
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

política  | 3 cidades  | 4
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Estado lidera estatísticas no Centro-Oeste, segundo o Ministério da Economia. 
Acumulado dos cinco primeiros meses de 2021 já é superior a todo registro de 2020

Anúncio foi feito pelo prefeito 
Rogério Cruz. Atendimento 

será em 24 postos fixos
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Governador Ronaldo Caiado fecha 
parceria com entidades empresariais 
lideradas pela ADIAL para fomentar o 
crescimento da economia goiana
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Senado aprova 
novas medidas 

contra violência 
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cpi da pandemia covid-19

Policial confirma proposta de 
propina e tem celular apreendido

a Comissão Parla-
mentar de Inqué-
rito (CPI) da Pan-

demia do Senado ouve 
nesta quinta-feira (1º) o 
policial militar Luiz Pau-
lo Dominguetti Pereira. 
Durante o depoimento, 
após ser questionado pe-
los senadores, o policial 
teve que assinar um ter-
mo circunstanciado e seu 
celular foi apreendido. O 
equipamento foi lacrado 
na presença de todos os 
senadores da comissão.

Dominguetti confirmou 
que participou de uma 
reunião com integrantes 
do Ministério da Saúde na 
qual teria sido pedido pro-
pina de US$ 1 pela venda 
de cada uma das 400 mi-
lhões de doses, em nego-
ciação com a pasta, da va-
cina Oxford/AstraZeneca.

Segundo ele, o encontro 
ocorreu em fevereiro, em 
um restaurante em Bra-
sília, com a presença do 
então diretor do Departa-
mento de Logística do Mi-
nistério da Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, e do coronel 
da reserva Marcelo Blanco 
da Costa, à época diretor 
substituto do mesmo de-
partamento. Os dois foram 
exonerados ontem (31) da 
pasta após reportagem 

sobre o assunto publica-
da pelo jornal Folha de 
S.Paulo. Luiz Paulo Domin-
guetti disse ainda que uma 
quarta pessoa, que ele não 
sabe o nome, também es-
teve no encontro.

Suspeita
Aos senadores, o ven-

dedor causou estranheza 
ao garantir ser represen-
tante da empresa Davati 
no Brasil desde janeiro 
e que tinha autorização 
para negociar com o go-
verno em nome dela. Do-
minguetti disse que está 
na Davati há um ano e 
meio, mas que, por ser 
servidor público, não tem 
contrato formal e que 
acumula a função privada 
com o trabalho de poli-
cial, o que é ilegal, para 
complementar a renda. 
Perguntado se a Davati 
tem licença da AstraZe-
neca para comercializar 
imunizantes, Domin-
guetti disse que somen-
te o dono da empresa 
brasileira, Herman Cár-
denas, que tem acesso 
a documentos confiden-
ciais, poderia responder 
a essa pergunta.

O senador Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE) quis saber 
como e por que a empresa 

do porte da Davati esco-
lheu o policial militar para 
trabalhar como parceiro. 
Segundo Dominguetti, a 
empresa não solicitou a 
ele currículo e a atuação 
era como vendedor autô-
nomo. “Quando oferece-
ram a disponibilidade da 
vacina não foi só a mim. 
Existiam outros inter-
mediários trabalhando a 
mesma vacina em outros 
lugares”, relatou.

Áudio
Luiz Paulo Dominguet-

ti Pereira surpreendeu os 
senadores que integram a 
CPI ao ser questionado se 
teve conhecimento de al-
gum parlamentar que teria 
tentado negociar direta-
mente a compra de vaci-
nas com a Davati. “A infor-
mação que tenho é de um: 

o que aqui que fez acusa-
ção contra o presidente 
da República”, respondeu 
numa referência ao depu-
tado federal Luis Miranda 
(DEM-DF). Dominguetti 
ressaltou, no entanto, que 
não conhece o parlamen-
tar que, na verdade, teria 
conversado com o CEO da 
Davati no Brasil, Cristiano 
Alberto Carvalho. 

“O Cristiano me relatava 
que volta e meia tinha par-
lamentares procurando, e 
o que mais o incomodava 
era o Luis Miranda”, decla-
rou. O vendedor acres-
centou que Carvalho lhe 
enviou um áudio pedindo 
uma live, que tinha um 
cliente recorrente que 
comprava pouco e em 
menor quantidade, mas 
que poderia “colocar a va-
cina para rodar”.

Dominguetti, então, 
mostrou um áudio em que 
supostamente Miranda ne-
gociava vacinas. A grava-
ção teria sido enviada para 
Carvalho e, posteriormen-
te, ele encaminhou ao po-
licial. Segundo o depoente, 
o áudio foi enviado junto 
a críticas ao depoimento 
de Miranda durante a CPI 
da Pandemia. “Olha ele lá 
[na CPI], porém falando o 
inverso. No áudio, a práti-
ca era tentativa de aqui-
sição de vacinas”, ressal-
tou o depoente.

Outro lado
Diante das acusações 

Luis Miranda esteve pes-
soalmente no Senado para 
confrontar o depoente, 
mas foi impedido pela se-
gurança da Casa de entrar 
no plenário da CPI. Apesar 

disso, ele conversou re-
servadamente com o pre-
sidente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM), e os senadores 
Fernando Bezerra (MDB-
-PE), líder do governo no 
Senado, e Marcos do Val 
(Podemos-ES). “O que ele 
[Luis Miranda] disse é que 
esse áudio é de 2020, uma 
negociação dos Estados 
Unidos, e que o que está 
aqui foi editado para pre-
judicá-lo”, contou Aziz.

Ainda segundo o pre-
sidente da CPI, o depu-
tado foi à polícia fazer 
uma denúncia-crime, e 
vai disponibilizar o áudio 
original à CPI. Mais tarde, 
em entrevista coletiva no 
Senado, Luis Miranda disse 
que o áudio se tratava da 
intermediação para aquisi-
ção de luvas pela empresa 
dele nos Estados Unidos.

Luiz Paulo dominguetti Pereira prestou 
depoimento na CPI da Pandemia
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O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) quis saber como e por que a empresa do porte da Davati escolheu o policial militar para trabalhar como parceiro

rio de janeiro

Câmara cassa por unanimidade o 
mandato do vereador Dr. Jairinho

O plenário da Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro 
cassou, por unanimidade, o 
mandato do vereador Jairo 
Santos Souza Júnior, co-
nhecido como Dr. Jarinho, 
por quebra de decoro 
parlamentar. É a primei-
ra vez na história que um 
parlamentar é cassado na 
Câmara carioca. 

Dr. Jairinho é acusado 

na Justiça pela morte do 
enteado, o menino Henry 
Borel, de 4 anos, no dia 8 
de março. Investigações 
policiais apontam que o 
menino foi espancado em 
casa pelo padrasto. Ele 
está com a prisão preven-
tiva decretada pela Justiça 
desde o dia 8 de abril, jun-
to com a mãe do menino, 
Monique Medeiros.

“Por decisão unânime, 
após indícios suficientes 
de envolvimento na morte 
do menino Henry, a peça 
conclui a presença de ele-

mentos suficientes para 
apurar a conduta incom-
patível com decoro parla-
mentar. Não restou alter-
nativa a esta Casa que 
não fosse à instauração 
para investigar a quebra 
de decoro”, avaliou o re-
lator do processo na Co-
missão de ética e Decoro 
Parlamentar, o vereador 
Luiz Ramos Filho (PMN).

Ramos Filho ao ler o re-
latório disse que o pedido 
de cassação foi baseado 
nos resultados da perícia 
técnica e depoimentos 

prestados à polícia. “Jairi-
nho responde por homi-
cídio triplamente qualifi-
cado, tortura e agressões 
contra o menino Henry”.

O vereador Chico Alen-
car (PSOL), que também 
faz parte da Comissão de 
Ética, disse que o que foi 
votado é se houve quebra 
de decoro. “Jairinho come-
teu abuso de poder, tráfi-
co de influência e mentiu 
quando disse que o peque-
no Henry caiu da cama, o 
que foi desmentido pela 
perícia técnica”.
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A votação foi presencial e por meio de videoconferência. Dos 50 ve-
readores, 49 votaram pela cassação do mandato parlamentar, que 
estava na Câmara há quatro legislaturas consecutivas. O vereador 
Dr. Gilberto (PTC) não participou da votação, porque está de licença

Parlamentar é 
acusado de matar o 
enteado de 4 anos
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Goiás alcança saldo positivo na geração 
de empregos pelo 5º mês consecutivo

Pelo quinto mês con-
secutivo, o Estado 
de Goiás tem saldo 

positivo na geração de 
empregos com carteira de 
trabalho assinada. Os da-
dos são do Cadastro Geral 
dos Empregados e Desem-
pregados (Caged), órgão 
do Ministério da Econo-
mia, e foram divulgados na 
quinta-feira (1º/07).

De acordo com o Ca-
ged, Goiás registrou saldo 
de 11.895 novos empre-
gos formais no mês de 
maio, o que lhe assegura 
a primeira colocação en-
tre os Estados da região 
Centro-Oeste e a sexta 
posição nacional, fican-
do atrás de São Paulo 
(104.707), Minas Gerais 

(32.009), Rio de Janeiro 
(17.610), Paraná (15.884) 
e Santa Catarina (13.587). 
Esse resultado é fruto de 
56.390 admissões contra 
44.495 desligamentos.

“Promovemos uma po-
lítica com a Secretaria da 
Retomada para alicerçar 
micro e pequenos empre-
sários, microempreende-
dores individuais, e tam-
bém as áreas de turismo, 
lazer e cultura para que 
os postos de trabalho se-
jam resgatados. Notamos 
que Goiás responde como 
exemplo para o país 
todo”, afirmou o gover-
nador Ronaldo Caiado.

Acumulado
Ainda segundo o le-

vantamento, o saldo 
de empregos em Goiás, 
no período de janeiro a 
maio, é positivo: 62.783 
novas vagas com carteira 
de trabalho foram assi-
nadas nesse período, dei-
xando o Estado mais uma 
vez em primeiro lugar no 
Centro-Oeste e também 
em sexto no Brasil, atrás 
de São Paulo (387.121), 
Minas Gerais (153.143), 
Santa Catarina (111.357), 
Paraná (103.432) e Rio 
Grande do Sul (82.134).

O saldo de janeiro a 
maio é resultado das 

285.630 admissões con-
tra 222.847 desligamen-
tos. Com esse resultado, 
Goiás supera, nos cin-
co primeiros meses de 
2021, todo o registro 
de 2020, quando 26.258 
carteiras de trabalho fo-
ram assinadas.

“O Governo de Goiás 
acertou quando decidiu 
apoiar os pequenos em-
presários, os empreende-
dores individuais, além de 
trabalhadores de outras 
áreas, mas sempre com 
foco no pequeno, naquele 
que gera empregos. O re-

sultado é esse expressivo 
número de vagas ocu-
padas”, disse o titular da 
Secretaria de Estado da 
Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC), José Vitti.

Estratificação
Entre os setores por 

atividade econômica que 
mais geraram empregos 
está o de serviços com 
3.881 vagas, seguido por 
indústria (2.584), comércio 
(2.502), construção (1.874) 
e agropecuária (1.054).

O Caged também apon-
tou os dados da geração 

de empregos no Brasil 
no mês de maio, que 
apresentou saldo positi-
vo de 280.666, resultado 
de 1.548.715 de admis-
sões contra 1.268.049 
de desligamentos.

As cinco regiões bra-
sileiras apresentaram 
números positivos. No 
Sudeste, o mês de maio 
terminou com um saldo 
de 161.767 postos. O Nor-
deste, com 37.266 vagas, 
seguido pelas regiões Sul 
(36.929), Centro-Oeste 
(26.926 postos) e Norte 
(17.800 postos).

Com pouco mais de 56 mil 
admissões, contra 44 mil 
desligamentos, em maio, estado 
lidera estatísticas no Centro-oeste, 
apontam dados divulgados pelo 
Ministério da economia. Acumulado 
dos cinco primeiros meses de 2021 
já é superior a todo registro de 2020
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“Promovemos uma política com a Secretaria da Retomada para alicerçar a economia e notamos que Goiás responde como exemplo para o país todo”, afirmou Caiado

moDeloS a SeRem SeGUiDoS

Dois programas do Governo são destaque em estudo da OCDE 
que avalia políticas educacionais adotadas durante pandemia

O relatório Education Po-
licy Outlook, produzido pela 
Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), aponta 
duas iniciativas do Governo 
de Goiás como exemplos 
positivos de políticas edu-
cacionais adotadas durante 
a pandemia de Covid-19. O 
programa de distribuição 
dos kits de alimentação foi 
indicado como uma ação 
que ajuda a reduzir a eva-
são escolar em 80%. Os 
alimentos foram entre-
gues, a todos os alunos da 

rede estadual, mediante a 
comprovação de assidui-
dade às aulas remotas e 
conclusão de tarefas. 

Outra iniciativa ava-
liada como positiva pela 
OCDE foi a distribuição de 
smartphones, com acesso 
à internet, aos estudantes 
que tinham dificuldades 
de acompanhar as aulas 
de forma remota. As duas 
ações foram realizadas por 
determinação do governa-
dor Ronaldo Caiado, em face 
do regime de aulas não pre-
senciais criado por causa da 

pandemia de Covid-19.

Segurança Alimentar
Desde o início da pan-

demia de Covid-19, o 
Governo de Goiás busca 
alternativas para garantir 
a segurança alimentar e 
nutricional dos estudantes 
da rede pública estadu-
al. A distribuição dos kits 
de alimentação passou 

a substituir, a partir de 
agosto de 2020, o Auxílio 
Alimentação, que só era 
destinado aos estudantes 
em situação de vulnerabi-
lidade social cadastrados 
em programas sociais 
como o Bolsa Família. A 
mudança permitiu que 
todos os 530 mil alunos 
da rede estadual de ensi-
no fossem contemplados.

Acesso à internet
No mês de setembro de 

2020, o governador Ronal-
do Caiado realizou a entre-
ga de 1.136 smartphones 
para a Secretaria de Esta-
do da Educação (Seduc). O 
objetivo foi atender alunos 
da rede que não tinham 
acesso à internet. A inicia-
tiva foi possível graças à 
parceria estabelecida com 
a Secretaria Especial da 
Receita Federal em Goiás, 
por intermédio da Secreta-
ria de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
e a empresa Vector Mobile, 
que forneceu o acesso à in-
ternet. Também foi lançado 
o Programa de Recondicio-
namento de Equipamentos 
Eletroeletrônicos (Sukate-
ch), que buscou a recupera-
ção de computadores e ou-

tros aparelhos para doá-los 
a escolas e organizações da 
sociedade civil.

OCDE
A Organização para 

a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico 
é uma instituição inter-
governamental com 38 
países membros, fundada 
em 1961 com o objetivo 
de estimular o progresso 
e o comércio mundial. 
Ela trabalha em estreita 
colaboração com países 
da América Latina e Ca-
ribe (LAC) para facilitar 
o diálogo sobre políticas 
e disseminação de boas 
práticas em áreas como 
investimento, educação, 
inclusão, concorrência, 
boa governança, anticor-
rupção e política fiscal. 
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O governador Ronaldo Caiado durante entregas de Cartão 
Alimentação e smartphones com acesso à internet para 
alunos da rede estadual em regime de aulas não presenciais

Relatório education Policy outlook, produzido 
pela organização para a Cooperação e 
desenvolvimento econômico aponta 
distribuição dos kits de alimentação como 
iniciativa que ajuda a reduzir a evasão escolar
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Jogadores e comunidade destacam 
importância de evento virtual

com a permanência de 
crianças e adolescen-
tes em casa em razão 

da pandemia de Covid-19 
e o impacto social e psico-
lógico do isolamento, jo-
gadores, pais e alunos que 
participaram dos Jogos 
Educacionais da Prefeitu-
ra de Goiânia destacaram 
a importância da realiza-
ção do evento durante ce-
rimônia de encerramento 
no Paço Municipal.

Neste ano, os jogos 
passaram por reformula-
ção e as propostas foram 
adaptadas para todas as 
etapas de ensino, com 
grande número de parti-
cipações. A participação 
foi ampliada para pais e 

responsáveis de alunos.
O goleiro Georgemy, do 

Vila Nova Futebol Clube, 
parabenizou a Prefeitura 
de Goiânia pelo evento. 
“Valorização do esporte e 
atenção aos alunos”, enfa-
tizou o jogador. E o Ma-
theus, de 13 anos, atleta 
da base do time, destacou 
os ganhos que a modali-
dade proporciona.

“O futebol me ensinou 
diversos valores, como a 
determinação e o trabalho 
em equipe. Então, torço 
para que todos que parti-
ciparam dos jogos educa-
cionais virtuais da Prefei-
tura continuem sonhando 
e trabalhando para trilha-
rem um caminho de con-

quistas”, declarou Matheus.
Durante o encerramen-

to dos jogos educacionais 
virtuais de 2021, promovi-
dos pela Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME), 
professores, pais e alunos 
foram homenageados 
com o recebimento de 

medalhas e certificados. 
A professora Mara, da 
Escola Municipal Jesuí-
na de Abreu, agradeceu 
a oportunidade.

“Foi uma edição mara-
vilhosa, que nos propor-
cionou uma experiência 
nova, uma forma diferen-

te de trabalho, além de 
conhecimento e diversão 
para nossas crianças e o 
envolvimento de toda a 
família. Agradeço muito 
ao prefeito Rogério Cruz 
e à Secretaria Municipal 
de Educação pela reali-
zação”, afirmou.

A estudante Eloá Pi-
mental também comen-
tou sobre a participação. 
“Estou muito alegre por 
receber aqui, hoje, o meu 
certificado. Foi legal de-
mais participar dos jo-
gos educacionais virtu-
ais deste ano”, disse.

Profissionais e pais de alunos 
comentam o ganho que tiveram 
com a realização do evento em 
tempos de pandemia de Covid-19
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“Foi uma edição maravilhosa, agradeço muito ao prefeito Rogério Cruz e à Secretaria Municipal de Educação pela realização”, afirmou professora Mara

saúde goiânia

Pessoas a partir de 44 
anos podem vacinar 
nesta sexta-feira, 2

Prefeitura usará tecnologia 
LED na iluminação pública

O prefeito Rogério Cruz 
anunciou a ampliação da 
faixa etária para vacina-
ção contra a Covid-19 para 
pessoas sem comorbidades 
com idade igual ou superior 
44 anos. Nesta sexta-feira 
(2/7), o atendimento para o 
grupo acontece por agen-
damento em 24 postos 
fixos, mais o drive thru do 
Passeio das Águas, sendo 
este por demanda espon-
tânea. A estratégia de ama-
nhã atende ainda pessoas 
que se enquadram nos 
grupos prioritários.

O planejamento des-
ta sexta-feira segue com 
a chegada de remessa 
com 51.432 doses, sen-
do 33.182 para aplicação 
somente da primeira eta-
pa. Pessoas a partir de 44 

anos, sem comorbidades, e 
grupos prioritários podem 
agendar o atendimento 
pelo app Prefeitura 24 ho-
ras. Lembrando que, nos 
grupos prioritários, estão 
incluídos profissionais da 
imprensa e lactantes com 
bebês de até seis meses.

O drive thru do Sho-
pping Passeio das Águas 
abre apenas para pessoas 
a partir de 44 anos, sem 
comorbidades, por deman-
da espontânea, ou seja, 
sem necessidade de agen-
damento. Idosos que este-
jam com a segunda dose 
atrasada, gestantes e puér-
peras sem comorbidade 
podem se dirigir ao Ciams 
Dr. Domingos Viggiano, no 
Jardim América, também 
sem agendamento. 

Os secretários de Adminis-
tração, Fabiano Bissotto, e 
de Relações Institucionais, 
Valéria Pettersen, além 
da presidente do Conse-
lho Gestor de Iluminação 
Pública (COSIP), Débora 
Cardoso, viajaram até Sal-
vador, na Bahia, para co-
nhecer a experiência da 
cidade com a utilização 
da tecnologia LED na ilu-
minação pública.

Durante a estada em 
Salvador, eles foram rece-
bidos pelo prefeito Bruno 
Reis, secretário de Admi-
nistração, Thiago Dantas, 
de Obras Públicas, Thiago 
Martins, e também pelo 
diretor de iluminação pú-
blica, Junior Magalhães. 
Visitaram a sede da Pre-
feitura e as áreas opera-
cionais responsáveis pela 
manutenção das luminá-
rias na cidade.

A Prefeitura da capital 
bahiana vem trocando 
gradativamente as lâm-
padas de sódio por LED 

desde 2019 e alcançando 
ótimos resultados e sa-
tisfação da população. A 
economia para os cofres 
públicos com a moder-
nização das luminárias 
chega a quase 50% na 
utilização da energia elé-
trica, com baixos custos 
de manutenção, além da 
melhora nas condições 
de segurança das pessoas 
e na visibilidade noturna.

O secretário Fabiano 
Bissotto destaca que a 
viagem foi bastante pro-
veitosa no sentido de 
buscar apoio tecnológi-
co para a implantação 

do modelo em Goiânia. 
“Pelo que vimos, a mu-
dança trará muitos bene-
fícios à nossa população 
em diversos aspectos. As 
lâmpadas são menos po-
luentes, a luminosidade é 
de grande alcance e niti-
dez, a durabilidade é em 
média de 5 anos e o con-
sumo baixo de energia. 
Então acreditamos numa 
cidade mais iluminada, 
bonita, com maior sensa-
ção de segurança, trazen-
do ainda economia aos 
cofres públicos”, ressalta.

Já a secretária de Re-
lações Institucionais co-

menta que a troca de ex-
periências é inspirada no 
“case” de sucesso de Sal-
vador. “É bom termos um 
parâmetro de uma das 
maiores cidades do país 
e que já substituiu 70% 
da iluminação pública. Dá 
pra avaliar e fazer o pla-
nejamento com bastante 
ganhos para Goiânia”

A Prefeitura de Goiânia 
já trabalha para viabilizar 
o projeto e irá moderni-
zar todos os mais de 168 
mil pontos de iluminação 
com a substituição das 
lâmpadas comuns, de va-
por de sódio, por LED. 
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Em visita a sede da Prefeitura em Salvador, os secretários foram recebidos pelo prefeito Bruno Reis

Anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Cruz. 
Atendimento será em 24 postos fixos, 
por agendamento, e drive thru do Passeio 
das Águas por demanda espontânea
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nos próximos 10 anos 

Caiado lança programa AgreGO, voltado 
para desenvolvimento industrial do Estado

o Governo de Goi-
ás instituiu, nes-
ta quinta-feira 

(1º/07), o projeto de 
agregação de valor para 
o setor industrial de Goi-
ás (AgreGO). A intenção 
é promover o desenvol-
vimento neste setor nos 
próximos 10 anos. Lan-
çado pelo governador 
Ronaldo Caiado, durante 
solenidade no Palácio 
das Esmeraldas, a inicia-
tiva tem a cooperação 
da Associação Pró-De-
senvolvimento Industrial 
do Estado (Adial), Fórum 
das Entidades Empresa-
riais e é desenvolvido em 
parceria com a Magno 
Consultoria, que terá o 
objetivo identificar gar-
galos e propor soluções 
de curto, médio e longo 
prazos para aumentar a 
atração de novos negó-
cios para o Estado.  

O AgreGO, articulado 
pela Secretaria-Geral da 
Governadoria (SGG), pre-
vê ações a serem execu-
tadas até 2030, por meio 
de plano estratégico, com 
objetivo de estruturar, 
de maneira sustentável, 
avanços para geração 
de renda e emprego em 
todo território goiano. O 
programa tem viés inter-
setorial e contempla a 
atuação de outras pastas, 
como Secretaria de In-
dústria, Comércio e Servi-
ços (SIC) e da Economia.

Ao descrever o AgreGO, 
o governador pontuou 
que planejamento é fun-

damental. “Não acredito 
em improvisação. Algo 
para dar certo tem que 
ser muito bem estudado”, 
afirmou.  Por isso, segun-
do Caiado, assim que co-
nheceu a iniciativa deu 
todo apoio. “Se o condi-
cionante para que o pro-
jeto dê certo é a parceria 
do Estado, terão meu aval 
com o objetivo de fazer 
com que a população 
goiana tenha os benefí-
cios que possam ser ge-
rados em decorrência de 
todos os investimentos a 
serem feitos”, pontuou. 

Caiado disse que seu 
objetivo, como governa-
dor, é alcançar parcerias 
para o desenvolvimento. 
“Digo aos meus secretá-
rios: governo pode muito, 
mas não pode tudo, tem 
que ter parceiros, pessoas 
experientes, com vivên-
cia”, observa ao ressaltar 
a atuação de integrantes 
que desenvolvem o Agre-
GO. Lembrou, inclusive, o 
trabalho conjunto com o 
Fundo para o Desenvol-
vimento da Pecuária em 
Goiás (Fundepec-Goiás), 
que acelerou obras de 
pavimentação no Estado, 
com a doação de projeto 
executivo de engenharia.   
“Essa iniciativa aqui hoje 
é uma ajuda enorme para 
o governo”, asseverou.  

Com execução em eta-
pas, a proposta passa a 
ser integrada ao planeja-
mento estratégico do Es-
tado. A meta é promover 
mudanças para garantir 

resultados efetivos na 
geração de renda, incre-
mento da arrecadação e 
equilíbrio fiscal. 

A linha de atuação do 
AgreGO prevê identifica-
ção das competências re-
gionais e de análise dos 
fatores determinantes 
para a competitividade 
dos setores escolhidos. 

Serão analisados tam-
bém os índices de risco 
para a realização de in-
vestimentos e aporte em 
programas governamen-
tais de ações que visam 
ampliar a competitivi-
dade das empresas, para 
assegurar o aumento da 
sua participação no cená-
rio nacional e global.

Proposta busca fortalecimento do 
setor produtivo por meio de ações 
articuladas entre Governo de Goiás 
e Fórum de entidades empresariais
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O governador Ronaldo Caiado durante lançamento da AgreGO, 
plano com ações que visam promover o desenvolvimento indus-
trial nos próximos 10 anos no território goiano: “Objetivo é fazer 
com que a população goiana tenha os benefícios que possam ser 
gerados em decorrência de todos os investimentos a serem feitos” 

Sem achismo

Iniciativa aproxima governo e lideranças empresariais

O secretário-geral da 
Governadoria, Adriano 
da Rocha Lima, disse que 
o AgreGO vem para dar 
embasamento e encon-
trar formas mais qualita-
tivas para industrializar o 
Estado. Vai dar respostas 
sobre condições que pre-
cisam ser criadas para 
que efetivamente isso 
aconteça, “para que a 
gente saia desse achis-
mo de simplesmente di-
zer que é importante se-
guir por esse ou aquele 
caminho. Trará elemen-
tos necessários para que 
se consolide uma políti-
ca que possa tornar isso 
mais viável”, ponderou. 

Rocha Lima ressal-
tou, ainda, que o gover-
no sempre ouve o setor 
empresarial e, dentro 
do possível, adapta às 
políticas públicas com 
o que vem de encontro 
a um maior desenvol-
vimento do Estado de 
forma mais acelerada. 
“Espero que, em breve, 
tenhamos nossos pri-
meiros resultados desse 
trabalho em conjunto”.

A iniciativa foi consi-
derada pelo presidente 
da Adial, Otávio Lage de 
Siqueira Filho, como uma 
“página valiosa para a in-
dústria goiana”. “O Gover-
no de Goiás com o nosso 
apoio, do Fórum Empre-
sarial e da Magno Con-
sultoria inaugura no país 
uma política industrial 
estadual, que une seto-
res público e privado na 
elaboração de um docu-
mento estratégico para 
uma década. No país é 

inédito, algo que será 
referência, copiado Brasil 
afora”.  Para Lage, Caiado 
inaugura esse modelo 
“sem vaidade”, iniciativa 
que será a maior contri-
buição para transformar 
a próxima década no 
Estado em vários setores 
econômicos. 

O CEO da Magno Con-
sultoria, Roberto Lima, diz 
que o importante em um 
plano é ter prioridades e 
fazer escolhas e que esse 
processo começou com o 
lançamento do AgreGO. 
“Se queremos grandes 
empresas, elas trabalham 
fundamentalmente com 
planejamento, não apro-
veitam oportunidades, 
criam. E como realizo 
isso? Fazendo escolhas, 
desenvolvendo cenários, 
resolvendo conflitos e, 
principalmente, dando 
prioridades”, pontuou. Se-
gundo Lima, a prioridade 
do plano é o crescimento 
dos setores industriais nos 
próximos anos.

A atuação conjunta 
no AgreGO foi descrita 
pelo deputado federal e 
presidente da Federação 
Goiana de Agricultura 
(Faeg), José Mario Schrei-
ner, como um momento 
especial, que é relevante 
para o Estado e toda po-
pulação “Podemos avan-
çar com o que nos une: 
convergência. Essa é a 
palavra chave para todos 
nós que militamos em 
vários setores. Não tenho 
dúvida de que esse plano 
vai dar certo. Todos com 
o mesmo objetivo:  gerar 
renda e emprego”, afirmou.  

O AgreGo conta com o 
apoio do Fórum das En-
tidades Empresariais 
do Estado, representa-
do pelas seguintes en-
tidades: Federação das 
Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg); Federação 
do Comércio (Fecomér-
cio-Go); Federação das 
Associações Comerciais, 
Industriais e Agropecuá-
rias (Facieg); Federação 
das Câmaras de Dirigen-

tes Lojistas (FCDL); Asso-
ciação Pró-Desenvolvi-
mento Industrial (Adial); 
Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços 
(Acieg) e Sistema da Or-
ganização das Coopera-
tivas do Brasil (OCB).

Estiveram presen-
tes na solenidade os 
secretários de Estado 
José Vitti (Indústria, 
Comércio e Serviços), 
Cristiane Schmidt (Eco-

nomia), César Moura 
(Retomada), Andréa Vul-
canis (Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sus-
tentável) e Tony Carlo 
(Comunicação); o presi-
dente da Companhia de 
Desenvolvimento Eco-
nômico de Goiás (Code-
go), Renato de Castro; 
o superintendente de 
Produção Rural Susten-
tável, Donalvam Morei-
ra, que representou o 

secretário de Agricultu-
ra, Pecuária e Abasteci-
mento, Tiago Freitas de 
Mendonça; o presiden-
te executivo da Adial, 
Edwal Portilho; os pre-
sidentes André Rocha 
(Sindicato da Indústria 
de Fabricação de Eta-
nol do Estado de Goiás 
- Sifaeg), Valdir Ribeiro 
da Silva (Federação das 
Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Goiás - FCDL-

-GO), Rubens José Fileti 
(Associação Comercial, 
Industrial e Serviços do 
Goiás - Acieg); o repre-
sentante do conselho 
da Federação das Asso-
ciações Comerciais, In-
dustriais, Empresariais 
e Agropecuárias do Es-
tado de Goiás (Facieg), 
Ubiratan da Silva Lopes; 
o diretor da Federação 
do Comércio do Estado 
de Goiás (Fecomércio), 

Ricardo Rodrigues Gon-
çalves; representantes 
da Adial, Cesar Helou 
(vice-presidente finan-
ceiro),  Alberto Borges 
(ex-presidente) e os con-
selheiros Paulo Sérgio 
Guimarães, Heribaldo 
Egídio da Silva, Hugo 
Garrote, Oziris Ribeiro 
Silva; e conselheiros da 
Magno Consultores, Nel-
son Vas Hacklauer e Vitor 
Bernardo Madeira.
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segurança pública

“Não tiveram um minuto de recuo”, diz 
Caiado sobre policiais da operação Lázaro

o governador Ronal-
do Caiado, ao lado 
da coordenadora 

do Gabinete de Políticas 
Sociais e presidente de 
honra da Organização 
das Voluntárias de Goi-
ás, primeira-dama Graci-
nha Caiado, homenageou, 
nesta quinta-feira (1º), os 
policiais que atuaram na 
força-tarefa para capturar 
o criminoso Lázaro Bar-
bosa Sousa. A homenagem 
integrou a solenidade de 
inauguração da reforma 
da sede do Comando de 
Missões Especiais (CME) 
da Polícia Militar de Goiás 
(PM-GO), em Goiânia.

“Não tiveram um minu-
to de recuo. A missão foi 
dada e cumprida, o que 
fez com que a tranquili-
dade voltasse a reinar na-

quela região”, enalteceu o 
governador ao destacar 
a competência dos poli-
ciais para resguardar as 
vidas e manter a paz e se-
gurança das pessoas que 
habitam a localidade.

O pronunciamento do 
governador Ronaldo Caia-
do foi direcionado a todas 
as forças de segurança de 
Goiás e do Distrito Fede-
ral. O trabalho integrado 
envolveu as polícias Mi-
litar (PM), Civil (PC), Fe-
deral (PF) e Rodoviária 
Federal (PRF), além da 
Diretoria Penitenciária 
de Operações Especiais 
(DPOE-DF).

“A vocês, meus aplau-
sos e meu reconhecimen-
to”, disse Caiado. “Esse é 
um legado que vai ficar 
para sempre. Cada poli-

cial aqui se sente respei-
tado e, ao mesmo tempo, 
reconhecido”, reforçou. 
“Nada é mais honroso 
do que caminhar nesse 
Brasil e receber home-
nagens que deveriam ser 
feitas a cada um de vocês 
que me emprestam esse 
prestígio ao agirem com 
determinação e garra”, 
destacou o governador.

Operação
Quase 300 agentes de 

segurança participaram 
das buscas e captura de 
Lázaro Barbosa, entre os 
municípios de Cocalzinho 
de Goiás e Águas Lindas 
de Goiás, no Entorno do 

Distrito Federal.
Foram 20 dias de traba-

lho das equipes policiais 
até que a captura do cri-
minoso foi anunciada por 
Ronaldo Caiado em suas 
redes sociais, na última 
segunda-feira (28). Após a 
prisão em área de mata, 
na zona rural, Lázaro foi 
levado pelo Corpo de 
Bombeiros para atendi-
mento médico, mas não 
resistiu aos ferimentos.

“O sentimento de de-
ver cumprido é uma coisa 
que me emociona”, decla-
rou o titular da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública (SSP), Rodney Mi-
randa. Para o secretário, o 

sucesso foi consolidado 
pela integração, harmonia 
e comprometimento do 
efetivo. “Nosso primeiro 
objetivo não era capturar o 
foragido, era impedir que 
fizesse mal a outro ino-
cente. Fomos muito bem 
sucedidos”, afirmou.

Miranda destacou que a 
área coberta pela força-ta-
refa apresentava dimen-
são e características de 
relevo e vegetação que di-
ficultaram o trabalho. “[As 
dificuldades] não diminuí-
ram nem um milímetro o 
ímpeto da tropa. Foram 
dias difíceis, mas, graças 
ao bom Deus, tivemos 
sucesso”, concluiu.

O deputado estadual, 
Amauri Ribeiro, reconhe-
ceu o esforço diário de 
cada policial. “Parabéns 
pela luta em defesa da 
nossa sociedade. Vocês 
dão a vida para salvar as 
nossas vidas. Devemos 
muito a vocês que, sem 
sombra de dúvida, fazem 
um exímio trabalho”. Já o 
deputado estadual Coro-
nel Adailton enfatizou a 
importância da integração 
colocada em prática pelos 
agentes envolvidos na ca-
çada ao criminoso. “As nos-
sas forças policiais de Goi-
ás são, sem dúvida alguma, 
a melhor segurança públi-
ca do Brasil”, destacou.

durante entrega de reforma do 
Comando de Missões especiais da 
PM-Go, com investimentos que 
somam R$ 200 mil, governador 
enaltece atuação de quase 300 
agentes de segurança que atuaram 
na captura de Lázaro Barbosa, entre 
municípios de Cocalzinho e Águas 
Lindas, no entorno do distrito Federal
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Governador durante homenagem 
aos agentes de segurança que 
atuaram na captura de Lázaro 

Barbosa: “O mérito é das nossas 
polícias, a vocês meus aplausos e 

meu reconhecimento” 

Comando de Missões Especiais tem novas instalações
Durante a manhã, o go-
vernador também entre-
gou a reforma da sede do 
Comando de Missões Es-
peciais (CME) da PM-GO. 
A obra durou seis meses e 
contemplou adequações 
nas instalações e nova 
pintura, com investimen-
to de R$ 200 mil. A es-
trutura antiga, de aproxi-
madamente 50 anos, não 
passava por melhorias há 

pelo menos sete anos. A 
empreitada foi possível 
com recursos da própria 
unidade, em parceria com 
a iniciativa privada.

Além de adequações 
na estrutura física do 
CME, que fica no setor 
Marista, em Goiânia, 
o espaço também ga-
nhou uma pista de trei-
namento policial para 
preparação e capaci-

tação de militares do 
Comando de Missões 
Especiais. Caiado acom-
panhou demonstrações 
realizadas no local.

A pista de treinamen-
to recebeu 20 obstáculos 
de difícil transposição. O 
espaço leva o nome do 3º 
sargento Solano Francis-
co Leal, que morreu em 
setembro de 2020, víti-
ma de Covid-19. O militar 

tinha mais de 10 anos 
de serviços prestados à 
corporação e atuava no 
Batalhão de Choque. Os 
familiares foram home-
nageados diretamente 
pelo governador Ronal-
do Caiado e pela pri-
meira-dama, Gracinha 
Caiado. “É um reconhe-
cimento merecido”, co-
mentou Heleide Motti 
Vieira, viúva do policial.

O Comando de Mis-
sões Especiais é estra-
tégico na Polícia Militar 
para atender demandas 
de intervenção rápida. 
Atua com o planejamen-
to, coordenação, execu-
ção e fiscalização de to-
das as ações de natureza 
especial da PM-GO. Estão 
sob responsabilidade do 
CME oito unidades es-
pecializadas: Batalhão 

de Operações Especiais 
(Bope); Especializado de 
Policiamento em Eventos 
(Bepe), Batalhão de Cho-
que (BPMChoque), Polícia 
Militar Rural (BPMRural), 
Companhia de Policia-
mento com Cães (CPCães) 
e Choque (CPChoque), 
Grupo de Radiopatrulha 
Aérea (Graeer) e Regi-
mento de Polícia Monta-
da (RPMont).
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agasalhos
o tempo frio inspira solidariedade e 

vontade de ajudar quem mais precisa de 
agasalho. Para quem deseja contribuir 
doando casacos, roupas para todas as 

idades, cobertores e até roupas de cama, 
o empresário Igor Lobo juntamente com 

a pedagoda Iasminy Camargo criaram 
uma rede solidariedade que conta com 

a osklen, da Alameda Ricardo Paranhos, 
como ponto de arrecadação. A distribuição 

dos donativos arrecadados lá, ficará a 
cargo da Pastoral de Rua Irmãos Francisco. 

outra campanha nesse sentido também 
está sendo desenvolvida pelo hospital de 
Saúde Mental Batuíra, localizado próximo 

ao Flamboyant Shopping, no jardim Goiás. 
A entidade está recebendo doações para 

adultos, internos do hospital.

Prêmio
A campanha de incentivos desenvolvida 

pelo Flamboyant Shopping acaba de 
revelar o segundo ganhador do vale-

compras no valor de R$ 100 mil reais. o 
nome de Teognis Leite foi revelado, na 
terça-feira, dia 29 de junho. o cliente é 
morador da cidade de Goiânia (Go) e o 

resultado considerou a extração da Loteria 
Federal do dia 26/06/2021.em agosto, 

o Flamboyant Shopping também irá 
sortear um BMW 320iGP Active Flex 0km, 

na cor branco alpino. São válidas notas 
fiscais de compras realizadas em lojas 

físicas do empreendimento que aderiram 
à promoção, no período de 16 de abril a 

23 de agosto de 2021. Cada R$ 500,00 
em compras mediante cadastro das 

respectivas notas fiscais no aplicativo do 
shopping, dá direito a um número da sorte 

para concorrer.

DoaÇÃo 
A enel distribuição Goiás doou 100 kits de 
computadores para o Instituto despertai, 

de Águas Lindas de Goiás, comunidade 
terapêutica sem fins lucrativos que oferece 

tratamento gratuito para dependentes 
químicos. os kits são compostos por 

desktops, monitores, teclados e mouses. 
os equipamentos são usados e estão 
em condições de uso para fins social 
e educacional. o objetivo da ação é 

proporcionar a utilização da tecnologia 
com foco na inclusão digital, formação 
cidadã e profissionalizante de jovens e 

adultos em situação de vulnerabilidade 
social, além de contribuir com a 

economia circular.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

CASACOR Goiás 2021 - A CASACoR Goiás 2021 acontece entre os dias 27 de agosto a 12 de outubro, na antiga loja 
da TendTudo, no Flamboyant Shopping. em uma área de 6.600 m², o  público poderá conhecer as ideias, soluções 
e projetos dos ambientes, que nesta edição terão grandes proporções: boa parte deles conta com mais de 100m². 
A visita obedecerá todos os protocolos de segurança e proteção relacionados à Covid-19. eliane Martins e Sheila de 
Podestá são as franqueadas da CASACoR Goiás. 

Encontro de negócios - As franqueadas do Café 
havanna, do Flamboyant Shopping, Fátima Almeida 
e Aline Maria receberam, na última quinta-feira 
(24), a diretoria da marca argentina no Brasil diego 
Schiano, Taciana Beatriz e Gilma oliveira para 
falar de negócios e conhecer a unidade delas que é 
considerada como conceito da marca.

2 3

4

Investidor Social - Sem perspectivas, quase metade 
dos jovens brasileiros pensam em deixar o Brasil. 
Segundo pesquisa da FGV Social. o goiano Tiago Prado 
faz uma análise da pesquisa.
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De cara nova - o cantor e compositor goiano Pedro 
Scalon teve sua conta do Instagram “hackeada”, 
agora ele criou um novo perfil (@pedro.scalonnetto) 
para compartilhar sua arte visceral com seu público. 
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O projeto também altera 
a Lei Maria da Penha para 

determinar que o agressor 
será também afastado 
imediatamente do lar,

OrganizaçãO Pan-americana de saúde

Aprovado projeto que libera importação 
de insumos médicos pela Opas

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quinta-
-feira (1º) projeto de lei 
que autoriza a importa-
ção de medicamentos, 
insumos e equipamentos 
por meio da Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(OPAS). A matéria será en-
viada ao Senado.

O texto prevê que, tan-
to a União quanto estados 
e municípios e o Distrito 
Federal poderão importar 
também equipamentos 
de proteção individual 
(EPIs); equipamentos mé-
dico-hospitalares; testes 
laboratoriais; oxigênio 
medicinal; respiradores 

automáticos; e kits de 
intubação. Esses itens 
devem ter liberação de 
uso pela Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).

De acordo com o re-
lator, deputado Giovani 
Cherini (PL-RS), a amplia-
ção da oferta desses pro-
dutos, em especial junto 
a diferentes fornecedores 
e de fontes alternativas, 
pode permitir uma prote-
ção maior da população 
atingida pela Covid-19.

“Vale ressaltar que o 
aumento exagerado e re-
pentino da demanda por 
serviços de saúde que 
ocorre em situações de 
surto epidêmico, a exem-
plo do que estamos viven-
ciando no enfrentamento 
ao novo coronavírus, leva 
ao esgotamento de diver-
sos produtos utilizados 

nas unidades de atenção 
à saúde, como medica-
mentos, equipamentos e 
insumos básicos, como os 
equipamentos de prote-
ção individual”, argumen-
tou o deputado.

Fundo estratégico
Segundo Cherini, a OPAS 

criou, em 2000, o Fundo 
Rotatório Regional para 
Provisões Estratégicas de 
Saúde Pública, conhecido 
como Fundo Estratégico. O 
objetivo é facilitar a aqui-
sição de medicamentos 
e insumos estratégicos 
por parte dos países 
participantes, principal-
mente para combater 
doenças como imunode-
ficiência humana (HIV), 
tuberculose, malária e 
leishmaniose. Além do 
Brasil, mais 16 países 
participam do fundo.
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A OPAS criou, em 2000, o Fundo Rotatório Regional para Provisões Estratégicas de Saúde Pública

Importação será 
feita por intermédio 
da organização

lei maria da Penha

Senado aprova 
novas medidas 
contra violência 
doméstica

O Senado aprovou 
hoje (1º) um projeto 
de lei (PL) que traz 

alterações na Lei Maria 
da Penha, cria o tipo pe-
nal “violência psicológi-
ca contra a mulher” e o 
programa Sinal Vermelho, 
dentre outras mudanças 
com vistas a proteger as 
vítimas de violência do-
méstica. O projeto segue 
para sanção presidencial.

O texto cria o tipo penal 
de violência psicológica 
contra a mulher. O crime 
se se caracteriza quando 
o agressor causar dano 
emocional à mulher, de 

tal forma que a prejudique 
e perturbe seu pleno de-
senvolvimento ou que vise 
a degradar ou a controlar 
suas ações, comportamen-
tos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, cons-
trangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, 
chantagem, ridiculariza-
ção, limitação do direito de 
ir e vir ou qualquer outro 
meio que cause prejuízo 
à sua saúde psicológica e 
autodeterminação.

O projeto também al-
tera a Lei Maria da Pe-
nha para determinar que 
o agressor será também 

afastado imediatamente 
do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendi-
da se for verificado o risco 
da existência de violência 
psicológica. Atualmen-
te, nos termos dessa lei, 
esse afastamento ocorre 
quando há risco presente 
ou iminente à vida à inte-
gridade física da mulher 
em situação de violên-
cia doméstica e familiar, 
ou de seus dependentes. 
Além disso, cria um tipo 
penal de lesão corporal 
cometida contra a mulher 
por razões da condição 
do sexo feminino.

Sinal Vermelho 
Contra a Violência 
Doméstica

O projeto traz uma outra 
particularidade, que é a cria-
ção de um símbolo possível 
de identificar prontamente 
uma situação de perigo 
vivida por uma mulher. 
Trata-se de um “X”, prefe-
rencialmente na cor ver-
melha, que será facilmen-
te identificável como o 
sinal de que a mulher está 
em situação de perigo.

Segundo a relatora, 
Rose de Freitas (MDB-ES), 
a medida já vem sendo 
conduzida por entidades 

como o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e a Asso-
ciação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), através 
da assinatura de convê-
nios e protocolos. “[essas 
entidades] estabeleceram 
parcerias com redes de far-
mácias, drogarias e outros 
tipos de lojas comerciais, a 
fim de capacitar atenden-
tes para identificar o pedi-
do de socorro de vítimas 
expresso na forma de um 
X desenhado nas próprias 
mãos dela”, explicou Rose 
de Freitas em seu relatório.

“É que, muitas vezes, 
a mulher vive em tama-

nho estado de opressão e 
medo, sendo tão constan-
temente vigiada, que não 
tem liberdade sequer para 
acionar a polícia ou outros 
órgãos de atendimento à 
vítima”, acrescentou. Se-
gundo a relatora, a medi-
da ainda tem o desafio da 
realização de uma cam-
panha que torne o símbo-
lo familiar à vítima, para 
que lhe ocorra usá-lo em 
situações de urgência, 
e facilmente reconheci-
do como um alerta para 
aqueles que deverão per-
ceber seu significado e 
tomar providências.

Projeto cria o tipo penal “violência 
psicológica contra a mulher”

O projeto também altera 
a Lei Maria da Penha para 

determinar que o agressor 
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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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O Barça tem as maiores rendas do futebol mundial, de acordo com o ranking Deloitte Money League deste ano, mas seus rendimentos caíram para 125 milhões de euros em 2020 devido ao impacto da pandemia 

FUteBoL

Controles 
financeiros da 
Liga adiam novo 
contrato de 
Messi, diz Barça

As tentativas do Bar-
celona de oferecer 
um novo contrato a 

Lionel Messi estão sendo 
impedidas por medidas 

de controle financeiro 
do Campeonato Espa-
nhol, disse o presidente 
do clube, Joan Laporta, 
nesta quinta-feira (1º 
de julho) depois que o 
argentino se tornou um 
agente livre com o tér-
mino de seu contrato.

Messi, que se uniu ao 
Barça aos 13 anos em se-
tembro de 2000, não tem 
elo contratual com os 
catalães no momento, já 
que seu contrato venceu 

em 30 de junho, e embo-
ra Laporta tenha dito que 
o maior artilheiro do time 
queira ficar, acrescentou 
que o empenho para 
ligá-lo a um novo acor-
do têm que respeitar as 
exigências da liga.

“Está indo bem, ele 
quer ficar e estamos fa-
zendo todos os esforços 
para garantir que ele fi-
que. Mas temos que equi-
librar isso com o fair play 
financeiro”, disse Laporta 

à rádio Onda Cero nesta 
quinta-feira (1º de julho). 
“Há muitas opções, e 
estamos contemplando 
qual é a melhor para 
ambas partes. Mas que-
remos que ele fique e 
ele também, queremos 
lhe dar o time mais com-
petitivo possível.”

A liga espanhola ado-
tou medidas de controle 
financeiro em 2013, esta-
belecendo um montante 
máximo de dinheiro que 

cada time pode gastar 
com seu elenco e sua 
equipe de treinamento a 
cada temporada, condi-
cionado por sua renda.

O Barça tem as maio-
res rendas do futebol 
mundial, de acordo com 
o ranking Deloitte Mo-
ney League deste ano, 
mas seus rendimentos 
caíram para 125 milhões 
de euros em 2020 devi-
do ao impacto da pande-
mia de covid-19.

No início da tempo-
rada 2019-20, a liga 
alocou ao Barcelona 
um orçamento máximo 
de 1,47 bilhão de euros 
(o equivalente a R$ 8,7 
bilhões) que encolheu 
para 733 milhões de eu-
ros (R$ 4,4 bilhões) para 
a última campanha e deve 
recuar ainda mais depois 
de uma temporada inteira 
sem venda de ingressos e 
um mercado de transfe-
rência em baixa.

Vínculo 
empregatício do 
argentino com 
time catalão 
terminou ontem
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