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n equívoco em curso: o deputado fe-
deral Glaustin Fokus, um empresário 
riquíssimo, parece estar contando em 
demasia com o apoio do governador 
Ronaldo Caiado para montar a estru-
tura da sua campanha em Aparecida. 

n Há mais de 2 anos envolvida em 
seguidos escândalos, seria conve-
niente a extinção da Codego, tal 
como foi feito com a Agetop, e a 
transferência das suas atividades 
para um departamento da Secreta-
ria de Indústria & Comércio.

n Especula-se sobre uma reviravolta 
em Anápolis, com o relançamento da 
candidatura a prefeito do deputado 
estadual Antônio Gomide, pelo PT, 
surpreendentemente recuperado. 
Pode ser e, se for, o eleito será ele.

n Em um esforço notável de gestão 
financeira, o governador Ronaldo 
Caiado vai mais uma vez, em julho, 
pagar a folha do funcionalismo es-
tadual dentro do mês vencido, isto é, 
até o dia 30. Com crise de coronaví-
rus e tudo o mais.

n Não existe símbolo maior de saúde 
financeira para um governo que os sa-
lários dos servidores em dia. No último 
mandato, Marconi Perillo e seu substi-
tuto josé eliton foram tragados pelas 
dificuldades e não conseguiram.

n Goiás cruzou a linha das mil mortes 
pela Covid-19, mas o número de óbi-
tos a cada dia está aumentando e não 
é demais imaginar que infelizmente, 
com tudo aberto, vamos em breve 
chorar 4 mil vidas perdidas.

n Ao pedir demissão, o secretário de 
Finanças da prefeitura de Goiânia, Ales-
sandro Melo, abriu o jogo e contou a ver-
dade: o caixa municipal transborda, com 
R$ 650 milhões em dinheiro vivo para 
gastar onde Iris Rezende quiser.

n Pela primeira vez, depois que Jair 
Bolsonaro vetou o projeto de lei rela-
tado por ele que esticava a desonera-
ção dos salários até 2022, o senador 
Vanderlan Cardoso ousou critica o 
presidente. Mesmo que timidamente.

n o clima está quente nos bastidores 
da FIeG. São muitos os empresários que 
estão descontentes com a politização 
promovida pelo presidente Sandro Ma-
bel e com atos despropositados como 
distribuir ivermectina aos associados. 

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

As eleições municipais que se aproximam nunca foram tão favoráveis a um governador como 
parece ser o caso de Ronaldo Caiado, cujos aliados contam com perspectivas de vitória na 
maioria esmagadora das cidades mais importantes do Estado, com exceção apenas de Apare-
cida – e mesmo assim a conferir. Candidatos ligados a Caiado estão muitíssimo bem em Rio 
Verde (Paulo do Vale, DEM); Trindade (Dr. Antônio, também DEM); Anápolis (Roberto Naves, 
PP); Catalão (Adib Elias, Podemos); Goianésia (Renato de Castro, MDB); Jataí (Zé Carapô, DC); 
Palmeiras (Alberane Marques, Republicanos), incluída nesta lista por ser a cidade natal do 
ex-governador Marconi Perillo e, por último, como cereja do bolo, Goiânia, onde Iris Rezende, 
MDB, é favorito absoluto, em uma situação inédita na história política da capital em que não há 
concorrentes à vista para ameaçar a sua reeleição. Até Aparecida, mesmo sem negar as sólidas 
expectativas a favor da recondução de Gustavo Mendanha, MDB, pode acabar colaborando 
para esse cenário favorável à base municipalista de Caiado com a candidatura do deputado 
federal Glaustin Fokus, que tem potencial para se constituir em fato novo e ameaçar a velha 
política local. O atual governador, com uma estrutura municipal fortalecida que pode emergir 
das urnas vindouras, reforça o cacife pessoal com que conta para bancar a disputa por mais um 
mandato, sua intenção declarada para 2022, ainda mais depois que a chegada da pandemia a 
Goiás obrigou a um atraso e até a retrocessos no calendário do planejamento da administra-
ção – e, portanto, a uma dilatação do prazo necessário a execução do seu plano de governo.

REcEita EStaDUal, apESaR Da coViD-19, EStÁ MElHoR QUE a Do aNo paSSaDo
em junho, pelo segundo mês consecutivo, a receita total do governo do estado experimentou aumento, considerando os números do ano passado e 
mesmo depois da crise do coronavírus. Vejam só: a arrecadação bruta avançou de quase R$ 1,640 bilhão em maio para R$ 2,263 bilhões em junho, sal-
tando 38,05% (ou seja, acréscimo de R$ 623,821 milhões). Trata-se de um salto espetacular, em razão das condições de contração da economia. Melhor: 
grande parte desse impulso veio do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), responsável por quase 70% da arrecadação bruta total. 
Em junho, a receita do ICMS aumentou 21,1% e alcançou R$ 1,412 bilhões, diante de R$ 1,166 bilhão em maio, o pior resultado do ano até agora. E confiram 
esse dado: no acumulado do 1º semestre deste ano, a arrecadação bruta total alcançou R$ 11,582 bilhões, R$ 70,274 milhões a mais que os seis meses de 
2019). Quem, da oposição, estiver torcendo por um estrangulamento financeiro do governo Caiado, pode tirar o cavalo da chuva. 

VaNDERlaN NÃo coNSEGUE apaREcER coMo DEStaQUE No SENaDo. E NÃo É FÁcil, MESMo
É provável que o senador Vanderlan Cardoso tivesse uma expectativa mais elevada quanto às suas perspectivas de fazer 
um bom trabalho na Câmara Alta e quem sabe até ganhar algum destaque nacional. Mas isso não aconteceu. os levan-
tamentos de órgãos especializados, como o Congresso em Foco, ou o departamento Intersindical de Assessoria Sindical 
(dIAP), não citam o parlamentar goiano. É compreensível. executivo por natureza, oriundo dos negócios privados, em 
que se deu muito bem, Vanderlan não tem vocação legislativa, digamos assim, nem nunca terá. Não é um formulador 
e carece de base social e política em Goiás, não se apresentando como uma liderança orgânica, mais se caracterizando 
por um estilo solitário de atuação. Além disso, o Senado é um palco cruel com quem não tem jeito ou experiência. Ali, só 
brilham as cabeças realmente bem preparadas, além dos que, negativamente, se destacam pelo exotismo, como jorge 
Kajuru. Quem não tem um modelo de atuação capaz de atrair o respeito dos colegas e a atenção da mídia, dança. 

FaZ 20 aNoS QUE a política DE catalÃo GiRa ENtRE aDiB E JaRDEl
A confirmação da candidatura do deputado estadual Gustavo Sebba a prefeito de Catalão, vem, enfrentando diretamente pela terceira vez o ferrenho ad-
versário Adib elias, mostra que a política local está estagnada há 20 anos, girando em torno dos mesmos atores. As cabeças catalanas mais esclarecidas 
gostam de se referir à sua cidade como a “Atenas de Goiás”, em alusão ao seu glamour cultural (tem várias universidades e 10 teatros), econômico (duas 
montadoras de veículos e uma de máquinas agrícolas estão ali instaladas) e político (suas lideranças sempre foram estadualizadas). Na verdade, não é 
nada disso. Trata-se de uma paróquia extremamente provinciana e com um nível baixíssimo em se tratando de debate eleitoral, em que as picuinhas 
pessoais sempre sobrepujaram o interesse público. E, pelo que se vê, não muda. Gustavo Sebba x Adib Elias será a reedição desse filme triste.

iRiS: EXcElENtE GEStoR paRa oBRaS, pÉSSiMo paRa pREStaR SERViÇoS ESSENciaiS
A explosão da pandemia em Goiás – e principalmente em Goiânia – deixou claro que Iris Rezende é um excelente gestor para obras, não para administrar 
com eficiência a prestação de serviços essenciais, como Saúde, para a população. A informação, não contestada pelo Paço Municipal, de que dois terços 
dos recursos enviados pelo governo federal para o combate à nova doença continuam retidos no caixa e não foram gastos pegou muito mal para o pre-
feito. Pior ainda com a demissão da equipe que pilotava a Secretaria de Finanças, inclusive o titular da pasta. Iris, por conta do coronavírus, não fez nada 
para ninguém, não adiou impostos, demitiu milhares de funcionários de baixo salário, não forneceu alimentação para as crianças sem merenda escolar, 
nada, nada. Bem explorado, esse viés crítico pode pesar na campanha e complicar a busca pela reeleição do velho cacique emedebista. 

cENÁRio NoS pRiNcipaiS colÉGioS ElEitoRaiS apoNta 
paRa aMpliaÇÃo E coNSoliDaÇÃo Da BaSE DE caiaDo
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comissão de constituição

Projetos de lei passam pelo crivo 
de 16 comissões técnicas da Alego

esta quarta publicação 
da série especial que 
trata do papel da As-

sembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego) 
na sociedade, suas atri-
buições e funcionamento, 
traz para os leitores do 
portal da Casa detalhes 
de uma parte muito im-
portante no processo le-
gislativo do Parlamento 
goiano, que são as Comis-
sões Parlamentares.

Já foi abordado na pu-
blicação anterior sobre o 
funcionamento das ses-
sões plenárias, onde, den-
tre outras coisas, ocorre a 
instância máxima de dis-
cussão e deliberação do 
Poder Legislativo goiano 
sobre a elaboração de leis 
e da fiscalização dos atos 
do Governo. Mas antes de 
estarem aptos a serem 
apreciados pelo Plenário, 
os processos legislativos, 
em sua maioria passam 
pelas Comissões Parla-
mentares onde, normal-
mente, as medidas que 
irão influenciar a vida de 
todos os goianos, tem sua 
apreciação iniciada.

As comissões na Alego 
prestam auxílio ao fun-
cionamento do Poder Le-
gislativo goiano e é nelas 
onde ocorre a realização 
de debates mais deta-
lhados e especializados 
sobre as propostas de lei, 
bem como parte das ati-
vidades do papel fiscali-
zador do Poder Legislati-
vo, ou seja, as comissões 
possuem funções legis-
lativas e fiscalizadoras, já 

que atuam sobre a elabo-
ração de leis e também 
no acompanhamento das 
ações administrativas.

Elas foram criadas a par-
tir da necessidade de dar 
eficácia e especializar o Par-
lamento. Diante disso, seu 
objetivo central é o de aper-
feiçoar e garantir tecnicida-
de ao processo legislativo 
assegurando que as propos-
tas sejam constitucionais. 
As comissões são respon-
sáveis ainda por promover 
audiências públicas e visitas 
técnicas, solicitar pedidos 
de informações e consul-
tas ao Poder Executivo, re-
ceber representações ou 
reclamações contra atos e 
omissões do Poder Público 
e também de acompanhar 
programas e planos de de-
senvolvimento. Na Alego as 
comissões são divididas em 
Permanentes e Temporárias.

Comissões 
Permanentes

As Comissões Perma-
nentes são órgãos técnicos 
criados pelo Regimento 
Interno da Casa e consti-
tuídos de deputados, com 
a finalidade de discutir e 
votar as propostas de leis 
que são apresentadas a 
Alego, manifestando uma 
opinião técnica sobre o 
assunto, por meio de pare-
ceres, para que posterior-
mente esse assunto seja 
levado ao Plenário para 
votação. Essas comissões 
são divididas por temas e, 
dentro de sua área de atu-
ação, podem decidir pela 

aprovação ou rejeição de 
propostas legislativas sem 
que elas passem pelo Ple-
nário da Casa.

Turismo
Visando impedir exces-

sos e abusos de autori-
dade no Poder Público, o 
regimento Interno da Ale-
go assegura, na constitui-
ção das comissões, tanto 
quanto possível, a repre-
sentação proporcional dos 
Partidos. Assim, aos depu-
tados, exceto ao Presiden-
te, ao 1º Secretário e ao 2º 
Secretário, é assegurado o 
direito de participar, no mí-
nimo, de duas comissões 
permanentes e cada par-
tido tem, nas comissões, 
tantos suplentes quantos 
forem os seus membros 
efetivos, aos quais subs-
tituirão em caso de falta 
ou impedimento, median-
te convocação verbal do 
Presidente, que obedece 
à ordem de registro.

Na Alego, com exceção 
da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação, da 
Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamento 
e da Comissão de Orga-
nização dos Municípios, 
que são compostas por 
11 membros, todas as 
demais Comissões Per-
manentes possuem sete 
membros. Em todos os ca-
sos é sempre respeitada a 
proporcionalidade de cada 
partido político com repre-
sentação na Casa.

Ao receber um projeto 
de lei para avaliação, os 
membros da comissão es-

colhem um relator o qual 
tem por responsabilidade 
de analisar e emitir um 
parecer sobre a proposta. 
Este parecer pode ser pela 
aprovação, rejeição ou al-
teração das proposições 
em análise. Depois de de-
volvido o relatório, e dada 
ciência do mesmo aos de-
mais pares do colegiado, 
ocorre a discussão sobre 
a matéria com os outros 
membros da comissão, que 
então votam por aceitar 
ou rejeitar a indicação do 
relator. Somente após tra-
mitar ao menos em uma 
Comissão Permanente é 
que o projeto segue para 
apreciação do Plenário.

Comissões 
Temporárias

As Comissões Tempo-
rárias são órgãos técnicos, 
constituídos com fina-
lidades especiais ou de 
representação, e que se 
extinguem ao término da 
legislatura, ou antes dele, 
quando alcançado o fim a 
que se destinam ou expi-
rado seu prazo de duração. 
Dividem-se em Comissões 
Parlamentares de Inqué-
rito (CPIs); Comissões de 
Sindicância; e Comissões 
de Representação.

Comissão parlamentar 
de inquérito (CPI): As Co-
missões Parlamentares de 
Inquérito, são constituí-
das para apuração de fato 
determinado e por prazo 
certo, a requerimento de 
um terço, no mínimo, dos 
membros da Assembleia, 

terão poderes de investi-
gação próprios das auto-
ridades judiciais, além de 
outros previstos em lei e 
pelo Regimento Interno. 
Para isso, considera-se fato 
determinado o aconteci-
mento de relevante inte-
resse para a vida pública, 
a ordem constitucional, le-
gal, econômica e social do 
Estado de Goiás e que es-
tiver devidamente caracte-
rizado no requerimento de 
constituição da CPI.

Atualmente na Alego 
há apenas uma CPI aber-
ta. Trata-se da CPI dos 
Incentivos Fiscais que foi 
instaurada para apurar as 
denúncias recebidas de 
irregularidades nos pro-
cessos de concessão e 
benefício fiscais.

Comissão de Sindicân-
cia: As Comissões de Sindi-
cância tem por finalidade 
proceder à investigação 
sumária de fatos determi-
nados, referente ao inte-
resse público e são cons-
tituídas a requerimento de 
qualquer deputado, apro-
vado por maioria absoluta 
dos membros da Casa.

Comissões de Repre-
sentação: As Comissões 
de Representação têm 
por finalidade represen-
tar a Assembleia Legis-
lativa em atos externos 
e são constituídas pela 
Mesa, ou a requerimento 
de qualquer Deputado, 
aprovado por maioria 
simples do Plenário.

Por fim, é importante 
destacar que, além das co-
missões já apresentadas, 

existe um tipo de comis-
são que engloba poderes 
de mais de uma comissão. 
Trata-se da Comissão Mis-
ta, que, no âmbito da Ale-
go, corresponde à reunião 
de três ou mais comissões, 
com a participação obri-
gatória das Comissões 
de Constituição, Justiça e 
Redação; Tributação, Fi-
nanças e Orçamento; e da 
Comissão à qual compete 
opinar sobre a matéria.

A Comissão Mista se 
reúne, por exemplo, para 
apreciar proposições em 
regime de urgência ou 
analisar um tema associa-
do à competência de deter-
minada comissão temática 
que não oferecer parecer 
nos prazos previstos pelo 
Regimento Interno ou de-
pois de vencido o prazo de 
vista das bancadas. Neste 
último exemplo, o projeto 
de lei pode ser avocado ou 
reconstituído, a requeri-
mento de qualquer depu-
tado, para ser votado pela 
Comissão Mista.

A reunião da Comis-
são Mista pode ser aber-
ta com presença de pelo 
menos 12 deputados, 
porém, para que se pro-
ceda a votação na mes-
ma, é preciso a presença 
de no mínimo 17 parla-
mentares. É considerada 
aprovada a matéria que 
obtiver o voto favorável 
da maioria dos presentes. 
Na Comissão Mista cada 
deputado somente tem 
direito a um voto, mesmo 
que pertença a mais de 
uma comissão temática.

esta quarta publicação da série 
especial que trata do papel da 
Assembleia legislativa do estado 
de Goiás (Alego) na sociedade, 
suas atribuições e funcionamento, 
traz para os leitores do portal da 
Casa detalhes de uma parte muito 
importante no processo legislativo 
do Parlamento goiano, que são as 
Comissões Parlamentares. A discussão 
e votação das propostas de leis que 
são apresentadas à Alego passam por 
elas antes da apreciação em Plenário
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habitação

Prefeitura de Goiânia entrega 
mais 425 escrituras na região Oeste

o prefeito de Goiâ-
nia, Iris Rezende, 
participou neste 

sábado (18/07) da entre-
ga de 425 escrituras de-
finitivas aos proprietários 
de imóveis do Jardim do 
Cerrado I, localizado na 
região Oeste da capital. A 
ação de faz parte do pro-
grama Primeira Escritura, 
criado pela Prefeitura de 
Goiânia, em 2018, que 
estabelece novas regras 
para a política de habita-
ção e regularização fun-
diária na capital.

Na oportunidade, Iris 
lembrou da sua preocu-
pação com a moradia das 
famílias de Goiânia. “Me 
sinto realizado quando 
participo de uma reunião 
que consolida a habita-
ção para família”, disse 

ao lembrar os conjuntos 
habitacionais que criou 
no passado, como a Vila 
Redenção, Vila Canaã, Vila 
União e Alvorada.

“Eu entendi muito 
cedo que o primeiro item 
para dar dignidade à uma 
família é a casa própria. 
Construí vários conjuntos 
habitacionais para popu-
lação e hoje Goiânia é a 
única cidade do Brasil 
com mais de um milhão 
e meio de habitantes que 
não convive com favelas”, 
acrescentou Iris.

Moradora do bairro 
há 10 anos, Eliane Apa-
recida, comemorou o be-
nefício que chega junto 
com outros benefícios 
no bairro como o asfal-
to. ”Uma conquista, uma, 
vitória, para minha filha 

e minha neta principal-
mente, pois agora vou 
ter tranquilidade”, disse 
ao receber o documento 
das mãos do prefeito.

A secretária Municipal 
de Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh), 

Zilma Peixoto, acredita 
que o programa que ga-
rante a primeira escritura 
seja a abertura de portas 
para outras conquistas. 
“Momento de nobreza, 
entregar aquilo que é 
o maior sonho que é a 

moradia. Habitação é o 
maior Pilar da prefeitu-
ra. Mesmo na pandemia 
continuamos realizando 
sonhos”, discursou.

O programa Primeira 
Escritura da gestão Iris 
Rezende já contemplou 

cerca de 7 mil famílias 
com a escritura defini-
tiva dos seus imóveis. 
Até o fim do ano a meta 
é zerar o estoque de re-
gularização fundiária de 
cerca de 8 mil imóveis 
localizados na capital.

evento ocorreu na manhã deste 
sábado (18/07) em mais uma etapa 
do programa Primeira escritura, 
criado em 2018 pela atual gestão
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aparecida de goiânia

Em videoconferência, prefeitura lançará 
obras de mais 5 praças nesta segunda, 20
A Prefeitura de Aparecida 
anuncia nesta segunda-
-feira (20), às 16h, a cons-
trução de mais quatro pra-
ças de esportes e lazer, nos 
setores Jardim Tiradentes, 
Jardim Alto Paraíso, Santo 
André e Marista Sul, e a 
revitalização de uma praça 
no bairro Jardim dos Bu-
ritis. Para evitar aglome-
rações, o lançamento das 
obras ocorrerá por vide-
oconferência, que poderá 
ser acompanhada pela po-
pulação através do aplica-
tivo Zoom Cloud Meetings.

Outro canal para assis-
tir a videoconferência é 
o Facebook da Prefeitura 
de Aparecida (Facebook.
com/prefaparecida).

Com essas cinco novas 
praças, Aparecida chega a 
quase 70 equipamentos 
públicos como esses cons-
truídos na atual gestão 
em toda a cidade. A meta 
da Prefeitura de Aparecida 

é de entregar 100 novas 
praças até o fim deste ano.

“As praças são equipa-
mentos públicos funda-
mentais para o desenvol-
vimento da cidade porque 
promovem melhor quali-
dade de vida e mais saúde 
física e mental. Claro que, 
agora, com essa pandemia 
da Covid-19, a recomen-
dação é ficar em casa o 
máximo que puder. Mas as 
praças continuarão sendo 
muito bem preservadas 
para as pessoas usufruírem 
delas quando for seguro”, 
diz o prefeito de Aparecida, 
Gustavo Mendanha.

Atrativos das praças
A praça nova no Jardim 

Tiradentes será construída 
no encontro das Ruas 25, 
02, 27 e 04. O local terá 
uma área de quase 15 mil 
metros quadrados (m²) e 
contará, inclusive, com te-
atro aberto e um estádio 

de futebol com piso em 
grama natural.

O Jardim Alto Paraíso 
será contemplado com 
uma praça na Rua Santa 
Luzia com a São Cristóvão. 
Num espaço de 8.500 m² 
a Prefeitura de Aparecida 
vai instalar academia da 
terceira idade, playground 
e área de convivência, com 

bancos e paisagismo.
No setor Santo André, 

a área do campo de terra 
batida no encontro das 
Avenidas Manoel Gomes e 
Ivani Ferreira dará lugar a 
uma praça nova, de 6 mil 
m². O local será arborizado 
e equipado com uma pista 
de caminhada de 327 me-
tros e 27 bancos.

Bancos, pista de cami-
nhada e playground serão 
atrativos também da pra-
ça do setor Marista Sul. 
O equipamento público 
será construído na área de 
3.550 m² que liga as Ruas 
16B, 16A e 18. Essa praça, 
assim com as outras, terá 
rampas de acessibilidade.

No Jardim dos Buritis, a 

praça na ligação das Ruas 
Manacá, Ipê e Rua das Pal-
meiras será completamente 
revitalizada para ganhar no-
vos bancos, playground, pista 
de caminhada e até floreiras, 
que vão incrementar o paisa-
gismo naquela área de 1.729 
mil m².  Mais detalhes sobre 
as praças serão divulgados 
no lançamento das obras.
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coronavírus

Bravos guerreiros que 
lutaram até o último suspiro

eles tinham um úni-
co objetivo: proteger 
a sociedade goiana. 

Profissionais que, por vezes, 
colocaram as próprias vi-
das em risco para garantir 
a paz. Pessoas de bem, que 
tinham como fonte de de-
dicação o cuidado e o amor 
ao próximo. Servidores da 
Segurança Pública que 
aliaram boas idéias, com a 
boa vontade, planejamen-
to e muita ação. As nossas 
homenagens, hoje, vão 
para os integrantes da Se-
gurança Pública que foram 
vítima da COVID-19. Essa 
doença que é a inimiga em 
comum de toda população 
mundial e que está causan-
do muita dor e sofrimento 
em milhares de famílias es-
palhadas pelo mundo todo.

Fizemos questão de 
conversar com os familia-
res desses profissionais 
que são tão valiosos para 
uma sociedade. Entramos 
em contato com a família 
do Subtenente da Polí-
cia Militar de Goiás, Elvis 
Silva de Araújo. A filha do 
policial, Tuany Araújo, de 
27 anos, engasgou quan-
do tocamos no assunto e 
explicamos o motivo da li-
gação. Mas ela não hesitou 
em descrever o pai. “Era 
um excelente policial, ex-
celente marido, excelente 
pai e excelente pastor. Não 
vivia nada para além dis-
so. Ele colocava as pesso-
as em primeiro lugar. Ele 
dedicou a vida para tudo 
isso, e quem o conheceu 
sabe e diria o mesmo”.

Com nó na garganta, 
Tuany nos contou das boas 
lembranças e falou da sau-
dade que aperta o peito. 
Durante mais de 29 anos, o 
Subtenente Elvis Silva de 
Araújo fez parte da Polícia 
Militar de Goiás. A luta era 
tarefa diária no cotidiano 
do policial. Respeitado na 
carreira militar, nunca se 
curvou para a criminalida-
de. E ele batalhou até o úl-
timo suspiro, mas acabou 
sendo vítima da Covid-19 
no dia 11 de julho de 2020 

em Luziânia, Entorno do 
Distrito Federal. Faleceu 
com 49 anos e deixou a 
esposa e 3 filhos.

Com o coração aperta-
do, após ouvir os relatos da 
filha do Subtenente da PM 
Elvis, ligamos para o fami-
liar de outra vítima. A rea-
ção foi a mesma. Era pos-
sível ouvir, mesmo que por 
telefone, que a pessoa do 
outro lado da linha esta-
va com o choro engasga-
do. “Ele era dedicado em 
tudo que fazia”, contou 
Roseli Piedade de Lima 
Silva. Muito emocionada, 
ela falou que ‘dedicação’ 
era a palavra que melhor 
definia o marido, o perito 
criminal de classe espe-
cial, Valdinei da Silva.

“Em todos os lugares 
que trabalhou ele se pre-
ocupava e procurava fazer 
tudo da maneira correta e 
honesta. Tinha um senso 
profissional ímpar e era 
um excelente pai e marido”, 
disse. Valdinei, que traba-
lhava para a Polícia Técni-
co-Científica desde 1999, 
foi gestor da Regional de 
Ceres por muitos anos e 
ali fez a diferença para Se-
gurança Pública. Na última 
quarta-feira, dia 15, foi co-
municado o falecimento de 
Valdinei à família. Ele tinha 
51 anos e deixou a esposa, 
filhos, muitas histórias e 
saudades irreparáveis aos 
familiares, amigos e cole-
gas de profissão.

Welcia Queiroz da Silva 
foi pra quem ligamos logo 
que terminamos de con-
versar com Roseli. Welcia 
é esposa do Sargento da 
Polícia Militar, Nilson João 
Ananias, de 48 anos, com 
quem teve dois filhos. Ele 
estava na ativa e trabalha-
va na assistência da PM 
no Tribunal de Justiça de 
Goiás. No último dia 15, 
Welcia recebeu uma das 
piores notícias que já rece-
beu na vida. O marido, que 
ela descreveu como “ini-
gualável” tinha acabado 
de perder a guerra para 
a Covid-19. Entre um sus-

piro e outro, ela esboçava 
algumas frases.

“Tudo que ele fazia era 
com muita perfeição e ca-
pricho. Como homem, pai, 
marido e profissional, uma 
pessoa de caráter, justo, ín-
tegro e que ajudava os ou-
tros”, relatou. Welcia divi-
diu conosco uma das mais 
angustiantes situações 
que foi a de não poder 
despedir do marido. Nilson 
virou mais uma estatística. 
Ironia do destino. Justo ele, 
como os demais servidores 
da Segurança Pública, que 
tanto trabalhou para que 
as estatísticas em Goiás 
não se elevassem, preocu-
pando durante boa parte 
da vida com a proteção 
de 7,2 milhões de goianos. 
Nilson dedicou 28 anos da 
vida à Polícia Militar.

Nós também falamos 
com a senhora Aureliana 
de Oliveira Sales, e com 
Ana Lúcia, Paula e Fernan-
da, respectivamente mãe e 
irmãs do Soldado da Polí-
cia Militar Ubirajara Luis 
de Sales, de 38 anos, que 
trabalhava para a Segu-
rança do Estado há mais 
de 6 anos. Ele foi o primei-
ro policial da corporação a 
morrer em decorrência do 
coronavírus em Goiás - no 
dia 1º de junho. Dona Au-
reliana sequer conseguiu 
falar sobre sua perda, ta-
manha dor tem sentido 
desde que o filho se foi. As 
irmãs de Ubirajara conse-
guiram conversar conosco. 
Entre elas foi consenso: o 
irmão era um grandioso 
profissional e era muito 
admirado por toda família. 
Ele não tinha esposa, não 
tinha filhos. Mas o que ele 
tinha de sobra eram so-

nhos a serem realizados.
Outras perdas irrepa-

ráveis e que jamais se-
rão esquecidas são a do 
2º Sargento da Reserva 
Remunerada, Eurípedes 
Ferreira de Brito, e do 1º 
Sargento da reserva remu-
nerada, Antoninho Martins 
Rodrigues. Eurípedes e 
Antoninho eram do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás. O 2º Sar-
gento Eurípedes tinha 64 
anos e faleceu na última 
quinta-feira, dia 16. Ele era 
natural de Goiás e entrou 
no Corpo de Bombeiros 
em 1983. Ele estava na  
reserva remunerada des-
de 2004 e, em 2018, havia 
sido promovido por ato de 
bravura pela prestação de 
trabalho no  acidente ra-
dioativo do Césio 137, em 
Goiânia. Já 1º Sargento An-
toninho, estava na Reserva 
Remunerada desde 2011. 
Nasceu em Itumbiara, ti-
nha tinha 63 anos, entrou 
na corporação em 1982 e 
trabalhou nos quartéis de 
Goiânia e Senador Canedo.

Nossas homenagens 
também são dedicadas a 
Eurípedes Barsanulfo Ta-
vares de Brito, servidor do 
Estado desde 1985. Ele 
estava aposentado. Até 
2018, Eurípedes esteve a 
serviço da Diretoria-Geral 
de Administração Peniten-
ciária. Muito querido entre 
os colegas e amado pelos 
familiares, se despediu da 
vida em função de compli-
cações da Covid-19. Outra 
perda que está sendo sen-
tida com muita dor e pesar 
é a do Subtenente da Po-
lícia Militar Luís Fernando 
Ferreira. Ele prestava ser-
viços ao Estado há quase 

30 anos. Por vezes, deixou 
o afago familiar para lutar 
contra a criminalidade e 
garantir a paz dos goianos. 
Amante da farda militar, 
Luís Fernando foi mais 
uma grande perda da Se-
gurança Pública.   

O Sargento Wagner 
Luiz de Almeida da Polícia 
Militar também é um dos 
nossos heróis que passou, 
durante 26 anos, diversas 
datas comemorativas em 
patrulhamento nas ruas 
goianas, ao invés de estar 
com a família. Porque ti-
nha assumido como mis-
são proteger a população 
do Estado de Goiás. A Co-
vid-19 o levou. Ele deixou 
a esposa, dois filhos e mui-
tas histórias de natais de-
dicados ao povo goiano. 
Edmilson José de Souza, 
também Sargento da PM, 
profissional ativo há mais 
de 25 anos, agora faz par-
te da nossa triste esta-
tística. Pior do que estar 
em meio aos números 
trágicos do nosso Estado, 
é não tê-lo mais para fa-
zer o que mais amava na 
vida: ser policial. Ele dei-
xou esposa e uma filha.

Também nos despedi-
mos de Vantuir Pinto Ca-
margo, auxiliar de Autóp-
sia da Superintendência 
de Polícia Técnico-Cientí-
fica. Ele dedicou 16 anos 
da vida à sua paixão: Polí-
cia Técnico-Científica. Sua 
competência sempre foi 
a principal característica 
apontada pelos colegas de 
trabalho. Profissional dedi-
cado que nunca se curvou 
a qualquer limitação. Sem-
pre esteve a postos para 
servir a população goiana. 
Outra perda que registra-

mos é a de José Apareci-
do Borges, Subtenente da 
Reserva Remunerada do 
Corpo de Bombeiros que 
trabalhou mais de 30 anos 
dedicados a segurança de 
Goiás. Não foram poucas 
as vezes que esses profis-
sionais não puderam abra-
çar as mães no domingo 
de maio, porque o cumpri-
mento do dever não per-
mitia. E agora, partiram ví-
timas de uma doença que 
está batendo na porta das 
casas do mundo inteiro.

Apenas em Goiás, no dia 
17 de julho, foram contabi-
lizadas mais de 1000 mor-
tes por Covid-19. Destes, o 
número de servidores da 
Segurança chegou a 10 
em menos de três meses. 
O Estado de Goiás perdeu 
profissionais da Segurança 
Pública que estavam na 
ativa, trabalhando na li-
nha de frente no combate 
à criminalidade e que não 
puderam ficar em casa. E 
também teve perdas de 
profissionais aposentados, 
que já estavam na reserva, 
mas que dedicaram toda a 
vida à missão de garantir a 
proteção ao povo goiano.

Todas estas pessoas pre-
cisam ser lembradas para 
que os cidadãos goianos 
façam sua parte no com-
bate a propagação do novo 
coronaívus. Neste momento, 
é preciso responsabilidade 
e empatia. O isolamento 
social é a melhor profilaxia. 
Sinta as dores dessas famí-
lias e evite aglomerações. 
Ajude a minimizar dor e 
sofrimento. Faça a sua 
parte, use máscara, lave as 
mãos com água e sabão e, 
quando não for possível, 
utilize o álcool gel. 

o Governo de Goiás, por meio da 
Secretaria de Segurança Pública, 
faz homenagem aos 10 servidores 
das forças de segurança que 
foram vítimas da CoVId-19
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agricultura familiar
o Governo de Goiás realiza até sexta-feira, 24 de julho, a Semana da Agricultura 
Familiar em Goiás. Por causa da pandemia da Covid-19, a programação será digital, 
com conteúdo técnico e informativo para auxiliar o agricultor familiar no dia a dia 
no campo. São temas que vão desde comercialização para o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), Selo Arte, boas práticas na produção de leite, manejo de pas-
tagem, produção de camarão em água doce, regularização fundiária, irrigação até 
acesso ao crédito rural. os interessados poderão acompanhar a programação, de 
forma online e gratuita, das 15 às 18 horas, por meio do canal da Seapa no Youtube 
(Seapa Goiás). o objetivo é valorizar e destacar a importância desse segmento da 
agropecuária goiana, que hoje representa 62,9% dos estabelecimentos rurais no 
estado, segundo dados compilados pela Radiografia do Agro em Goiás. 

Varejo
A rede varejista Novo Mundo reinaugurará quatro lojas com conceito multicanal 
para proporcionar uma experiência de compra personalizada que unirá tecnologia 
às boas qualidades das lojas padrão. As unidades de Anápolis, Goianira, Inhumas e 
Nerópolis reabrem oferecendo esse novo modelo que oferece mais praticidade ao 
cliente, que poderá realizar a compra pelo site e retirar o produto na loja. já dentro 
das filiais, o consumidor passará a usar totens de autoatendimento e ter acesso a 
preços do e-commerce da marca, tornando o ambiente mais ágil e eficiente.

reforma tributária brasileira
o ministro da economia, Paulo Guedes, deve encaminhar ao Congresso Nacional a 
primeira parte da proposta da Reforma Tributária. Segundo ele, essa primeira fase 
contemplará a junção de PIS e Cofins, criando assim um Imposto sobre Valor Agre-
gado (IVA). Além disso, o ministro comentou que a reforma irá tratar do imposto 
sobre dividendos e também sobre uma redução do imposto cobrado das empresas.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Sicredi irá disponibilizar mais de R$ 22,9 bilhões em crédito rural no Pla-
no Safra 2020/2021, o que representa um aumento de 10% em relação ao 
ano-safra anterior. A projeção é que os recursos sejam disponibilizados para 
aproximadamente 227 mil operações.  Para a safra 2019/2020 o Sicredi liberou 
mais um total de R$ 329,6 milhões para o agronegócio no estado de Goiás. 
A expectativa do Sicredi em âmbito nacional é disponibilizar R$ 10,4 bilhões 
para operações de custeio, comercialização, industrialização e investimento, 
R$ 5,2 bilhões via Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor 
Rural) e R$ 4,3 bilhões via Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar), além de R$ 3 bilhões com recursos direcionados, oriun-
dos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social).

combate à crise

BNDES aprova R$ 12 bi em suspensão 
de pagamentos de empréstimos

o Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e So-

cial (BNDES) informou 
que alcançou R$ 12 bi-
lhões na aprovação de 
suspensões temporárias 
de pagamentos de parce-
las de empréstimos con-
tratados com a institui-
ção. A medida, conhecida 
no mercado como stands-
till, está sendo concedida 
pelo prazo de até seis 
meses a mais de 28,5 mil 
empresas, em cerca de 
77,7 mil contratos de fi-
nanciamento, nas moda-
lidades direta e indireta. 
Estima-se que os clientes 
beneficiados com a medi-

da empreguem mais de 
2,5 milhões de pessoas.

“Nas operações diretas 
e indiretas não automáti-
cas, para as quais o BN-
DES encerrou o protocolo 
de pedidos de standstill 
em 30 de junho, o setor 
mais beneficiado com a 
suspensão de pagamen-
tos foi o de infraestrutura, 
com R$ 6,9 bilhões, se-
guido pela indústria, com 
R$ 1,2 bilhão”, diz a nota 
do banco de fomento.

A Região Sudeste rece-
beu 39,9% do benefício a 
empresas que contrata-
ram diretamente com o 
banco, enquanto o Norte 
foi o mais beneficiado nos 

contratos indiretos não 
automáticos, com 61,3% 
dos valores de standstill 
aprovados para esta mo-
dalidade nessa região.

O BNDES informou que 

ainda está recebendo soli-
citações de suspensão de 
pagamentos na modali-
dade indireta automática. 
As solicitações devem ser 
encaminhadas ao agente 

financeiro que concedeu o 
financiamento.

Combate à crise
O banco afirmou que 

mais de R$ 22 bilhões já 

foram liberados em ações 
emergenciais de comba-
te aos efeitos da pande-
mia de covid-19. Entre os 
resultados das medidas 
adotadas estão os R$ 5,6 
bilhões aprovados para 
empréstimos a mais de 
16 mil micro, peque-
nas e médias empresas 
na linha de capital de 
giro e os R$ 4,6 bilhões 
aprovados para crédito 
a folhas de pagamento, 
pelos quais estima-se 
que quase 2 milhões 
de empregados tenham 
sido beneficiados.

Mais informações so-
bre os resultados das 
medidas emergenciais 
adotadas pelo BNDES po-
dem ser acessadas no site 
da instituição para acom-
panhamento de medidas 
contra a covid-19. 

Medida é concedida por até 
seis meses a 28, 5 mil empresas
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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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incentivo

Governo aumenta valor da 
Bolsa-Auxílio para atletas

Material de trei-
no, alimentação 
saudável. São só 

alguns dos itens diários 
de um atleta que bus-
ca bons resultados nas 
competições. Mas manter 
tudo isso não é fácil, por 
isso, muitos esportistas 
buscam apoio no Bolsa-
-Auxílio, oferecido a atle-
tas de rendimento não 
profissional por meio de 
recursos obtidos via Lei 
de Incentivo ao Esporte.

E para estimular o es-
porte no País, o governo 
aumentou o valor do au-
xílio e permitiu acumu-
lar o recebimento com 
o Bolsa-Atleta ou outro 
programa federal. A por-
taria foi publicada nesta 
sexta-feira (17) no Diário 
Oficial da União. A Bolsa-
-Auxílio que era de no 

máximo R$ 1 mil passou 
para até R$ 8 mil para 
projetos patrocinados 
por empresas via Lei de 
Incentivo. Além disso, a 
partir de agora os atletas 
podem acumular o rece-
bimento da Bolsa-Auxílio 
com o Bolsa-Atleta, o que 
não era possível antes 
das novas regras.

Outra mudança é que 
não existe mais limites 
para a aplicação do bene-
fício. Por exemplo, antes 
existia um teto de R$ 12 
reais por dia comparecido 
ao evento ou treino para 
despesas com transpor-
te. Agora, o atleta decide 
como vai usar o valor para 
custear as despesas liga-

das à preparação como ali-
mentação, suplementação 
alimentar e transporte.

Segundo Arialdo Bos-
colo, presidente do Con-
selho Consultivo do Comi-
tê Brasileiro de Clubes, a 
medida vai ter um grande 
impacto na carreira dos 
atletas. “Principalmen-
te para aqueles que se 

locomovem para outros 
centros e possam reme-
ter uma ajuda de custeio, 
uma ajuda para comprar 
seus equipamentos, para 
desenvolver o melhor do 
seu treinamento, se pre-
parando para as competi-
ções de nível nacional e 
internacional”, avaliou.

Para receber o auxílio 

o atleta precisa fazer par-
te de algum projeto de 
incentivo ao esporte por 
meio da lei de incentivo. 
O dinheiro é repassado 
ao proponente do proje-
to e então encaminhado 
ao atleta. Além disso as 
despesas devem estar 
relacionadas ao quadro 
definido na portaria.

Portaria também 
permite somar o 
valor ao Bolsa-
Atleta e amplia 
a possibilidade 
de aplicação dos 
recursos Ab
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