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n Com cara de morto-vivo politica-
mente falando, o deputado federal 
Major Vítor Hugo segue se arrastan-
do na liderança do governo na Câ-
mara. Porque, de fato, quem exerce 
a função é o colega Arthur Lira, do 
PP de Alagoas. 

n o presidente da assembleia Lissauer 
Vieira oficializa, a qualquer momento, 
o seu apoio à reeleição do prefeito 
Paulo do Vale, pelo DEM, em Rio Ver-
de. A decisão já foi comunicada ao go-
vernador Ronaldo Caiado.

n Nos últimos 4 meses, Goiás regis-
trou a abertura de 7 mil novas peque-
nas, médias e grandes empresas, além 
de acrescentar mais 15 mil MEIs  às 330 
mil já existentes até então. Mesmo 
com a pandemia da olvid-19 e tudo.

n O secretário de Transportes de São 
Paulo Alexandre Baldy intensificou sua 
presença em Goiás, por conta do início 
da campanha nos municípios. Ele planta 
sementes para a sua candidatura a vice-
-governador ou a senador em 2022.

n Apesar dos efeitos deletérios da 
crise da Covid-19 na arrecadação es-
tadual, o governador Ronaldo Caiado 
segue sem atrasar a folha do funcio-
nalismo: julho foi pago dentro do mês 
trabalhado, ou seja, no último dia 30.

n Goiás vive uma inflação de advo-
gados eleitoralistas promovendo 
lives e se apresentando como espe-
cialistas que na verdade não são: a 
maioria nunca pôs os pés no TRE e 
menos ainda fez uma sustentação 
oral no tribunal.

n Mais uma vez a polícia do governa-
dor Ronaldo Caiado mostrou compe-
tência e velocidade para resolver ca-
sos graves. O assassinato do menino 
Danilo foi elucidado e os responsáveis 
presos em menos de 10 dias.

n O prefeito de Anápolis Roberto 
Naves, do PP, está tão convencido da 
reeleição que está analisando a conve-
niência de tocar a campanha de rádio e 
TV sem gastar recursos com marque-
teiro. Ele mesmo faria o trabalho.

n A campanha do deputado Major 
Araújo a prefeito de Goiânia, pelo que 
se vê nas suas redes sociais agora 
no início, promete ser uma das mais 
agressivas da história eleitoral da capi-
tal. A violência verbal já está no ar.

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

A crise do novo coronavírus trouxe o fortalecimento da Assembleia Legislativa como poder 
estabilizador das relações políticas e econômicas em Goiás. Além de contribuir diretamente 
com a redução das suas despesas, o Poder encontrou novos mecanismos para continuar tra-
balhando e viabilizar as medidas adotadas pelo governador Ronaldo Caiado, em caráter de 
emergência muitas vezes, para o enfrentamento da pandemia. Foi assim que foi criado com 
sucesso o modelo das sessões virtuais, inspirado no software implantado pelo Senado Fede-
ral, e ao mesmo tempo administrado o ímpeto das bancadas, principalmente a oposicionista, 
com o objetivo de evitar que se adicionassem ingredientes explosivos a uma situação já difícil 
– como foi o caso do esvaziamento da tentativa de se implantar uma CPI em torno do afas-
tamento temporário do secretário de Segurança Rodney Miranda, inocentado de acusações 
injustas em um inquérito de 15 dias da Polícia Civil. O presidente Lissauer Vieira soube atuar 
como o fiador do equilíbrio dos procedimentos parlamentares e a suas relações com os inte-
resses da sociedade nos momentos mais agudos vividos nos últimos meses, mostrando uma 
inusitada capacidade para influenciar o corpo de deputados no sentido da moderação e do 
bom senso. Se não foi fácil, importa é que o desafio foi vencido, em um semestre de incertezas 
e dificuldades como nunca se viu antes na história do Legislativo estadual e mesmo de Goiás.

SalaDa DE caNDiDatoS DiViDE a opoSiÇÃo E SÓ FaVoREcE DiViNo lEMES
A menos de 4 meses da data da eleição, o cenário eleitoral em Senador Canedo está praticamente definido: contra a reeleição do favorito Divino Lemes, do Podemos, devem se 
apresentar o fisioterapeuta Fernando Peloso, pelo PSD (apoiado pelo senador Vanderlan Cardoso, que parece ter desistido de lançar a sua mulher Izaura Cardoso); o ex-prefeito 
Misael Oliveira, pelo PDT; e a empresária Ruth Lopes, pelo PP. As últimas notícias dão conta de que o deputado estadual Júlio Pina, do PRTB, perdeu fôlego e, isolado, não deverá 
entrar na disputa. Essa salada de candidatos divide irremediavelmente a oposição a Divino Lemes e facilita a sua recondução para o quinto mandato na prefeitura canedense.

cHapa DE DaNiEl VilEla EM 2022 poDE tER DElEGaDo ValDiR coMo caNDiDato ao SENaDo
Os presidentes dos diretórios estaduais do MDB, Daniel Vilela, e do PSL, deputado federal Delegado Valdir, chegaram a um acordo de intenções que pode resultar em uma das 
chapas de oposição na sucessão do governador Ronaldo Caiado. Pela conversa, Delegado Valdir daria apoio para a reeleição de Gustavo Mendanha em Aparecida e ficaria em 
seguida com a vaga de candidato a senador, ao lado de Daniel Vilela para governador, em 2022, não só como contrapartida, mas também em razão da penetração popular do seu 
nome. É um acerto com prazo longo demais, o que, em política, é sempre perigoso. Mas a inserção de Aparecida no negócio pode dar segurança para ambas as partes.

pRoiBiÇÃo DE coliGaÇÃo Do pSDB coM o DEM EM GoiÁS É lEtRa MoRta
É dura a vida do PSDB em Goiás. Não bastassem as denúncias de corrupção que nunca cessam, envolvendo seus principais nomes, os passos errados politicamente também 
continuam se sucedendo e desgastando a legenda. Vejam essa: no mesmo dia em que o diretório estadual tucano proibiu coligações com o DEM com vistas às próximas eleições, 
o deputado federal Célio Silveira (o único do partido) deu de ombros e avisou com estardalhaço que ele e o PSDB local darão apoio ao deputado estadual Diego Sorgatto, exata-
mente do DEM, para prefeito de Luziânia. E o 1º suplente da bancada do PSDB na Assembleia, Chiquinho de Oliveira, anunciou que está de mudança para a cidade para trabalhar 
na campanha de Sorgatto – que, se eleito, abrirá vaga para Chiquinho assumir o mandato. Ou seja: a proibição do diretório nasceu como letra morta.

KaJURU É o ÚNico paRlaMENtaR GoiaNo Na liSta DE iNFlUENciaDoRES Da FSB
Com exceção do senador Jorge Kajuru, o ranking semanal da prestigiada Consultoria de Comunicação FSB nunca apontou em seus 3 meses de apuração qualquer outro 
parlamentar de Goiás no Congresso Nacional como influente nas redes sociais. A avaliação sai toda segunda-feira, apontando os 15 deputados federais e os 15 senadores 
que se destacaram nos dias anteriores, em termos de repercussão no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nem sequer o Major Vítor Hugo, líder do presidente Jair 
Bolsonaro na Câmara, conseguiu até hoje aparecer na lista, denominada #FSBInfluênciaCongresso, que virou sonho de consumo dos políticos com mandato em Brasília.

BaSE paRtiDÁRia Do GoVERNo É MaioR QUE a DaS GEStÕES Do paSSaDo
Em número de partidos, a base formada pelo governador Ronaldo Caiado é a maior jamais registrada em Goiás, maior que a das gestões do PSDB nos seus 20 anos de poder. O censo da 
semana passada apontou 13 legendas: DEM, Podemos, PMN, PMB, PPL, PRP, PROS, PRTB, PSC, PTC, PDT, PSB e Cidadania. E o governador pode contar ainda com parte expressiva do 
MDB (representada pelo prefeito de Goiânia Iris Rezende), sem falar que a outra ala, comandada por Maguito Vilela e seu filho Daniel, ensaia uma aproximação, além de grande parcela 
do PSL, principalmente no interior do Estado. Para qualquer governo, em qualquer época, é uma estrutura mais do que suficiente para fundamentar um projeto político de hegemonia.

GUStaVo MENDaNHa É o MElHoR caNDiDato a GoVERNaDoR QUE o MDB tEM paRa 2022?
Aliados do prefeito Gustavo Mendanha estão antecipando a hipótese da sua candidatura a governador em 2022, dando como certa a reeleição 
em 15 de novembro próximo. É uma intriga e tanto, já que cria fissuras entre Mendanha e o grupo do presidente estadual do MDB, o ex-depu-
tado federal Daniel Vilela, que também é postulante declarado ao mesmo cargo. A base dessa especulação (por ora) seria a forte penetração 
popular que o prefeito aparecidense teria, segundo alegam, na região da Grande Goiânia, enquanto Daniel é praticamente um desconhecido 
entre esse mesmo eleitorado. “Gustavo Mendanha é uma ameaça muito maior à mais um mandato para o governador Ronaldo Caiado do que 
qualquer outro nome na oposição”, dizem esses articuladores. A propósito: com o pleno conhecimento do beneficiário do raciocínio. 

liSSaUER ViEiRa VENcEU o DESaFio Da paNDEMia, 
UM DoS MaiS DiFícEiS Da HiStÓRia Da aSSEMBlEia

Fotos: Divulgação
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Assembleia Legislativa retoma 
atividades presenciais hoje

a Secretaria-Geral da 
Presidência e a Di-
retoria de Gestão 

de Pessoas determinaram 
regras de retorno gradual 
e parcial das atividades 
presenciais da Casa a par-
tir desta segunda-feira, 3 
de agosto. Pela portaria, 
as atividades presenciais 
serão retomadas, de se-
gunda à sexta-feira, das 7 
às 19 horas, com a realiza-
ção das sessões plenárias, 
ordinárias ou extraordiná-
rias, bem como as reuniões 
das comissões no período 
vespertino, pelo Sistema 
de Votação e Deliberação 
Remota (SDR), conforme 
horário regimental.

O documento aponta 
que a presença física de 
servidores ou estagiá-
rios da Secretaria será 
limitado ao estritamente 
necessário para o funcio-
namento de cada seção, 
podendo ser adotado, 
pelas chefias imediatas, 

regime de escala e re-
vezamento, de forma a 
garantir o atendimento 
e a eficiência na presta-
ção dos serviços. Duran-
te o período de retorno 
parcial, continuarão dis-
pensados do controle de 
frequência todos os servi-
dores e estagiários.

O presidente da Casa, 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), afirmou que o re-
torno das atividades será 
avaliado, periodicamente, 
pelas diretorias responsá-
veis e, caso necessário, se-
rão feitas adequações. “Se-
guiremos adotando todas 
as medidas recomenda-
das pelas autoridades de 
saúde para que tenhamos 
um retorno tranquilo, que 
preze pela segurança dos 
nossos servidores e o bom 
andamento das atividades 
do Legislativo. Se for pre-
ciso, alteraremos algumas 
regras”, justificou.

A portaria assinala, 

ainda, que as atividades 
dos demais servidores 
e estagiários poderão 
ser executadas fora das 
dependências da As-
sembleia Legislativa, de 
maneira remota (teletra-
balho), na forma da legis-
lação própria.

Ainda de acordo com 
o texto, deverão, obri-
gatoriamente, executar 
suas atividades, exclusi-
vamente de forma remo-
ta, conforme determina-
ção da chefia imediata, 
os servidores com mais 
de 60 anos, os portado-
res de doenças crônicas 
ou com comorbidades, 
as servidoras que com-
provarem estado gesta-
cional e servidores que 
forem cuidadores de 
pessoas que fazem parte 
do grupo de risco.

Além dos grupos aci-
ma listados, outros casos 
específicos poderão ser 
analisados pela Diretoria 

de Saúde e Meio Ambien-
te do Trabalho. A presen-
ça física de servidores em 
cada gabinete parlamen-
tar deverá ser limitada ao 
estritamente necessário 
para garantir seu funcio-
namento e o atendimen-
to das demandas de cada 
deputado, podendo ser 
adotado o regime de es-
cala e revezamento.

O acesso de todos 
os servidores convo-
cados para o trabalho 
presencial, bem como 
de eventuais visitan-
tes, somente ocorrerá 
pela entrada principal 
da Casa. O acesso pela 
entrada localizada na 
Rua 29 está restrito aos 
deputados e servidores 
ocupantes de cargos de 
direção e assessoramen-
to, desde que adentrem 
em seus veículos para as 
vagas que lhes são des-
tinadas nos estaciona-
mentos, sempre usando 

máscara de proteção.
A entrada principal 

será supervisionada pela 
Secretaria de Polícia Le-
gislativa e pela Diretoria 
de Saúde e Meio Ambien-
te do Trabalho. Para tanto, 
junto à entrada principal 
continuará instalado um 
trailer, que servirá de 
base para que a Direto-
ria de Saúde e Meio Am-
biente do Trabalho de-
senvolva seus trabalhos, 
inclusive com medição 
da temperatura corpo-
ral de todos os ingres-
santes, por termômetros 
sem contato físico, e hi-
gienização profilática de 
mãos e calçados.

Todos os servidores 
deverão usar, obrigato-
riamente, máscara de 
proteção para ingressar 
nas dependências da 
Casa e continuar utili-
zando-a durante todo o 
período de permanência, 
ficando a Secretaria de 

Polícia Legislativa res-
ponsável por fiscalizar 
tal determinação, com 
poderes para restringir a 
entrada e limitar a per-
manência dos que não 
acatarem tal determina-
ção. É de responsabili-
dade de cada servidor e 
visitante a aquisição de 
suas próprias máscaras 
de proteção.

A portaria solicita aos 
gestores dos gabinetes e 
das unidades da Secreta-
ria da Casa que se limitem 
a convocar o número de 
servidores estritamente 
necessário para garantir 
seu respectivo funciona-
mento. Será recomenda-
do a todos os servidores 
que mantenham entre si, 
sempre que possível, a 
distância mínima de dois 
metros e que lavem com 
frequência suas mãos ou 
as higienizem com álcool 
em gel 70%, nessa ordem 
de prioridade.

as atividades presenciais da assembleia Legislativa serão retomadas nesta segunda-feira, 3 de agosto, 
conforme decisão anunciada pela secretaria-geral e diretoria de gestão de Pessoas, em portaria. as 
sessões plenárias, com o fim do recesso parlamentar, serão retomadas amanhã, dia 4, mas continuam 
sendo realizadas pelo sistema remoto. A Casa volta a funcionar no período de 7 às 19 horas, obedecendo 
uma série de normatizações. O número de servidores em cada seção será definido pelo sistema de escala. 
Aqueles inseridos nos grupos de risco continuarão com as atividades em sistema de teletrabalho
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saúde

Prefeitura de Goiânia inicia testagem 
rápida de antígeno na população

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

de Saúde (SMS), começa 
na próxima quarta-feira 
(5/8) a testagem rápida 
de antígeno da Covid-19 
na população. O objeti-
vo é reduzir o número 
de casos e internações, 
conter a disseminação 
do vírus e otimizar a re-
gulação de leitos hospi-
talares na capital.

A escolha das regiões 
para a realização dos 
testes foi feita a partir de 
critérios epidemiológi-
cos dos últimos 14 dias. 

O primeiro bairro a ser 
contemplado será o Jar-
dim Guanabara. A ação 
será realizada quarta, 
quinta e sexta-feira na 
Escola Municipal Pedro 
Costa. A equipe estará 
disposta para atender 
em duas modalidades: 
drive thru e no interior 
da escola para quem não 
possui veículo. 

A secretária de saú-
de, Fátima Mrué , expli-
cou que a SMS adquiriu 
185 mil testes rápidos 
de antígeno, que conse-
gue identificar o vírus no 
momento da infecção. As 

testagens serão realiza-
dos por demanda espon-
tânea em pessoas com 
idade acima de 12 anos 
que tiveram contato com 
casos suspeitos ou con-
firmados. A orientação é 
que as pessoas que tive-
rem algum sintoma pro-
curem uma unidade de 

saúde.. Não é necessário 
o agendamento ou enca-
minhamento médico.

A coleta do material 
para testagem será feita 
através de swab, que são 
espécies de hastes fle-
xíveis que são inseridas 
no nariz. O paciente irá 
aguardar no local e todo 

o processo  ficará pronto 
em 60 minutos. Se caso 
positivo, a pessoa já será 
atendida no próprio local, 
onde haverá uma equipe 
com médicos, biomédicos 
e enfermeiros que irão 
realizar os procedimen-
tos de orientação e cuida-
dos desse paciente, não 

sendo necessário o enca-
minhamento deste para 
uma unidade de saúde. 

É importante ressal-
tar que todos que com-
parecerem serão tria-
dos nas filas de espera, 
para evitar a aglomera-
ção e garantir o distan-
ciamento social. 

testes começam na próxima quarta-
feira (5/8) sem a necessidade de 
agendamento e serão realizados 
por demanda espontânea que 
apresentarem sintomas  da Covid-19 
e/ou que tiveram contato com casos 
suspeitos ou confirmados
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Educação de Aparecida inicia o 2º  semestre 
com regime de aulas não presenciais
Nesta segunda-feira, 03, 
começa o segundo se-
mestre para os 48 mil 
alunos matriculados em 
escolas municipais, cmeis 
e entidades conveniadas 
com Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Turismo 
(Semect), em Aparecida 
de Goiânia. A volta às 
aulas, porém, acontecerá 
seguindo os mesmos cri-
térios estabelecidos pelo 
Regime Especial de Aulas 
Não Presenciais (REANP), 
adotado ainda no come-
ço de abril como uma 
das medidas para conter 
os avanços da pandemia 
pelo coronavírus em Apa-
recida de Goiânia.

A Educação Municipal 
obedecerá a Resolução 
que o Conselho Estadu-
al de Educação de Goiás 
(CEE-GO) editou no último 
dia 28, cujo texto deter-
mina a continuidade das 

aulas remotas para insti-
tuições de ensino público 
e privada que, à princípio, 
deve seguir até o final des-
te mês. Neste sentido, o 
titular da pasta, professor 
Wanderlan Luiz Renovato, 
em sua mensagem de bom 
retorno ao semestre, jus-
tificou que a preservação 
da saúde dos alunos e dos 
servidores da Semect é 
prioridade e que, por isso, 
a Secretaria de Educação 
decidiu acompanhar a 
Nota Técnica do CEE.

“Apesar de desejarmos 
muito que nossa rotina 
escolar seja retomada, 
entendemos que, neste 
momento, a decisão mais 
segura para toda a comu-
nidade escolar é a ma-
nutenção das aulas não 
presenciais, evitando, com 
isso, a circulação de nos-
sos alunos e diminuindo 
os riscos de contágio”, pon-

derou Renovato.
O Regime Especial de 

Aulas Não Presenciais na 
Rede Municipal de Ensino 
de Aparecida foi estabe-
lecido de acordo com a 
Resolução Normativa nº 
004/2020 do Conselho 
Municipal de Educação, 
publicada no Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
em 31 de março do corren-
te ano. No texto, constam 

orientações de natureza 
técnico-pedagógicas para 
a execução das atividades 
não presenciais voltadas 
para a comunidade escolar. 

O modalidade foi uma 
alternativa encontrada 
para minimizar os preju-
ízos causados pelo iso-
lamento social e inclui 
alunos desde a Educação 
Infantil (compreendendo 
crianças dos Agrupamen-

tos de I ao V) ao Ensino 
Fundamental I e II, que 
são compostos dos estu-
dantes que estão matri-
culados de 1º ao 9º ano. 
O texto também instrui 
sobre como deve ser feito 
o atendimento aos alu-
nos que são público alvo 
da Educação Especial.

De acordo com a Co-
ordenadoria de Ensino 
e Aprendizagem, assim 
como foi realizado no 
primeiro semestre, nesta 
nova etapa os procedi-
mentos serão mantidos 
como parte da metodolo-
gia. Isso significa que os 
alunos continuarão rece-
bendo o material peda-
gógico para estudo pela 
internet e os professores 
fornecerão orientações 
por meio de canais de 
comunicação como, por 
exemplo, e-mails e gru-
pos de WhatsApp. 

Já no caso das famí-
lias que, por alguma ra-
zão, não dispuserem de 
condições de acesso on-
line, os pais irão retirar 
as atividades diretamen-
te na escola em que a 
criança estiver matricu-
lada, devendo, para isso, 
agendar dia e hora, den-
tro do horário regular de 
funcionamento das uni-
dades escolares, para a 
retirada do material.

A novidade para esta 
nova etapa é que, com vis-
ta a dinamizar e nortear a 
prática docente, a Semect 
elaborou um rol de ativi-
dades que serão disponibi-
lizadas aos professores em 
espaços virtuais específi-
cos. O material de suporte 
contempla as disciplinas 
do currículo e foi construí-
do com base no Documen-
to Curricular para Goiás, 
que é o DC-GO Ampliado. 
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aparecida de goiânia

Obras do Centro de Geração de 
Emprego e Renda seguem aceleradas

com obras a todo va-
por, a Prefeitura de 
Aparecida de Goiâ-

nia, por meio da Secre-
taria de Assistência So-
cial, entregará em breve 
um espaço voltado para 
a qualificação profissio-
nal, de forma gratuita, 
de mulheres e jovens 
em situação de vulnera-
bilidade social. O Centro 
de Geração de Emprego 
e Renda está localizado 
no Parque Santa Cecília 
e oferecerá cursos nas 
áreas de panificação, 
confeitaria, barbearia, 
entre outros. A previsão 
de término da obra é 
para o fim deste ano.

A secretária de As-
sistência Social e pri-
meira-dama, Mayara 
Mendanha, vistoriou o 
andamento das obras 
na última terça-feira, 28. 
Segundo ela, o projeto 
é da Secretaria Execu-
tiva da Mulher e visa a 
geração de renda de for-
ma empreendedora e a 
inserção no mercado de 
trabalho aos moradores 

de Aparecida.  
“Jovens e mulheres 

são os que mais sofrem 
dificuldades para conse-
guir emprego, por isso 
daremos oportunidade 
a esses grupos. Além de 
qualificar, o espaço de-
senvolverá um trabalho 
socioassistencial às fa-
mílias que são acompa-
nhadas pelos Centros de 
Referência em Assistên-
cia Social (CRAS) da re-
gião em moram. Quando 
estiver funcionado, uma 
equipe atuará no local 
para preparar e direcio-
nar os alunos ao merca-
do de trabalho”, explicou 
a secretária.

O projeto contará, 
além das salas de aula 
para ensino das pro-
fissões, com um espa-
ço para a realização de 
bazares para venda dos 
produtos produzidos 
pelos alunos. “Com 
este aprendizado to-
dos poderão ter uma 
profissão e ajudar na 
renda familiar, possibi-
litando aos empreen-

dedores e empresários 
de poderem recorrer a 
uma mão de obra qua-
lificada, conforme a ne-
cessidade de cada um”, 
destacou a secretária.

A construção do Centro 
de Geração de Emprego 
e Renda é realizada por 
meio de recurso do Go-
verno Federal, no valor 
de R$ 1,968 milhões, com 
contrapartida do Municí-
pio de R$ 49,966 mil.

Vistorias
A secretária de Assis-

tência Social vistoriou 
ainda, na terça-feira, 
28, tomando todos os 
cuidados de higiene e 
distanciamento social, 
o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de 
Vínculo da Vila Brasília, 
que passa por reforma. 
“A nova estrutura abri-
gará ainda melhor todas 
as atividades realizadas 

na unidade, oferecendo 
mais qualidade no aten-
dimento da nossa po-
pulação”, disse a secre-
tária Mayara Mendanha 
que também vistoriou as 
obras de construção da 
quarta unidade do Conse-
lho Tutelar de Aparecida, 
no Jardim Maranata.

A secretária confe-
riu ainda as obras de 
reforma do Restauran-
te Popular no Jardim 

Tropical. “A unidade é 
muito importante, pois 
garante alimentação de 
qualidade a preço sim-
bólico para a população 
mais carente da região 
do Garavelo”, ressaltou 
Mayara. O restaurante 
está fechado para o pú-
blico desde o início da 
pandemia, mas serve, 
diariamente, mais de mil 
refeições em marmitas, a 
preço simbólico de R$ 2.

Local abrigará aulas de qualificação 
profissional em diversas áreas para 
jovens e mulheres do município ho
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ACIRLAG defende abertura de supermercados 
no escalonamento da Prefeitura 
Hoje como membro do 
Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento do Coro-
navírus de Aparecida, a 
Associação Comercial, In-
dustrial e Empresarial da 
Região Leste (ACIRLAG) 
se prepara para levar na 
próxima reunião do co-
legiado uma proposta de 
abertura total dos super-
mercados do município, 
assim estes estabeleci-
mentos ficariam de fora 
do escalonamento por 
macrozona, implementa-
do durante a pandemia.

“Está é uma ativida-
de reconhecida por lei 
federal também como 
essencial, porque forne-
ce alimentos para a po-

pulação, que por fim vai 
contribuir com a saúde 
e bem estar de todos”, 
defende Maione Padeiro, 
presidente da ACIRLAG.

Além dos supermerca-
dos, ele também defende 
que a padarias também en-
trem na flexibilização e na 
sequência todo o comércio 
de Aparecida. “Os estabele-
cimentos estão cumprindo 
seu papel, conscientizando 
seus clientes e funcioná-
rios com o fornecimento 
de EPI’s, máscaras, álcool 
gel e medicação da tem-
peratura, com controle nas 
entradas e saídas. Com to-
das estas mudanças esta-
mos prontos para voltar ao 
novo normal”, acrescentou.

O presidente da ACIR-
LAG também defende 
maior rigor na fiscaliza-
ção. “Somos a favor de 
fiscalizar cada vez mais, 
com multas, se precisar, 
cobrança do uso de más-
caras, acabar com as festi-
nhas clandestinas e se for 
o caso até prisão para os 
reincidentes”, pontua.

Maione está otimista 
com as propostas da as-
sociação. “Não podemos 
deixar o comércio morrer 
e o emprego desaparecer, 
estamos certos que o pre-
feito Gustavo Mendanha 
e o comitê também têm 
está sensibilidade e logo 
teremos nosso comércio 
a todo vapor”, finaliza.
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amazon surpreende o mundo
a amazon anunciou resultados muito maiores que os estimados pelas consultoras. No segundo 
trimestre de 2020, a empresa registrou um lucro por ação de Us$ 10,30, sendo que a média das 
análises compiladas pela Bloomberg apontava para um lucro de Us$ 1,51. a receita chegou a Us$ 
88,9 bilhões entre abril e junho, enquanto analistas projetavam receita de Us$ 81,24 bilhões.

Varejistas na bolsa
Veículos de imprensa noticiam que Havan e Kalunga estão em negociação com bancos de in-
vestimento e devem lançar oferta pública inicial de ações da empresa. as varejistas ainda estão 
em fase inicial do processo de IPo, seguindo uma estratégia de investimentos pós-pademia.

tesouro direto
No mês de junho, foram realizadas 405.828 operações de investimento em títulos do tesou-
ro direto, totalizando R$ 2,05 bilhões. durante o mês, os resgates foram de R$ 1,72 bilhão. 
as aplicações de até R$ 1 mil representaram 67% das operações de investimento no mês. 
O valor médio por operação ficou em R$ 5.056,28. Neste contexto, as maiores negociações 
foram de títulos indexados à taxa Selic, que totalizaram R$ 1,03 bilhão. Os títulos indexados 
à inflação somaram, em vendas, R$ 590,97 milhões e corresponderam a 28,8% do total, 
enquanto os títulos prefixados totalizaram R$ 434,61 milhões em vendas, ou 21,2% do total.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 EconômicoGIRO
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Nos Estados Unidos, a economia reduziu a uma taxa anualizada de 32,9% entre abril 
e junho. De janeiro a março, o PIB americano encolheu 5%. O consumo melhorou 
desde a reabertura do comercio, que havia sido fechado como medida de contenção 
da Covid-19, mas o aumento recente de infecções volta a trazer incertezas.

pib dos eua 
passa por pior 
trimestre 
desde 1947

petrobras

Petróleo em baixa e efeitos 
da covid-19 explicam prejuízo

a queda de 42% do 
preço do petróleo 
tipo Brent no mer-

cado internacional explica, 
em parte, o prejuízo de R$ 
2,713 bilhão registrado 
pela Petrobras no segundo 
trimestre deste ano, contra 
lucro de R$ 18,9 bilhões em 
igual período do ano passa-
do. O resultado foi impacta-
do também pela pandemia 
do novo coronavírus, que 
reduziu em 8% o volume 
de vendas da companhia no 
mercado interno.

“Tivemos um segundo 
trimestre muito desafiador 
para a economia global e a 
indústria do petróleo”, dis-
se hoje (31), o presidente 
da Petrobras, Roberto Cas-
tello Branco, em entrevis-
ta coletiva virtual. Houve 
contração da demanda e 
colapso de preços, além de 
aumento de fretes.

Castello Branco afirmou 
que, para a Petrobras, não 
houve queima de caixa no 
período, como muitos es-
peravam. “Pelo contrário. 

Conseguimos reduzir nosso 
endividamento líquido, o 
que é relevante.” O fluxo de 
caixa operacional alcançou 
US$ 5,5 bilhões e, depois 
de pagas todas as despesas 
operacionais e investimen-
tos, sobraram US$ 3,4 bi-
lhões. “Essa foi uma grande 
vitória obtida graças ao tra-
balho integrado dos nossos 
times”, disse ele.

A perda no segundo tri-
mestre foi menor do que 
o prejuízo do primeiro tri-
mestre de 2020, da ordem 
de R$ 48,5 bilhões, porque, 
no segundo trimestre, não 
houve reconhecimento de 
impairments (redução no 
valor recuperável de ati-
vos), como ocorreu nos três 
primeiros meses deste ano, 
no montante de R$ 65,3 
bilhões. Também a exclu-
são do ICMS da base de 
cálculo do PIS/Cofins teve 
efeito favorável no resul-
tado da empresa, somando 
R$ 10,9 bilhões. Se fossem 
excluídos esses dois fatores, 
o prejuízo teria sido de R$ 

13,7 bilhões em função dos 
efeitos da covid-19 sobre as 
operações da Petrobras.

Incertezas
A diretora Financeira e 

de Relacionamento com 
Investidores, Andrea Mar-
ques de Almeida, lembrou 
que o segundo trimestre 
deste ano foi afetado tam-
bém pelas provisões do 
Plano de Demissão Volun-
tária (PDV) da companhia, 
entre outros fatores. An-
drea disse que será bem 
difícil conseguir zerar até 
o final do ano o prejuízo 
registrado, principalmente 

do primeiro trimestre, ape-
sar da recuperação de pre-
ços. Ela  destacou, porém, 
que a crise sanitária nunca 
vivenciada antes deixa o 
cenário dos próximos seis 
meses em aberto. “Vamos 
ter que esperar o final do 
ano para ter certeza de al-
guma coisa”, afirmou.

Castello Branco cha-
mou a atenção para o fato 
de o prejuízo ser contábil, 
e disse que o que importa 
para uma empresa e indi-
ca o seu grau de saúde é a 
capacidade de gerar caixa. 
Apesar de todas as dificul-
dades, a Petrobras se mos-

trou capaz de continuar a 
gerar caixa “e, mais impor-
tante ainda, de começar 
a reduzir o seu endivida-
mento líquido. Em espe-
cial, foi capaz de prepagar 
US$ 3,5 bilhões de linhas 
de crédito compromissa-
das tomadas em março, 
quando a crise estava co-
meçando a acelerar”

O presidente da Petro-
bras destacou que isso di-
minui o endividamento e é 
o reinício do processo de 
desalavancagem interrom-
pido em março e, portanto, 
reduz o custo com paga-
mento de juros, consisten-

te com a estratégia, além 
de melhorar a percepção 
de risco. A liquidez per-
manece então disponível. 
Não foi alterada porque, 
“se precisarmos, as linhas 
estão lá e poderíamos vol-
tar a sacar, coisa que não 
pretendemos fazer.”

Estratégia
Castello Branco afirmou 

que a Petrobras continua 
em busca do ajuste e da 
implementação da sua 
estratégia. Ele vê a pan-
demia da covid-19 como 
um ponto de inflexão na 
companhia e diz que ago-
ra é hora de acelerar a 
estratégia, cuja execução 
começou a ser implantada 
no ano passado, para que 
a empresa possa sair ven-
cedora da crise e termi-
nar melhor do que o país 
estava em fevereiro de 
2020”. Para isso, acelera-
-se a transformação digital 
e trabalham-se inovações 
tecnológicas que tornarão 
a exploração e produção 
de petróleo e o refino ati-
vidades de menor custo e 
maior produtividade, para 
gerar valor de forma susten-
tável ao longo do tempo.

Receitas da companhia no segundo 
trimestre alcançaram R$ 50,898 bi
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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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futebol feminino

Pia Sundhage atinge um ano na 
seleção feminina e quer final olímpica

pia Sundhage com-
pletou, na quinta-fei-
ra (30), um ano no 

comando da seleção brasi-
leira de futebol feminino. A 
sueca, de 60 anos, assumiu 
o cargo no lugar de Vadão, 
que deixou o cargo após 
a Copa do Mundo do ano 
passado, na França. A téc-
nica chegou credenciada, 
principalmente pelo bi-
campeonato olímpico di-
rigindo os Estados Unidos 
(2008 e 2012), superando 
o Brasil na primeira das fi-
nais, em Pequim, na China.

Ela também derrotou 
as brasileiras na semifi-
nal olímpica de 2016, no 
Rio de Janeiro, pela Sué-
cia (na ocasião ficou com 
a medalha de prata). Em 
Tóquio, desta vez no co-
mando da seleção canari-
nho, Pia terá a chance de 
compensar os dissabores 
anteriores e, de quebra, 
chegar à quarta final de 
Jogos Olímpicos consecu-
tiva na carreira.

“Daqui a um ano com-
petiremos pela medalha 
de ouro na Olimpíada, no 
Japão. Estaremos prepa-

radas. Eu, minha comis-
são técnica e as jogado-
ras brasileiras. Daremos 
o nosso melhor, prometo. 
Estive em uma final olím-
pica antes com a seleção 
dos Estados Unidos e da 
Suécia, e adoraria voltar 
com a ajuda de meus no-
vos amigos”, declarou a 
técnica em vídeo da CBF-
TV. “Estaremos prontas 
para os seis jogos até a 
decisão”, completou.

De 30 de julho de 
2019 para cá, Pia diri-
giu as brasileiras em 11 
jogos, com seis vitórias, 
quatro empates e ape-
nas uma derrota (em 7 de 
março deste ano para a 
França, na casa das rivais, 
em um torneio amistoso). 
No período, foram 26 gols 
marcados e apenas cinco 
sofridos. Entre os resulta-
dos, destaque às quatro 
goleadas do período (5 a 
0 na Argentina, 4 a 0 no 
Canadá e 6 a 0 e 4 a 0 no 
México) e à vitória por 2 a 
1 sobre a Inglaterra, atual 
vice-campeã mundial.

A treinadora convocou 
46 jogadoras diferentes 

até agora, utilizando 43 
delas. A atacante Debi-
nha, com seis gols, é a 
artilheira da seleção sob 
o comando da sueca. Por 
ora, o contato entre Pia, 
atletas e comissão téc-
nica é principalmente 
em inglês, mas ela vem 
treinando o português. 
No depoimento gravado 
à CBFTV, mesclou frases 
nos dois idiomas.

“Tenho um trabalho 
fantástico. É diferente 
de outros que tive, por-
que treinar fala muito 

sobre comunicação e, 
infelizmente, não falo 
português. Como treina-
dora dos Estados Unidos, 
sempre falava soccer. Na 
Suécia era fotboll. Agora 
no Brasil, tento aprender 
a falar futebol. No país do 
futebol, tenho jogadoras 
experientes e técnicas. 
Além disso, estou com 
pessoas acolhedoras e, 
de verdade, acredito que 
podemos ter uma postu-
ra positiva para o futebol 
feminino”, afirmou.

A pandemia do novo 

coronavírus (covid-19), 
além de postergar a 
Olimpíada para 2021, 
cancelou jogos com os 
quais Pia contava na pre-
paração olímpica. Entre 
eles, um amistoso com as 
norte-americanas, atuais 
bicampeãs mundiais, que 
seria em abril. Por conta 
do vírus, a técnica está na 
Suécia, mas, mesmo à dis-
tância, segue trabalhando 
com a seleção.

“Neste período que 
não temos jogos, estou 
estudando pelo compu-

tador nossos jogos re-
petidas vezes, analiso 
também os dados das 
partidas, reavaliando 
nossos números. Coloco 
um sorriso no meu rosto 
em todos os momentos 
quando marcamos um 
gol. Também participo 
de reuniões com minha 
equipe, com os técnicos 
das seleções sub-20, sub-
17 e com as jogadoras. 
Elas têm muita energia, 
damos muitas risadas. Es-
tamos tentando manter o 
time unido”, concluiu.

técnica bicampeã dos Jogos só perdeu 
uma das 11 partidas pelo Brasil Di
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