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final da fila

Capital goiana registra marca 
de quase 350 desistências em 

um único dia de vacinação

Mais eQUiPaMenTO e esTRUTURa 

Governador Ronaldo Caiado inaugura novas instalações para batalhão da Polícia Militar e 
entrega novos equipamentos para a continuidade do trabalho de repressão ao crime 

que reduziu todos os índices de violência na região metropolitana 

SEGURANÇA REFORÇADA EM APARECIDA

RECUSA 
DE vACINAS
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Câmara dos 
Deputados 
aprova lei que 
define direitos 
de transmissão

SENADO

leGislaÇÃO eleiTORal

MAIS ESPAÇO 
PARA AS 
MULHERES 

Senado Federal aprova mudanças nas regras do pleito do ano que vem, com novos 
estímulos para que os partidos lancem candidatas em todo o Brasil  -  POlíTica | 4
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segurança Pública

Caiado inaugura 45° Batalhão da PM 
e entrega 36 viaturas, em Aparecida

o governador Ro-
naldo Caiado 
inaugurou, nesta 

quarta-feira (14), as novas 
instalações do 45° Bata-
lhão de Polícia Militar do 
Estado de Goiás - Serra das 
Areias (45° BPM) e entre-
gou 36 viaturas ao 2º Co-
mando Regional de Polícia 
Militar, em Aparecida de 
Goiânia, na região metro-
politana da capital.

O 45° BPM passa a fun-
cionar na avenida Liberda-
de, Jardim Buriti Sereno, no 
prédio onde, antes, estava 
estabelecida a 46ª Com-
panhia Independente de 
Polícia Militar (46ª CIPM), 
antigo Centro de Opera-
ções Policiais Militares 
(Copom) de Aparecida de 
Goiânia. O espaço passou 
por obras de adaptação e 
revitalização, iniciadas em 
outubro de 2020 e finali-
zadas em julho deste ano. 
Os recursos dos reparos 
são oriundos do Fundo de 
Reaparelhamento e Aper-
feiçoamento da Polícia 
Militar do Estado de Goiás 

(Freap), e também do apoio 
dos próprios militares que 
servem na unidade.

“O Batalhão Serra das 
Areias dará muito mais 
capacidade de ação às 
tropas, além de ampliar a 
segurança da nossa Apa-
recida de Goiânia”, disse o 
governador Ronaldo Caia-
do. Segundo ele, como re-
sultado do ofício de cada 
agente de segurança, o 
município “cada vez mais 
respira liberdade, seguran-
ça e respeito ao cidadão”.

Em discurso, o vice-
-governador Lincoln Tejo-
ta ressaltou que o Estado 
atua para promover me-
lhorias na segurança pú-
blica. “Desde o começo do 
mandato nós estamos bus-
cando fortalecer, de forma 
inteligente, as forças poli-
ciais. Eu quero aqui render 
as minhas homenagens e 
reconhecimento, e dizer 
da satisfação de, ao lado 
desse grande governador, 
ser vice-governador da 
melhor força de seguran-
ça do país”, destacou.

Durante a solenidade, 
o governador reconhe-
ceu os serviços prestados 
pelos militares que atua-
ram voluntariamente na 
requalificação do prédio 
inaugurado. “Ver esse ges-
to de solidariedade é o 
que mais me encanta. Goi-
ás hoje sente-se orgulhoso 
da Polícia Militar. Esse é o 
bom exemplo que esta-
mos dando ao Estado e ao 
Brasil”, reconheceu. Caiado 
foi homenageado pelo Ba-
talhão Serra das Areias e 
também pelo 2º Coman-
do Regional de Polícia 
Militar, com entrega de 
placa e vestimentas alu-
sivas à corporação.

Responsável pelo aten-
dimento de 47 bairros, da 

região Oeste da cidade e 
do contorno Sul da Região 
Metropolitana de Goiânia, 
o 45° BPM abrange, apro-
ximadamente, 150 mil ha-
bitantes de forma direta. O 
comandante-geral da PM, 
coronel Renato Brum, des-
tacou que as novas instala-
ções atendem à região mais 
densa de Aparecida de Goi-
ânia e promovem qualifica-
ção para receber o efetivo 
policial. “Estamos fazendo 
várias mudanças estratégi-
cas, de forma operacional, 
para melhorar as condições 
de trabalho do nosso poli-
cial militar e, principalmen-
te, entregar à população a 
segurança de excelência”, 
disse. Coronel Brum tam-
bém destacou o empenho 

da tropa pela redução nos 
índices criminais no Es-
tado, “em especial, na re-
gião metropolitana sul, em 
Aparecida de Goiânia”.

Mobilidade
Durante a inauguração, 

o governo estadual entre-
gou 36 novas viaturas ao 
2º Comando Regional de 
Polícia Militar. Os 34 carros 
Renault Duster e as duas 
caminhonetes Chevrolet 
S-10 fazem parte da re-
novação da frota. As novas 
viaturas contam com co-
municação 100% digital, 
plotagem e adequação 
às necessidades atuais 
do serviço preventivo os-
tensivo de segurança. “Ao 
melhorar a condição de 

trabalho e profissionalizar 
cada vez mais os nossos 
policiais, retribuímos o que 
a polícia de Goiás tem fei-
to”, afirmou o governador 
Caiado ao citar os recursos 
entregues ao efetivo das 
forças de segurança.

O deputado estadual 
Henrique César também 
destacou os avanços na 
segurança pública. “A sen-
sação hoje é de extrema 
segurança”, afirmou. Para 
o deputado estadual Júlio 
Pina, os serviços prestados 
ao Estado de Goiás são 
destaque não apenas na 
área da segurança, mas em 
todos os setores de atu-
ação do governo. “Os re-
sultados que já aparecem, 
estão à vista”, declarou.

Novos veículos reforçam serviços 
de patrulhamento preventivo e 
ostensivo na região. Instalações 
revitalizadas atendem 47 bairros e 
cerca de 150 mil habitantes. Área de 4 
mil metros quadrados tem condições 
de sediar eventos civis, militares e 
reuniões operacionais
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Governador Ronaldo Caiado durante inauguração do 45° Batalhão de Polícia Militar e solenidade para entrega de 36 viaturas: “Ao melho-
rar a condição de trabalho e profissionalizar cada vez mais os nossos policiais, retribuímos o que a polícia de Goiás tem feito” 

Apoio ao trabalho da polícia baixou índices de crimes
A história do novo bata-
lhão começou em 2000, 
ainda com o nome de 
Companhia Independente. 
Aquartelada no Setor Ga-
ravelo à época, foi transfe-
rida para o Jardim Tiraden-
tes antes de chegar até a 
sede atual, no Jardim Buriti 
Sereno Garden, maior bair-
ro em extensão de Apare-
cida de Goiânia.

Em 2010, o espaço foi 
batizado como Quartel 
Serra das Areias, em ho-
menagem às condições 
geográficas e de relevo da 
região onde se encontra, 
próximo à Serra das Areias, 
principal reserva ambien-

tal do município.
A proposição da cria-

ção do 45° BPM surgiu 
em 2019 por meio do 
comandante geral da 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás, coronel Renato 
Brum dos Santos. No ano 
seguinte, o governador 
Ronaldo Caiado sancio-
nou lei aprovada pela As-
sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) visando seu 
estabelecimento e deu 
ao local a designação de 
Batalhão Serra das Areias.

Hoje, o espaço conta 
com 4 mil metros qua-
drados e reúne condições 
de, além de atender ao 

público, sediar eventos 
civis, militares e reuniões 
operacionais. A policial 
militar sargento Janaína 
Alves Pereira foi uma das 
homenageadas na soleni-
dade e falou sobre a con-
quista do novo espaço. “É 
uma sede ampla e bem 
centralizada. É um local 
excelente”, declarou.

Ordem de Serviço
Ainda durante o even-

to, o governador Ronaldo 
Caiado assinou ordem de 
serviço para execução de 
obras na área da educa-
ção no valor total de R$ 
884.682,32. Os atos con-

templam os seguintes ser-
viços: reforma e ampliação 
do Colégio Estadual Pre-
sidente Arthur da Costa 
e Silva, em Aparecida de 
Goiânia, no valor de R$ 
319.967,41; reforma e am-
pliação do Colégio Esta-
dual Dr. Henrique Santillo, 
em Senador Canedo, no 
valor de R$ 285.099,00; 
reforma e ampliação do 
Colégio Estadual Deputa-
do Manoel Mendonça, em 
Hidrolândia, no valor de 
R$ 279.619,91.

Também estiveram pre-
sentes o vice-presidente 
da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), Luiz 

Sampaio; assessor espe-
cial da Governadoria, Paulo 
Magalhães; subsecretário 
municipal de Segurança 
Pública de Aparecida de 
Goiânia, Roberto Cândido; 
os comandantes Coronel 
Newton Nery de Castilho 
(regional Polícia Militar), 
Coronel Wesley Elias Reis 
Pires (45º Batalhão da 
PM) e coronel Emerson 
Divino Gonçalves Ferreira 
(Corpo de Bombeiros Mi-
litar); delegado da Polícia 
Civil Rilmo Braga Júnior; 
prefeitos José Délio Júnior 
(Hidrolândia) e Fernando 
Pelozo (Senador Canedo); 
presidentes da Associação 

dos Oficiais da Polícia e do 
Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Goiás (Assof), tenen-
te-coronel Allan Pereira 
Cardoso; da Caixa Benefi-
cente dos Militares do Es-
tado de Goiás, Nilson Jus-
tino Pereira; da Associação 
dos Subtenentes e Sargen-
tos do Estado de Goiás (As-
sego), Luis Cláudio Coelho 
de Jesus; representante 
da Associação dos Cabos 
e Soldados da Polícia e 
Bombeiros Militar do Es-
tado de Goiás, Divaldo 
Campos; e coordena-
dora regional de Edu-
cação de Aparecida de 
Goiânia, Núbia Farias.
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Senadoaprova mudanças na legislação 
eleitoral que vão beneficiar as mulheres

o Senado votou, du-
rante a sessão de 
ontem (14) apenas 

projetos referentes à le-
gislação eleitoral. 

Os projetos aprovados 
preveem mais incentivo à 
participação feminina na 
política, trazem de volta 
a propaganda política em 
rádio e televisão e alteram 
a distribuição de vagas em 
eleições proporcionais.

Sobras eleitorais
Um dos projetos vota-

dos, o Projeto de Lei (PL) 
783/2021, propõe que os 
partidos que não obtive-
ram quociente eleitoral 
não participem da distri-
buição das sobras eleito-
rais em eleições propor-
cionais. “Sobras eleitorais” 
são as vagas para câmaras 
municipais, assembleias 
estaduais e Câmara dos 
Deputados não preenchi-
das pela regra do quocien-
te eleitoral. O projeto, de 
autoria do senador Carlos 
Fávaro (PSD-MT), segue 

para a Câmara.
O quociente eleitoral é 

o resultado de um cálculo 
feito dividindo o número 
de votos válidos pelo nú-
mero de vagas disponíveis. 
O PL sugere que apenas o 
partido que tiver o número 
de candidatos eleitos igual 
ou maior que o quociente 
eleitoral tenha direito a 
preencher essas vagas. O 
argumento do relator do 
projeto, senador Wander-
lan Cardoso (PSD-GO), é 
que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) já tinha en-
tendimento semelhante.

“O STF já decidiu ser 
constitucional a proibição 
de participação nas sobras 

pelos partidos que não 
houvessem obtido o quo-
ciente eleitoral, por enten-
der que, no que se refere 
à eficácia quantitativa do 
sufrágio em um sistema 
proporcional destinado ao 
preenchimento das cadei-
ras do Poder Legislativo, o 
princípio da igualdade do 
voto não é absoluto”.

O projeto não teve 
apoio de todos os sena-
dores. Para parlamentares 
como Espiridião Amin (PP-
-SC) e Álvaro Dias (Pode-
mos-PR), o texto deveria 
ter mais tempo para apre-
ciação e ser alvo de mais 
debates. Para Amin, a aná-
lise de vários projetos de 

natureza eleitoral no mes-
mo dia é uma votação “a 
varejo”. Para Álvaro Dias, a 
proposta fortalece os par-
tidos maiores, ao mesmo 
tempo em que enfraquece 
os menores.

Candidatura 
feminina

O Senado também 
aprovou uma Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) que determina a re-
serva de até 5% do Fundo 
Partidário para aplicar em 
programas de difusão da 
participação política das 
mulheres. O texto tam-
bém estabelece que cada 

partido deve reservar o 
mínimo de 30% do fundo 
de financiamento de cam-
panha e da parcela do fun-
do partidário destinada a 
campanhas eleitorais que 
deve ser aplicado em can-
didaturas femininas nas 
eleições proporcionais.

A PEC também foi da 
autoria de Fávaro. Para ele, 
o texto combate a ocor-
rência de fraude nas elei-
ções, que se dá por meio 
de candidaturas laranjas, 
registradas para se atingir 
o mínimo legal de candi-
daturas femininas. Nesse 
caso, o dinheiro não é apli-
cado para as mulheres, e 
sim em outros candidatos 

ou até mesmo para outros 
fins, infringindo a lei.

“A exigência de preen-
chimento forçado apenas 
serve para a inserção de 
candidaturas inexpressi-
vas, retirando a possibi-
lidade de um destaque 
maior para aquelas mu-
lheres que realmente 
possuem interesse em 
participar da vida política 
nacional”, disse Fávaro. A 
PEC segue para a Câmara.

Cota feminina 
no Legislativo

O projeto de Ângelo 
Coronel (PSD-BA) também 
trata da participação femi-
nina na política. A propos-
ta determina uma cota de 
15% das cadeiras para mu-
lheres em câmaras de ve-
readores, assembleias le-
gislativas e na Câmara dos 
Deputados. O texto segue 
para análise da Câmara.

Caso não seja elei-
to o número mínimo de 
mulheres, os eleitos do 
gênero masculino que 
forem menos votados 
darão lugar às candida-
tas suplentes mais bem 
posicionadas em número 
de votos em seus parti-
dos, desde que tenham 
obtido votos em número 
igual ou superior a 10% 
do quociente eleitoral.

entre os PLs 
aprovados 
está a volta da 
propaganda 
política
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O projeto não teve 
apoio de todos os 

senadores

hoSpital vila nova Star

Internado em SP, Bolsonaro não tem previsão de cirurgia

O presidente Jair Bolso-
naro está internado no 
Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo, após ser 
diagnosticado com um 
quadro de obstrução 
intestinal (suboclusão). 
Em boletim médico di-
vulgado na noite des-
ta quarta-feira (14), a 
equipe médica informou 
que, por enquanto, está 
descartada qualquer in-
tervenção cirúrgica e o 
presidente receberá tra-
tamento conservador, ou 
seja, à base de medica-

mentos e outros proce-
dimentos não invasivos.  

“O senhor presidente 
da República, Jair Mes-
sias Bolsonaro, foi trans-

ferido na noite desta 
quarta-feira para o Hos-
pital Vila Nova Star, em 
São Paulo, após passar 
por uma avaliação no 

Hospital das Forças Ar-
madas, em Brasília, e ser 
diagnosticado com um 
quadro de suboclusão in-
testinal. Após avaliações 

clínica, laboratoriais e 
de imagem realizadas, o 
presidente permanecerá 
internado inicialmente 
em tratamento clínico 
conservador”, diz o bole-
tim, assinado pelos médi-
cos Antônio Luiz Macedo 
(cirurgião-chefe), Ricardo 
Camarinha (cardiologis-
ta do presidente), Lean-
dro Echenique (clínico e 
cardiologista), Antônio 
Antonietto (diretor mé-
dico do hospital) e Pedro 
Henrique Loretti (diretor-
-geral do hospital). Não 
foi informado por quanto 
tempo o presidente deve-
rá permanecer internado.

O presidente chegou 
à unidade  por volta das 
19h, depois de ter pas-
sado o dia internado no 
Hospital das Forças Ar-

madas (HFA), em Brasília, 
onde passou por exames 
e alguns procedimentos. 

A decisão de transferir 
Bolsonaro para São Paulo 
foi tomada pelo médico 
Antonio Luiz Macedo, res-
ponsável pelas cirurgias 
no abdômen do presiden-
te. Nos últimos dias, o pre-
sidente vinha enfrentando 
uma crise de soluços. Ele 
embarcou de Brasília para 
a capital paulista pontual-
mente às 17h30.

Por causa internação, a 
agenda do presidente foi 
cancelada. Nesta manhã, 
ele participaria de uma 
reunião entres os presi-
dentes do Judiciário, Exe-
cutivo e Legislativo para 
discutir as relações entre 
os Poderes. O encontro 
será reagendado.
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O presidente chegou à unidade  por volta das 19h, depois de ter passado o dia internado no 
Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, onde passou por exames e alguns procedimentos

Boletim médico 
indica que, por ora, 
tratamento será 
conservador

O projeto não teve 
apoio de todos os 

senadores

O projeto não teve 
apoio de todos os 

senadores
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Prefeitura de Goiânia alerta 
quanto à recusa de vacinas

Para inibir a práti-
ca dos chamados 
“sommeliers de 

vacina”, os que querem 
escolher qual imunizan-
te a ser aplicado contra 
a Covid-19, a Prefeitura 
de Goiânia deve publi-
car nos próximos dias 
um decreto que adotará 
medidas que visam evitar 
essa medida. Ir para o fim 
da fila, conforme a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), está entre as con-
sequências pela atitude 
considerada inadequada 
em tempo de pandemia.

A secretária executiva 
da SMS, Luana Ribeiro, 
lembra que somente no 
drive-thru do shopping 
Passeio das Águas na úl-
tima terça-feira (13/7) 
346 pessoas recusaram 
a vacina disponível em 
virtude do laboratório fa-
bricante. “Das 2 mil doses 

que foram disponibiliza-
das para o ponto de va-
cinação, 17,3% das pes-
soas que pegaram a fila 
e receberam a senha se 
recusaram a se imuni-
zar por conta do tipo da 
vacina”, disse.

Luana Ribeiro ressalta 
que a população precisa 
se atentar para o mo-
mento que vive o país 
e que recusar a dose do 
imunizante por conta do 
fabricante é, segundo ela, 
uma ação irresponsabili-
dade. “A pessoa ao recu-
sar a dose disponível tira 
o direito de outro tomar 
a vacina nesse momen-
to tão importante”. Ela 
acrescenta que todas as 
vacinas disponíveis têm 
eficácia comprovada, cer-
tificação dos órgãos sa-
nitários e o mais impor-
tante é que a cobertura 
vacinal seja atingida.

Os detalhes do decreto 
já estão sendo discutidos, 
inclusive com o Ministério 
Público do Estado de Goiás 
(MP-GO) para ser divulga-
do nos próximos dias. “As 
pessoas que a partir de 
hoje recusam a receber o 

imunizante já estão sendo 
identificadas e serão in-
seridas entre as medidas 
que estão sendo tomadas 
para impedir essa práti-
ca”, conclui a secretária 
executiva Luana Ribeiro.

Moradora do Jardim 

Nova Esperança, Iolanda 
Damasceno conta que 
decidiu ir para fila do 
shopping logo no início 
da manhã para garantir 
a imunização. “Estamos 
em tempos difíceis e 
somente a vacina pode 

nos salvar e tirar dessa 
triste situação, por isso 
ter oportunidade e não 
aproveitar é no mínimo 
inaceitável”, pontua ela, 
acrescentando que a vaci-
na boa é aquela que está 
disponível à população.

Capital goiana registra marca de 
quase 350 desistências em um único 
dia de vacinação. Medidas serão 
tomadas pelo executivo municipal
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Moradora do Jd. Nova Esperança, Iolanda Damasceno conta que decidiu ir para fila logo no início da manhã para garantir a imunização

Nesta quinta-feira (15/7), 
a  Secretaria de Saúde de 
Goiânia (SMS) aplicará a 
segunda dose de vacinas 
contra a Covid-19 em 
954 pessoas que estão 
com data marcada para 
tomar o reforço neste 
dia. As pessoas que estão 
com atraso na segunda 
dose dos imunizantes 
AstraZeneca e Coronavac 
também podem ir aos 
pontos de vacinação.  As 
doses estarão disponíveis 

na Área 1 da PUC Goiás e 
no Salão Comunitário em 
frente ao CSF Guanabara 
1, das 8 às 16h. Não há 
necessidade de agenda-
mento e o atendimento 
acontecerá na modalida-
de pedestre.

Também continua sen-
do aplicada a primeira 
dose na população em ge-
ral com 39 anos ou mais, 
no Ciams Novo Horizonte, 
CSF Vila Mutirão e UPA 
Jardim Novo Mundo, das 

8h às 17h. O atendimento 
acontecerá exclusivamen-
te por agendamento, pelo 
aplicativo Prefeitura 24 
horas e site oficial da Pre-
feitura de Goiânia.

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 a vacinação, é pre-

ciso apresentar o CPF, um 
documento de identifi-
cação com foto e data de 
nascimento e um compro-
vante de endereço. Quem 
for tomar a segunda dose 
deve levar cartão de vaci-
nação da primeira etapa. 
Mais informações, assim 
como o calendário de va-
cinação da segunda dose, 
estão disponíveis no site 
da Prefeitura de Goiânia.

A Prefeitura de Goiânia 
realiza nesta quinta-feira 
(15/7), a testagem am-
pliada de antígeno da 
Covid-19. A ação da Secre-
taria de Saúde (SMS) será 
realizada em seis escolas 
municipais. Serão disponi-
bilizados 3.500 testes que 
serão realizados mediante 
o agendamento pelo site 

da Prefeitura de Goiânia, 
nesta quarta-feira (14/7), a 
partir das 12h.

Essa será a 44ª Sema-
na de Testagem Ampliada 
da População em Goiânia 
desde agosto de 2020 com 
objetivo de promover o 
isolamento social de casos 
assintomáticos e, com isso, 
quebrar a cadeia de trans-

missão da doença.
Podem realizar o tes-

te pessoas acima de 12 
anos de idade e o re-
sultado fica pronto em 
cerca de 20 minutos. O 
procedimento é feito por 
meio da coleta do mate-
rial no nariz, utilizando 
o swab, uma espécie de 
haste flexível.

Os interessados podem 
realizar o agendamento 
por meio do link: https://
www10.goiania.go.gov.br/
AgendamentoExame_CO-
VID19/AgendarExame.
aspx . Nos locais indicados, 
o usuário informa CPF e 
endereço de e-mail, esco-
lhe a escola e o horário no 
qual deseja o atendimento.
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Não haverá drive-thru nesta quinta-feira. Serão disponibilizados 
três pontos de vacinação para a primeira dose e dois para aplicação 
do reforço dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac

Essa será a 44ª Semana de Testagem Ampliada da População

Saúde segue aplicando 1ª e 2ª doses hoje

Capital realiza testagem ampliada nesta quinta
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Prefeitura anuncia abertura dos 
cinemas e teatros em Goiânia

O prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz, 
anunciou na ma-

nhã desta quarta-feira 
(14/07), mudanças no 
decreto que estabele-
ce as regras de funcio-
namento para o setor 
produtivo da capital. A 
grande novidade do en-
contro foi a liberação 
dos cinemas e teatros 
que estavam há mais 
de 400 dias fechados 
por conta da Covid-19. 
O prefeito afirmou que 
esta flexibilização só 
está sendo possível por 
conta da parceria entre 
setor público e privado.

“O setor produtivo 
sempre se mostrou aber-
to ao diálogo. Quando 
precisávamos fechar, os 
dados epidemiológicos à 
época eram apresentados 

e eles nos atendiam. Ago-
ra, como estamos em uma 
situação mais segura, é 
possível flexibilizar um 
pouco mais as medidas”, 
afirmou Cruz.

Os bares e restauran-
tes poderão funcionar 
agora até as 3 horas da 
manhã, aumentando o li-
mite de 6 para 8 pessoas 
por mesa e com capaci-
dade máxima de 50% de 
ocupação. Já os cinemas, 
teatros e circos, voltarão 
a abrir com a metade da 
capacidade de cada lo-
cal, respeitando as me-
didas sanitárias como a 
utilização de máscara, 
aferição de temperatura 
e álcool em gel. Outra 
mudança fica por conta 
do comércio. A partir de 
amanhã, está liberado o 
funcionamento de acor-

do com o alvará de cada 
estabelecimento.

Estiveram presentes 
na reunião, o secretário 
de Governo, Arthur Ber-
nardes, o titular da Saúde, 

Durval Pedroso, o chefe 
de Gabinete José Firmino, 
o presidente da Câmara 
Municipal, Romário Poli-
carpo, e representantes 
do setor produtivo.

durante reunião com representantes 
do setor produtivo, gestor divulgou 
também flexibilização para os bares, 
restaurantes e comércio
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Na reunião, o prefeito Rogério Cruz afirmou que esta flexibilização só está sendo possível por conta da parceria entre setor público e privado

segurança pública

Polícia apreende mais de 320 kg de drogas 
e realiza 31 prisões nas últimas 24 horas

Em ações diferentes reali-
zadas entre terça-feira (13) 
e a madrugada desta quar-
ta (14), a Polícia Militar de 
Goiás apreendeu aproxi-
madamente 320 quilos 
de drogas. Ao longo das 
diligências, pelo menos 31 
pessoas foram presas em 
flagrante e 17 foragidos 
da justiça, recapturados. 
Os militares apreenderam 
ainda 10 armas de fogo, 
diversas munições e 22 ca-
beças de gado que haviam 
sido furtadas. As principais 
ocorrências foram regis-
tradas na capital, em Apa-

recida de Goiânia, Águas 
Lindas de Goiás, Anápolis, 
Cidade de Goiás, Iporá, 
Formosa e Jataí.

Durante uma das ações, 
equipes do Batalhão de 
Rotam apreenderam apro-
ximadamente 150 quilos de 
skunk (supermaconha), em 
Águas Lindas de Goiás, no 
entorno do Distrito Federal. 
A apreensão trouxe prejuízo 
estimado em R$ 2 milhões 
ao tráfico de entorpecen-
tes. As drogas estavam em 
uma residência da cidade 
e foram descobertas após 
o recebimento de denúncia 

anônima. Os ilícitos se-
riam fracionados e distri-
buídos na região. Um ho-
mem foi preso no local e 
autuado em flagrante.

Policiais militares do Ba-
talhão de Choque também 
apreenderam 158 tabletes 
de maconha. Três pessoas 
foram presas. A ocorrência 
foi em Jataí, no sudoeste 

goiano. O homem apon-
tado como proprietário 
das drogas foi localizado 
pelas equipes na cidade 
de Serranópolis. Os outros 
suspeitos foram presos em 
Quirinópolis. O trio foi au-
tuado em flagrante e leva-
do à Delegacia da região.

Ainda no combate ao 
tráfico, PMs do Tático Ope-

racional Rodoviário (TOR) 
efetuaram a detenção de 
um homem e uma mulher, 
com 10 quilos de maco-
nha. A dupla foi abordada 
durante ações de patru-
lhamento no Setor Jardim 
Helou, em Goiânia. Parte 
dos entorpecentes estava 
com os suspeitos, e o res-
tante, na residência onde 

moravam. Além das dro-
gas, foram aprendidos um 
simulacro de arma de fogo 
e um caderno com anota-
ções das vendas. A dupla 
foi encaminhada à Central 
Geral de Flagrantes.

Equipes do Batalhão 
Rural também recupera-
ram, nesta terça-feira (13), 
22 cabeças de gado que 
haviam sido furtadas de 
uma fazenda no município 
de Goiandira. Os animais 
estavam em uma proprie-
dade rural, em Catalão e 
foram localizados após o 
recebimento de denúncia 
anônima. Outras 18 reses 
de origem duvidosa foram 
encontradas no local. Um 
homem suspeito de envol-
vimento no crime foi condu-
zido à Delegacia de Polícia 
Civil para prestar depoi-
mento. O gado foi restituído 
ao legítimo dono.
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Em ações diferentes realizadas entre terça (13) e a madrugada desta quarta (14), 
a Polícia Militar de Goiás apreendeu aproximadamente 320 quilos de drogas

Em diferentes ações realizadas no 
estado, a Polícia Militar também 
recapturou 17 foragidos da Justiça, 
apreendeu diversas armas de fogo e 
recuperou cabeças de gado furtadas

bares:
50% da capacidade; Funciona-
mento até as 3 horas  da manhã
Limite de 8 pessoas por mesa
comércio

Funcionamento autorizado de 
acordo com o alvará de cada es-
tabelecimento
cinemas e teatros
Abertura com limitação de 50% 

nOvas regras:
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Programa de Compliance Público, do Governo 
de Goiás, gera economia de R$ 809 milhões

o Programa de Com-
pliance Público 
(PCP), do Governo 

de Goiás, gerou uma eco-
nomia de R$ 809 milhões 
na aquisição de bens e 
serviços, de um total de 
R$ 13,6 bilhões fiscali-
zados na atual gestão. 
O resultado mais visível 
da implantação é a me-
lhoria da situação fiscal. 
Em 2020, mesmo com a 
pandemia, a administra-
ção estadual reduziu em 
8% as despesas correntes, 
fazendo de Goiás o único 
estado brasileiro a alcan-
çar este resultado.

A qualificação, parti-
cularmente por meio da 
gestão de riscos, um dos 
quatro eixos do progra-
ma, colaborou diretamen-
te com os números. Insti-
tuído pelo governador 
Ronaldo Caiado com me-
nos de dois meses de ad-
ministração, o PCP é, atu-

almente, um dos maiores 
programas de integridade 
em execução entre os es-
tados brasileiros.

“É um resultado extre-
mamente positivo. São 
valores estratosféricos que 
conseguimos diminuir em 
termos de gastos”, afirma 
o governador. O programa 
foi instituído em fevereiro 
de 2019, por meio do de-
creto 9.406, coordenado 
pela Controladoria-Geral 
do Estado (CGE) para ser 
implantado em todos os 
órgãos do Poder Executivo.

A atuação da CGE resul-
tou em sugestões e reco-
mendações acatadas pelos 
órgãos estaduais que ge-
raram uma economia po-
tencial. Foram R$ 199 mi-
lhões em 2019, de R$ 1,7 
bilhão inspecionado pelo 
órgão; R$ 499 milhões em 
2020, em R$ 7,6 bilhões 
fiscalizados; e R$ 111 mi-
lhões até junho/2021, de 

um total de R$ 4,3 bilhões.
A CGE faz a análise e 

inspeção de processos 
de compras e contrata-
ções e atua na implan-
tação do Programa de 
Compliance Público.

A evolução da imple-
mentação do PCP no Es-
tado de Goiás se orienta 
e é garantida por meio de 
um ranking anual realiza-
do pela CGE, que avalia o 
desempenho de todos os 
órgãos no programa.

No primeiro ano, 21 ór-
gãos participaram da dis-
puta, ampliado para 38 em 
2020. Já em 2021, são 44 

entidades participantes.
Serão avaliados, até o fi-

nal do ano, 16 quesitos de 
pontuação, tais como a ca-
pacidade de gerenciamen-
to de riscos, a qualidade 
dos dados apresentados 
nos portais de transpa-
rência e a capacitação de 
servidores nos quatro ei-
xos do programa (cerca de 
5 mil servidores já foram 
capacitados), entre outros.

Segundo o contro-
lador-geral do Estado, 
Henrique Ziller, “com a 
melhoria da gestão ad-
ministrativa e dos proce-
dimentos de compras de-

correntes da implantação 
do PCP nos órgãos, a eco-
nomia gerada a partir das 
inspeções da CGE tende 
a cair, o que já pode ser 
verificado em 2021”.

O PCP, implantado até 
agora em 44 órgãos do 
Governo de Goiás, desen-
volve ações com base em 
quatro eixos: ética, trans-
parência, responsabiliza-
ção e gestão de riscos.

O programa tem como 
objetivos melhorar a go-
vernança e a prestação dos 
serviços públicos e o valor 
das entregas à sociedade, 
bem como implementar a 

cultura de gerenciamento 
de riscos para fortaleci-
mento da eficiência e inte-
gridade da gestão pública.

A iniciativa busca, 
ainda, fomentar a trans-
parência dos atos admi-
nistrativos, fomentar a 
resolução consensual de 
conflitos em processos 
disciplinares, combater a 
corrupção e responsabi-
lizar agentes públicos e 
empresas privadas envol-
vidos em irregularidades.

Outros resultados
Um dos aspectos mais 

relevantes da implemen-
tação do PCP é seu baixo 
custo. A metodologia e a 
implementação do pro-
grama foram desenvolvi-
das pelo governo estadual 
com base nos recursos hu-
manos e administrativos já 
disponíveis e não deman-
daram orçamento específi-
co para execução.

A atividade de gestão 
de riscos identificou até o 
momento 1.435 riscos aos 
objetivos institucionais 
dos diversos órgãos, com 
2.457 ações de controle 
aprovadas, das quais 1.319 
estão em execução e são 
continuamente monitora-
das para garantir os resul-
tados esperados.

Gestão estadual, em 2020, mesmo 
com pandemia, reduziu em 8% 
despesas correntes, fazendo de 
Goiás único estado brasileiro a 
alcançar este resultado
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A CGE faz a análise e inspeção de processos de compras e contratações e atua na implantação do Programa

educação

Inscrições para o ProBem terminam amanhã, 16

Para concorrer à bolsa, as 
inscrições devem ser reali-
zadas no site da OVG (ovg.
org.br) até às 23h59 do dia 
16 de julho. O resultado 
final do processo seletivo 
será divulgado no início de 
agosto. Com os novos bol-
sistas, o Programa alcança 
a marca de 10 mil bene-
ficiários atendidos no se-
gundo semestre de 2021.

São ofertadas 4 mil 
bolsas, que vão custear 
50% do valor da mensa-
lidade (bolsa parcial), e 1 
mil que vão cobrir 100% 

(bolsa integral). Para a 
maioria dos cursos, o be-
nefício parcial pode che-
gar a R$ 650 e o integral 
a R$ 1.500. Já para alu-
nos de medicina e odon-
tologia, as bolsas serão 
de R$ 2.900 (bolsa par-
cial) e R$ 5.800 (bolsa 
integral). O benefício será 
oferecido para o segundo 
semestre deste ano.

Com a sanção do Pro-
Bem, o processo seletivo 
traz uma novidade para os 
estudantes mais vulnerá-
veis: agora, a bolsa de es-

tudos pode ser concedida 
desde o primeiro semestre 
da faculdade. Além disso, 
o programa lançado no 
início deste ano aumen-
tou o valor do benefício e 
passou a priorizar cursos 
com maior chance de em-
pregabilidade e de me-

lhoria na vida dos estu-
dantes após a formatura.

A presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, destaca a 
importância das mudanças 
implementadas na vida 

dos universitários goianos. 
“O governador Ronaldo 
Caiado sempre diz que a 
educação de qualidade é 
uma de suas prioridades, 
por isso o ProBem tem um 
lugar especial em nosso 
governo. Agora, nós temos 
uma seleção mais inclusi-
va, com dados do CadÚni-
co, que deixa todo o pro-
cesso mais transparente e 
justo. Conseguimos bene-
ficiar quem realmente pre-
cisa e mudar a realidade 
na qual os estudantes es-
tão inseridos”, destaca.

ProBem
Sancionado no dia 5 de 

janeiro de 2021 pelo go-
vernador Ronaldo Caiado, 
o ProBem tem como obje-
tivo auxiliar no desenvol-
vimento social e econô-
mico do Estado de Goiás 
por meio da concessão de 

bolsas de estudos, media-
ção do acesso ao mundo 
do trabalho e fomento à 
participação cidadã para 
estudantes universitários 
em situação de vulnera-
bilidade social.

A seleção dos bolsis-
tas, agora, leva em conta 
a condição de vida da fa-
mília, não apenas a ren-
da, avaliando os dados 
do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico), 
tais como: qualidade da 
moradia, dificuldade de 
acesso à educação, in-
clusive com análise da 
existência de familiares 
(como pais) analfabetos 
ou semianalfabetos.

As dúvidas sobre o Pro-
grama podem ser escla-
recidas pelo telefone (62) 
3201-9351 ou pelo What-
sApp (62) 99641-6090.
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Com os novos bolsistas, o Programa alcança a marca de 10 
mil beneficiários atendidos no segundo semestre de 2021

o Governo do estado, por meio da 
organização das Voluntárias de Goiás 
(oVG), encerra, na próxima sexta-feira 
(16/7), o prazo para inscrições no Programa 
universitário do Bem (ProBem)
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Agehab divulga lista de habilitados 
ao sorteio de 50 moradias, em Paraúna

a Agência Goiana de 
Habitação (Agehab) 
divulgou, nesta 

quarta-feira (14), a lista 
preliminar com 693 ins-
critos habilitados ao sor-
teio de 50 moradias, no 
Residencial Dona Mulata, 
em Paraúna. O sorteio está 
marcado para o dia 23 de 
julho. Também foi aberto 
o prazo para recurso até 
a próxima segunda-feira 
(19) para inscrições inde-
feridas por não atender as 
regras do edital.

Os motivos para inabili-
tação de 78 inscrições são: 
já ter recebido benefícios 
habitacionais, renda supe-
rior ao estipulado, possuir 
imóvel e vínculo com o 
município inferior a três 
anos, exigências básicas do 
Processo Seletivo. As listas 
(deferidas e indeferidas) 

podem ser consultadas no 
site www.agehab.go.gov.br 
ou diretamente neste link. 
Cumprido o prazo recursal, 
a Agehab divulgará a lista fi-
nal dos aptos a participar do 
sorteio no dia 21 de julho.

Residencial 
Dona Mulata

As moradias de Paraúna, 
no Residencial Dona Mu-
lata, integram o Programa 
Goiás Social, coordenado 
pelo Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS) e recém-
-lançado pelo governador 
Ronaldo Caiado. Esse pilo-
to de um novo sistema de 
parceria para construção de 
moradias entre o Governo 
de Goiás e os municípios foi 
iniciado em abril deste ano, 
com visita do governador à 
Paraúna para assinar or-

dem de serviço. A obra já 
está com mais de 50% de 
execução, com as casas na 
fase de cobertura, com ins-
talação dos telhados.

O presidente da Agehab, 
Lucas Fernandes, visitou 
o empreendimento no dia 
28 de junho para conferir o 
andamento dos trabalhos. 
“Obra iniciada com recursos 
em caixa, conforme deter-
mina o governador Ronaldo 
Caiado, e com prazos rígi-
dos para serem cumpridos. 

É a certeza de que a mo-
radia vai chegar realmente 
a quem precisa, de forma 
bem transparente”, destaca 
Lucas Fernandes.

O residencial fica na 
entrada da cidade, às mar-
gens da GO-320. A previsão 
de entrega das moradias é 
para agosto próximo. O in-
vestimento do Governo de 
Goiás no empreendimento 
é de R$ 3,4 milhões de re-
cursos do Fundo de Prote-
ção Social (Protege). A Pre-

feitura de Paraúna doou 
o terreno regularizado 
e urbanizado. O Estado 
bancará integralmente o 
valor da construção.

Sorteio
O presidente da Agehab 

ressalta que o sorteio é 
eletrônico, 100% auditá-
vel, com transmissão ao 
vivo pela internet e acom-
panhamento do Ministério 
Público e outros órgãos de 
controle externo. Os sorte-

ados serão chamados em 
seguida para comprovar 
com documentos todas as 
informações prestadas no 
ato da inscrição, de acordo 
com o exigido no edital, e 
também vão receber vi-
sita da equipe de assis-
tentes sociais da Agehab 
para conferir a real situa-
ção das famílias. Somen-
te após o cumprimento 
dessas etapas, a Agehab 
divulgará a lista final com 
os contemplados. 

Lista preliminar com 693 inscritos 
habilitados foi publicada nesta 
quarta-feira (14) pela Agehab, em 
seu site: www.agehab.go.gov.br
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Sorteio das moradias acontece no dia 23 próximo, de forma eletrônica, com transmissão ao vivo pela internet. É 100% auditável 
e com acompanhamento do Ministério Público e dos órgãos de controle externo, para assegurar total transparência do processo

executivo

Governo autoriza termos de contratações 
públicas e simplifica pesquisa de preços

O Governo de Goiás publi-
cou série de regras para mo-
dernizar o processo de com-
pras governamentais do 
Estado. A Lei Complementar 
nº 164 autoriza os titula-
res dos órgãos estaduais a 
celebrarem termos de con-
tratações públicas de suas 
respectivas pastas e simpli-
fica a pesquisa de preços, o 
procedimento torna-se mais 
célere e, consequentemen-
te, agiliza a agenda de en-
tregas prioritárias da gestão. 

A construção do docu-
mento integra o programa 

Goiás de Resultados e foi 
encabeçado pela Secre-
taria da Administração 
(Sead). Com a indicação 
dos secretários e corres-
pondentes hierárquicos 
como responsáveis por 
conduzirem os termos de 
celebração de compras 
dos órgãos, os processos 
de contratações de bens e 
serviços serão agilizados. 
Assim, também, serão res-
peitadas as necessidades e 
projetos de cada secretaria 
no cumprimento das agen-
das de entregas e de im-

plementação de políticas 
públicas que beneficiem 
os cidadãos.  

Na trilha de reestru-
turação das compras go-
vernamentais, o decreto 
nº 9.900/21 traz também 
outro avanço significativo. 
O documento disciplina 
as fontes de pesquisa e 
a formatação do estudo 
de preços, padronizando 
a realização de busca de 

valores para as aquisições 
no Estado. O procedimento 
otimiza o fluxo e a docu-
mentação necessária para 
a conclusão do processo. 

A nova Lei reafirma ain-
da a competência da Pro-
curadoria-Geral do Estado, 
por meio do representante 
setorial de cada pasta, na 
análise prévia das minu-
tas de editais de licitação, 
acordos, convênios e ajus-

tes de qualquer natureza, 
que alcancem o valor de 
até R$ 10 milhões de re-
ais. Ela também amplia o 
valor de dispensa do pro-
cedimento, que agora é de 
R$ 100 mil, possibilitando 
que o prazo para essas 
aquisições seja reduzido 
em até 30 dias. Nesses ca-
sos, o processo segue rito 
habitual, com acompanha-
mento dos órgãos de con-
trole, como Controladoria-
-Geral do Estado e Tribunal 
de Contas, por exemplo.

Patrimônio
Fechando o ciclo de 

inovações já efetivadas, o 
Decreto nº 9.899/21, que 
dispõe sobre a conces-
são, cessão, permissão ou 
autorização de uso dos 
bens imóveis, institui a 
manutenção atualizada 
do cadastro imobiliário 
de utilização dos locais 

que pertencem ao Estado. 
A medida converge com a 
atuação da Sead no aper-
feiçoamento da gestão 
patrimonial de Goiás e 
permite um controle mais 
minucioso da situação dos 
prédios públicos. 

Nova Lei de Licitações
Além do conjunto de 

novas regras, outros re-
gulamentos devem ser 
editados no intuito de 
contemplar as mudanças 
propostas pela Nova Lei 
de Licitações e Contratos, 
Lei nº 14.133/21. O se-
cretário da Administração, 
Bruno D’Abadia, compõe o 
comitê de gestão do Por-
tal Nacional de Contra-
tações Públicas, uma das 
normativas avançadas e 
modernas que assegu-
ram eficiência nas aqui-
sições e estão presentes 
no novo regramento. 
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Goiás ganhará também, no próximo ano, um novo sistema 
de compras informatizado (ComprasNet) integrado aos demais 
sistemas, o que assegura agilidade e menos burocracia 

Lei Complementar nº 164 moderniza 
processo de compras públicas para acelerar 
entregas de benefícios à população. Novas 
regras auxiliam pastas na viabilização 
de projetos prioritários e que impactam 
diretamente dia a dia dos goianos
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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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senado

Câmara dos Deputados aprova lei que 
define direitos de transmissão de futebol

a Câmara dos De-
putados concluiu 
nesta quarta-feira 

(14) a votação do projeto 
que estabelece a Lei do 
Mandante. O texto prevê 
a exclusividade ao clube 
mandante das partidas 
de futebol nos chama-
dos direitos de arena, 
referentes à transmissão 
ou reprodução do jogo. A 
matéria segue para análi-
se do Senado.

Segundo o relator, depu-
tado Julio Cesar Ribeiro (Re-
publicanos-DF), o projeto 
permite aos clubes organi-
zar sua própria transmissão. 
Atualmente, essa negocia-
ção é feita pelo mandante 
e pelo visitante. “Para as 
emissoras, a negociação 
dos direitos de transmissão 
passa a ser apenas com um 
clube  - e não mais com os 
dois- bem como se permi-
te aos clubes organizar 

sua própria transmissão. 
A única exceção refere-
-se às modalidades e cir-
cunstâncias em que não 
há mandante ou visitan-
te do evento esportivo, 
ocasião em que ambas as 
entidades de prática des-
portiva detêm a prerro-
gativa compartilhada de 
negociação do direito de 
arena”, explicou Ribeiro.

A matéria prevê a proi-
bição de que emissoras 
que transmitem os jogos 

patrocinem clubes. Segun-
do Ribeiro, essa alteração 
na lei evitará que as cami-
sas dos jogadores veicu-
lem a logo de emissoras 
diferentes das que trans-
mitirão as partidas.

“A mudança abrirá a 
possibilidade de uma 
disputa comercial mais 
democrática entre as 
emissoras, o que tende a 
beneficiar não apenas os 
clubes, mas toda a socie-
dade brasileira, que terá 

a oportunidade de acom-
panhar mais partidas, com 
clubes mais diversificados, 
em diversos canais de te-
levisão”, afirmou o relator.

O texto estabelece que 
5% da receita dos jogos 
será distribuída, em partes 
iguais, aos jogadores (titula-
res ou reservas) em até 72 
horas e não alcançará con-
tratos já firmados.

Inicialmente, a proposta 
incluía a distribuição da 
receita com os árbitros de 

campo (um árbitro central 
e três auxiliares) e os trei-
nadores das equipes. No 
entanto, o trecho foi retira-
do pelos deputados.   

Sociedade 
Anônima 
do Futebol

A Câmara dos Deputa-
dos também aprovou nes-
ta quarta-feira o projeto 
que define regras para a 
transformação de clubes 

de futebol em empresas e 
cria a figura da Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF). 
A matéria segue para san-
ção presidencial.

Aprovado em junho pelo 
Senado, o texto autoriza 
instrumentos para capita-
lização de recursos e para 
o financiamento próprio, 
como a emissão de títulos 
de dívida (debêntures-fut), a 
atração de fundos de inves-
timento e o lançamento de 
ações em bolsa de valores. 

Projeto que 
estabelece Lei 
do Mandante 
e segue para 
análise

Di
vu

lg
aç

ão

A matéria prevê a proibição de 
que emissoras que transmitem 

os jogos patrocinem clubes
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A matéria prevê a proibição de 
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A matéria prevê a proibição de 
que emissoras que transmitem 

os jogos patrocinem clubes
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