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QuEm vai EncaRaR?

A pesquisa do Instituto Paraná, divulga-
da no final de semana pela Revista Veja, 
é o retrato da maior parte dos processos 
eleitorais pelo Brasil. A máquina é forte. 
Mesmo que o governante seja fraco. 
Mesmo que a aprovação não exista. O 
presidente Jari Bolsonaro, que não tem 
partido, lidera todos os quadros. Não 
existe candidato na oposição. O PT está 
mais isolado, a tentativa da frente da 
centro-esquerda, comandada por Flá-
vio dino, está longe de vingar e Sérgio 
Moro não consegue emplacar, porque 
não consegue compor com setores pro-
gressistas. O eleitor manda o recado de 
preferir ficar com um ruim do que arris-
car em piorar um pouco. 

caiado idEm
O governador vive momento ruim. 
É olhado com desconfiança por em-
presários e por parte do eleitorado. 
Se elegeu como alternativa, reunindo 
dissidentes dos dois principais grupos 
políticos de Goiás. Parece que vai ter 
problema. Mas não há uma candida-
tura ainda bem desenhada. Na falta 
de um oponente, pode ganhar outro 
mandato sim. É favorito hoje. 

o novo íRis  
Várias pesquisas vem apontando pro-
blemas para a reeleição do prefeito. O 
diagnóstico é que ele tem a maior rejei-
ção, tem pouco espaço pra crescimento. 
Mas ele lidera as intenções de voto. E 
não existe ainda a consolidação de uma 
candidatura de oposição. O nome natu-
ral desse papel seria Vanderlan Cardoso 
(PSD), que anunciou retirada do proces-
so. Elias Vaz (PSB) e Cristina Lopes (PR) 
tem perfil, mas estão longe de conseguir 
representar esse papel. 

musculatuRa 
Vivendo a terceira filiação em quatro 
anos, o vice-governador Lincoln Tejota 
aposta em um bom desempenho nas 
eleições municipais para fortalecer o 
nome para 2022. No Cidadania, está 
organizando o partido para as elei-
ções, com o lançamento de 60 candi-
datos a prefeito e 70 a vice. 

um tERço 
10 dos 35 vereadores de Goiânia já 
conviveram, em graus diferentes com 
o coronavírus.

FoRtalEcimEnto

Secretária municipal de Saúde, Fáti-
ma Mrue ganhou ponto nos últimos 
passos da pandemia. Foi contra o re-
vezamento intermitente, por achar 
que a situação ainda não exigia mais 
restrições. A avaliação é de que esta-
va certa. E foi um dos motivos para o 
prefeito Íris Rezende assumir a defesa 
da reabertura, cerrando fileiras com 
os empresários. A viabilização de 100 
novos leitos de UTI é o caminho para 
manter o comércio reaberto e pensar 
em mais atividades liberadas. 

WildER agE 
Desde que deixou a SIC, o ex-senador 
Wilder Mores (PSC) intensificou con-
versas para ampliar apoios em torno 
da sua candidatura. Ganhou PMN e 
Avante nos últimos dias. E continua 
conversando. Wilder tenta ser o can-
didato caiadista em Goiânia e sonha 
ainda com apoio de Bolsonaro. 

Big BRothER goiânia
Com apoio a Wilder, Paulo Daher 
(PMN) esquece o sonho do Paço para 
buscar reeleição. O próximo a deixar 
o processo deve ser o deputado es-

tadual Rafael Gouveia, um dos cota-
dos do PP. O partido conversa com o 
PSD de Francisco Jr. 

sERá?
Há quem aposte em uma reviravol-
ta em relação a Vanderlan Cardoso. A 
desistência poderia ser apenas jogo de 
cena, seguindo a cartilha irista. Pode 
até ser. Mas o foco de Vanderlan pa-
rece ser outro, com aproximação do 
governo federal e o foco em 2022.

REcluso
Aniversariante de domingo, secretário 
estadual de Saúde, Ismael Alexandrino 
ficou quieto em casa. Sem festa. Com 
comemoração tímida. Tudo adiado 
para o ano que vem. 
 
cancElamEntos 
Réveillon e Carnaval do Rio e São 
Paulo, Marcha Para Jesus, Parada 
do Orgulho Gay, Oktoberfest e GP 
Brasil de Fórmula 1 são alguns dos 
eventos cancelados. Anúncios fei-
tos nos últimos dias. 

REdE nacional

Gente boa, profissional de mão cheia 
e consultor informal da coluna, o mé-
dico Leonardo Porto Sebba apareceu 
no Fantástico da Rede Globo no último 
domingo. Falou sobre o aumento da 
cirurgia bariátrica entre os adolescen-
tes no país. A cirurgia está muito mais 
segura e com muito mais eficiência. O 
SUS vem fazendo sua parte, com pro-
grama para incluir pessoas com pro-

blemas. Os planos de saúde continuam 
impondo restrições. 

caldas aBRindo 
A cidade das águas quentes vem ado-
tando o processo de reabertura gra-
dual. A lotação está bem longe dos 
melhores dias, mas é um aprendiza-
do par atoados na cidade. Um dos 
locais mais procurados nos últimos 
tempos, o Náutico Praia Clube abriu 
as portas no último final de semana, 
dentro do cronograma estabelecido 
pelo grupo Privê.

mais Big BRothER 
PDT e Rede também negociam alian-
ça para a eleição em Goiânia. Pauli-
nho Graus na cabeça. 

o númERo
Com a intensificação das conversas e 
a aproximação das convenções, vai-se 
chegando ao número final de candida-
tos à Prefeitura de Goiânia. Já foram 
30. A conta deve ficar em 12. Que será 
o maior número de candidatos em 
Goiânia desde a retomada das elei-
ções, em 1985. 

aposta tucana
Ex-presidente estadual do PSDB e ex-
suplente de senador, Paulo de jesus é 
uma das apostas da chapa tucana. 

pRojEto REElEição
0 dos atuais 35 vereadores de Goiânia 
devem buscar reeleição. Aposta no meio 
é de renovação de 50% nas cadeiras. 

mais dindim
AGM mobil iza prefeitos que que-
rem mais ajuda do governo fede-
ral ,  para compensar a redução no 
repasse do FPM. A alegação é que 
não há ainda previsão para o f im 
da pandemia e dos problemas de 
arrecadação gerados com a redu-
ção da atividade econômica.

marcelohel@gmail.com

“Tem dia que a gente se 
sente como quem partiu  

ou morreu”.   (Chico Buarque)
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Plenário aprova cinco projetos 
e encerra autoconvocação

a última sessão ex-
traordinária de au-
toconvocação da 

Assembleia Legislativa, 
aprovou durante a apre-
ciação da Ordem do Dia, 
quatro projetos de lei da 
Governadoria do Estado, 
todos em segunda fase 
de discussão e votação e 
mais um projeto da Pro-
curadoria Geral de Justi-
ça, também em fase final 
de apreciação.

Dentre os processos 

aprovados, está o proje-
to de lei nº 3365/20, de 
autoria do Executivo, que 
altera a Lei nº 17.666, de 
2012, que autoriza o Po-
der Executivo a contratar 
operação de crédito junto 
ao BNDES, para contem-
plar o Programa Rodovi-
da - Pavimentada e Não 
Pavimentada. A matéria 
foi aprovada com 20 
votos favoráveis e dois 
contrários, e prevê que 
a contratação se dará 

mediante prestação de 
garantia pela União.

A Secretaria de Estado 
da Economia encaminha 
à presidência do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
a solicitação da suspensão 
temporária de pagamen-
tos do principal e encargos 
da dívida por 12 meses, 
além da prorrogação do 
prazo total de amortiza-
ção, por igual período, dos 
contratos relacionados fir-
mados entre o BNDES e o 
Estado de Goiás.

Aproveitando a apro-
vação da matéria o de-
putado Helio de Sousa 
(PSDB), chamou a aten-
ção dos colegas ao se 
dirigir ao governador Ro-
naldo Caiado (DEM) e a 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
– Goinfra, requisitando 
que dêem uma maior 
atenção a malha asfálti-
ca do estado, principal-
mente na região Norte.

Logo em seguida, por 
22 votos a favor e nenhum 
contra, os deputados apro-
varam o projeto de lei 
nº 3366/20, também de 
autoria da Governadoria, 
que abre créditos extra-
ordinários no valor total 
de R$ 304.142.302,29 ao 
Fundo Estadual de Saúde 
(FES) e no valor total de 
R$ 260.325,00 ao Fundo 
Estadual de Assistência 
Social (FEAS), destinados a 
atender programações or-

çamentárias especificadas 
na propositura.

A Secretaria de Estado 
da Economia argumenta 
que a justificativa maior 
está na despesa urgente, 
imprevisível e motivada 
por calamidade públi-
ca, em virtude da grave 
crise na área da saúde, 
decorrente da pandemia 
da covid-19.

O Plenário da Casa ain-
da aprovou, com 21 vo-
tos favoráveis e nenhum 
contrário, a matéria de nº 
3364/20, enviada pelo 
Poder Executivo. A pro-
posta em questão trata 
da abertura de crédito es-
pecial ao Fundo de Prote-
ção Social do Estado de 
Goiás (Protege), no valor 
de R$ 219.203.144, e ao 
Fundo Estadual de Saúde 
(FES), estipulado em R$ 
553.500.000. Conforme o 
projeto, o crédito especial 
torna possível a realização 
de diversas políticas pú-
blicas sociais, promovidas 
pelos vários órgãos da ad-
ministração pública, pela 
técnica de descentraliza-
ção orçamentária.

“O objetivo é alcançar 
os goianos em situação 
de risco e/ou vulnerabi-
lidade”, frisa a proposta 
assinada pelo governador 
Ronaldo Caiado (DEM). A 
abertura do crédito espe-
cial também visa o acrés-
cimo de dispositivo na Lei 
nº 20.754, de 28 de janeiro 
de 2020, com a finalidade 

de propiciar melhoria nos 
procedimentos de execu-
ção orçamentária.

Dentre as áreas a serem 
atendidas estão as seguin-
tes: assistência social, di-
reitos da cidadania, sane-
amento, gestão ambiental, 
cultura, segurança pública, 
trabalho, comércio e servi-
ços, educação, e desporto 
e lazer, ligados ao Protege 
Goiás. Já no que se refere 
ao FES, serão beneficiados 
programas como: Saúde 
Integral, Atenção à Saúde 
de Média e Alta Complexi-
dade, e Tecnologia e Inteli-
gência em Saúde.

Mais adiante, por 23 a 
0, os deputados aprovaram 
em segunda votação o pro-
cesso nº 3310/20, da Pro-
curadoria Geral de Justiça, 
que altera a Lei Comple-
mentar nº 25 de 1988 com 
o objetivo de modernizar 
a legislação de regência 
do Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-GO), 
promovendo ajustes pon-
tuais e necessários ao me-
lhor desenvolvimento das 
atividades administrativas 
e finalísticas da instituição.

Por fim, o Plenário vo-
tou e aprovou, em fase 
final de apreciação, o 
projeto de lei nº 3383/20, 
ainda de autoria do Go-
verno do Estado, por una-
nimidade, contabilizada 
em 21 votos. A matéria 
visa promover alterações 
na Lei nº 20.733, de 17 
de janeiro de 2020, que 

autoriza o chefe do Po-
der Executivo a conceder 
subvenção econômica em 
favor da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), da 
Indústria Química do Esta-
do de Goiás (Iquego) e da 
Metrobus; e abertura de 
crédito especial à Secreta-
ria de Estado da Economia.

Conforme frisa o texto, a 
proposta tem o objetivo de 
viabilizar a suplementação 
orçamentária de entidade 
da administração pública 
indireta, a Metrobus Trans-
porte Coletivo S/A (Metro-
bus), responsável por ser-
viço essencial diretamente 
impactado pela pandemia 
decorrente do novo coro-
navírus (covid-19).

De acordo com a propo-
situra, com a alteração na 
Lei nº 20.733, o subsídio à 
Metrobus, que antes seria 
de 4 milhões de reais no 
exercício de 2020, agora 
será de R$ 18.700.000,00. 
Durante a discussão da 
proposta, o líder do Go-
verno na Alego, deputado 
Bruno Peixoto (MDB), in-
formou que o montante 
será destinado, exclusiva-
mente, para o pagamento 
do salário dos servidores 
da instituição.

Ao final da sessão re-
mota, o presidente da 
Casa, deputado Lissauer 
Vieira (PSB) encerrou o pe-
ríodo de autoconvocação 
e convocou uma nova ses-
são, ordinária, para o dia 4 
de agosto, às 15 horas.

Na última sessão extraordinária 
da autoconvocação, a Assembleia 
legislativa aprovou cinco projetos 
de lei, sendo quatro do executivo e 
um da Procuradoria Geral de justiça. 
Todas as matérias foram aprovadas 
em segunda fase de votação. 
Com isso, o presidente da Casa, 
lissauer Vieira declarou encerrado 
o período de autoconvocação, que 
teve início na quarta-feira, dia 22. 
lissauer agradeceu o empenho dos 
deputados presentes e convocou 
uma sessão ordinária para o dia 
4 de agosto, quando termina o 
recesso parlamentar
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aparecida de goiânia

Obras de pavimentação da 
Vila Oliveira foram iniciadas

depois de assinar, na 
semana passada, a 
ordem da serviço 

para asfaltar o setor Vila 
Oliveira, a Prefeitura de 
Aparecida vai fazer uma 
videoconferência nesta 
terça-feira (28), às 17h, 
para lançar oficialmente 
as obras de pavimenta-
ção asfáltica do bairro. 
O evento virtual será 
transmitido no aplicati-
vo Zoom Meetings e no 
Facebook da Prefeitura 
de Aparecida.

As máquinas e os 
operários já estão traba-
lhando nas ruas da Vila 

Oliveira. O setor receberá 
152 mil metros quadra-
dos (m²) de asfalto, que 
cobrirão todo o bairro. 
Serão construídos ainda 
53 mil m² de calçadas, 
37 mil metros lineares de 
meio-fio e mais 9,5 mil 
metros lineares de ga-
lerias para captação de 
águas da chuva.

O investimento é de 
R$ 16,3 milhões, e os re-
cursos são do antigo Mi-
nistério das Cidades (hoje 
Ministério do Desenvol-
vimento Regional) e de 
contrapartida da Prefei-
tura de Aparecida.

Com presença confir-
mada na videoconferên-
cia, o prefeito de Apare-
cida, Gustavo Mendanha, 
visitou na última quinta-
-feira (23) os canteiros 
de obra na Vila Oliveira. 
“Eu assinei a ordem de 
serviço semana passada 
e as máquinas já es-
tão aqui, trabalhando. 
É mais um bairro para 

onde estamos levando 
asfalto, através do pro-
grama Asfalto para to-
dos”, destacou o gestor 
municipal.

Um dos convidados 
para o webinar é o atual 
secretário dos Transpor-
tes Metropolitanos do 
Estado de São Paulo, o 
goiano Alexandre Baldy. 
Enquanto ex-ministro 

das Cidades no governo 
Michel Temer, ele assi-
nou, em dezembro de 
2018, o contrato para li-
beração da verba federal 
destinada à pavimenta-
ção asfáltica da Vila Oli-
veira. Relembre.

A assinatura da or-
dem de serviço para as-
faltar o bairro foi anun-
ciada ao vivo, na última 

segunda-feira (20), pelo 
prefeito Gustavo Men-
danha. Ele antecipou a 
notícia – e assinou o do-
cumento – durante uma 
videoconferência para 
lançar a construção de 
mais cinco praças públi-
cas em Aparecida. “Era 
um grande sonho, que 
agora vai se realizar”, 
sintetizou Gustavo.

Todo o setor será asfaltado. 
Lançamento oficial das obras será por 
meio de videoconferência realizada 
nesta terça-feira, 28 com participação 
do prefeito de Aparecida, Gustavo 
Mendanha, e do ex-ministro 
das Cidades Alexandre Baldy
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Amma retira invasores de área de preservação 
Atendendo à denúncia do 
telefone 161, fiscais do 
órgão constataram a reti-
rada de muitas árvores na 
área para plantio de hor-
taliças, que eram regadas 
com água desviada do 
córrego dentro da mata.

Acionada por uma 
denúncia feita no tele-
fone 161, a Gerência de 
Fiscalização da Amma 
foi ao local e constatou 
que realmente havia in-
vasores numa área de 
preservação permanente 
do Jardim Ipanema. Não 
foi encontrada nenhuma 
edificação, mas apenas 
cercas dividindo áreas, 
cada uma pertencente a 
pessoa diferente, e plan-
tio de hortaliças, mandio-
cas, bananeiras. Isso em 
local onde anteriormen-
te havia árvores nativas 
do Cerrado, que foram 
retiradas pelos próprios 
invasores. As plantações, 
conforme se descobriu, 
eram regadas com água 
desviada de uma nascen-

te dentro da mata.
Nesta sexta-feira (24/7), 

equipes da Amma volta-
ram ao local para desocu-
pação da área, conforme o 
gerente de Fiscalização, 
Diego Moura, alertou os 
invasores no dia 21. Mou-
ra lhes disse que deve-
riam retirar as cercas, cai-
xas de água, barracas de 
lona, entre outras coisas. 
O que fizeram hoje.

Durante a ação de de-
socupação, apareceram 
algumas pessoas con-
testando o trabalho da 
Amma, que foi amparado 
pela Guarda Civil Metro-
politana e Polícia Militar 
Ambiental. O argumen-
to delas era o mesmo: 
de que só estavam aju-
dando a cuidar da área. 
Moura, que comandava a 
ação, perguntou às pes-
soas como poderiam es-
tar cuidando de área de 
preservação permanente 
“arrancando árvores, des-
viando água da nascente, 
cercando a área”.

Di
vu

lg
aç

ão



5terça-feira, 28 de julho de 2020 governo

economia

Estado já liberou R$ 41,6 mi em empréstimos

o Governo de Goiás, 
por meio da Goi-
ásFomento, libe-

rou este ano, de janeiro 
até o dia 10 de julho, o 
total de R$ 41,6 milhões 
em empréstimos para 
microempreendedores 
individuais (MEIs), micro 
e pequenas empresas. 
Esse montante é 37,19% 
maior do que o liberado 
durante todo o ano an-
terior de 2019, que so-
mou R$ 30,321 milhões.  

Estes números são 
resultado dos esforços 
da Agência de Fomento 
para desempenhar im-
portante papel no apoio 
aos micro e pequenos 
negócios goianos, espe-
cialmente durante este 
momento de crise eco-
nômica provocada pela 
pandemia da Covid-19.

Presidente da Goiás-
Fomento, Rivael Aguiar 
frisou que esta é a missão 
da instituição financeira: 
atuar com excelência na 
concessão de crédito, fo-
mentando a geração de 
emprego e renda. “Nesse 
momento de incerteza 
econômica, seu papel so-
cial é ainda mais impor-
tante para a economia 
goiana”, destacou.

Ações
Nos últimos meses, 

entre outras ações, a Goi-
ásFomento buscou mais 
recursos financeiros, entre 
eles mais R$ 20 milhões da 
Caixa Econômica Federal 
destinados ao Microcrédi-
to Orientado; criou novas 
linhas de financiamento 
para atender novos seg-
mentos produtivos; pas-
sou a operar com linhas 
de crédito do Fundo Cons-
titucional do Centro-Oeste 
(FCO),  desburocratizou e 
eliminou exigências. E ain-
da firmou convênio com o 
Sebrae Goiás para oferecer 
o Fundo de Aval para to-
madores de empréstimo 
que não têm avalistas.

No início deste mês, a 
Agência de Fomento re-
novou o cadastro junto 
ao Programa Nacional de 
Microcrédito Produtivo 
Orientado (PNMPO) do 
Ministério da Economia. 
Dessa maneira, conti-
nua apta a operar como 
agente repassador de re-
cursos federais, visando 
o desenvolvimento das 
micro e pequenas empre-
sas goianas, com foco na 
geração e manutenção de 
emprego e renda. Assim, 
sua atuação se apresenta 

como fundamental para 
que a recuperação eco-
nômica de Goiás avance 
e aconteça o mais rápido 
possível, agora e após a 
superação da pandemia.

Números
Este ano, de 1º de ja-

neiro a 10 de julho últi-
mo, além da liberação de 
R$ 41,6 milhões, estão 
em análise na GoiásFo-
mento pedidos de finan-
ciamento que somam R$ 
30,1 milhões, sendo que 
o total solicitado atinge 
R$ 71,7 milhões. O índice 
de aprovação da deman-
da por crédito neste ano 
é de 57,9%.

Antes da pandemia, 
até março último, havia 
sido liberado montante 
de R$ 8,6 milhões. Com 
a pandemia, o total libe-
rado subiu para R$ 32,96 

milhões, com 719 con-
tratos efetuados, o que 
demonstra o esforço em 
garantir empréstimo aos 
empreendedores goianos.

Parceira
A empresa de comuni-

cação de Lucas Silva teve 
acesso à linha de crédito 
da GoiásFomento neste 
momento de pandemia. 
Com os recursos do fi-
nanciamento, o microem-
preendedor adquiriu um 
novo computador, acer-
tou contas operacionais e 
reservou parte do dinhei-
ro para capital de giro. “A 
eliminação de processos 
burocráticos, a taxa de 
juros atrativa e a presteza 
dos funcionários no aten-
dimento foram decisivos 
para que escolhêssemos 
a GoiásFomento como 
parceira nessa busca de 

crédito”, afirmou.
Lucas destacou que foi 

fundamental contar com 
a atenção imediata da 
Agência para que fosse 
possível adequar os ser-
viços de sua empresa ao 
momento atual, já que a 
pandemia desafiou seu 
negócio a pensar solu-
ções criativas e inova-
doras. “Temos certeza de 
que nossa retomada será 
muito mais fácil, justa-
mente por causa do capi-
tal de giro que estabele-
cemos nesta operação de 
crédito”, avaliou. E acres-
centou: “Somos gratos à 
agência e ao Governo de 
Goiás por olhar com aten-
ção para os pequenos ne-
gócios”, acrescentou.

Agora em julho, a Agên-
cia de Fomento comemora 
20 anos de operação. Ela 
foi criada pela Lei Estadual 

nº 13.533, de 15 de outu-
bro de 1999, sob a forma 
de sociedade anônima de 
economia mista e de capi-
tal fechado. É uma institui-
ção financeira do Estado 
de Goiás, que é seu acio-
nista controlador. Mas foi 
constituída, de fato, no 
dia 8 de maio de 2000, 
quando iniciou as ativi-
dades efetivamente.

Ao longo de duas déca-
das, a GoiásFomento efe-
tuou 26.561 operações 
de crédito no valor total 
de R$ 1,05 bilhão. Os 
desembolsos atingiram 
R$ 611 milhões e foram 
atendidos com a oferta 
de crédito 3.434 clientes. 
Neste período, na carteira 
da Agência, o comércio é 
responsável por 43% do 
total, vindo em seguida 
serviços (29%), indústria 
(23%) e agronegócio (6%).

GoiásFomento reforça atuação 
para apoiar os micro e pequenos 
empresários pandemia
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Minicurso online incentiva o trabalho 
voluntário durante a pandemia
Mais do que nunca a so-
lidariedade precisa entrar 
para o cotidiano como 
forma de ajudar a quem 
precisa. Para incentivar a 
prática do bem, o Governo 
de Goiás, por meio da Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), implantou 
o voluntariado online. O 
minicurso “Voluntariado 
em Tempos de Pandemia” 
está disponível no canal 
da instituição no YouTube.

A nova capacitação foi 
implantada para garantir 
o incentivo ao volunta-
riado no período de dis-
tanciamento social, pois o 
curso presencial está sus-
penso desde março para 
evitar a proliferação do 

coronavírus. O minicurso 
é totalmente gratuito e 
os participantes recebem 
certificado. Ao término do 
vídeo, todos precisam res-
ponder um formulário com 
dez perguntas.

A gerente de Volunta-
riado e Parcerias Sociais, 
Larissa Guimarães, e a as-
sistente social da OVG, Ana 
Paula Silva, apresentam 
possibilidades de ajudar o 
outro sem sair de casa. Há 
também orientações so-
bre o que é ser voluntá-
rio, benefícios do envol-
vimento com as causas 
humanitárias, links para 
compartilhamento de ha-
bilidades e plataformas 
de entidades sociais que 

necessitam da atuação de 
pessoas, por meio de fer-
ramentas digitais.

Larissa Guimarães con-
ta que pesquisas recentes 
revelaram que, em menos 
de dois meses de trabalho 

voluntário, 78% das pes-
soas estudadas apresen-
taram redução no nível 
do estresse. Além disso, 
94% afirmaram melhora 
de humor, 96% enrique-
ceram seu propósito de 

vida e 95% entenderam 
que estão transforman-
do sua comunidade em 
um lugar melhor.

“É claro que o volun-
tariado tem desafios e 
exige espírito solidário 
e de coletividade. Mas 
não há dúvidas dos seus 
benefícios. Com o volun-
tariado on-line mostra-
mos que é sim possível 
ajudar e fazer a diferen-
ça, sem sair de casa”, diz 
Larissa Guimarães.  

A diretora-geral da OVG, 
Adryanna Melo Caiado, 
destaca que nos momen-
tos de crise o trabalho 
voluntário é ainda mais 
relevante. “Queremos que, 
durante esse período de 

pandemia, as pessoas con-
tinuem doando e receben-
do carinho, mesmo que a 
distância. Por isso, a im-
portância do nosso volun-
tariado on-line”, ressalta.

A presidente de honra 
da Organização e coor-
denadora do Gabinete de 
Políticas Sociais, primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
ressalta que nem o isola-
mento social é capaz de 
parar quem está disposto 
a ajudar o próximo. “Que-
remos garantir a mobiliza-
ção de pessoas para fazer 
o bem todos os dias do 
ano. Se cada um fizer um 
pouquinho, haverá uma 
grande mudança na nossa 
sociedade”, reforça.
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Estudantes podem se inscrever 
no Fies a partir desta terça, 28

de hoje até esta sex-
ta-feira (31) estarão 
abertas, no site do 

Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) as 
inscrições no processo 
seletivo para o segundo 
semestre de 2020. O re-
sultado será divulgado 

no dia 4 de agosto. Se-
gundo o Ministério da 
Educação (MEC), o perío-
do para complementação 
da inscrição dos candida-
tos pré-selecionados será 
de 4 a 6 de agosto.

As inscrições no pro-
grama, que começariam 
na semana passada, foram 
adiadas depois que o MEC 
identificou inconsistências 
no processamento da dis-
tribuição das vagas ofer-

tadas pelas instituições de 
ensino superior. 

Lista de espera
Quem não for pré-

-selecionado na chama-
da única do Fies pode 
disputar uma das vagas 
ofertadas por meio da 
lista de espera. Diferen-
temente dos processos 
seletivos do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) 
e do Programa Universi-

dade Para Todos (Prouni), 
para participar da lista 
de espera do Fies não 
é necessário manifestar 
interesse, a inclusão é 
feita automaticamente. 

A convocação da lista 
de espera vai do dia 4 até 
as 23h59 de 31 de agosto.

Requisitos
Pode se inscrever na 

seleção do Fies o candi-
dato que tenha participa-

do do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), a 
partir da edição de 2010, 
e tenha alcançado nota 
média nas provas igual 
ou superior a 450 pontos.

O interessado não pode 
ter zerado a redação e deve 
ter renda familiar mensal 
bruta, por pessoa, de até 
três salários mínimos.

Programa
O Fies é um progra-

ma do MEC que concede 
financiamento a estu-
dantes em cursos supe-
riores não gratuitos, em 
instituições de educação 
superior particulares. O 
fundo é um modelo de 
financiamento estudantil 
moderno, divido em dife-
rentes modalidades, po-
dendo conceder juro zero 
a quem mais precisa. A es-
cala varia conforme a ren-
da familiar do candidato.

Prazo vai até 
sexta-feira (31)
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Governo federal 
reconhece estado de 
calamidade em Goiás
O governo federal publi-
cou hoje (28) no Diário 
Oficial da União uma 
portaria que reconhece 
o estado de calamida-
de pública no estado de 
Goiás, em decorrência 
da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

A portaria foi assina-
da pelo secretário na-
cional de Defesa Civil, 
Alexandre Lucas Alves. 
Com a formalidade, fi-
cam facilitadas medidas 
fiscais emergenciais en-
volvendo as administra-
ções estadual e federal.

Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, até as 
19h de segunda-feira (27) 
Goiás registrava 57.985 
casos confirmados de co-
vid-19, com 1.400 mortes. 
No Brasil, são mais de 2,4 
milhões de casos confir-
mados e 87.618 mortes.
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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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Sede da Copa do Mundo em 2022, 
Catar pleiteia sediar Jogos Olímpicos

o Comitê Olímpico 
do Catar (QOC, si-
gla em inglês) ma-

nifestou-se oficialmente 
interessado em sediar os 
Jogos Olímpicos de 2032. 
Nesta segunda-feira (27), 
a entidade entregou o 
pedido para ingressar no 
“diálogo contínuo” para 
receber uma edição futu-
ra do evento olímpico e 

paralímpico, em carta en-
viada ao Comitê Olímpico 
Internacional (COI), em 
Lausanne (Suiça). O país, 
que se prepara para re-
ceber a primeira Copa do 
Mundo (2022) no Oriente 
Médio, também sonha em 
realizar, de forma inédita, 
uma Olimpíada.

“Os anéis olímpicos 
são um símbolo de paz, 

unidade e esperança para 
pessoas de todo o mundo, 
incluindo as pessoas da 
nossa região. O anúncio de 
hoje marca o início de um 
diálogo significativo com a 
Comissão Anfitriã do COI 
para explorar ainda mais 
nosso interesse e identifi-
car como os Jogos Olímpi-
cos podem apoiar as me-
tas de desenvolvimento de 
longo prazo do Catar. Por 
muitos anos, o esporte tem 
contribuído muito para o 
desenvolvimento de nos-
sa nação. Do atletismo ao 

ciclismo, da ginástica ao 
futebol, do tênis ao volei-
bol, o Catar ganhou a repu-
tação de ser um destino de 
classe mundial para gran-
des eventos esportivos. É 
este histórico comprovado 
e uma vasta experiência, 
juntamente com o nosso 
desejo de usar o esporte 
para promover a paz e o 
intercâmbio cultural, que 
formarão a base de nossas 
discussões com a Comis-
são”, afirmou o presidente 
do QOC, Sheikh Joaan bin 
Hamad bin Khalifa al -Tha-

ni, em entrevista ao site 
oficial da entidade. 

A disputa para sediar o 
principal megaevento do 
esporte em 2032 já tem 
uma lista de interessados. 
Entre eles está a cida-
de de Queensland (Aus-
trália), apontada como 
favorita. O rol de países 
inclui ainda Espanha, Ale-
manha, Índia, Indonésia, 
Países Baixos, e uma can-
didatura conjunta entre 
Coreias do Sul e do Norte.

De acordo com a agên-
cia Reuters, o Catar in-

vestiu bilhões de dólares 
para viabilizar o Mundial 
de 2022, mas vem sendo 
criticado por organiza-
ções de defesa dos Di-
reitos Humanos por des-
respeitar trabalhadores 
migrantes. O governo do 
Catar, no entanto, afirma 
que não tolera o trata-
mento sem escrúpulos de 
trabalhadores.

Além da próxima 
Copa do Mundo, o país 
sediará o Campeona-
to Mundial de Esportes 
Aquáticos de 2023.

País enviou pedido formal ao CoI e 
já pensa em receber evento em 2032
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