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Criação do 
Expresso Goiás, 
plataforma 
centralizada que 
oferece acesso 
online a diversos 
serviços 
públicos, deu 
destaque 
para o Estado. 
“Goiás deixou 
a era analógica 
para trás”, diz 
o governador 
Ronaldo Caiado

Inscrições para CNH Social se 
encerram na quarta-feira
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 eLeIÇÕeS 2022 

CAIADO E DANIEL SINALIZAM ALIANÇA
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Governador e presidente estadual do MDB viajam juntos para inaugurar obras no interior 
e deixam claro que um acordo para formar chapa única no ano que vem está a caminho
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Brasil vence Peru 
e está na final
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Daniel assume comanDo

O ex-deputado Daniel Vilela fechou o processo no final de 
semana e continua como presidente estadual do MdB. 
Legitimado por uma eleição, que abriu espaço para as 
diversas opiniões. daniel precisa assumir o comando da 
sigla mais tradicional de Goiás. Tem que continuar lem-
brando do pai, Maguito Vilela, e se espelhar um pouco 
em Íris Rezende que, mesmo aposentado, continua sen-
do a maior liderança da sigla. Gostem ou não, Íris é maior 
do que o MdB. Pela história e por direito. daniel tem a 
missão de comandar o partido para a eleição do ano que 
vem. Sem abrir qualquer tipo de posição, neste momen-
to. A hora é de conciliar interesses e buscar uma posição 
para o ano que vem. 

mea culpa 
Falando em Marconi, o tucano reapareceu no final 
de semana, com uma ampla entrevista em o Popu-
lar. Reconheceu erros, mas ressaltou que os tucanos 
não tem que ter vergonha pelo que fizeram. Mais 
do que ocupar espaços na mídia, Marconi tem que 
assumir o comando para tentar salvar o que resta 
do partido. Inclusive o seu legado, como gosta de 
lembrar. A debandada pode ser grande sem um co-
mando forte, para o ano que vem. 

tempestaDe perfeita   
Presidente jair Bolsonaro continua sem partido. e está 
sem reação, quando o assunto é a CPI. A comissão já 
tratou de negacionismo e má vontade com a compra 
de vacinas. Agora, partiu para a revelação de suspeitas 
graves de corrupção. Para quem foi eleito com discur-
so moralista, Bolsonaro tem sido tímido nas reações. 
um dos absurdos é ver que o responsável pela logísti-
ca do Ministério da Saúde, indicado pelo Centrão em 
2019, continuava lá até dias atrás. Mais ainda que um 
cabo da PM mineira, lotado na gloriosa Alfenas, tem 
a capacidade de vender vacinas de uma multinacional 
para o governo brasileiro. 

Bola fora   
Raman Calheiros (MdB) querendo convocar ex-cunhada 
que acusa rachadinha no gabinete do então deputado 
jair Bolsonaro. Não tem nada a ver. A CPI também é pa-
lanque. Mas não pode ser só isso. 

m Do B  
Aliás, até na CPI o MdB está rachado. de um lado, Renan 
Calheiros ataca o governo. do outro, o líder do governo, 
Fernando Bezerra, defende. 

ilha Da fantasia 
Bolsonaro continua derretendo nas pesquisas de opinião. 
Seus seguidores continuam adorando dizer que as pes-
quisas são fake news. É incrível como a história se repete 
na política. 

ar De inteligente
Mas o melhor mesmo é quando o cabra diz assim: “essa 
imprensa é um lixo mesmo, todo mundo que conheço 
vota diferente”. eu “nunca” vi ninguém perder eleição 
com esse tipo de pensamento. 

momento certo

o governador do Rio Grande do Sul, eduardo Leite, esco-
lheu o momento certo para assumir que é gay. Pronto, 
falou, e agora tem tempo pra trabalhar a imagem a mais 
de um ano da próxima eleição. 

coisa De esquerDa?
Não há clima para impeachment do presidente Bol-
sonaro. Não há número suficiente de deputados para 
isso. Mas dois fatos chamam a atenção, nos últimos. o 
primeiro é a adesão do MBL ao movimento que, origi-
nalmente, foi taxado de esquerda. o segundo é apoio de 
joão Amoêdo, com recomendação do Novo para apoiar o 
“Fora, Bolsonaro”. É um movimento ainda pequeno, mas 
é o que dá sustentação pra esse tipo de governo. Por en-
quanto, o Centrão é a garantia do presidente. 

falanDo em novo...

o deputado federal Marcel Van hatten (RS) marcou 
presença no final de semana em Goiânia. Participou de 
encontros para motivar os filiados do partido, que se 
preparam para a terceira eleição em Goiás. Van hatten 
foi  primeiro líder da história do partido na Câmara dos 

deputados, em Brasília. Nas urnas, foi o mais votado en-
tre os gaúchos, batendo até mesmo o hoje ministro onyx 
Lorenzoni. o Novo trabalha para ter nome próprio para 
concorrer ao Governo de Goiás, em 2022.

fim Da festa 

Trindade acompanhou, pelo segundo ano, o final da Festa 
do divino Pai eterno pela internet. Com todas as regras 
recomendadas para esse tempo de pandemia, a expecta-
tiva é de volta à normalidade para o ano que vem.

Derrota à vista
Bandeira usada como muleta na crise da CPI, o voto im-
presso sofre para seguir em tramitação na Câmara dos 
deputados. Na Comissão especial, perdeu três dias nessa 
semana, com a manobra de partidos, que trocaram mem-
bros depois do anúncio de posição contrária à medida. 

menos firme
A sinalização de daniel Vilela (MdB) em direção ao Palá-
cio das esmeraldas coincide com uma energia menor no 
líder do PSL, delegado Waldir, que quer ser senador no 
ano que vem. Rompido com Caiado desde 2019, há quem 
aposte numa tentativa de reeleição para o ano que vem. 

aliança 
Ronaldo Caiado acena que quer definir alianças para a 
reeleição. Vai torcer para ter Marconi Perillo, direta ou 
indiretamente, como adversário. e a prioridade total é a 
aliança com o MdB. encaminhada via Íris Rezende e da-
niel Vilela. Mas ainda não definida. 

triste

A semana começou com a lembrança dos nove anos de 
assassinato do cronista esportivo Valério Luiz. Mais um 
exemplo de que a justiça, neste país, muitas vezes tarda. 
e faz falta.

por que?
A cabeça do eleitor continua sendo o enigma a ser deci-
frado para 2022.

“Maravilhas nunca faltaram no mundo; o 
que sempre falta é a capacidade de  

senti-las e admirá-las”  (Mário Quintana)
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Caiado e Daniel Vilela viajam juntos
e trocam elogios, sinalizando aliança

Governador destaca 
“reconhecimento a 
quem fez política 

com dignidade, altivez, 
honestidade e transparên-
cia” ao se referir ao ex-go-
vernador Maguito Vilela, 
que dá nome ao centro de 
convenções. Estrutura é re-
sultado de convênio entre 
governo federal e prefei-
tura, com investimentos da 
ordem de R$ 4,1 milhões

Em Aruanã, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
participou, ao lado do ex-
-deputado federal Daniel 
Vilela, nesta segunda-feira 
(05/07), da inauguração do 
Centro de Convenções e 

Eventos Luiz Alberto Ma-
guito Vilela e da vistoria 
às obras de implantação, 
pavimentação, urbaniza-
ção e arquitetura do Porto 
Kamaiurás/Mauheri. 

Daniel Vilela, filho do 
ex-governador, represen-
tou a família no evento. 
Ele disse que a gestão de 
Caiado “busca fazer com 
que nosso Estado seja re-
colocado nos trilhos, que 
volte a ser um Estado com 
capacidade de investimen-
to, que possa atender a 
todos que necessitam de 
amparo e apoio”. 

“Assistimos aqui algo 
que me sensibiliza pro-

fundamente, que é o re-
conhecimento a quem faz 
e a quem fez política com 
dignidade, altivez, honesti-
dade e transparência”, de-
clarou Caiado ao se referir 
ao ex-governador Maguito 
Vilela, que dá nome ao 
centro de convenções. 

 “De forma suprapartidá-
ria, o senhor tem beneficia-
do, colaborado e contribuído 
com todos os municípios 
do nosso Estado. Fica aqui 
o nosso reconhecimento 
da figura do senhor e ao 
mesmo tempo nosso re-
conhecimento ao governo”, 
disse Daniel Vilela.

“Governar com obras 
faraônicas não é governar 
se não chegarmos no cida-
dão. Maguito Vilela fez isso 
em Goiás. Combateu as 
desigualdades regionais, 
estendeu as mãos do Es-
tado às famílias mais vul-
neráveis”, assinalou Caiado. 
“Ele trouxe aquilo que não 
existia no governo: a polí-
tica social. Ele tem o reco-
nhecimento, independente 
de quem fosse aliado ou 
oposição”, continuou. “Mos-

tra o quanto era querido e 
respeitado de uma forma 
suprapartidária”, arrema-
tou o governador. 

Caiado disse ainda que 
Maguito deixou a Daniel a 
responsabilidade de conti-
nuar a história política no 
Estado de Goiás. “O que se 
busca na vida? Exatamen-
te entregar para que cada 
passo que a gente cons-
trói seja sucedido por 
pessoas que sejam com-
petentes, qualificadas e 
cada vez mais possam 
melhorar a vida da popu-
lação do Estado de Goiás”, 
afirmou o governador. 

Daniel Vilela, agradeceu 
o reconhecimento à traje-
tória de seu pai. “Modéstia 
de lado, acredito que ele 
foi uma pessoa merecedo-
ra de muitas homenagens. 
Teve uma vida pública de 
mais de 40 anos e sempre 
zelou pelo bom uso do re-
curso público, primou por 
investimentos que bene-
ficiassem as pessoas mais 
vulneráveis da nossa so-
ciedade”, salientou. 

“Foi também um gestor 

que se destacou na exe-
cução de inúmeras obras 
como governador e prefei-
to. Foi alguém que procu-
rou contribuir com todo o 
Estado, e em todas as áre-
as”, continuou Daniel. O 
ex-deputado disse, ainda, 
que o momento traz para 
a família uma mistura de 
sentimentos: “De alegria, 
por ver a história dele ser 
reconhecida pelas pes-
soas e, ao mesmo tempo, 
de tristeza, por não o ter 
mais entre nós.”

Centro de 
Convenções

Projetado para receber 
eventos na área de tu-
rismo de negócios, como 
congressos, exposições 
e encontros culturais, o 
Centro de Convenções tem 
1.620 metros quadrados. 
O complexo voltado para 
eventos teve a obra ini-
ciada em 2015 e recebeu 
R$ 4,1 milhões em aporte 
financeiro. A construção foi 
viabilizada por meio de 
convênio entre o Ministé-

rio do Turismo e a prefei-
tura de Aruanã. “É muito 
importante ter o nome de 
Maguito estampado aqui. 
Não só por ser nosso con-
terrâneo, de Jataí. Mas por-
que a gente acompanhou a 
história e carreira política 
dele. De vereador a gover-
nador, teve todos os cargos 
que poderiam ser votados”, 
destacou o prefeito Her-
mano de Carvalho. 

O gestor municipal 
ainda enviou um recado à 
família de Maguito Vilela, 
representada no even-
to por Daniel: “Leve esse 
reconhecimento meu, de 
Aruanã, de todos os verea-
dores, do exemplo de ho-
mem que foi o seu pai.”

Os recursos aplicados 
nas obras, oriundos do go-
verno federal em convênio 
com a prefeitura, corres-
pondem, no total, a R$ 6,1 
milhões. O valor, somado 
aos investimentos de R$ 
1,5 milhão, entregues ao 
município pelo Governo 
de Goiás na última sema-
na, impulsionam o desen-
volvimento da região.

Governador e presidente estadual 
do MdB cumprem agenda comum 
no interior e deixam claro que 
aproximação para desembocar em 
acordo para o pleito do ano que 
vem está avançada
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Daniel Vilela aplaudiu a condução correta que Caiado dá à sua gestão, enquanto o governador ressaltou “o DNA de honestidade e competência” do emedebista

Obras em Aruanã incluem construção de porto fluvial
A agenda do governador 
Ronaldo Caiado em Aruanã 
foi encerrada com vistoria 
das obras destinadas à re-
gião do Porto Kamaiurás/
Mauheri, no Residencial 
João Rossato. São R$ 2 mi-
lhões empreendidos para a 
construção, pavimentação, 
urbanização e arquitetura 

portuária no local.
Os valores são oriundos 

da parceria celebrada en-
tre Ministério do Turismo, 
Caixa Econômica Federal 
e o município. Também 
há emendas parlamen-
tares, entre elas a do ex-
-deputado federal Daniel 
Vilela. Durante a vistoria, o 

governador elogiou a obra 
e parabenizou o município 
pela estrutura. 

A participação de Caia-
do nas inaugurações em 
Aruanã tem convergência 
com o compromisso de 
fomentar o crescimento 
econômico em toda a ex-
tensão do território goia-

no. O governador retornou 
ao município, localizado a 
315 quilômetros de Goiâ-
nia, uma semana após sé-
rie de entregas na área da 
educação. No último dia 
28 de junho, Caiado inau-
gurou o Colégio Estadual 
Rio Vermelho, primeira 
construção no padrão sé-

culo XXI da cidade. 
O valor aplicado na 

benfeitoria foi de, apro-
ximadamente, R$ 1,5 mi-
lhão. “Essa escola era es-
perada por muitos, e nós 
trabalhamos fortemente 
para entregar à população 
de Aruanã para retomada 
das aulas presenciais, a 

partir do dia 02 de agos-
to”, afirmou o governador.  
Ainda na agenda da sema-
na passada ao município, 
Ronaldo Caiado autorizou 
a conclusão da quadra co-
berta do Colégio Estadual 
Indígena Maurehi e a res-
tauração do Colégio Esta-
dual Dom Cândido Penso.

Memória de Maguito Vilela é o escopo para a união do 
DEM com o MDB e lançamento de chapa única em 2022, 
com Caiado governador e Daniel Vilela na vice
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Homenagem do cBmgo

Lissauer é homenageado com a mais alta 
honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros

em reconhecimento 
aos relevantes e no-
táveis serviços pres-

tados ao Corpo de Bombei-
ros do Estado (CBMGO), o 
presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go), Lissauer Vieira (PSB), 
foi homenageado com a 
Medalha Dom Pedro II – 
Grã Cruz, a maior honraria 
concedida pela instituição, 
durante a solenidade de 
celebração ao Dia Nacio-
nal do Bombeiro, realizada 
em Goiânia. Além do chefe 
do Poder Legislativo, tam-
bém foram homenagea-
dos o governador Ronaldo 
Caiado (DEM), deputados 
estaduais e federais e ou-
tras personalidades e ins-
tituições. Ainda no evento, 
foram destinado à corpo-
ração cerca de R$ 4,4 mi-

lhões em equipamentos e 
novas viaturas.

Expressando sua gra-
tidão pela homenagem 
e reconhecendo o valo-
roso trabalho do CBMGO 
em Goiás, o presidente da 
Alego ressaltou o compro-
metimento e a alta com-
petência da corporação 
goiana. “Fico extremamen-
te feliz pela homenagem 
recebida dessa importan-
te instituição, que tem 
aprovação popular quase 
unânime. São verdadeiros 
guerreiros e guerreiras, 

que não medem esforços 
para salvar vidas e contri-
buir para a segurança da 
nossa população. Reforço 
aqui que estamos e esta-
remos sempre atentos, em 
busca de melhorias para 
todas as forças de segu-
rança, sobretudo, para o 
Corpo de Bombeiros”, des-
tacou Lissauer Vieira.

Por sua vez, o governa-
dor Ronaldo Caiado tam-
bém enalteceu a coragem 
e altruísmo dos bombeiros 
pela disposição em arris-
car a própria integridade 

física em prol dos outros. 
“Chegam junto em qual-
quer situação. Seja na área 
social, que alcança pessoas 
mais carentes, ou em ocor-
rências de maior risco. Eles 
expõem suas vidas aqui 
no estado e fora, como em 
Brumadinho (MG)”, endos-
sou ao lembrar do auxílio 
que os profissionais goia-
nos prestaram na busca 
por vítimas do rompi-
mento da barragem, em 
janeiro de 2019.

Já o secretário de Se-
gurança Pública de Goiás 

(SSP-GO), Rodney Miranda, 
reconheceu a importância 
da corporação, tanto nas 
ocorrências de salvamen-
to, quanto em outras áreas 
da defesa civil. Citou, como 
exemplo, o reforço dos 
bombeiros na força-tarefa 
para captura do foragido 
Lázaro Barbosa, na região 
de Cocalzinho de Goiás. 
“Atuaram na retaguar-
da, depois, no avanço de 
terrenos difíceis e com 
auxílio de seus cães al-
tamente treinados. É dia 
de comemoração e de 
agradecimento”, disse o 
titular da pasta.

A solenidade foi mar-
cada ainda pela promoção 
da coronel Aline Chadud 
Matoso, primeira mulher na 
história a alcançar a mais 
alta patente da corporação. 
O ingresso de mulheres ao 
Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado Goiás começou 
em 2000, com as praças. 
Somente em 2010 chega-
ram as primeiras oficiais. A 
promoção ocorreu junto a 
outros bombeiros militares. 
“É um passo importante da 
trajetória feminina na insti-
tuição, e é com muito orgu-
lho que compartilho com 
elas esse momento”, afir-
mou Aline Chadud Matoso, 
durante a troca de luvas.

Participaram da sole-

nidade os secretários de 
Estado Ismael Alexandrino 
(Saúde), Adriano da Rocha 
Lima (Secretaria-Geral da 
Governadoria), Wellington 
Matos (Desenvolvimen-
to Social), Henderson de 
Paula (Esporte e Lazer), 
Tony Carlo (Comunicação) 
e coronel Luiz Carlos de 
Alencar (Casa Militar); o 
diretor-geral de Adminis-
tração Penitenciária, te-
nente-coronel Rasmussen 
Rodrigues e o delegado-
-geral da Polícia Civil, Ale-
xandre Lourenço

Investimentos
Durante a cerimônia, 

foram repassadas ao Cor-
po de Bombeiros de Goiás 
18 viaturas operacionais, 
sendo 11 unidades de 
resgate, quatro motos, um 
micro-ônibus, uma viatu-
ra de suporte avançado e 
um caminhão para trans-
porte de carga. A corpo-
ração recebeu, ainda, 36 
equipamentos de proteção 
respiratória autônomos e 
607 botas de combate a 
incêndio. A aquisição ocor-
reu via recursos do Fundo 
Especial de Reequipamen-
to do Bombeiro (Fembom), 
convênios e emendas par-
lamentares. No total, os in-
vestimentos ultrapassam 
R$ 4,4 milhões.

A condecoração 
foi entregue 
ao chefe do 
Legislativo 
durante evento 
em homenagem 
ao dia Nacional 
do Bombeiro
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Além do chefe do Poder Legislativo, também foi homenageado o governador Ronaldo Caiado (DEM)

nas redes sociais da alego

Campanha “Isso é Goiás”,  apresenta a charmosa 
Vila São Jorge, no município de Alto Paraíso
Se você procura um lugar 
tranquilo e charmoso, a 
Vila São Jorge é o destino 
certo. O vilarejo, que faz 
parte do município de Alto 
Paraíso de Goiás e está 
localizado a 459 km de 
Goiânia, é o destaque des-
ta semana da série “Isso é 
Goiás”, nas redes sociais da 
Assembleia Legislativa.

A Vila São Jorge foi cria-
da por garimpeiros que 
vieram à região em busca 
de quartzo. O vilarejo até 
hoje mantém as ruas de 
terra e é o lugar ideal para 
quem procura paz, harmo-
nia e aventura. Além disso, 
São Jorge é a porta de en-
trada do Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros 

e têm diversas atrações 
turísticas nos arredores. 
A vila é ponto de acesso 
à atrativos particulares, 
como Morada Do Sol, Rai-
zama, Poço das Esmeral-
das, Vale Das Pedras, Vale 
da Lua, entre outros.

Para chegar ao vilarejo a 
rota é pela rodovia GO-239, 
que liga Alto Paraíso a Coli-
nas do Sul. A vila fica bem 
próxima ao município de 
Alto Paraíso e está situada 
a 36 km da cidade e no ca-
minho de várias cachoeiras 
da região. Por causa do tu-
rismo, o vilarejo conta uma 
infraestrutura que é repleta 
de pousadas charmosas, lo-
jas de artesanato e restau-
rantes típicos. O lugar atrai 

visitantes de todo Brasil e 
até do exterior.

Da para perceber que 
o vilarejo e redondezas 
esbanjam belezas natu-
rais, paz e simplicidade. Se 
você gosta de lugares as-
sim, São Jorge é uma ótima 
pedida para sua próxima 
viagem. Para os pratican-
tes de ecoturismo também 
é o destino certo. E se você 
gostou de conhecer a vila, 
continue acompanhando 
sobre as cidades goianas 
e os atrativos de cada uma 
delas nas redes sociais 
da Alego. Todo domingo 
tem nova publicação no 
Twitter, no Facebook e no 
Instagram da Casa de Leis. 
Você vai se surpreender!
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A Vila São Jorge foi criada por garimpeiros que vieram à região em busca de quartzo
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educação

Rogério Cruz vê escola modelo no Tocantins

Promover inclusão e 
garantir a transfor-
mação social por 

meio da Educação. Este 
é um dos principais ob-
jetivos da Prefeitura de 
Goiânia, que enviou uma 
comitiva nesta segunda-
-feira (5/6) a Palmas para 
conhecer o modelo de 
Escolas de Tempo Inte-
gral do Tocantins. Lide-
rado pelo prefeito Rogé-
rio Cruz, o grupo viu na 
prática um modelo único 
de instituição que aten-
de 1500 alunos e alia a 
qualidade do ensino com 
atividades esportivas e 
artísticas.  

Inicialmente, a comiti-
va, que foi recepcionada 
por gestores do Governo 
do Tocantins e da Prefei-
tura de Palmas, visitou a 
Escola de Tempo Integral 
Professora Elizângela 
Glória Cardoso e conhe-
ceu a estrutura de uma 
unidade que conta com 
salas de aula, salas de 

música, quadra polies-
portiva, campo society, 
pista de corrida e piscina. 

A ideia de conhecer o 
modelo educacional do 
Tocantins surgiu de uma 
reunião com represen-
tantes do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e da 
necessidade de construir 
instituições que priori-
zem a qualidade do en-
sino também em bairros 
periféricos da capital. 

“Conhecemos o mo-
delo com o objetivo 
aprimorar nossos conhe-
cimentos e de replicar 
este mesmo formato em 
Goiânia. Acredito que a 
melhor forma de impac-
tar positivamente a Edu-
cação da nossa cidade é 
investir na construção de 
novas escolas, reformar 
as unidades existentes e 
valorizar os profissionais 
da área”, disse Rogério 
Cruz durante a visita. 

A expectativa, segun-

do o secretário municipal 
de Educação, professor 
Wellington Bessa, é im-
plantar este modelo em 
cinco regiões diferentes 
da capital. “Além de am-
pliar o número de vagas 
nas unidades já existen-
tes, estamos trabalhando 
e buscando recursos para 
construir cinco novas es-
colas neste formado. O 
objetivo da atual gestão 
é elevar o ensino público 

de Goiânia a outro pata-
mar. Seremos referência 
para o Brasil em gestão 
educacional”, afirmou.

Em Palmas, o prefeito 
Rogério Cruz, seus au-
xiliares e os deputados 
federais João Campos e 
Professor Alcides, além 
da primeira-dama Thel-
ma Cruz, da secretária 
municipal de Relações 
Instituições, Valéria Pet-
tersen, e do vereador 

Marlon Teixeira, membro 
da Comissão de Educa-
ção, visitaram ainda o 
canteiro de obras da Es-
cola Estadual de Tempo 
Integral - Unidade II. As 
visitas foram guiadas 
pelo vice-governador do 
Tocantins, Wanderlei Bar-
bosa, e pela secretaria 
de Educação do Estado, 
Adriana Aguiar. 

Na oportunidade, a 
comitiva goianiense so-

licitou formalmente ao 
Governo do Tocantins a 
minuta do projeto das Es-
colas de Tempo de Inte-
gral para que a Prefeitura 
de Goiânia possa poupar 
tempo e adaptar o proje-
to à realidade da capital. 
“Por meio de parcerias, 
vamos encurtar caminhos 
e buscar investimentos 
históricos para a Educa-
ção de Goiânia”, finalizou 
Rogério Cruz.

durante a visita, o prefeito 
Rogério Cruz solicitou formalmente 
ao Governo do Tocantins a minuta 
do projeto das escolas de Tempo 
de Integral do estado
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“Conhecemos o modelo com o objetivo aprimorar nossos conhecimentos e de replicar este mesmo formato em Goiânia”, disse Rogério Cruz 

caPacitação

Goiânia promove formatura do projeto Mães Unidas

A prefeitura de Goiânia, 
em parceria com o Minis-
tério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos 
(MMFDH), promove nes-
ta quarta-feira (7/6), às 
8h30, no hall do Paço 
Municipal a formatura da 
primeira turma do proje-
to-piloto “Mães Unidas”.

O evento contará com 
a presença da secretária 
Nacional da Mulher, Cris-
tiane Brito. Também foram 
convidadas para o evento 

a primeira-dama da Repú-
blica, Michelle Bolsonaro 
e a ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves.

Durante o evento será 
realizada a formatura de 
68 mães voluntárias, que 
foram capacitadas pelo 
Instituto Federal de Goi-
ás (IFG) das três cidades 
que participam do pro-
jeto: Goiânia, Anápolis e 
Aparecida de Goiânia.

O projeto tem como 
objetivo promover o for-
talecimento de vínculos, 
a saúde e a cidadania de 
mães e filhos no período 
que vai da gestação até o 
segundo ano de vida da 
criança. A proposta aten-
derá gestantes e mães 
em situação de vulnerabi-
lidade social e priorizará 
gestantes e mães benefi-
ciárias do programa Bolsa 
Família; gestantes e mães 
adolescentes e gestantes e 
mães de crianças com defi-
ciência ou síndrome.

Capacitação
O acompanhamento às 

mães e seus filhos foi rea-
lizado por meio de mulhe-
res voluntárias, que foram 
capacitadas pelo Instituto 
Federal de Goiás (IFG). A 
capacitação contou com 
temas como saúde da mu-
lher e da criança, direitos 
humanos e a cidadania, 
fortalecimento de vínculos 
entre outros. O projeto visa 
oferecer também apoio 
relacional e orientação no 
acesso aos serviços bási-
cos de saúde, assistência 
social e justiça. Cada vo-
luntária atenderá no máxi-
mo 4 mulheres gestantes.

Serão realizados dois 
encontros por mês, sendo 
o primeiro individualiza-
do e o segundo com uma 
roda de conversa. Ao final 
do projeto, as gestantes 
receberão a Caixa do Bebê 
contendo um colchãozi-
nho, fraldas descartáveis, 
lenços umedecidos e guia 
de orientação para as mães.
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Serão realizados dois encontros por mês, sendo o primeiro individualizado e o segundo com uma roda de conversa

evento em parceria 
com Ministério da 
Mulher, da Família 
e dos direitos 
humanos será 
realizado nesta 
quarta, 7, às 8h30, 
no Paço Municipal
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Com a proximidade da volta às aulas, Ronaldo 
Caiado entrega 210 novos ônibus escolares

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta segunda-

-feira (05), em Goiânia, da 
solenidade de entrega de 
210 novos Ônibus Rurais 
Escolares (ORE) para a 
gestão da Secretaria de Es-
tado da Educação de Goiás 
(Seduc Goiás). Os novos 
veículos foram adquiridos 
por meio de recursos de 
emendas parlamentares 
apresentadas por deputa-
dos federais e senadores 
representantes de Goiás 
no Congresso Nacional. O 
valor total do investimen-
to é de R$ 42.795.232.

Os veículos serão uti-
lizados para o transporte 
de estudantes em 125 
municípios do Estado. A 

expectativa é de que seis 
mil alunos sejam atendi-
dos com a nova frota, que 
é composta por três mo-
delos distintos. O ORE 1, 
com 176 unidades, tem ca-
pacidade para 29 pessoas. 
O ORE 2, com 10 modelos, 
recebe até 44 passageiros. 
Por fim, o ORE 1 4×4, um 
total de 24, conta com 29 
poltronas, além de tração 
nas quatro rodas.

“Lutamos, com todas as 
forças, para garantir edu-
cação de qualidade, que 
motive as nossas crianças 
e jovens”, afirmou Caiado. 
“Esse é o nosso compromis-
so, a meta primordial do go-
verno”, disse. Aos presentes, 
ele ainda citou o poeta e 
dramaturgo francês Victor 

Hugo (1802-1885). “Nada 
é tão forte quanto uma 
ideia cujo tempo tenha 
chegado”, relembrou. “Che-
gou o tempo da Educação 
em Goiás. Vocês podem ter 
certeza disso”, complemen-
tou o governador.

Apoio
Todas as unidades são 

adaptadas para o trans-
porte, embarque e desem-
barque de estudantes com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida. “Muito obriga-
da ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), a deputa-
dos federais e senadores 

da República por apoiar 
os prefeitos de Goiás e a 
administração do gover-
no Ronaldo Caiado”, listou 
a secretária de Estado da 
Educação, Fátima Gavioli. 
“Esses ônibus estão todos 
virados para o mesmo 
rumo: a qualidade da edu-
cação”, destacou ela.

Líder da bancada goia-
na na Câmara dos Depu-
tados, a deputada federal 
Flávia Morais pontuou que 
“apenas a educação liber-
ta”. Segundo a parlamentar, 
“não tem nada mais estru-
turante do que dar digni-
dade ao aluno que mora 
na zona rural, diminuindo 

as diferenças de acesso ao 
ensino”, disse.

O senador Luiz do Car-
mo relembrou as dificul-
dades da atual gestão no 
início do mandato. “Ro-
naldo Caiado pegou um 
estado que era impossí-
vel de governar. Mas ele 
deu um jeito e consertou”, 
pontuou. “Está trabalhan-
do muito, levando para 
Goiás obras e benefícios. 
Governador, parabéns 
pela condução do nosso 
Estado”, destacou o sena-
dor Vanderlan Cardoso.

Deputado estadual e lí-
der do governo na Assem-
bleia Legislativa de Goiás 

(Alego), Bruno Peixoto res-
saltou a presença do Esta-
do em todos os municípios 
goianos. “Colégios refor-
mados, professores e pro-
fessoras ganhando o piso 
nacional. O governador 
ampliou contratos. Esse é 
o Governo de Goiás. É para 
todos”, reforçou ele.

“Hoje, a Secretaria de 
Educação de Goiás é uma 
das melhores em traba-
lhos conjuntos com FNDE”, 
disse o presidente substi-
tuto do órgão, Gabriel Vilar. 
“Esses ônibus chegam em 
boa hora. Eu, principal-
mente, resolvo minha vida 
com o transporte escolar. 

Investimentos somam R$ 42,7 
milhões, resultado de emendas 
parlamentares da bancada goiana 
no Congresso Nacional. Veículos 
atendem 125 municípios e são 
adaptados para transporte, embarque 
e desembarque de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 
Nova frota beneficia 6 mil estudantes
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Inscrições para CNH Social se encerram na quarta-feira
As inscrições para os in-
teressados em concorrer 
a uma das 3 mil vagas 
do programa CNH So-
cial se encerram nesta 
quarta-feira, dia 7. Ele 
oferece à população 
de baixa renda a opor-
tunidade de conseguir 
gratuitamente obter a 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), adi-
cionar ou mudar a cate-
goria da mesma. Para se 
candidatar, é necessário 

ter idade igual ou supe-
rior a 18 anos, saber ler 
e escrever. As inscrições 
também são de graça e 
devem ser feitas exclu-
sivamente no site www.
detran.go.gov.br.

O programa é dividi-
do em três modalidades, 
Estudantil, Urbana e Ru-
ral. Cada pessoa poderá 
se candidatar em apenas 
uma delas. Para se inscre-
ver, é necessário atender 
os critérios estabelecidos 

em edital, entre eles ter 
Cadastro Único para os 
programas sociais do go-
verno federal (CadÚnico) 
ativo. Cinco por cento das 
vagas serão destinadas a 
pessoas com deficiência. 
A lista com os classifi-
cados será divulgada na 
próxima segunda-feira, 
dia 12 de julho.

Os contemplados re-
ceberão isenção de taxas 
como inclusão no Renach, 
Licença de Aprendizagem 

de Direção Veicular, agen-
damento de prova teórica, 
agendamento de exame 
prático, exame médico e 
psicológico. Por meio de 
parcerias com os Centros 
de Formação de Conduto-
res (CFCs), serão oferecidos 
ainda o curso teórico de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção 
e até três retestes gratui-
tos. A pessoa com defici-
ência classificada dentro 
do número de vagas tam-

bém se absterá de pagar 
pela junta médica.

Na modalidade Estu-
dantil do programa CNH 
Social, poderão se candi-
datar jovens de 18 a 25 
anos que cursaram todo o 
ensino médio em escola 
da rede pública estadual 
de Goiás. Para essa mo-
dalidade, um dos critérios 
de desempate será a nota 
média apurada pela Se-
cretaria de Educação do 
Estado de Goiás.

Governo de 
Goiás oferece 3 
mil vagas para 
pessoas de baixa 
renda que desejam 
obter, mudar 
ou adicionar a 
categoria na 
habilitação

redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

Governador Ronaldo Caiado durante entrega de 210 novos ônibus 
escolares para 125 prefeituras municipais, resultado de emendas 
parlamentares: “Chegou o tempo da Educação no Estado de Goiás” 
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serviços online

Goiás sobre 3 posições e passa ao 7º lugar 
no ranking dos Estados mais digilatizados

goiás passou a ocupar 
a sétima posição do 
ranking dos Estados 

com maior oferta de ser-
viços públicos digitais, se-
gundo o índice mapeado 
pela Associação Brasileira 
de Entidades Estaduais de 
Tecnologia de Informação 
e Comunicação (Abep-Tic). 
O resultado foi divulgado, 
na sexta-feira, 2, durante so-
lenidade com participação 
virtual do secretário-chefe 
da Governadoria (SGG), 
Adriano da Rocha Lima, em 
ato representando o gover-
nador Ronaldo Caiado. O ín-
dice mostra um salto de três 

posições, estando à frente 
de estados como Rio de Ja-
neiro e São Paulo.

O resultado destaca os 
esforços empreendidos no 
último ano para a implan-
tação de mecanismos que 
permitiram a maior oferta 
de serviços digitais, e que 
resultaram no lançamento, 
em maio deste ano, da pla-
taforma Expresso Goiás.

Na ocasião, o governa-
dor Ronaldo Caiado decla-
rou que “deixamos a era 
analógica para trás”. Se-
gundo ele, “esse é o perfil 
do nosso governo, a digita-

lização, o menor tempo de 
ação e a melhora da quali-
dade de vida das pessoas.”

Desde o início da atual 
gestão, em 2019, Caiado 
coordena o trabalho de 
modernização da máquina 
pública, que permitiu con-
quistar avanços como esse, 
explica o titular da SGG, 
Adriano da Rocha Lima. 
“Se você levar em conside-
ração que, em 2019, Goiás 
nem era reconhecido como 
um Estado que tinha digi-
talização de seus serviços, 
estando entre os dez pio-
res, conseguirmos chegar à 

sétima posição em apenas 
dois anos é uma evolução 
muito grande, porque você 
é comparado com outros 
estados que seguem avan-
çando também”, disse.

Coordenada pela SGG, 
em parceria com as secre-
tarias de Administração; de 
Desenvolvimento e Inova-
ção e Casa Civil, a platafor-
ma congregou em um único 
portal o acesso a diversos 
serviços públicos, moderni-
zando e agilizando o aten-
dimento ao cidadão goiano.

Adriano avalia que as 
ações adotadas para per-

mitir esse avanço, como o 
estabelecimento de pro-
cessos, monitoramento 
constante, execução de 
cronogramas e principal-
mente o envolvimento 
das equipes, permite que 
mais serviços sejam in-
corporados à plataforma 
Expresso constantemente. 
“Caminhamos para figurar 
entre os três primeiros do 
ranking. E vamos avançar 
e manter a integração com 
a plataforma gov.br, para 
permitir acesso a serviços 
federais e estaduais em 
um acesso único. A tecno-
logia tem que facilitar a 
vida do cidadão”, avalia.

O secretário de Desen-
volvimento e Inovação 
(Sedi), Marcio Cesar Pe-
reira, e o subsecretário de 
Tecnologia da Informação 
(STI), Rodrigo Michel de 
Moraes, representaram o 
Estado presencialmente 
no evento. “É um ranking 
de grande importância, 
pois é uma competição en-
tre Estados para ver quem 
mais entrega serviços digi-
tais para a população”, ex-
plica Marcio Cesar Pereira. 
“A missão da TI do Estado 
é a de levar o máximo de 
serviços digitais para o 
cidadão, de modo que ele 
não precise se deslocar a 

uma unidade física para 
realizar um procedimento”, 
emenda Rodrigo Michel.

Este é o segundo ano 
consecutivo que a ABEP-
-TIC promove o levanta-
mento de dados junto aos 
Estados e Distrito Federal 
para a elaboração do índi-
ce, tendo como principal 
objetivo compor, por meio 
de indicadores, o desenho 
da eficiência da máquina 
pública brasileira.

A associação tem como 
apoiadores a Secretaria de 
Governo Digital do Mi-
nistério da Economia e o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), 
que contribuíram na de-
finição da metodologia 
e na compilação dos da-
dos originados das pes-
quisas realizadas.

Por meio do envio de 
um questionário direcio-
nado aos governadores 
das 27 unidades federati-
vas e posterior conferên-
cia dos dados relatados, a 
comissão avaliadora for-
mata o índice, com base 
na análise comparativa 
de três dimensões: a ca-
pacidade para oferta di-
gital de serviços; a oferta 
de serviços digitais e a 
regulamentação para a 
oferta de serviços.

Índice evidencia 
esforços 
concentrados 
no último ano 
para criação do 
expresso Goiás, 
plataforma 
centralizada que 
oferece acesso a 
diversos serviços 
públicos
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Na ocasião, o governador Ronaldo Caiado declarou que “deixamos a era analógica para trás”

avanço

Procon orienta consumidores sobre a Lei do Superendividamento

A pandemia da Covid-19 
tornou ainda mais urgente 
a implantação de medidas 
que auxiliem o brasileiro no 
enfrentamento desta crise 
econômica e sanitária. De 
acordo com pesquisa rea-
lizada pela realizada pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens (CNC), em 
abril de 2021, o número de 
famílias com dívidas no país 
alcançou o percentual de 
67,5% do total de entrevis-
tados na Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), 
o que representa o quinto 
aumento consecutivo.

Diante deste cenário, 
entrou em vigor desde a 
última sexta-feira (2), a Lei 
14.181/21, que cria regras 
para prevenir o crescente 
endividamento dos cida-
dãos. O texto compreende 
como superendividamen-
to a “impossibilidade ma-
nifesta de o consumidor 
pessoa natural, de boa-
-fé, pagar a totalidade de 
suas dívidas de consumo, 
exigíveis e vincendas, 
sem comprometer seu 
mínimo existencial”.

“Em discussão há 10 
anos, o PL 1805/21 repre-
senta um importante avan-

ço na coibição das práticas 
consideradas abusivas 
por parte das financeiras”, 
aponta o Superintendente 
do Procon Goiás, Alex Au-
gusto Vaz Rodrigues.

Com o intuito de expli-
car ao consumidor as be-
nesses e mudanças possí-
veis com a implantação da 
Lei, o superintendente cita 
as principais medidas pre-

sentes na matéria.

Desistência do 
empréstimo

A alteração dos textos 
do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) e do Es-
tatuto do Idoso possibilita 
que o consumidor desista 
de contratar empréstimo 
consignado dentro de 

sete dias do contrato, sem 
indicar o motivo.

Para isso, a financei-
ra deve disponibilizar ao 
consumidor acesso fácil a 
um formulário, por meio 
físico ou eletrônico, em 
que constarão os dados de 
identificação e a forma de 
devolução de quantias re-
cebidas e eventuais juros.

“As regras presentes na 
lei não se aplicam a dívi-
das relacionadas a bens 
de alto valor”, ressalta o 
superintendente.

Proteção 
ao crédito

A matéria proíbe as pro-
postas feitas sem consulta 
a serviços de proteção ao 
crédito ou sem avaliação 
da situação financeira do 
interessado.

“As medidas são ain-
da mais severas quando o 

consumidor pertence aos 
grupos mais vulneráveis, 
por exemplo, idosos, analfa-
betos, tornando-se proibido 
assediar ou pressionar o 
consumidor para contratar 
crédito ou comprar produto 
ou serviço”, esclarece Alex 
Augusto Vaz Rodrigues.

Renegociação
A renegociação é seme-

lhante ao plano judicial de 
falência de uma empresa. O 
juiz poderá começar o pro-
cesso de repactuação das 
dívidas com a presença de 
todos os credores, após a 
solicitação do consumidor.

Na audiência, o reque-
rente poderá apresentar 
um plano de pagamento 
com prazo máximo de cin-
co anos para quitação. “As 
negociações respeitarão 
as garantias acordadas ori-
ginalmente”, acrescenta o 
superintendente.
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“As regras presentes na lei não se aplicam a dívidas relacionadas a 
bens de alto valor”, ressalta o superintendente Alex Augusto Vaz

Para o Superintendente do Procon 
Goiás, Alex Augusto Vaz a lei 
representa “um importante avanço 
na coibição das práticas consideradas 
abusivas por parte das financeiras”
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Fraudes na venda de vacinas podem 
ter atingido milhares de indianos

Pelo menos 2,5 mil 
pessoas podem ter 
sido vítimas de es-

quema fraudulento de 
venda de vacinas na Índia. 
Eles teriam recebido uma 
injeção de água salgada 
em vez de uma dose de 
imunizante contra a co-
vid-19. Pelo menos 14 
pessoas já foram detidas, 
incluindo médicos e ou-
tros profissionais de saúde.

A fraude ocorreu em 12 
centros de vacinação na 
Índia, entre maio e junho. 
Estima-se que pelo menos 
2 mil pessoas tenham sido 
vítimas do esquema na ca-
pital financeira indiana de 
Mumbai. Outras podem ter 
sido afetadas no estado de 
Bengala, no leste do país.

Os responsáveis são 
acusados de encher fras-
cos vazios das vacinas com 
água salgada e de cobrar 
uma taxa pela imunização, 
obtendo lucro estimado 
em US$ 28 mil.

As autoridades india-
nas iniciaram a investi-
gação sobre o caso após 
denúncia à polícia por 
parte de algumas das ví-
timas, que suspeitaram 
depois de não conseguir 
ter acesso aos seus cer-
tificados de vacinação 
no portal do governo.

Até o momento fo-
ram detidas 14 pessoas, 
sob suspeitas de fraude, 
tentativa de homicídio 
e conspiração criminosa. 
Entre os detidos estão 
médicos e outros profis-
sionais de saúde.

“Prendemos médicos. 
Eles usavam um hospital 
para emitir certificados e 
produzir frascos e vacinas 
falsas”, disse à CNN Vishal 
Thakur, um alto funcioná-
rio do Departamento de 
Polícia de Mumbai.

As autoridades tam-
bém bloquearam o 
Hospital Shivam, em 
Mumbai, que abrigava 

campos de vacinação em 
massa, para os quais não 
tinha permissão. Os res-
ponsáveis pelo hospital 
estão entre os detidos, 
suspeitos de encherem 
frascos usados de vaci-
nas com água salgada.

A Índia foi alvo de uma 
devastadora segunda onda 

da pandemia, que atin-
giu o pico em meados de 
maio, com mais de 400 mil 
novos casos por dia. Desde 
então, a curva de contágios 
tem diminuído, aliviando a 
pressão sobre os hospitais.

Nas últimas 24 horas, 
a Índia registou 34.703 
casos de Ccvid-19, o va-

lor mais baixo em quase 
quatro meses. O país con-
tabilizou ainda 553 mor-
tes associadas à doença, 
um número que também 
continua a diminuir.

De forma a responder 
à baixa taxa de vacinação 
no segundo país mais po-
puloso do mundo, o pre-

sidente indiano, Nerendra 
Modi, anunciou em junho 
uma campanha de vaci-
nação gratuita.

Em um país com mais 
de 1 bilhão de habitan-
tes, apenas 62 milhões já 
foram totalmente vacina-
dos, o que corresponde a 
5% da população.

eles teriam recebido uma injeção de 
água salgada em vez do imunizante
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Em um país com mais de 1 bilhão de habitantes, apenas 62 milhões já foram totalmente vacinados, o que corresponde a 5% da população

elsa

Tempestade tropical passa por 
Cuba e vai ao Estreito da Flórida

A tempestade tropical 
Elsa estava sobre o Es-
treito da Flórida na ma-
nhã desta terça-feira (6), 
e deve seguir rumo ao 
litoral oeste do estado 
norte-americano depois 
de despejar chuvas for-
tes em Cuba.

O Centro Nacional de 
Furacões dos Estados 
Unidos (NHC) informou, 
em seu último boletim, 
que o centro do Elsa 
estava se movendo na 
direção norte-noroeste, 
a quase 19 quilômetros 
por hora (km/h).

Dados de satélite indica-
vam ventos contínuos má-
ximos de quase 95 km/h) e 

rajadas mais fortes.
“Algum fortalecimento 

adicional está previsto 

até esta noite antes de o 
Elsa seguir Flórida aden-
tro”, acrescentou o NHC, 

sediado em Miami.
O Elsa já matou ao me-

nos três pessoas e causou 

danos na infraestrutura 
e na agricultura de ilhas 
caribenhas ao sudeste de 

Cuba, como Santa Lúcia e 
a República Dominicana.

Mais de 100 mil pes-
soas de Cuba foram reti-
radas de áreas sujeitas a 
inundações ou moradias 
inseguras no trajeto po-
tencial da tempestade, a 
maioria indo para casas 
de familiares e amigos, 
mas milhares para abri-
gos do governo, informou 
a mídia estatal.

O NHC afirmou que 
as condições de tem-
pestade tropical per-
manecerão sobre par-
tes de Cuba durante as 
próximas horas e que 
inundações são possíveis.

“Condições de tem-
pestade tropical estão 
começando na área de 
alerta de Florida Keys e 
são esperadas ao longo 
do litoral oeste da Flóri-
da ainda nesta manhã (de 
terça-feira)”, acrescentou.
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Dados de satélite indicavam ventos contínuos máximos de quase 95 km/h) e rajadas mais fortes

Mais de 100 mil 
cubanos foram 
retirados de 
suas casas
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BoUGa KiDs
A programação infantil continua nas férias de julho 

no Shopping Bougainville com um espaço brincante 
e oficinas variadas no Bouga kids, espaço que fica no 

piso 2, em frente à M. Martan. No espaço brincante 
as crianças terão acesso à estação mini golf, pega 
vareta gigante e acontecerão brincadeiras lúdicas 

de antigamente. As oficinas serão em todos os 
sábados iniciando dia 4, das 16h às 19h, com uma 

oficina a cada hora, sendo 50 min de atividade e 10 
min para higienização do local. Dentre as atividades 

lúdicas artesanais terá string art, slime, fidget toys 
e a oficina de pintura em almofada. As vagas são 

limitadas a dez crianças e a inscrição, que custa 30 
reais, pode ser feita até o dia do evento através da 

plataforma online Sympla. Todos os materiais estão 
inclusos e o uso de máscara facial é obrigatório.

MEGa MoDa sHoPPiNG
Com um leque de compradores atacadistas 

que ultrapassa as fronteiras goianas, o Mega 
Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda 

se tornaram parada obrigatória também para 
atacadistas do exterior, que buscam variedade, 

comodidade e preço baixo nas mais de 1500 lojas 
do Grupo. Paraguai, Bolívia, África já marcaram 

presença no complexo localizado na Região da 44, 
em Goiânia, que recebeu recentemente a visita da 

portuguesa Ana Sofia Martinho de Almeida. Pela 
segunda vez no Mega Moda, a empresária enxerga 

os shoppings como uma ótima opção de compras 
para quem busca economia, qualidade e segurança.

PRÊMio
O ranking Great Place to Work - Melhores Empresas 

para Trabalhar 2021 trouxe a WAM Group entre as 
referências pela quarta vez consecutiva. A marca 

está ranqueada na 20º  posição do segmento 
de empresas imobiliárias e administração de 

propriedades. Além disso, 84% dos mais de quatro 
mil colaboradores da empresa apontaram a WAM 

Group como um ótimo lugar para se trabalhar, 
um índice acima da média de mercado na América 

Latina, que gira em torno de 70%.

PÉ Na EsTRaDa
Após apresentar o novo projeto musical “Pé na 

Estrada” em Belém na primeira semana de junho, 
o cantor revelação dalmi junior literalmente coloca 

o pé na estrada em julho e volta a divulgar o 
trabalho nas rádios do Pará, agora nas cidades de 

Ananindeua, Tucurui, Altamira, Marabá, Canaã dos 
Carajás, Santarém, Itaituba e novamente em Belém. 

Dono do sucesso “Beijou, sofreu”, que vem sendo 
destaque nas rádios e streaming, o cantor goiano de 

19 anos faz parte do escritório Cristal Music. Além 
do atual sucesso, Dalmi Junior irá mostrar outros 

hits, como “Vou Beber Tentando”. Recentemente, 
Dalmi Junior finalizou a gravação do primeiro DVD 

que será lançado em breve.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Fazenda Canoa – O empreendedor Fernando Costa, do Condomínio Fazenda Canoa que fica localizado no Lago 
corumbá IV recepcionou convidados para o Press day, ladeado da sua namorada a Vereadora Anapolina Thais Souza.

Press day - A estudante de Medicina Amanda Stival e 
o Jornalista Danilo Boaventura, participaram do Press 
Day promovido pela Comunicação sem Fronteira e 
Fazenda Canoa.

2 3

4

Presença - O arquiteto Flávio Aleixo e a 
empresária Layane Arruda, prestigiaram o 
evento que aconteceu na Fazenda Canoa na 
última sexta-feira (02).
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Amigas - As amigas Rafaela Katherine, Roberta Ariadne 
e Daniela Roriz, no Flutuante curtindo a vista privilegiada 
que a Fazenda Canoa tem do lago corumbá IV.
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caixa econômica

Trabalhadores nascidos em abril 
podem sacar auxílio emergencial

Trabalhadores infor-
mais e inscritos no 
Cadastro Único para 

Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
nascidos em abril podem 
sacar, a partir de hoje (6), a 
terceira parcela do auxílio 
emergencial 2021. O di-
nheiro foi depositado nas 
contas poupança digitais 
da Caixa Econômica Fede-
ral em 22 de junho.

Os recursos também 
poderão ser transferidos 
para uma conta-corren-
te, sem custos para o 
usuário. Até agora, o di-
nheiro apenas podia ser 
movimentado por meio 
do aplicativo Caixa Tem, 
que permite o pagamen-
to de contas domésticas 
(água, luz, telefone e 
gás), de boletos, com-
pras em lojas virtuais 
ou compras com o códi-
go QR (versão avançada 
do código de barras) em 
maquininhas de estabe-
lecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 

central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segun-
da a domingo, das 7h às 
22h. Além disso, o bene-
ficiário pode consultar o 
site auxilio.caixa.gov.br.

O saque originalmen-
te estava previsto para 
ocorrer em 20 de julho, 
mas foi antecipado em 
duas semanas por deci-
são da Caixa. Segundo o 
banco, a adaptação dos 
sistemas tecnológicos 
e dos beneficiários ao 

sistema de pagamento 
do auxílio emergencial 
permitiu o adiantamen-
to do calendário.

O auxílio emergencial 
foi criado em abril do 
ano passado pelo gover-
no federal para atender 
pessoas vulneráveis afe-
tadas pela pandemia de 
covid-19. Ele foi pago 
em cinco parcelas de R$ 
600 ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de família 
monoparental e, depois, 

estendido até 31 de de-
zembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 
300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova ro-
dada de pagamentos, du-
rante quatro meses, prevê 
parcelas de R$ 150 a R$ 
375, dependendo do per-
fil: as famílias, em geral, 
recebem R$ 250; a família 
monoparental, chefiada 
por uma mulher, recebe R$ 
375; e pessoas que moram 
sozinhas recebem R$ 150.

Pelas regras estabeleci-
das, o auxílio será pago às 
famílias com renda mensal 
total de até três salários 
mínimos, desde que a ren-
da por pessoa seja inferior 
a meio salário mínimo. É 
necessário que o benefici-
ário já tenha sido consi-
derado elegível até o mês 
de dezembro de 2020, 
pois não há nova fase 
de inscrições. Para quem 
recebe o Bolsa Família, 
continua valendo a regra 

do valor mais vantajoso, 
seja a parcela paga no 
programa social, seja a do 
auxílio emergencial.

A Agência Brasil elabo-
rou um guia de perguntas 
e respostas sobre o auxí-
lio emergencial. Entre as 
dúvidas que o beneficiário 
pode tirar estão os critérios 
para receber o benefício, 
a regularização do CPF e 
os critérios de desempate 
dentro da mesma família 
para ter acesso ao auxílio.

Recursos 
também podem 
ser transferidos 
para uma 
conta-corrente
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Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br

nas refinarias

Preços da gasolina, diesel e gás aumentam hoje
Os preços da gasolina, do 
diesel e do gás de cozinha 
(GLP) sobem nesta terça-
-feira (6) nas refinarias. De 
acordo com a Petrobras, a 
gasolina aumenta, em mé-
dia, R$ 0,16 (6,3%), fazen-
do com que o litro do com-
bustível saia de R$ 2,53 e 
chegue a R$ 2,69.

O diesel tem médio de 
R$ 0,10 (3,7%) por litro, e 
passa a custar R$ 2,81 nas 
refinarias da Petrobras. O 
gás de cozinha (GLP) para 
as distribuidoras sobe R$ 
3,60 por quilograma (kg), 
refletindo um aumento 
médio de R$ 0,20 por kg.

Segundo a Petrobras, 
os reajustes acompanham 
a elevação nos patamares 
internacionais de preços 

de petróleo e derivados.
A empresa informa 

também que evita re-
passar imediatamente a 
volatilidade externa aos 
preços do mercado inter-
no, mas busca o equilí-
brio de seus valores com 
o mercado internacional 
e a taxa de câmbio.

Segundo a estatal, 
tal alinhamento “é fun-
damental para garantir 
que o mercado brasileiro 
siga suprido sem riscos 
de desabastecimento 
pelos diferentes setores 
responsáveis pelo aten-
dimento às diversas re-
giões brasileira”.

Até chegar aos consu-
midores finais, os preços 
cobrados nas refinarias 

da Petrobras na venda às 
distribuidoras são acres-
cidos de impostos, custos 
para a mistura obriga-
tória de biocombustível, 
margem de lucro de dis-
tribuidoras e revendedo-
ras e outros custos.

“Para o GLP especifica-
mente, conforme Decre-
to nº 10.638/2021, estão 
zeradas as alíquotas dos 
tributos federais PIS e 
Cofins incidentes sobre a 
comercialização do produ-
to quando destinado para 
uso doméstico e envasado 
em recipientes de até 13 
kg”, explica a Petrobras, 
que acrescenta que, no 
caso do GLP, o preço final é 
acrescido do custo de en-
vase nas distribuidoras.
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Segundo a Petrobras, os reajustes acompanham a elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e derivados
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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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copa américa

Brasil vence Peru e está na final

o Brasil garantiu a 
classificação para a 
final da Copa Amé-

rica após derrotar o Peru 
por 1 a 0 (graças a um gol 
de Lucas Paquetá) na noite 

desta segunda-feira (5) no 
estádio Nilton Santos, no 
Rio de Janeiro.

Agora, a equipe coman-
dada pelo técnico Tite 
aguarda o confronto de 

Argentina e Colômbia, na 
noite da próxima terça-
-feira (6) no estádio Mané 
Garrincha, em Brasília, para 
saber quem será o seu ad-
versário na grande decisão.

A seleção brasileira fez 
uma ótima apresentação 
na etapa inicial, pressio-
nando a equipe peruana 
e criando inúmeras opor-

tunidades. A primeira saiu, 
logo aos 7 minutos, dos 
pés do camisa 10 Neymar, 
que bateu para fora após 
receber de Richarlison.

O Brasil continuou a 
ter boas oportunidades 
com Casemiro, Everton e 
Richarlison, mas foi dos 
pés de Paquetá que saiu 
o gol da vitória. Aos 34 

minutos Neymar avançou 
pela ponta esquerda, se 
livrou de dois marcadores 
e cruzou rasteiro para o 
meio da área, onde o ca-
misa 17 chegou batendo 
de primeira para superar o 
goleiro Gallese.

Após o intervalo, a sele-
ção peruana até melhorou, 
mas foi insuficiente para 

criar maiores problemas 
para o time comandado 
por Tite, que agora aguar-
da para saber quem será 
seu adversário na grande 
final da Copa América, pro-
gramada para acontecer 
no próximo sábado (10), a 
partir das 21h (horário de 
Brasília), no estádio do Ma-
racanã, no Rio de Janeiro.

Lucas Paquetá volta a ser 
decisivo e garante triunfo de 1 a 0
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