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Prédio passa a abrigar estrutura inédita, que concentra investigações para elucidar crimes sexuais complexos
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n As dúvidas sobre a elegibili-
dade do ex-governador Marconi 
Perillo em 2018 podem esvaziar 
a chapa de deputados federais 
do PSDB, que ficaria sem um 
carro-chefe caso o tucano seja 
condenado em 2º Grau em algum 
dos seus 42 processos.

n Mais um político de importân-
cia que vai para o deM do gover-
nador ronaldo Caiado: o líder do 
governo na Assembleia Bruno 
Peixoto, hoje no MdB, legenda 
que deixará assim que se abrir a 
janela partidária para 2022.

n A incabível a manutenção do 
ex-prefeito de Hidrolândia Paulo 
Sérgio na presidência da Asso-
ciação Goiana dos Municípios – 
AGM, mesmo sem mandato. Na 
calada da noite, o estatuto da 
entidade foi alterado para per-
mitir essa aberração.

n os deputados estadual Talles 
Barreto e federal Célio Silveira, 
ambos do PSdB, já foram do PfL-
-deM e não têm a menor dificulda-
de para voltar a integrar o partido. 
Pelo menos Célio Silveira deve vol-
tar, assim que se abrir uma janela.

n Interessante: o jornalista Gercy-
ley Batista notou que o governa-
dor Ronaldo Caiado é o único can-
didato confirmado para o Palácio 
das Esmeraldas em 2022. Todos os 
demais não passam de especula-
ção nem confirmam a intenção.

n Confirmando que toda crise abre 
uma oportunidade, o prefeito de 
Anápolis roberto Naves já preen-
cheu o vácuo aberto no PP com o 
rompimento entre o governador 
ronaldo Caiado e o ex-ministro 
Alexandre Baldy.

n O PSDB deve ter alguma res-
trição ao ex-presidente da As-
sembleia e ex-prefeito de Cata-
lão Jardel Sebba, que sempre se 
oferece para presidir o diretório 
estadual, mas nunca é levado a 
sério. O que será que os colegas 
tucanos têm contra ele?

n os senadores vanderlan Car-
doso, do PSdB, e Luiz do Carmo, 
do MdB, receberam cada um a 
liberação de r$ 20 milhões em 
emendas orçamentárias bene-
ficiando municípios goianos, 
efeito do novo comando do 
Congresso.

n Metade do 2º escalão do prefei-
to Rogério Cruz, composto por de-
zenas de secretários, superinten-
dentes e diretores, não tem ainda 
sala para trabalhar. Se é que existe 
algum serviço para eles, já que são 
funções redundantes.

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

O presidente estadual do MDB Daniel Vilela tornou-se interlocutor 
frequente do governador Ronaldo Caiado. Desde a doença e a morte 
de Maguito Vilela, os dois estreitaram o relacionamento e abriram um 
canal de diálogo civilizado, inclusive com mais um encontro reservado 
nesta semana, no Palácio das Esmeraldas. Daniel voltou a dar decla-
rações sobre política, praticamente encerrando o período de luto, re-
afirmando que o MDB é oposição, porém, pela primeira vez, sem fazer 
qualquer crítica a Caiado, mesmo leve ou superficial, e principalmente 
sem disparar as ironias e alfinetadas a que recorria desde que perdeu a 
eleição e o atual governador tomou posse. É evidente e incontestável 
a mudança do clima entre os dois, tendo surgido implicitamente um 
consenso de que pode, sim, haver uma discussão sobre alianças futuras, 
que, no entanto, não deve e não vai ocorrer agora e somente a partir do 
ano que vem. Esse prazo alongado tem duas justificativas, uma, os pre-
juízos que traria ao MDB em um momento em que supostamente teria 
se fortalecido com a vitória em Goiânia, outra a necessidade de tempo 
mínimo para a afirmação de Rogério Cruz como prefeito da capital, 
algo que ninguém sabe se ele conseguirá. Para Caiado, ao contrário, 
não há nenhum calendário, tanto faz agora como depois. O Palácio 
das Esmeraldas simplesmente seguirá com as portas abertas para 
Daniel Vilela e seu séquito, sem forçar a barra e sobretudo pisando 
em ovos, para evitar prejuízos causados pela precipitação.
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VicE-pREFEito DE apaREciDa NÃo coNSEGUiU SEQUER NoMEaR a REcEpcioNiSta Do SEU GaBiNEtE
São críticas as relações entre o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha e o seu vice, o ex-vereador vilmar Mariano. os dois, que são do MdB, 
passaram depois da posse a conviver como gato e rato. vilmar Mariano é dono, digamos assim, de um estilo língua de trapo e não poupa adjetivos 
pesados ao se referir a Gustavo Mendanha. Ninguém sabe exatamente qual a origem da quizília entre eles, mas o fato é que, até hoje, o vice-prefeito 
não conseguiu nomear sequer a recepcionista do seu gabinete na Cidade Administrativa, o faustoso prédio construído pelo então prefeito Maguito 
vilela com recursos emprestados junto ao BNdeS. o que se imagina é que deve haver algo de muito grave, dado ao temperamento cordato, pelo 
menos quanto a aparências, do prefeito de Aparecida, que não tem o costume de entrar em brigas ou desentendimentos com quem quer que seja.

a ESQUERDa DESapaREciDa: o QUE HoUVE coM a opoSiÇÃo iDEolÓGica EM GoiÁS?
A esquerda, quando mais a com algum conteúdo ideológico, está desaparecendo em Goiás, depois de sair massacrada da última eleição municipal e confir-
mar que está reduzida à deputada estadual Adriana Accorsi, ao seu colega Antônio Gomide, ambos com pouco significado para o cenário regional da política, 
e mais três prefeituras sem peso político. Junto com o esvaziamento do PT, a miríade de partidecos pseudo-socialistas remanescente em Goiás não tem 
quadros e não é capaz de produzir uma ideia original para contribuir com o debate político estadual, nem mesmo a partir dos radicalismos com que alguns 
dos seus líderes enxergam o mundo. Se a oposição convencional ao governador ronaldo Caiado, tipo MdB, PSdB, PL e adjacentes não formula projetos 
alternativos, menos ainda a esquerda, que vive hoje o seu pior momento em Goiás. É pouco mais do que pó de traque.

MaGUito: ElEiÇÃo, DiploMaÇÃo E poSSE VÃo ENFiM SER aValiaDoS pEla JUStiÇa
As ações que questionam a eleição, a diplomação e a posse de Maguito vilela como prefeito de Goiânia vão ser apreciadas pela Justiça. Atenção: não represen-
tam, juridicamente falando, um caso perdido. Há situações nesses três momentos do processo eleitoral que despertam dúvidas e podem, sim, ser reposicio-
nadas. Uma delas, talvez a mais grave, foi a posse através de um estranho documento que teria sido assinado digitalmente por Maguito, da UTi do Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo. Na legislação brasileira, não existe “assinatura digital”, que qualquer um pode falsificar com a maior facilidade. Há o certificado 
digital, que permite a autenticação de documentos acima de qualquer suspeita e é usado, por exemplo, por todos os advogados do país para movimentar 
online processos judiciais. Mas Maguito não usou um certificado, se é que o tinha (como advogado inscrito na OAB é provável que ele o tivesse). Outro ponto 
é que, ao ser eleito em dois turnos, ele não tinha, em cada um deles, condições físicas para concorrer ao cargo de prefeito. Tanto que essa situação (a divulga-
ção de notícias falsas sobre o seu estado de saúde) foi denunciada pelo adversário Vanderlan Cardoso, com Daniel Vilela retrucando que abriria um processo 
contra vanderlan – o que não ocorreu até hoje, pois levaria inevitavelmente a uma perigosa abertura dos prontuários médicos do candidato emedebista.

apRoVaÇÃo popUlaR ElEVaDa cRia EXpEctatiVa FaVoRÁVEl paRa REElEiÇÃo DE caiaDo
dezenas de pesquisas já deixaram claro que o governador ronaldo Caiado tem alta aprovação entre as eleitoras e os eleitores de Goiânia. esse resultado 
positivo não cede, mesmo com o governo avançando e já dentro da sua segunda metade, um momento em que, tradicionalmente, a visão da sociedade 
sobre os governantes passa a ser mais crítica. Uma das causas, todo mundo sabe, é o sucesso da sua política para a segurança pública, que diminuiu drastica-
mente as ocorrências criminais em todo o Estado, principalmente na Grande Goiânia (e em especial em Aparecida), devolvendo a paz social a que as cidadãs 
e os cidadãos têm direito. Mas há mais motivos, dentre eles sua postura inflexível contra a corrupção e seu histórico de vida limpa, itens que estão entre os 
de maior apelo popular. A condução firme do governo do Estado durante a pandemia, com decisões acertadas e mediadas com sociedade, também soma. 
Graças a tudo isso, Caiado tem alcançado entre 60 e 70% de aprovação nos levantamentos sobre o seu desempenho e a sua gestão tanto na capital e quanto 
no interior. esses números criam uma expectativa favorável, desde já, para a reeleição do governador em 2022.

RoGÉRio cRUZ EVEREDa pElo caMiNHo pERiGoSo DaS cRíticaS ao aNtEcESSoR iRiS
em um comportamento ousado e surpreendente, o prefeito de Goiânia rogério Cruz não tem segurado as críti-
cas que espocam na sua equipe quanto a fatos da gestão passada de iris rezende. Afora a visita que fez ao ex-
-prefeito, o nome do velho cacique emedebista foi riscado do Paço Municipal, mas, mesmo sem ser citado, é alvo 
de alfinetadas e cutucadas a cada momento, como a reunião do prefeito com a bancada federal, divulgada com a 
ressalva de que, anteriormente, nunca havia ocorrido, com prejuízo para os interesses de Goiânia.

acERto iMplícito ENtRE caiaDo E DaNiEl VilEla
aDia DiScUSSÕES SoBRE acoRDo DEM-MDB paRa 2022
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meio ambiente

Vice-governador discute parceria com 
mineradora Serra Grande para obras 

o vice-governador 
Lincoln Tejota re-
cebeu represen-

tantes da mineradora de 
ouro Serra Grande, unida-
de da Anglogold Ashanti 
em Crixás e, juntamente 
com a secretária esta-
dual do Meio Ambiente 
Andrea Vulcanis, discu-
tiu como viabilizar obras 
de mobilidade na região, 
tais como a reforma do 
aeroporto, a pavimenta-
ção das GO’s 336 e 156 e 
a substituição de pontes 
de madeira por estrutu-
ras de concreto.

A parceria foi pauta de 
reunião na tarde desta 
terça-feira, 09/02. Para o 
vice-governador o obje-
tivo é não somente oti-

mizar o escoamento da 
produção da própria em-
presa, mas facilitar o trá-
fego de veículos em toda 
a região. “Essas providên-
cias podem, inclusive, be-
neficiar o funcionamento 
do hospital regional que 
será instalado em Uruaçu, 
com 180 leitos. Ou seja, 
são obras que refletem 
diretamente na prestação 
de outros serviços públi-
cos e que representam 
qualidade de vida à po-
pulação”, disse.

Os executivos, por sua 
vez, apresentaram as 
necessidades da empre-
sa, todas relacionadas 
a licenciamentos, ade-
quações físicas à nova 
legislação ambiental e 

à sobrevida da atividade 
na região norte do esta-
do. “Nosso interesse é 
discutir e avaliar a situ-
ação, para chegarmos a 
um entendimento que 
favoreça a região, já 
que 80% da economia 
de Crixás dependem da 
atividade mineradora”, 
pontuou Lincoln Tejota.   

A secretária Andrea 
Vulcanis aproveitou a 
oportunidade para con-
vidar a empresa para se 
juntar aos apoiadores 
do projeto “Juntos pelo 
Araguaia”, o maior pro-
jeto de recuperação am-
biental do mundo, que 
também constitui um 
grande laboratório de 

conscientização, mudan-
ça cultural e de impacto 
nas realidades socioeco-
nômicas das populações 
que dependem do Rio 
Araguaia. A proposta foi 
bem recebida pelos re-
presentantes da Anglo-
gold Ashanti.

Pela Anglogold 
Ashanti, registraram pre-

sença o vice-presidente 
da Anglogold Ashanti, 
Camilo Farece; o dire-
tor de sustentabilidade, 
Lauro Dias de Amorim 
e o gerente de licencia-
mento, Marcos Morais. O 
gerente de licenciamen-
to da Semad, Fernando 
Morato, acompanhou a 
secretária na reunião.

o vice-governador Lincoln Tejota 
recebeu representantes da mineradora 
de ouro Serra Grande, unidade 
da Anglogold Ashanti em Crixás
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Deputados votam hoje, em definitivo, suspensão de feriados
Reunidos em sessão ex-
traordinária híbrida na 
manhã dessa terça-feira, 
9, os parlamentares da 
Assembleia Legislativa 
aprovaram, em primeira 
fase de votação, a sus-
pensão do feriado de 
carnaval no ano de 2021, 
proposta em matérias 
do Poder Executivo e da 
Mesa Diretora da Alego. 
Os trabalhos foram con-
duzidos de dentro do 
plenário Getulino Artiaga 
pelo presidente em exer-
cício, deputado Humber-
to Aidar (MDB).

O presidente da Casa, 
Lissauer Vieira (PSB), 
presidiu a primeira ses-
são extraordinária reali-

zada no dia. Em seguida, 
os parlamentares foram 
convocados para reunião 
da Comissão Mista. Após 
deliberarem os projetos 
em pauta, eles seguiram 
para mais uma sessão 
extraordinária, com a fi-
nalidade de apreciarem, 
na Ordem do Dia, as duas 
matérias relativas ao fe-
riado de carnaval.

Tanto a propositura 
de nº 2553/21, da Go-
vernadoria do Estado, e 
a de nº 2785/21, da Mesa 
Diretora, receberam um 
total de 21 votos. Ambas 
as matérias receberam o 
aval do Plenário por 19 
votos favoráveis. Os dois 
votos contrários foram 

dados pelos deputados 
Henrique Arantes (MDB) 
e Major Araújo (PSL).

Caso sejam aprovadas 
em segunda votação na 
Ordem do Dia da sessão 
extraordinária que será 
realizada nesta quarta-

-feira, 10, não será decre-
tado ponto facultativo na 
segunda-feira (15/2) e o 
feriado, que seria na ter-
ça-feira (16/2), também 
ficará suspenso. A medida 
é mais uma ação dos Po-
deres em Goiás para o en-

frentamento da emergên-
cia sanitária decorrente 
da pandemia de covid-19.

De acordo com a jus-
tificativa apresentada 
pelo governador Ronaldo 
Caiado (DEM) na matéria 
de nº 2553/21, os feria-
dos prolongados, como 
observado recentemente, 
contribuem para o cresci-
mento da contaminação 
e a sobrecarga dos hos-
pitais, cujos leitos de UTI 
estão com taxas de ocu-
pação em níveis críticos.

“Assim, é imperioso re-
forçar que, por estarmos 
em momento de cresci-
mento da contaminação, 
a suspensão do feriado 
tem, especificamente, o 

objetivo de evitar a ocor-
rência de aglomerações 
de pessoas. Como se sabe, 
elas são comuns no perí-
odo carnavalesco, quando 
multidões buscam, prin-
cipalmente, as cidades 
turísticas do Estado de 
Goiás”, frisou.

O chefe do Poder Exe-
cutivo considera a medida 
fundamental. “Nesse sen-
tido, a presente proposi-
tura, somada aos esforços 
de todos os segmentos 
da sociedade, propiciará a 
redução da velocidade de 
propagação do novo coro-
navírus. Consequentemen-
te, o sistema de saúde de 
Goiás estará menos carre-
gado”, argumentou.
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queixas

Compras online reúnem as principais 
reclamações no Procon Goiânia

Nesta terça-feira (9/2), 
é comemorado o 
Dia Internacional da 

Internet Segura, uma ini-
ciativa global que busca 
a promoção de atividades 
para a conscientização do 
uso seguro, responsável 
e ético das Tecnologias 
da Informação e Comu-
nicação (TIC’s).

Apesar da importância 
da data, os direitos do con-
sumidor não estão sendo 
respeitados na Internet. De 
acordo com dados do Pro-
con Goiânia, as reclama-
ções sobre sites de vendas 
subiram 70% em 2020. No 
ano passado, o órgão rece-
beu mais de 2 mil queixas. 
Nos primeiros meses de 
2021, já foram mais de 
100 reclamações sobre 

compras na Internet.
As principais queixas 

são atraso na entrega, di-
ferença entre o produto 
anunciado e o recebido, 
dificuldade para cancelar 
a compra, e falta de aten-
dimento pós-venda. O pre-
sidente do Procon Goiânia, 
Gustavo Cruvinel, orienta o 
consumidor a procurar os 
canais de atendimento do 
Procon Municipal para a 
resolução do problema.

“A recomendação é reu-
nir toda a documentação 
probatória, que são as no-
tas fiscais, os prints da tela 
que mostram as etapas 
da compra, os anúncios 
e a foto do produto. Com 
todas essas provas, o Pro-
con notifica o estabeleci-
mento em cinco dias para 

apresentar uma resposta 
ao consumidor. Caso a exi-
gência não seja cumprida, 
o site é multado“, explica.

Cruvinel ressalta que 
um dos principais cuida-
dos para realização de 
compra online segura é 
verificar a confiabilidade 
do site em que o consu-
midor deseja comprar o 
produto. “Antes da com-
pra, o consumidor precisa 
fazer pesquisas prévias 
para checar a reputação 

do endereço eletrôni-
co. Faça uma coleta de 
depoimentos de outros 
consumidores. O site Re-
clame Aqui divulga uma 
lista de sites que não são 
confiáveis”, diz.

O consumidor também 
precisa ficar atento a diver-
sos golpes que acontecem 
na Internet. Na semana 
passada, a Polícia Federal 
abriu inquérito para inves-
tigar o maior vazamento de 
dados da história do Brasil. 

Mais de 200 milhões de 
brasileiros tiveram dados 
expostos ilegalmente na 
Internet. Houve também 
um outro vazamento de 
140 milhões de CPFs com 
informações mais detalha-
das, como telefone, salário, 
endereço. Não se sabe por 
quanto tempo as informa-
ções ficaram disponíveis 
ilegalmente, nem quantas 
vezes foram compartilha-
das e vendidas.

Por isso, o presidente 

do Procon Goiânia, destaca 
que o consumidor deve ter 
cuidado ao disponibilizar 
dados pessoais em qual-
quer site. “Evite redes de 
wi-fi públicas. Os crimino-
sos estão atentos a estes 
locais e conseguem se 
hospedar em redes de wi-
-fi que ficam em shoppings 
e locais de lazer e coletam 
senhas e dados bancários. 
Redobre o cuidado ao cli-
car em mensagens e links 
enviados via e-mail e men-
sagens de textos. É impor-
tante sempre analisar se 
o assunto e a mensagem 
estão escritos corretamen-
te, ter atenção ao nome do 
remetente, só abrir ane-
xos ou links de pessoas 
conhecidas”, alerta.

Para o consumidor que 
tiver problemas com com-
pras pela Internet ou outra 
questão de consumo, o 
Procon Goiânia disponibi-
liza canais de atendimen-
tos à distância: e-mail: 
(atendeprocon@goiania.
go.gov.br), telefone (3524-
2942/2936/2949) e apli-
cativo Prefeitura 24 horas, 
ícone Procon.  Devido à 
pandemia, o atendimento 
presencial continua sus-
penso temporariamente. 

As queixas sobre sites de 
vendas subiram 70% em 2020. 
No ano passado, o órgão recebeu 
mais de 2 mil denúncias. Nos 
primeiros meses de 2021, já 
foram mais de 100 reclamações 
sobre compras na internet
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Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia realiza 
a sétima alta médica de paciente vindo de Manaus
“Estou muito feliz, voltan-
do para casa. E aqui tive 
um atendimento ótimo, 
melhor do que num hos-
pital particular”. Com es-
sas palavras, Maria Janice 
Gonzaga Ferreira, de 57 
anos, deixou o Hospital 
Municipal de Aparecida 
de Goiânia (HMAP) às 
15h desta terça-feira, 9 
de fevereiro, depois de 
20 dias internada para 
tratar a Covid-19. Ela é a 
sétima paciente a ter alta 
médica dentre o grupo de 
14 pacientes vindos de 
Manaus (AM) na noite do 
último 18 de janeiro por 
causa do colapso da rede 
hospitalar manauara.

As altas dos amazo-
nenses têm sido come-
moradas pelo prefeito 
Gustavo Mendanha, que 
também lamenta as vi-

das perdidas por causa 
da Covid-19 e ressalta 
que “as pessoas não po-
dem se descuidar, a pan-
demia não acabou, é es-
sencial que se mantenha 
o distanciamento social 
e os cuidados preventi-
vos, como a higienização 
das mãos e o uso corre-
to de máscaras, tapando 
nariz e boca, sempre que 
estiver na rua ou com 
outras pessoas.”

Segundo a equipe mul-
tidisciplinar do HMAP, 
responsável pelo aten-
dimento aos pacientes 
amazonenses, dona Janice, 
apesar da diabetes e de ter 
sofrido um tromboembo-
lismo pulmonar durante o 
tratamento da fase aguda 
da infecção pelo novo co-
ronavírus, respondeu bem 
a todas as intervenções e 

não precisou ser encami-
nhado para a UTI. Na tra-
dicional despedida dessa 
tarde, com balões colori-
dos no “corredor da vida”, 
por onde passam aqueles 
que têm alta, os trabalha-

dores do hospital aplaudi-
ram a paciente e ouviram 
palavras afetuosas e de 
agradecimento dela.

Volta pra casa
De acordo com o secre-

tário municipal de Saúde 
Alessandro Magalhães, 
dona Janice está curada da 
Covid-19 mas continuará 
o tratamento em Manaus, 
em casa, com anticoagu-
lantes e o uso de oxigênio 
domiciliar (fornecimento 
já providenciado  pela Se-
cretaria Estadual de Saú-
de do Amazonas) devido 
a sequelas causadas pela 
doença. Ela embarcou na 
tarde de hoje para Manaus 
num vôo especial da Força 
Aérea Brasileira (FAB) que 
partiu de Goiânia.

Equipe exclusiva  
No HMAP, todos os pa-

cientes com COVID-19 são 
tratados pela equipe mul-
tidisciplinar, gerenciada 
pela fisioterapeuta Eliene 
Rosa da Silva, juntamente 
com as equipes médica e 

de enfermagem. Os vindos 
de Manaus têm um grupo 
de profissionais dedicados 
exclusivamente a atendê-
-los separadamente dos 
pacientes locais.

Vinda para Goiás
O avião que trouxe 18 

pacientes vindos do Ama-
zonas aterrissou no Ae-
roporto Santa Genoveva 
(Goiânia) às 23h20 do úl-
timo dia 18 de janeiro. No 
local, já estavam a postos 
ambulâncias do Samu de 
Goiânia para fazer a trans-
ferência de 6 pacientes 
para o Hospital das Clíni-
cas da Universidade Fe-
deral de Goiás (HCUFG) e 
de outros 12 para o HMAP, 
sendo que, no meio da ma-
drugada, dois que estavam 
no HC foram transferidos 
para Aparecida.
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artigo

Moisés poderia 
ter agido inte-
resseiramente 

e permanecido no Egito 
vivendo de boa sob a 
proteção do faraó Ram-
sés II, mesmo não sen-
do um egípcio. Mas ele, 
conforme consta na Bí-

blia, foi o escolhido por 
Deus para tomar frente 
na ação de libertar os 
hebreus da escravi-
dão no Egito e levá-los 
para a terra prometida 
de Canaã. Moisés, no 
entanto, viu de longe 
a terra prometida, mas 
não pisou nela, pois 
morreu. 

Coube, portanto, 
a Josué, que era uma 
espécie assistente de 
Moisés, concluir a via-
gem e estabelecer o 
povo na terra prome-
tida. E Deus, de acordo 
com a Bíblia, disse a 
Josué que estaria com 
ele como esteve com 
Moisés. Deus falou-lhe 
para ser firme e corajo-
so no assentamento do 
povo na terra. E assim 
aconteceu.

Vejo nesse episó-
dio da Bíblia uma cer-
ta semelhança com o 
que aconteceu a Ma-

guito Vilela. Ele, igual 
a Moisés, chegou bem 
próximo à terra prome-
tida, ou seja, foi eleito 
a prefeito de Goiânia 
enfrentando ataques 
sórdidos das fake news, 
mas perdeu a vida an-
tes de tomar posse do 
cargo. Sua vida foi in-
terrompida por uma 
doença que ele mesmo 
chamou de “traiçoeira”: 
a covid-19.  E assim, por 
obra do destino, Rogé-
rio Cruz, na condição de 
vice-prefeito, se tornou 
definitivamente o chefe 
do executivo municipal.

Cruz agora é o Josué 
bíblico, e seu traba-
lho, digamos assim, de 
instalar o povo na ter-
ra prometida está em 
curso inicial. Agora é a 
oportunidade para ele 
mostrar que ser carioca 
e pastor da Igreja Uni-
versal não são aspectos 
que pesam desfavora-

velmente para que uma 
boa gestão seja realiza-
da por ele em Goiânia. 
Com muito trabalho, 
conseguirá jogar na 
cara de quem o criti-
cou as falácias sórdidas 
construídas contra ele.

Conhecedor da Bí-
blia que é, Cruz certa-
mente está atento às 
palavras peçonhentas 
daqueles que dizem 

que ele é um prisio-
neiro especial dentro 
do Paço Municipal. Co-
nhecedor da Bíblia que 
é, Cruz sabe bem que 
aqueles que acham 
que ele é um prisio-
neiro estão entre os 
adoradores do bezerro 
de ouro construído por 
Arão enquanto Moisés 
estava no monte Sinai 
para receber os manda-

mentos de Deus. Tudo 
indica que essa trama 
verbal tem o propósito 
astucioso de incitar o 
confronto entre os gru-
pos, cuja união entre 
eles durante o proces-
so eleitoral é que lhes 
possibilitou chegar à 
Prefeitura de Goiânia. 

Na terra prometida, 
podem ser edificadas 
muitas moradas...

Rogério Cruz é o Josué da Bíblia 

Sinésio Dioliveira
É  jornalista e servidor público
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oportunidades

Carreira no setor supermercadista

a permanência de 
um profissional no 
Brasil é em média 

pouco mais de três anos, 
em torno de 161,2 sema-
nas, segundo o Instituto 
Brasileira de Geografia 
e Estatística (IBGE). Mas 
muitas empresas desen-
volvem programas de re-
tenção de talentos, com 
as seleções internas e até 
mesmo com o desenvol-
vimento de cursos.

De acordo com o ge-
rente de Recursos Hu-
manos da rede Bretas, 
Wanderson Ferreira, 
investimentos em pla-
taforma de capacitação 
EAD (ensino à distância), 
Programa de Participa-
ção nos Lucros (PPL) e 
plano de saúde e odon-
tológico a 100% dos co-
laboradores contribuem 

para um clima positivo, 
com profissionais moti-
vados e dedicados.

Além disso, o setor 
de hiper e supermerca-
dos foi o que gerou mais 
empregos em 2018, ocu-
pando 45,7 mil pessoas a 
mais em relação a 2017, 
totalizando 1,4 milhão de 
trabalhadores, além de 
liderar com 13,2% a par-
ticipação na receita ope-
racional líquida do co-
mércio no ano. Os dados 
são da Pesquisa Anual do 

Comércio (PAC), divulga-
da em 2020 pelo IBGE.

Exemplos
Em mais de 60 anos 

de atuação, a Rede Bre-
tas, que faz parte do gru-
po Cencosud, é o cenário 
de muitas histórias de 
sucesso, como é o caso 
da gerente geral da loja 
do Goiânia Shopping, 
Lívia de Souza Teixeira, 
que começou na rede 
aos 18 anos, em Uber-
lândia (MG), como opera-

dora de caixa part time, 
isso é, atuando quatro 
horas por dia. Mas já há 
15 anos na rede ela afir-
ma: “aprendi a ser gente 
no Bretas”.

Natural de Doleali-
na, Lívia saiu da lavoura 
para estudar e abrir os 
horizontes. No Bretas ela 
chegou a trabalhar em 
diversos departamentos, 
todos direcionados do 
atendimento ao público, 
conciliando com o curso 
de administração de em-

presas. “O aprendizado 
na faculdade foi desen-
volvendo como eu evo-
luía na empresa. A teoria 
se tornava prática no 
meu trabalho. Quando 
aprendi a trabalhar com 
planilhas na universida-
de precisei deste recur-
so no Bretas”, explica.

Como gerente de aten-
dimento, Lívia viajou a 
trabalho para várias uni-
dades. “Fiz estágios nas 
lojas que se destacavam 
e nas que tinham vagas. O 
Bretas investiu muito em 
mim”, afirma. Atualmente, 
Lívia concilia a vida de 
mãe, esposa e profissio-
nal e pretende crescer 
ainda mais como profis-
sional. “Quero aprender 
mais sobre recursos hu-
manos, com o tempo per-
cebi que algumas pessoas 
precisam de mais tempo 
e mais atenção para se 
desenvolverem e quero 
ser mais eficaz”, revela.

Anderson Junio Mel-
garejo Brites, 31, também 
passou por experiên-
cias positivas dentro da 
empresa. Com 18 anos, 
o primeiro emprego do 
gerente da loia de Cam-
pinas foi como auxiliar de 

estoque no Bretas. Mas 
12 anos depois, ele ava-
lia que todos os departa-
mentos pelo qual passou 
foram uma escola. “Levo 
esses conhecimento para 
a vida profissional e para 
a pessoal. Tive vários pro-
fessores nas lojas que me 
impulsionaram”, afirma.

Ele dá uma dica para 
os profissionais que que-
rem se destacar no vare-
jo. “Quando o profissional 
já adquire o conheci-
mento geral da área, há 
a necessidade de novo 
aprendizado e, assim, se 
aprimorar e conquistar o 
crescimento”, fala. 

Oportunidades
Histórias como essas 

são muito comuns no 
varejo, especialmente na 
Cencosud Brasil, grupo 
varejista que conta com 
23 mil colaboradores nas 
bandeiras GBarbosa, Pe-
rini, Mercantil, Prezunic e 
Bretas. Para se ter ideia, 
somente no ano passado 
2.575 pessoas foram in-
ternamente promovidas 
ou mudaram de função/
cargo em buscas de no-
vos desafios.

Profissionais 
encontram em 
redes o ambiente 
ideal para 
crescimento na 
carreira
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energia solar
o Brasil, a cada ano, dá mais 
passos em direção ao aprovei-
tamento de todo o seu poten-
cial em energia limpa e susten-
tável. Segundo a Associação 
Brasileira de energia Solar fo-
tovoltaica (Absolar), em 2019, 
o país subiu para a 12ª posição 
na categoria de capacidade adi-
cionada em fonte solar fotovol-
taica. 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 fotovol-
taica é uma fonte renovável e permite reduzir custos energéticos em até 95%, tem uma durabilida-
de de mais de 25 anos, além de contribuir para um mundo mais sustentável.

shoppings
Segundo censo recente feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o mo-
vimento nos shoppings brasileiros sofreu queda de 32,2% no faturamento em 2020 por conta 
da pandemia. Ainda assim, 7 novos shoppings centers foram inaugurados, pelo menos mais 
13 empreendimentos vão ser abertos no país no decorrer deste ano e estima-se também um 
crescimento de 9,5% no setor para 2021. Um cenário muito diferente do que ocorre nos esta-
dos Unidos, o qual alguns especialistas gostam de usar como comparativo com o Brasil. Lá, por 
exemplo, 20% a 25% dos shoppings centers encerraram atividades, de acordo com a Credit 
Suisse, o que totaliza atualmente mais de 8,600 shoppings abandonados.

cripto
A Tesla do empresário elon Musk comprou US$ 1,5 bilhão em bitcoin, a empresa planeja aceitar 
a criptomoeda como pagamento. essa movimentação aqueceu o mercado e fez com que o Bi-
tcoin atingisse a marca de US$ 44 mil na última segunda-feira (08/02). esse boom mexeu com 
o mercado e a tendência é que o Bitcoin continue a crescer nos próximos dias. Pensando nisso, 
especialistas do mercado falaram sobre essa movimentação.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

agronegócio
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O agronegócio foi responsável por 59,28% das exportações totais de Goi-
ás no mês de janeiro, o que representa um total de 219,88 milhões de dóla-
res. O grande destaque ficou por conta do complexo carnes, especialmen-
te a carne bovina, cujo montante exportado representou 73,18 milhões 
de dólares, e a carne de frango, que chegou a 25,69 milhões de dólares. 
Os dados foram divulgados pelo Comex Stat do Ministério da Economia. 
Também foram destaque, no mês de janeiro, as exportações do comple-
xo sucroalcooleiro, especialmente de açúcar (31,40 milhões de dólares), e 
do complexo soja (28,70 milhões de dólares). Aparecem, ainda, com valo-
res expressivos as exportações de milho (19,33 milhões de dólares), couro 
(13,94 milhões de dólares) e algodão (11,09 milhões de dólares). Conforme 
avalia o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza Lima Neto, os investimentos de Goiás no setor 
agropecuário têm contribuído no retorno das exportações ao Estado, ao 
mesmo tempo em que gera emprego e renda.

icms

Nova atualização na Tabela de códigos 
para Escrituração Fiscal Digital

os contribuintes 
contribuintes e 
contabilistas que 

realizam recolhimen-
to de ICMS devem ficar 
atentos às atualizações 
na Tabela de Códigos do 
Sistema Público de Es-
crituração Digital (Sped) 
de Goiás.  A Secretaria 
da Economia de Goiás, 
por meio da Superinten-
dência de Informações 
Fiscais (SIF), já atualizou  
a publicação da nova 
Tabela com a alteração 
e criação de novos códi-
gos da EFD (Escrituração 
Fiscal Digital), obede-
cendo às mudanças nas 
regras nacionais.

Para mais detalhes 

conferir no site da Eco-
nomia, na aba Escritura-
ção Fiscal Digital Tabe-
las Códigos SPED Goiás. 

Programa Facili-
ta - Quem estiver com 
débitos constituídos 

referentes às penas pe-
cuniárias por falta de 
cumprimento de obri-
gações acessórias, re-
ferentes a fato gerador 
até 30 de junho de 2020, 
pode participar do pro-

grama de Regularização 
Fiscal Facilita (RFF). Até 
1º de abril está sendo 
concedido até 98% de 
desconto nas multas por 
atraso (inclusive pecuni-
árias) e 90% nos juros.

A Secretaria da economia de Goiás, 
por meio da Sif, já atualizou  a 
publicação da nova Tabela com a 
alteração e criação de novos códigos 
da efd, obedecendo às mudanças 
nas regras nacionais. Quem estiver 
com débitos constituídos referentes 
às penas pecuniárias por falta 
de cumprimento de obrigações 
acessórias, referentes a fato gerador, 
até 30 de junho de 2020, pode 
participar do programa de rff
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segurança

Inaugurada sede do Grupo 
de Repressão a Estupros

o Governo de Goiás 
entregou, na ma-
nhã desta terça-

-feira (09/02), a sede do 
Grupo Estadual de Re-
pressão a Estupros (Gere), 
localizada no Setor Jaó. A 
estrutura, pertencente à 
Polícia Civil, vai abrigar 
os serviços de inteligên-
cia que dão suporte às in-

vestigações nos casos de 
violência sexual no Es-
tado. O vice-governador, 
Lincoln Tejota, represen-
tou o governador Ronal-
do Caiado na solenidade 
e fez o descerramento da 
placa de inauguração.

Para Tejota, a nova uni-
dade é uma resposta do 
programa de governo de 

Caiado para dar retorno 
àquele que definiu como 
um tema central nos an-
seios da população, a 
segurança pública. Se-
gundo ele, a atuação do 
governador “se guia pelo 
fundamento científico e 
pelos resultados”. “Não 
é à toa que, em todas as 
outras áreas, nós estamos 
colhendo frutos positi-
vos”, defendeu.

O grupo, que atua em 
crimes complexos, foi 
anunciado em outubro 
do ano passado pelo go-
vernador Ronaldo Caiado, 
ocasião em que o traba-
lho, inédito no Brasil, foi 
iniciado como mais uma 
via de atuação para di-
minuir a impunidade e 
inibir a incidência deste 
tipo criminal. “Não vou 
admitir qualquer nível de 
agressão contra mulher 
em nosso Estado”, deter-
minou Caiado na época. O 
trabalho, planejado para 
atuar junto às delegacias 
que atendem vítimas de 
estupro, gira em torno da 
utilização de ferramentas 

de tecnologia, análises e 
parcerias com o Instituto 
de Identificação e com a 
Superintendência de Po-
lícia Técnico-Científica.

O secretário de Se-
gurança Pública, Rodney 
Miranda, acredita que o 
trabalho iniciado em Goi-
ás será “exemplo para o 
Brasil”. Ele reforçou a linha 
constante de atuação do 
governo para reduzir a cri-
minalidade, com medidas 
de conscientização e pre-
venção para proteger a po-
pulação mais vulnerável. 
“Não há espaço para este 
ou outro crime no Estado 
de Goiás. Não há crime de 
maior repulsa na socieda-
de como a violência sexu-
al. Estamos trabalhando 
para acabar com a impuni-
dade e, ao mesmo, tempo 
acabar com este tipo de 
covardia”, declarou.

O deputado estadual 
coronel Adailton enalte-
ceu o Gere enquanto “no-
vidade em termos de se-
gurança pública” e como 
um marco na missão de 
promover defesa ao povo 

goiano. “Defender o ser 
humano é um dever de 
todos”, assinalou. Já a de-
putada estadual Adriana 
Accorsi vê no novo servi-
ço um passo importante 
para o cumprimento da 
lei e elucidação de cri-
mes. “Quem ganha é a 
verdade e a Justiça, pois 
combater a impunidade é 
o principal caminho para 
termos um Estado mais 
seguro”, disse.

Para a delegada-geral 
adjunta, Letícia Franco 
de Araújo, o empenho do 
governador e equipes da 
área de segurança públi-
ca formatou um trabalho 
“diferente de tudo o que 
já se viu na atuação da 
polícia jurídica no Brasil”.  
“Esperamos realmente 
que a Polícia Civil possa 
se dedicar muito a este 
incremento de atuação 
para esta demanda que 
foi identificada e que 
precisava ser enfrentada 
com urgência”, pontuou.

Titular do Gere, a de-
legada Karla Guimarães 
explicou que o grupo não 

atua no atendimento às 
vítimas, mas estrategica-
mente ao concentrar as 
investigações e promover 
a conexão entre as dele-
gacias “com trabalhos de 
análise de laudos, alinha-
mento e interlocuções 
entre colegas”. “Este cri-
me fere a alma e atinge 
toda a família”, declarou.

Também participaram 
da solenidade a superin-
tendente de Polícia Judi-
ciária, Renata Cheim Go-
mes Rocha; a defensora 
pública Gabriela Marques 
Rosa Hamdan; a presi-
dente do 31º Conselho 
Comunitário de Seguran-
ça (Conseg) e da Asso-
ciação dos Moradores do 
Setor Jaó, Adriana Garcia 
Reis Dourado; o coman-
dante-geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, coro-
nel Esmeraldino Jacinto 
de Lemos; e o coman-
dante do Policiamento 
da Capital, coronel Cli-
ves Pereira Sanches, que 
na ocasião representou 
o comandante-geral da 
Polícia Militar.  

Localizado no Setor Jaó, em Goiânia, 
prédio passa a abrigar estrutura 
inédita, que concentra investigações 
para elucidar crimes sexuais 
complexos. vice Lincoln Tejota 
representa governador ronaldo 
Caiado na solenidade e diz que ele se 
guia “pelo fundamento científico e 
pelos resultados”. rodney Miranda 
(Segurança Pública) acredita que 
trabalho iniciado em Goiás será 
“exemplo para o Brasil”
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mata.
coronavírus

não ignore a segunda 
onda. respeite a vida.

mantenha o distanciamento social. 
use máscara e álcool em gel.

em Goiânia

Ginásio Rio Vermelho recebe 
Campeonato Brasileiro de Basquete

o Ginásio Rio Ver-
melho, em Goiânia, 
está sendo uma das 

sedes do Campeonato Bra-
sileiro de Basquete, reali-
zado com o apoio do Go-
verno de Goiás, através da 
Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer. O primei-
ro turno da chave Gerson 
Victalino teve início nesta 
segunda-feira (8) e vai até 
o próximo sábado (13). 
Três jogos abriram o gru-
po, que tem duas equipes 
goianas envolvidas.

O jogo de estreia acon-
teceu às 14h, entre Osasco 
e Flamengo/Blumenau. O 
time paulista manteve a 
dianteira no placar duran-
te quase toda a partida e 
venceu pelo placar de 96 
a 78. Na sequência, Aná-
polis Vultures e Botafogo 
fizeram o jogo mais equi-
librado do dia. Apesar da 
intensa disputa, o time 
goiano conseguiu des-
garrar no final e bateu os 
cariocas por 88 a 77.

Time sediante da cha-

ve, o Vila Nova/AEGB teve 
o pior desempenho no 
primeiro dia de jogos. A 
equipe colorada não con-
seguiu fazer frente ao Bla-
ckstar, de Joinville-SC. Os 
catarinenses largaram na 
dianteira e não permitiram 
qualquer reação adver-
sária. No final da partida, 
vitória por 49 pontos de 
diferença (101 a 52).

Mais três partidas acon-
tecem nesta terça-feira. 
Às 14h, Flamengo/Blu-
menau e Botafogo ten-

tam se recuperar de suas 
derrotas na estreia. Mais 
tarde, às 17h, Osasco e 
Blackstar vão tentar man-
ter a invencibilidade. Para 
fechar, às 20h, Anápolis 
Vultures e Vila Nova fa-

zem um clássico goiano.
Todos os seis times da 

chave vão se enfrentar 
em Goiânia até o sábado. 
Depois as equipes voltam 
à disputa para o segundo 
turno, a partir do dia 8 de 

março, no Rio de Janeiro. 
As duas melhores equi-
pes se classificam para às 
quartas de final. As outras 
quatro vão para uma es-
pécie de repescagem, cru-
zando com o outro grupo.

o Ginásio rio vermelho, em Goiânia, está sendo uma 
das sedes do Campeonato Brasileiro de Basquete, 
realizado com o apoio do Governo de Goiás, através 
da Secretaria de estado de esporte e Lazer. o primeiro 
turno da chave Gerson victalino teve início nesta 
segunda-feira (8) e vai até o próximo sábado (13)
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Todos os seis times da chave vão se enfrentar em Goiânia até o sábado. Depois 
as equipes voltam à disputa para o segundo turno, a partir do dia 8 de março
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