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Em um ano, índices caíram em quase 40% no 
Estado, segundo o Fórum Nacional de Segurança 
Pública, situando Goiás como a 2ª unidade da 
Federação onde a queda das ocorrências foi maior 

Com aumento de casos de violência 
doméstica em todo o país devido à pandemia, 

Governo de Goiás multiplica instrumentos para 
combater agressão ao sexo feminino

política |  3

Di
vu

lg
aç

ão

segurança em alta 

menos roUBos 
em goiás 
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n  henrique Arantes apro-
ximou-se do governador 
Ronaldo Caiado pensando 
na própria sobrevivência: 
sua votação vem caindo a 
cada reeleição, fechando a 
última com 20 mil votos e 
batendo na trave.

n  Mantida essa tendência, 
ele, Arantes, perde feio a 
próxima eleição. Sua espe-
rança agora é se beneficiar 
da ligação com Caiado para 
reconquistar suas antigas 
bases no interior, hoje go-
vernistas.

n  daniel Vilela amanheceu 
no escritório de Iris Rezende 
na avenida T-4 na manhã de 
quinta, 15, dia em que os jor-
nais divulgaram o manifesto 
dos 27 prefeitos do MdB a fa-
vor do acordo com o deM.

n  O clima do encontro, que 
durou mais de quatro horas, 
foi de comemoração. Os dois 
acertaram o próximo passo: 
uma carta assinada por 95% 
dos diretórios e comissões 
provisórias emedebistas.

n  Basicamente, somente 
dois diretórios do MdB fica-
riam, se for o caso, contra a 
aliança com o deM: o de Goi-
ânia e o de Aparecida, cujos 
presidentes foram nomeados 
para assessorias na prefeitu-
ra de Aparecida.

n  Discretamente, o presi-
dente do PSD Vilmar Rocha 
torce o nariz quando ouve 
sobre o acordo em fase de 
conclusão entre o DEM e o 
MDB, que reduz o espaço 
da política estadual para as 
demais legendas.

n  Segundo o experimenta-
do jornalista político divino 
olávio, a aliança entre o go-
vernador Ronaldo Caiado e o 
presidente estadual do MdB 
daniel Vilela pode produzir 
efeitos por décadas.

n  O prefeito de Catalão Adib 
Elias comprometeu-se a não 
dar declarações criticando ou 
condenando o acordo entre o 
seu antigo partido, o MDB, e 
o DEM do governador Ronal-
do Caiado. Ficará quieto.

n  Meses depois, a prefeitura de 
Goiânia ainda não sabe quem 
mandou e como as suas máqui-
nas foram desviadas para uma 
propriedade particular, na rodo-
via para Bela Vista, para prestar 
serviços irregularmente. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

O prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha dançou. Ou agindo isoladamente ou 
se aconselhando com figurinhas não confiáveis, como sempre ocorre com quem 
tem interesses pessoais acima de qualquer lealdade ou fidedignidade, o rapaz 
arvorou-se em liderança estadual, o que não é e pelo seu comportamento nun-
ca será, e saiu por esse Goiás afora propondo-se a ser mais do que é e a liderar 
uma ala do MDB a favor da candidatura própria a governador em 2022 – contra, 
portanto, a aliança com o DEM do governador Ronaldo Caiado e o apoio à sua re-
eleição. O blefe não durou muito. Mendanha foi “jantado” pelo seu “irmão” Daniel 
Vilela, a caminho de se transformar em fenômeno da política estadual, não só pelo 
bom uso do patrimônio político herdado do pai Maguito Vilela, como pelo amadu-
recimento e rápida profissionalização no ramo da luta pelo poder. O prefeito apa-
recidense foi desmoralizado pelo manifesto dos 27 prefeitos do MDB articulado 
pelo filho e herdeiro político de Maguito Vilela (são 28, no total, só Mendanha não 

assinou) a favor de um imediato alinhamento com Caiado, quando, dias antes, apregoava que mediante as suas 
informações 80% do grupo estaria a favor do lançamento de um nome da legenda em 2022. Não passou de blefe.

VaNDERlaN, o SENaDoR “DESpacHaNtE”. oU o SENaDoR “pREFEito”
Repetindo, como esta coluna já mostrou inúmeras vezes, a estratégia que levou Lúcia Vânia à derrota na sua tentativa de continuar no Senado, em 2018, Vander-
lan Cardoso se empenha em conseguir verbas e benefícios, como patrolas e tratores, para distribuir a prefeitos amigos. ele tem despejado recursos de emendas 
orçamentárias em apoio maciço aos municípios, principalmente na região do Oeste Goiano, onde fica sua cidade natal – Iporá. Tudo bem, tudo bem, não é de se 
desprezar e também é serviço prestado, mas não é em favores para prefeitos que se deve focar em um mandato de senador – é preciso muito mais, como a lição 
das urnas ensinou a Lúcia Vânia e de certa forma ao senador Wilder Morais (outro que passou o tempo em Brasília trabalhando como despachante para prefeitos 
e instituições filantrópicas e também perdeu a eleição). Em Itaberaí, a prefeita Rita Cássia chamou Vanderlan de “senador prefeito”, ao agradecer a ajuda recebida. 

pRioRiDaDE DE RoGÉRio cRUZ É coRtaR oS JaMElÕES. aSSiM NÃo DÁ
Sem uma proposta global para Goiânia, o prefeito não eleito Rogério Cruz adotou uma estratégia de realizações miúdas no dia a dia, o “varejão”, 
para tentar convencer e justificar o seu mandato, até agora sem rumo e disperso quanto aos objetivos. A sua “prioridade” agora é o corte dos 
jamelões, também conhecidos como “azeitona preta” pelos seus frutos que caem e acabam provocando o descontrole de veículos e acidentes, 
especialmente com motos, devido aos escorregões – são mais de mil nas ruas da capital. Em condições normais de vida no Paço Municipal, isso 
não seria notícia. ou mereceria um rodapé. os pobres jamelões desapareceriam sem chamar a atenção. ocorre que, com um prefeito que busca 
desesperadamente um propósito para alicerçar a sua gestão, dividida hoje entre a conclusão das obras de Iris Rezende e a procura de uma razão 
para existir, ganharam notoriedade. É a estratégia de juntar os miúdos para tentar construir algo robusto, que nunca dará certo. 

tEJota paDEcE EM SilÊNcio DiaNtE DaS aRticUlaÇÕES paRa o SEU lUGaR
o vice-governador Lincoln Tejota assiste em silêncio às articulações para a efetivação do acordo entre o deM e o MdB, acompanhadas 
pela exposição cada vez maior do nome de Daniel Vilela para figurar na chapa da reeleição do governador Ronaldo Caiado como candidato 
a vice, ou seja, no seu lugar. Caiado tem sido cuidadoso com o assunto, enfatizando nos últimos dias a lealdade e a fidelidade do seu com-
panheiro de governo, mas... mesmo assim, as especulações continuando correndo soltas com base também na falta de representatividade 
de Tejota para permanecer no cargo após 2022 – não tem apelo eleitoral, seu partido Cidadania não tem expressão e ele não significa mais 
o que foi no arranjo de 2018, quando simbolizou o enfraquecimento da base aliada dos ex-governadores Marconi Perillo e Zé Eliton. O seu 
peso praticamente se restringe, no momento, ao potencial de estrago que o seu pai, conselheiro do TCe Sebastião Tejota, pode causar, 
caso se sinta ofendido com a exclusão do seu filho. Mas há soluções sendo discutidas, assunto a que voltaremos na próxima edição.

iSRaEl NÃo acEitoU paciENtES apaREciDENSES coMo coBaiaS
Felizmente não deu em nada: a embaixada de Israel nunca respondeu à oferta do prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, que ofereceu o hospital Municipal 
para testar o spray nasal israelense. O medicamento não tem comprovação de eficácia contra a Covid-19 e é apenas um projeto em andamento em um laboratório 
de Telavive. Pela proposta de Mendanha, que caiu no vazio, pacientes aparecidenses serviriam de cobaias para a fase de testes do remédio, que pode durar anos. 
Mas, na verdade, era só marketing do prefeito, mais uma vez. Assim como o presidente jair Bolsonaro também investiu nessa patacoada.

liSSaUER ViEiRa SE tRaNSFoRMa EM aRticUlaDoR MUltitaREFaS
É avassaladora a ocupação de espaço na política estadual pelo presidente da Assembleia Lissauer Vieira, um dos mais bem sucedidos na história e qua-
dro autêntico de renovação – hoje fiador da governabilidade do governador Ronaldo Caiado, pré-candidato a deputado federal ou a vice-governador e 
principal articulador da base governista, em processo acelerado de expansão não só dentro do Poder Legislativo, como também em todo o Estado. Ele é 
também aliado fiel de Caiado, no momento atuando com firmeza e eficiência a favor do acordo do MDB para as eleições de 2022 e com desdobramentos 
futuros que podem levar Lissauer Vieira a escalar posições ainda mais interessantes para a sua carreira política. 

caNDiDatURa DE HENRiQUE MEiREllES ao SENaDo EStÁ FRaGiliZaDa
Existe hoje – e o PSD tem consciência disso – um pessimismo galopante em relação a candidatura ao Senado do ex-ministro e atual secretário de Fazenda 
de São Paulo Henrique Meirelles, menos figurando na chapa na reeleição do governador Ronaldo Caiado. O raciocínio é simples: a soma de fatores nega-
tivos que revestem a postulação de Meirelles é, de longe, muito maior que quaisquer aspectos positivos. A primeira lembrança é a traição representada 
pela renúncia ao mandato de deputado federal que ele conquistou como o mais votado em 2022 e abandonou, sem sequer assumir, para aceitar o convite 
do então presidente Lula para presidir o Banco Central. O segundo óbice é a constatação de que, apesar de ser goiano, ele não tem nenhuma identificação 
com Goiás a ponto de, ao se filiar ao PSD, tê-lo feito em São Paulo, abrindo mão de uma reles viagem de jatinho ao Estado para aqui assinar a ficha do seu 
novo partido e dar um mínimo de “goianidade” ao gesto. Terceiro, ele, apesar das funções de importância que ocupou, nunca moveu uma palha a favor do 
estado e tem as mãos vazias para enfrentar uma campanha. Sua candidatura seria, apenas, puro oportunismo.

MENDaNHa pREciSa pRoVaR QUE tEM caciFE
EStaDUal paRa SER RESpEitaDo coMo liDERaNÇa
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MaiS SEGURaNÇa

Goiás é o 2º no Brasil em redução 
em crimes de roubos, diz estudo

a queda foi de quase 
40% em um ano, 
segundo dados do 

Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública de 2020. 
O levantamento reúne 
números de registros cri-
minais e de vítimas em 
todas as unidades da Fe-
deração. O estudo foi di-
vulgado na última quin-
ta-feira, 15,  pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública e colocou o Es-
tado em segundo lugar 
entre as unidades da fe-
deração que mais redu-
ziram as ocorrências de 
roubos, em 2020. 

O levantamento inclui 
números de todas os 26 
Estados e do Distrito Fede-
ral, levando em considera-
ção os registros do último 
ano, na comparação com 
2019. O governador do es-
tado, Ronaldo Caiado, fez 
questão de frisar a eficácia 
das ações policiais. “Isso 
se chama cidadania, é dar 
autonomia para as pesso-
as fazerem o que desejam 
sem ter o empecilho da 
bandidagem”, afirmou. 

Média de 
ocorrências 

A média nacional das 
ocorrências de roubos, que 
inclui todas as modalida-
des criminosas, fechou o 
ano de 2020 com diminui-
ção de 25,33%. As maiores 
reduções foram verificadas 
no Acre (-43,4%), Goiás 
(-38,6%), Rio de Janei-
ro (-38,2%), Minas Gerais 
(-36,6%), Sergipe (-36,0%), 
Roraima (-35,9%), Alago-
as (-35,7%), Pernambu-
co (-33,9%), Mato Grosso 
do Sul (-33,4%) e Paraná 
(-32,4%). O estudo também 
traz informações fragmen-
tadas de Crimes Violentos 
Contra o Patrimônio (CVP). 

Destaque 
para Goiás 

As quedas expressivas 
nessa modalidade con-
tinuam colocando Goiás 
em destaque. O Estado 
foi a segunda unidade da 
federação que mais dimi-
nuiu roubo de veículos, 
ficando atrás apenas do 
Amapá, que tem pouco 

mais de 860 mil habitan-
tes, segundo estimativa 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). Os registros dessa 
natureza caíram 43,2% 
no Estado, com resultado 
ainda mais expressivo do 
que a média nacional, que 
apontou recuo de 26,9%. 

Os resultados positi-
vos na segurança pública 
goiana também estão en-
tre os melhores do Brasil 
na redução de ocorrências 
de roubo em residências, 
sendo o terceiro que mais 

reduziu esses indicado-
res (-36,3%), o quinto que 
mais diminuiu roubos a 
transeuntes (-35,8%), além 
de estar entre as unidades 
federativas que apresenta-
ram as maiores quedas nos 
roubos em estabelecimen-
tos comerciais (-29,3%). 

Avanço no 
combate à 
criminalidade 

Os dados positivos de 
avanço contra a crimina-
lidade e os destaques na 

comparação nacional foram 
comemorados pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. O 
chefe do Executivo esta-
dual ainda agradeceu o 
apoio dado pelas forças 
policiais, que proporcio-
naram maior governa-
bilidade, contribuindo 
diretamente para os 
bons números no último 
ano.  “Temos em Goiás a 
melhor polícia do país. 
Precisam ser aplaudidos, 
reverenciados por todos 
os 7,2 milhões de goia-
nos”, concluiu.  

em um ano, a queda de ocorrências 
de roubo foi de quase 40% no estado

Di
vu

lg
aç

ão
 / 

SS
P-

GO

Ronaldo Caiado agradeceu o apoio dado pelas forças policiais, que proporcionaram maior 
governabilidade, contribuindo diretamente para os bons números no último ano 

ViolÊNcia DoMÉStica 

Governo atua no combate aos crimes contra mulheres no Estado

O ano de 2020, marcado 
pela pandemia do novo 
coronavírus, trouxe inú-
meras consequências. No 
último final de semana 
16, o anuário de seguran-
ça pública sobre crimes e 
estupros, divulgou dados 
mostrando que 80% dos 
lares brasileiros onde um 
homem tentou matar uma 
mulher com uma faca ou 
uma arma de fogo, essa ví-
tima era mãe e, provavel-
mente, os filhos assistiram 
às agressões. Esse é um 
dos dados apresentados 
pelo Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, di-
vulgado atualmente pelo 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP), e 

se refere ao ano de 2020, 
que foi marcado pela 
pandemia da Covid-19. 

O perfil se repete em 
números gerais: de todas 
as mulheres que sofre-
ram qualquer tipo de vio-
lência doméstica no ano 
passado, 60% têm filhos. 
As Mães também repre-
sentam 74% das vítimas 
de estrangulamento e 
tentativa de espanca-
mento, 65% das que são 
agredidas com tapa ou 
soco, empurrão ou chute 
e 65%. Em Goiás, o gover-
nador Ronaldo Caiado tem 
sido atuante nas ações de 
combate à criminalidade 
e principalmente contra a 
violência doméstica. 

Ações de combate 
No mês de maio, por 

exemplo, o Governo de 
Goiás aderiu ao Dia Laranja 
da ONU/Mulheres. Evento 
que contou com a partici-
pação de instituições que 
integram o Pacto Todos por 
Elas, além do protocolo Si-
nal Vermelho, que agora é 
lei no Estado. A ação se trata 
de uma campanha perma-
nente de combate à violên-

cia contra a mulher, formali-
zada por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Seds), formalizada no dia 
25 maio deste ano. 

O evento, realizado junto 
às primeiras-damas dos 246 
municípios goianos e aos 
representantes de diversos 
órgãos que integram o Pac-
to Todos por Elas, foi realiza-
do virtualmente. O projeto 
tem o objetivo de sugerir 

campanha para difusão de 
informações sobre a violên-
cia doméstica/familiar con-
tra a mulher e acesso a ser-
viços de proteção contínua, 
no dia 25 de cada mês e são 
realizadas divulgações de 
materiais referente ao tema. 
Os órgãos e representantes 
dos municípios devem dar 
mais visibilidade às ações 
de enfrentamento à violên-
cia contra a mulher. 

Programa contra 
o feminicídio. 

No dia 7 de abril deste 
ano, em Goiânia, o governa-
dor Ronaldo Caiado, partici-
pou do evento que marcou 
o lançamento do programa 
Todos Por Elas, idealizado 
pela Associação Comercial, 
Industrial e dos Serviços 
de Goiás (Acieg), que visa 
combater o feminicídio por 
meio da conscientização de 

trabalhadores do comércio 
e da indústria do Estado. 
Na ocasião, Caiado disse 
em discurso que, para ele, 
o agressor de uma mulher 
não pode exercer cargos pú-
blicos até que  haja um pro-
cesso de recuperação, com a 
devida confirmação de que 
a pessoa esteja pronta para 
exercer uma função nos 
serviços da administração 
estadual ou municipal. “De 
qualquer órgão”, frisou.

Pontuando que é intran-
sigente em relação a isso, é 
que o cidadão que pratica 
esse crime, dentro da ló-
gica de seu raciocínio, não 
pode ser servidor público. 
“A exclusão desse cidadão 
da função de servidor públi-
co supera qualquer norma 
constitucional de estabili-
dade. Não tem estabilidade 
para quem quer amanhã 
usufruir da sua condição, 
seja ela do cargo que ocupa.

A comemoração se deu 
após a divulgação dos 
dados do Anuário Bra-
sileiro da Segurança 
Pública. O estudo, mos-
tra que no ano passado, 
o estado de Goiás ficou 
em segundo lugar entre 
os Estados brasileiros 
que mais reduziram 
ocorrências de roubos. 

Para o secretário 
de Segurança Pública, 
Rodney Miranda, a inte-
gração entre as forças, 
associada a um maior 
trabalho de inteligên-
cia, contribuiu para o 
saldo positivo.  “O ideal 
é zerar os crimes. A de-
terminação do gover-
nador Ronaldo Caiado 
é devolver a paz e ga-
rantir a segurança aos 
goianos. Vamos conti-
nuar trabalhando para 
que essa redução seja 
constante”, afirmou o 
titular da pasta.

Di
vu

lg
aç

ão

Caiado participou do evento que marcou o lançamento do programa Todos 
Por Elas, que visa combater o feminicídio por meio da conscientização

Pandemia da Covid-19 tem 
contribuído para violência nos lares 
em todo o país, aponta estudo

Rodney Miranda 
celebra saldo 
positivo no 
combate à 
criminalidade
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investimentos

Em celebração do aniversário de Rialma, 
Caiado vistoria obras e autoriza benefícios

em comemoração aos 
68 anos de aniversário 
de Rialma, o governa-

dor Ronaldo Caiado esteve, 
nesta sexta-feira (16) no 
município, onde vistoriou 
as obras de recuperação 
da GO-480 e dos serviços 
de sinalização horizontal e 
vertical da rodovia. O tre-
cho de 14,65 quilômetros 
recebeu recapeamento em 
concreto betuminoso usi-
nado a quente (CBUQ) e 
sinalização horizontal e 
vertical, com investimento 
total de R$ 3,6 milhões. A 
agenda contou ainda com 
a inauguração de obras e 
entrega de benefícios.

Rialma, no Centro Goia-
no, no Vale do São Patrí-
cio, está contemplado no 
Programa Goiás em Movi-
mento – Eixo Municípios, 
juntamente com Barro Alto, 
Campo Limpo de Goiás, 
Ceres, Damolândia, Guari-
nos, Jaraguá, Ouro Verde de 
Goiás, Rialma, São Francisco 
de Goiás, São Luiz do Norte, 
Uruana e Vila Propício.

Na região, o Governo do 
Estado já recapeou 16,4 km 
da GO-230, entre Goianésia 
e Vila Propício, e executa a 

sinalização horizontal e 
vertical e tachas em 27,9 
km, com investimento to-
tal de R$ 3,5 milhões. Este 
serviço já foi concluído em 
trechos da mesma rodovia, 
de Santa Isabel a Cirilân-
dia (8,2 km) e de Cirilândia 
a Goianésia (28,5 km).

Na GO-338, entre Hidroli-
na e o distrito de Luzelândia, 
município de Santa Terezi-
nha de Goiás, está em anda-
mento a construção de duas 
pontes, ambas com 12 me-
tros de extensão, com vigas 

pré-moldadas de concreto, 
no valor de R$ 325 mil.

“Quero cumprimentar 
nesta data as transforma-
ções que foram feitas em 
Rialma. O povo hoje tem 
uma autoestima enorme 
pela cidade”, disse Caiado. 
“Nós só vamos ter bons 
resultados em Goiás no 
dia em que tivermos o 
governo sintonizado com 
aqueles prefeitos que 
querem, realmente, fazer 
a mudança na qualidade 
de vida das pessoas”, su-

blinhou o governador.
Na ocasião, Caiado as-

sinou ordem de serviço 
que destina R$ 500 mil 
para a reforma e amplia-
ção do Colégio Estadual 
Polivalente Rui Barbosa. O 
município tem duas esco-
las estaduais que abrigam 
737 alunos e 72 servidores. 
Com o anúncio da refor-
ma, os investimentos na 
área de educação do Go-
verno de Goiás ultrapas-
sam R$ 2 milhões em re-
cursos para o município.

O vice-governador Lin-
coln Tejota comemorou as 
entregas e falou da atuação 
junto a Caiado para que os 
benefícios cheguem à po-
pulação. “Tenho a satisfação 
de dizer que eu sou vice-
-governador desse homem. 
Somos detentores de um 
sentimento só: estamos 
aqui para servir o povo de 
Goiás”, ressaltou Tejota.

Durante a extensa pro-
gramação de aniversário, o 
governador também par-
ticipou da inauguração do 
Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS), do Complexo 
Esportivo Municipal e do 
Parque Ecológico Angelica 
Oliveira, dentre outros. “En-
tregamos obras importan-
tes à nossa comunidade. É 
motivo de muito orgulho e 
satisfação”, salientou o pre-
feito Frederico Vidigal. “Ve-
mos em Rialma um grande 
canteiro de obras. Hoje en-
tregamos 14”, frisou a secre-
tária de Obras do município, 
Dorcas Vidigal.

Participaram do evento o 
vice-prefeito de Rialma, José 
Maria de Carvalho; o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Edson Rodrigues, e demais 

vereadores; os presidentes 
Lineu Olímpio (Centrais de 
Abastecimento de Goiás - 
Ceasa) e Hélio José Lopes 
(Instituto de Assistência 
dos Servidores Públicos de 
Goiás - Ipasgo); o vice-pre-
sidente da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), Luiz 
Sampaio; a coordenadora 
regional de Educação de 
Ceres, Ivânia Ayres; o tenen-
te-coronel Lopes (Polícia 
Militar) e o tenente Douglas 
(Corpo de Bombeiros).

Compareceram, ainda, 
os prefeitos Haroldo Naves 
(Campos Verdes), Carlos Al-
berto Andrade (Goianira), 
Cleber Junio (Nova América), 
Nei dos Reis (Uruana), Gilber 
Miranda (Rianápolis), Cás-
sia Dourado (Santa Isabel), 
Edmario de Castro (Ceres), 
Joaquim Fernando Araújo 
(Itaguaru), Clayton Melo 
(Itauçu), Wilson Tavares (Ga-
meleira), Alex de Queiroz 
(Ipiranga de Goiás), Padre 
Weber (Rubiataba), Ge-
raldo Reis (Carmo do Rio 
Verde), Elieudes Dias (São 
Luiz do Norte), José Antô-
nio (Guarinos), Danilo Max 
(São Patrício) e Adriano 
Peixoto (Jesúpolis).

Agenda contou com vistoria de obras de recuperação da Go-480, inauguração de obras e entrega de 
benefícios, como a assinatura de ordem de serviço, no valor de R$ 500 mil, para reforma de colégio estadual
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Durante comemorações de 68 anos de Rialma, Caiado vistoria obras em rodovia que recebeu R$ 3,6 
milhões do Estado e assina ordem de serviço para reforma de escola: defesa de parcerias com prefeituras

sessão extraordinária híbrida

Lissauer defende divulgação do trabalho da Alego 
e ressalta pioneirismo de iniciativa no Legislativo
Durante a sessão extraordi-
nária híbrida realizada nes-
ta sexta-feira, 16, em perío-
do de recesso parlamentar, 
o presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go), Lissauer Vieira (PSB), 
defendeu com veemência 
a divulgação do trabalho 
do Parlamento na impren-
sa goiana. Desde junho, a 
população tem acompa-
nhado com frequência as 
principais ações realizadas 
pela Casa em matérias pu-
blicitárias veiculadas nos 
principais canais de comu-
nicação do estado. A ação, 
conforme destacada por 
Lissauer, é pioneira no Le-
gislativo e foi amplamente 
defendida pelos deputados 
estaduais que também par-

ticipavam da sessão. 
Lissauer explicou o que 

está sendo feito, ressaltan-
do a importância de a po-
pulação ter amplo conhe-
cimento sobre o trabalho 
do Legislativo estadual. 
“Essas atividades [que es-
tão sendo divulgadas] são 
de um colegiado, de uma 
Casa de Leis. Nós não es-
tamos divulgando aqui ati-
vidades personalistas de 
deputado A ou B, e sim a 
importância que a Assem-
bleia Legislativa tem na 
vida dos goianos em apro-
ximar cada vez mais os ci-
dadãos para entender um 
pouco dos processos que 
passam aqui”, justificou. 

“Eu cito vários exem-
plos: no período da pande-

mia, a estadualização dos 
hospitais de campanha, 
que vão virar hospitais fi-
xos; a distribuição dos re-
cursos para manter esses 
hospitais; a ajuda que a As-
sembleia Legislativa deu 
na distribuição dos recur-
sos para a educação, para 
a infraestrutura do estado. 
Agora, nesse momento de 
dificuldade, o que estamos 
fazendo, aprovando pro-
jetos de transferência de 
renda e tantas outras ma-
térias que temos aprovado, 
mostrando a importância 
desse Poder e que nós te-
mos valor e influenciamos, 
e muito, a vida dos cida-
dãos do estado de Goiás, 
dos 7 milhões e 200 mil 
pessoas que aqui vivem”, 

defendeu o presidente, 
exemplificando. 

Lissauer frisou, ainda, 
que o contrato firmado 
para realizar o serviço 
ocorreu dentro da lega-
lidade e que o Poder Le-
gislativo está usando um 
recurso próprio de seu 
planejamento orçamen-
tário, mantendo a cons-
titucionalidade. “Quando 
nós reservamos o recurso 
para publicidade dentro 
do orçamento, é um orça-
mento que é da Casa, que, 
independentemente, ele 
virá para a Casa. Não há 
gastos extras, nós apenas 
estamos fazendo gestão 
para divulgar as atividades 
legislativas dos parlamen-
tares”, salientou.
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Lissauer explicou o que está sendo feito, ressaltando a importância de 
a população ter amplo conhecimento sobre o trabalho do Legislativo
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Prefeitura promove audiências 
públicas sobre nova iluminação

os detalhes técnicos 
e os impactos so-
ciais e econômicos 

de nova estrutura da ilu-
minação pública em Goiâ-
nia serão temas de debate 
da 1° audiência pública 
promovida pela Prefeitura 
de Goiânia, na segunda-
-feira (19/7), às 19 horas.

A reunião, que terá 
formato híbrido em res-
peito aos protocolos de 
prevenção ao contágio à 
Covid-19, será realizada 
presencialmente na Igreja 
Cristã da Restauração (Av. 
Paulo Alves da Costa, s/n°, 
Parque das Amendoeiras) 
e será transmitida pelo ca-
nal oficial da Prefeitura no 
YouTube. Será a primeira 
de quatro reuniões que se-
rão promovidas pelo Con-
selho Gestor da Ilumina-
ção Pública da Prefeitura 

de Goiânia.
O objetivo do municí-

pio, com a modernização 
do sistema de luminosida-
de nos bairros da capital, 
é proporcionar economia 
financeira nos gastos men-
sais com a iluminação pú-
blica, reduzir gastos com 
manutenção dos pontos 
de luz, aumentar a am-
plitude da claridade e co-
laborar com os sistemas 
de vídeo monitoramentos 
públicos e privados que fa-
zem a segurança das vias, 
utilizar lâmpadas com me-
lhor eficiência energética, 
maior durabilidade e com 
menor impacto ambiental.

O projeto de nova estru-
tura de iluminação foi pro-
posto a partir de estudos 
técnicos e de uma visita 
recente de uma comitiva 
do poder público munici-

pal à cidade de Salvador, 
na Bahia. A capital baiana  
vem trocando gradativa-
mente as lâmpadas de só-
dio por LED desde 2019 e 
alcançando ótimos resul-
tados e satisfação da po-
pulação. A economia para 
os cofres públicos com a 
modernização das lumi-
nárias, em Salvador, chega 
a quase 50% na utilização 
da energia elétrica, com 

baixos custos de manuten-
ção, além da melhora nas 
condições de segurança 
das pessoas e na visibili-
dade noturna.

O Conselho Gestor da 
Iluminação Pública da 
Prefeitura de Goiânia tem 
como membros um repre-
sentante de cada um dos 
órgãos da administração 
e entidades civis públicas 
como as secretarias de 

Finanças, Infraestrutura e 
Serviços Públicos, Admi-
nistração, Planejamento 
Urbano e Habitação, Pro-
curadoria Geral do Municí-
pio, Legislativo Municipal, 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Conselho Consultivo 
das Associações de Bairro, 
ACIEG, SECOVI, CREA/GO e 
do Conselho de Consumi-
dores de Energia Elétrica 
de Goiás (Conseg).

As próximas três au-
diências públicas serão 
realizadas no salão comu-
nitário da Paróquia Cristo 
Redentor (Rua R-7, n° 154, 
Vila Redenção); Paróquia 
Nossa Senhora da Terra 
(Avenida do Povo, n° 2, 
Jardim Curitiba); e no Colé-
gio Integrado (Rua J-47, n° 
120, Setor Jaó), respectiva-
mente nas datas: 22, 27 e 
29 de julho de 2021.

Aspectos técnicos, econômicos e sociais 
de novas lâmpadas de Led em toda a 
cidade serão apresentados em quatro 
encontros em diferentes regiões
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O objetivo do município, com a modernização do sistema de luminosidade nos bairros da capital, é proporcionar economia financeira

saúde

Central Covid-19 vistoria cumprimento 
das medidas sanitárias da capital
Em ação fiscal realizada 
na madrugada deste do-
mingo (18/7) equipes da 
Central de Fiscalização 
de Combate a Covid19 
da Prefeitura de Goiânia 
vistoriaram oito estabe-
lecimentos denunciados 
por irregularidades no 
cumprimento das medi-
das sanitárias.

Das oito denuncias, 
apenas um espaço de 
eventos foi autuado 

pelos auditores fiscais 
da Vigilância Sanitária 
Municipal por aglome-
ração e pelo não uso 
de máscaras de prote-
ção pelos presentes. 
Além  disso,  o espaço 
foi autuado por polui-
ção sonora pela Agên-
cia Municipal de Meio 
Ambiente (Amma).

Outros cinco estabe-
lecimentos foram au-
tuados pelos auditores 

fiscais da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamen-
to Urbano e Habitação 
(Seplanh) por falta de 
alvarás de localização e 
funcionamento, sendo 
que quatro destes tam-
bém foram autuados 
por estarem funcionan-
do além do horário per-
mitido pela legislação 
sem a devida autoriza-
ção para funcionamen-
to em horário especial.
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Um total de 6 estabelecimentos foram autuados pelos auditores fiscais da  Seplanh
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Começa a Semana Estadual 
da Agricultura Familiar

Braço forte da econo-
mia agropecuária, a 
agricultura familiar 

será celebrada com uma 
sequência de palestras na 
Semana da Agricultura Fa-
miliar, realizada pela Agên-
cia Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) e pela Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), entre as próximas 
segunda (19) e sexta-feira 
(23), no canal do órgão no 
YouTube. O evento marca 
a Semana Estadual da 
Agricultura Familiar, ins-
tituída pelo governador 
Ronaldo Caiado em razão 
do Dia Nacional da Agri-
cultura Familiar, come-
morado em 24 de julho.

Com uma programa-
ção extensa, os encontros 
acontecerão a partir das 
14h, reunindo autoridades, 
técnicos extensionistas, 

pesquisadores e também 
agricultores familiares 
assistidos pela Emater, 
além de profissionais do 
Sebrae Goiás, Senar Goiás, 
Ceasa e Agrodefesa, para 
abordarem os principais 
temas de interesse des-
se segmento. A abertura 
será conduzida pelo pre-
sidente da Agência, Pedro 
Leonardo Rezende, e pelo 
secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to, Tiago Mendonça.

“Grande parte dos ali-
mentos que chegam até a 
mesa dos brasileiros vem 
da produção da agricul-
tura familiar. Além da se-
gurança alimentar, a força 
do setor é delineada por 
sua importância econô-
mica, sendo fundamental 
para o desenvolvimento 
rural de Goiás”, afirma o 
presidente da Emater. 

De acordo com ele, a 
grande atribuição da ins-

tituição é ser o canal exe-
cutor das políticas públi-
cas implementadas pelo 
Governo de Goiás para a 
população rural, levando 
informação, novas tecno-
logias e assessoria técnica. 
“Anualmente, recebem as-
sistência técnica e parti-
cipam de nossos eventos 
de multiplicação de tec-
nologia rural mais de 17 
mil famílias. Todos os dias 
nossos técnicos e exten-
sionistas realizam mais de 
200 atendimentos nos 246 
municípios goianos”, com-
pleta a liderança.

Os números atestam 
a potência da agricultu-
ra familiar goiana. Se-
gundo o último Censo 

Agro, divulgado em 2017 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), dos 152 mil 
estabelecimentos agro-
pecuários em Goiás, 95 
mil são de agricultores 
familiares, ou seja, 62% 
do total. Nacionalmente, 
o setor ocupava 77% das 
propriedades naquele pe-
ríodo, o que correspondia 
a quase 4 milhões de es-
tabelecimentos.

O secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tiago 
Mendonça, também desta-
ca que a agricultura fami-
liar tem uma significativa 
representatividade no Es-
tado de Goiás, tanto pelo 

abastecimento de alimen-
tos quanto pela importân-
cia socioambiental. 

“O Governo de Goiás 
reconhece o trabalho do 
segmento e trabalha para 
minimizar os desafios en-
frentados. A Semana Esta-
dual de Agricultura Fami-
liar é uma das iniciativas 
voltadas à capacitação e 
comunicação com o agri-
cultor familiar. Por meio 
da Seapa e jurisdiciona-
das Emater, Agrodefesa e 
Ceasa, o governo realiza 
um trabalho de comuni-
cação direta para ouvir 
as demandas do produtor 
e desenvolver políticas 
públicas que realmente 
façam a diferença na vida 

dos goianos”, enfatiza.

Semana Estadual 
da Agricultura 
Familiar

A Semana Estadual da 
Agricultura Familiar foi 
instituída pelo governa-
dor Ronaldo Caiado, por 
meio da sanção da Lei 
nº 20.513, de 12 de julho 
de 2019. Desde aquele 
ano, sempre na semana 
que compreende o Dia 
Nacional da Agricultura 
Familiar, em 24 de julho, 
devem ser desenvolvidas 
atividades para celebrar 
esse segmento que é fun-
damental para o desen-
volvimento de Goiás.

emater e Seapa realizam Ciclo de 
Palestras em Programação conta 
com série de atividades on-line 
para debater principais temas de 
interesse do segmento; evento será 
transmitido, ao vivo, de segunda 
(19) a sexta-feira (23) pelo canal 
da emater no YouTube
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De acordo com o IBGE, dos 152 mil estabelecimentos agropecuários em Goiás, 95 mil são de agricultores familiares, ou seja, 62% do total

goiânia

Prefeito Rogério Cruz inspeciona obras da Seinfra
O prefeito Rogério Cruz 
e o secretário de Infra-
estrutura Urbana, Fausto 
Sarmento, acompanhados 
do chefe de gabinete José 
Alves Firmino, dedicaram 
a manhã deste sábado 
(17/7) para vistoriar obras 
em andamento e outra já 
concluída pela capital.

A primeira parada acon-
teceu no Viaduto das ave-
nidas Perimetral e Goiás, 
onde está uma das frentes 
de serviço do BRT Norte-
-Sul. No local estão sendo 
instaladas as 36 vigas e em 
breve será feito o aterro.

“Visitamos o viaduto do 
BRT na Goiás Norte com a 
Perimetral Norte, olhamos 

as vigas que foram insta-
ladas e tenho certeza que 
será uma obra maravilhosa 
para nossa cidade. Muito 
em breve vamos anunciar 
a inauguração do nosso 
BRT”, afirmou o prefeito.

Em seguida, a comitiva 
se dirigiu para a Região 
da 44, onde conferiram os 
trabalhos da Seinfra no 
viaduto que passa sobre 
a Marginal Botafogo. Essa 
é uma obra muito deseja-
da por toda a comunidade 
que trabalha na região, 
que é o segundo maior 
polo de moda do Brasil, 
pois vai facilitar a mobili-
dade e o trânsito.

Por fim, chegaram ao Par-

que Zoológico de Goiânia, 
onde a Seinfra realizou o 
serviço de desassoreamen-
to do Lago dos Macacos. 
“Por aqui retiramos 600 ca-
minhões de terra, trabalha-
mos ininterruptamente por 
85 dias e estamos encerran-
do com a proteção das ilhas 
para que não aconteça mais 
esse rebaixamento. Vamos 
conseguir controlar o perí-
metro das ilhas”, explicou o 
titular da Seinfra.

“Encerramos aqui nos-
sa visita, com essa obra 
maravilhosa. Agradeço 
toda a equipe da Seinfra 
que tem se empenhado 
em fazer o melhor pela 
cidade”, disse Rogério Cruz.
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“Agradeço toda a equipe da Seinfra que tem se empenhado em fazer o melhor pela cidade”, disse Cruz
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Programa Universitário do Bem 
abre prazo para renovar inscrição

o Governo do Estado, 
por meio da Orga-
nização das Volun-

tárias de Goiás (OVG), dá 
início ao período de reno-
vação das bolsas de estu-
do do Programa Univer-
sitário do Bem (ProBem). 
O prazo para que os estu-
dantes já contemplados 
pela iniciativa renovem o 
benefício vai até o dia 31 
de julho. A renovação é 
um dos requisitos obriga-
tórios para a permanên-
cia do bolsista no quadro 
de favorecidos para o se-
gundo semestre letivo 
de 2021 e deve ser rea-
lizada de forma eletrô-
nica, por meio da Central 
de Informações do Bol-
sista (http://sistemas.ovg.
org.br/bolsistas/).

Para renovar o benefí-
cio, os universitários pre-
cisam acessar o site ovg.
org.br, clicar no banner do 

ProBem e seguir o passo 
a passo: atualizar os da-
dos pessoais e do grupo 
familiar; enviar os docu-
mentos solicitados; res-
ponder à pesquisa e sele-
cionar sua preferência de 
análise socioeconômica 
para o próximo semestre 
(2021/2), se pelo indi-
cador multidimensional, 
com os dados do CadÚ-
nico, ou via análise tradi-
cional de renda realizada 
pela equipe do Programa. 
Após essa etapa, basta 
que o estudante assine e 
emita eletronicamente o 
Termo de Adesão. 

De acordo com a presi-
dente de honra da OVG e 
coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, mais que uma bol-
sa de estudos, o ProBem 
oferece a oportunidade de 
mudança de vida. “Todos 

sabemos que muitas fa-
mílias não têm condições 
de manter o filho em uma 
universidade por quatro ou 
cinco anos. Também sabe-
mos que a realidade socio-
econômica dessas famílias 
pode ser transformada por 
meio do estudo. Por isso, 
hoje, todos os bolsistas 
têm as mesmas chances 
no programa, por meio do 
Banco de Oportunidades”, 

frisa Gracinha Caiado.
Atualmente, as bolsas 

de estudos da OVG aten-
dem cerca de 6 mil uni-
versitários em situação de 
vulnerabilidade social em 
todo o Estado. Com o novo 
processo seletivo, esse 
número chegará a 10 mil. 
Para manter o benefício, 
eles são estimulados a se 
envolverem em ações so-
ciais em prol da sociedade. 

No último semestre, em 
decorrência da pandemia 
da Covid-19, os estudan-
tes puderam contabilizar 
pontos por meio da par-
ticipação em lives pro-
movidas ou apoiadas pela 
OVG, pela doação voluntá-
ria de sangue ou plaquetas 
e por meio de cursos on-
-line de capacitação. 

Ao longo deste período, 
o Banco de Oportunidade 

disponibilizou nove lives, 
além de cinco cursos on-
-line gratuitos oferecidos 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai). Já 
os bancos de sangue re-
ceberam 6.680 doações de 
hemocomponentes, que 
ajudam a salvar inúmeras 
vidas em todo o Estado.

A diretora-geral da OVG, 
Adryanna Melo Caiado, 
destaca que a missão do 
ProBem é oferecer opor-
tunidades aos estudantes 
que não têm condições de 
pagar pelo curso superior. 
“Esse é um Programa que, 
agora, consegue transfor-
mar efetivamente a vida 
dos estudantes vulnerá-
veis de Goiás. Essa etapa 
de renovação é impor-
tantíssima, pois é ela que 
garante a continuidade do 
benefício para o semes-
tre seguinte e, sucessiva-
mente, até o fim do curso. 
Por isso, eu peço a cada 
um dos nossos bolsistas: 
não deixem para a última 
hora!”, enfatiza Adryanna.

As dúvidas sobre a re-
novação, Banco de Opor-
tunidades e outras ques-
tões relativas ao ProBem 
podem ser esclarecidas 
telefone (62) 3201-9351 
ou pelo WhatsApp (62) 
99641-6090.

Bolsistas têm até 31 de julho para 
renovar benefício concedido pelo 
Governo de Goiás. Pedido deve ser 
realizado no site da oVG (ovg.org.br) 
e é necessário para que ProBem seja 
mantido no próximo semestre letivo 
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De acordo com a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primei-
ra-dama Gracinha Caiado, mais que uma bolsa de estudos, o ProBem oferece a oportunidade de mudança de vida

Fundo Protege

Governo de Goiás credencia construtoras 
para reforma e melhoria de habitações

O Governo de Goiás ini-
ciou o credenciamento de 
empresas de construção 
civil interessadas em pres-
tar serviços de reforma, 
melhoria, ampliação e/ou 
conclusão de obras em 
moradias de interesse so-
cial. Serão atendidas 4.550 
unidades distribuídas em 
152 municípios goianos. 
Para a execução das obras, 
serão disponibilizados cer-
ca de R$ 90 milhões, do 
Fundo de Proteção Social 

do Estado de Goiás (Prote-
ge). O foco está em cons-
trutoras e empresas afins 
especializadas nesta pres-
tação de serviços técnicos, 
de acordo com as qualifi-
cações descritas no edital.

De acordo com o cer-
tame, já disponível para 
consulta no site da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), as propostas de-
vem ser enviadas dentro 
das especificidades exigi-
das para o e-mail: proto-

colo@agehab.go.gov.br, a 
serem submetidas à análi-
se da Comissão Permanen-
te de Licitação (CPL) da 
Agência. A empresa candi-
data habilitada participará, 
posteriormente, de sorteio 

que definirá quais unida-
des ela atenderá. Após a 
divulgação do resultado da 
análise, no site da Agência, 
a empresa candidata tem 
cinco dias para apresentar 
recursos no caso de inabi-

litação inicial.
O credenciamento de 

empresas é uma das fases 
das ações do programa 
Goiás Social, lançado re-
centemente pelo Governo 
de Goiás, abarcando todas 
as áreas de atendimento 
à parcela da população 
goiana com maior vulne-
rabilidade social. “Vamos 
romper as desigualdades 
regionais, e dar aos mais 
pobres cidadania e digni-
dade”, ressalta o governa-
dor Ronaldo Caiado, que 
esteve presente em diver-
sos canteiros de obras e 
também visitou unidades 
habitacionais aptas a se-
rem reformadas.

O programa inclui vá-
rias frentes de trabalho, 
desde a contratação de no-
vas moradias para famílias 
sem condições de habita-
ção digna; regularização 
de imóveis já existentes, 
mas ilegais; construção de 
equipamentos comunitá-
rios, como praças, escolas 
de educação infantil e cen-
tros de convivência; além 
de reforma e melhoria de 
casas precárias já habita-
das, caso atendido por este 
edital. “Nosso trabalho é 
incansável e vem sendo 
realizado em ações habi-
tacionais diversificadas”, 
sublinha o presidente da 
Agehab, Lucas Fernandes.
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Credenciamento já pode ser efetuado pelas empresas interessadas 
em executar reforma e melhoria de 4.550 moradias, distribuídas 
em 152 municípios, que serão atendidos pelo Governo de Goiás

Ao todo, 4.550 moradias serão 
atendidas, distribuídas pelo estado, com 
investimento na ordem de R$ 90 milhões
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Websérie autocuidado 
Buscando trabalhar dicas importantes sobre saúde e bem-estar para as pessoas melhorarem a sua 
qualidade de vida, o Laboratório Teuto dá início a websérie “Autocuidado”, inspirada nos sete pilares do 
autocuidado da organização Mundial da Saúde (oMS). o episódio piloto (encurtador.com.br/dgxdY) da 
série já está disponível nas redes sociais do laboratório e trabalha o conceito do que é autocuidado. os 
próximos episódios, que serão postados mensalmente, são divididos em 12 temas e abordam assuntos 
como alimentação, suplementos alimentares, probióticos, atividade física e muito mais.

cripto
Criada em 2019, após aquisição da Bomesp, pioneira no mercado de criptomoedas do Brasil, a Stonoex 
acaba de lançar seus primeiros criptoativos: o CoffeeCoin (COFBR) e o Save The Green Token (ZCO2). Am-
bos são lastreados em ativos reais, respectivamente, café e crédito de carbono. As duas criptomoedas 
dão a largada para a tokenização no mundo empresarial, possível com a tecnologia do blockchain e a dis-
rupção dos métodos de pagamento. A empresa projeta, para 2021, a movimentação de R$ 2 bi, no merca-
do brasileiro e no exterior. Para acelerar negócios e com o objetivo de seguir lançando suas criptomoedas 
empresariais, a Stonoex tem realizado parcerias com grandes empresas interessadas em tokenizar seus 
ativos. o grande diferencial da Stonoex é que a empresa oferece expertise e tecnologia pioneira para os 
projetos cripto, entregando resultados tangíveis e com a garantia que aquele token irá vingar. 

petróleo
A demanda por diesel no Brasil no 3º trimestre de 2021 deve superar os níveis registrados no mesmo perí-
odo de 2019, ano pré-pandemia. É o que aponta o Relatório de Previsão do Mercado de Petróleo da S&P 
Global Platts Analytics para a América Latina. A demanda deve alcançar o patamar de 1,1 milhão de barris 
por dia, 15 mil barris a mais do que em 2019. o relatório mostra que o apoio dos setores de agricultura e 
transporte, as fortes vendas no varejo e o desempenho econômico melhor do que o previsto são fatores 
que devem influenciar o aumento da demanda por diesel no curto prazo. Porém, infecções por COVID-19, 
tensões políticas e a seca em curso são pontos de atenção que podem interferir nas projeções.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Ex-vice-presidente do Banco Bradesco e CEO do Banco PAN, o executivo José Luiz Acar Pedro 
é o novo sócio-investidor da Clínica Vittá. Recebido pela diretoria da empresa, Acar esteve 
em solo goiano na última quarta-feira (07) para visitar as seis unidades da empresa localiza-
das na capital, Aparecida de Goiânia e Anápolis, além de outras três recém-inauguradas em 
Brasília. O plano de expansão da rede de medicina prevê a abertura de mais quatro clínicas 
ainda em 2021, uma unidade completa em Goiânia e mais três na capital federal.  

terceira parcela

Trabalhadores nascidos em dezembro 
já podem sacar o auxílio emergencial

trabalhadores infor-
mais e inscritos no 
Cadastro Único para 

Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
nascidos em dezembro po-
dem sacar a partir de hoje 
(19) a terceira parcela do 
auxílio emergencial 2021. 
O dinheiro foi depositado 
nas contas poupança di-
gitais da Caixa Econômica 
Federal em 30 de junho.

Os recursos também 
poderão ser transferidos 
para uma conta-corrente, 
sem custos para o usuá-
rio. Até agora, o dinheiro 
apenas podia ser movi-
mentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que 
permite o pagamento de 

contas domésticas (água, 
luz, telefone e gás), de 
boletos, compras em lojas 
virtuais ou compras com 
o código QR (versão avan-
çada do código de barras) 
em maquininhas de esta-
belecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 

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

O saque originalmente 
estava previsto para ocor-
rer em 12 de agosto, mas 
foi antecipado em cerca 
de três semanas por deci-

são da Caixa. Segundo o 
banco, a adaptação dos 
sistemas tecnológicos 
e dos beneficiários ao 
sistema de pagamento 
do auxílio emergencial 
permitiu o adiantamen-
to do calendário.

O auxílio emergencial 
foi criado em abril do ano 

passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de fa-
mília monoparental e, de-
pois, estendido até 31 de 
dezembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova roda-
da de pagamentos, prevê 
parcelas de R$ 150 a R$ 
375, dependendo do per-
fil: as famílias, em geral, 
recebem R$ 250; a família 
monoparental, chefiada 
por uma mulher, recebe R$ 
375; e pessoas que moram 
sozinhas recebem R$ 150. 
O programa se encerraria 
neste mês, mas foi prorro-
gado até outubro.

Regras
Pelas regras estabeleci-

das, o auxílio será pago às 

famílias com renda mensal 
total de até três salários 
mínimos, desde que a ren-
da por pessoa seja inferior 
a meio salário mínimo. É 
necessário que o benefi-
ciário já tenha sido consi-
derado elegível até o mês 
de dezembro de 2020, 
pois não há nova fase 
de inscrições. Para quem 
recebe o Bolsa Família, 
continua valendo a regra 
do valor mais vantajoso, 
seja a parcela paga no 
programa social, seja a do 
auxílio emergencial.

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

Terceira parcela 
foi depositada 
em 30 de junho
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Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h

novo sócio-investidor novo sócio-investidor novo sócio-investidor 
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCo 
2014 CoMPLeTo 4 PoR-
TAS ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRANCo 2014 
C/ AR+dh ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCAS e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLhA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICo doNo 2.0 
FLeX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PNeuS NoVoS ACeI-
To TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PLeTA ACeITo TRoCA e FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe duPLA ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLho 
2003 CoMPLeTo 2 PoR-
TAS 1.0 SoLeIL R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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Palmeiras supera Atlético-GO pelo 
Brasileiro e vence a sétima seguida

Neste domingo (18), o 
Palmeiras derrotou 
o Atlético-GO por 

3 a 0 no Estádio Antônio 
Accioly, em Goiânia, pela 
12ª rodada do Campeona-
to Brasileiro. Foi o sétimo 
triunfo seguido da equipe 
dirigida por Abel Ferreira, 
sendo o sexto pela compe-
tição nacional. O resultado 
igualou a sequência mais 
positiva do técnico portu-
guês, de sete vitórias con-
secutivas entre 2 e 16 de 
maio deste ano.

O clube paulista lidera 
o Brasileiro com 28 pon-
tos. O Dragão, que chegou 
ao terceiro jogo seguido 
sem vitórias no torneio, 
desceu para o 11º lugar, 
com 15 pontos.

O Verdão foi superior 
durante os 90 minutos. Na 
primeira etapa, os visitantes 
tiveram duas boas chan-
ces para abrirem o placar. 
Aos 14 minutos, o chute do 
atacante Willian, de fora da 
área, saiu rente ao travessão 
atleticano. Sete minutos de-
pois, após desvio de cabeça 

de Willian, o meia Raphael 
Veiga bateu de primeira, 
dentro da área. O chute saiu 
mascado, mas próximo à 
trave direita defendida pelo 
goleiro Fernando Miguel. 
Do lado rubro-negro, a me-
lhor oportunidade foi uma 
cobrança de falta do ata-
cante Artur Gomes, já nos 
acréscimos, que assustou o 
goleiro Weverton.

No segundo tempo, o 
Palmeiras manteve a pos-
tura ofensiva e chegou ao 
primeiro gol aos 13 mi-
nutos. O atacante Wesley 
foi lançado na esquerda 
e cruzou na área. Willian 
se esticou para concluir e 
a bola ainda desviou em 
Éder antes de ir para as 
redes do Atlético - a arbi-
tragem deu gol contra do 
zagueiro rubro-negro.

Os anfitriões subiram as 
linhas na tentativa do em-
pate. Aos 25 minutos, um 
chute do atacante Zé Ro-
berto, com desvio no late-
ral Mayke, quase surpreen-
deu Weverton no contrapé. 
Aos 40, Artur Gomes obri-

gou o goleiro alviverde 
a uma ótima defesa em 
mais uma cobrança de 
falta perigosa. 

Aproveitando as bre-
chas defensivas para 
contra-atacar, o Verdão 
sacramentou o placar nos 
acréscimos. Lançado na 
direita, o atacante Deyver-
son cruzou e o meia Gus-
tavo Scarpa, de cabeça, fez 
o segundo. Na sequência, 
Deyverson tomou a bola 
no meio-campo e deixou 
o também atacante Breno 
Lopes na cara do gol para 

dar números finais ao jogo.
O Palmeiras volta a 

campo no próximo sába-
do (24), às 19h (horário de 
Brasília), diante do Flumi-
nense, no Allianz Parque, 
em São Paulo, pela 13ª 
rodada do Brasileiro. Antes, 
na quarta-feira (21), rece-
be a Universidad Católica 
(Chile) no jogo de volta 
do confronto pelas oitavas 
de final da Libertadores. O 
Atlético-GO descansa du-
rante a semana e só tem 
compromisso no domingo 
que vem (25), às 18h15, 

contra o Santos, na Vila 
Belmiro, em Santos (SP), 
pelo Brasileiro.

Cuiabá vence a 1ª
Também neste domin-

go, o Cuiabá superou a 
Chapecoense por 3 a 2 na 
Arena Condá, em Chapecó 
(SC). Foi a primeira vitória 
do Dourado na história 
do Brasileiro. As equipes 
seguem na zona de rebai-
xamento, mas se por um 
lado os mato-grossenses 
foram a nove pontos e 
subiram para 17º lugar, 

o Verdão do Oeste caiu 
para a lanterna da com-
petição, com quatro pon-
tos. Os catarinenses são 
os únicos que ainda não 
triunfaram nesta edição.

A Chape até saiu na 
frente com Geuvânio, aos 
16 minutos do primeiro 
tempo. Dois minutos de-
pois, o também atacante 
Jenison igualou. Aos 22, 
o zagueiro Ignácio apro-
veitou rebote do goleiro 
João Carlos e recolocou os 
anfitriões na dianteira. Nos 
acréscimos, o atacante Fe-
lipe Marques empatou de 
novo. Aos 42 minutos da 
etapa final, o centroavante 
Élton, de cabeça, decretou 
a vitória cuiabana.

Sábado dos 
visitantes

Quatro partidas abri-
ram a 12ª rodada no sá-
bado (17), com destaque 
às equipes visitantes, que 
venceram três confrontos. 
O Fortaleza subiu para ter-
ceiro lugar ao bater o São 
Paulo por 1 a 0, no Morum-
bi, com gol do atacante 
Robson. O Tricolor paulista 
estacionou nos 11 pontos, 
na 14ª colocação.

Verdão lidera competição com três 
pontos de vantagem para Atlético-MG
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