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paixão dE 77 anos

o Vila Nova Futebol Clube chegou aos 778 anos como re-
trato da nossa realidade. Como fotografia do povo neste 
momento tão difícil. O clube nasceu em um bairro popular, 
viveu várias fases. Ganhou títulos de forma inquestionável. 
Perdeu outros por puro capricho. Viveu em ascensão nos 
últimos tempos até chegar a um 2019 desastroso, com o re-
baixamento para a Série C e com a revelação de um rombo 
quase que impagável. Vive mais um momento de reconstru-
ção. E, quando parece que vai acabar, consegue reunir apai-
xonados para se colocar de pé. Como as grandes paixões. 
Com a fé que move o nosso povo. 

ídolos 
Assisti muitos jogos no Estádio Olímpico, ainda criança. Lembro 
de poucos. Me recordo mais da era Serra Dourada, com jogos 
memoráveis. Como os 3x2 sobre o Goiás na abertura do qua-
drangular final de 1977, com um golaço de Toninho Almeida a 
quatro minutos do final. Vi o New York Cosmos, já sem Pelé, 
vencer o Vila também por 3x2, num jogaço. Estava na arqui-
bancada (como eu gosto dela...) em dois jogos que terminaram 
em 5x3: a virada histórica sobre o Goiás e o jogo que garantiu 
o acesso para Série B em 1996 contra o Porto de Caruaru (foi 
virada também...). Wendell, Lúcio Frasson, Wagner, Zé Luis e 
Dionízio: Roberto Oliveira, Danival e Vânder Luís: Zé Henrique, 
Túlio e Lula foi o time que escalei para a Sagres 730. Não são os 
melhores que vestiram a camisa colorada. Mas foram jogadores 
que vi jogar nesse tempo e em alguns anos seguintes. 

sElEção  
Além de Wendell, vi outros grandes goleiros, como Jorge Vi-
tório, Serginho e Fernando Prass. Como Wendell, outros que 
vestiram a camisa da Seleção Brasileira, como os volantes 
Caçapava e Rocha. Teve também gente de sobra que marca-
va gol, como Bill, Tulica, Bé e Frontini. São nomes e retratos 
de uma paixão. 

ajustEs 
O momento é de muita conversa em relação às eleições de 
Goiânia. Todos os pré-candidatos foram livres para se mostrar 
até agora. O momento é de avaliação, com pesquisas quantita-
tivas e qualitativas, para avaliar a situação de cada um. E hora 
de definir quem vai ser mesmo candidato. 

ÉRamos 30 
Vários nomes já ficaram no meio do caminho. A conta deve 
fechar em 12 candidatos. Seguem como competitivos Íris Re-
zende (MDB), Francisco Jr (PSD), Elias Vaz (PSB), Major Araújo 
(ÇPSL), Adriana Accorsi (PT), Talles Barreto (PSDB). Wilder Mo-
raes (PSC) e Dra Cristina (PL). A maioria já esteve melhor cotada 
nos levantamentos. 

podEm suRpREEndER

Apoiadores acreditam em crescimento, a partir de agosto, dos 
nomes de Major Araújo (PSL) e Alyson Lima (SD).

cobiçadas 
O posto de vice desde já é objeto de desejo, em alguns casos. 
Já tratado como candidato à reeleição, Íris Rezende abriu mão 
de Paulinho Ortegal e Agenor Mariano, as suas opções caseiras 
para ocupar a vice, que deve caber ao grupo de partidos aliados. 
Em princípio, caberá ao governador Ronaldo Caiado a indicação 
deste nome. Mar outros partidos, como o Patriota de Romário 
Policarpo, trabalham para chegar lá. Com indicação de boa es-
trutura, Wilder também atiça o desejo pela vice. 

dEsidRatou

A saída do MDB e do DEM do blocão embaralhou o jogo político 
em Brasília. O Centrão perde força e coloca dúvida sobre o projeto 
de eleger o próximo presidente da Câmara. Perde também o go-
verno Bolsonaro, que joga todas as suas fichas no grupo para ga-
rantir votos necessários para a aprovação de matérias. Votos que 
não apareceram, por exemplo, na votação do Fundeb.

mais dois ERRos
Governo Bolsonaro erra politica e juridicamente ao usar o Mi-
nistério da Justiça para questionar o cancelamento de contas 
em redes sociais. É o típico exemplo de uso da máquina estatal 
para defender interesse privado. Com pouca chance de suces-
so no STF. Foi mais uma satisfação à chamada ala ideológica. A 
outra bola fora é a defesa de candidatura de Trump, em um mo-
mento em que o presidente americano caminha para derrota 
na tentativa de reeleição. Pode gerar sequelas, caso se confirme 
o quadro eleitoral da nação mais rica do planeta. Perto de nós, 
essa articulação já apostou e perdeu com Macron na Argentina .

pRopaganda
Governo Bolsonaro finalmente fez uma campanha envolvendo 
a pandemia. Não fala em cuidados que devemos ter. Mas do 
momento de retomada das atividades econômicas. A mensa-
gem é muito positiva, mas falta ainda cuidar da pandemia em si. 
O número de casos continua estabilizado, mas em nível muito 
alto, o que compromete a retomada de tudo e aumenta o te-
mor individual de pegar a doença. 

ano pERdido 
Dificilmente as escolas conseguirão retomar as aulas em Goiás nes-
te segundo semestre. O manual da pandemia indica a necessidade 
de, pelo menos, quatro semanas em queda no número de casos 
para haver o mínimo de segurança para a volta às aulas. Goiás está 
longe de atingir esse quadro. O otimismo aponta para volta em se-
tembro. Mas não há garantia nenhuma em relação a isso. 

passando a boiada
A tendência é que haja aprovação ampla, geral e irrestrita, por 
absoluta falta de condições mínimas para um correto processo 
de avaliação. Essa avaliação e a atualização de conteúdos e do 
tempo perdido deve ficar para o ano que vem. Tanto nas escolas 
públicas como nas particulares. 

podE sER 
Julho acaba sem votação do novo Plano Diretor de Goiânia. Um 
dos últimos obstáculos foi o isolamento de Lucas Kitão (PSL), 
presidente da Comissão Mista, onde o projeto está. Kitão é um 
dos 10 vereadores que contraíram o coronavírus. A tentativa é 
concluir todo o processo até outubro, antes do período eleitoral. 
Mas o segundo semestre também é incerto no Legislativo. Não 
funcionou normalmente neste ano até agora. E vai continuar na 
mesma toada até o final de 2020. 

pREssão  
Movimento dos prefeitos trabalha pelo apoio de congressistas 
à ideia de ampliar a ajuda federal, considerando a queda na ar-
recadação. Goiás já recebeu cerca de R$ 190 milhões e quer bis. 
No Senado, Vanderlan Cardoso, Jorge Kajuru e Luis do Carmo 
firmaram compromisso com a prefeitada. 

poR quE?
o novo normal não será tão normal assim.

marcelohel@gmail.com

“Em política só pode o que 
pode e só pode quem pode”.  

(Tancredo Neves)
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veto

Lei prorroga prazo para reuniões 
e assembleias gerais ordinárias

o presidente Jair Bol-
sonaro sancionou 
a lei que prorroga 

os prazos para a realiza-
ção de reuniões e assem-
bleias gerais ordinárias de 
empresas de sociedades 
anônimas, limitadas e coo-
perativas. Além de ter mais 
tempo, as empresas pode-
rão utilizar videoconferên-
cia para realizar as vota-
ções e assembleias gerais 
ordinárias de acionistas ou 
sócios, que são exigidas 
pela legislação.

A Lei nº 14.030/2020 foi 
publicada ontem (29) no Di-
ário Oficial da União com 
um veto ao texto aprovado 
no Congresso Nacional no 
início deste mês.

De acordo com a nova 
lei, as sociedades anôni-
mas (incluindo compa-
nhias abertas e fechadas, 
empresas públicas e so-
ciedades de economia 
mista e suas subsidiárias) 
e as sociedades limitadas 
(Ltda), que concluíram o 
exercício social entre 31 
de dezembro de 2019 e 31 
de março de 2020, terão 
até sete meses para reali-
zar suas assembleias. Para 
as cooperativas e entida-
des de representação do 
cooperativismo, o prazo é 
de nove meses.

A prorrogação do pra-
zo independe de regras 
internas (como cláusulas 
de acordos de acionistas 

ou estatutos) que pre-
vejam a realização de 
assembleia em prazo in-
ferior. Pela lei publicada 
nesta quarta-feira, esses 
dispositivos serão con-
sideradas sem efeito no 
exercício de 2020.

Com a medida, também 
ficam prorrogados os man-
datos de administradores, 
membros de conselho 
fiscal e de comitês esta-
tutários. Até a realização 
da assembleia, a nova lei 
também permite que a 
declaração de dividendos 
seja feita pelo conselho de 
administração (ou a direto-
ria, na falta do conselho).

No caso das compa-
nhias abertas, caberá à 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) definir a 
data de apresentação das 
demonstrações financeiras 
e prorrogar prazos para o 
exercício de 2020. As as-
sociações, as fundações 
e as demais sociedades 
não abrangidas pela nova 
lei deverão observar as 
restrições à realização de 
reuniões e de assembleias 
presenciais até 31 de de-
zembro de 2020, de acordo 
com as regras sanitárias de 
prevenção à disseminação 
do novo coronavírus, cau-
sador da covid-19.

Enquanto durarem as 
medidas restritivas em 
razão da pandemia da co-
vid-19, o prazo de 30 dias 
para o registro público de 
atos e documentos, assi-
nados a partir de 16 de 
fevereiro de 2020, será 
contado a partir da data 
em que a junta comercial 
restabelecer o funciona-
mento regular dos seus 
serviços. A exigência de 
arquivamento prévio de 
ato para a realização de 
emissões de valores mo-
biliários e para outros ne-
gócios jurídicos também 
fica suspensa a partir de 
1º de março de 2020.

Veto
O presidente Bolsonaro 

vetou o dispositivo do tex-
to que suspendia os efei-
tos do não cumprimento 
de indicadores financeiros 
ou de desempenho, duran-
te o estado de calamidade 
pública decretado em ra-
zão da pandemia, previs-
tos em contratos ou em 
quaisquer instrumentos 
de dívida, quando resul-
tem na obrigação de efe-
tuar o seu pagamento de 
forma antecipada.

Em nota, a Secretaria-
-Geral da Presidência ex-
plicou que ao possibilitar a 
revisão de atos e relações 

jurídicas já consolidadas, 
a medida gerava insegu-
rança jurídica e implicaria 
na quebra contratual entre 
privados, que dispõem de 
mecanismos próprios de 
negociação. “Tal fato acar-
retaria uma interferência in-
discriminada do Estado na 
relação entre particulares, 
o que pode aumentar a per-
cepção de risco institucional 
e afeta, em última análise, a 
própria evolução do merca-
do de crédito e do mercado 
de capitais”, diz a mensa-
gem enviada ao Congresso. 
O veto ainda será analisado 
pelo Congresso, que poderá 
mantê-lo ou derrubá-lo.

A medida foi 
publicada no 
Diário Oficial
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Queda no repasse de ICMS em Julho e leve crescimento do FPM
Está sendo creditada 
nas contas das prefei-
turas goianas a quar-
ta e última parcela de 
ICMS do mês de julho 
com um valor de R$ 
39.852.715,84 milhões. 
Com isso, o total do mês 
atingiu ao montante de 
R$ 239.357.320,42 mi-
lhões o que representa 
uma queda de 21,06% 
em relação a junho des-
se ano e uma redução 

de 19,47% em compara-
ção a igual mês no ano 
passado. A queda é um 
reflexo direto do desa-
quecimento da economia, 
o qual pode se agravar 
nos próximos meses. Daí 
o presidente da Associa-
ção Goiana de Municípios 
(AGM), Paulo Sérgio de 
Rezende (Paulinho), faz 
um alerta aos gestores 
para que “tenham muita 
cautela com o compro-

metimento de gastos”.
Também divulgado o 

valor oficial do Fundo de 
Participação dos Municí-
pios (FPM) do terceiro 
decêndio que será trans-
ferido para as contas das 
prefeituras no próximo 
dia 30 pela Secretaria 
do Tesouro Nacional. O 
valor dessa parcela é de 
R$ 70.268.688,29 mi-
lhões. No total do mês 
de julho o FPM atingiu 

a R$ 191.797.574,33 mi-
lhões. Esse montante re-
presenta um crescimen-
to de 2,55% em relação 
a junho desse ano e de 
aumento de 1,42% em 
comparação a julho do 
ano passado. Se for apli-
cada a valorização mo-
netária conclui-se que 
praticamente o valor 
permaneceu inalterado 
com tendência a uma li-
geira queda.
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na capital

App amplia testagem da Covid-19 

com quase de 16 mil 
cadastrados em ape-
nas uma semana, o 

aplicativo Dados do Bem, 
lançado pelo Governo de 
Goiás como estratégia para 
ampliar a testagem de ca-
sos suspeitos de Covid-19, 
já começou a notificar as 
pessoas que responderam 
ao questionário disponível 
na ferramenta e que apre-
sentam sintomas da doen-
ça. A coleta terá início por 
Goiânia, onde estão nove 
mil desse universo de qua-
se 16 mil registros, no Hos-
pital de Campanha instala-
do no Parque Santa Rita. A 
previsão é que, ainda esta 
semana, outras quatro uni-
dades de saúde da capital, 
sob a responsabilidade da 
Prefeitura, recebam a po-
pulação indicada para fa-
zer o RT-PCR. 

O governador Ronaldo 
Caiado explica que o pro-
jeto estende-se, a partir de 
agora, para outras 19 pre-
feituras, além da capital, 
que já firmaram convênio 
com o Governo de Goiás 
para ampliar a realização 
da testagem e promover o 
isolamento dos pacientes 
com confirmação de in-
fecção pelo novo corona-
vírus. Somente no Hcamp 
de Goiânia, a capacidade é 
de 140 coletas por dia e o 
exame deve ser agendado, 
entre 8h e 17 horas, para 
evitar aglomeração de 
pessoas no local. 

Atualmente, a Saúde de 
Estado da Saúde realiza de 

250 a 400 testes por dia, 
pelo Laboratório Central 
de Saúde Dr. Giovanni Cys-
neiros (Lacen), em Goiânia. 
Com o Dados do Bem, deve 
realizar, na primeira sema-
na, de 500 a mil testes 
diários ou mais. Gradati-
vamente, o processamento 
dos exames será ampliado, 
podendo chegar a mais de 
4 mil testes por dia.

“Vamos poder agora 
acompanhar a trajetória 
do vírus e isolar as pessoas 
que deram positivo, jun-
to com aqueles que estão 
próximos a ela. Assim, te-
remos uma capacidade de 
diminuir a velocidade de 
contaminação e monitorar 
essas pessoas”, esclareceu 
Caiado.

O governador ainda 
destacou que a meta é al-
cançar 78 municípios, que 
foram pré-selecionados 
pela Secretaria Estadual 
da Saúde (SES) em razão 
da situação epidemioló-
gica. A adesão das prefei-
turas é fundamental para 
que os agentes comunitá-
rios e assistentes sociais 
de cada cidade possam 
fazer o acompanhamento 
dos pacientes que foram 
isolados.   

Funcionamento

Para participar da ini-
ciativa, é só baixar o app 
gratuitamente nas lojas 
virtuais e fazer uma auto-
avaliação, que consiste em 
responder perguntas sim-

ples sobre sintomas e qua-
dro de saúde. Com base 
nas respostas, a ferramen-
ta, levando em considera-
ção a janela do teste PCR, 
seleciona as pessoas com 
perfil de caso suspeito.

Quem tiver indicação 
para o teste de Covid re-
ceberá um QR Code no 
celular. Para fazer o exa-
me, gratuitamente, basta 
ir até a unidade de saúde 
selecionada e apresentar 
o código para ser escane-
ado. O agendamento se 
dará exclusivamente pela 
ferramenta. É importante 
ressaltar que qualquer tipo 
de comunicação é feita 
pelo próprio aplicativo. O 
Dados do Bem não envia 
mensagens por WhatsApp.

Caso o resultado dê 
positivo, o infectado apon-
tará até cinco pessoas 
com quem ele tem mais 

contato. Cada um desses 
indicados receberá uma 
mensagem no celular, com 
o voucher, e será convida-
do a também fazer o teste. 
Dessa forma, o aplicativo 
consegue mapear a popu-
lação afetada pelo novo 
coronavírus.

Quem não for chama-
do para fazer o teste pode 
refazer a autoavaliação a 
cada sete dias.  A maioria 
dos participantes não será 
testada, mas todos estarão 
contribuindo com o mape-
amento. Quanto mais pes-
soas participarem, mais in-
formações as autoridades 
de saúde terão para enten-
der o comportamento da 
Covid em Goiás.

Mesmo nos municípios 
onde não haverá testagem, 
é importante que a popula-
ção baixe o aplicativo, pois 
assim será possível saber 

como está o comporta-
mento do vírus no Estado 
como um todo. A ferramen-
ta utiliza a inteligência de 
dados para realizar o ma-
peamento epidemiológico, 
montar mapas de risco e 
locais com maiores índices 
de contaminação. O proje-
to não visa ao diagnóstico 
individual, mas ao enten-
dimento coletivo da pro-
pagação da Covid-19.

A ampliação da testa-
gem e do monitoramento 
é fruto da união de esfor-
ços da Secretaria-Geral da 
Governadoria (SGG) e as 
Secretarias de Estado da 
Saúde (SES-GO) e de De-
senvolvimento e Inovação 
(Sedi-GO). O programa é 
efetivado por meio de par-
ceria do Governo de Goiás 
com a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz-RJ), que doou 
os kits e vai realizar a aná-

lise dos testes, e o Instituto 
D’or de Pesquisa e Ensino, 
que cedeu o aplicativo de-
senvolvido pela empresa 
Zoox Smart Data. 

Calamidade Pública
A pedido do gover-

nador Ronaldo Caiado, 
Goiás foi inserido, nesta 
terça-feira, dia 28, no rol 
das unidades federativas 
que se encontram em 
situação de calamida-
de pública por causa da 
disseminação do novo 
coronavírus. Na prática, o 
“título”, emitido pelo go-
verno federal via Minis-
tério da Defesa Civil, con-
tribui para que uma série 
de exigências e burocra-
cias sejam eliminadas 
quando for necessário ao 
Executivo recorrer a em-
préstimos e recursos para 
combater a pandemia. 

Coletas já podem ser feitas no hcamp de Goiânia, por meio do sistema drive-thru, para quem se cadastrou 
no aplicativo “dados do Bem” e recebeu encaminhamento para a realização RT-PCR. Gradativamente, 
o processamento dos exames será ampliado, podendo chegar a mais de quatro mil testes por dia
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aparecida de goiânia

SMTA notifica e retira veículos abandonados nas ruas
Os carros abandonados 
em vias públicas de Apa-
recida estão com seus 
dias contados. Isso por-
que a Secretaria Executi-
va de Mobilidade e Trân-
sito de Aparecida (SMTA) 
iniciou neste mês de ju-
lho, uma ação para notifi-
cação e retirada de carros 
parados há muito tempo 
em um mesmo local, que 
acabam poluindo e su-
jando as ruas e calçadas 
do município, atrapalhan-
do o ir e vir da população.

A ação, segundo o se-

cretário de Trânsito, Robes 
Venâncio, tem como prin-
cipal objetivo a limpeza 
das ruas e já nos primeiros 
dias, 14 veículos recebe-
ram o selo de notificação 
do abandono. “É de suma 
importância mantermos as 
vias limpas e organizadas. 
E esses veículos abando-
nados, além de poluir o 
ambiente podem preju-
dicar o trânsito local, por 
isso a retirada é necessária. 
A intenção é a de contem-
plar todos os bairros com a 
ação até o fim de agosto”, 

comentou o secretário.  
Para a notificação 

dos veículos, os agen-
tes utilizam um adesivo 
explicando que o veícu-
lo deve ser retirado do 
local em até sete dias a 
partir da data de notifi-
cação. Caso não seja re-
tirado dentro do prazo, o 
veículo será guinchado 
e encaminhado para o 
pátio de apreensões da 
SMTA. Além disso, o pro-
prietário do veículo será 
autuado de acordo com 
a infração de trânsito.  

Segundo o secretário, 
os proprietários dos ve-
ículos podem ser autua-
dos por estacionamento 
na calçada, que gera mul-
ta grave no valor de R$ 
195,23 e se o IPVA estiver 
vencido, pode ser gerada 
ainda multa de caráter 
gravíssimo, cujo valor é 
de R$ 293,47. “Contamos 
ainda com a ajuda dos 
moradores que podem 
denunciar qualquer irre-
gularidade do tipo pelo 
telefone 3545-4816”, fi-
nalizou Robes Venâncio.
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abmapro

Supermercados investem cada 
vez mais em marcas próprias

apenas no último 
mês de abril, os 
alimentos de mar-

ca própria movimenta-
ram R$ 420 milhões, o 
que representa 8,1% a 
mais do que no mesmo 
mês do ano passado. Ou-
tra novidade é a amplia-
ção do público. Atraídos 
pelos preços atrativos e 
também pelo aprimora-
mento na qualidade ob-
servado nos últimos anos, 
o consumidor  de maior 
renda têm incluído mar-
cas próprias na cesta de 
compras. As informações 
são da Nielsen.

A projeção para 2020 
da Associação Brasileira 
de Marcas Próprias e Ter-
ceirização (Abmapro) é 
otimista e, considerando 
todos os segmentos, in-
dica um crescimento de 
9,6% nas vendas, atingin-

do um faturamento de R$ 
8 bilhões neste ano.

Segundo o estudo Es-
tilos de Vida 2019 da 
Nielsen apenas 5% dos 
consumidores são fieis a 
marcas e produtos. E 64% 
optam por marcas devido 
ao baixo preço oferecido, 
mas estão dispostos a 
pagar mais por aqueles 
produtos que apresen-
tam valor agregado claro. 
Além disso, 71% demons-
tram confiança em produ-
tos de Marca Própria.

Por isso, a rede de su-
permercado Bretas pos-
sui a linha de produtos de 
marca própria, apresen-
tando produtos de alta 
qualidade com preços 

mais acessíveis. Compos-
ta por mais de 250 itens, 
de 68 categorias como 
de mercearia, limpeza e  
bebidas, entre outros, a 
linha vai do básico ao 
importado e apresenta 
itens de alta qualidade 
com ótimos preços.

Os clientes são atraídos 
pelos itens de marca pró-
pria por conta da ótima 
relação custo-benefício, já 
que eles mantêm quali-
dade equivalente quando 
comparados às marcas lí-
deres. O valor dos produtos 
de marca própria chega a 
ser 15% mais barato do 
que os das marcas tradi-
cionais. Alejandro Arruiz, 
diretor geral do Bretas, 

ressalta que além do pre-
ço, o consumidor sempre 
busca por qualidade, e o 
objetivo é tornar a mar-
ca própria Bretas uma 
linha de confiança.

“Queremos ser a pri-
meira opção de compra 
todos os dias para os 
nossos clientes, portanto, 
para fidelizarmos, cria-
mos uma linha pautada 
na qualidade. Afinal, den-
tre as inúmeras opções 
disponíveis nas prate-
leiras, o cliente escolher 
pela marca própria, se 
traduz em uma relação 
de confiança. O mix vai 
do básico ao sofisticado e 
atende às diferentes ne-
cessidades das famílias”, 

afirma o executivo.
Todos os produtos são 

resultado de parcerias 
com fábricas espalhadas 
pelo país e pelo mundo. 
Os itens são submetidos a 
rigorosos critérios de qua-
lidade até chegar ao ponto 
de venda. “Para a seleção 
de produtos e fornecedo-
res fazemos painéis senso-
riais com colaboradores 
internos treinados espe-
cificamente para essa ati-
vidade”, explica.

“Realizamos grandes 
negociações e temos a 
projeção de vendas do 
ano. Desta forma, conse-
guimos melhorar a mar-
gem, reduzir os custos 
operacionais e garantir 

preços competitivos. 
Quem sai ganhando é 
o bolso do cliente, que 
leva para casa produtos 
que apresentem os atri-
butos de qualidade de-
sejados na hora da com-
pra”, pontua Arruiz.

O portfólio é bem am-
plo, e conta  com arroz, 
massas, feijão, temperos, 
biscoitos, café, batata 
congelada, suco de uva, 
amaciante de roupas, 
sabão líquido e em pó, 
sabão para lava-louças, 
sabão em barra, entre 
outros. Mas o destaque 
neste ano nas vendas é a  
água de coco Bretas, que 
representa 80% das ven-
das da categoria.

Bretas possui 
mais de 250 itens, 
entre alimentos 
e limpeza, que 
possuem alta 
qualidade e 
ótimos preços
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Mercado para cannabis medicinal 
tem grande potencial no Brasil
O LIDE Goiás promoveu na 
noite de terça-feira,29, um 
evento digital para seus 
associados com o tema: 
“Investimentos alternati-
vos: o universo da cannabis 
medicinal”. Eduardo Sam-
paio, consultor de multina-
cionais e investidor nessa 
área foi o palestrante. A re-
gulamentação de produtos 
à base de maconha no Bra-
sil foi aprovada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) no ano 
passado e prevê que pro-
dutos feitos com cannabis 
para uso medicinal podem 
ser vendidos em farmácias, 
mediante prescrição médi-

ca, e ficam sujeitos à fisca-
lização da agência.

“O cultivo da planta 
em território brasileiro 

segue proibido. Uma 
tendência é que as em-
presas de cannabis aca-
bem se associando com 

a indústria farmacêutica, 
aproveitando sua estru-
tura de distribuição” 
disse. Segundo Eduar-

do, no Brasil, o uso é 
principalmente para 
tratamento de pessoas 
com autismo, Parkinson 
e mal de Alzheimer.

Bom momento 
para empreender

Eduardo Sampaio res-
saltou que este é um 
momento positivo para 
empreender no segmento 
de produção da cannabis 
medicinal no Brasil. Um 
mercado estimado em 
R$ 4 bilhões. Na opinião 
dele, hoje, é melhor in-
vestir em cannabis me-
dicinal aqui do que nos 

Estados Unidos e Canadá.
Os fabricantes que 

optarem por importar o 
substrato da cannabis 
para fabricação do pro-
duto deverão comprar 
matéria-prima estrangeira 
semielaborada, e não da 
planta ou parte dela. Exis-
tem hoje apenas dois me-
dicamentos autorizados 
pelo governo brasileiro. 
Sampaio comentou ainda 
que existe um mercado 
futuro, que ainda depen-
derá de regulamentação 
do governo, que é o da 
produção de cosméticos 
usando a cannabis como 
matéria-prima.
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PF faz operação contra tráfico 
de armas em oito estados

Policiais federais fa-
zem hoje (29) uma 
operação contra 

o tráfico internacional 
de armas e acessórios. A 

Operação Mercado das 
Armas cumpre um man-
dado de prisão preventiva 
e 25 mandados de busca 
e apreensão em oito es-
tados brasileiros: Paraná, 
Ceará, Espírito Santo, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Sergipe.

A operação foi desenca-
deada depois que investi-

gações da Polícia Federal 
identificaram a atuação de 
um grupo criminoso na 
importação, transporte 
e remessa de armas de 
fogo e acessórios a vários 
estados brasileiros.

As armas de fogo eram 
importadas do Paraguai, 
com a ajuda de atraves-
sadores, e transportadas, 
por correios ou transpor-

tadoras privadas, para seus 
destinos no Brasil escondi-
das dentro de equipamen-
tos, como rádios, climatiza-
dores e panelas elétricas.

“Um dos acessórios im-
portados do Paraguai e co-
mercializado pelos investi-
gados é o denominado Kit 
Roni que, em um de seus 
modelos para uso exclusi-
vo com pistolas de airsoft, 

era transformado para 
uso com armas de fogo e 
munições reais, tornando 
o equipamento em uma 
espécie de submetralha-
dora, podendo-se utilizar 
carregadores estendidos 
e seletores de rajadas. A 
importação desse acessó-
rio era realizada de forma 
ilegal, sem os certificados 
necessários e vendidos por 

plataformas virtuais sem o 
fornecimento de notas fis-
cais”, informa nota divulga-
da pela Polícia Federal.

Os investigados serão 
indiciados pelos crimes de 
tráfico internacional de ar-
mas de fogo e acessórios, 
associação criminosa, fal-
sidade ideológica, uso de 
documento falso e lava-
gem de dinheiro.

As armas de fogo 
eram importadas 
do Paraguai
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Confiança da indústria cresce 12,2 pontos em julho
O Índice de Confiança da 
Indústria medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV) cresceu 12,2 pon-
tos em julho, alcançado 
89,8 pontos, a segunda 
maior variação positiva 
da série histórica.

Em julho, 18 dos 19 
segmentos industriais pes-
quisados tiveram aumento 
da confiança. Segundo a 
FGV, o resultado decorre 
de melhor avaliação dos 
empresários em relação ao 
momento presente e, prin-
cipalmente, diminuição do 
pessimismo para os próxi-
mos três e seis meses.

O Índice de Expec-
tativas (IE) subiu 14,3 
pontos, para 90,5 pontos 

enquanto o Índice de Si-
tuação Atual (ISA) cres-
ceu 9,9 pontos, para 89,1 
pontos. Ambos, entretan-
to, ainda se mantêm em 
nível abaixo de março. 
Nos últimos três meses, 
o IE recuperou aproxima-
damente 78% das perdas 
observadas em março 
e abril, enquanto o ISA, 
atingiu 65%.

Segundo a economista 
da FGV-IBRE, Renata de 
Mello Franco, em julho, a 
confiança da indústria de 
transformação continuou 
avançando impulsionada 
pela diminuição do pessi-
mismo para os próximos 
três meses. Ela observou 
que os indicadores que 

medem a situação atual 
mostram que o grau de 
insatisfação com o mo-
mento presente perma-
nece elevado.

“Nesse mês, chama a 
atenção a recuperação 
dos indicadores de pro-
dução prevista e empre-
go previsto sugerindo no-
vamente que, na opinião 
dos empresários, o tercei-
ro trimestre tende a ser 
melhor do que o anterior. 
O baixo patamar do indi-
cador de tendência dos 
negócios reflete cautela 
em relação à velocidade 
e consistência da recupe-
ração dada incerteza ain-
da muito elevada”, disse, 
em nota, a economista.
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Ponta dos Ganchos 
ExclusivE REsoRt

Neste contexto de muito resguardo e cautela, o 
Ponta dos Ganchos exclusive Resort convida para 

um respiro em meio à natureza, um momento 
de reconexão nas belas paisagens da Baía de 

Ganchos, em Santa Catarina. No próximo dia 30 
de julho, o hotel reabre as portas com o mesmo 
cuidado e exclusividade que fizeram do destino 
uma referência em experiências gastronômicas, 

de bem-estar e romance.

dia dos Pais - chivas
Chivas, o tradicional  blended Scotch whisky, 

traz uma grande novidade em celebração ao dia 
dos Pais. o Chivas Blending Kit é uma edição 

limitada para os apaixonados por whisky, que 
proporciona uma experiência única onde o 

consumidor cria o seu blended scotch whisky 
perfeito, personalizando com o sabor e o aroma 

que mais gosta. Todos os whiskies da família 
Chivas são do tipo blended scotch, o que significa 

que eles são uma mistura, um blend de outros 
whiskies de grão e de malte, combinados em uma 

receita perfeita que faz o resultado final ainda 
melhor que suas partes originais. o blending kit 

apresenta uma seleção de whiskies e ferramentas 
que transformarão você em um Master Blender, 

dando a chance de praticar e experimentar a arte 
do blend, combinando delicadamente os whiskies 

e criando a sua própria mistura.

ExEcutiva dRivE-in
Adaptando a nova cultura “drive in” para o que 

estamos vivendo hoje, o Passeio das Águas 
Shopping recebe amanha, sexta-feira (31), às 20h, a 
primeira edição do executiva drive-In, com a banda 

Clube Retrô. o evento contará com todas as normas 
de segurança, pois o shopping segue um rigoroso 

protocolo chancelado pelo hospital Sírio libanês. o 
show apresentará o melhor do baile pop e será 

disponibilizado pelos lojistas o serviço de entrega 
delivery. o participante receberá um cardápio 

e o contato das lojas para solicitar o pedido via 
WhatsApp, aproveitando o momento no conforto 

de seu veículo e com segurança. Além disso, as 
pessoas ainda poderão contribuir para uma boa 
causa, o Passeio das Águas receberá doações de 

alimentos não perecíveis, que serão destinados às 
famílias carentes.

tEcnoloGia
o mix de lojas do Shopping Bougainville acaba 

de receber mais uma novidade. A Samsung 
inaugurou uma nova unidade no piso 2 do mall, 

na última segunda-feira, 27/07. o visual do espaço 
traduz do dNA da marca, com muita tecnologia e 
conforto e traz todos os últimos lançamentos em 

smartphones, tablets e acessórios exclusivos. o 
funcionamento é das 12h às 20h.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Parceria -   As jornalistas Alessandra Câmara e Bia Tahan, da Palavra Comunicação, são as representantes da marca 
Parc Malou para Goiás e distrito Federal. A marca, criada em São Paulo em 2019, atua no ramo editorial e cria 
produtos que contam as histórias dos seus clientes em narrativas online e off-line sob a forma de livros, álbuns e 
outras impressões que unem visão editorial e tecnologia de realidade aumentada. A Parc Malou foi fundada pelas 
jornalistas Camila Balthazar e Flávia Ragazzo, e tem em seu portfólio clientes como Vigor, Nestlé e Cyrella.

Cine Drive In - o casal Glauco Prado e Adriana Chaud, 
da Tudo Consultoria, e Érika loiola e lucíola Vieira, da 
Tree eventos, estão à frente do Cine drive In Xperience.

2 3

4

Emagrecimento - Através de seu programa de 
emagrecimento e saúde, o mentor diogo deja,  já mudou a 
vida de mais de 5 mil pessoas. diogo irá lançar o seu curso 
Método e.S.S - emagrecimento Saudável e Sustentável, 
através da Nexo Conteúdos.
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Extensão de cílios  - o master em extensão de cílios 
Marcos Faleiro inaugurou recentemente seu novo 
espaço, Marcos Faleiro extensão de Cílios.
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Presidente do Rio Branco confirma 
goleiro Bruno como reforço

em menos de 24 ho-
ras, o anúncio do Rio 
Branco da contra-

tação do goleiro Bruno 
provocou uma série de 
problemas para o clube do 
Acre. O principal patroci-
nador, que apoiava o clube 
há 14 anos, rompeu con-
trato, a seccional do Acre 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-AC) emitiu 
nota de protesto e a trei-
nadora do time feminino, 
Rose Costa, pediu demis-
são após um contundente 
desabafo no Facebook.

“Atletas são figuras 
públicas, e socializam e 
influenciam comporta-
mentos, e meu humilde 
entendimento é que essa 
oportunidade dada ao go-
leiro Bruno, em nossa ama-
da equipe, legitima a inefi-
ciência das leis em nosso 
país, socializa ainda mais 
a impunidade aos femini-
cidas e, por fim, macula a 
imagem de nossa equipe, 
pois o crime orquestrado 
por ele é reconhecidamen-
te hediondo”, escreveu a 

treinadora, nesta última 
terça (28), ao confirmar o 
desligamento da equipe.

Apesar de toda a re-
percussão negativa, o 
presidente do Rio Branco 
confirmou que vai man-
ter a contratação do ex-
-jogador do Flamengo. 
“Não imaginava que isto 
aconteceria, mas não vol-
to atrás e vou manter mi-
nha palavra com ele, que 
chega sexta-feira (31) ao 
estado, que se dividiu 
nesta história”, avisou o 

dirigente, avaliando que, 
se não contratar Bruno, o 
vai condenar novamente: 
“Não vou fazer apresen-
tação, porque ele vai ser 
tratado como um jogador 
comum no elenco. Vamos 
fazer um contrato de 6 
meses e vem como refor-
ço para o segundo turno 
do estadual, a Copa Verde 
e a Série D do Campeo-
nato Brasileiro. Se conse-
guirmos uma vaga para a 
Copa do Brasil, ele pode 
continuar, mas também 

está livre caso tenha uma 
oportunidade melhor”.

Para o professor da Fa-
culdade Nacional de Direi-
to da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro Rodrigo 
Machado Gonçalves, o 
atleta sofre um linchamen-
to moral contínuo: “É uma 
pena perpétua. Apesar de 
já ter sido preso e conde-
nado, ele não tem o direito 
ao esquecimento, algo que 
é agravado pelo tribunal 
da web e por se tratar de 
uma pessoa pública”. Se-

gundo o especialista em 
processo penal, o trabalho 
é uma das exigências le-
gais para a reinserção do 
preso à sociedade: “Jogar 
bola é a expertise dele. 
O crime não foi cometido 
dentro do campo para ele 
ser banido do esporte”.

Bruno Fernandes tem 
35 anos e já tentou retor-
nar aos gramados pelo 
Boa Esperança (MG ) e 
pelo Operário (MS). Em 
ambos os casos, acabou 
rechaçado pelas torcidas e 

não conseguiu prosseguir. 
O goleiro foi condenado a 
20 anos e 9 meses de pri-
são pelo homicídio de Eli-
za Samudio, cometido em 
2010. Desde julho do ano 
passado, o jogador pas-
sou a cumprir a pena em 
regime semiaberto. Nas 
redes sociais, em um perfil 
seguido por quase 59 mil 
pessoas, o atleta publica 
diversos vídeos, treinando 
na posição que o levou 
ser o número 1 do time de 
maior torcida do país.

Goleiro deve 
chegar sexta-
feira ao Acre
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