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Vale comemorar: Brasil já alcança quase a metade da população já imunizada com a 1ª dose

“Queremos estender projetos 
entre educação e esporte, 

sempre em visando o melhor 
para a Educação”, afirmou o 

prefeito Rogério Cruz

100 MILHÕES DE VACINADOSJOgOS 
EDuCACIONAIS 
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Mais UMa POliclíNica 

PrOMESSA 
CuMPrIDA 

O governador Ronaldo Caiado inaugura a 
Políclínica da Região Sudoeste, em Quirinópolis 
e avança no cumprimento do compromisso de 

mudar para melhor a saúde em Goiás 

eM riO Verde

Lissauer Vieira 
dá apoio à 

Fecomércio
para oferecer 

educação 
profissionalizante
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cpi serve pra que?

Normalmente, não chega a conclusões definitivas. 
No máximo, entrega indícios para investigações 
mais profundas ou para compor processos na jus-
tiça. Tem aspectos mais ágeis, como quebra de si-
gilos, sejam fiscais, telemáticos ou afins. Feitas em 
casas políticas, as comissões podem provocar mu-
danças em gestões. No caso da CPI da Covid, a sua 
propositura apressou a saída do ministro eduardo 
Pazzuello. Instalada, ajudou a apressar o processo 
de vacinação. No momento, a investigação esbarra 
em um impasse, que é igualmente político. Se o iní-
cio foi marcado por busca de declarações e incrimi-
nações, agora começam a pipocar documentos, que 
indicam caminhos. o governo Bolsonaro vem sendo 
derrotado sucessivamente. A tentativa de colocar 
governadores e prefeitos na jogada caiu na justiça, 
como já era esperado. A investigação de negócios 
com vacinas tem tudo o que o governo não queria. 
está mostrando que, se há suspeitas em negócios 
de governos estaduais e prefeituras, há indícios 
mais fortes na gestão federal. Com vacinas que não 
tinham registro e com intermediários no meio. do 
ponto de vista político, agentes que estão sendo 
descartados são arquivos ambulantes que, normal-
mente, explodem governos. ou partes deles. 

#tbt
um promotor aqui do Goiás uma vez me disse que o 
que mais assustava é receber uma denúncia de dia e 
ver todos juntos no noticiário noturno da TV. Todos 
são denunciantes e denunciados. 

balão de ensaio 
Com problemas no Ministério da Saúde, envolvendo o 
seu líder na Câmara, o presidente jair Bolsonaro se faz 
de desentendido. Partiu para defender, novamente, o 
voto impresso. 

nova derrota   
A manifestação de onze partidos no final de semana ace-
na para novo fracasso na articulação bolsonarista. essas 
siglas concordam com os argumentos de que o sistema da 
urna eletrônica é seguro. e que não há nenhuma notícia 
grave de fraude nas décadas de uso dos equipamentos. 

recuperação   
Governador Ronaldo Caiado (deM) teve vitória tranquila 
na Alego para aprovar a PeC do Teto dos Gastos. Foram 
27 votos, três a mais do que o esperado, garantindo até a 
extensão do Teto até 2031, como era a proposta original. 
Não precisou nem de negociação. Além de fiscal, mos-
trou recuperação política de Caiado na Casa. 

reforço tucano  

os deputados Francisco oliveira (foto) e Talles Barreto re-
forçaram a base governista. Tucanos, argumentaram que 
já tinham votado medida semelhante no passado e seria 
incoerente votar contra agora. Talles completou dizendo 
que a medida não vale apenas para o governo Caiado, 
mas para o próximo, que vai assumir em 2023.
 
Histórico 
É bom lembrar que PSdB, PTB, PP (hoje Progressistas) e 
PFL (hoje deM) formavam a aliança que levou Marconi 
Perillo ao governo em 1998. os próprios Francisco e Tal-
les foram companheiros de Caiado nos tempos de PFL. 

pano de fundo
há um temor entre parlamentares tucanos de que o 
partido não consiga formar chapa forte para 2022. Vá-
rios deputados, dentro e fora do PSdB, não descartam 
acomodação no governo e em outras siglas.

se mexe, psdb
o partido promete movimentação na semana que 
vem, durante visita do governador de São Paulo, joão 
dória. Vem pedir votos para as prévias tucanas que 
vão definir candidatura à presidência em 2022. A es-
colha do partido acontece em novembro. dória já foi 
candidato natural, mas vê o crescimento do também 
governador eduardo Leite (RS). em Goiás, a aposta do 
paulista é o histórico de apoios de Marconi Perillo, que 
deve comandar a recepção em Goiânia. 

raios
o radio caiu no mesmo lugar, de novo. Investigação da 
Polícia Civil buscou documentos na prefeitura de Trindade. 
A investigação se refere a período em que o município era 
comandado pelo então tucano jânio darrot, hoje no Patrio-
ta, mas igualmente pré-candidato a governador. em 2020, 
o radio caiu em Aparecida, mas não fez estrago algum no 
prestígio e na reeleição de Gustavo Mendanha (MdB).

candidatura conceitual
Com uma vaga apenas em disputa e com poucas chan-
ces de eleição, o PT deve buscar um nome com concei-
to para o Senado, em 2022. um dos nomes ventilados 
é o do professor Wolmir Amado, ex-reitor da PuC-Go. 
definição, no entanto, só mesmo no ano que vem. 

em recuperação

ex-deputado honor Cruvinel se recupera em casa 
dos problemas da Covid. Com olhar atento do atual 
superintendente do Procon Goiânia, Gustavo Cruvi-
nel, seu sucessor na política. 

de olHo nos olHos
oftalmologista humberto Borges lembra que o diabe-
tes pode levar à cegueira. Segundo ele, muita gente 
não sabe, mas Retinopatia diabética é uma doença 
que afeta a retina, região do olho responsável por for-
mar imagens e enviá-las ao cérebro. 40% dos pacien-
tes de diabetes pode desenvolver a doença dos olhos. 
então, cuidar da diabetes é evitar uma série de outras 
doenças, como a Retinopatia, que é uma das maiores 
causas de cegueira irreversível. Visitas a um especia-
lista, em busca de diagnóstico é o primeiro passo para 
evitar o problema. 

cinquentão 

o INCRA completa 50 anos e o sindicato que repre-
senta os servidores encontrou um momento interes-
sante para comemorar a data. Vai reunir mais de 20 
contos e crônicas, escritos pelos próprios servidores, 
mostrando um pouco da rotina do órgão. Lançamento 
programado para o dia 9.

dilema
Na CPI da Covid, o MdB mostra a sua cara. de um lado, 
o hoje aguerrido Renan Calheiros querendo enquadrar 
e prender deus, ou melhor, Mito e o mundo. do outro, 
Fernando Bezerra, fazendo a defesa do governo. e to-
dos tem razão. 

por que?
julho começa com cara de agosto em Brasília.

“Um dia frio, um bom lugar 
pra ler um livro...”  (djavan)
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saúde

Inaugurada em Quirinópolis a 
Policlínica da Região Sudoeste

o governador Ro-
naldo Caiado 
inaugurou, nesta 

quarta-feira (30/06), em 
Quirinópolis, a Policlínica 
da Região Sudoeste. A es-
trutura hospitalar, terceira 
deste modelo do Estado, 
beneficia diretamente mo-
radores de 28 municípios 
próximos. Com capacida-
de para 7,7 mil consultas 
ao mês, o centro de aten-
dimento conta com 21 
especialidades médicas e 
custou R$ 13,28 milhões 
do Tesouro Estadual.

“Tenho dificuldade de 
narrar minha emoção no 
dia de hoje. Como médico 
há 46 anos, esta policlínica 
é tudo que sempre sonhei 
em minha vida: chegar ao 
governo e regionalizar a 
saúde no Estado de Goiás”, 
afirmou Caiado.

Do montante, R$ 
3.430.980,91 foram apli-
cados na compra de equi-
pamentos de ponta, com 
o melhor da tecnologia na 

área médica. Entre eles, um 
tomógrafo 16 cortes, por 
R$ 1.249.000,00, e um ma-
mógrafo no valor de R$ 
680.000,00. “Sem dúvida 
alguma, objetivo é tra-
zer dignidade, respeito e 
cidadania. Vamos ofertar 
a todo Sudoeste goiano 
uma estrutura que dará 
ao cidadão a condição 
de fazer o que existe de 
melhor, com especialistas 
em cada uma das áreas”, 
acrescentou Caiado.

Além dos equipamen-
tos, o Estado investiu R$ 
9.854.098,49 nas obras 
da unidade, que tem 4 mil 
metros quadrados e capa-
cidade para realizar 5,7 mil 
consultas médicas e mais 
de 2 mil atendimentos da 
equipe multiprofissional.

Inicialmente, funciona-
rá com médicos nas áreas 
de anestesiologia, car-
diologia, dermatologia, 
endocrinologia, gastro-
enterologia, ginecologia, 
obstetrícia (pré-natal de 

alto risco), hematologia, 
nefrologia, ginecologia, 
mastologia, neurologia, 
pediatria, oftalmologia, 
ortopedia/traumatologia, 
otorrinolaringologia, me-
dicina de família, pneu-
mologia, reumatologia, 
urologia e proctologia.

O centro de especia-
lidades tem capacidade 
de realizar pequenos pro-
cedimentos cirúrgicos e 
oftalmológicos. Também 
poderão ser feitos 1,4 mil 
exames de imagem ao 
mês e check-up de alta 
complexidade com proce-
dimentos de colposcopia, 

endoscopia digestiva, ul-
trassonografia, eletroen-
cefalograma, eletroneu-
romiografia, espirometria, 
doppler vascular, teste er-
gométrico, biópsias gerais, 
patologia clínica, eletro-
cardiografia, holter, urodi-
nâmica, radiologia simples, 
nasofibroscopia, ecocar-
diografia, mapa, emissões 
otoacústicas. E ainda: to-
nometria, teste ortóptico, 
campimetria, mapeamento 
de retina, biometria ultras-
sônica, teste do olhinho e 
fundo de olho.

A Policlínica de Qui-
rinópolis tem um Centro 

Especializado em Odon-
tologia (CEO) e serviço de 
hemodiálise a pacientes 
renais crônicos. Para quem 
depende da diálise e tem 
dificuldade de acesso à 
unidade, o local oferecerá 
transporte. “Trazemos algo 
estruturado, que não seja 
passageiro, e que a po-
pulação possa usufruir do 
mesmo jeito quando não 
estivermos mais aqui”, 
afirmou o secretário de 
Estado da Saúde. “Não 
vamos parar enquanto o 
plano de governo de Ro-
naldo Caiado não for con-
sumado”, arrematou.

Outro serviço vinculado 
à policlínica, que passou a 
ser disponibilizado para a 
região Sudoeste, é a carre-
ta de prevenção ao câncer 
de mama e de colo uterino, 
que percorrerá os municí-
pios vizinhos para desen-
volver ações de atenção 
à saúde da mulher. Com o 
sistema, é possível identi-
ficar esses males em pa-
cientes na fase inicial.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), deputado Lissauer 
Vieira, salientou que, em 
reconhecimento à respon-
sabilidade com que Caiado 
norteia as ações do Estado, 
o Poder que representa 
tem votado pautas im-
portantes, a fim de viabi-
lizar entregas como esta. 
“Hoje, com muito orgulho, 
vemos Goiás ser um can-
teiro de obras, e todas de 
qualidade”, destacou.

O vice-governador, 
Lincoln Tejota, explicou 
que os avanços e melho-
rias para a população, a 
exemplo da policlínica 
entregue hoje, nada mais 
são do que os frutos das 
parcerias que dão a tônica 
à gestão. “Nosso governo 
não é de um homem só”, 
afirmou. “Todas as nossas 
ações são pautadas para 
tirar as pessoas da vulne-
rabilidade”, garantiu.

Com capacidade para 7,7 mil 
consultas por mês, uma estrutura 
que beneficia 1 milhão de moradores 
em 28 municípios: “objetivo é trazer 
dignidade, respeito e cidadania”
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O governador Ronaldo Caiado durante entrega da Policlínica da Região Sudoeste, em Quirinópolis

Caiado está cumprindo uma promessa de campanha
Conta com 26 consultó-
rios, 16 salas para exames, 
posto de coleta do labo-
ratório, farmácia, posto de 
enfermagem, central de 
esterilização de material, 
além de salas destinadas 
à administração e recep-
ção. “A parceria com o go-
vernador Ronaldo Caiado 
é extremamente neces-
sária para conduzirmos 
nossos municípios. Falei 
com o governador sobre 
todas as demandas, e os 
despachos que fazemos 
são atendidos”, destacou 
o prefeito de Quirinópo-
lis, Anderson de Paula 
“Lorenção”. “É um orgulho 
fazer parte desta gestão”, 
completou.

A policlínica vai fun-
cionar estritamente como 
ambulatório, ou seja, 
atenderá com horário 
marcado. Todos os pa-
cientes devem passar, ini-

cialmente, pelo posto de 
saúde mais próximo para 
marcar a consulta, o exa-
me ou o tratamento mé-
dico. Se necessário, o pa-
ciente será encaminhado 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde para o agenda-
mento. Os atendimentos 
serão realizados de se-
gunda-feira a sexta-feira, 
das 7h às 19h. A unidade 
não funciona aos sába-
dos, domingos e feriados. 
Como não é um hospital, 
não realizará internações.

Regionalização 
avança

A unidade de Quirinópo-
lis soma-se a outras duas, já 
inauguradas e em funciona-
mento. Em março de 2020, 
foi entregue a Policlínica de 
Posse, no Nordeste Goiano, 
que atende moradores de 
31 municípios daquela re-
gião. Em janeiro deste ano, 
foi a de Goianésia. A unida-
de abrange 60 cidades do 
Vale do São Patrício, com 
capacidade de receber 7 

mil pacientes por mês. “A 
Policlínica de Quirinópolis 
vem para consolidar, nesta 
região, um passo a mais na 
regionalização da saúde. 
Um dos pontos do gover-
no de Caiado, no qual tra-
balhamos diuturnamente”, 
afirma Alexandrino.

Prefeito de Turvelândia, 
Siron Queiroz, ao falar em 
nome da Associação Goia-
na dos Municípios (AGM), 
salientou que a regionali-
zação da saúde é um dos 
maiores propósitos da 

atual gestão do Governo 
de Goiás. “Com trabalho e 
comprometimento, a fila 
do SUS vai acabar. Por isso, 
vamos todos vestir a cami-
sa deste governo”, afirmou.

Para combate à Covid-19, 
foram entregues oito hos-
pitais de campanha em di-
ferentes regiões do Estado. 
Nenhuma das unidades foi 
desativada pelo Governo de 
Goiás. Após a fase crítica da 
pandemia, os locais continu-
arão servindo a população 
goiana como hospitais re-

gionalizados. Essas unidades 
estão localizadas em Goiânia, 
Itumbiara, Luziânia, Formosa, 
São Luís de Montes Belos, Ja-
taí, Porangatu e Uruaçu.

A presidente do Conse-
lho de Secretários Muni-
cipais de Saúde de Goiás 
(Cosems) e secretária de 
Saúde de Chapadão do Céu, 
Veronica Savatin, reportou 
que, com quase 700 mil ha-
bitantes, a macrorregião su-
doeste dependia 100% da 
região metropolitana.  Com 
a estadualização do Hos-
pital das Clínicas de Jataí e 
a mudança do contrato de 
gestão do Hospital de Ur-
gência da Região Sudoeste 
(Hurso), em Santa Helena, 
ganha fôlego o processo de 
regionalização, vislumbrado 
pela entidade em 2017. “Isso 
nos permitirá dar um aten-
dimento com especialidade 
muito mais digno e integral 
para nossa população.”Para combate à Covid-19, foram entregues oito hospitais de campanha em diferentes regiões do Estado
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Lissauer Vieira dá apoio à Fecomércio 
para oferecer educação profissionalizante

ao lado do prefeito 
Paulo do Vale (DEM), 
do vice-prefeito, 

Dannillo Pereira (Patriota), 
do presidente da Federa-
ção do Comércio do Esta-
do de Goiás (Fercomércio), 
Marcelo Baiocchi, e outras 
autoridades, o presidente 
da Assembleia Legislati-
va de Goiás participou do 
lançamento do programa 
de capacitação profissio-
nal Capacitar-se, que será 
desenvolvido pelo siste-
ma Sesc-Senac em parce-
ria com a prefeitura e que 
disponibilizará mais de 
duas mil vagas em nove 
cursos gratuitos. 

Ao destacar a impor-
tância do projeto para o 
desenvolvimento profis-
sional, sobretudo, para a 
inserção no mercado de 
trabalho, Lissauer ressal-
tou que a implantação do 
programa no município 
contribuirá significati-
vamente para o fortale-
cimento da geração de 

emprego e renda e para 
a superação dos reflexos 
negativos provocados pela 
pandemia da covid-19, es-
pecialmente na atividade 
econômica. Segundo ele, 
a iniciativa é resultado da 
união de forças e das par-
cerias estabelecidas entre 
os setores públicos e pri-
vados, resultando, dessa 
forma, em benefícios para 
a população. 

“Através de parcerias 
importantes e de união de 
esforços estamos lançan-
do aqui hoje, junto à Feco-
mércio e ao Sistema Sesc-
-Senac, esse importante 
programa de capacitação 
profissional, principalmen-
te, nesse momento em que 
várias pessoas precisam 
ser reinseridas no mercado 
de trabalho. Sempre digo 
que não existe nenhum 
programa social melhor 
que a geração de emprego 
e renda e é com esse intui-
to que estamos aqui, com 
a Prefeitura de Rio Verde, 

para trazer novas opor-
tunidades para a nossa 
população e para a nossa 
querida cidade”, pontuou o 
presidente Lissauer. 

O prefeito Paulo do Vale 
também salientou, em dis-
curso, a relevância da ini-
ciativa para o município 
que, segundo ele, é modelo 
no fomento do cooperati-
vismo e de projetos volta-
dos para a inserção social. 
“Rio Verde é hoje uma 
das cidades que adotou a 
gestão do cooperativismo 
como ferramenta para a 
busca de soluções e para a 

melhoria da qualidade de 
vida da nossa população. E 
através desse importante 
programa daremos a opor-
tunidade de cada dia mais 
pessoas se inserirem no 
mercado de trabalho. Com 
certeza, mais um grande 
avanço para a nossa cida-
de”, afirmou. 

Presidente da Feco-
mércio, Marcelo Baiocchi 
evidenciou o potencial 
econômico da região Su-
doeste, especialmente, de 
Rio Verde, e a necessida-
de da ampliação de novos 
postos de trabalho através 

da qualificação profissio-
nal da população. “Sabe-
mos que Rio Verde é uma 
cidade pujante e empre-
endedora e, diante disso, 
queremos que o Sistema 
Fecomércio Sesc-Senac 
seja cada vez mais um bra-
ço forte para o município. 
Vejo que aqui o problema 
não é a falta de emprego, 
mas de mão de obra qua-
lificada, e é isso que esta-
mos buscando viabilizar 
através desse programa, 
profissionalizar a popula-
ção”, afirmou. 

Durante a cerimônia 

de lançamento do pro-
grama foram entregues 
200 cestas de alimen-
tos para as instituições 
sociais do município. A 
doação foi realizada por 
meio do programa Mesa 
Brasil Sesc Goiás e é re-
sultado da campanha 
Carrinho Solidário, que é 
uma ação de arrecadação 
de alimentos e produtos 
de higiene nos supermer-
cados goianos.

Programa 
Capacitar-se

O projeto Capacitar-se 
faz parte do Programa Se-
nac de Gratuidade (PSG) 
e será desenvolvido em 
parceria com a Prefeitura 
de Rio Verde. A iniciativa 
visa ofertar mais de duas 
mil vagas em nove cur-
sos gratuitos para mora-
dores cuja renda per ca-
pita não ultrapasse dois 
salários mínimos. 

Rio Verde é a 12ª cidade 
goiana a receber o progra-
ma do Sistema Fecomércio 
Sesc-Senac. Alexânia, Apa-
recida de Goiânia, Catalão, 
Goiânia, Ipiranga, Itaberaí, 
Itumbiara, Luziânia, Nova 
Glória, Senador Canedo e 
Trindade já foram benefi-
ciadas pela iniciativa. Ao 
todo, são mais de 28 mil 
vagas em cursos gratui-
tos ofertados em todo o 
estado de Goiás.

Presidente Lissauer Vieira participa de 
lançamento de iniciativa do Sistema 
Fecomércio Sesc-Senac em parceria 
com a prefeitura; mais de duas mil 
vagas de cursos profissionalizantes 
gratuitos são oferecidos à população
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O deputado Lissauer Vieira (PSB) cumpriu agenda na manhã de terça-feira, 29, na cidade de Rio Verde

Regime fiscal e LDO são aprovados na última sessão do semestre
Foi realizado no fim da tar-
de dessa quarta-feira, 30, a 
sessão extraordinária híbri-
da com o intuito de finalizar 
os trabalhos legislativos do 
primeiro semestre de 2021. 
Conduzida pelo presidente 
da Casa, deputado Lissauer 
Vieira (PSB), a sessão apro-
vou, durante a apreciação 
da Ordem do Dia, 16 pro-
jetos de lei, sendo: sete da 
Governadoria do Estado, 
em segunda fase de dis-
cussão e votação; um, tam-
bém do Executivo e fase 
única de apreciação; cinco 
de deputados estaduais 
em fase final de tramitação 
e outros dois em primeira 
fase e mais uma Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) em segundo turno.

Com 39 votos, sendo 28 
favoráveis e 11 contrários, 
foi aprovada, em segun-

do turno, pelo Plenário 
da Assembleia Legislati-
va, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 
5487/21. Durante a dis-
cussão da matéria, vários 
deputados se revezaram 
na tribuna, de forma pre-
sencial ou remota.

Votaram a favor da PEC 
do Teto dos Gastos os se-
guintes deputados: Álvaro 
Guimarães, Chico KGL , Dr 
Antonio, Iso Moreira e Tião 
Caroço pelo DEM; Francis-
co Oliveira, Talles Barreto, 
pelo PSDB; Bruno Peixoto, 
Henrique Arantes e Hum-
berto Aidar, pelo MDB; Cai-
ro Salim, Rubens Marques, 
Vinícius Cirqueira e Wag-
ner Neto pelo Pros; Paulo 
Trabalho pelo PSL, Amilton 
Filho e Thiago Albenaz,  
pelo SD; Coronel Adailton 
e Rafael Gouveia, pelo Pro-

gressistas; Charles Bento 
e Maycllyn Carreiro, pelo 
PRTB; Lucas Calil e Wilde 
Cambão, PSD; Virmondes 
Cruvinel, pelo Cidadania; 
Amauri Ribeiro, pelo Pa-
triotas; Lissauer Vieira, 
pelo PSB; Henrique Cesar, 
pelo PTC e Jeferson Rodri-

gues, pelo Republicanos.
Votaram contra a PEC do 

Teto de Gastos os deputa-
dos Alysson Lima (Solidarie-
dade), Antônio Gomide (PT), 
Cláudio Meirelles (PTC), De-
legada Adriana Accorsi (PT), 
Delegado Eduardo Prado 
(DC), Delegado Humberto 

Teófilo (PSL), Gustavo Se-
bba (PSDB), Helio de Sou-
sa (PSDB), Karlos Cabral 
(PDT), Lêda Borges (PSDB) 
e Major Araújo (PSL).

A propositura da Gover-
nadoria, altera o Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) da Cons-
tituição do Estado de Goiás 
com o objetivo de revisar o 
Novo Regime Fiscal (NRF) 
[Teto de Gastos], instituído 
pela Emenda Constitucio-
nal nº 54, de 2 de junho 
de 2017, para adequá-
-lo à Lei Complementar 
Federal nº 178, de 13 de 
janeiro de 2021, e, assim, 
cumprir as exigências 
para o ingresso do estado 
de Goiás no Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF).

De acordo com a pro-
posta, fica instituído, a partir 
do exercício de 2022 e com 

vigência até 31 de dezem-
bro de 2031, o Novo Regi-
me Fiscal, do qual tratam 
os artigos 41 a 46 deste 
ADCT, ao qual se sujeitam 
o Poder Executivo, o Poder 
Legislativo, o Poder Judiciá-
rio, os Tribunais de Contas, 
o Ministério Público, a De-
fensoria Pública, as respec-
tivas administrações diretas, 
os fundos, as autarquias, as 
fundações e as empresas 
estatais dependentes.

Durante as discussões, o 
deputado Mycllyn Carreiro 
(PRTB) declarou seu voto fa-
vorável. “Vejo muitos depu-
tados falando em concurso 
público, mas isso só pode 
ser feito se o Estado tiver 
equilíbrio fiscal. Sendo as-
sim, esses deputados devem 
trabalhar para que o Estado 
recupere suas finanças”, ar-
gumentou o parlamentar.
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Os deputados aprovaram 16 projetos de lei, entre eles, em 
definitivo, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto 
de Gastos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022
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Jogos Educacionais Virtuais são 
encerrados em solenidade híbrida

a Prefeitura de Goi-
ânia realizou na 
tarde de quarta-

-feira (30/6) solenidade 
de encerramento dos 
Jogos Educacionais Vir-
tuais, com a presença do 
prefeito Rogério Cruz, 
secretário de Educação, 
Wellington Bessa, e dos 
jogadores profissionais 
Iago Mendonça, Henrique 
Lordelo e Rafael Donato. 
Em um gesto de união em 
torno do esporte, a ges-
tão municipal conseguiu 
reunir em um mesmo 
palco representantes dos 

dois principais times do 
estado: Goiás X Vila Nova.

Os atletas falaram da 
necessidade do esporte 
para as crianças, principal-
mente neste período de 
distanciamento social.

O prefeito Rogério Cruz 
ressaltou a importância do 
esporte na Educação. “Que-
remos estender projetos 
entre educação e esporte, 
continuamos em busca de 
grandes parcerias, sempre 
em visando o melhor para 
a Educação”, afirmou.

O secretário Wellington 
Bessa destacou que a re-

alização dos jogos foi um 
sucesso pela participação 
das famílias, que abraça-
ram esse projeto com óti-
mos resultados. “Vamos 

ampliar essas ações, levan-
do educação de qualidade 
para nossos alunos”.

Os jogos passaram por 
reformulação e as propos-

tas foram adaptadas para 
todas as etapas de ensino, 
com grande número de 
participações, e os alunos 
puderam ampliar esse mo-

mento de jogos e brinca-
deiras para toda a família. 
A participação dos res-
ponsáveis foi fundamental 
para o sucesso do projeto.

os atletas falaram da 
necessidade do esporte para as 
crianças, principalmente neste 
período de distanciamento social
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“Queremos estender projetos entre educação e esporte, sempre em visando o melhor para a Educação”, afirmou o prefeito Rogério Cruz

saúde

Iniciada vacinação de trabalhadores da Comurg nesta 5ª

Prefeitura amplia vagas e moderniza escolas da Região Sul

Os trabalhadores da 
Companhia de Urbaniza-
ção de Goiânia (Comurg) 
começam a ser vacinados 
contra a Covid-19 a partir 
desta quinta-feira (1º/7). 
Nesta primeira etapa, 
serão destinadas 1.600 
doses para quem atua 
na linha de frente, sendo 
1.400 para equipes do 
departamento de obras, 
operacional e 200 para os 
motoristas da empresa.

A vacinação será rea-
lizada das 8h às 16h no 
Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho 
(SESMT), na sede adminis-
trativa da Companhia, que 
fica na Avenida Nazareno 

Roriz, setor Vila Aurora. 
No local, serão instaladas 
duas tendas e a meta é 
chegar a 100 vacinas por 
hora com prioridade para 
equipes da coleta urbana, 
seguindo orientações sa-
nitárias e normativas do 
Ministério da Saúde.

Segundo a Comurg, em 
razão do quantitativo de 
pessoal e para que não 
ocorram problemas nas 
atividades operacionais, a 
empresa deve manter cro-
nograma sistematizado de 
aplicação diária, até que 
todos colaboradores sejam 
vacinados. Para ser vacina-
do, o profissional precisa 
levar documento pessoal 
com foto e contracheque 

para comprovar vínculo 
com a empresa.

O presidente da Co-
murg, Alex Gama, garante 

que mais doses serão dis-
tribuídas para o grupo de 
garis, a partir da chegada 
de novas remessas. Pes-

soas já vacinadas ou que 
não estejam trabalhando 
por licença ou afastamen-
to não serão listadas nes-

te primeiro momento. “A 
previsão é que nestes dois 
dias de vacinação consiga-
mos atender as diretorias 
de obras, operacional e 
transporte, trabalhadores 
com até 44 anos”, diz.

Pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), que 
é orientação do governo 
federal para estados e mu-
nicípios na aplicação de va-
cinas, governadores e pre-
feitos têm autonomia para 
incluir novas categorias no 
grupo prioritário. “Come-
moramos a iniciativa do 
prefeito Rogério Cruz que 
se mostrou sensível e 
atendeu ao nosso pedido 
de imunizar os garis da Co-
murg”, destacou Alex Gama.

A Prefeitura de Goiânia 
entregou na manhã des-
ta quarta-feira (30/6), 
em solenidade híbrida, 
dois benefícios para a 
área da Educação: a mo-
dernização do Centro 
Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) Parque 
Atheneu e a ampliação 
de vagas da Escola Mu-
nicipal Jesuína de Abreu.

No Cmei Parque Athe-
neu foram instalados, no 
tempo recorde de 60 dias, 
nove ambientes de rápi-
da instalação, sendo três 
salas de aula, uma sala 
de direção, uma sala de 
coordenação, uma sala 
de secretaria, fraldário 
e dois banheiros. Serão 
60 crianças atendidas de 
forma integral em estru-

turas confortáveis, mo-
dernas e completamen-
te novas. A instalação 
garante mais qualidade 
no processo de aprendi-
zagem de crianças com 
faixa etária entre 1 e 3 
anos e 11 meses de idade.

O prefeito Rogério Cruz 
discursou e agradeceu a 
todos os profissionais da 
Educação pelo empenho 

com a rede. “Parabéns ao 
secretário Bessa por esse 
trabalho e empenho, e 
toda equipe da SME. Ago-
ra a diretora pode traba-
lhar melhor e mais tran-
quila, sem a preocupação 
por conta das salas de 
placa. Em janeiro estive-
mos aqui no Cmei e era 
tudo pequeno, agora tem 
espaço para crianças e 

professores, tudo muito 
moderno”, disse.

Por sua vez, a EM Jesuí-
na de Abreu recebeu mais 
duas salas modulares e 
ampliou o atendimento 
para 740 alunos em seus 
três turnos. A unidade vai 
receber mais 100 alunos. 
O titular da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME), 
professor Bessa, destacou 

a importância de mais 
uma ampliação de vagas. 
“Essa entrega é para as 
pessoas, para as crianças, 
para a comunidade do se-
tor, por isso a felicidade é 
grande. Isso só é possível 
porque temos um prefeito 
preocupado efetivamente 
com a Educação, e não só 
com a estrutura física, mas 
pedagógica”, ressaltou.
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O presidente da Comurg, Alex Gama, garante que mais doses serão distribuídas para o grupo de garis
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AgriculturA

FCO aprova R$ 89,07 milhões 
para projetos rurais em Goiás

o Conselho de De-
senvolvimento do 
Estado (CDE/FCO) 

da Câmara Deliberativa 
do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO) apro-
vou R$ 89,07 milhões em 
recursos para financia-
mentos na modalidade 
rural, nesta quarta-feira 
(30/06). A aprovação se 
deu via ad referendum. O 
montante deve contem-
plar 87 cartas-propostas 
de 45 municípios das 
diferentes regiões do Es-
tado. As propostas devem 
contribuir para a geração 
de, pelo menos, 147 em-
pregos diretos.

Do total de recursos, 
46,3% são destinados a 
pequenos produtores (R$ 
41,2 milhões), 45,9% para 
pequenos-médios produ-
tores (R$ 40,9 milhões) e 
7,8% para médio produ-
tores (R$ 6,9 milhões). Os 
recursos devem financiar 
a compra de máquinas e 

implementos, matrizes, 
benfeitorias, irrigação, 
eletrificação, pastagens, 
fotovoltaico e biogás, em 
atividades da produção 
de soja e milho, bovino-
cultura e suinocultura.

A Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) 
realiza análise técnica 
de cartas-consulta de 
valor igual ou superior a 
R$ 500 mil para financia-
mentos rurais com recur-
sos do FCO, que são dire-
cionadas à apreciação do 
Conselho de Desenvolvi-
mento do Estado de Goi-
ás (CDE). Na avaliação do 
secretário, a diversidade 
de itens financiados mos-
tra que o produtor rural 
goiano tem investido em 
equipamentos e melho-
rias, desde a produção até 
o seu plantel, de maneira 
a crescer a produção já 
existente no Estado.

“São itens fundamen-
tais para o desenvolvi-

mento do nosso setor 
agropecuário, os quais o 
Governo de Goiás tem fa-
cilitado o acesso, uma vez 
que entende que além de 
fazer crescer a produção, 
vão gerar riqueza e ren-
da para o produtor, além 
de criar novos postos de 
trabalho, melhorando as 
condições de vida das lo-
calidades em que essas 

atividades são executa-
das”, complementa.

Municípios
Rio Verde teve 14 pro-

postas aprovadas, segui-
do por Piranhas e Monti-
vidiu, com 5 cartas cada. 
Na sequência aparecem 
Paraúna e Ipameri, com 
4 cartas cada; Diorama, 
com 3 cartas aprovadas; 

e Buriti Alegre, Silvânia, 
Aporé e Santa Helena de 
Goiás, com 2 cartas cada.

Com uma carta cada, 
aparecem os municípios 
de Pilar de Goiás, Joviânia, 
Posse, Serranópolis, São 
Miguel do Araguaia, Pal-
meiras de Goiás, Vianópo-
lis, Britânia, Santa Rosa de 
Goiás, Santa Fé de Goiás, 
Edealina, Itumbiara, Jataí, 

Mineiros e Vicentinópolis. 
Também aparecem com 
uma carta cada Santa Isa-
bel, Orizona, Mairipotaba, 
Rialma, Morrinhos, Quiri-
nópolis, Perolândia, Ama-
ralina, Rianápolis, Goia-
tuba, Baliza, Itapirapuã, 
Formoso, Trombas, Guarani 
de Goiás, Porangatu, Caia-
pônia, Piracanjuba, Nova 
Crixás e Turvelândia.

Financiamentos devem contemplar 
87 propostas de 45 municípios, 
para a aquisição de itens para 
investimento na produção de grãos, 
bovinocultura e suinocultura

Di
vu

lg
aç

ão

Rio Verde teve 14 propostas aprovadas, seguido por Piranhas e Montividiu, com 5 cartas cada. Na sequência aparecem Paraúna e Ipameri

segurAnçA públicA

Ronaldo Caiado entrega novas instalações da PM, 
com homenagem a policiais da caçada a assassino

O governador Ronaldo 
Caiado inaugura nesta 
quinta-feira (1º/7), às 9h, 
a reforma do quartel do 
Comando de Missões Es-
peciais (CME) da Polícia 
Militar, no setor Marista. 
Durante a solenidade, ele 
agradecerá as forças de 

segurança pública que 
participaram da operação 
de busca e captura do fu-
gitivo Lázaro Barbosa.

Às 14h, o governador 
é convidado da Semana 
do Cooperativismo, no 
espaço Inovacoop Goiás. 
No evento, anunciará um 

pacote de medidas para 
o fortalecimento do co-
operativismo no Estado. 
Celebrada no início de 
julho, a Semana do Coo-
perativismo acontece até 
o próxmo sábado (3/7).

Já às 15h20, lança o 
projeto AgreGO, em par-
ceria com o Fórum de En-
tidade Empresarial (FEE). 
O objetivo da iniciativa é 
planejar o fortalecimento 
da indústria no Estado. O 
evento acontece no Salão 
Dona Gercina do Palácio 
das Esmeraldas, onde 
será assinado um termo 
de cooperação entre o 
governo estadual e as en-
tidades empresariais.
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Durante a solenidade, ele agradecerá as forças de segurança pública que participaram da operação de busca

No primeiro compromisso, nesta quinta-
feira (1º/7), às 9h, governador inaugura 
reforma do Comando de Missões especiais 
da Polícia Militar. Às 14h, anuncia pacote 
de medidas para cooperativismo goiano. 
Às 15h20, apresenta iniciativa voltada para 
planejamento do desenvolvimento industrial
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Férias
o Flamboyant Shopping traz para Goiânia a edição inédita da 

exposição interativa do Shrek, que acontece entre os dias 3 e 18 
de julho, a Praça 1, no piso 1. A ação é aberta ao público e seguirá 

todos os protocolos de segurança para garantir o distanciamento 
social seguindo as normas da oMS. A exposição conta com um 

cenário inspirado na magia e aventuras do ogro mais amado 
do planeta em 16 cabines que convidam o público a um passeio 

pelas cenas icônicas de todos os filmes e spin offs produzidos 
ao longo dos últimos anos. Na exposição, além de contar com 

controle de acesso, o público é recepcionado por personagens em 
3d e apresentações em formato de marionetes, simulando uma 
contação de histórias. os visitantes ainda podem interagir com 
a história acionando alavancas, botões e roldanas, que dão vida 

aos personagens em suas cabines. A ação traz a assinatura da 
doisaum, empresa especializada em ações temáticas com mais 

de 13 anos de mercado.

Bazar BeneFicente
No dia 03 de julho de 2021, sábado, o Anjos Grupo Soma irá 

promover um bazar beneficente para angariar fundos que 
serão revertidos em doação para famílias atendidas pela 
organização. o Bazar do Anjos será realizado na sede da 

empresa Soma Contabilidade, das 07h às 14h. (endereço: R. T-31, 
830 - St. Sol Nascente, Goiânia - Go, 74210-12434 m). o evento 

seguirá todas as medidas de segurança, declaradas pela oMS 
(organização Mundial da Saúde) para conter o Covid-19, será 
feita a aferição de temperatura de todo o público na entrada 

da Soma Contabilidade, além da disponibilização de álcool em 
gel nas dependências do local. Não será permitida a entrada de 
pessoas sem máscara, sendo obrigatório o uso durante toda a 

permanência no bazar.

completa
Reunindo opções para cabelos, corpo, maquiagem, perfumaria 
e muito mais, a primeira loja tô.que.tô do estado, multimarcas 
oficial do grupo Boticário, chega com uma proposta inovadora 

de praticidade e experimentação. Na loja, localizada na Avenida 
Anhanguera, no Centro de Goiânia, o consumidor tem acesso 
a serviços e é recebido por uma equipe altamente preparada 

para apresentar as soluções ideais para diferentes necessidades. 
entre os serviços disponíveis estão hidratação nos cabelos, 

escova e aplicação de produtos. A tô.que.tô une as melhores 
e mais amadas marcas de cosméticos do Brasil com destaque 

para o Boticário, eudora, Vult, Quem disse, Berenice?, Bio-oil e 
Australian Gold.

relax na medida 
Seguindo as medidas preventivas da organização Mundial da 

Saúde (oMS), Ministério da Saúde e autoridades competentes, 
o Laboratório Teuto estende o período de inscrições do concurso 

online ‘Relax na Medida’. A ação, que está na 8ª edição, segue 
até o dia 31 de novembro e oferece três vouchers de viagem, 

totalizando R$ 15 mil em prêmios. Para participar basta se 
inscrever no site (www.concursonamedida.com.br) com a nota 

fiscal dos produtos da linha de bem-estar do Teuto e responder 
a frase: “Por que a melhor forma de ficar relax é com o Teuto?”. 

os autores das três respostas mais criativas e originais serão 
premiados. o resultado será divulgado dia 15 de dezembro, nos 

canais corporativos da companhia. Boa sorte!

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

MEDO DE FALAR EM PÚBLICO? - Falar em público traz um potencial risco social real e isso gera ansiedade e 
medo reais. Luiz Portal - professor e sócio proprietário Vox2you, a maior rede de escola de oratória da América 
Latinha, apresenta um passo a passo para você perder esse medo, deixando claro que não existe receita pronta e 
milagrosa. Antes de tudo, antes mesmo do primeiro passo, você precisa entender que sem técnicas e treino 
não há boa performance e não existe atalho para se alcançar alta performance como orador.

Escarpas Eco Parque - o empreendedor Leandro 
daher, sócio-diretor da Tropical urbanismo, recebeu 
o velejador e bicampeão olímpico Torben Grael, 
no empório Saccaria, em Goiânia, para ajustar os 
detalhes finais do contrato entre o Escarpas Eco 
Parque e a Intermarinas, empresa de Torben.

2 3

4

Autoridade financeira - o empreendedor 
sociocultural haroldo Menezes realizará nos 
dias 10 e 11 de julho, o Curso “Autoridade 
Financeira - A Arte de Gerar e Gerir Dinheiro”, na 
sede do Instituto Rh, no Setor Marista. 
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Desejo de consumo - os empresários Leandro Canassa 
Abrão Gomes, Celma Canassa Abrão Gomes e Marília 
Gabriela Abrão Gomes Lobo inauguram no dia 2 de julho 
(sexta-feira) o primeiro quiosque The Mix  Stanley, em 
Goiânia, que ficará no Piso I,  no Flamboyant Shopping.
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COMbaTE À PaNDEMia

Brasil alcança a marca de 100 milhões  
vacinados com pelo menos uma dose

segundo dados oficiais 
do Vacinômetro - fer-
ramenta de dados do 

Ministério da Saúde que 
acompanha o ritmo de 
vacinação no Brasil - o 
país ultrapassou hoje (30) 
a marca de 100 milhões 
de doses aplicadas.

Em redes sociais, o 
ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, come-
morou a marca.

O Brasil é o 4º país do 
mundo em número abso-
luto de doses aplicadas. 
Segundo o Vacinômetro, o 
país registra 135.060.376 
doses distribuídas para os 
estados e o Distrito Fede-
ral, com 101.476.804 do-
ses tendo sido aplicadas. 
Destas, 74,3 milhões são 
relativas à primeira dose, 
enquanto 27,1 milhões 
correspondem à segunda 
dose ou dose única (no 
caso da vacina Janssen).

De acordo com o pai-
nel de dados, 2,2 mi-
lhões de doses foram 
aplicadas apenas em 24 
horas - ritmo acima das 
expectativas do ministro 
Marcelo Queiroga.

Os dados do Ministério 
da Saúde mostram que a 
região Sudeste - a mais po-
pulosa do Brasil - foi a que 
mais vacinou, com 40,8 
milhões de doses aplica-
das. Nordeste está em se-
gundo, com 22,6 milhões 
de doses. Sul, Centro-Oeste 
e Norte seguem nas res-
pectivas posições.

A vacina mais aplicada 
no Brasil é a Butantan Si-
novac, que equivale à Co-
ronaVac. Em segundo lugar 
está a vacina AstraZeneca, 
que é envasada pela Fio-
cruz e que deverá passar a 
ter fabricação nacional até 
2022. A vacina ComiRNAty, 
da Pfizer/BioNTech, segue 

em terceiro. A vacina da 
Janssen está em quarto lu-
gar, já que ainda não teve 
grande volume de entrega 
e é restrita, no momento, 

para grupos específicos.

Ocupação de UTIs

Hoje, o estado de 

São Paulo registrou, 
pela primeira vez nos 
últimos três meses, 
uma taxa de ocupação 
de leitos de UTIs abai-

xo de 75%. Em todo 
o estado, a taxa está 
hoje em 74,8%, en-
quanto na Grande São 
Paulo está em 68,9%.

Ritmo de imunização segue acima 
de 2 milhões de doses ao dia
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Balanço: leilões de infraestrutura renderam 
R$ 30 bilhões em 2021, contabiliza ministro

O Brasil já garantiu R$ 30 
bilhões em investimentos, 
é o que revela o balanço 
do primeiro semestre de 
2021 feito pelo Ministério 
da Infraestrutura. A informa-
ção será publicada em um 
caderno detalhado ainda 
nesta semana, e foi adianta-
da pelo ministro Tarcísio de 

Gomes Freitas durante en-
trevista ao programa A Voz 
do Brasil.

Apenas em abril deste 
ano, informa o ministro, fo-
ram leiloados 22 aeropor-
tos, uma ferrovia e cinco 
terminais portuários, o que 
significa mais R$ 30 bilhões 
em investimentos somados 
aos R$ 30 já arrecadados. 
No total, 70 ativos públicos 
foram leiloados durante o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro, com mais de R$ 

80 bilhões captados.
“A gente tem caminhado 

muito na direção de atrair o 
investimento privado. [Isso] 
é fundamental em um ce-
nário de restrição fiscal para 
atingirmos o nosso objetivo, 
que é diminuir o gap [bura-
co, fenda] de infraestrutura”, 
disse o ministro.

Tarcísio Freitas informou 
também que as maiores 
concessões públicas ainda 
não foram feitas, e que a 
captação de investimentos 

crescerá consideravelmen-
te no segundo semestre de 
2021. Entre os exemplos, 
a rodovia Presidente Du-
tra - via de ligação entre 
Rio de Janeiro e São Paulo 
-, que deve também reduzir 
a quantidade de pedágios e 
tarifas para usuários.

O Porto de Santos e a BR-
381 Minas, além dos aero-
portos de Congonhas e San-
tos Dumont, também estão 
na lista de leilões que serão 
feitos no segundo semestre.
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Apenas em abril deste ano, informa o ministro, foram leiloados 22 aeroportos

Arrecadação ainda 
maior é aguardada 
para 2º semestre
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Em redes sociais, o 
ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 

comemorou a marca
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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

Goiás derrota Vasco e entra no G4 

o Goiás derrotou o 
Vasco por 1 a 0, no 
estádio da Serrinha, 

em Goiânia, pela 8ª rodada 
da Série B. Com o triunfo 
na partida desta quarta-
-feira (30), o Esmeraldino 
ficou colado aos líderes na 
3ª posição, com 15 pontos, 
três abaixo do líder Náuti-
co. Com 10 pontos, o Vasco 
aparece na 8º posição.

O único gol do jogo foi 
marcado já na reta final 
da partida, aos 35 minu-
tos do segundo tempo. O 
meia Everton Brito apro-
veitou rebote de conclu-
são de Miguel Figueira 
na trave e mandou para o 
fundo das redes.

No próximo sábado (3), 
o Goiás visita o Vitória. No 
mesmo dia, o Vasco busca 
a reabilitação em São Ja-
nuário contra o Confiança.

Cruzeiro e Guarani 
empatam em 3 a 3

Quem empatou nesta 
rodada foi o Cruzeiro, que 

ficou no 3 a 3 com o Gua-
rani no Mineirão. A primei-
ra vez que as redes balan-
çaram em Belo Horizonte 
foi aos cinco minutos de 
jogo, quando o atacante 
Bruno Sávio desviou de 
cabeça uma cobrança de 
escanteio para abrir o pla-
car para o Bugre.

Depois veio uma virada 
relâmpago. Aos 19 minu-
tos, o Cruzeiro empatou 
com uma infelicidade do 

zagueiro Thales, que mar-
cou contra ao tentar cortar 
cobrança de escanteio. Aos 
22, o zagueiro Léo pulou 
alto para cabecear e fazer 
2 a 1 para a Raposa.

Mas, 10 minutos depois 
o Guarani deixou tudo 
igual, graças a gol de Bru-
no Sávio. Porém, o time de 
Belo Horizonte voltou a fi-
car em vantagem, quando, 
aos 44, o volante Matheus 
Barbosa fez de cabeça.

O empate final saiu 
apenas aos 23 minutos do 
segundo tempo, quando o 
meia Régis tabelou com 
Davó e fintou um adversá-
rio antes de fechar o placar 
com um golaço.

Com o resultado a Rapo-
sa segue na parte de baixo 
da tabela, na 14ª posição 
com oito portos. O Guara-
ni aparece em 10º, com 10 
pontos. A próxima chance 
de o Cruzeiro somar mais 

três pontos será no sábado 
(3), contra o Brasil em Pe-
lotas. Já no domingo (4), o 
Guarani recebe o Brusque 
em Campinas.

Avaí derrota 
Londrina por 3 a 1

O Avaí conseguiu uma 
importante vitória sobre 
o Londrina por 3 a 1 jo-
gando no estádio do Café. 
Com o resultado o Leão 

deu um salto na tabela 
e agora é o 9º colocado 
com 10 pontos. Já o Tuba-
rão paranaense continua 
em situação difícil, sendo 
o 16º com sete pontos.

Na próxima rodada, o 
Avaí tenta seguir subindo 
na tabela contra o Bo-
tafogo na Ressacada no 
sábado. No mesmo dia, 
o Londrina vai até o Ma-
ranhão para enfrentar o 
Sampaio Corrêa.

Aos 35 da etapa 
final, Everton 
Brito fez gol 
da vitória do 
Esmeraldino
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No próximo sábado (3), o Goiás visita o Vitória. No mesmo dia, o Vasco busca a reabilitação em São Januário contra o Confiança
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