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GOIÁS

Com recorde de produção previsto para safra 
2020/2021, Caiado abre colheita da soja no Estado

Governador Ronaldo Caiado participa da abertura da colheita da soja em Goiás na Fazenda Brasilanda, em Montividiu (GO): “É um setor parceiro, do qual faço parte, e me orgulho disso”
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CINEMA
Mortal 
Kombat

A Warner Bros. divul-
gou hoje (18/02) o pri-
meiro trailer de \’Mortal 
Kombat\’. A estreia do 
novo filme baseado na 
popular franquia de jogos 
de luta está marcada para 
o dia 16/04, nos cinemas 
e na HBO Max.

Ao contrário de \’Mor-
tal Kombat Legends: A 
Vingança de Scorpion\’, 
de 2020, a nova produção 
não se trata de uma ani-
mação, mas sim de um 
live-action inspirado no 
primeiro jogo da série, 
que foi lançado original-
mente para fliperamas 
em 1992.

O Brasil é citado logo 
no início do trailer, que é 
repleto de cenas de luta 
incríveis e efeitos espe-
ciais de cair o queixo. 
Também não faltam per-
sonagens clássicos como 
Sonya, Kano, Liu Kang, 
Jax, Kung Lao, Lorde Rai-
den e Sub-Zero e seus 
respectivos bordões, que 
vão arrancar lágrimas dos 
mais nostálgicos.

Os brasileiros pare-
cem ter gostado da refe-
rência ao nosso país: em 
poucas horas, a versão 
legendada em português 
do trailer já ultrapassou 
143 mil visualizações ape-
nas no Youtube, apenas 
uma das plataformas em 
que o trailer foi subido.

Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA 
MÁXIMA 
Piratas do Caribe - A 
Vingança de Salazar 
- O capitão Salazar 
é a nova pedra no 
sapato do capitão Jack 
Sparrow. Ele lidera 
um exército de piratas 
fantasmas assassinos 
e está disposto a 
matar todos os piratas 
existentes na face da 
Terra. Para escapar, 
Sparrow precisa 
encontrar o tridente de 
Poseidon, que dá ao 
seu dono o poder de 
controlar o mar.

CINEMAÇO 
Maze Runner: Prova 
De Fogo - Após 
escapar do labirinto, 
Thomas e os garotos 
que o acompanharam 
em sua fuga da clareira 
precisam agora lidar 
com uma realidade bem 
diferente: a superfície 
da Terra foi queimada 
pelo sol e eles precisam 

lidar com criaturas 
disformes chamadas 
cranks, que desejam 
devorá-los vivos.

CINEMAÇO
Con Air - A Rota 
Da Fuga - Um 
prisioneiro em liberdade 
condicional pega 
carona em um voo que 
transporta os piores 
criminosos do país. 
Mas, quando este 
grupo toma o controle 
do avião e planeja sair 
do país, ele não diz 
que está livre e, sim, 
que ainda tem quinze 
anos para cumprir, para 
poder ser aceito entre 
os psicopatas diversos 
e tentar reverter 
a situação.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE
Incontrolável - 
Uma composição 
carregada de produtos 
altamente tóxicos 
está desgovernada e 
o perigo é iminente. 

Um condutor e um 
maquinista experiente 
precisam evitar que 
uma pequena cidade 
em seu caminho seja 
destruída. A única 
saída é botar em 
prática uma operação 
muito arriscada, 
mas o tempo corre 
contra eles.

TELA QUENTE
Como eu era Antes 
de Você - Rico e bem 
sucedido, Will leva 
uma vida repleta de 
conquistas, viagens e 
esportes radicais até 
ser atingido por uma 
moto, ao atravessar 
a rua em um dia 
chuvoso. O acidente 
o torna tetraplégico, 
obrigando-o a 
permanecer em 
uma cadeira de 
rodas. A situação o 
torna depressivo e 
extremamente cínico, 
para a preocupação 
de seus pais. É neste 
contexto que Louisa 

Clark é contratada 
para cuidar de Will. 
De origem modesta, 
com dificuldades 
financeiras e sem 
grandes aspirações na 
vida, ela faz o possível 
para melhorar o estado 
de espírito de Will e, 
aos poucos, acaba se 
envolvendo com ele.

CORUJÃO I 
Casseta & Planeta - 
A Taça Do Mundo É 
Nossa - Durante 30 anos, 
a verdadeira história 

do roubo da taça Jules 
Rimet foi escondida pelos 
militares. Orquestrado 
pelo Partido Anarco-
Nacionalista Animalista 
Carlos, o Panac, o roubo 
ocorreu em pleno desfile 
do tricampeonato, com 
a taça sendo retirada 
das mãos dos jogadores 
que haviam acabado de 
se sagrar campeões do 
mundo. O grupo passa, 
então, a sofrer a repressão 
do regime militar da época, 
tendo que se esconder em 
plena selva amazônica.
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GOIÁS

SECOM/GO - O governador 
Ronaldo Caiado participou, 
nesta quinta-feira (18/02), 
da abertura oficial da co-
lheita da soja em Goiás, na 
Fazenda Brasilanda, em 
Montividiu, na região sudo-
este. Ele conduziu a coleta 
de um talhão de soja e o 
descarregamento do grão. 
“Aqui, entre vocês, estou em 
minha casa. É um setor par-
ceiro, do qual faço parte, e 
me orgulho disso. É a coluna 
vertebral do Estado”, afir-
mou. “Não por vocês terem 
me levado a governador, 
mas por termos os mesmos 
princípios: ética, dignidade, 
honestidade de princípio e 
combate árduo à corrupção 
em Goiás”, adicionou. O go-
vernador se mostrou con-
fiante no sucesso da colheita 
do grão, com a previsão de 
novo recorde da safra. A ex-
pectativa é que a produção 
da oleaginosa alcance de 13 
a 14 milhões de toneladas na 
safra 2020/2021.

“Será uma colheita que 
dará a Goiás a condição 
de disputar o terceiro ou 
quarto lugar entre os maio-
res produtores de grãos do 
país”, disse o governador 
durante discurso. Em con-
trapartida, o Estado tem 
batalhado por inovações 
que prometem impulsionar 
ainda mais o setor. Caiado 
lembrou, entre outras coi-
sas, a iniciativa pioneira de 
ativar, em novembro do ano 
passado, o sinal da rede de 
internet móvel de quinta 
geração (5G) para o agro-
negócio, em caráter expe-
rimental, a fim de viabili-
zar o desenvolvimento de 
aplicações de inteligência 
artificial e da chamada In-
ternet das Coisas (Internet 
ofThings - IoT). Citou ain-
da o Centro de Excelência 
em Agricultura Exponen-
cial (Ceagre), instalado no 
Polo de Inovação do Parque 
Tecnológico do IF Goiano, 
em Rio Verde. “Teremos o 

centro mais sofisticado de 
pesquisa agropecuária na 
América Latina em Rio Ver-
de”, destaca.

O governador afirmou 
que se encontrou pela ter-
ceira vez com a diretoria da 
Huawei, uma das empresas 
parceiras do projeto 5G. “Es-
tamos avançando também 
agora com a John Deere, 
que vai ser nossa parceira 
com suas máquinas aco-
pladas a esse sistema, em 
todo um projeto elaborado 
pelo Centro de Excelência 
e Inteligência Artificial. É 
responsabilidade de toda 
minha estrutura de governo 
levar o que existe de mais 
moderno ao produtor rural”. 
Caiado também enalteceu e 
pediu mais parceria aos re-
presentantes do setor rural, 
ao agradecer a doação de 
R$ 1 milhão ao Governo do 
Estado, que será aplicado na 
contratação de projetos de 
restauração da GO-326 (en-
tre Claudinápolis e Anicuns), 

13 pontes e cinco cortes de 
serras (necessários para o 
traçado de rodovias). 

A produção da oleagino-
sa é uma das forças propul-
soras do agronegócio goia-
no, setor em que o Estado é 
referência nacional e inter-
nacional. Para se ter ideia, 
em 2020, o complexo soja 
foi o responsável por 51,8% 
das exportações do agro em 
Goiás, somando US$ 3,30 bi-
lhões. O titular da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Sea-
pa), Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, atribuiu o suces-
so do segmento em Goiás à 
postura do governador. “Tem 
nos dado toda a liberdade e 
o apoio para fortalecer cada 
vez mais as políticas públicas 
de desenvolvimento do setor 
agropecuário”, frisou. 

Antônio Carlos desta-
cou, ainda, que o Estado 
contribui com o país de 
forma efetiva, principal-
mente no desenvolvimen-

to da economia. “Fomos o 
maior gerador de empregos 
do Centro-Oeste no ano de 
2020 e graças, com muito 
orgulho, aos nossos produ-
tores rurais”, salientou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa (Alego), de-
putado estadual Lissauer 
Vieira, agradeceu a Caiado 
por tudo que fez por este 
segmento produtivo ao 
longo de toda sua trajetória 
política, especialmente nos 
momentos mais difíceis. 

Já o presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pe-
cuária de Goiás (Faeg), de-
putado federal José Mário 
Schreiner, enalteceu a im-
portância das parcerias en-
tre prefeitos da região com o 
Governo de Goiás. 

Entre os prefeitos, Pau-
lo do Vale, de Rio Verde, 
lembrou que o município 
figura como referência do 
agronegócio no Centro-O-
este graças à luta de Caiado 
pelo setor. “Sua bandeira 

continua erguida. Só temos 
que agradecer pelo o que 
o senhor fez, está fazendo 
e ainda vai fazer”, disse. O 
prefeito também agradeceu 
e reconheceu os esforços do 
governador na luta contra 
a pandemia da Covid-19, 
com abertura de 50 leitos 
de Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI) no hospital de 
campanha do município. 

“Tudo que nós fizermos 
para o produtor rural é pou-
co porque eles carregam esse 
País nas costas, bem como 
Estado e municípios desta 
região tão importante para 
Goiás”, sublinhou Humberto 
Machado, prefeito de Jataí. 
Já a vice-prefeita de Montivi-
diu, Débora Pedroso da Silva 
Peres pontuou: “Peço que as 
mãos de Deus continuem 
estendidas sobre cada agri-
cultor e cada família, para 
que Goiás siga bem repre-
sentado no agronegócio e 
mais uma vez possamos ser 
destaque no País.”

Com recorde de produção previsto para safra 
2020/2021, Caiado abre colheita da soja no Estado
“É responsabilidade de toda minha estrutura de governo levar o que existe de mais moderno ao produtor rural”, diz governador ao ressaltar parceria, 
ações e investimentos do Estado que devem impulsionar ainda mais o setor na região Sudoeste. “Será uma colheita que dará a Goiás a condição de 
disputar o terceiro ou quarto lugar entre os maiores produtores de grãos do país”, destaca 
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Raul Seixas: cadáver do cantor 
não havia se decomposto até 2012

O corpo do cantor Raul 
Seixas, falecido em 1989, 
não havia se decompos-
to pelo menos até o ano 
de 2012. A revelação foi 
feita por Jotabê Medei-
ros, escritor responsável 
pelo livro “Não Diga Que 
a Canção Está Perdida”, 
biografia do artista.

Em entrevista a Pedro 
Alexandre Sanches para o 
blog Farofafá, associado 
ao site da revista Carta Ca-
pital, Medeiros detalhou a 
situação. Inicialmente, ele 
comentou que, em 2012, a 
família de Raul Seixas que-
ria liberar espaço no jazigo 
onde o cantor estava en-
terrado para incluir novos 
membros da família.

“Até 2012, não (havia 
se decomposto). O sobri-
nho de Raul, Ivan Seixas, 
é diplomata do Itamaraty, 
e cuida das questões re-
lativas à família. É filho do 
Plínio Seixas, que também 
é um cara muito centrado, 
embora não queira muito 
mais falar sobre Raul”, afir-
mou, pontuando que Plínio 
Seixas não quis dar entre-
vista para o livro.

Jotabê continuou: “Ivan 
Seixas foi incumbido de ver 
essa história, porque a fa-

mília precisava do jazigo. É 
normal, depois de um certo 
tempo você retira os ossos, 
coloca numa caixa, coloca 
num espaço mais exíguo e 
abre pra novos membros da 
família. No clã dos Seixas 
foram fazer isso com Raul”.

Para a surpresa dos 
familiares, o corpo de 
Raul Seixas ainda não 
havia se decomposto. Na 
visão deles, isso aconte-
ceu porque o cantor fazia 
uso de antibióticos. 

“O Ivan é amigo do 
Sylvio Passos (criador do 
primeiro fã-clube de Raul 
Seixas) e disse: ‘Sylvio, nós 
chegamos lá, não deu pra 
fazer, o cadáver estava in-

tacto’. Ele tomava antibió-
ticos. Não é que estava in-
tacto, mas não virou osso. 
Tem um corpo lá. Quando 
os caras lerem isso vão en-
sandecer”, disse Jotabê.

Raul Seixas morreu em 
21 de agosto de 1989, aos 
44 anos, em decorrência 
de uma parada cardíaca 
causada por uma pancre-
atite aguda fulminante. O 
quadro de saúde do can-
tor era delicado - alcoó-
latra e diabético, ele não 
tomou insulina na noite 
anterior à de seu faleci-
mento. O corpo do artista 
foi enterrado no Cemitério 
Jardim da Saudade, em 
Salvador, na Bahia.

Iced Earth: Depois de vocalista 
e baixista, é a vez de Jake 
Dreyer picar a mula

Após o vocalista Stu 
Block e o baixista Luke 
Appleton anunciarem que 
estão fora do ICED EARTH, 
o guitarrista Jake Dreyer se 
distanciou da banda. Jake, 
que estava na banda desde 
2016, foi procurado pelo site 
TMZ para falar sobre seu 
atual status e disse que está 
completamente concentra-
do em sua própria banda, o 
WITHERFALL. Além disso, 
em seu perfil nas redes so-
ciais, ele não faz nenhuma 
menção ao ICED EARTH.

O guitarrista tocava 
com a banda desde 2016 e 
disse que gostou do tem-
po que fez parte do ICED 
EARTH. Por outro lado, 
afirmou que a tragédia se 
desenrolou de forma muito 

triste. A tragédia citada por 
Jake envolve Jon Schaffer, 
líder da banda, que foi pre-
so após invadir o Capitólio 
(sede do Congresso dos 
EUA) no último dia 6 de ja-
neiro. A prisão de Jon foi 
a razão da saída de Jake, 
Stu e Luke. Jon Schaffer 
foi preso no dia 17 de ja-
neiro, após se entregar. No 

momento, ele aguarda seu 
julgamento. Quando sair 
da cadeira, Jon terá que re-
começar praticamente do 
zero não só o ICED EARTH, 
mas também o DEMONS 
AND WIZARDS, uma vez 
que o vocalista Hanki Kürs-
ch (BLIND GUARDIAN) 
anunciou que não faz mais 
parte do projeto. 
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Dois tempos
1. O Shopping Cerrado ganha unidade da Premier 

Educacional, instituição voltada à graduação, pós-
-graduação e EAD. A unidade terá capacidade para 
atender, de forma presencial, 250 alunos. Formada 
por um grupo de professores e educadores renoma-
dos e vasta experiência no ensino superior, com Pro-
jetos Político-Pedagógicos construídos coletivamen-
te e implantados por uma equipe multidisciplinar. 

2. A Premier Educacional oferece cursos de pós-gra-
duação em Prescrição do Treinamento Físico em Ativi-
dades Aquáticas, Estética Clínica Avançada e Estética 
Científica e Cosmetologia,  e chega com a missão de 
abrir mais sete cursos e dois cursos de graduação: um 
de Educação Física e outro de Estética e Cosmetologia.

Para crianças
O Shopping Bougainville brinda as crianças 

com o Bouga Kids, um espaço  cenográfico, com 
palco para contação de história e teatro, área para 
oficinas variadas e muito mais. Neste final de se-
mana a equipe da Pri Magalhães estará lá com ofi-
cinas de Slime, de máscara, de capa e de cookie. As 
inscrições de 20 reais podem ser feitas até o dia de 
cada evento através da plataforma online Sympla.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O 
iogurte é uma boa fonte 
de cálcio e proteínas de 
alto valor biológico.
n INFLUENTE - 
Vereador Lucas Kitão 
lidera o ranking da 11ª 
edição do Prêmio Mais 
Influentes da Política, da 
Contato Comunicação, 
com 21,7% dos votos. 
na categoria Político 
Promissor.  
n BOLSAS - A Estácio 
está oferecendo aos 
servidores públicos de 
todo o País, até o dia 
28 de fevereiro, 55% de 
bolsa. As inscrições são 
gratuitas e o benefício 
é válido durante todo o 
curso, aos estudantes 
de Pós-graduação Lato 
Sensu e de Graduação, 
nas modalidades de 
ensino Presencial, 
Semipresencial, Flex 
e Digital. Informações 
pelos telefones 4003-
6767 e 0800 880 6767 
ou acessar o formulário 
da campanha pelo 
link: https://forms.gle/
B2pYpCKoFKsKijmu9

n AQUÀRIO DE 
OSTRAS - De 
Recife, o empresário 
Cassiano Falangola 
desembarca em Goiânia 
especialmente para 
conhecer de perto 
o aquário de ostras 
que funcionará no 
Bräuhaus Restobier, 
que vai promover a 
experiência de servir 
o prato litorâneo no 
coração do Brasil. As 
ostras serão fornecidas 
por Falangola, que 
é um dos principais 
cultivadores de frutos 
do mar no nordeste.

BATE-PAPO ONLINE 
Neste domingo (21), Mirna Kambeba Omágua Yetê 
Anaquiri, artista, professora, performer e ativista de 
movimento indígena, escritora indígena reconhecida 
internacionalmente, recebe Márcia Wayna 
Kambeba, para um bate-papo, gratuito e virtual no 
Miscelânea Cultural, sob o tema Arte e Inclusão. 
Márcia é escritora, poetisa, fotógrafa, locutora, 
compositora, ativista, educadora, atriz e palestrante 
de assuntos indígenas e ambientais no Brasil e no 
exterior, e membro da Academia Internacional de 
Literatura Brasileira nos Estados Unidos

Divulgação

NA TELINHA DA TV 
Ator mineiro, Michel Abou Abdallah, reapareceu nas 
telas da TV Globo na reprise de A Força do Querer. 
O ator apareceu numa cena emocionante do 
enredo: a fuga de Bibi, personagem interpretada por 
Juliana Paes. Abou faz o papel de um policial que 
causa imprevistos na fuga da protagonista. Michel 
participou recentemente da novela “Gênesis”, na 
etapa Torre De Babel, da Record TV

Divulgação
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AGRONEGÓCIO

Nadia Lippi  - O agronegócio 
é um dos setores de maior 
importância da economia 
goiana. Segundo dados do 
Instituto Mauro Borges de 
Estatísticas e Estudos So-
cioeconômicos, quando é 
avaliada a importância da 
agropecuária para a gera-
ção de renda local, obser-
va-se que essa atividade é 
a principal para diversos 
municípios.  Ano após ano, 
o Centro-Oeste tem se con-
solidado como o celeiro do 
Brasil, abastecendo tanto o 
mercado doméstico quanto 
o internacional.

Em razão de sua re-
levância para a economia 
goiana e do país, esse setor 
tem recebido apoio do Po-
der Legislativo e de vários 
Deputados Estaduais por 
meio de diversos projetos de 
lei voltados para as cadeias 
produtivas do agronegócio e 
a promoção de eventos para 
a discussão de políticas de 
estímulo ao aprimoramento 
da atividade no campo.

Um dos maiores defen-
sores desse segmento é o 
Deputado Estadual Zé Ca-
rapô (DC). O parlamentar 
é produtor rural em Jataí, 
no Sudoeste goiano, um 
dos municípios conhecidos 
como o celeiro da agricultu-
ra em Goiás. 

A CAPC da Alego foi ins-
talada em 19 de fevereiro de 
2019 e promoveu uma sé-
rie de audiências públicas e 
reuniões ordinárias. Nas pri-
meiras reuniões o centro das 
discussões eram as questões 
relacionadas à regulamen-
tação do ICMS ecológico e 
também à modificação da 
resolução que trata da cons-
tituição de corpo técnico 
efetivo para realização do 
licenciamento ambiental. 
Conforme pontuou Carapô, 
a exigência estaria onerando 
o orçamento da prefeitura, 
sobretudo as dos municípios 
de menor porte. O deputa-
do ressaltou o intuito de a 
comissão reunir apoio dos 
munícipes que participaram 
das audiências públicas, a 
fim de tentar minimizar o 
excesso de burocratização e 
processos de licenciamen-
tos ambientais paralisados, 
que travam o desenvolvi-
mento econômico. Em uma 
dessas audiências houve a 
participação de cerca de 180 
pessoas no auditório da As-
sembleia Legislativa, dentre 
elas prefeitos, vereadores, 
secretários, produtores ru-
rais e outros.

DESBUROCRATIZAÇÃO 
DE LICENÇAS 
AMBIENTAIS

Após reuniões da comis-
são, foi elaborado e sancio-

nado pelo governo, projeto 
de lei nº 7036/19 de autoria 
dos deputados Zé Carapô, 
Bruno Peixoto e Lissauer 
Vieira, com participação da 
Semad e outros órgãos do 
Executivo. Durante a fase de 
elaboração e discussão hou-
ve um processo de discus-
são, com dezenas de reu-
niões públicas e setoriais, 
com o intuito de proteger 
o meio ambiente, desbu-
rocratizar o licenciamento 
e alavancar investimentos. 
O deputado estadual Zé 
Carapô disse que a nova lei 
sancionada foi uma grande 
conquista para os goianos 
e comunicou que aqueles 
que o acompanham desde 
o início do mandato sabem 
que a desburocratização 
das licenças ambientais é 
uma das bandeiras de seu 
trabalho como parlamentar 
na Assembleia Legislativa 
de Goiás. “Desburocratiza-
ção responsável do licen-
ciamento ambiental é um 
incentivo para quem quer 
investir no nosso Estado e 
gerar emprego, sem deixar 
de lado a responsabilidade 
com o meio ambiente”, res-
saltou o deputado.

“Agora a Lei que define 
a nova política de licencia-
mento ambiental favorece 
os empreendimentos a ti-
rar licenças ambientais de 
forma mais rápida e clara 
e também incentivar em-
preendedores em situação 
irregular a se ajustarem”, en-
fatizou Zé Carapô.          

A Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), também 
aprovou o decreto legislativo 
2482/19 de autoria do depu-
tado Zé Carapô (DC) que sus-
ta os incisos III e IV do art. 12 
da Resolução nº 02, de 29 de 
julho de 2016, expedida pelo 
Conselho Estadual de Meio 
Ambiente (CEMAM).

O decreto legislativo vi-
sou desburocratizar o pro-
cesso de licenciamento 
ambiental nos municípios, 
inclusive os de impacto lo-
cal, relacionados no anexo 
único da Resolução CEMAM 
02/2016, adequando leis. 
Dessa forma, foram sustados 
os incisos III e IV do art. 12 da 
Resolução nº 02 do CEMAM, 
os quais estabeleciam que o 
município que pretendesse 
se credenciar junto ao CE-
MAM, para realização do li-
cenciamento ambiental das 
atividades de impacto local 
deveria possuir nos quadros 
do órgão municipal de meio 
ambiente, ou a disposição 
deste, profissionais legal-
mente habilitados para a re-
alização do licenciamento 
ambiental e exercício da fis-
calização ambiental investi-
dos, mediante aprovação em 

concurso público, em cargos 
de provimento efetivo, cria-
dos em lei compatíveis com 
o desempenho da função. 
Os citados incisos obrigavam 
os municípios a terem gas-
tos financeiros e a realiza-
rem concursos públicos, com 
profissionais qualificados em 
nível superior, sem sequer, 
considerar se os municípios 
tinham demanda ou suporte 
financeiro suficiente para es-
sas contratações.

O autor da propositura, 
Zé Carapô, explicou que a 
aprovação do decreto foi im-
portante para desburocrati-
zar e descentralizar o serviço 
público, além de colaborar 
com a geração de emprego, 
renda e receita para os cofres 
dos municípios de todo esta-
do de Goiás. “O intuito do de-
creto foi agilizar os processos 
de licenciamento ambiental, 
respeitando a competência 
dos entes federados, com a 
segurança jurídica necessária 
para quem busca o licencia-
mento, priorizando a preser-
vação do meio ambiente”, 
disse o deputado.

AGRICULTURA FAMILIAR
Também preocupado 

em ajudar os agricultores 
da agricultura familiar, o 
Deputado Zé Carapô apre-
sentou dois projetos.

 Foi aprovado projeto de 
lei nº 1052/19, de autoria do 
deputado estadual Zé Carapô 
(DC). A presente iniciativa le-
gislativa buscou a instituição 
no calendário cívico cultural 
do Estado de Goiás da Sema-
na Estadual da Agricultura 
Familiar a ser comemorada, 
anualmente, na semana que 
compreende o dia 24 de ju-
lho. O objetivo foi conscien-
tizar a sociedade acerca do 
trabalho desenvolvido pe-
los agricultores familiares, 
bem como instituir políticas 
públicas de incentivo ao pe-
queno produtor. Hoje graças 
a esse projeto a semana da 
agricultura familiar está sen-
do celebrada anualmente.

Nesse sentido, nasceu 

também o Programa Eman-
cipar, projeto nº 2874/19, 
também de iniciativa do de-
putado Zé Carapô. O Progra-
ma estabelece um conjunto 
de ações que visa dar apoio 
assistido aos agricultores fa-
miliares, abrangendo toda 
cadeia produtiva, através 
das linhas de crédito de pro-
dução, acompanhamento 
familiar, comercialização e 
controle social.

 A Agricultura Familiar é 
a principal responsável pela 
produção dos alimentos que 
são disponibilizados para 
o consumo da população 
brasileira, é o que realmente 
chega à nossa mesa.

 
PROGRAMA EMANCIPAR

O Programa Emancipar 
é um dos maiores progra-
mas de agricultura familiar 
e solidária do Brasil, voltado 
a garantir a geração de tra-
balho e renda ao criar em-
preendimentos familiares 
com foco na geração de de-
senvolvimento nos municí-
pios. O objetivo da nova lei 
foi definir um conjunto de 
ações voltadas a apoiar de 
forma assistida agricultores 
familiares, com a finalidade 
de promover a independên-
cia financeira do produtor 
rural, com o resgate de seus 
direitos e condições de auto-
sustentação, a fim de gerar o 
desenvolvimento profissio-
nal e humano, garantindo a 
geração de trabalho e renda 
em Goiás. “Dessa forma, ire-
mos consolidar a perspectiva 
de um estado emancipador, 
através das integrações dos 
órgãos governamentais com 
o produtor rural, criando 
empreendimentos familiares 
que gerarão desenvolvimen-
to para o município”, acen-
tuou Zé Carapô.

O Deputado também 
realizou uma exposição do 
programa Emancipar, des-
tinado a famílias detentoras 
de empreendimentos fami-
liares da agricultura familiar 
e economia solidária de Goi-
ás. O evento foi realizado no 

auditório Costa Lima e con-
tou com a participação de 
várias autoridades, prefeitos, 
vereadores, lideranças e agri-
cultores. Além da exposição, 
ocorreu a feira da Agricultu-
ra Familiar no hall da Alego, 
onde vários agricultores de 
cooperativas de vários mu-
nicípios do Estado tiveram a 
oportunidade de comerciali-
zar seus produtos. Os produ-
tores rurais integrantes das 
cooperativas, que estiveram 
presentes e expuseram seus 
produtos, fizeram questão 
de agradecer ao deputado Zé 
Carapô pelo espaço para co-
mercialização da produção 
e manifestaram alegria em 
participar do lançamento.

EXPOSIÇÃO DO PROJETO 
JUNTOS PELO ARAGUAIA

O Deputado Estadual e 
Presidente da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Co-
operativismo, Zé Carapô 
(DC), promoveu também a 
reunião de exposição para 
maior divulgação e pro-
moção de diálogos sobre a 
proposta de recuperação de 
10 mil hectares de áreas de 
preservação permanente ao 
longo do Rio Araguaia, nos 
estados de Mato Grosso e de 
Goiás, em parceria com a Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, senhora An-
dréa Vulcanis. Ele afirmou 
que o objetivo da exposição 
foi debater com produtores, 
governo, órgãos, instituições 
e entidades que atuam com 
desenvolvimento sustentá-
vel, a ação de conservação 
do solo, a implantação de 
bacias de contenção de água 
de chuvas e sedimentos, o 
terraceamento de pastagens 
e a recomposição de flores.

CAPC EM 2020
Em 2020 a CAPC enfren-

tou um ano atípico com 
sessões remotas e muita 
adaptação, tentando atingir 
todos seus objetivos. “Hou-
ve dedicação mútua de to-
dos os membros do colegia-
do. Um dos nossos objetivos 
foi desempenhar de manei-
ra íntegra e transparente as 
atividades desenvolvidas 
por essa comissão. Também 
tentamos atender, dentro 
do que estava ao nosso 
alcance, as demandas da 
agricultura, pecuária e do 
cooperativismo de Goiás”, 
salientou Zé Carapô.

O parlamentar afirmou 
ainda que, apesar das difi-
culdades do ano, ele como 
presidente da comissão, pro-
curou responder às expecta-
tivas e exigências do cargo. 
Os trabalhos da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Co-
operativismo durante o ano 

de 2020 compreenderam a 
aprovação de oito projetos 
de lei e a distribuição de três 
outras proposituras.

‘’Com gratidão encer-
ramos o biênio 2019/2020. 
Durante toda a minha gestão 
me empenhei em buscar o 
crescente desenvolvimento 
da nossa comissão. Procu-
ramos vencer uma série de 
desafios, que se apresentou. 
Entre eles, o cenário inusita-
do causado pela pandemia 
do coronavírus (Covid-19). 
Foi um ano desafiador e di-
ferente, mas não medimos 
esforços para fazer o melhor. 
Pela primeira vez na história 
da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, as sessões 
foram virtuais (remotas) por 
causa dos cuidados com a 
Covid-19. Mesmo assim, 
houve dedicação mútua de 
todos os membros da comis-
são. Um dos nossos objetivos 
foi servir de maneira íntegra 
e transparente as ativida-
des desenvolvidas pelo co-
legiado. Também tentamos 
atender, aquilo que estava 
ao nosso alcance, as deman-
das da agricultura, pecuária e 
do cooperativismo do nosso 
Estado. Apesar das dificul-
dades, procurei responder 
às expectativas e exigências 
do cargo, e continuarei com 
muita determinação preocu-
pado com nossa missão, que 
é o bem comum da socieda-
de, concluiu o parlamentar.

COMISSÃO
Conforme o art. 45, inci-

so X, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa, 
os campos temáticos, áreas 
de atuação e competências 
da Comissão de Agricultura, 
Pecuária e Cooperativismo 
são a agricultura, pecuária, 
pesca e economia agrícola de 
modo geral; estímulos fiscais 
à agricultura, pecuária e co-
operativismo; promoção do 
desenvolvimento rural e do 
bem estar social no campo; 
política de eletrificação rural; 
vigilância e defesa sanitária 
animal e vegetal; cooperati-
vismo; terras públicas e as-
suntos fundiários; e demais 
matérias referentes ao setor 
primário da economia.

Em 2019 e 2020, além do 
presidente Zé Carapô (DC) 
e Chico KGL (DEM) vice-
-presidente, a comissão teve 
como titulares os deputados: 
Amauri Ribeiro (PRP); Karlos 
Cabral (PDT); Paulo Trabalho 
(PSL); Rafael Gouveia (DC); 
e Wagner Neto (Patriotas). 
São suplentes os deputados 
Coronel Adailton (PP); Diego 
Sorgatto (PSDB); Iso Moreira 
(DEM); Major Araújo (PRP); 
Rubens Marques (PROS); Tal-
les Barreto (PSDB); e Wilde 
Cambão (PSD).

Deputado Zé Carapô é destaque no comando da Comissão 
de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Alego
Sob o comando do deputado Zé Carapô (DC), a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo (CAPC), da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), 
apresentou um saldo positivo nas ações promovidas

Divulgação



Domingo, 21 de fevereiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal6

Júnior Guimarães 

n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

A importância do esfoliante facial
Nos cuidados com a pele, é importante ficar atento à 
composição dos produtos
Para ter uma pele lisinha, sem manchas e outras marcas, é 

importante esfoliá-la. Formulado com os óleos vegetais de 
rosa mosqueta e calêndula, óleos essenciais de alecrim, 
lavanda e melaleuca, e esferas de Apricot, o esfoliante facial 
da Piunature, possui a finalidade de renovação celular, 
hidratação intensa, tratamento de acne, manchas e marcas 
de expressão.

Dentre os principais ativos do esfoliante facial da Piunature, 
estão: Rosa mosqueta: possui ação regeneradora dos 
tecidos, cicatrizante, clareadora e emoliente. Indicada no 
tratamento de queimaduras, cicatrização, redução de 
cicatrizes antigas, queloides, ulcerações, ictiose, psoríase. 
Atenua rugas e linhas de expressão, hidrata a pele, previne e clareia 
estrias e manchas.

Calêndula: clareadora, anti-inflamatória, bactericida, antifúngica, antialérgica, 
cicatrizante e ceratolítica. Usada em peles maduras, feridas, queimaduras, 
calos, verrugas e frieiras.

Melaleuca: cicatrizante, fungicida, imune estimulante, vulnerário e antisséptico. 
Indicado para tratar acne, abscessos, herpes, micose, lesões infectadas, caspa 
e verrugas.

Alecrim: analgésico, cicatrizante, antisséptico, citofilático, regulador da seborreia, 
rejuvenescedor. É indicado para acne, abcesso, queimadura, lesão, dermatite, 
eczema, pele seca e envelhecida.

Lavanda francesa: antisséptico, citofilático, 
cicatrizante, descongestionante, calmante e 
analgésico. Indicado para tratar acne, dermatite, 
psoríase e

eczema.
Esferas de Aprictot: proporcionam a renovação 

celular, melhora a circulação sanguínea local e 
ajuda na absorção dos princípios ativos. Indicado 
para tratamento de rugas, acne, manchas e 
cicatrizes. @piunature_fitocosmeticos

www.piunature.com.br

Cuidados com a pele: Bruma facial Piunature
Entenda como esse produto pode ajudar a restaurar o brilho da sua pele
Segundo Lígia, que é cosmetóloga e química, “A Bruma remineralizante pode ser 

aplicada quantas vezes forem necessárias no rosto por dia. Pode ser deixada 
ao lado da garrafinha de água, para se lembrar de aplicar”. Esse produto é um 
item essencial para os cuidados com a pele.

A Bruma da Piunature, além de tudo, ajuda ainda a manter a pele hidratada. Pode 
ser usada antes da maquiagem e do protetor solar, como também no meio do 
dia, quando sentir algum ardor na pele ou calor. Com a pele hidratada, esse 
produto é um ótimo rejuvenescedor, já que evita o surgimento de linhas de 
expressão e rugas.

O segredo para uma pele bonita é o disciplina, bons cosmeticos, sono, 
hidratação, alimentação balanceada e genética é claro.

Piunature Fitocosméticos | Lígia Mara Mocelin | Diretora, fundadora | @piunature_
fitocosmeticos | www.piunature.com.br

View Cosméticos 
Lança Kit Capilar Da Moana
Mais produtos chegam para completar 
a linha da personagem
O Kit Moana é composto por shampoo (230ml) e 
condicionador (250ml) para cabelos cacheados, 
como o da personagem. Com óleo de coco, os 
produtos são perfeitos para manter os cachos 
hidratados, lindos e definidos. O kit ainda vem com 
uma cartela de tatuagens inspiradas na Moana 

para brincar e se divertir muito! Preço médio: R$ 34,90
Os produtos da View Cosméticos são hipoalergênicos, dermatologicamente 

testados e cruelty free (não testados em animais). Hashtags: #viewcosmeticos 
#mundoviewcosmeticos #cosmeticosinfantis #cosmeticoinfantil 
#cosmeticosparacriancas #moana | SAC: (11) 4603-2005 | sac@
viewcosmeticos.com.br | http://viewcosmeticos.com.br/ | https://www.facebook.
com/ViewCosmeticos/ | https://www.instagram.com/viewcosmeticos/

JATAÍ

Governo de Goiás assina convênio 
para pavimentação asfáltica da 
GO-180 e recebe doação de R$ 1 
milhão para obras estruturantes 
Durante abertura da colheita da soja em Goiás, realizada nesta quinta-feira (18/02), 
em Montividiu, governador Ronaldo Caiado agradece parcerias entre Goinfra, 
prefeitura de Jataí, entidades representativas e produtores rurais. Ele defende 
“obras dignas”, como pavimentação de qualidade, e expansão da logística

SECOM/GO - O gover-
nador Ronaldo Caiado 
assinou nesta quinta-feira 
(18/02) convênio com a 
prefeitura de Jataí para a 
pavimentação asfáltica da 
GO-180. No total, serão 
investidos R$ 475.311,32 
em 28,5 quilômetros de 
rodovia. Acompanhado 
pelo presidente da Agên-
cia Goiana de Infraestru-
tura e Transportes, Pedro 
Sales, Caiado ressaltou 
que a determinação da 
atual gestão é fazer asfal-
to do mesmo parâmetro 
do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), dentro 
de regras claras para que 
o cidadão goiano se sinta 
respeitado. “Temos nos 
esforçado ao máximo, tra-
balhado diuturnamente, 
para superar essa fase de 
asfalto de ‘R$ 1,99’ e fazer 
obras dignas para todo ci-
dadão”, garantiu durante 
solenidade, realizada em 
Montividiu, que também 
marcou abertura oficial da 
colheita da Soja em Goiás. 

Na ocasião, o Governo 
de Goiás também recebeu 
a doação de R$ 1 milhão 
para a contratação de pro-
jetos de restauração da GO-
326, entre Claudinápolis e 
Anicuns, e de recuperação 
de 13 pontes e cinco cortes 
de serra, procedimento ne-
cessário para abertura de 
rodovias. O recurso foi ar-
recadado por uma campa-
nha de entidades do setor 
agrícola, junto aos associa-
dos – Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Goiás 
(Faeg), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Se-
nar Goiás), Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Goiás (Aprosoja Goiás), 

Associação Goiana dos 
Produtores de Sementes e 
Mudas (Agrosem) e Asso-
ciação Goiana dos Produ-
tores de Algodão (Agopa). 

Caiado defendeu a 
parceria com o setor rural 
e destacou que em mo-
mentos críticos o agro-
negócio ajuda a sustentar 
o Estado. “Juntos, vamos 
mostrar que Goiás vai ser 
o melhor Estado para se 
viver, com segurança, con-
dições de tratamento de 
saúde, educação, política 
social e oportunidade de 
emprego”, disse. Todo re-
curso será investido em 
ações para melhorar a ca-
pacidade de produção do 
produtor rural. “É para a 
gente expandir a condição 
de dignidade e de logística 
em Goiás”, afirmou. “Não 
estamos brincando de fa-
zer governo”, acrescentou.

Prefeito de Jataí, Hum-
berto Machado ressaltou 
que as parcerias com o Go-
verno de Goiás poderão 
incrementar a produção 
agrícola do Estado, em es-
pecial no Sudoeste goia-
no; “Jataí ainda tem uma 
região que dá para abrir 
mais 100 mil hectares de 
lavoura”, sublinhou. 

O presidente Pedro Sa-
les lembrou que o Governo 
de Goiás recebeu o Esta-
do em um cenário fiscal 
crítico, mas que, mesmo 
com todas as dificuldades 
econômicas, a atual gestão 
venceu desafios. “Fizemos 
os investimentos que pre-
cisávamos fazer e ainda te-
mos pontos críticos a en-
frentar”, disse. Ele destacou 
que uma das determina-
ções do governador Ronal-
do Caiado é sempre estar 
de braços dados com o 

setor rural. “A Goinfra está 
sempre de portas abertas 
para que juntos possamos 
batalhar e levar a melhoria 
que os senhores precisam 
para carregar o Brasil para 
frente”, projetou.

O secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Antô-
nio Carlos de Souza Lima 
Neto, enalteceu o apoio 
dado pelo governador Ro-
naldo Caiado para o setor 
no Estado e reconheceu 
o trabalho desenvolvido 
pela Goinfra para impul-
sionar a produção agrícola 
de Goiás. “[O setor tem] 
pauta, demandas intensas, 
para  ter a oportunidade 
de escoar a produção e 
não atrapalhar a compe-
titividade dos produtores 
dentro das propriedades 
rurais”, disse.

José Mário Schreiner, 
deputado federal e pre-
sidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de 
Goiás (Faeg), afirmou que 
as parcerias feitas entre 
prefeituras, governo e 
produtores “são o epicen-
tro da produção agrope-
cuária do nosso Estado”. 
“Se não nos dermos os 
braços e não reconhe-
cermos os avanços, não 
vamos conseguir avançar 
mais”, alegou.

O presidente da As-
sembleia Legislativa, 
Lissauer Vieira, também 
falou dos bons resulta-
dos obtidos por meio de 
parcerias firmadas com 
o Estado. “Nós vemos a 
dificuldade que o gover-
nador pegou o Estado. Se 
não fossem as parcerias, 
talvez não estaríamos 
aqui vivendo este mo-
mento”, disse.

Solenidade realizada em Montividiu foi marcada pela concretização de parcerias entre 
entidades representativas e Governo de Goiás: recursos na ordem de R$ 1 milhão foram 
repassados ao Estado para investimentos em obras estruturantes
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Seu anúncio também é visto 
no Jornal - Gazeta do Estado

A SolidAriedAde AnimA o Ser 
humAno. AlgunS penSAm que 
SejA umA coiSA AbStrAtA. Não é. 
Você de repente está muito 
bem de vida, daqui a pouco 
não está mais. Um vizinho 
lhe arranja alimento para 
seus filhos. Veja a Solidarie-
dade ativa nesse ato! Você 
vive distante, de súbito, 
sente no coração o desejo 
de se formar, digamos, em 
medicina, não tem o apoio 
de ninguém. Põe o pé no 
caminho, chega ao destino 
procurado e encontra pes-
soa amiga que o incentiva. 
E, depois de muita luta, 
alcança a vocação ambi-
cionada. Apesar de haver 
quem diga: “Não, eu me 
fiz sozinho!” Duvido! Esses 
deveriam olhar para si pró-
prios e ver se estão nus, por-
que as roupas que vestem 

Sentido da Solidariedade

Artigo

n  Paiva Netto 

passaram por muitas mãos. 
O tecido, antes, foi um ve-
getal qualquer perdido no 
campo; o botão compôs o 
corpo de um pobre animal. 
Seu cabelo precisa ser cor-
tado. Deve-se tudo isso ao 
barbeiro, à costureira, ao 
alfaiate, ao operário, ao em-
presário... Devemos sempre 
algo a alguém. Observem o 
quanto a Solidariedade per-
meia a vida humana. 

Mas ainda existem 
aqueles para quem esse 
fator não seja ação de po-
lítica social. 

Por isso é que, se parar-
mos um pouco e meditar-
mos, voltados para a Histó-
ria, poderemos concluir a 
razão pela qual, talvez, ide-
ologias brilhantes, na hora 
do “ver para crer”, apre-
sentam resultado aquém 
do previsto, deixando os 
seus mais nobres idealistas 
frustrados. Por quê? Por-
que faltou Solidariedade 
no coração de alguns dos 
seus executores. Isso para 

não falar em Caridade, 
poderoso sentimento que 
soberanamente envolve 
todos os demais. (...) Há os 
que até agora a conside-
ram delírio de “desvaira-
dos” religiosos ou místicos 
“impostores”. Binet-San-
glé (1868-1941), autor de 
A loucura de Jesus, de cer-
ta forma pensava assim. 
Hoje, na Vida Espiritual 
— onde fatalmente caem 
as escamas que ensombre-
cem o entendimento dos 
Assuntos Divinos enquan-
to permanecemos na car-
ne — pode estar revendo 
seus conceitos. 

Sem Solidariedade e 
sem espírito de Caridade, 
Estratégias de Deus, nin-
guém irá para a frente. O 
tempo mostrará aos mais 
céticos (...). Um dia serão 
quesitos fundamentais da 
Política (com P maiúsculo). 

joSé de pAivA nettoé 
jornAliStA, rAdiAliStA e 

eScritor. pAivAnetto@lbv.org.
br — www.boAvontAde.com

goiâniA Sempre foi viStA e re-
conhecidA como cidAde Aco-
lhedorA e hoSpitAleirA,  umA 
cApitAl do brASil referênciA 
do pArA Se viver.  Goiânia tem 
uma população pautada, re-
ferência no meio Ambiente, 
com verde por todo lado. 
Não podemos esquecer de 
nossas especialidades gas-
tronômicas, a exemplo o 
famoso Frango com Pequi 
ou até mesmo o Empadão 
Goiano, que torna ainda 
melhor nossa estadia em 
solo goiano. Não é apenas o 
verde ou a gastronomia que 
fazem de nossa capital uma 
cidade maravilhosa. Andan-
do pelas ruas e avenidas da 
grande cidade avistamos a 
linda arquitetura que cha-
ma atenção dos olhos de 
todos e também das lentes 
fotográficas, como o belo 
Teatro Goiânia, localizado 
no centro da cidade, na Rua 
23. Não podemos deixar de 
citar o Centro Cultural Os-
car Niemeyer, localizado Av. 
Dep. Jamel Cecílio, Km 01, 
onde de longe avistamos 
sua beleza grandiosa.

Falar da cidade acolhedo-

“Uai sô”, não é mesmo que Goiânia é uma 
das melhores cidades para morar?!

Artigo

n Washington Xavier

ra e não falar do grande calor 
humano é a mesma coisa 
que não falar não é mesmo?! 
A pandemia tirou nossos 
abraços e apertos de mãos e 
a famosa roda de conversa 
que nós goianos gostamos, 
porém logo vamos podere-
mos voltar a nos abraçar e 
seguir com nossas prosas de 
conversas. Falando em calor 
humano, não podemos es-
quecer a tradição das feiras 
de ruas, aquelas de bairros, 
cada uma com sua especia-
lidade e claro, também tem 
as feiras especiais como a 
grande feira da Lua e do Sol. 
Aliás, você sabia que Goiânia 
tem a maior Feira da América 
Latina? Sim, a famosa  Feira 
Hippie, reconhecida como 
a maior feira ao ar livre da 
América Latina com mais 
de 6 mil expositores e, como 
falamos entre nós, “Uai sô, 
pode Acreditar!”.

Outra curiosidade: Goiâ-
nia é reconhecida como “Ca-
pital Verde do Brasil”, você 
sabia? A capital goiana pos-
sui a maior área verde por 
habitante do país. Em nível 
mundial, fica atrás apenas 
da cidade de Edmonton, no 
Canadá. E é por este motivo 
que Goiânia é considerada a 
capital verde do País, por isso, 
não é a toa que temos os mais 

lindos Parques Municipais, 
não é mesmo? Como refe-
rência, o Parque Flamboyant, 
Jardim Botânico e nosso 
grande Bosque dos Buritis, te 
aconselho a fazer uma vista 
caso ainda não conheça; leve 
uma câmera para registrar 
este momento fabuloso!

A noite cai em nossa cida-
de e logo vem o acolhimento 
dos famosos “barzinhos” da 
cidade, que dur até o ama-
nhecer do dia seguinte. Mui-
tos estão na expectativa da 
pandemia passar para dar 
aquela volta pela Cidade. Fa-
lar dos Bares e não lembrar 
da marca registrada do bar é 
complicado, Goiânia é lem-
brada também como a cida-
de do sertanejo, com muita 
moda de Viola e até muito 
forró, é uma festa só!

E por estes grandes 
motivos estamos entre as 
100 cidades melhores para 
se viver! Goiânia, do cora-
ção verde, da arquitetura 
bela, do frango com pequi. 
É uma cidade acolhedora 
porque sabe abraçar e sabe 
sentir, somos irmãos! Goi-
ânia parece pequena mas 
ao adentrá-la caímos na 
grandiosidade do amor e 
do carisma que só se acha 
em solo Goianiense.

wAShington XAvier

A intenção de comprA de imó-
veiS nuncA foi tão grAnde, e no 
que depender dAS tAXAS de ju-
roS, muitAS fAmíliAS devem ter 
em 2021 o Sonho do imóvel 
próprio concretizAdo. Um dos 
indicativos vem de pesquisa 
divulgada em janeiro pela 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe) e 
do Grupo Zap, que aponta 
alta proporção de pessoas, 
que declararam que preten-
dem adquirir um imóvel nos 
próximos três meses. A por-
centagem passou de 43% no 
2º trimestre para 48% no 3º 
trimestre de 2020.

Em fevereiro, a taxa bá-
sica de juros (Selic) que é 
de responsabilidade do Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 
(BC) segue fixada a 2% ao 
ano, o que sinaliza uma boa 
vantagem para quem de-
seja comprar empreendi-
mentos imobiliários. Por-
tanto, atualmente, seja para 
investimento ou moradia, 
está mais vantajoso do que 
manter as economias guar-
dadas em rendimento.

Outro benefício está nas 

umA novA formA de punição vem 
gAnhAndo forçA no tribunAl dAS 
redeS SociAiS: o cAncelAmento de 
peSSoAS.  O fenômeno, que tem 
sua origem na “Cultura do 
Cancelamento”, vem sendo 
utilizado na internet para pu-
nir, excluir e, principalmente, 
cancelar, pessoas públicas, 
que disseram coisas precon-
ceituosas e ofensivas consi-
deradas inaceitáveis na atua-
lidade. A chamada cultura do 
cancelamento permite que a 
opinião pública se manifeste 
contra qualquer ato conside-
rado inaceitável para os dias 
de hoje como, por exemplo, 
racismo, discriminação, pre-
conceito, xenofobia, homofo-
bia e abuso de poder. Porém, 
por outro lado, ela também 
oferece perigos que são ca-
racterísticos a qualquer ato 
de censura e exclusão, já que 
nem sempre é claro o limite 
entre o certo e o errado.     

A maneira punitiva como 
funciona o cancelamento vir-
tual de pessoas se assemelha 
a antiga forma relatada na 
história de apedrejamento ou 
linchamento. Aqueles que de-
sejam repudiar algum tipo de 
comportamento conseguem 
participar de forma direta no 

Investir na compra de imóveis se 
torna ainda mais vantajoso

Cancelamento Social

Artigo

Artigo
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taxas de juros para financia-
mento imobiliário, que va-
riam atualmente de 5,95% a 
6,70% ao ano dependendo 
da instituição financeira. A 
pandemia também abriu 
caminho para que aquele 
cliente que estava em casa 
passasse a analisar mais a 
sua moradia. Então hoje, te-
mos recebido tanto quem 
quer investir, quanto quem 
quer fazer um upgrade no 
seu imóvel.

Uma situação que for-
ça essa alavancagem de 
vendas também está na 
disparada do IGP-M, que 
subiu 2,58% em janeiro de 
2021, percentual superior 
ao apurado em dezembro, 
quando havia apresenta-
do taxa de 0,96%. Em 12 
meses, o índice acumula 
alta de 25,71%. Tal índice 
de inflação é conhecido 
por reajustar os contratos 
de aluguel, ou seja, muitas 
pessoas optaram por tro-
car o aluguel pela parcela 
do financiamento.

Em Goiás, o número de 
lançamentos de imóveis 
será grande em 2021, o que 
é outra vantagem para os 
consumidores. O imóvel na 
planta para quem deseja 
investir é uma boa opção, 
uma vez que é possível ne-

gociar o valor e ainda apro-
veitar a primeira tabela de 
venda, com preços mais 
atrativos. A GPL Incorpora-
dora, por exemplo, apresen-
tou ao mercado em janeiro, 
o Bliss Enjoy Life, primeiro 
empreendimento dentre os 
vários que ainda estão pre-
vistos para esse ano.

Na hora da pesquisa 
para adquirir o imóvel é im-
prescindível avaliar, entre 
outros pontos, se o valor de 
parcela cabe no seu bolso 
e se não irá te endividar. A 
localização do empreen-
dimento também merece 
atenção, porque está direta-
mente ligada a valorização 
do imóvel no futuro.

E por fim, mas não me-
nos importante, está a cre-
dibilidade das empresas 
envolvidas na construção 
do empreendimento, que 
também deve ser analisa-
da. Os prazos de entrega, 
o cumprimento fiel da 
execução do projeto que 
foi adquirido na planta, a 
qualidade de gestão e a re-
putação de mercado tam-
bém estão entre os tópicos 
a serem considerados na 
compra do imóvel.

ricArdo reiS é 
engenheiro e diretor dA gpl 

incorporAdorA

ato de repreender e expres-
sar raiva, ódio e outros sen-
timentos negativos. O can-
celamento virtual, apesar de 
não ter consequências dire-
tamente letais, como acon-
tece no linchamento, acaba 
provocando a exclusão de 
uma determinada pessoa do 
convívio, pelo menos a ní-
vel virtual, acarretando, em 
muitos dos casos, consequ-
ências importantes. Depen-
dendo com quem e em que 
circunstâncias isto acontece, 
quem sofre o cancelamento 
pode perder oportunidades 
de troca, visibilidade, con-
tratos profissionais, patro-
cínios e, também, manchar 
sua imagem pública.  

Neste jogo de exclusão, 
tanto aquele que é repudiado 
como aquele que exerce o 
repúdio pode sofrer diver-
sas consequências psíquicas 
preocupantes. O fato de se 
sentir excluído de forma tão 
rápida e por tantas pesso-
as ocasiona sentimentos de 
desamparo, depressão e, em 
alguns casos, pode despertar 
uma sede de vingança. A ví-
tima do cancelamento pode 
se sentir injustiçado e, con-
sequentemente, procurar a 
forma de “dar o troco”.  

Ainda que consideremos 
que muitas das pessoas can-
celadas são merecedoras de 
serem banidas ou limitadas 
em relação à emissão de opi-

niões ou participações em 
grupos, não podemos es-
quecer que o objetivo mais 
importante deste tipo de 
ação deveria ser o seu efei-
to educador. E como educar 
alguém que é banido do gru-
po? A opinião pública pode, 
de forma devastadora e mui-
to rápida, destruir a imagem 
de alguém inocente ou, até 
mesmo, contribuir para atos 
destrutivos e preocupantes, 
como o suicídio, brigas e 
guerras entre grupos e ex-
pressões de ódio que infla-
mam e dividem os membros 
de um grupo ou sociedade. 
Estes perigos se tornam mais 
preocupantes no caso dos 
adolescentes, que represen-
tam uma população que 
domina a internet e que uti-
lizam a cultura do cancela-
mento sendo extremamente 
rígidos nas críticas sobre o 
que eles mesmos conside-
ram certo ou errado.   

É fundamental que pais 
e educadores procurem con-
versar com os adolescentes 
sobre todos estes riscos e ten-
tem, sempre que possível, 
demonstrar que qualquer 
tipo de postura considera-
da condenável, ofensiva ou 
preconceituosa acaba tendo 
consequências incontrolá-
veis que podem afetar drasti-
camente a vida de outra pes-
soa. Angie piqué é geStorA nAcionAl 
do curSo de pSicologiA dA eStácio  
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Narrativa
histórica 

dividida em
séculos

Executa 
correta-
mente (o

plano)

1.555, em
romanos

Principado
locali-

zado nos
Pirineus

Região 
Adminis-
trativa

(abrev.)

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Letra que
precede o
apóstrofo

"Um dia a
casa (?)"

(dito)

Gás 
usado em 
técnicas de
criogenia

Cobrança
de juros
exorbi-
tantes

Máquina 
ausente no
planador

Instância
superior
ao TRE
(sigla)

Veste de
indianas

"Top (?)",
antiga

novela da
Globo

Estado do
Palácio

dos Leões
(sigla)

Benefi-
ciário das
ações do
Procon

Erva ve-
nenosa de

regiões 
temperadas

Atividade
econô-
mica da
China

Pintor que ajudou a
introduzir o Impres-
sionismo no Brasil

Ópera cômica de
Richard Strauss

Tudo, na
internet

Ilha, em
francês

Que causa
abatimento

moral

Estudo in-
terpretativo
das leis
Último,

em inglês
Igor

Butman,
saxofo-

nista russo

Uma das
mais pres-
tigiadas
universi-

dades 
brasileiras

Time de
futebol de
Roraima Pedra de

antigos relógios

Recíprocas
Órgão do
Executivo

federal

Alugar; arrendar
A maior cobra
peçonhenta da
América do Sul 

Metal utilizado em
ligas com o cádmio

Artigo definido
masculino plural

Grosseiro;
indelicado

Tesla
(símbolo)

3/île. 4/baré — last. 5/model. 7/acônito. 8/centúria. 14/eliseu visconti.
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HORÓSCOPO

Já reparou que sempre 
tem algo pra representar 

algo? A pomba representa 
a paz, galinha preta 

a macumba, fidelidade 
o homem.

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Peanuts
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