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Renegociação de 
tributos municipais 
não pagos proposta 
pelo prefeito de 
Goiânia Rogério 
Cruz beneficia os 
contribuintes com 
descontos nunca 
vistos antes
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Moradores do Distrito Federal cruzam a fronteira para conseguir imunização 
contra a Covid-19 nas cidades do Entorno: 82 mil doses já foram aplicadas
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A presença de henrique Meirelles em Goiânia, 
com direito a encontros com a militância, com o 
presidente da Alego e com o governador Ronal-
do Caiado (deM) foi comemorada pela articulação 
caiadista. Com o nome de Meirelles colocado de vez 
no processo, com o aval do presidente nacional do 
PSd, Gilberto Kassab coloca o partido na linha de 
frente das negociações. A aliança para apoiar a ree-
leição de Caiado, no entanto, continua sendo vista 
na direção do partido como uma possibilidade. A ser 
discutida pra valer a partir de novembro. 

Dilema caiaDiSta
Tem muito pretende para apenas uma vaga de sena-
dor na chapa de Caiado. 

rompimento?   
jorge Kajuru (Podemos-Go) foi um dos autores da 
queixa-crime apresentada no STF contra o presidente 
jair Bolsonaro. Por conta da compra da vacina indiana, 
investigada na CPI. 

Filiação  
jair Bolsonaro tem que se filiar até outubro para bus-
car a reeleição. Pode até mudar, mas tem que estar 
filiado no início de outubro. 

aliança no Saco  
ninguém mais fala do Aliança Pelo Brasil, que seria o 
partido oficial do bolsonarismo. 

retomaDa

Prefeito Rogério Cruz (Republicanos) sanciona lei que 
estabelece n novo Refis no município de Goiânia. en-
tram todos os débitos, menos multas de trânsito e as 
que foram aplicadas em função da pandemia. São até 
60 meses para pagar, sem exigir entrada para firmar o 
novo parcelamento. nos próximos dias, estará reduzi-
do pela metade ainda o ISTI. 

na web
empresário referência na área de tecnologia, Reilly Ran-
gel lança um canal diferente na internet. nele, relata suas 
experiências com bike, incluindo expedições pelos Cami-
nhos da Fé e Serra Catarinense, entre outros. 

não apareceu
Ao contrário do anunciado, Magda Moffato não apa-
receu para encerrar a caçada a Lázaro. deixou o anún-
cio para o governador Ronaldo Caiado. 

bola Dentro
digno de elogio o trabalho da força-tarefa que, duran-
te 20 dias procurou o criminoso, usando inteligência, 
prudência e os recursos disponíveis. 

bola Fora
o lado ruim foi a imprecisão no anúncio do desfecho. Caiado 
anunciou a prisão de Lázaro, que estava ferido com 38 tiros 
no confronto com a polícia. no mais, tanto Caiado com o se-
cretário Rodney Mirando ocuparam bem o espaço, especial-
mente na mídia nacional, explicando a investigação. 

Sinal ruim
A CPI da Covid vai cumprindo o seu papel de complicar o 
governo. A história da compra da vacina indiana continua 
mal explicada. Com jeito de respingar em tráfico de influên-
cia, entre referências de seguidores do presidente, como os 
empresários Luciano hang e Carlos Wizard, além do líder do 
governo, Ricardo Barros. Semana será tensa. Mais uma vez. 

outro Sinal
o Ipec, instituto de pesquisa que reúne gente do an-
tigo Ibope, mostrou pesquisa na semana passada, 
mostrando quadro de possível eleição de Lula no pri-
meiro turno. os bolsonaristas continuam reagindo da 
pior forma possível. Primeiro, acusando quem fez ou 
divulga a pesquisa de ser petista. Segundo, de acredi-
tar apenas na popularidade da motociata. A pesquisa 
indica derretimento do Mito. o resto é narrativa. 

De volta

A uFG retoma nesta terça-feira, 29, o projeto Música 
no Campus, que está trazendo a Goiânia grandes ex-
pressões da música brasileira. na volta, acontece ver-
são reomota, em função da pandemia. Quem sobe ao 
palco é o paraibano Chico César. 

por que?
As grandes lembranças nem sempre deixam saudade. 

“Quem tem tempo, não tem pressa”  
(Marco Maciel)
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educação

Caiado inaugura primeira Escola 
Padrão Século XXI de Aruanã

o Governo de Goiás 
inaugurou, nes-
ta segunda-feira 

(28/06), o Colégio Esta-
dual Rio Vermelho, em 
Aruanã. Ao conhecer as 
instalações desta que é 
a primeira Escola Padrão 
Século XXI do município, 
o governador Ronaldo 
Caiado qualificou a estru-
tura como “a mais moder-
na e qualificada, pronta 
para receber os alunos a 
partir de 02 de agosto”.

Durante a inauguração, 
foi assinada ordem de ser-
viço para obras de melho-
ria de outras duas escolas 
estaduais locais. O Colégio 
Estadual Rio Vermelho 
tem capacidade para aten-
der até 1,4 mil estudan-
tes nos três turnos, e está 
equipado para a retomada 
das aulas presenciais a 
partir do próximo semes-
tre. “É uma estrutura den-

tro dos melhores padrões, 
preparada para dar uma 
educação de qualidade a 
todas as crianças e jovens”, 
definiu Caiado.

O Colégio Estadual Rio 
Vermelho integrava a lista 
das várias obras abando-
nadas pela gestão passa-
da, mas recentemente re-
tomadas por determinação 
do governador e entregues 
à população. A construção 
começou em 2012 e foi 
paralisada na sequência 
por falta de pagamento à 
empresa que executava os 
serviços. Após análise da si-
tuação, em 2019, o Estado 
investiu R$ 1.418.853,50 
para a conclusão.

“Nosso foco é um só: 
garantir com que nossos 
colégios públicos esta-
duais tenham uma edu-
cação igual ou melhor 
do que os particulares. 
E estamos fazendo isso”, 

disse o vice-governador, 
Lincoln Tejota, que re-
presentou Caiado na so-
lenidade de inauguração. 
Citou, como exemplo, a 
série de reformas já rea-
lizadas, a inauguração de 
laboratórios e os inves-
timentos em tecnologia. 
O governador foi até a 
unidade após a cerimônia 
para conferir os detalhes 
da obra recém-concluída.

Durante os anos em que 
a obra esteve parada, os 
estudantes do Ensino Fun-
damental II, do Ensino Mé-

dio e da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) foram 
atendidos no Colégio Esta-
dual Dom Cândido Penso, 
que fica a cerca de três 
quilômetros de distância. 
A espera acabou. “Sei que 
os alunos estão ansiosos 
para voltar às aulas. Vamos 
retornar com cuidado e 
com respeito aos protoco-
los de segurança”, afirmou 
o superintendente de Se-
gurança Escolar e Colégio 
Militar, coronel Mauro Fer-
reira Vilela, representante 
da secretária de Educação, 

Fátima Gavioli.
Quando os alunos re-

tornarem ao regime pre-
sencial, encontrarão uma 
estrutura completa, ins-
pirada num modelo ar-
quitetônico existente na 
Europa. São 12 salas de 
aula climatizadas, bloco 
administrativo com cinco 
salas, cozinha e refeitório, 
dois laboratórios (informá-
tica e ciências), biblioteca, 
quadra poliesportiva co-
berta, mini-auditório, sala 
de Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE), 

estacionamento interno e 
pátio coberto.

O prefeito de Aruanã, 
Hermano de Carvalho, des-
tacou os esforços do Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc), “por 
todas as situações de luta 
para que ressuscitasse 
as obras do colégio”. Ele 
também afirmou que o 
município começa a “res-
pirar de novo o aroma 
da prosperidade”, e que o 
papel do gestor público é 
servir a sociedade.

Governador qualifica estrutura 
como “a mais moderna e 
qualificada, pronta para receber 
alunos a partir de 02 de agosto”. 
Investimentos somam R$ 1,5 milhão
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O prefeito de Aruanã, Hermano de Carvalho, destacou os esforços do governador de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação

alego

Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
realiza encontro ordinário nesta terça-feira, 29

Os parlamentares inte-
grantes da Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) do Poder 
Legislativo de Goiás se 
reúnem nesta terça-feira, 
29. A sessão híbrida será 
comandada pelo deputa-
do Humberto Aidar (MDB), 
presidente do colegiado, 
às 14 horas. Na oportu-
nidade, serão apreciadas 
16 matérias. Dentre elas, 
14 de autoria parlamen-
tar com parecer favorável 
da relatoria e dois vetos 
da Governadoria, um com 
entendimento pela manu-

tenção parcial e outro com 
parecer pela rejeição.

Uma das matérias em 
pauta é o processo nº nº 
5304/21, de autoria do de-
putado Jeferson Rodrigues 
(Republicanos), que trata do 
monitoramento eletrônico 
do agressor nos casos de 
violência doméstica e fami-
liar contra a mulher. Autor 
do texto do processo ressal-
ta que o monitoramento de-
verá ser utilizado enquanto 
durar a medida protetiva e/
ou medida cautelar. 

Rodrigues reitera o fato 
de a violência contra a mu-

lher ser um assunto delica-
do. “O tema é tratado como 
uma das formas mais graves 
de violência doméstica no 
mundo todo. Isso por conta 
de sua frequência, repetidas 
vezes com a mesma vítima 
e alto risco de mortalidade.” 

O parlamentar defende 

a necessidade do monito-
ramento eletrônico como 
alternativa auxiliar para 
medidas protetivas es-
tabelecidas na Lei Maria 
da Penha, não ocorrendo 
somente para fiscalizar 
eventuais passos do mo-
nitorado, ora agressor, mas 

também para proteção às 
vítimas mulheres. 

“A propositura visa abrir 
a possibilidade de uma 
ação efetivamente capaz 
de promover a prevenção, 
a partir do uso da tecno-
logia de rastreamento em 
favor da vida, oferecendo à 
polícia e ao Poder Judiciá-
rio a possibilidade de evi-
tar, de fato, a consumação 
do ato criminoso”, pontua 
o legislador. “É preciso res-
saltar que pelo fato do mo-
nitoramento eletrônico ser 
aplicado também para a 
proteção das vítimas, estas 
recebem um dispositivo 
móvel mediante anuência. 
Serve para que sejam aler-
tadas sobre a aproximação 
do agressor. Isso garante a 
possibilidade de se afas-

tarem do local, evitando a 
aproximação com o agres-
sor”, informa o republicano. 

Agricultura Familiar
A criação do Calendário 

de Produção da Agricultura 
Familiar é defendida pelo 
deputado Wagner Camar-
go Neto (Pros). No texto do 
processo nº 2001/20, o par-
lamentar acentua que o ob-
jetivo é de informar à popu-
lação sobre: tipo de cultura 
produzida, região atendida 
pelo produtor, época previs-
ta para a colheita e a quan-
tidade estimada. O legisla-
dor anota que a  intenção 
principal é que o calendário 
sirva de guia, já que a agri-
cultura familiar é fonte de 
renda de um grande núme-
ro de famílias.
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Parlamentar defende a necessidade do monitoramento eletrônico como alter-
nativa auxiliar para medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha

Às 14h, com 16 matérias na pauta. 
Sessão será dirigida pelo presidente do 
colegiado, deputado Humberto Aidar
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CGU já recuperou R$ 7,1 bi de 
fraudes no auxílio emergencial

o ministro da Con-
troladoria-Geral da 
União (CGU), Wag-

ner Rosário, disse nesta 
segunda-feira (28), duran-
te entrevista ao programa 
Sem Censura da TV Brasil, 
que o trabalho da CGU 
permitiu que a União eco-
nomizasse R$ 7,1 bilhões 
em valores pagos indevi-
damente no auxílio emer-
gencial. “Foi o valor que foi 
suspenso pelo Ministério 
da Cidadania. Essa é a nos-
sa estimativa pelo número 
de beneficiários que foram 
suspensos pelo programa. 
Foi um trabalho bastante 
importante porque, além 
da gente cortar [as frau-
des], a gente permite 
que quem realmente ne-
cessite receba o recurso”, 
disse o ministro.

Durante o programa, 
Wagner Rosário também 
falou, entre outros temas, 

sobre o trabalho da CGU, 
o combate à corrupção, 
acordos de leniência, a CPI 
da Covid e a divulgação de 
salários de aposentados e 
pensionistas pelo Portal 
da Transparência.

O ministro explicou 
que utilizou o cruzamen-
to de base de dados para 
detectar fraudes no paga-
mento do auxílio emer-
gencial. “Nós tínhamos 
basicamente três grandes 
grupos que estavam no 
auxílio emergencial, um 
era o pessoal do bolsa-
-família, o outro era o 
pessoal do Cadastro Úni-
co do governo, ou seja, 
estão vinculados a outros 
programas, mas não ao 
Bolsa Família, e também 
quem se cadastrou junto 
à Caixa Econômica Fe-
deral tendo a necessida-
de de recebimento deste 
recurso. Nós passamos a 

cruzar essas bases de da-
dos com diversas outras 
bases”, explicou.

Rosário explicou que, no 
caso do auxílio emergen-
cial, há tanto fraudes pon-
tuais quanto fraudes de 
grandes grupos, como ha-
ckers que tentam simular 
CPFs e inseri-los para ten-

tar que eles sejam aprova-
dos nos crivos do governo. 
“Tem algumas [fraudes] 
que são mais difíceis de 
detectar, por exemplo, 
como eu vou saber se uma 
mãe cuida daquele filho 
sozinha ou não”, explicou. 
As mães chefes de família 
tem direito de receber o 

benefício em dobro.
O ministro também dis-

se que o trabalho da CGU 
envolvendo a pandemia 
não aborda apenas o pa-
gamento do auxílio emer-
gencial. Ele citou que fo-
ram deflagradas, até agora, 
60 operações em conjunto 
com a polícia federal en-

volvendo contratações em 
geral relacionadas a recur-
sos destinados ao combate 
à covid-19. Entre as frau-
das que foram detectadas 
estão, por exemplo, irre-
gularidades envolvendo 
compra de respiradores e 
de equipamentos de pro-
teção individual (EPIs).

Ministro Wagner Rosário foi 
entrevistado no Sem Censura
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Congresso realiza seminário sobre cidadania LGBTQIA+

O Congresso Nacional 
iniciou ontem (28) o 18º 
Seminário LGBTQIA+ do 
Congresso Nacional. O 
tema deste ano é “Cons-
trução Democrática e 
Participação Social: os 
Desafios para a Cidadania 
LGBTQIA+ frente à Pande-
mia”. As críticas à violên-
cia contra a população de 
lésbicas, gays, bissexuais, 
transexuais, travestis e in-
tersexuais foram tema co-
mum durante o evento ao 
longo do dia. O seminário 
continua amanhã (29), com 
transmissão ao vivo no ca-
nal da Câmara dos Depu-
tados no YouTube. 

Participaram do evento, 
realizado de forma virtual, 
parlamentares e represen-
tantes da sociedade civil 
organizada. Léo Ribas, arti-
culadora da Liga Brasileira 
de Lésbicas, denunciou o 

assassinato diário de lés-
bicas no país. Segundo ela, 
a cada seis horas uma lés-
bica é violentada e morta 
no Brasil. “Na maioria dos 
casos, as lésbicas são as-
sassinadas por pessoas do 
sexo masculino”, disse.

A covereadora por São 
Paulo, Samara Sosthenes, 
lembrou da agressão que 
sofreu no início do ano, 
quando um homem dis-
parou uma arma de fogo 
em frente a sua casa. 
“Praticamente todas as 
mulheres trans e travestis 
eleitas democraticamen-
te estão sofrendo ataques 
transfóbicos. Eu mesma, 
logo no começo do ano, 
sofri um ataque em mi-
nha própria casa”. Sama-
ra é uma mulher trans e 
integrante do mandato 
coletivo “Quilombo Peri-
férico”, eleito em 2020.

As denúncias contra a 
recusa de espaços políti-
cos a aceitarem represen-
tantes LGBTQIA+ foram 
citados por parlamentares 
como o deputado David 

Miranda (PSOL-RJ). “O se-
minário traz esperança 
para que a gente consiga, 
mesmo virtualmente, inva-
dir esse espaço, que é ex-
tremamente conservador, 
que não aceita os nossos 
corpos nesses corredores e 
nas plataformas”.

Direitos
O senador Fabiano Con-

tarato (REDE-ES) disse que 
o parlamento ainda é re-
sistente a aprovar direitos 
para essa população e que 
o direito ao casamento 

entre pessoas do mesmo 
sexo, o direito à adoção 
do nome social, o direito 
ao recebimento de pensão 
no caso de falecimento do 
esposo ou da esposa, a cri-
minalização da homofobia 
ou transfobia equiparada 
ao racismo e, mais recen-
temente, o direito de doar 
sangue, foram direitos 
conquistados na Justiça, e 
não no Legislativo.

Contarato, senador 
assumidamente homos-
sexual disse que não há 
diferenças entre as pes-

soas devido a orientação 
sexual e identidade de 
gênero. “As pessoas per-
guntam quem somos nós. 
E nós somos seus dentis-
tas, médicos, advogados, 
enfermeiros, pintores, 
pedreiros. Somos seus 
policiais, seus bombeiros, 
seus fisioterapeutas. Ape-
nas pedimos que nos dei-
xem viver com dignidade. 
A premissa é constitucio-
nal: todos somos iguais 
perante a lei”.

A presidente do Con-
selho Federal Psicologia, 

Ana Sandra Fernandes, 
afirmou que existe orien-
tação da entidade para 
respeitar a orientação 
sexual e identidade de 
gênero de todas as pes-
soas. “Não há cura para 
quem não está doente. 
Isso significa que a psico-
logia tem práticas de cui-
dado e acolhimento para 
essa população, mas não 
é possível e nem cabível 
tratá-los como doentes. 
Se há alguma doença a 
ser tratada, essa doença é 
o preconceito, que humi-
lha, exclui e mata”.

O evento é uma reali-
zação das comissões de 
Legislação Participativa; 
de Direitos Humanos e 
Minorias; de Cultura; de 
Trabalho, Administração 
e Serviço Público; de De-
fesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e de 
Defesa dos Direitos das 
Mulheres da Câmara dos 
Deputados; e da Comissão 
de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa do 
Senado Federal.
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O evento é 
uma realização 
das comissões 
de Legislação 
Participativa

evento, online, 
termina nesta 
terça-feira

Durante o programa, 
Wagner Rosário também 
falou, entre outros temas
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Rogério Cruz vai lançar em julho e agosto 
mais vantajoso Refis de todos os tempos

entre os meses de 
julho e agosto, ci-
dadãos que têm 

dívidas com a Prefeitu-
ra de Goiânia vão poder 
negociar débitos à vista 
com até 99% de desconto 
em multas e juros provo-
cados pela situação de 
inadimplência ou parce-
lar a dívida em até 60 ve-
zes sem juros, desde que 
o valor mínimo mensal 
seja superior a R$ 100. Os 
benefícios fazem parte 
do Programa de Recupe-
ração Fiscal (Refis) 2021, 
cujo projeto será sancio-
nado pelo prefeito Rogé-
rio Cruz nesta terça-feira, 
às 8h30, após aprovação 
da minuta enviada por 
ele à Câmara Municipal 
no dia 12 de maio. 

Com as maiores van-
tagens já oferecidas na 
história da prefeitura aos 
cidadãos inadimplentes, 
a nova rodada de nego-
ciação com os devedores 
faz parte do pacote de 
medidas adotadas pelo 
chefe do Executivo goia-
niense para mitigação do 
impacto socioeconômico 
da pandemia do corona-
vírus (Covid-19). Nesta 

edição, por exemplo, é a 
primeira vez que o mu-
nicípio vai parcelar sem 
juros os débitos dos cida-
dãos e, nesse caso, ainda 
reduzir entre 90% e 70% 
os juros e a multa decor-
rente do atraso. 

“Vamos fazer com que 
o Refis contribua para o 
desenvolvimento da ci-
dade e, principalmente, 
para o amparo dos ci-
dadãos impactados eco-
nomicamente pela pan-
demia do coronavírus”, 
explica o prefeito Ro-
gério Cruz. Também es-
tão entre as novidades 
a remissão de 50% no 
débito principal da Taxa 
de Licença para feirante, 
ambulante, exercício de 
comércio ou atividade 
eventual, ocupação de 
vias públicas; funcio-
namento de estabeleci-
mentos comerciais, in-
dustriais e prestadores 
de serviço; além da Taxa 
de Renovação Anual de 
Cadastro de Permissio-
nário, paga pelos que 
atuam no transporte 
escolar, bem como de 
multas administrativas 
e formais - exceto as 

de trânsito, cuja regu-
lamentação é federal, 
e as aplicadas por des-
cumprimento das regras 
adotadas para contenção 
da pandemia. O Refis des-
te ano inova ainda ao dis-
pensar o pagamento de 
10% de entrada para os 
casos de reparcelamen-
to de débitos.

Com taxa de inadim-
plência tributária de em 
média 30%, ao todo a 
carteira da Dívida Ativa 
da Prefeitura de Goiânia 

tem 423.827 títulos, entre 
impostos,  taxas, multas, 
entre outros créditos que, 
juntos, somam R$ 8,3 bi-
lhões. Os grandes débi-
tos, quando superiores a 
R$ 100 mil, representam 
cerca de 85% desse total. 
Ao longo dos dois meses 
de vigência o Programa 
de Recuperação Fiscal vai 
oportunizar a regulariza-
ção de débitos relativos 
aos impostos Predial e 
Territorial Urbano (IPTU/
ITU), Sobre Serviços (ISS) 

e Sobre Transmissão de 
Imóveis (ISTI), além de 
taxas; multas administra-
tivas, a exemplo das apli-
cadas pelo Procon e pela 
Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma); 
contratos, aluguéis, in-
denizações, restituições, 
entre outros tipos de cré-
ditos não tributários. 

O último Programa de 
Recuperação Fiscal pro-
movido pela Prefeitura 
de Goiânia ocorreu há 
mais de dois anos, entre 

os dias 1º e 12 de abril 
de 2019. Em 2020, o po-
der público municipal 
apenas aderiu à Semana 
Nacional da Conciliação, 
uma ação organizada 
pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) que ocor-
re simultaneamente em 
todo o país. Nela, no en-
tanto, há menor flexibili-
dade quanto às condições 
de negociação da dívida 
e maior restrição em re-
lação aos débitos que po-
dem ser negociados. 

descontos em multas de juros 
chegam a 99% à vista e há 
possibilidade de parcelamento 
em até 60 vezes sem juros
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“Vamos fazer com que o Refis contribua para o desenvolvimento da cidade e, principalmente, para o amparo 
dos cidadãos impactados economicamente pela pandemia do coronavírus”, explica o prefeito Rogério Cruz

nesTa TeRça-feiRa

Goiânia vacina profissionais da imprensa 

Goiânia realiza nesta ter-
ça-feira (29/6) a vacina-
ção dos profissionais da 
imprensa que atuam na 
cidade e que estejam na 
linha de frente. O “Drive 
da Imprensa”, no Shopping 
Passeio das Águas, terá 
atendimento das 8h às 
16h, sem necessidade de 
agendamento. Além disso, 
pessoas sem comorbida-

des a partir de 45 anos e 
grupos prioritários conti-
nuamn sendo atendidos 
em 20 postos, das 8h às 
17h, por agendamento.

Para o grupo da im-
prensa, serão contem-
plados repórteres, ci-
negrafistas, fotógrafos, 
motoristas, produtores de 
jornalismo, assessores de 
comunicação, freelances 

e todos os estagiários 
dessas respectivas áreas 
de atuação. O pessoal, 
mesmo que tenha regis-
tro profissional, mas que 
trabalha em departamen-
tos como administrativo, 
marketing, RH não pode-
rão se vacinar desta vez. 

Para se vacinar, os 
profissionais terão que 
apresentar comprovante 
de vínculo (crachá, con-
tracheque, ou qualquer 
documento formal que 
comprove vínculo com a 
imprensa), além de au-
todeclaração, conforme 
modelo disponibilizado 

no site da Prefeitura de 
Goiânia, atestando que 
trabalha na linha de fren-
te da pandemia. Também 
será preciso apresentar 
comprovante de endere-
ço de Goiânia.

A Área I da PUC Goiás 
continua atendendo ape-
nas gestantes, puérperas 
e lactantes por demanda 
espontânea das 8h às 17h. 
Já a UPA Jardim América 
aplica a segunda dose da 
Coronavac em atraso.

Para mais informações 
sobre a vacinação, basta 
acessar o site da Prefeitu-
ra de Goiânia.
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Profissionais de imprensa da linha de frente, das 8h às 16h, sem 
agendamento no Drive thru do Shopping Passeio das Águas

Atendimento será pelo sistema drive-thru 
no shopping Passeio das Águas. Pessoas 
com 45 anos de idade continuam sendo 
vacinadas em 20 postos, por agendamento
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Goiás aplicou mais de 82 mil doses de vacina 
contra a Covid-19 em moradores de Brasília

o Governo de Goiás 
aplicou 82.103 va-
cinas contra a Co-

vid-19 em pessoas com 
endereço do Distrito Fe-
deral (DF). Destas, 64.666 
referentes à primeira apli-
cação, 17.360 ao reforço e 
77 receberam imunizante 
de uma única dose. Para 
esse levantamento, foram 
consideradas as informa-
ções inscritas no Cartão 
Nacional de Saúde. Re-
centemente, o governador 
Ronaldo Caiado comentou 
que “não é possível barrar 
a vacinação de brasilien-
ses do ponto de vista legal 
e, acima de tudo, moral”.

O registro de mora-
dores ocorre em todo o 
Estado, entretanto, pela 
proximidade com Brasília, 
as Regiões de Saúde do 
Entorno Norte e Sul são as 
com mais casos de imuni-
zação de brasilienses. De 
acordo com os princípios 

do Sistema Único de Saú-
de (SUS), em especial o da 
universalidade, as pessoas 
podem se vacinar fora das 
cidades de origem. “Jamais 
admitiria que esse princí-
pio fosse quebrado”, res-
saltou Caiado.

Nesta semana, o Estado 
iniciou uma nova etapa da 
campanha que visa acele-
rar a aplicação das vacinas 
nos municípios goianos. O 
governador Ronaldo Caia-
do confirmou, nas redes 
sociais, uma mudança na 
estratégia de imunização. 
“90% das vacinas que che-
garem serão aplicadas nos 
municípios por faixa etária. 
10% destinam-se a grupos 
específicos”, informou.

O secretário de Estado 
da Saúde de Goiás, Ismael 
Alexandrino, reforçou que 
será possível avançar ain-
da mais na imunização. 
“As vacinas podem ser 
utilizadas para grupos es-

pecíficos de acordo com 
a realidade do município. 
Pelo menos 90% das do-
ses, o que pode chegar a 
100%, avançarão por or-
dem decrescente de ida-
de”, pontuou.

Balanço
O Governo de Goiás, 

em parceria com as pre-
feituras municipais, já 

imunizou 244.802 pesso-
as no Entorno do Distrito 
Federal com a primeira 
dose das vacinas contra 
a Covid-19. Em relação 
ao reforço, 71.297 rece-
beram a aplicação. Ao 
todo, foram distribuídos 
434.034 imunizantes aos 
15 municípios que con-
tornam a capital federal e 
as cidades-satélites.

A Região de Saúde do 
Entorno Sul, que abrange 
os municípios de Águas 
Lindas de Goiás, Cidade 
Ocidental, Cristalina, Lu-
ziânia, Novo Gama, Santo 
Antônio do Descoberto e 
Valparaíso de Goiás, teve 
226.836 vacinas aplica-
das contra a Covid-19, 
das quais 173.760 para 
primeira dose e 52.970 

para reforço. 
No Entorno Norte, 

constituído pelos muni-
cípios de Água Fria de 
Goiás, Alto Paraíso, Ca-
beceiras, Flores de Goiás, 
Formosa, Planaltina, São 
João D’Aliança e Vila Boa, 
foram aplicados 94.461 
imunizantes, sendo 75.756 
para a primeira aplicação e 
18.705 para segunda. 

Imunização de pessoas com endereço 
do dF ocorre em todo estado. 
Situação é mais comum na região 
do entorno. “não é possível barrar 
vacinação de brasilienses do ponto de 
vista legal e, acima de tudo, moral”, 
diz governador Ronaldo Caiado
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Goiás aplica 82.103 doses de vacina contra Covid-19 em moradores do DF: princípio da universalidade do SUS garante imunização fora da cidade de origem 

veÍCULoS e SUCATAS

Leilão do Detran será de 1º a 3 de julho

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de Goiás 
(Detran-GO) vai realizar 
novo leilão, no período de 
1º a 03 de julho deste ano. 
Entre os itens a serem ven-
didos estão veículos recu-
peráveis e sucatas apro-
veitáveis, recolhidos no 
pátio há mais de 60 dias. 
O leilão tem respaldo na 

resolução 623/2016.
Os interessados devem 

ficar atentos. A empresa res-
ponsável pelo leilão será a 
LeiloMaster. A medida tem 
o objetivo de reduzir o acú-
mulo nos pátios da autar-
quia e recuperar receita. Os 
interessados em participar 
do leilão poderão fazer a 
inspeção visual dos veícu-

los. Os lotes ficarão disponí-
veis para visitação até 30 de 
junho, das 8h às 12h e das 
14h às 17h.

O pátio da empresa 
responsável fica na Aveni-
da Militar Q, Área L, Lote 
A – Jardim Guanabara, em 
Goiânia. As imagens ilus-
trativas também serão 

disponibilizadas exclusi-
vamente pelos sites www.
leilomaster.com.br e www.
detran.go.gov.br. O pro-
prietário do veículo, em 
qualquer momento antes 
da realização do leilão, 
poderá reivindicá-lo, sa-
nando o problema que 
ocasionou a retenção e 

fazendo a retirada.
Antes de enviar um veí-

culo para leilão, o Detran-
-GO notifica o responsável 
legal pelo carro ou moto-
cicleta para que ele tenha 
a oportunidade de reaver o 
bem. Somente quando são 
esgotadas as tentativas 
previstas em legislação, é 
que o Detran-GO abre o 
processo de venda.

Cuidados com 
sites falsos

O Detran-GO alerta 
que não cria site especí-
fico para fazer leilões. Os 
certames da autarquia 
são anunciados no Diário 
Oficial do Estado, no site 
www.detran.go.gov.br e no 
site oficial da leiloeira con-

tratada, que neste certame 
será a LeiloMaster.

Com o intuito de auxi-
liar na proteção dos cida-
dãos, todas as reclamações 
e denúncias de sites falsos 
registradas na Ouvidoria 
ou nos canais de aten-
dimento do Detran-GO 
são levadas à Delegacia 
Estadual de Repressão a 
Crimes Cibernéticos, que 
abre inquérito e investiga 
os casos. Já existem pági-
nas falsas de leilões sob 
investigação.

Quem desejar adquirir 
veículo nos leilões do De-
tran-GO deve buscar in-
formação sempre no site 
oficial, canal pelo qual 
são divulgadas todas as 
ações e os procedimentos 
da autarquia.
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A empresa responsável pelo leilão será a LeiloMaster

Lotes ficarão disponíveis para visitação 
de 21 a 25 de junho e de 28 a 30 de junho, 
na Avenida Militar Q, jardim Guanabara. 
Automóveis recuperáveis e sucatas serão 
vendidos. Interessados devem procurar 
canais oficiais para evitar golpes: www.
leilomaster.com.br e www.detran.go.gov.br
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Novo local
Com o aumento da procura por testagem de 

Covid-19, o Centro de diagnóstico por Imagem 
– CdI, em parceria com o Laboratório Saúde, 

inaugurou um novo local para a realização de 
testes. Localizado na Avenida Portugal, em frente 

ao Órion Complex, a estrutura disponibilizada 
funciona de 8h às 21h de segunda a sexta-feira e 
das 8h às 18h, aos sábados, domingos e feriados. 

desde o início da pandemia, a parceria possibilitou 
a realização de 250 mil exames, sendo 40 mil 

apenas neste formato drive thru.  

iNscrições
Com o avanço da vacinação, muitos estudantes 

voltaram a planejar o ingresso no ensino superior. 
Para quem não quer mais adiar este sonho, a 

estácio realizará o Megavestibular. durante 
os dias 2 e 3 de julho, os candidatos aprovados 

contarão com até 65% de bolsa durante um 
ano, além de descontos exclusivos ao longo 

da graduação. As inscrições são gratuitas. em 
Goiânia, as avaliações podem ser agendadas pelos 

telefones (62) 985898726, (62) 985898723 e (62) 
982320183 ou pelo site www.estacio.br

Novos sócios 
os diretores da uRBS Imobiliária ,Thiago Cardoso, 

Leonardo Abreu, Anderson Andreoli e Gustavo 
Abdala, foram oficializados como os novos 

sócios da empresa, ontem (28/6), no K hotel, 
em Goiânia. na oportunidade, foi apresentado 
o novo posicionamento da uRBS Marista, que 
reflete o seu propósito: “Conectando histórias 

e transformando vidas”. os corretores parceiros 
puderam conhever também a nova estrutura física 

implantada na sede para gerar mais qualidade 
de vida e conexão aos corretores. A fim de evitar 

aglomerações, o encontro foi transmitido pelo 
YouTube.

coNtribuição
A pneumologista Fernanda Miranda celebra a 

aprovação, em segunda votação na Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), do Projeto de Lei nº 

4106/20, apresentado pelo deputado estadual 
Zé Carapô (dC), que institui o junho Violeta, uma 

campanha de prevenção de doenças respiratórias 
e que passará a integrar o calendário oficial de 

datas e eventos do estado. A ideia partiu da 
especialista, que é secretária geral da Sociedade 

Goiana de Pneumologia e Tisiologia, localizada 
no Órion Complex. Miranda ofereceu a sugestão 

ao gabinete do deputado, que prontamente a 
acolheu. o documento destaca o aumento 

dos casos de tuberculose, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, infecções das vias 

respiratórias inferiores e câncer de pulmão. o 
Projeto de Lei aprovado seguiu para sanção do 

governador Ronaldo Caiado (deM).

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Lançamento - o diretor da Town Incorporadora, Carlos Frederico Abrão, e o fundador da Tapajós 
Engenharia, Vicente Pessoa, receberam a digital influencer Júlia Galvão no brunch de lançamento 
do Blume Apartments, novo projeto das empresas, no Setor Serrinha.

Arraiá KG - o empresário Paulo César dias Gonçalves, 
conhecido como PC Segredo,  e a dermaticista 
e empresária Karine Gouveia organizaram uma 
festança de São joão. destaque para a roupa da noiva 
confeccionada com 600 flores, coladas a mão, uma 
criação exclusiva da estilista eliane Teodoro Sampaio.

2 3

4

Novos horizontes - A digital influencer Mirian 
Martins preparou sua mudança recentemente 
para São Paulo. Com muitos projetos de criação de 
conteúdo e em busca constante de novos caminhos 
para seu trabalho, a bela ficará na ponte aérea São 
Paulo x Goiânia quinzenalmente.
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Capital próprio - nesta quarta-feira (30), às 17h, no 
canal do youtube do Sindicato das empresas de Serviços 
Contábeis de Goiás (Sescon-Go), será realizada a live 
‘equitycom a participação do Lucas Spínola, professor 
com M&A (Fusões e Aquisições) na Alianzo.



8 terça-feira, 29 de junho de 2021mundo

TemperaTuras

Calor bate recorde no noroeste dos 
EUA e cidades suspendem atividades

as cidades de Por-
tland e Salem, no 
Oregon, e de Se-

attle, em Washington, re-
gistraram nessa segunda-
-feira novos recordes de 
temperatura, enquanto a 
Região Noroeste dos Es-
tados Unidos, na costa do 
Pacífico, enfrentam uma 
onda de calor que suspen-
deu muitas atividades para 
os moradores da região. 

Em Salem, na capital 
do estado do Oregon, 
as temperaturas chega-
ram a 47,2 graus Celsius, 
maior número registrado 
desde o início das medi-
ções nos anos 1890. 

O Aeroporto Interna-
cional de Seattle-Tacoma 
registrou a maior tem-
peratura de sua história, 
de 41 graus, quebrando 

o recorde do dia anterior. 
Portland também mar-
cou, em seu aeroporto, o 
recorde de 45 graus.

“Para colocar em pers-
pectiva, hoje será o dia 
mais quente da história 
em lugares como Seattle 
e Portland”, anunciou o 
Serviço Nacional de Mete-
orologia dos EUA, antes de 
prever que a onda de calor 

pode começar a se atenuar 
nesta terça-feira. 

A cidade canadense 
de Vancouver também 
registrou a temperatura 
mais quente de sua his-
tória no domingo (27).

O calor é atribuído a 
uma massa de alta pres-
são atmosférica sobre a 
Região Noroeste dos EUA 
e o Canadá, semelhante 

às condições que casti-
garam a Califórnia e os 
Estados do Sudoeste dos 
EUA no início do mês.

Portland, que é conhe-
cida por seu clima chuvo-
so e raramente ensola-
rado, está especialmente 
mal preparada para lidar 
com as altas temperatu-
ras. Os estoques de apa-
relhos de ar condicionado 

foram esgotados na cida-
de, e era difícil encontrar 
gelo para comprar. 

Bares e restaurantes 
foram fechados, pois os 
ventiladores de cozinha 
não aguentaram as altas 
temperaturas, criando con-
dições perigosas para os 
cozinheiros.

“Está suspendendo 
totalmente nossas vidas, 

meus filhos estão pre-
sos em casa”, disse Jake 
Edgar, de 30 anos, que é 
chefe de cozinha em um 
restaurante de Portland.

O Condado de Mult-
nomah, que inclui Por-
tland, abriu 11 “abrigos 
de resfriamento” de 
emergência, a maioria 
deles em bibliotecas 
públicas, onde os mora-
dores sem ar condicio-
nado podem escapar do 
calor escaldante.

A governadora do 
Oregon, Kate Brown, do 
Partido Democrata, ate-
nuou as restrições da 
covid-19 para teatros, 
piscinas e shoppings 
centers, e os moradores 
lotaram as piscinas pú-
blicas e até fontes em 
busca de alívio.

O Departamento de 
Parques e Recreação de 
Portland, no entanto, fe-
chou suas piscinas pú-
blicas na segunda-feira 
após vários salva-vidas 
apresentarem proble-
mas de saúde causados 
pelo calor intenso.

Temperaturas 
chegaram a 47,2 
graus em Salem, 
capital do oregon
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A cidade canadense de Vancouver também registrou a temperatura mais quente de sua história no domingo (27)

em locais públicos

Itália e Espanha suspendem exigência de máscaras 

Entrou em vigor ontem 
(28), na Itália, o decreto de 
saúde que retira a obriga-
toriedade de máscaras sa-
nitárias em locais públicos 
para evitar a disseminação 
do novo coronavírus. A 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras foi declarada em 
outubro de 2020. A Itália 
começou a cancelar as res-
trições de circulação em 
locais como restaurantes, 
bares, cinemas e acade-
mias em abril deste ano. 
Com a medida, a Itália en-
tra na chamada Zona Bran-
ca - a menor das quatro 
escalas de risco de conta-
minação por covid-19 em 
território nacional. Todas 
as 20 regiões italianas se 
encontram no mesmo ní-
vel. Porém, locais fechados 
que reúnem muitas pesso-
as, como teatros e shop-

pings, mantém a exigência 
do uso de máscaras.

“Com o pedido que as-
sinei, toda Itália entra na 
Zona Branca a partir desta 
segunda-feira. É um resul-
tado encorajador, mas 
ainda é preciso cautela 
e prudência, especial-
mente à luz das novas 
variantes. A batalha ain-
da não foi vencida”, in-
formou em redes sociais 
o ministro da Saúde ita-
liano, Roberto Speranza. 

Segundo informa a 

agência Lusa de notícias, 
a Itália aplicou, até o mo-
mento, 50,1 milhões de 
doses de vacinas contra a 
covid-19. Cerca de 18 mi-
lhões de adultos comple-
taram o ciclo de imuniza-
ção de duas doses, o que 
corresponde a 33,15% da 
população adulta do país.

Sem máscaras 
ao ar livre

A desobrigação do uso 
de máscaras também foi 

aplicada em outros pa-
íses da União Europeia 
e também em algumas 
regiões dos Estados Uni-
dos. Na França, o primei-
ro-ministro Jean Castex 
anunciou a liberação no 
dia 16 de junho. Segun-
do o líder francês, a me-
dida veio após a baixa 
nos números de pessoas 
hospitalizadas e foi reco-
mendada por autoridades 
sanitárias nacionais e in-
ternacionais.

Entretanto, a máscara 

continua a ser usada em 
locais de trabalho, centros 
comerciais e no transporte 
público. Locais que natu-
ralmente geram aglome-
rações, como estádios es-
portivos e teatros, podem 
exigir o uso de máscaras.

Na Espanha, o gover-
no decidiu derrubar o uso 
compulsório das máscaras 
sanitárias neste sábado 
(26). Alguns cidadãos es-
panhóis receberam a no-
tícia com desconfiança e 
decidiram continuar com 

o uso do filtro, de acordo 
com a Reuters. “Estou sur-
preso porque eu esperava 
ver muitas pessoas sem 
máscara, mas a maioria 
está usando ainda”, disse 
Manuel Mas, cantor, no 
centro de Madri.

A lei em vigor deter-
mina que locais fechados 
devem preservar o uso do 
filtro respiratório. Assim 
como na França, estádios, 
teatros e locais de gran-
de densidade pública e 
circulação massiva, como 
estações de metrô, devem 
continuar impondo o uso 
das máscaras.

A taxa de infecção da 
Espanha nos últimos 14 
dias foi de 95 casos por 
100 mil habitantes, que-
da ante os cerca de 150 
casos de um mês antes, 
segundo dado do Minis-
tério da Saúde.

Metade dos 47 mi-
lhões de habitantes da 
Espanha receberam pelo 
menos uma dose de va-
cina, afirmou o ministério 
nesta semana.
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ainda requerem 
o uso de filtros 
respiratórios

A desobrigação do uso de 
máscaras também foi aplicada 
em outros países da União Eu-
ropeia e também em algumas 
regiões dos Estados Unidos
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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

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

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$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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série B

Vila Nova surpreende Operário e vence

o Vila Nova derrotou 
o Operário-PR por 
2 a 1 no estádio 

Germano Krüger, em Pon-
ta Grossa, na noite desta 
segunda-feira (28). O re-
sultado da partida, que 
abriu a 8ª rodada da Série 
B, tirou o Tigre da zona 
de rebaixamento. Agora, 
o Colorado ocupa a 10ª 
posição com nove pon-
tos. Já o Operário perdeu 
uma invencibilidade de 
18 jogos atuando den-
tro de casa e desperdi-
çou uma chance de se 
aproximar dos líderes 
do torneio. Após o jogo, 
o Fantasma segue em 5º 
com 12 pontos.

A primeira bola na rede 
saiu logo no início da par-
tida. Aos cinco minutos, 
Arthur Rezende dominou 
de fora da área e soltou 
um chute forte. A bola qui-

cou na frente do goleiro 
Thiago Braga, que não 
conseguiu evitar que ela 
morresse dentro do gol. 
Após pressionar muito em 
busca do empate, o Fan-
tasma conseguiu o gol aos 
41 minutos do primeiro 
tempo. Alex Silva, um dos 
destaques do jogo, foi no 
fundo e cruzou na cabeça 
de Ricardo Bueno.

Mas, na etapa final, o 
Operário não teve forças 
para virar o placar. Exa-
gerou demais nas bolas 
alçadas na área e perdeu 
algumas boas oportuni-
dades. Até que, aos 35 mi-
nutos, sofreu o segundo 
gol do Vila Nova. Em um 
rápido contra-ataque o 
Colorado definiu o placar 
com Alesson. Cara a cara 
com o goleiro, ele teve 
frieza para marcar.

Na próxima rodada, 
o Operário busca a re-
cuperação justamente 
contra o líder do campe-
onato, Náutico, fora de 
casa na sexta-feira (2). O 
Vila Nova recebe a Ponte 
Preta no sábado (3) para 
tentar se manter em as-
censão na competição.

Tigre faz 2 a 1 
com gols de 
Arthur Rezende 
e Alesson
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Na próxima rodada, o Operário busca a recuperação justamente contra o líder do campeonato, Náutico, fora de casa na sexta-feira (2)

Brasileiro

Bragantino vence Atlético-GO e abre vantagem
O Bragantino derrotou o 
Atlético-GO por 1 a 0, no 
estádio Antônio Accioly, 
em Goiânia, pela 7ª roda-
da do Campeonato Bra-
sileiro de 2021 na noite 
desta segunda-feira (28). 
A vitória veio com um gol 
do lateral-direito Wever-
ton aos 36 minutos da 
segunda etapa final.

O lance do gol come-
çou em um contra-ataque 
rápido puxado pelo Heli-
nho, que tocou para We-
verton. O atleta entrou na 
área e fuzilou o goleiro 
Fernando Miguel. Com 
esse resultado, o Massa 
Bruta chegou aos 17 pon-
tos, somando a quarta 
vitória em quatro jogos 

fora de casa e se manten-
do como o único invicto 
da competição.

Agora, o time treinan-
do por Maurício Barbieri 
já tem quatro pontos de 
vantagem para Athletico-
-PR e Palmeiras, que são 
os perseguidores mais 
próximos. Já o Dragão es-
tacionou nos 10 pontos 
na 7ª posição. Essa foi a 
primeira derrota do time 
goiano jogando dentro 
de casa na temporada.

O detalhe é que o time 
do técnico Eduardo Bar-
roca tem a melhor defesa 
do Brasileiro, com apenas 
três gols sofridos. Mas, por 
outro lado, marcou apenas 
cinco vezes em seis jogos.
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Na próxima rodada, o Bragantino recebe o Ceará na quinta-feira (1). Já o Atlético-GO busca a recuperação contra o Atlético-MG no Mineirão
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