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Prefeitura acelera e já 
está vacinando toda a 

população acima dos 39

Itália comemora 
glória no futebol

Brasília resgata 
memórias do ritmo 

em rota turística
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DÓRIA EM gOIÂNIA

VISITA 
TuMuLTuADA

Governador de São Paulo reúne-
se com os tucanos de Goiás e ouve 

reprimendas pelos seus secretários que 
não estão alinhados com o PSDB, como 
Henrique Meirelles e Alexandre Baldy. 

Leia na coluna de Marcelo Heleno
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Já está claro: com 
visitas constantes e 

entrega e lançamento 
de benefícios, 

governador Ronaldo 
Caiado transforma 

os municípios  
próximos a Brasília 
em destaque da sua 

gestão 
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Mais uMa via  

Movimento de final de semana fabri-
cou mais uma chapa ideal: o empresá-
rio e ex-prefeito de Goiânia, Tavinho 
Lage para governador, com henrique 
Meirelles na vice. Pouca gente confir-
ma. Mas ninguém duvida. 

aMor, terror e horror 
em sua passagem por Goiânia, o presi-
denciável joão dória (PSdB) demons-
trou confiança no amor pra quebrar 
a polarização entre Lula e Bolsonaro, 
classificados por ele como “terror” 
e “horror”. doria iniciou por Campo 
Grande e Goiânia suas viagens visan-
do as prévias do PSdB, marcadas para 
novembro. disputa a indicação com 
eduardo Leite, Tasso jereissati e Arthur 
Virgílio disputam a indicação. 

tapas e beijos
Na recepção calorosa, doria ouviu co-
brança também em Goiânia. os tuca-
nos reclamam de henrique Meirelles 
e Alexandre Baldy, secretários do tu-
cano em São Paulo, que se apresen-
tam como caiadistas. doria diz que os 
dois têm perfil técnico e que não tem 
a ver com a disputa em Goiás. 

Marconi de volta 
A recepção a doria foi mais um passo 
para a volta de Marconi Perillo a Goiás. 
Segundo o ex-tudo tucano, ele fica em 
São Paulo de segunda a quarta, em Bra-
sília na quinta, e os finais de semana em 
Goiás. A partir de agosto, começam en-
contros de mobilização no interior. uma 
das metas é recuperar espaço e tempo 
perdidos, que resultaram na perda de 3 
mil filiados nos últimos dois anos. 

de saída?

Senador jorge Kajuru, eleito há quase 
três anos pelo PRP, passou pelo Cidada-
nia e PSB, até chegar ao Podemos. Nos 
últimos dias, Kajuru tem manifestado 
um certo desânimo, chegando a admitir 
a possibilidade de renúncia do mandato. 
Pouca gente acredita. 

beM assiM
Nunca existiu a Síndrome da Falta de 
holofote. 

perdeu, playboy?

As últimas pesquisas foram terríveis 
para o presidente jair Bolsonaro (sem 
partido). Popularidade em baixa e, pela 
primeira vez, a possibilidade de vitória 
de Lula (PT) no primeiro turno. depois 
de bravatas de final de semana, Bolso-
naro começou a semana pedindo per-
dão ao presidente do STF, Luiz Fux. 

coM calMa
Também andei conversando com pesqui-
sadores, que lembram que estamos a um 
ano da definição de candidaturas. Muita 
água ainda pra passar debaixo da pon-
te. de concreto na corrida presidencial, 
o fortalecimento do PSB, com tendência 
de apoio a Lula. e a saída de joão Amoêdo 
(Novo), Luciano huck (o eterno candida-
to) e Sérgio Moro (o que foi sem nunca ter 
sido). Até doria está derrotando Bolsona-
ro no segundo turno. o governo continua 
forte e pode reagir. o povo ainda não está 
pensando em eleição. Até Lula deve colo-
car o que resta de barba de molho. 

uMa pergunta para joão 
doria, governador de 
são paulo

Nos últimos dias, o presidente Bolsonaro 
fez ataques e disse que só vai ter eleição 
se for do jeito que ele quiser. O que vocês 
estão fazendo em relação a isso?
Primeiro, refuto, como democrata que 
sou, as tentativas, as manifestações do 
presidente jair Bolsonaro, afrontando a 
Constituição, afrontando o Congresso 
Nacional, o STF e agora afrontando tam-
bém TSe, usando palavras chulas para se 
referir ao presidente Luiz Barroso e ao 
ministro Alexandro de Moraes. Numa re-
pública que obedece a Constituição e que 
respeita a democracia, isso não acontece-
ria. Como democrata que sou, como go-
vernador de São Paulo que sou, eleito 
com 11 milhões de votos, ao lado de ou-
tros democratas, todos que estão nessa 
mesa, e muitos que estão nas ruas, nós 
vamos defender a Constituição, a de-
mocracia e a liberdade. 

uMa pergunta 
para Marconi perillo

A recepção feita a João Doria em Goiâ-
nia significa apoio do PSDB de Goiás 
nas prévias?
eu tenho uma relação histórica com o 
governador dória, são mais 20 anos de 
amizades, e é claro que ele jamais poderia 
vir aqui sem que houvesse uma recepção 
à altura, da importância que ele tem para 
o partido e para o Brasil. Claro que os 
outros que quiserem vir ao estado para 
falar com a militância e com o partido, se-
rão muito bem recebidos, eu, particular-
mente, recebo o governador doria como 
amigo querido, uma pessoa com quem eu 
tenho uma convivência excelente.

de beM

uma boa semana para o presidente do 
Vila Nova Futebol Clube, hugo jorge Bra-
vo. Com 20% do dinheiro gasto do lado 
de lá, o time tem a chance de vencer o 
Brasil de Pelotas hoje, no oBA, e alcançar 
o TP na pontuação da Série B. 

por que?
Ainda tem gente falando em cloroquina. 
Meus sais...

“Eu prefiro ser essa metamorfose 
ambulante”  (Raul Seixas)
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em Águas lindas de goiÁs

Caiado anuncia, para setembro, 
retomada de obras de hospital 

o governador Ro-
naldo Caiado con-
firmou, nesta se-

gunda-feira (12), durante 
evento de lançamento do 
serviço de recuperação da 
GO-547, em Águas Lindas 
de Goiás, no Entorno do 
Distrito Federal (DF), que 
as obras do Hospital Es-
tadual do município serão 
retomadas em setembro. 
A construção da unidade 
hospitalar foi iniciada pela 
prefeitura, em 2007, repas-
sada ao Estado, em 2013, 
e paralisada, em 2018, na 
gestão anterior.

Caiado relembrou os 
entraves políticos para 
a retomada dos serviços, 
mas ressaltou que a popu-
lação terá o benefício. “Fi-
zeram de tudo para não 
concluir este hospital. 
Não é falta de verba. Ela 
está depositada. Deputa-
dos federais e senadores 
também ajudaram. É toda 
a burocracia que tenta-
ram arrumar e dificultar. 
Mas vamos fazer isso 
aqui. No ano que vem, va-
mos entregar”, disse.

“Em 20 anos, por que 
nenhuma dessas obras foi 
instalada e atendeu ne-
nhum paciente? Porque o 
pensamento anterior, todo 
mundo sabe qual era”, afir-
mou o governador. “Ao che-
gar ao governo, estaduali-
zei hospitais. Sabe quanto 
vai nos custar Águas Lin-
das? R$ 120 milhões por 
ano. Mas vamos fazer e en-
tregar. É compromisso mo-
ral do governador Ronaldo 
Caiado”, frisou.

Projeto
Em 2021, a responsa-

bilidade pela construção 
do Hospital Estadual de 
Águas Lindas de Goiás foi 
passada pelo governo à 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
(Goinfra). O órgão identifi-
cou a necessidade de atu-
alização do projeto execu-
tivo do espaço. No projeto 
inicial, a área construída 
prevista era de 11.484,82 
metros quadrados. Após 
os trabalhos da Goin-
fra, foram acrescentados 
mais 4.429,55 metros 

quadrados ao local. Com 
isso, a unidade passará 
a ter 15.914,37 metros 
quadrados.

“A gente quer voltar 
aqui no começo de setem-
bro para uma grande cele-
bração da população, que 
terá o retorno da obra, com 
sua presença, governador”, 
projetou o presidente da 
Goinfra, Pedro Sales. “Tra-
balhamos, incansavelmen-
te, pois sabemos do dilema 
que era esse hospital. Aqui 
terá assistência à saúde de 
mães e recém-nascidos e, 
em casos de gravidez de 
alto risco, as famílias não 
vão mais ter de ir até Goi-
ânia. Esta é a razão da re-

gionalização, levar saúde 
até onde existe necessi-
dade, onde está o cidadão”, 
arrematou ele.

“Esse é um hospital que 
há anos dá trabalho. Mas, 
certamente, até junho, 
será uma realidade. É uma 
questão de honra aten-
der isso para mim e para 
o governador”, reforçou o 
secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino. 
“Será o terceiro hospital 
estadual da região. Nós 
temos Formosa, Luziânia 
e teremos aqui a mais ro-
busta obra da saúde no 
Entorno do Distrito Fede-
ral, que é tão vulnerável, 
populoso e que tanto ne-

cessita”, concluiu.

Atendimento
Unidades funcionais 

também foram incluídas 
ao projeto. O Hospital Es-
tadual de Águas Lindas de 
Goiás contará com Banco 
de Leite Humano; Ban-
co de Sangue e Agência 
Transfusional; Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
Neonatal com 10 leitos; 
cinco berços na unidade 
hospitalar voltada para 
cuidados e atendimentos 
de recém-nascidos con-
siderados de médio risco 
(UCINCo) e três leitos no 
espaço destinado ao aco-
lhimento humanizado às 

mães e familiares dos be-
bês prematuros (UCINCa).

Ainda terá UTI Pediá-
trica, com 10 leitos; UTI 
Adulta (20 leitos); Unida-
de de Pronto Atendimen-
to (32 leitos); 84 leitos de 
internação em dois blo-
cos; ambulatório com 22 
consultórios; Unidade de 
Imagenologia; Unidade de 
Hemodinâmica; centro ci-
rúrgico com oito salas; três 
salas no Centro Obstetrí-
cio, com acessos indepen-
dentes, além de bloco de 
vestiários e áreas de des-
canso para funcionários 
e equipes terceirizadas, e 
uma Central de Segurança 
e Monitoramento.

Inauguração está prevista para 2022 e 
investimentos na unidade hospitalar 
somam R$ 120 milhões, por ano. 
Abandonada em gestões anteriores, 
construção foi iniciada em 2007, e 
paralisada em 2018. “Vamos fazer e 
entregar”, garante governador
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Caiado anunciou, nesta segunda-feira (12), retomada de obras do Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás durante lançamento de reconstru-
ção de rodovia no município do Entorno do Distrito Federal: “Fizeram de tudo para não concluir este hospital. No ano que vem, vamos entregar”

cnH social

Detran-GO divulga lista de selecionados

Os inscritos no programa 
CNH Social devem ficar 
atentos. O Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO) divulgou 
nesta segunda-feira (12/07) 
a lista dos candidatos se-
lecionados para as três mil 
vagas oferecidas nesta edi-
ção. A lista está disponível 
no site www.detran.go.gov.

br. Os classificados devem 
ficar atentos aos prazos 
para garantir a vaga.

Os contemplados têm 
até o dia 27 de julho para 
efetuar a matrícula online 
e até 12 de agosto para 
entregar a documenta-
ção em um dos postos de 
atendimento presencial, 
onde será efetuada a aber-

tura do Registro Nacional 
de Carteira de Habilitação 
(Renach). A perda do prazo 
ou não entrega  dos do-
cumentos comprobatórios 
implicarão em desclassifi-
cação. As vagas remanes-
centes vão compor uma 
segunda chamada, previs-
ta para ser divulgada no 
dia 18 de agosto.

Os candidatos que tive-
rem o nome na lista, dispo-
nível no site da autarquia, 
deverão efetuar a matrícu-
la online no portal (www.
detran.go.gov.br) e procurar 
uma unidade de atendi-

mento presencial Vapt Vupt 
ou Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran) para 
apresentar a documentação. 
Quem deixar de cumprir o 
prazo ou não apresentar os 
documentos necessários 
será desclassificado.

Ao procurar o atendi-
mento presencial, o can-
didato abrirá o processo 
de habilitação e será en-
caminhado à clínica para 
realização dos exames 
psicológico e médico. Os 
contemplados terão direi-
to à isenção das taxas do 
Detran-GO (Inclusão no 

Renach, Licença de Apren-
dizagem de Direção Veicu-
lar, agendamento de prova 
teórica, agendamento de 
exame prático).

Os beneficiários também 
estarão isentos de pagar pe-
los exames médico e psico-
lógico, junta médica, quando 
se tratar de candidato com 
deficiência, e toxicológi-
co, exigido para categoria 
profissional. Por meio de 
parcerias, serão oferecidos 
ainda o curso teórico, de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção e 
até três retestes.

Fui selecionado. 
O que fazer?

Os candidatos selecio-
nados devem efetuar a 
matrícula no site www.de-
tran.go.gov.br e imprimir o 
comprovante de matrícula. 
Ele deve ser entregue com 
toda a documentação exi-
gida em uma das unidades 
do Detran-GO, Ciretrans 
ou Vapt Vupt. Durante o 
atendimento presencial, 
será aberto o Registro 
Nacional de Carteira de 
Habilitação (Renach), que 
é o início do processo. 

Para garantir a vaga, interessado deve efetuar a 
matrícula online e procurar posto de atendimento 
presencial para entregar documentação 
e abrir processo de habilitação gratuito
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setor automotivo

Em visita à Caoa Chery, Lissauer destaca 
força da produção industrial em Goiás

Forte defensor do setor 
produtivo no Legisla-
tivo goiano e atuando 

constantemente em prol 
do desenvolvimento eco-
nômico do estado, o pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego),  
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), cumpriu agenda na 
manhã da última sexta-
-feira, 09, em Anápolis, 
onde visitou, juntamente 
com o deputado estadu-
al Amilton Filho (SD), as 
instalações da montadora 
de veículos Caoa Chery. 
Na oportunidade, os par-
lamentares conheceram 
o processo de produção 
e logística, além de tratar 
de demandas relacionadas 
ao setor automotivo com 
membros do corpo admi-
nistrativo da fábrica.

Destacando a força da 
cadeia produtiva em Goiás e 
a importância da montado-

ra para a geração de empre-
gos, o presidente da Alego 
ressaltou, durante a visita 
institucional, as potenciali-
dades do estado, sobretu-
do, no âmbito industrial e 
reforçou a sua atenção às 
pautas e demandas apre-
sentadas na ocasião. Se-
gundo ele, o Poder Legisla-
tivo está comprometido e 
atuando em defesa de po-
líticas que visem o fortale-
cimento e a valorização da 
produção goiana. 

“Essa é uma empresa 

de uma envergadura mui-
to grande e de extrema 
importância, não só para 
Anápolis, mas para todo o 
estado de Goiás. Nós, do 
Legislativo goiano, esta-
mos focados e trabalhan-
do em prol do desenvol-
vimento do nosso setor 
produtivo e também para 
que as montadoras e em-
presas de outros segmen-
tos possam permanecer 
em Goiás, tendo viabilida-
de econômica e condições 
de gerar cada vez mais 

empregos para a nossa po-
pulação”, disse Lissauer.  

Por sua vez, o geren-
te de produção da fábrica, 
Fábio Silva, salientou a ne-
cessidade do respaldo do 
Parlamento goiano com as 
demandas do setor auto-
motivo, especialmente, das 
montadoras instaladas em 
Goiás. “Vejo que precisamos 
muito desse suporte da As-
sembleia Legislativa para 
que continuemos produzin-
do aqui em Goiás e gerando 
emprego e renda para os 

goianos. Então essa visita 
hoje aqui foi fundamen-
tal para discutirmos no-
vos projetos e pautas de 
interesse de todo o setor 
automotivo”, pontuou.

Também participaram 
da visita institucional o 
gerente de relações gover-
namentais da Caoa Chery, 
Pedro Sacramento, o pre-
sidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Anápolis 
(Sindmetana), Gleberson 
Jales e o secretário-geral da 
entidade, Adenilton Leitão.

Caoa Chery
Inaugurada em 2001 

em Anápolis, a Caoa Chery 
funciona em 140 mil me-
tros de área construída, em 
1,5 milhão de metros qua-
drados de área total, com 
grande parte destinada a 
reserva ambiental e nível 
de poluentes zero. Geran-
do atualmente cerca de 
dois mil empregos diretos, 
a montadora anunciou no 
primeiro semestre deste 
ano a contratação de mais 
150 novos postos de tra-
balho, entre montadores 
de veículos, operadores 
de produção e auxiliares 
de logística. As novas va-
gas fazem parte do plano 
iniciado em 2020 para a 
planta do município, que 
inclui um investimento 
de R$ 1,5 bilhão.

Com mais de 20 mil uni-
dades comercializadas em 
2020 e 1,03% de market 
share, a Caoa Chery mante-
ve seu volume de vendas do 
ano anterior. O carro mais 
vendido da marca no ano 
passado foi o Tiggo 5X. Com 
8.769 unidades comerciali-
zadas no período, o modelo 
ficou na 15ª colocação do 
ranking de utilitários espor-
tivos da Fenabrave.

deputados 
conhecem 
maior fábrica 
de automóveis 
do estado
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A planta de Anápolis é responsável, atualmente, pela produção de três SUVs do portfólio da Caoa Chery: Tiggo 5X, 
Tiggo 7 e Tiggo 8. Também fabrica, sob licença, os Hyundai Tucson, ix35 e New Tucson, além dos caminhões HR e HD 80

pec

Defensor do “distritão”, Glaustin confia na aprovação

Talvez o maior defensor 
do Distritão entre os par-
lamentares goianos, o de-
putado federal Glaustin 
da Fokus (PSC-GO) acredi-
ta que exista um cenário 
favorável para aprovar a 
reforma eleitoral na Casa 
ainda em agosto. Ele tra-
balha pela mudança do 
sistema proporcional para 
o majoritário em todas as 
eleições a cargos legislati-
vos. Partiu dele, inclusive, 
a primeira sugestão para 
que o Brasil adotasse a 
mudança, em maio, logo 
ao instalar a comissão 
especial responsável por 
analisar a Proposta de 
Emenda à Constituição 

(PEC) 125/11.
“Hoje, quando o elei-

tor vota em deputados 
federais e estaduais ou 
vereadores, ele não está 
necessariamente elegen-
do o candidato que esco-
lheu”, destaca Glaustin da 
Fokus. “Assim, ele deposita 
na urna um voto que pode 
ser contabilizado para ele-
ger um parlamentar que 
ele sequer conhece e que, 
portanto, dificilmente vai 
representá-lo. O sistema 
proporcional é complexo. 
Se adotarmos um modelo 
mais simples, os brasilei-
ros conseguirão entender 
melhor seu funcionamen-
to, o que pode aperfeiçoar 

a participação política.”
Parlamentar assíduo 

nos debates presenciais e 
virtuais da comissão espe-
cial da reforma eleitoral, 
Glaustin sugeriu a adoção 
do sistema majoritário em 
todas as eleições para car-
gos legislativos por meio 
da alteração dos artigos 29 
e 45 da Constituição Fede-
ral. O primeiro trata das 

escolhas para as câmaras 
de vereadores e o segun-
do, do processo eleitoral 
relativo a deputados fede-
rais – cujas regras consti-
tucionais se estendem aos 
deputados estaduais.

“O Distritão traz o voto 
único, majoritário e in-
transferível, em que os 
candidatos mais votados 
são os eleitos”, diz Glaustin. 

“É por isso que defendo, 
sem hesitar, que se trata 
do sistema mais justo, ca-
minhando ao encontro dos 
princípios democráticos, 
por qualificar de verdade 
a representação política, 
valorizar o voto e tornar 
o processo eletivo mais 
transparente e simples.”

Ao defender o Distritão, 
Glaustin dá voz ao ma-
nifesto lançado em abril 
pelo diretório nacional 
do Partido Social Cristão. 
Para a sigla, além de per-
mitir que a sociedade fis-
calize melhor seus repre-
sentantes, o novo sistema 
preservaria a pluralidade 
partidária, essencial na 
democracia, por fortale-
cer as legendas de menor 
porte, que enfrentam di-
ficuldades para superar a 
cláusula de barreira.

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), se 

comprometeu na semana 
passada a pautar a reforma 
eleitoral para os primeiros 
dias de agosto, após um 
possível recesso parla-
mentar nas duas últimas 
semanas de julho.

Assim, haveria dois me-
ses para o Senado votar a 
proposta e o presidente 
Jair Bolsonaro sancioná-
-la, condição para que as 
mudanças sejam válidas 
já em 2022. Do contrário, 
as novas regras surtiriam 
efeito apenas em 2024, 
uma vez que a Constituição 
Federal proíbe a adoção 
de normas eleitorais ad-
mitidas com menos de um 
ano de antecedência. Por 
se tratar de uma PEC, são 
necessários 60% de votos 
favoráveis em dois turnos 
em cada uma das Casas do 
Congresso Nacional – ou 
seja, 308 deputados e 49 
senadores, no mínimo.
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“Hoje, quando o eleitor vota em deputados federais e 
estaduais ou vereadores, ele não está necessariamente 
elegendo o candidato que escolheu”, destaca Glaustin

Titular de comissão especial instalada no 
início de maio, deputado federal goiano 
protocolou sugestão do modelo logo 
após a abertura dos trabalhos
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Primeira dose: atendimento 
na modalidade pedestre, das 
8h às 17h, por agendamento:
CIAMS Novo horizonte
CSF Pq Santa Rita
CSF Residencial Itaipu
CSF Vila Mutirão
CS Cidade jardim
CSF Leste universitário
CSF Crimeia oeste
Ciams urias Magalhães

CSF São Francisco
CSF Vera Cruz II
CS joão Braz
CSF Cerrado IV
uPA Chácara do Governador
uPA Novo Mundo
CSF Recanto das Minas Gerais
CS Parque Amazônia

Locais de vacinação da se-
gunda dose (AstraZeneca). 

Atendimento na modalidade 
pedestre, sem agendamento, 
das 8h às 16h
esc.Municipal Francisco Matias
esc. Mun. Lions Cl.Bandeirante
esc. Mun. Coronel josé Viana
esc. Mun. Bárbara de S.Morais
escola Rotary Goiânia oeste
Salão Comunitário (ao lado do 
CSF Guanabara I)
Área I da PuC Goiás

confira os locais

covid-19

Goiânia acelera e já está vacinando 
toda a população acima dos 39 

Goiânia avança na va-
cinação e começa a 
aplicar as doses con-

tra Covid-19 para pessoas 
a partir de 39 anos nesta 
terça-feira (13/7). São 16 
postos disponíveis que 
funcionam por meio de 
agendamento, das 8h às 
17h, além do drive-thru 
no Shopping Passeio das 
Águas, que começa a fun-
cionar com distribuição 
de senhas. Serão disponi-
bilizadas duas mil senhas 
a partir das 8h.

“Com a inclusão de 
quem tem 39 anos, vamos 
ampliar ainda mais a co-
bertura vacinal em nossa 
cidade, que já superou os 
50% da população acima 
de 18 anos. O objetivo é 
um só: garantir a proteção 
a cada goianiense, para 
que possamos, no menor 
tempo possível, voltar à 
normalidade”, comemora o 
prefeito Rogério Cruz.

No último sábado 
(10/7), Goiânia aplicou 
6,5 mil doses na marato-
na da vacinação contra 
a Covid-19, que ajudou a 
ampliar a faixa etária. Com 
isso, o município já acumu-

la mais de 830 mil doses 
aplicadas, representando 
mais de 50% da população 
que recebeu pelo menos a 
primeira dose.

Segunda dose 
(AstraZeneca)

Goiânia segue aplican-
do a segunda dose para 
pessoas com aprazamen-
to para o mês de julho. 
Nesta terça-feira (13/7), 
poderão receber o imuni-
zante aqueles que estão 
previstos para o dia 19/7 
da vacina AstraZene-
ca. São disponibilizados 
sete locais, sendo cinco 
escolas, além da Área I 
da PUC Goiás e o Salão 
Comunitário (ao lado do 
CSF Guanabara I), sem a 
necessidade de agenda-
mento, das 8h às 16h.

Gestantes sem comor-
bidades, puérperas (até 
45 dias após o parto) re-
sidentes em Goiânia e 
idosos com segunda dose 
em atraso continuam sen-
do atendidos no Ciams Dr. 
Domingos Viggiano (anti-
go Ciams Jardim América), 
sem agendamento. Para 

informações detalhadas 
para qualquer um dos dias 
e dos grupos, basta acessar 
o site https://www.goiania.
go.gov.br/imunizagyn

Agendamento
Além do agendamento 

pelo aplicativo Prefeitu-
ra 24 horas, para facilitar 
o acesso da população à 
vacina, Goiânia também 
viabilizou o agendamento 
pelo site oficial da Prefei-
tura. Para utilizar o serviço 
de agendamento via web, 
o cidadão deve acessar o 
link disponível na página 
inicial, inserir o CPF e a 

mesma senha usada para 
acessar o aplicativo Prefei-
tura 24 horas. Caso ainda 
não tenha se cadastrado 
para acessar o app, é pos-

sível criar uma nova con-
ta diretamente na página 
do serviço online. Para os 
cidadãos que já fizeram 
seu pré-cadastro pelo 

aplicativo, não é neces-
sário realizar novo cadas-
tramento, já que aplicati-
vo e site compartilham a 
mesma base de dados.

São 16 locais disponibilizados 
para aplicação das doses, por 
agendamento, além do drive-thru 
no Shopping Passeio das Águas, que 
funcionará com distribuição de senhas
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Projeto Mamãe Bebê já beneficiou 300 famílias

Mais de 300 gestantes que 
residem na capital goiana 
já foram beneficiadas com 
enxovais de bebê comple-
tos. Desenvolvido pela Pre-
feitura de Goiânia, o proje-
to Mamãe Bebê tem como 
objetivo auxiliar famílias 
carentes com a entrega de 
kits com mais de 15 itens, 
como banheira, mamadei-
ra, toalhas, roupas, fraldas, 

bolsa, dentre outros.
Uma das beneficiadas foi 

a promotora de vendas Re-
nata Araújo Silva, que está 
com 38 semanas gravidez. 
Conforme ela, a doação do 
kit chegou em boa hora e 
complementou o enxoval 
do seu primeiro filho, que 
se chamará Ariel. “Estamos 
enfrentando um momento 
muito difícil por conta da 

pandemia e esse auxílio 
complementa o enxoval do 
meu bebê, que pode nascer 
a qualquer momento”, co-
menta Renata, ao concluir 
que está mais tranquila 
para dar à luz.

Durante o último even-
to de entrega dos enxovais, 
que beneficiou 100 ges-
tantes, o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Humano e Social, Zé Antô-
nio, explicou que o projeto 
faz parte de uma série de 
ações da Prefeitura de Goi-
ânia, liderada pelo prefeito 
Rogério Cruz, no sentido 
de trabalhar pelo social 
e garantir assistência aos 

mais carentes. “A intenção 
é continuar benefician-
do o maior número de 
pessoas com as nossas 
ações”, revela o secretá-
rio, ao citar programas 
como o Renda Família, 
Pão Nosso e o Banco de 
Alimentos, que estão em 
franco desenvolvimento.

O projeto Mamãe Bebê 
faz parte dos atendimentos 
realizados nos centros de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) e núcleos de 
Assistência Social (Nas), que 
contam também com doa-
ções de representantes da 
sociedade civil organizada 
e da comunidade em geral.
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Uma das beneficiadas foi a promotora de vendas Renata 
Araújo Silva, que está com 38 semanas gravidez

Além da gestão municipal, sociedade civil 
organizada e comunidade em geral integram 
o programa com doações de itens para 
os kits que são entregues às gestantes
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Saúde faz mutirão de atendimentos 
médicos a indígenas de Mato Grosso

aSecretaria Especial 
de Saúde Indígena 
(Sesai), do Minis-

tério da Saúde, iniciou 
hoje (12) um mutirão de 
atendimentos médicos e 
odontológicos, além de 
exames, a indígenas de 
Mato Grosso. De acordo 
com o ministério, serão 
mais de 2,3 mil indíge-
nas atendidos. A expec-
tativa é que sejam re-
alizados mais de 6 mil 
atendimentos até o final 
da ação, em 26 de julho.

O mutirão conta com 
profissionais de diversas 
especialidades, como pe-
diatras, ginecologistas, 
oftalmologistas, traduto-
res, além de dentistas e 
psicólogos, entre outras. 
Na parte de oftalmolo-
gia, por exemplo, uma 
ótica foi instalada no 
local para confecção rá-
pida de óculos para os 
pacientes – a capacida-
de de produção é de 1,5 
mil óculos para a ação.

“A ação de hoje reforça 
a atenção primária e leva 
atendimento especializa-
do. A partir de uma parce-
ria com a ONG [Organiza-
ção Não Governamental] 
Doutores da Amazônia 
nós conseguimos trazer 
médicos especialistas, 
incluindo também ou-
tras especialidades, como 
dentistas e pessoal espe-

cializado em oftalmolo-
gia, inclusive com entre-
ga de próteses e óculos”, 
informou o secretário da 
Sesai, Robson Santos.

Os atendimentos acon-
tecerão no Polo Base Leo-
nardo, onde foi montada 
uma estrutura com 22 
consultórios provisórios 
para atender a popula-
ção indígena. O governo 

pretende atender indíge-
nas de 24 aldeias de 16 
etnias em área de abran-
gência dos municípios 
de Canarana, Feliz Natal, 
Gaúcha do Norte, Marce-
lândia, Nova Ubiratã, Pa-
ranatinga, Querência, São 
Felix do Araguaia e São 
José do Xingu. A escolha 
da área foi pactuada com 
as lideranças locais.

Vacinação
O ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, partici-
pou da abertura dos tra-
balhos e lembrou que o 
local também vacinará in-
dígenas contra a covid-19. 
“Hoje eu estive no Alto 
Xingu visitando as diver-
sas etnias ali localizadas e 
acompanhando os atendi-
mentos feitos na atenção 

primária, inclusive a vaci-
nação contra covid-19”.

O Distrito Sanitário 
Especial Indígena (DSEI) 
Xingu possui 3,9 mil 
indígenas aptos a rece-
berem a vacina. Até o 
momento, 79% da popu-
lação do DSEI já recebeu 
a primeira dose e 65% já 
está com o esquema va-
cinal completo.

Mais de 2,3 mil 
indígenas devem 
ser atendidos
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Mutirão de saúde leva 
atendimentos para indí-
genas no Xingu (MT)

dia do rock

Brasília resgata memórias do ritmo em rota turística

Guitarras, baterias, sons e 
emoções no último volu-
me. “Imagine ficar no exa-
to local onde começou a 
banda Aborto Elétrico, a 
Legião Urbana, Capital Ini-
cial, a Plebe Rude... Imagi-
ne saber o endereço onde 
começou aquela história”. 
A imaginação do músico 
Philippe Seabra, guitar-
rista de Plebe Rude, foi 
uma das responsáveis por 
tirar do papel um projeto 
de demarcar os endere-
ços que fizeram Brasília 
(ou todo o Distrito Fede-
ral) ficar conhecida como 
a Capital do Rock. 

Justo nesta terça (13), 
Dia Mundial do Rock, o 

governo local inicia a im-
plantação de placas de 
informação em 15 desses 
lugares. Ao todo, serão 41. 
Não à toa este roteiro foi 
batizado de Rota do Rock. 
Seabra é o curador dessa 
iniciativa - que tem recursos 
público-privados - para que, 
mesmo quando houver si-

lêncio, os sons da memória 
toquem mais alto.

“Desde a década de 
1960, tinham bandas de 
rock na cidade, como Os 
Primitivos, ou Os Régis, 
por exemplo. Com o Tea-
tro Nacional ainda sendo 
construído, em 1966, eles 
já estavam tocando. Isso 

é muito clássico”, pontua 
Seabra.  Ele entende que 
nessa Brasília, de ende-
reços diferentes, de ruas 
batizadas por números 
de quadras da Asa Sul e 
da Asa Norte, o rock está 
por toda parte. “A preser-
vação é um legado que 
quero deixar para o meu 

filho para que essa histó-
ria não desapareça. Sem 
dúvida, Brasília ainda é a 
Capital do Rock”.

Influências
Entre o final da década 

de 1970 e início dos anos 
1980, aqueles jovens, ins-
pirados pelas novidades 
do punk rock norte-ameri-
cano, inventaram uma for-
ma de fazer o ritmo com 
temas brasileiros. Encon-
travam-se nas garagens 
de casa e do prédio para 
fazer suas canções. “Des-
de muito pequeno, aqui-
lo me chamava atenção, 
a partir da adolescência. 
Aquele movimento mu-
dou a história do rock 
brasileiro. Plebe Rude, 
inclusive, chega em 2021 
também aos 40 anos de 
história”, diz o guitarrista.

A secretaria de Turismo 
do Distrito Federal expli-
ca que, quando o visitante 

chegar a um desses locais, 
poderá conhecer um resu-
mo da história que aconte-
ceu ali a partir de um QR 
Code que estará visível no 
local. As placas terão ico-
nografia e identificação 
por uma nota musical.

Nesta terça (13), é inau-
gurada a placa da Torre de 
TV. Ainda nesta semana, 
outras 14 peças serão co-
locadas, em lugares que 
já são espaços turísticos, 
como a Ermida Dom Bos-
co, mas também em frente 
a prédios que poderiam 
passar despercebidos 
por quem não conhece 
os detalhes. No conjun-
to residencial da Colina, 
onde residem profes-
sores e estudantes da 
Universidade de Brasília, 
por exemplo, aqueles jo-
vens roqueiros se reu-
niam para compor e tocar, 
e assim ficaram famosos 
como “Turma da Colina”.
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A Colina, na Universidade de Brasília, é um dos pontos da Rota do Rock

Projeto imortaliza 
locais marcantes 
do dF onde a 
guitarra soou alto
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infraestrutura

Caiado entrega obra na GO-225 e 
autoriza reconstrução da GO-547

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou, nesta segunda-

-feira (12), a restauração 
da GO-225, em Santo An-
tônio do Descoberto, e lan-
çou a recuperação de dois 
trechos da GO-547, em 
Águas Lindas de Goiás, no 
Entorno do Distrito Fede-
ral (DF). Os investimentos 
nas obras de infraestrutu-
ra rodoviária somam qua-
se R$ 5 milhões.

“Estamos mudando o 
perfil do Entorno do Distri-
to Federal. Não podemos 
admitir que a população 
não se sinta representada 
pelo seu governo”, afirmou 
Caiado. A expectativa é de 
que a região seja referên-
cia nacional em todos os 
setores, principalmente “na 
qualidade de educação, 
saúde, oportunidade de 
emprego e área social”.

Em Santo Antônio do 
Descoberto, o governador 
entregou a revitalização 
de um trecho de 2,8 qui-
lômetros no perímetro 
urbano da GO-225. Execu-

tada pela Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra), a obra 
contou com aplicação de 
uma nova capa asfáltica, 
em concreto betuminoso 
usinado a quente, mate-
rial com maior durabili-
dade e qualidade, e nova 
sinalização horizontal. O 
valor investido foi de R$ 
1.008.514,55.

Presidente da Goinfra, 
Pedro Sales destacou o 
trabalho de revitalização 
das rodovias que cortam o 
perímetro urbano de mu-
nicípios do Entorno do DF. 
“Veja como é positivo che-
gar à cidade e já ter uma 
via bem sinalizada, em ex-
celente estado de conser-
vação, e que dê conforto 
ao usuário”, disse.

Para o prefeito de San-
to Antônio do Descoberto, 
Aleandro Caldato, a obra 
se diferencia de todas as 
outras que já viu na região. 
“Estou no município há 
18 anos e não lembro de 
alguém ter feito um traba-
lho tão bom.” Ele dirigiu o 

discurso a Caiado: “Outros 
governos primeiro inau-
guravam [obras] e depois 
tentavam fazer. O senhor 
é o contrário. Primeiro faz 
bem, para não ter o traba-
lho de fazer duas vezes”.

Apoio

Os senadores que par-
ticiparam da inauguração 
da rodovia destacaram a 

atuação do governador 
Ronaldo Caiado à fren-
te do Executivo goiano. 
“Vejo as dificuldades que 
os cidadãos passam em 
Santo Antônio do Des-
coberto, e eu agradeço 
ao senhor, governador, o 
olhar especial e o cari-
nho que tem para com a 
cidade”, comentou Van-
derlan Cardoso. Já Luiz 
Carlos do Carmo de-

clarou que os políticos 
devem ser reconhecidos 
pelo trabalho bem feito. 
“Caiado consertou o Es-
tado de Goiás. Só o tra-
balho vence tudo”, disse.

“Nós temos um go-
vernador que enfrentou 
a luta. A gente sabe que 
não é fácil”, afirmou o de-
putado federal José Nelto. 
Da mesma forma, o depu-
tado estadual Jeferson 

Rodrigues destacou que 
Goiás precisava de “um 
gestor que tivesse sensi-
bilidade e entendimento 
de fazer o melhor”.

As palavras do deputa-
do estadual Wilde Cam-
bão reiteraram a preocu-
pação do governador com 
o município. “Pensa 24 
horas por dia no Entorno 
e em Santo Antônio do 
Descoberto”, afirma.

Investimentos em infraestrutura 
rodoviária somam quase R$ 5 
milhões nos municípios de Santo 
Antônio do descoberto e de Águas 
Lindas de Goiás. Projetos incluem 
nova capa asfáltica com material 
de maior durabilidade e qualidade. 
“Estamos mudando o perfil da 
região”, afirma governador
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Em Santo Antônio do Descoberto, governador entregou a revitalização de um trecho de 2,8 quilômetros no perímetro urbano da GO-225 

Em seguida, o governador 
assinou ordem de serviço 
para as obras de recons-
trução da GO-547, no pe-
rímetro urbano de Águas 
Lindas de Goiás. Os tre-
chos a serem recuperados 
são: perímetro urbano da 
rodovia até o entronca-
mento da BR-070, com 
valor de R$ 2.356.648,00; 
e o perímetro urbano da 
Liga Norte até a divisa 
com o Distrito Federal, 
com investimento de R$ 
1.460.564,00.

“Essa obra é fundamen-

tal. Assumimos a respon-
sabilidade para que seja 
muito bem asfaltado, si-
nalizado e retornado à po-
pulação”, pontuou o gover-
nador. Além disso, Caiado 
citou o programa Goiás Em 
Movimento - Eixo Municí-
pios, da Goinfra, que pro-
moverá o recapeamento 
de vias urbanas de muni-
cípios goianos. “É melhorar 
e dar apoio aos prefeitos 
que estavam desassistidos 
por muito tempo”, concluiu.

O empreendimento 
seguirá o mesmo padrão 

de qualidade do Departa-
mento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes 
(Dnit), com capa asfáltica 
em concreto betumino-
so usinado a quente. Ao 
todo, serão recuperados 
12,8 quilômetros. “Fize-
mos um pacote de obras 
específico para o Entor-
no do Distrito Federal. 
São aproximadamente 
R$ 4 milhões para Águas 
Lindas, que é uma das 
cidades mais importan-
tes da região”, anunciou 
Pedro Sales.

Prefeito de Águas Lin-
das, Lucas de Carvalho An-
tonietti ressaltou o modelo 
de gestão do governador 
Ronaldo Caiado. “O senhor 
sempre foi claro sobre o 
que era possível fazer e o 
que não era possível. Pre-
cisamos de bons exem-
plos de políticos assim, 
não daqueles que vêm e 
inauguram obras que não 
existem”, afirmou. O ges-
tor municipal classificou 
como “motivo de alegria e 
orgulho” o atendimento da 
demanda. “As máquinas já 

estão trabalhando. Isso vai 
trazer alegria e dignidade 
à população”, completou 
Lucas de Carvalho.

Outras melhorias
O Governo de Goiás, por 

meio da Goinfra, trabalha 
no Entorno do DF com a 
recuperação de quase 80 
quilômetros em períme-
tros urbanos dos muni-
cípios de Formosa, Padre 
Bernardo, Novo Gama, 
Planaltina de Goiás, Ci-
dade Ocidental, Santo 
Antônio do Descoberto, 

Água Fria, Águas Lindas 
de Goiás e Mimoso.

São investidos cerca de 
R$ 19 milhões nas GOs 
225, 521, 116, 430, 230, 
520, 534, 517 e 547. As 
obras na GO-520 (Novo 
Gama) e GO-521 (Cidade 
Ocidental) já foram fina-
lizadas e entregues pela 
gestão estadual. A Goinfra 
executou também, no En-
torno do DF, a revitaliza-
ção da GO-338, no trecho 
de Pirenópolis a Posse 
D’Abadia, com uma exten-
são de 16,52 quilômetros.

Municípios do Entorno de Brasília agora são prioridade



8 terça-feira, 13 de juLho de 2021direitos humanos

pandemia

Educação é o grande desafio para 
crianças e jovens, nos 31 anos do ECA

há 31 anos o Brasil 
implementava um 
marco na proteção 

dos direitos da criança 
e do adolescente: o Es-
tatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Tendo 
como princípio funda-
mental a proteção inte-
gral desse público, o mar-
co legal garante direitos 
como o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização 
e à proteção ao trabalho, 
à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à 
convivência familiar. E 
determina que todos de-
vem zelar por esses direi-
tos: família, sociedade e 
poder público.

Ao comemorar o ani-
versário do estatuto, o 
professor de educação da 
Universidade de São Pau-
lo (USP) e pedagogo Ro-
berto da Silva pontuou as 
alterações mais significa-
tivas no próprio texto do 
documento. De acordo 
com Silva, houve mais 
de 400 avanços no ECA 
nesse período. Segundo 
ele o Estatuto “Ajudou a 
criar uma infraestrutura 
que não existia; refor-
mulou sistemas de saú-
de, educação, de traba-
lho da polícia”.

O professor destacou 
que boa parte dessas 
mudanças se refere à am-
pliação dos direitos das 
mães dessas crianças e 
adolescentes, principal-
mente nos aspectos de 
alimentação, saúde e 
cuidados, além de direi-
tos trabalhistas e previ-
denciários.

Para essas alterações 
contribuíram as ativida-
des do Grupo de Estu-
dos e Pesquisas sobre 
Educação em Regimes 
de Privação da Liberda-
de, coordenado por Silva 
na Faculdade de Educa-
ção da USP. O grupo teve 
participação ativa na 
elaboração do Sistema 
Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) 
e do Plano Nacional de 

Convivência Familiar e 
Comunitária.

Roberto da Silva des-
tacou que o plano fechou 
o ciclo do reordenamento 
institucional ao regula-
mentar a prática do aco-
lhimento. Os gigantescos 
abrigos onde ficavam 
mais de 1,5 mil crianças e 
jovens foram substituídos 
por casas pequenas, com 
capacidade para cerca 
de 20 crianças, tornando 
mais fácil o acompanha-
mento e a fiscalização.

Na área da adoção, foi 
resolvido um grande pro-
blema, que era o lobby de 
organizações religiosas 
que criaram um “merca-
do internacional de ado-
ção”, citou o professor da 
USP. “Nós tínhamos mais 
adoções internacionais 
do que adoção nacional, 
no Brasil”. Hoje a adoção 
internacional é tratada 
somente no âmbito da 
excepcionalidade.

No caso da adoção na-
cional, Silva considera que 

o Cadastro Nacional de 
Adoção, criado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ), ainda carece de eficá-
cia. Isso ocorre, conforme 
explicou, porque alguns 
juízes ainda acham que a 
adoção deve ser feita na 
comarca e no estado de-
les, “quando, na verdade, o 
Cadastro Nacional é para 
universalizar a adoção de 
adotantes e adotandos 
no país inteiro”.

Roberto da Silva viveu 
na rua e em abrigos dos 
2 anos aos 18 anos de 
idade. “Passei pelos dois 
Códigos de Menores de 
1927 e 1979, durante o 
cumprimento de penas, 
em São Paulo”, narrou. 
Silva contou que muitos 
dos meninos que foram 
criados com ele no abri-
go encontrou dentro da 
prisão, onde permaneceu 
por dez anos. Foi ao sair 
da cadeia que tomou a 
decisão de estudar e se 
formar em professor de 
educação.

Afirmação é de 
professor da USP 
que lança livro 
sobre o estatuto
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“É determinado que todos devem zelar pelos direitos da família, 
sociedade e poder público”, afirma Roberto da Silva

Segundo o professor, a 
pandemia do novo co-
ronavírus trouxe novos 
desafios para o cumpri-
mento do ECA. Para ele, 
se as crianças e ado-
lescentes foram a faixa 
menos atingida pela co-
vid-19, recorrendo pou-
co ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), na área da 
educação, houve gran-
des deficiências. “A es-
cola faz muita falta para 
eles. O direito da apren-
dizagem ficou muito 
comprometido durante 
esse período”, analisou.

Silva enfatizou que 
o desafio daqui para a 
frente é rever “a função 
social da escola públi-
ca no Brasil”.  Segun-
do ele, durante muitos 
anos houve um pro-
cesso de transferência 
da responsabilidade da 
família para a escola e 
dos pais para os profes-
sores. Neste momento 

de pandemia, a escola 
devolveu a responsabi-
lidade para as famílias e 
os professores aos pais. 
Para o professor, o que 
se viu foi que famílias 
e pais não estão sufi-
cientemente prepara-
dos para acompanhar o 
processo de escolariza-
ção dos filhos.

Roberto da Silva afir-
mou que as famílias per-
ceberam é que a escola 
ocupava o tempo livre da 
criança para eles pode-
rem trabalharem e gerar 
renda e alimentação. “O 
que menos fez falta foi 
o estudo, foram as lições. 
Nesse sentido, a escola 
precisa se reerguer”.

Para abordar o tema, 
Roberto da Silva de-
cidiu organizar um e-
-book intitulado “ECA 31 
Anos – Nem a Pandemia 
Nem o Ódio Podem Ma-
tar Nossos Sonhos”. O 
trabalho reúne textos 

de 40 alunos da Facul-
dade de Educação da 
USP. Silva explicou que 
esses alunos nasceram 
na vigência do ECA e 
não conhecem grande 
parte da história de 
lutas que levaram à 
criação do estatuto. 
“Mas tentaram uma 
aproximação da par-
te da política de im-
plementação dos di-
reitos da criança e do 
adolescente e acaba-
ram descobrindo coi-
sas muito interessan-
tes para o educador”.

Na semana que co-
meça hoje (13) e vai 
até o dia 17 deste mês, 
o professor Silva e seus 
alunos estarão partici-
pando de lives para dis-
cutir os textos do livro, 
que pode ser encontrado 
nas lojas de livros digitais. 
As lives serão realizadas 
na página da Faculdade 
de Educação da USP.

Os problemas da pandemia



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231terça-feira, 13 de juLho de 2021 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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Itália comemora glória no futebol

após 18 meses de 
pandemia do novo 
coronavírus (co-

vid-19), a Itália comemo-
rou nesta segunda-feira 
(12) o sucesso da seleção 
de futebol do país, que 
alcançou o título europeu 
pela primeira vez desde 
1968. No último domingo 
(11) os italianos garan-
tiu o principal título de 
seleções do Velho Con-
tinente após derrotar a 
Inglaterra em Wembley.

Liderados pelo técni-
co Roberto Mancini, os 
jogadores pousaram em 
solo italiano logo após 
o amanhecer, enquanto 
muitos torcedores ain-
da festejavam no frio da 
manhã, com o cheiro de 
fogos de artifício pai-
rando nas ruas e as ban-
deiras tremulando nas 
janelas dos carros.

“Nós realmente preci-
sávamos nos reunir nova-
mente, para comemorar, 
ser felizes, ter um momen-
to compartilhado. Nós re-
almente precisávamos dis-
so”, declarou Sara Giudice, 
moradora de Roma.

À tarde, o time foi convi-

dado de honra no Palácio 
do Quirinale, do presiden-
te Sergio Mattarella, antes 
de fazer uma curta viagem 
pelo centro de Roma para 
ser recebido pelo primei-
ro-ministro Mario Draghi.

O ônibus azul e branco 
da seleção italiana des-
filou lentamente pelas 
ruas cheias de torcedores 
acenando com bandeiras, 
antes de uma cerimônia 
no pátio do gabinete do 
primeiro-ministro.

“Vocês nos empol-
garam, comoveram, nos 
deram alegria e abraços”, 
disse Draghi à seleção, 
que estava acompanha-
da pelo tenista Matteo 
Berrettini (o primeiro ita-
liano a chegar à final de 
Wimbledon, onde perdeu 
para Novak Djokovic no 
último domingo).

“Vocês reforçaram em 
todos nós o sentimento 
de pertencer à Itália”, afir-
mou Draghi.

Fora do protocolo ori-
ginal, a seleção italiana 
embarcou em outro ôni-
bus aberto que desceu a 
Via del Corso até a Piazza 
Venezia, com os jogadores 

acenando para a multidão 
e erguendo o troféu.

A Itália foi o primeiro 
país ocidental a ser ata-
cado pelo coronavírus no 
ano passado e registrou 
127.775 mortes até agora 
pela doença, mais do que 
qualquer país europeu ex-
ceto o Reino Unido.

A maior parte das res-
trições destinadas a conter 
o contágio foi suspensa, e 
o domingo pareceu uma 
libertação em muitas pra-
ças de todo o país, onde o 
triunfo do futebol foi sau-

dado por uma explosão de 
aplausos, buzinas de car-
ros e lágrimas.

“Vocês estavam diante 
de nossos olhos. Vocês es-
tavam em nossos corações. 
A dor daqueles que sofre-
ram. As agruras daqueles 
que ficaram de joelhos 
pela pandemia”, escreveu 
o capitão italiano, Giorgio 
Chiellini, no Twitter.

O time conhecido sim-
plesmente como Azzurra 
reacendeu o orgulho dos 
italianos.

“O futebol não é uma 

metáfora da vida, nem da 
política, mas a seleção 
sempre acaba se pare-
cendo com a nação que 
representa. No último 
mês, a seleção de Manci-
ni nos lembrou que, afi-
nal, ser italiano não é tão 
ruim”, publicou o jornal 
Corriere della Sera.

Em outros pontos do 
país, uma banda desfi-
lou pelas ruas da ilha de 
Lampedusa, no sul, fãs 
remaram pelos canais de 
Veneza e uma procissão 
de carros buzinando pas-

sou pela mesma rua na 
cidade de Bergamo onde, 
no ano passado, cami-
nhões do Exército fizeram 
fila para recolher caixões 
de vítimas de covid-19.

Os aplausos chegaram 
de todos os lados, de po-
líticos a padres, esperando 
que o sucesso no campo de 
futebol seja uma mensa-
gem mais ampla para um 
país que registrou no ano 
passado sua pior recessão 
desde a Segunda Guerra 
Mundial, e que agora está 
em busca de redenção.

Campeões europeus são recebidos 
pelo presidente Sergio Mattarella Ya
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Liderados pelo técnico Roberto Mancini, os jogadores pousaram em solo italiano logo após o amanhecer
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