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Dória e Bolsonaro 
atrapalham

Nenhum dos dois vai mudar. Cada qual com seu 
jeito, seu discurso e seus aliados trabalha a ideia 
fixa de eleição presidencial, com sucesso, em 
2022. Já perdemos muito tempo no combate à 
pandemia e seguimos na mesma toada. Junto 
ao eleitor, os dois já estão posicionados. Dória é 
o “senhor vacina”. Não tem como competir com 
ele. Na hora certa, buscou a parceria na China e 
é o principal responsável pela vacinação, que já 
acalma parte da população e da economia, mes-
mo tendo atingido menos de 2% da população. 
Se não fosse Dória e seu jeito, não teríamos va-
cina ainda. Bolsonaro é o aliado do comércio, do 
povo que quer trabalhar. Essa é a imagem criada. 
Seria muito bom unir os dois discursos: a defesa 
da vacina e a preservação de empresas e empre-
gos. Seria o ideal. Mas a polícia não vai deixar. 

sem paDrinho 
Quem recebeu a vacina não está nem aí para o 
herói. O importante é imunizar, é ter a sensa-
ção de estar mais próximo de retomar a vida 
normal. Vale pro socorrista anônimo de Itum-
biara que enfrentou o medo da agulha até fi-
guras conhecidas, como o ex-técnico Zagallo e 
a atriz Laura Cardoso, dois dos ilustres idosos 
que já receberam a vacina. 

atraso em Goiânia
Apesar de concentrar o maior número de vacinas 
em Goiás, a capital só começa a vacinar idosos na 
semana que vem. A explicação é simples. Como 
Goiânia concentra o maior número de unidades 
da saúde, demora mais tempo para vacinar o 
pessoal que está na linha de frente. O idoso 
será vacinado com horário agendado por 
aplicativo, de acordo com a idade, para evitar 
aglomeração. Chegou a hora. 

Jovair furou fila  
É mais um problema de consciência. O ex-depu-
tado Jovair Arantes é cirurgião-dentista por for-
mação. Atendendo em unidades de saúde é que 
começou a projetar seu nome. É natural manter 
o registro no Conselho Regional de Odontologia. 
Mas alegar que exerce a profissão é exagero. 
Mas é o comportamento típico das pessoas na 
política. Na hora H, a vontade pessoal sempre 
supera o interesse coletivo. Lamentável. Jovair 
não foi o primeiro, nem será o último. 

soB pressão 
Prefeito Rogério Cruz (Republicanos) rece-
beu empresários, acenou com a flexibiliza-
ção, que acabou sendo tímida. A ampliação 
do horário de venda de bebidas de 20 para 
22 horas é um refresco mínimo. E não há 
como ser diferente. Os empresários tem 
razão em reclamar dos protocolos rígidos 
que foram firmados para reabertura das 
atividades. O problema é que ninguém con-
segue fiscalizar. O comerciante, porque tem 
que atender os seus clientes, e os fiscais 
porque são poucos para tantos problemas. 

frente feDeral
Com pasta específica para buscar verbas em 
Brasília, Cruz começou a semana, reunindo 
nove deputados federais de Goiás, para iniciar 
o trabalho de aproximação. Gesto foi bem re-
cebido pelos presentes. Nenhum senador, no 
entanto, esteve no Paço. 

Dem no Divã 
O partido experimentou uma ascensão nos 
últimos anos. No processo de reorganiza-
ção gerado pela “nova política”, conseguiu 
o comanda da Câmara e do Senado, em 
Brasília, em 2019. E ainda foi agraciado 
com três ministros no governo Bolsonaro. 
Fortalecido nas eleições municipais, vive 
momento de conflito de interesses de seus 
maiores expoentes. Presidente nacional da 
sigla, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, 
diz que o partido será protagonista. Não 
necessariamente com candidato à Presi-
dência. Não terá. Porque quem mais traba-
lhava por isso era Rodrigo Maia, que está 
em baixa no processo e de malas prontas. 

convites
Rodrigo Maia não terá que esperar a janela. 
Pelos serviços prestados, o DEM não cobra-
rá o mandato, por força da fidelidade parti-
dária. Maia tem convites do PSL, do Cidada-
nia e do PSDB, para tentar novo mandato 
de deputado federal em 2022.

opções
ACM Neto ainda não descarta formalmen-
te candidatura à presidência. Cita como 
nomes potenciais o governador Ronaldo 
Caiado e o presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, além dele mesmo. O foco de ACM 
Neto, no entanto, é o governo da Bahia. 

atiranDo 
O esporte preferido de Maia é bater duro 
nos seus ainda companheiros de partido. A 
origem é o fracasso da sua articulação para 
tentar fazer o sucessor. Perdeu feio para a 
força da máquina e para a fadiga pelos cinco 
anos no comando da Casa. ACM Neto foi o 
seu primeiro alvo, na semana passada. Nes-
ta, um dos seus alvos foi o governador Ro-
naldo Caiado, chamado de traidor, alegan-
do que o goiano, além de não fazer o que 
tinha combinado, teria trabalhado contra a 
candidatura do seu grupo. 

Bateu, levou
Caiado respondeu dizendo que Maia sofre de sín-
drome de ansiedade do poder, e que é caso de in-
ternação hospitalar. Continua bom de diagnóstico.

foi não foi
Ernesto Roller continua na equipe do governo 
ronaldo Caiado. 

erro repetiDo
Apesar de não haver razão de ser, o gabine-
te de vice-prefeito em Goiânia continua com 
servidores. Com a morte do prefeito Maguito 
Vilela, o vice Rogério Cruz assumiu. Em tese, 
não deveria ter gabinete. 

volta às aulas
Depois de meses de discussão de protocolos e 
preparação as aulas presenciais vem sendo reto-
madas em todo o país. O caso mais preocupan-
te até agora vem de Campinas (SP), onde uma 
escola da rede particular de ensino voltou atrás 
com quase 50 casos de Covid. em Goiás, as es-
colas vem mantendo a opção de aula virtual. Ao 
mesmo tempo, trabalham para aumentar o limi-
te de alunos em sala, já que tudo corre sem gran-
des transtornos. Mas, tranquilidade mesmo, só 
com a vacina. E os alunos estão no fim da fila. 

autocontrole 
Longe de ter o quadro de adversários definido 
para 2022, o presidente Jair Bolsonaro trabalha 
no fortalecimento no Congresso. Além da base 
parlamentar, a ideia é conseguir aprovar refor-
mas. Presidente tem problema de caixa para 
resolver, além de ter que adotar medidas para a 
retomada da economia. Enquanto isso, as pes-
quisas vem mostrando queda na aprovação jun-
to à população. O último número, revelado pela 
XP, mostra 30% de aprovação contra 42% de 
reprovação. Continua sendo o nome mais forte 
para 2022. Mas o alerta existe. 

pequi Daqui
Proposta apresentada na Câmara em Brasília 
quer transformar Montes Claros (MG) como 
capital brasileira do pequi. Costuma ser um tí-
tulo simbólico, que pode abrir oportunidades 
de negócios. Em Goiás, houve reação imedia-
ta, a começar por Caiado, que defendeu o fru-
to como mais ligado a Goiás do que a Minas. 

na cultura

O cantor e compositor Marcelo Barra, que já 
incluiu o fruto em várias gravações aderiu à 
campanha. Tem vídeo, camiseta e disposição 
para defender o fruto. E a cultura de Goiás. 

mais cultura 

Na pandemia, outro cantor e compositor 
(da turma do bom demais da conta) an-
dou usando a música para refletir e acal-
mar. Henrique de Oliveira fez uma música 
baseada em “Sal da Terra” (Beto Guedes/
Ronaldo Bastos), basicamente mostran-
do a importância de educar as crianças 
hoje para que sejam adultos melhores 
amanhã. Pra completar, Henrique, que é 
jornalista de formação e profissão, reco-
lheu imagens de amigos em momentos 
em família para compor o clipe. Já dispo-
nível no canal do cantor no YouTube. 

caiaDo tiGrou

Na recepção ao Vila Nova campeão da Série 
C, Ronaldo Caiado ganhou camisa persona-
lizada, devidamente vestida no ambiente 
festivo. Para quem busca a reeleição, o 
manual manda estar bem com o time mais 
simpático do Centro-Oeste brasileiro. 

caminho livre
Ao passar pelo Cuiabá, que acabou de subir 
para a Série A, o Vila Nova se coloca como 
favorito à conquista da Copa Verde. Na se-
mifinal, vai enfrentar o Brasiliense. Passan-
do, enfrenta o vencedor do confronto entre 
Remo e Manaus na decisão. 

mais um   
Antes, o Vila busca, na sexta, uma vaga 
para a semifinal do Campeonato Goiano, 
ainda referente a 2020. Joga em Jaraguá, 
na sexta, contra o Jaraguá. No ano, o des-
taque é o meia Alan Mineiro, que voltou 
a jogar bem, comandando a equipe em 
campo. Pra completar, voltou a marcar. 
Alan passou 2020 em branca, mas já mar-
cou 7 gols em 9 jogos em 2021. 

por que?
Anda cada vez mais ridícula a defesa do 
tal tratamento precoce para Covid.

marcelohel@gmail.com

“Se você deseja um mundo 
melhor, melhore-se a si mesmo 

e eduque as crianças ao seu 
redor, para que sejam adultos 

também melhores”. 
(Henrique de Oliveira)
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Parlamentares

Bancada de deputados federais 
garante recursos para Goiânia

o prefeito Rogério 
Cruz recebeu dez 
deputados federais 

por Goiás na manhã desta 
segunda-feira (8/2). Du-
rante o café da manhã, que 
ocorreu no auditório do 
sexto andar do Paço Mu-
nicipal, os integrantes da 
bancada federal no Con-
gresso Nacional se com-
prometeram em garantir 
recursos via emendas le-
gislativas, além de acom-
panhar as agendas do che-
fe do executivo municipal 
e seus secretários nos mi-
nistérios, em Brasília.

Os deputados federais 
Adriano Baldy, Delega-
do Waldir, Flávia Morais, 
Francisco Junior, Glaustin 
da Fokus, João Campos, 
Magda Mofatto, Professor 
Alcides, Rubens Otoni e 

Zacharias Calil partici-
param da reunião, que 
também contou com a 
presença de todos os se-
cretários da Prefeitura de 
Goiânia. “Essa bancada de 
deputados nos engrande-
ce muito, e as nossas idas 
à Brasília em busca de re-
cursos serão fortalecidas 
com a participação de 
vocês”, disse Rogério Cruz.

O prefeito revelou que, 
no próximo dia 10/2 (quar-
ta-feira), já tem uma agen-
da na Capital Federal e 
que conta com o apoio de 
todos para acompanhá-
-lo. “Ficarei bastante hon-
rado com a presença dos 
nossos parlamentares de 
Goiás todas as vezes que 
tivermos que tratar de 
assuntos relacionados a 
Goiânia em Brasília”, de-

clarou o prefeito.
A deputada federal e 

líder da bancada goiana 
no Congresso, Flávia Mo-
rais, enfatizou o desejo dos 
parlamentares de viabili-
zar recursos para a capital. 
“Hoje, toda a nossa banca-
da de deputados federais e 
senadores tem a responsa-
bilidade de honrar o lega-
do do nosso grande líder 
Maguito Vilela e auxiliar 
ainda mais a atual admi-
nistração”, comentou.

Flávia Moraes parabe-
nizou o prefeito Rogério 
Cruz pela deferência com 
a bancada, que considerou 
estratégica para garantir 
o envio de recursos ao 
município de Goiânia. Se-
gundo ela, essa parceria é 
de extrema importância e 
resultará em muitos be-

nefícios à população, en-
tre eles, a viabilização do 
anel viário da cidade, que 
já será discutida nesta 
semana no Ministério da 
Infraestrutura.

Na reunião, além do 
anel viário da capital, 
também estiveram em 
pauta a construção de 
novos viadutos, corredo-
res de transporte público, 
despoluição e revitali-
zação do rio Meia Ponte 
e projetos para a saúde, 
educação, esporte e lazer.

O deputado João Cam-
pos ressaltou o ineditismo 
e a importância da reunião 
entre o prefeito de Goiânia 
e a bancada. “Estou no meu 
quinto mandato e esta é a 
primeira vez que partici-
po de uma reunião nesse 
sentido com o prefeito da 

capital”. Segundo Campos, 
Rogério Cruz tem sensibili-
dade e compreende que a 
interlocução com a banca-
da federal pode contribuir 
muito com Goiânia, pois 
estimula os parlamentares 
a trabalharem pela cidade.

O deputado Rubens 
Otoni destacou a neces-
sidade de avançar nas 
ações coletivas dos par-
lamentares em prol de 
Goiânia. “Sabemos que 
a Prefeitura de Goiânia 
é estratégica para o de-
senvolvimento do nosso 
Estado de Goiás, por isso 
agradeço pelo convite e, 
juntamente com a banca-
da, nos colocamos à dis-
posição para ajudar”.

O deputado Adriano 
Baldy falou da disposição 
em colaborar para que 

o prefeito Rogério Cruz 
possa fazer uma adminis-
tração marcante. Ele disse 
que trabalha para a libe-
ração de recursos da or-
dem de R$ 100 milhões, 
que já tinham sido empe-
nhados pelo ex-ministro 
das Cidades Alexandre 
Baldy. “Esses recursos fo-
ram empenhados para 
obras de infraestrutura e 
nós vamos trabalhar fir-
mes junto ao Ministério 
para que possamos trazer 
essa verba para a capital”.

O secretário municipal 
de Relações Institucionais, 
Euler de Morais, destacou 
que essa é a primeira de 
muitas reuniões que ainda 
vão ocorrer para estreitar 
as relações entre o prefei-
to Rogério Cruz, sua equipe 
e a bancada federal.

dez parlamentares participaram de 
café da manhã oferecido pelo prefeito 
rogério Cruz. Na reunião, além 
do anel viário da capital, também 
estiveram em pauta corredores de 
transporte público, despoluição e 
revitalização do rio Meia Ponte e 
projetos para a saúde, educação, 
esporte e lazer
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Alego faz sessão extra hoje para votar suspensão do feriado
O presidente do Parlamen-
to goiano, deputado Lis-
sauer Vieira (PSB), assinou, 
na tarde de sexta-feira, 5, o 
Ato de Convocação Extra-
ordinária da Assembleia 
Legislativa, já publicado no 
Diário Oficial da Casa, para 
que os parlamentares ini-
ciem, nesta terça-feira, dia 
9, a votação da suspensão 
do feriado de carnaval no 
estado de Goiás.

A matéria enviada pelo 
Poder Executivo exige 
duas votações pelo Ple-
nário da Casa. Se apro-
vada, neste ano de 2021 
não será decretado ponto 
facultativo na segunda-
-feira (15/2) e o feriado 
na terça-feira (16/2) tam-
bém fica suspenso. 

 Secretaria de Estado 

da Casa Civil encaminhou 
o pedido na quinta-feira, 4, 
à Alego. A medida é mais 
uma ação dos Poderes em 
Goiás para o enfrentamen-
to da emergência sanitária 
decorrente da pandemia 
de covid-19, e foi anun-
ciada pelo próprio go-
vernador, Ronaldo Caia-
do (DEM), numa live na 
sexta-feira, 29 de janeiro. 

Também será colocada 
em pauta de votação nes-
se período uma matéria de 
iniciativa da Assembleia 
Legislativa que regula-
menta a suspensão do fe-
riado de carnaval. 

Aglomerações
“Da minha parte, eu 

quero desaconselhar to-
das as pessoas que estão 

programando viagens no 
período do carnaval. Esta-
mos num crescimento da 
contaminação das pesso-
as pelo vírus, e qualquer 
feriado alongado provo-
ca, indiscutivelmente, um 

aumento da contami-
nação e uma sobrecar-
ga nos hospitais”, disse 
o governador Ronaldo 
Caiado em entrevista.

A suspensão do feriado 
visa evitar a ocorrência de 

aglomerações de pessoas, 
tão comuns no período 
carnavalesco, e, também, 
o deslocamento dos que 
buscam, principalmente, 
as cidades turísticas para 
passar a folia.

Essa medida, somada 
aos esforços de todos os 
segmentos da sociedade, 
propiciará a redução da 
velocidade de propagação 
do novo coronavírus no es-
tado. Consequentemente, 
o sistema de saúde de Goi-
ás estará menos carregado.

Sessões ordinárias
As sessões ordinárias 

da Assembleia Legislativa 
estão programadas para 
ter início naterça-feira, 
16, mas na segunda-feira, 
15, às 15 horas, a Casa 
realiza sessão solene de 
abertura dos trabalhos 
da nova Mesa Diretora, 
empossada no último dia 
1°. É o início da terceira 
sessão legislativa ordiná-
ria dessa 19ª Legislatura. 
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saúde

Aparecida inicia vacinação contra 
Covid-19 por agendamento

a Secretaria de Saú-
de de Aparecida 
realizou na manhã 

desta segunda-feira (08) 
as primeiras vacinações 
contra Covid-19 agenda-
das pelo aplicativo “Saúde 
Aparecida”. A imunização 
com hora marcada está 
disponível neste momento 
a idosos com idade acima 
de 85 anos que moram 
na cidade e profissionais 
de saúde que atuam em 
Aparecida. Esse grupo 
prioritário é o mesmo pú-
blico-alvo da imunização 
feita atualmente nos dois 
drive-thrus da cidade, 
onde as doses são apli-
cadas com livre demanda, 
ou seja, sem necessidade 
de agendamento.

Quem agenda a imu-
nização pelo app é enca-
minhado para receber a 
vacina nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s) dos 

setores Jardim Olímpico, 
Bairro Cardoso e Andrade 
Reis. Nas primeiras horas 
desta segunda-feira, a UBS 
Andrade Reis já registrava 
20 pedidos de vacinação 
por agendamento, 18% do 
total de 88 doses diárias 
destinadas àquela unida-
de. As outras duas UBS’s 
também colocarão 88 do-
ses diárias à disposição.

Segundo a coordena-
dora de Imunização da 
Secretaria de Saúde de 
Aparecida, Renata Cordei-
ro, a vacinação por agen-
damento foi ofertada pelo 
município para resguardar 
sobretudo os idosos de 
aglomerações e filas, man-
tendo assim o distancia-
mento social. “Esse grupo 
já estava em isolamento 
social e, por isso, com o 
agendamento nós temos 
condições de mantê-los 
em ambiente seguro, mi-

nimizando os riscos”, diz a 
gestora, informando que 
as três unidades estão 
preparadas para atender 
essa demanda.

O que precisa 
para vacinar

Tanto nas UBS’s como 
nos drive-thrus, a vacina-
ção ocorre das 8h às 20h. 
Para receber o imunizante, 
os idosos devem apresen-
tar a identidade, RG, cartão 
do SUS e comprovante de 
endereço em Aparecida. 

E quem trabalha na saú-
de precisa levar um do-
cumento que comprove 
a atuação em unidade de 
saúde de Aparecida e car-
teira profissional.

Renata Cordeiro escla-
rece que trabalhadores da 
saúde que cumprem fun-
ções de gestão e ocupam 
cargos administrativos não 
estão no atual grupo prio-
ritário.

Confira abaixo, no fi-
nal da reportagem, o guia 
completo para baixar e 
agendar a vacinação no 

aplicativo Saúde Apare-
cida. O agendamento é 
nominal, ou seja, no pró-
prio nome da pessoa que 
tomará a vacina. É preciso 
informar, na hora do ca-
dastro, o número do CPF e 
do cartão do SUS.

Disponibilidade 
de vacinas

A coordenadora Rena-
ta Cordeiro explica que 
o imunizante contra Co-
vid-19 continuará sendo 
aplicado nesta semana nas 

UBS’s e nos drive-thrus da 
Cidade Administrativa e 
do Jardim Boa Esperança 
enquanto houver doses 
disponíveis. “Hoje possi-
velmente receberemos a 
terceira remessa do Mi-
nistério da Saúde”, estima 
Renata. Ela adianta que 
o número de doses des-
ta terceira remessa ainda 
está em definição, mas 
que os imunizantes serão 
destinados aos idosos com 
mais de 85 anos.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde de Apareci-
da, os drive-thrus recebe-
ram o dobro de pessoas 
esperadas dos grupos prio-
ritários nos dois primeiros 
dias. “Tínhamos calculado 
500 doses para cada drive, 
mas tivemos um público 
de mais de mil pessoas 
tanto na quinta quanto na 
sexta-feira, portanto, o do-
bro do que era estimado. 
Mas conseguimos atender 
a todos”, salienta Rena-
ta Cordeiro. Até a manhã 
desta segunda-feira, Apa-
recida já tinha aplicado 
mais de 8 mil doses das 
vacinas Coronavac/Bu-
tantan e Astrazeneca/
Oxford, desde o início da 
campanha, que foi no dia 
20 de janeiro deste ano.

imunização com data marcada é 
voltada para idosos com mais de 85 
anos e profissionais da saúde; Semana 
começa também com vacinação a 
domicílio de idosos acamados
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Educação abre dez mil vagas para curso 
“Internet Segura, Cidadania Digital”
A Secretaria Municipal de 
Educação (SME), em par-
ceria com SaferNet Brasil, 
abre inscrições nesta ter-
ça-feira (9/2) para o Curso 
Internet Segura, Cidadania 
Digital destinado a profes-
sores da Rede Municipal e 
demais servidores interes-
sados. São 10 mil vagas, o 
curso tem carga horária de 
40h, totalmente on-line e 
será realizado pela plata-
forma moodle da SME. As 
inscrições se encerram na 
sexta-feira (19/2).

As aulas têm início em 
24 de fevereiro, com pre-
visão de encerramento em 
10 de abril de 2021. Dentre 
os conteúdos, serão abor-
dados: Direitos e deveres 

on-line, Cyberbullying, Se-
xualidade on-line e Segu-
rança digital.

A parceria entre SME e 
SaferNet Brasil implemen-
ta na Rede Municipal de 
Educação ações formati-
vas e de divulgação à toda 
comunidade educacional, 
com objetivo de promover 
atividades de conscien-
tização em torno do uso 
seguro, ético e responsável 
das Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação e 
da Internet Segura.

O objetivo é abordar 
temas que promovam a ci-
dadania digital para uso de 
forma consciente da Inter-
net, já que hoje em dia vive-
mos conectados boa parte 

do tempo, seja estudando, 
trabalhando ou divertindo. 
Por isso, a convergência 
das tecnologias e a queda 
das barreiras entre vida on-

-line e off-line exigem do 
internauta capacidade de 
adaptação a esse novo ce-
nário, com consciência para 
fazer boas escolhas e agir 

na Internet com segurança 
e liberdade. 

SaferNet
Com foco nessa dinâ-

mica, há mais de 15 anos, 
a SaferNet junto com ou-
tros parceiros, trabalha 
para promover a cons-
cientização de como usar 
a internet de maneira li-
vre e segura, sempre res-
guardando os princípios 
da liberdade e dos Direi-
tos Humanos.

Para saber mais sobre 
a SaferNet Brasil, acesse 
o site https://new.safer-
net.org.br. .  As inscrições 
podem ser realizadas no 
site da SME, na barra de 
menu EDUCADORES ou 
diretamente pelo link a 
seguir, (https://www.sme.
goiania.go.gov.br/site/
index.php/educadores/
curso-internet-segura).
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inauguração
o Brasil, a cada ano, dá mais passos em direção 
ao aproveitamento de todo o seu potencial em 

energia limpa e sustentável. Segundo a Associação 
Brasileira de energia Solar fotovoltaica (ABSoLAr), 

em 2019, o país subiu para a 12ª posição na 
categoria de capacidade adicionada em fonte solar 

fotovoltaica. Com o propósito de ampliar ainda 
mais este segmento de energia fotovoltaico, a 

Brasil Solar inaugura, no dia 10 de fevereiro, sua 
primeira operação em Goiânia, no Passeio das 

Águas Shopping. o objetivo é oferecer soluções em 
energia residencial, comercial, industrial e rural. A 

energia fotovoltaica é uma fonte renovável e permite 
reduzir custos energéticos em até 95%, tem uma 

durabilidade de mais de 25 anos, além de contribuir 
para um mundo mais sustentável.

oportunidade
Na estácio, o mês de fevereiro traz excelentes 
oportunidades para quem deseja ingressar na 

graduação em uma das quatro modalidades de 
ensino superior disponíveis na instituição. Seja 

no ensino Presencial, Semipresencial, flex ou no 
ensino digital, com o Megavestibular da estácio, 

os candidatos inscritos para avaliação no dia 10 de 
fevereiro garantirão até 60% de bolsa durante toda a 
graduação. Na estácio Goiás, as inscrições podem ser 
realizadas de forma gratuita pelo telefone , site www.

estacio.br .

apoio psicolÓgico
o Colégio ALfA, em parceria com o Núcleo de 
estudos, Pesquisas e Práticas Psicológicas da 

UNiALfA, lança o Projeto AdoleSer. o programa de 
educação socioemocional oferecerá aos alunos do 

ensino médio, auxílio psicológico, com o objetivo 
de ajudar os jovens a lidar com conflitos internos, 

desafios ligados à adolescência, e também com as 
consequências emocionais possivelmente causadas 

com a pandemia de Covid-19.

terça gastronômica
A primeira cartela de descontos da “Terça 

Gastronômica 2021”, promovida pelo flamboyant 
Shopping, ficará disponível de 2 de fevereiro a 30 de 

março de 2021, sempre às terças-feiras, durante o 
horário de funcionamento do shopping e restaurantes 

participantes. No total são 28 restaurantes com 
descontos de 15% até 50% no valor dos pratos, em 
relação aos demais dias da semana. Para participar 

basta apresentar o cupom de desconto postado 
no site e/ou o print da oferta, publicada nos canais 

digitais do flamboyant. A cartela também está 
disponível pelo aplicativo do flamboyant Shopping, 

que dispõem de outros atrativos como o pagamento 
do estacionamento, colaborando para a redução do 

tempo do usuário em filas. Para baixar gratuitamente 
o app, basta acessar a Google Play: https://play.

google.com ou a App Store: https://itunes.apple.com

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Menu musical - o cantor, compositor, apresentador e produtor musical Lucca Castro inaugura as apresentações 
do Menu Musical do mês de fevereiro no Shopping Cerrado. Sempre com uma atração diferente, o Menu Musical 
proporciona shows gratuitos, duas vezes por semana, na praça de alimentação. Lucca Castro se apresenta na 
quarta-feira (18), das 19 horas às 20 horas.

Inauguração - A empresária Camilla Moura recebe 
convidados e clientes, nesta terça-feira (9/2), das 16 
às 20h, na inauguração da quarta vending machine da 
Confeitaria doce Mais. 

2 3

4

Curta metragem - o curta metragem olimpianos 
está sendo produzido na cidade de Anápolis-Go. 
Com produção e roteiro do produtor: diego Ganu @
diegoganu, com apoio do fotógrafo: ricky rocha @
rickyrochaestudio.
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Evento on-line - Bruno Quintiliano, Alex valadares 
Braga, Anna Barros e evelyn valente, conduziram o 
6º encontro Goiano de registro Civil – Webnar e o 2º 
Simpósio do Notariado Goiano, que foram realizados em 
conjunto, nos últimos dias 5, 6 e 7, de forma on-line.
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n Em Goianésia, na inauguração da 
Policlínica, o deputado federal José 
Nelto voltou a lançar o prefeito de Ca-
talão Adib Elias para a vice de Ronaldo 
Caiado na chapa da reeleição. O atual 
vice Lincoln Tejota estava presente.

n A questão das obras inacabadas dei-
xadas por iris rezende em Goiânia está 
se complicando, ainda vai dar pano pra 
manga e pode acabar abrindo brechas 
no relacionamento entre o ex-prefeito e 
o seu sucessor rogério Cruz. 

n Renato de Castro, ex-prefeito de Goia-
nésia que deve assumir a presidência da 
Codego, não será candidato a deputado 
estadual em 2022 e sim a deputado fe-
deral, pelo DEM ou pelo Podemos, deci-
são que ainda não foi tomada.

n Se o prefeito rogério Cruz fechar com 
o governador ronaldo Caiado, a chapa 
da reeleição em 2022 poderá ter o depu-
tado federal João Campos, do republica-
nos, na vaga de vice. Anotem, leitoras e 
leitores: não é difícil de acontecer.

n A hora e meia de conversa reser-
vada entre o governador Ronaldo 
Caiado e o ex-prefeito Iris Rezende, 
na semana passada, esquentou as 
orelhas da classe política, mas muito 
dentro do MDB e em especial do pre-
sidente estadual Daniel Vilela.

n Assim que se abrir uma janela partidá-
ria, o deputado estadual Bruno Peixoto 
saiu do MdB e vai para o deM, enquanto 
o federal Célio Silveira abandona o PSdB 
e retorna imediatamente ao deM. deve 
ocorrer no 1º semestre de 2022.

n Fora medidas populistas e social-
mente inócuas como IPTU Social e 
Renda Família, que vão beneficiar um 
número insignificante de pessoas, a 
gestão do prefeito Rogério Cruz está 
no vácuo e ainda não disse a que veio. 

n Se o presidente Jair Bolsonaro não 
reativar o auxílio emergencial, o go-
vernador ronaldo Caiado pode, sim, 
criar algo parecido em Goiás, enquanto 
persistir a pandemia do novo corona-
vírus. os estudos já estão prontos.

n Para o prefeito Rogério Cruz, “ci-
dade inteligente” é o mesmo que 
espalhar câmeras de videomonito-
ramento Goiânia afora, a exemplo 
do que fez Gustavo Mendanha em 
Aparecida. Só que não é nada disso. 
O conceito é muito mais amplo.

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

A oposição em Goiás, além não ter um projeto alternativo para o Estado, também não tem sorte e 
perdeu o rumo com a morte do prefeito de Goiânia Maguito Vilela, que nem mesmo poderia ser 
chamado de líder oposicionista, mas de alguma forma, através da projeção do seu peso político 
no filho Daniel Vilela, encarnaria uma possibilidade de mudança futura – embora às custas de 40 
anos de mais do mesmo, em que ele, Maguito, e Iris Rezende se alternaram no aproveitamento das 
chances que se apresentaram para o MDB. Outra morte, essa política, a do ex-governador Marconi 
Perillo, ajudou a enfraquecer ainda mais a hipótese de um enfrentamento à altura para a reeleição 
do governador Ronaldo Caiado, cada vez mais inevitável diante do andamento correto e decente do 
seu governo e da bem sucedida proposta de reconstrução do Estado. Hoje, Caiado tem aprovação 
elevada diante da combinação da sua biografia de intransigência com a corrupção com a reorgani-
zação financeira do governo, a sua racionalização administrativa e o encaminhamento de políticas 
públicas complexas como a da área de segurança, por exemplo, em que os resultados são 
simplesmente notáveis. Já o MDB está dividido entre iristas pró-Caiado e o grupo de Daniel 
Vilela, que desde o desaparecimento de Maguito aparenta não saber o que fazer e passou 
a correr desesperadamente através de garantias de que a prefeitura de Goiânia é sua e não 
do inesperado Rogério Cruz. Só que essa certeza não existe e não existirá jamais. 
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MaioRia Na aSSEMBlEia DEiXa DE SER QUEStÃo MatEMÁtica E paSSa a SER política
os números das bancadas do governo e da oposição na Assembleia, aparentemente, são delicados para o governador ronaldo Caiado, ao revelar uma vantagem 
pequena – dado que se calcula que o Palácio das esmeraldas tem o apoio de 23 deputados, com os 18 restantes atuando contra ou de forma independente, o que 
praticamente dá no mesmo, ou seja, fazendo oposição. Mas acontece que o jogo no Legislativo estadual mudou de conceito. deixou de ser matemático, para se 
tornar essencialmente político. Até hoje, mesmo com as variações na sua sustentação na Assembleia, Caiado nunca deixou de aprovar nada do seu interesse, nem 
mesmo matérias polêmicas ou impopulares, como se acreditam ser, por exemplo, as que mexem com os chamados direitos do funcionalismo. Sistematicamente, 
o governador não perde em plenário, mesmo quando há necessidade de maioria qualificada ou dois terços dos deputados. Isso significa que o equilíbrio de forças 
– ou desequilíbrio – entre situação e oposição deixou de ser uma conta aritmética e passou a ser exclusivamente política, sob administração direta do presidente 
Lissauer Vieira e sob o efeito da sua influência pessoal sobre os colegas. Teoricamente, a vantagem de Caiado entre os 41 parlamentares aparenta ser frágil, mas 
na verdade é uma equação em que ele tem respaldo sólido para viabilizar o que é importante para o andamento da sua administração.

laNÇaMENto Da caNDiDatURa DE MaRcoNi a DEpUtaDo FEDERal Foi pREcipitaDo
Não dá para compreender o lançamento da candidatura do ex-governador Marconi Perillo a deputado federal, em 2022, anunciado em uma reunião do diretório 
estadual do PSdB na semana passada, a um ano e nove meses da eleição. Houve precipitação, que acabou levando Marconi a entrar na linha de tiro, com os 
jornais publicando reportagens sobre as dificuldades que enfrenta com processos cíveis, penais e eleitorais – lembrando-se que, em qualquer um deles, uma 
sentença desfavorável em 2ª instância implicará na sua inelegibilidade com base na Lei da ficha Limpa. Políticos habilidosos não anunciam seus passos com tanta 
antecipação, muito menos em caráter oficial, ou seja, em um encontro do partido que não tinha jornalistas presentes e foi propositalmente divulgado através de 
releases da sua própria assessoria de imprensa. faltou cautela e o resultado foram mais desgastes para o tucano-mor de Goiás, antigamente considerado um dos 
maiores estrategistas da política estadual, pelo menos com o governo nas mãos, mas agora parece ter esquecido o que aprendeu.

REaÇÃo DE DaNiEl VilEla À caRta DE paUlo cEZaR MaRtiNS: poRREtE oU FloRES?
A carta do deputado Paulo Cezar Martins queixando-se publicamente da falta de renovação do MdB em Goiás e do controle do partido para 
fins pessoais acabou mexendo com o presidente estadual Daniel Vilela. A reação pode vir de duas maneiras: 1) dentro do estilo antigo de Da-
niel, na base do porrete e através de retaliação e de perseguição ao parlamentar, como já fez com outros emedebistas que assumiram 
posições que o desagradaram, ou 2) mediante uma inédita postura de humildade e conciliação, com flores na mão, mostrando que 
Daniel aprendeu a lição do pai Maguito Vilela no sentido de fazer política com cordialidade e espírito de pacificação. Quando ao conte-
údo da carta, Paulo Cezar Martins está coberto de razão: o MDB estadual é mesmo uma sigla atrasada, há 40 anos girando em torno 
dos mesmos nomes e de olho apenas em oportunidades de conquista do poder. em tempo: a primeira hipótese é a mais provável.

DE paRtiDo DoMiNaNtE DURaNtE 20 aNoS, pSDB GoiaNo caiU paRa GRUpo DE GatoS piNGaDoS
Como é que um partido que mandou gloriosamente em Goiás por 20 anos cai para uma posição de insignificância política em apenas dois anos? E, pior, aprofunda a sua 
decadência ao mostrar a sua completa falta de rumo, sem se preocupar com qualquer tipo de renovação ou de discussão de ideias para o futuro do estado, pelo menos a 
ponto de provar que o exercício prolongado do poder serviu para alguma coisa? O PSDB goiano reuniu os seus cacos há poucos dias. Deu para notar que sobraram mais 
ou menos 10 heroicos gatos pingados, entre eles os ex-governadores Marconi Perillo e Zé eliton. foi sobre eles, mais o atual presidente estadual Jânio darrot, que 
a discussão dos tucanos girou. Nomes, enfim, não propostas. Marconi quer ser deputado federal em 2022. Zé está sendo “convocado” para presidir o partido com 
o fim do mandato de Jânio, que, quem sabe, pode ser candidato a governador na próxima eleição (projeto, cá entre nós, leitora e leitor, sem a menor viabilidade, 
dada a inexpressividade do PSDB depois do massacre nas urnas de 2018 e do aniquilamento trazido pela eleição municipal de 2020). Algumas figuras menores, 
como a ex-deputada eliane Pinheiro e o ex-prefeito de Hidrolândia Paulo Sérgio rezende, sonham com mandatos de deputados estaduais. foi só isso, mais nada. 

MoMENto EM GoiÁS É DE opoSiÇÃo DESNoRtEaDa
E SEM SaBER coMo SE pREpaRaR paRa a ElEiÇÃo DE 2022
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眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
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猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀
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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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Goiânia terá a 1ª pista pública de Pumptrack

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

de Esportes, vai construir 
a primeira pista pública 
de Pumptrack, no Centro 
Esportivo Morada Nova. O 
prefeito Rogério Cruz, ao 
lado do secretário dos Es-
portes, Álvaro Alexandre, 
autorizou a licitação para 
a obra cujo investimento 
virá de uma parceria entre 
Ministério da Cidadania 
e a Prefeitura de Goiânia. 
Com a criação e estrutu-
ração da nova Secretaria 
de Esportes e o anúncio 
da construção da pista do 

Pumptrack, a agenda de 
compromissos com o es-
porte goianiense está ofi-
cialmente aberta.

O que é 
Pumptrack?

O Pumptrack é um cir-
cuito poliesportivo voltado 
para ciclistas, skatistas e 
praticantes de BMX, além 
de ser acessível para uti-
lização sem a necessida-
de de pedalar ou empur-
rar. Também é um ótimo 
espaço para o convívio 
social, dedicado para pes-
soas de todas as idades. 

Além de promover uma 
forma diferente de fazer 
exercícios para crianças e 
adultos, o espaço é refe-
rência em inclusão social.

Pista de 
Pumptrack

A pista tem curvas in-
clinadas e recursos pro-
jetados para serem per-

corridos com os próprios 
pilotos gerando impulso 
por movimentos corpo-
rais para cima e para bai-
xo. Sua forma original foi 
projetada para o mountain 
bike, BMX e skate. Porém, 
construções de concreto 
permitem que a Pumptra-
ck seja acessível também 
para pessoas portadoras 
de necessidades especiais.

História do 
Pumptrack

Os parques de skate 
cresceram bastante ao 
final do século passado e 
no início do atual. Como 
os projetos iniciais eram 
para pilotos experientes 
e/ou profissionais, muitos 
acidentes ocorreram. Foi 
preciso aperfeiçoar a es-

trutura física do esporte.
Em 2004, surgiu o 

primeiro Pumptrack, 
no estado de Colorado, 
nos Estados Unidos. De 
lá pra cá, os Pumptra-
cks estão se replicando 
pelo mundo e Goiânia 
agora vai entrar no 
mapa das cidades com 
este espaço acessível 
para todos os públicos.

o circuito poliesportivo voltado para 
ciclistas, skatistas e praticantes de 
BMX, além de ser acessível para 
utilização sem a necessidade de 
pedalar ou empurrar, é ótimo para o 
convívio social de todas as idades
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