram pouco. O Vila precisa vencer pra ficar entre os 
oito que seguem na disputa pelo título. nesse caso, o 
Goiânia estará rebaixado. Se Vencer, o Goiânia passa a 
ter chance de classificação e o Vila corre risco de cair. 
Se empatar, os dois dependem dos outros jogos. Tra-
dição e emoção em campo. 

com licEnça 
admiro e gosto muito dos amigos reno julius, 
Paulo César Pereira, Álvaro da Universo, Gustavo 
Veiga, reinaldo Pantaleão, alexandre Francisco e 
seus filhos Ruy, William e Guiomar. Mas não con-
sigo torcer contra... rs

Bi nacional
o Tigre da Vila Famosa em vantagem para tentar 
dois títulos brasileiros no final de semana. No sábado, 
em Belém, pode perder com diferença de três para o 
remo para ser campeão na Série C. no domingo, na 
Grande Fortaleza, pode perder com diferença de um 
gol para o Ceará, para ficar com o título no Brasileiro 
de aspirantes, onde apenas São Paulo e internacio-
nal foram campeões. Estou confiante.  O Vila está 
perdendo Talles para a Ucrânia e Phillipe para os 
emirados Árabes, mas vive um bom momento, sob o 
comando do presidente jorge Hugo Bravo. 

poR quE?
Quando falta o argumento a saída mais fácil é o 
xingamento.

marcelohel@gmail.com

“Quem não tem projeto, faz parte do 
projeto dos outros”.  (Marcos Marinho)
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infraestrutura

Governo de Goiás assina ordem de 
serviço para recuperação da GO-108

o presidente da 
Agência Goiana 
de Infraestrutura e 

Transporte (Goinfra), Pe-
dro Sales, assinou ordem 
de serviço para as obras 
de recuperação da GO-
108, no Nordeste do es-
tado. O trecho de 6,5 qui-
lômetros fica no começo 
do perímetro urbano de 
Posse e liga o município 
até a BR-020. Na ceri-
mônia, realizada nesta 
quarta-feira (27/01), ele 
representou o governa-
dor Ronaldo Caiado.

“Sabemos da impor-
tância desta obra para a 
região e para Posse. Esta 
recuperação, com recom-
posição de acostamento 
e sinalização horizontal 
e vertical, dará outra cara 
para Posse”, afirmou Pedro 
Sales, em discurso.

Na cerimônia, Pedro 
Sales anunciou que o 

Governo de Goiás estu-
da uma parceria com a 
iniciativa privada, com-
posta por produtores 
rurais e empresários da 
região Nordeste, para 
financiar a execução do 
projeto de duplicação 
do mesmo trecho. “A ex-
pectativa é voltar para 
Posse não apenas para 
inaugurar a restauração, 
mas também para dar a 
ordem de serviço para a 
tão sonhada duplicação 
no trecho”, declarou.

Esta obra vai atender 
uma reivindicação dos 
moradores da região que 
utilizam diariamente o 
trecho para ter acesso 
ao município. A execução 
vai contar com a recom-
posição do acostamento, 
reparos na pista e uma 
nova capa de pavimen-
tação em TSD. Assim 
que concluída as obras, a 

Goinfra também vai im-
plementar toda sinaliza-
ção horizontal e vertical 
desse perímetro.

O morador da região, 
Francisco Soares, afirma 
que vive em Posse há 48 
anos, e celebra o anúncio 
das obras de recuperação 
do trecho. “É o principal 
acesso à cidade e que 
tem um fluxo grande ca-
minhões e carros. O que 
queremos é isto. Um local 
que possa proporcionar 

segurança e comodidade 
para quem trafega diaria-
mente por aqui”.

O prefeito de Posse, 
Hélder Bonfim, entusias-
ta da iniciativa, celebra 
a parceria com o Gover-
no de Goiás para a recu-
peração da rodovia. Ele 
também reforçou que já 
se reuniu com a iniciati-
va privada para iniciar os 
trâmites do acordo para 
a execução do projeto da 
duplicação da GO-108, 

conforme destacou Pedro 
Sales, em discurso.

O deputado federal 
Lucas Vergílio destacou 
a relevância da obra, re-
lembrou a importância da 
região e celebrou o empe-
nho do governador Ronal-
do Caiado e do presidente 
Pedro Sales em “colocar 
Posse como prioridade na 
execução de obras rodovi-
árias”. “Esta é uma região 
carente e que necessita de 
obras para melhorar cons-

tantemente a infraestrutu-
ra de seus municípios”.

Já o deputado Iso Mo-
reira apontou que Posse 
“é uma cidade pujante 
e que precisava de uma 
entrada contingente com 
a importância do municí-
pio”. “É um polo na região 
nordeste e que mere-
ce ter uma rodovia bem 
sinalizada, recuperada, 
para todos os que trafe-
gam em Posse”, destacou 
o deputado Bruno Peixoto.

Presidente da agência Goiana de 
infraestrutura e Transportes, Pedro 
Sales representa governador ronaldo 
Caiado em cerimônia que marca início 
da revitalização de 6,5 quilômetros 
entre Posse e entroncamento da 
Br-020. Goinfra estuda parceria 
com iniciativa privada para projeto 
de duplicação do trecho
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Presidente da Goinfra, Pedro Sales representou o governador Ronaldo Caiado durante assinatura 
de ordem de serviço para recuperação e sinalização da GO-108, no município de Posse

alego

Em sua última sessão extra, 
Assembleia aprova LOA 2021 e Refis
A aprovação, em segunda e 
definitiva fase, da matéria 
de nº 5618/20, relativa à Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
para o exercício financeiro 
de 2021, marca o fim do 
período de autoconvocação, 
iniciado no dia 18 de janei-
ro. A sessão extraordinária 
híbrida realizada na tarde 
desta terça-feira, 26, reuniu 
parlamentares da Alego 
para a votação da LOA e de 
outro projeto do Governo, 
o de nº 1099/21, que pre-
vê medidas facilitadoras 
para a quitação de débitos 

de contribuintes junto à 
Fazenda Pública Estadual. 
Os trabalhos foram condu-
zidos pelo presidente Lis-
sauer Vieira (PSB).

Antes de encerrar as 
atividades do dia, o pre-
sidente convidou a to-
dos para a posse da nova 
Mesa Diretora da Casa, 
que será realizada duran-
te sessão solene, no dia 1º 
de fevereiro, às 15 horas. 
Os nomes eleitos para os 
próximos dois anos são: 
Lissauer Vieira, presidente; 
Henrique Arantes (MDB), 

primeiro vice-presidente; 
Cairo Salim (Pros), segun-
do vice-presidente; Ma-
jor Araújo (PSL), terceiro 
vice-presidente; Álvaro 
Guimarães (DEM), primei-
ro secretário; Julio Pina 
(PRTB), segundo secre-
tário; Tião Caroço (sem 
partido), terceiro secretá-
rio; e Iso Moreira (DEM), 
quarto secretário. 

Lissauer falou sobre 
como conduzirá o man-
dato no segundo biênio 
e destacou que valoriza a 
estrutura do Legislativo, 

mantendo sempre a sua 
independência e a harmo-
nia entre os Poderes. “Com 
esse equilíbrio e condução 
coerente por meio do diá-
logo, mas nunca deixando 
de lado a nossa indepen-
dência, vamos conduzir a 
Mesa Diretora do segundo 
mandato com transparên-
cia, pensando no melhor 
para a nossa população. 
Não existe outro motivo 
de estarmos na vida pú-
blica se não for para be-
neficiarmos o coletivo, o 
povo goiano”, disse.
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educação

Estudantes acessam ambiente virtual 
para atividades pedagógicas

alunos das escolas 
municipais de Goiâ-
nia já realizam suas 

atividades pedagógicas no 
ambiente virtual de apren-
dizagem, o Avah. Após 
processo de planejamento 
pedagógico, acolhimento e 
orientações por parte das 
instituições, os educandos 
iniciaram suas tarefas nes-
ta segunda-feira (25/1) ex-
perimentando ferramenta 
mais rápida e reformulada.

O ano letivo teve início 
no último dia 21 de Janei-

ro, quando as instituições 
se reuniram, ainda que 
virtualmente, com famílias 
e educandos. O intuito foi 
apresentar às equipes di-
retiva e docente, além de 
orientar quanto ao uso do 
Avah. Cada escola tem seu 
ambiente próprio, além 
do acesso individual do 
aluno, permitindo que os 
professores e coordenado-
res pedagógicos possam 
acompanhar o desenrolar 
e evolução da aprendiza-
gem. No entanto, as insti-
tuições vêm executando 
o planejamento desde o 
dia 19, a partir do qual 
cadastraram os alunos e, 
também, as atividades ela-

boradas. Assim, puderam 
organizar tanto as ativida-
des disponibilizadas quan-
to o próprio atendimento 
às famílias e educandos.

Respeitando as reco-
mendações de distancia-
mento social, as escolas 
criaram grupos em redes 
sociais, sejam elas What-
sApp ou Telegram, cada 
qual destinado a um agru-
pamento. A diretora da 
EM Honestino Monteiro, 
Líllian Campos, por exem-
plo, conta que as turmas 
foram divididas em gru-
pos, com seus respectivos 
horários de aula e pro-
fessores disponíveis em 
cada um para coordenar 

atividades e sanar dúvidas. 
Assim como ela, as demais 
instituições se organiza-
ram desta forma para dar 
boas-vindas aos alunos 
nesse início de ano letivo.

Outra gestora que mos-
tra satisfação com o início 
das aulas é Joselina das 
Dores Silva, da EM Fran-
cisco Matias. Ela afirma 
perceber grande interesse 
e busca dos familiares por 
informações, além da par-
ticipação dos alunos desde 
o primeiro dia de aula. As 
atividades no Avah já estão 
em pleno funcionamento, 
com evolução e presença 
dos alunos acompanhadas 
pelos docentes e coordena-

dores pedagógicos, confor-
me orientado pela Secreta-
ria Municipal de Educação. 
Como Lilian, ela também 
orientou a criação dos gru-
pos de WhatsApp por agru-
pamento, personalizando 
o atendimento aos alunos. 
“De nosso quadro total 
de alunos, cerca de 80% 
já está online com as ati-
vidades. Aqueles que não 
têm acesso à internet serão 
atendidos com atividades 
impressas”, explica Joselina.

A Kelly Luiza, mãe do 
Bento, aluno da EM Fran-
cisco Matias, fala das im-
pressões que tem acerca 
da ferramenta. Segundo 
ela, “passadas as adapta-

ções com a própria tecno-
logia, a plataforma é bem 
fácil de manusear, com 
ambientes bem distribu-
ídos”. O Bento já encami-
nhou suas primeiras ativi-
dades e recebeu feedback 
dos docentes, o que mos-
tra a interação entre do-
centes e aluno.

Aprendizagem 
é a prioridade

O ano de 2020 trouxe 
grandes desafios para a 
Educação, dentre eles, a 
necessidade de adaptar 
os processos de ensino e 
aprendizagem frente ao 
contexto pandêmico cau-
sado pela Covid-19 e a 
consequente suspensão 
das aulas presenciais. Des-
se modo, o ensino remoto 
tornou-se uma realidade 
viável, mediante a implan-
tação do Regime Especial 
de Atividades não Presen-
ciais (Reamp), aprovado 
pelos conselhos Nacional, 
Estadual e Municipal de 
Educação. Com dedicação, 
as instituições educacio-
nais, professores, estudan-
tes e famílias buscaram vá-
rias formas de adaptações 
ao ensino remoto. Todo o 
processo é continuamente 
analisado e adequado con-
forme a realidade de cada 
etapa de ensino.

aulas seguem no 
formato remoto, 
subsidiadas por 
documentos 
que asseguram 
a aprendizagem 
mediante 
os desafios 
enfrentados 
em 2020, em 
decorrência das 
adaptações ao 
ensino à distância
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aparecida de goiânia

Indústria do vestuário projeta investimentos
Com sete polos indus-
triais, mais de 54 mil em-
presas ativas e um cres-
cimento na economia de 
122% entre 2010 e 2018, 
Aparecida de Goiânia 
está no radar de gran-
des grupos privados de 
investimento, que veem 
na cidade um sólido am-
biente de negócios. É o 
caso do setor de vestuá-
rio, já propenso a atracar 
em Aparecida com polos 
logísticos de larga en-
vergadura, demandando, 
consequentemente, mi-
lhares de contratações.

A Associação Brasilei-
ra da Indústria do Ves-
tuário (Abiv) confirmou 
nesta quarta-feira (27), 
durante reunião com o 
prefeito Gustavo Menda-
nha, a intenção de em-

presas do setor de abrir 
unidades em Aparecida. 
“Essa região vai dominar 
o país”, afirmou o execu-
tivo da administradora 
de fundos imobiliários 
Mackenna, Thomas Kim, 
que mediou o encontro.

Além de Kim, o prefei-

to de Aparecida recebeu 
também em seu gabine-
te o presidente da Abiv, 
Richard Kim, e o executi-
vo da administradora de 
bens Equação, Eduardo 
Nascimento. Interessada 
em investir em Apareci-
da, a Equação é parceira 

no Brasil da JP Morgan, 
uma das maiores presta-
doras de serviços finan-
ceiros do mundo.

“Me sinto confortá-
vel em colaborar com 
essas tratativas e tra-
zer investimentos para 
Aparecida”, externou o 

executivo Thomas Kim. 
Ele sugeriu a seus pa-
res uma futura visita 
técnica à cidade para 
avaliar terrenos compa-
tíveis com os empreen-
dimentos idealizados 
pelos investidores.

O prefeito Gustavo 

salientou que Apareci-
da reúne todas as con-
dições para suprir as 
necessidades de novos 
empreendimentos co-
merciais e logísticos de 
grande porte. “Aparecida 
é uma cidade que tem 
vocação para a logística. 
Com localização estra-
tégica, no Centro-Oeste 
brasileiro, as empresas 
conseguem escoar rapi-
damente a produção, por 
exemplo, para o Norte e 
o Nordeste do país”, lem-
brou o gestor.

Os secretários mu-
nicipais de Articulação 
Política, Ricardo Teixei-
ra; de Governo e Casa 
Civil, Fábio Passaglia; e 
da Fazenda, André Luis 
Rosa, também partici-
param da reunião.
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Primeiros “Voluntários do Bem” 
de 2021 são capacitados

com a finalidade de 
estimular a prática de 
ações de solidarieda-

de, o Governo Estadual e 
a Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) rea-
lizaram, nesta quarta-feira 
(27/01), a primeira capa-
citação do projeto “Volun-
tários do Bem” em 2021. A 
qualificação virtual reuniu 
70 pessoas, que poderão 
colaborar com diversas en-
tidades sociais.

Os novos voluntários 
poderão escolher os locais 
de atuação na Plataforma 
do Voluntariado da OVG e 
optar pela atuação online 
ou presencial. O site (www.
ovg.org.br/voluntariado/) 
traz as vagas disponíveis 
e as informações sobre o 
trabalho das instituições.

Durante uma hora e 
meia, a turma participou 
de um bate-papo descon-

traído, recebeu informa-
ções sobre os programas 
e as ações da OVG e sobre 
responsabilidade social, 
conheceu os direitos e de-
veres dos voluntários e as 
possibilidades de atuação 
humanitária sem sair de 
casa. Eles  aprenderam, 
principalmente, como a 
atividade voluntária pode 
ser uma importante fer-
ramenta de desenvolvi-
mento das capacidades 
de comunicação, de em-
patia e de valores essen-
ciais para a cidadania.

A diretora de Ações 
Sociais da OVG, Jeane de 
Cássia Abdala, lembrou 
que a pandemia da Co-
vid-19 gerou uma onda 
de despertar para a soli-
dariedade, ressignifican-
do sentimentos. “A Or-
ganização vê com muita 
alegria esse despertar. A 

bondade e o amor ao pró-
ximo são coisas que nos 
fazem acreditar em uma 
sociedade mais igualitá-
ria e justa. É um orgulho 
saber que por meio da 
nossa Plataforma do Vo-
luntariado unimos quem 
quer ajudar com quem 
precisa de auxílio”, disse.

Jeane Abdala observou, 
ainda, que, além de ter um 
impacto positivo na vida 
de outras pessoas, o traba-
lho voluntário pode ser um 
grande diferencial na hora 
de buscar um emprego ou 
para entender melhor o 
papel de cada um no mer-
cado de trabalho.

Participante da primei-

ra capacitação do “Volun-
tários do Bem” em 2021, 
a estudante de Serviço 
Social Alessandra Olivei-
ra da Conceição, de 40 
anos, acredita que “uni-
dos nós seremos mais 
fortes”, e que o trabalho 
humanitário desperta 
gratidão para a vida.

“Já atuei como volun-
tária em uma unidade de 
idosos. A gente dá um pou-
co mais de valor à vida; 
ao que nós somos mais 
do que nós temos. É mui-
to bom poder ajuda. Para 
mim, essa capacitação de 
hoje é uma reciclagem e 
não vejo a hora de poder 
voltar a fazer o trabalho 

voluntariado presencial”, 
afirmou Alessandra.

Ao alcance 
de todos

Lançada em outubro de 
2019, a Plataforma do Vo-
luntariado da OVG - http://
www.ovg.org.br/volunta-
riado/ - facilita o acesso 
daqueles que querem con-
tribuir com aqueles que 
realmente necessitam de 
apoio. Em 2020, a ferra-
menta foi essencial para o 
desenvolvimento da Cam-
panha de Combate à Pro-
pagação do Coronavírus.

A ação recebeu, via Pla-
taforma, R$ 11 milhões 

de doações em alimentos, 
produtos e depósitos ban-
cários. O recurso foi utiliza-
do para a compra de cestas 
básicas, Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e 
artigos de higiene.

A presidente de honra 
da OVG e chefe do Gabi-
nete de Políticas Sociais, 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, reforçou que o for-
talecimento do volunta-
riado é um dos principais 
focos da OVG hoje. “O que 
nós temos feito é unir for-
ças para levar dignidade, 
cidadania e segurança às 
famílias mais vulneráveis 
que vivem nos 246 muni-
cípios goianos”, ressaltou.

Curso virtual reuniu 70 pessoas 
que poderão se dedicar, de forma 
presencial ou online, ao trabalho 
voluntário em entidades parceiras 
da organização. os novos 
voluntários poderão escolher os 
locais de atuação na Plataforma do 
Voluntariado da oVG e optar pela 
atuação online ou presencial
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O site (www.ovg.org.br/voluntariado/) traz as vagas disponíveis e as informações sobre o trabalho das instituições

aparecida de goiânia

Acirlag se posiciona contra a Lei Seca
O decreto estadual as-
sinado pelo governador 
Ronaldo Caiado (DEM), 
na terça-feira (26), deter-
minando a proibição de 
venda de bebidas alco-
ólicas em bares, restau-
rantes e similares, entre 
às 22 horas e às 6 horas 
da manhã em todo o Es-
tado de Goiás, está sendo 
taxado como uma medida 
dura por parte do governo 
aos comerciantes do setor.  
A medida visa reduzir o 
aumento do número de 
contaminação provocado 
pela Covid-19 e, conse-
quentemente, a diminui-

ção de mortes pela doen-
ça. Na segunda-feira (25), 
durante videoconferência 
com prefeitos, represen-
tantes do Legislativo, do 
Judiciário e setores da so-
ciedade, Caiado havia ven-
tilado esta possibilidade, 
que aconteceu ontem com 
a publicação do Decreto. 
Em Aparecida de Goiânia, 
depois de ouvir o Comi-
tê de Enfrentamento ao 
Covid-19, a Associação 
Comercial e Industrial da 
Região Leste de Apareci-
da de Goiânia (Acirlag), ao 
lado de outras entidades, 
se posicionou contrário 

ao decreto estadual, que 
vem sendo apelidado de 
Lei Seca. “Quem delibera 
são os municípios”, disse 
o presidente da Acirlag, 
Maione Padeiro. Ele diz 
que recebeu com surpresa 
a decisão do governador.  
Segundo Maione, o Comi-
tê de Enfrentamento ao 
Covid-19 se comprome-
teu a estudar e buscar 
uma solução para em-
presários e comerciantes 
do setor que estão sen-
do prejudicados. Contu-
do, Maione lembra que 
o aumento de casos do 
coronavírus está sendo 

registrado pela falta de 
comprometimento e res-
ponsabilidade de pes-
soas, que não seguem 
à risca o protocolo de 
prevenção da Organiza-
ção Mundial de Saúde. 
 “É preciso evitar aglo-
merações, usar a másca-
ra e álcool em gel para 
evitar a contaminação da 
Covid-19”, frisou Maione, 
explicando que a Acirlag 
defende o combate ao 
coronavírus e precisa da 
união de todos para evitar, 
futuramente, a implanta-
ção de um lockdown em 
Aparecida de Goiânia.
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Jair Bolsonaro apela para que 
caminhoneiros não façam greve

o presidente Jair 
Bolsonaro apelou 
hoje (27) aos cami-

nhoneiros para que não 
façam greve. “Reconhece-
mos o valor dos caminho-
neiros para a economia 
do Brasil. Apelamos para 
eles que não façam greve 
porque todos nós vamos 
perder, todos, sem exce-
ção. Agora, a solução não 
é fácil, estamos buscando 
uma maneira de não ter 
mais este reajuste”, disse, 
após reunião no Ministé-
rio da Economia.

Ontem (26), a Petrobras 
reajustou o preço médio 
do diesel nas refinarias em 
4,4% e há especulações 
sobre uma greve de cami-
nhoneiros que aconteceria 
na próxima segunda-feira 
(1º). “A Petrobras segue 
uma planilha, tem a ver 
com preço do petróleo lá 
fora, tem a ver com varia-
ção do dólar. Ontem foi 

boa notícia, o dólar bai-
xou R$ 0,20. Estamos es-
tudando medidas, agora, 
não tenho como dar uma 
resposta de como diminuir 
impacto, que, na verdade, 
foram nove centavos no 
preço do diesel”, disse, res-
saltando que não interfere 
na política de preços da 
empresa.

De acordo com o pre-
sidente, está em estudo a 
diminuição do PIS (Progra-
ma de Integração Social) 
e da Cofins (Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social), impos-
tos federais que incidem 

sobre os combustíveis. O 
impacto da renúncia aos 
cofres da União, segundo 
ele, é de R$ 800 milhões 
por cada centavo reduzido. 
Para Bolsonaro, é impor-
tante que os governadores 
também reduzam o ICMS, 
imposto estadual.

“Para cada centavo do 
preço do diesel, aprovei-
tando nós queremos di-
minuir no caso PIS/Cofins, 
equivale a buscarmos em 
outro local R$ 800 milhões. 
Então, não é uma conta fá-
cil de ser feita. Agora, o die-
sel está num preço razoá-
vel nas refinarias, mas até 

sair da refinaria e chegar 
na bomba de combustível 
tem ICMS, imposto que é 
o mais caro que tem sobre 
o combustível no Brasil, 
tem a margem de lucro, 
tem transportadores, tem 
muito monopólio no meio 
disso. Estamos buscando 
alternativas mas não são 
fáceis”, disse.

Bares e 
restaurantes

Bolsonaro foi ao Minis-
tério da Economia acom-
panhado do presidente da 
Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes (Abr-
sel), Paulo Solmucci, para 
tratar de medidas de so-
corro ao setor, que foi for-
temente impactado pelas 
restrições impostas duran-
te a pandemia de covid-19.

De acordo com Sol-
mucci, uma das demandas 
apresentadas ao governo 
foi a prorrogação da ca-
rência para pagar os em-
préstimos no âmbito do 
Pronampe (Programa Na-
cional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte), criado em 
meio à pandemia. Além 
disso, os micro e pequenos 

empresários, enquadrado 
o Simples Nacional, que-
rem ajuda para pagar os 
impostos, sob o risco de 
serem desenquadrados do 
regime.

Outro pedido da Abra-
sel é a revisão do Bene-
fício Emergencial (BEM), 
também criado durante a 
pandemia, que permite re-
duzir jornada e suspender 
contrato de trabalho sem 
funcionários sem perder o 
vínculo empregatício.

Segundo o presidente 
Bolsonaro, as demandas 
serão estudadas e anun-
ciadas em até 15 dias.

Governo estuda 
medidas para 
reduzir preço 
do diesel, diz 
presidente
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Fórum econômico mundial

Hamilton Mourão diz que desenvolvimento 
sustentável depende do setor privado

O desenvolvimento sus-
tentável da Amazônia só 
será possível com a par-
ticipação do setor priva-
do, defendeu hoje (27) o 
vice-presidente Hamilton 
Mourão, durante partici-
pação, de forma virtual, no 
Fórum Econômico Mun-
dial. Mourão falou no pai-
nel Financiando a Transi-
ção da Amazônia para uma 
Bioeconomia Sustentável.

“O futuro sustentável 
da Amazônia depende 
da expansão da bioeco-
nomia e isso só vai se 
tornar realidade com a 
participação do setor 
privado”, disse Mourão.

Segundo o vice-presi-

dente, em um cenário pós-
-pandemia, os governos da 
região não terão condições 
superavitárias para realizar 
os investimentos necessá-
rios para o desenvolvimen-
to da Amazônia, como as 
ações tecnológicas.

Mourão reconheceu, 
entretanto, que há proble-
mas de infraestrutura que 
dificultam a chegada de 
investimentos à região.

O vice-presidente disse 
que o ano de 2020 foi o 
mais “desafiador” no com-
bate às queimadas no país 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).

“Apesar da escassez de 
recursos devido à pande-

mia, o Brasil trabalhou 
sem parar para tentar 
lutar contra os incêndios 
ilegais e desmatamentos. 
Foi uma causa difícil, mas 
não impossível de ga-
nhar”, afirmou.

Mourão disse que as 
ações do governo tam-
bém resultaram, em 2020, 
em uma redução de 17% 
no desmatamento na 
Amazônia. Ele disse ain-
da que, apesar da pressão 
internacional em relação 
ao aumento das queima-
das, a mesma afirmação 
não pode ser feita sobre 
os investimentos.

“Mesmo que o interes-
se sobre o estatuto in-

ternacional da Amazônia 
tenha aumentado, não se 
pode dizer o mesmo da 
cooperação técnica e fi-
nanceira, que está aquém 
do necessário”, disse.

Segundo o vice-presi-
dente, o Brasil voltou a 
negociar com governos 
os recursos para o Fun-
do Amazônico, estabele-
cido em 2008. 

Mourão disse ainda 
que o governo está com-
prometido com a agenda 
ambiental e citou as me-
tas climáticas apresenta-
das pelo país no Acordo 
de Paris, prometendo ze-
rar, até 2060, a emissão de 
gases do efeito estufa.
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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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Mountain Bike: Henrique Avancini 
apresenta equipe para temporada

Henrique Avancini, 
principal nome bra-
sileiro do ciclismo 

mountain bike, confirmou 
nesta semana a parceria 
para 2021 com um dos 
maiores fabricantes mun-
diais de bicicletas. “Mi-
nha missão e busca como 
atleta sempre foi crescer 
e evoluir. Como mentor 
desse projeto, que já exis-
te desde 2012, o objetivo 
é o mesmo. A ideia com 
essa nova fase da Caloi / 
Henrique Avancini Racing 
é alcançar um nível ain-
da mais profissional, com 
mais eficiência e com uma 
operação de gestão es-
portiva que proporcione 
performance, desempenho 
e, consequentemente, vitó-

rias para os nossos atletas”, 
disse Avancini. Para isso, 
ele montou em Petrópo-
lis -RJ, o centro de treina-
mentos Henrique Avancini 
Racing,  que desde  2020. 
oferece estrutura completa 
para atleta treinarem num 
lugar com clima e  topo-
grafia adequados e pode-
rem criar uma rotina que 
lhes possibilitem ficar 
concentrados nas com-
petições. No local, atuam 
mais de 15 profissionais 
de diversas frentes, como 
nutricionista, fisiotera-
peuta, psicólogo, mecâni-
cos, dentre outros. 

Atleta número 1 do 
ranking mundial, Henri-
que continuará a com-
petir pela equipe Can-

nondale Factory Racing, 
além de atuar junto aos 
atletas da Caloi / Henri-
que Avancini Racing. No 

time brasileiro, ele de-
sempenhará o papel de 
mentor dos ciclistas.

Para esse ano, a equipe 

terá Marcela Lima, a mi-
neira de 20 anos, campeã 
brasileira Sub-23, o baiano 
Ulan Galinski, 14º coloca-

do no Mundial Sub-23 de 
2020, e os mineiros Edson 
Rezende, de 24 anos, e Gui-
lherme Muller, de 27 anos.

Líder do ranking mundial dará nome 
ao time e será mentor dos ciclistas
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