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BoaS NotíciaS

Estado tem o melhor mês de junho dos últimos 5 anos na abertura de novos 
empreendimentos comerciais, mesmo com o impacto negativo da Covid-19 na economia

MAIS EMPRESAS PARA GOIÁS 
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Governo entrega 
caminhões a 17 municípios

Alego aprova, em 
primeira fase, 

8 projetos do Governo

Prorrogada de contratos 
do FIES é prorrogado até 

30 de setembro
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Balanço dos dois anos e meio do governo de Caiado mostra que a polícia goiana é 
uma das mais eficiente do país na repressão à circulação de narcóticos em Goiás
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SeSSão extraordinária híbrida

Alego aprova, em primeira fase, 
8 projetos do Governo de Goiás

a Assembleia Legisla-
tiva de Goiás reali-
zou, nesta segunda-

-feira, 19, mais um dia de 
reuniões extraordinárias 
híbridas, que estão acon-
tecendo, por solicitação 
do Poder Executivo, para 
votação de projetos de 
lei de sua autoria e que 
demandam urgência na 
apreciação. Oito matérias 
tramitam nesse período 
de votações e a expecta-
tiva é que todas elas se-
jam votadas em definitivo 
nesta terça-feira, 20, após 
as 16 horas. Os deputados 

da Alego realizaram, hoje, 
duas sessões extraordiná-
rias e um encontro da Co-
missão Mista.

Como as proposituras 
objetos da atual convoca-
ção ainda tramitavam na 
Comissão Mista, a primeira 
sessão extraordinária do dia 
serviu para que dois parla-
mentares apresentassem 
novas matérias e para que 
o presidente da Casa, Lis-
sauer Vieira (PSB), colocasse 
em apreciação do Plenário 
a convocação de reunião 
do colegiado. A solicitação 
foi feita pelo presidente da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ), 
Humberto Aidar (MDB). Na 
oportunidade, o líder do 
Governo, Bruno Peixoto 
(MDB), solicitou que uma 
nova sessão extraordinária 
fosse realizada após en-
cerramento das delibera-
ções do colegiado.

No encontro da Co-
missão Mista, que teve os 

trabalhos conduzidos por 
Humberto Aidar, os par-
lamentares aprovaram as 
oito matérias que foram 
colocadas em pauta. To-
das as proposições haviam 
recebido pedidos de vista 
e retornaram para apre-
ciação com votos em se-
parado, apresentados por 
vários parlamentares, sete 
delas tiveram as mudanças 
propostas rejeitas pelo lí-
der do Governo. Apenas um 
projeto sofreu pequena al-
teração, para correção téc-
nica em sua redação. Com 
exceção do processo nº 
6303/21, todos os demais 
seguiram para apreciação 
em Plenário sem modifica-
ções no texto original.

Votações 
em Plenário

Com o encerramento da 
reunião da Comissão Mis-
ta, a segunda sessão ex-
traordinária foi realizada 

pelo Plenário. Os trabalhos 
tiveram início às 14h30 
e foram conduzidos pelo 
presidente Lissauer Vieira. 
Na oportunidade, os depu-
tados votaram, em primei-
ra fase de votação, todas as 
matérias que retornaram 
da Comissão Mista. Nessa 
terça-feira, 20, as propo-
situras serão submetidas 
à segunda e definitiva 
fase de votação do Plená-
rio. Se os parlamentares 
derem sinal verde a esses 
projetos, eles estarão ap-
tos a seguir para sanção 
do governador Ronaldo 
Caiado (DEM).  

Dentre as matérias 
aprovadas em primeira 
fase, está a de nº 6300/21. 
O texto autoriza o chefe do 
Poder Executivo a conce-
der subvenção econômica 
em favor da Agência Goia-
na de Habitação (Agehab), 
da Goiás Telecomunica-
ções (Goiás Telecom), da 
Indústria Química do Es-

tado de Goiás (Iquego) e 
da Metrobus. O projeto 
recebeu 16 votos favorá-
veis e sete contrários.

De acordo com a pro-
posta enviada à Alego, a 
Secretaria de Estado da 
Economia informa que o 
valor será dividido em R$ 
350.000.000,00 para a 
Agehab; R$ 1.467.000,00 
em favor da Goiás Telecom; 
R$ 12.600.000,00 para a 
Iquego e R$ 46.000.000,00 
em favor da Metrobus. A 
intenção da concessão do 
auxílio é cobrir déficits de 
manutenção das estatais. 

Outro projeto aprova-
do pelo Plenário é o de 
nº 6301/21, que amplia a 
atuação da Companhia de 
Habitação de Goiás em 
Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab). O objetivo é 
aprimorar o texto vigente 
e permitir que as atribui-
ções da entidade se dire-
cionem à evolução natural 
das demandas da área da 

habitação. Foram registra-
dos 21 votos favoráveis e 
dois contrários à matéria.

A propositura que 
está protocolada sob nº 
6302/21, que institui a 
criação do programa de 
transferência de renda 
Mães de Goiás,  também 
poderá ser apreciada, em 
segunda fase, pelos parla-
mentares nessa terça-feira, 
20. Em sua primeira apre-
ciação em Plenário, obteve 
26 votos favoráveis.

A matéria tem o obje-
tivo de garantir atenção 
social e financeira às mães 
que tenham filhos com até 
seis anos de idade e em si-
tuação de extrema pobre-
za. A iniciativa visa garantir 
a essas mães um benefício 
mensal no valor de R$ 
250,00. O Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal será utili-
zado para identificação e 
caracterização das famílias 
em extrema pobreza.

A Assembleia 
realizou, nesta 
2ª-feira, 19, 
duas sessões 
extraordinárias e 
um encontro da 
Comissão Mista. 
os trabalhos 
do dia foram 
dedicados à 
apreciação de 
pauta contendo 
oito projetos, 
protagonistas 
desse período 
de convocação 
extra feita pelo 
Governo, autor 
de todos eles
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Nessa 3ª-feira, 20, as proposituras serão submetidas à 2ª fase de votação do Plenário. Se os deputados derem sinal verde a essas matérias, elas seguirão para sanção do governador Ronaldo Caiado

A proposição de nº 
6303/21 também pode-
rá ser analisada pelos 
deputados na sessão ex-
traordinária de amanhã. 
Hoje, ela foi aprovada 
com 23 votos favoráveis. 
O texto propõe a criação 
do Programa de Alfabe-
tização AlfaMais Goiás. O 
programa deverá ser im-
plantado em regime de 
colaboração com os 246 
municípios goianos, onde 
beneficiarão um total de 

1.633 unidades escolares 
de Educação Infantil e de 
1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental. Segundo 
justificativa do projeto 
elaborado pela Secreta-
ria Estadual de Educação, 
a iniciativa contemplará 
mais de 200 mil estudan-
tes e oito mil professores 
inseridos nessas etapas 
iniciais do ensino básico. 

A matéria também pre-
vê a oferta de prêmios de 
até R$ 80 mil para as 150 

escolas que apresentarem 
os melhores desempenhos 
dentro dos objetivos do 
programa. Serão disponibili-
zadas igualmente, ao longo 
de 12 meses, mais de 800 
bolsas a educadores. Os va-
lores das bolsas variam de 
R$ 600 a R$ 2 mil. 

O projeto de nº 
6304/21, que cria o incen-
tivo à alfabetização, desti-
nado a premiar as escolas 
públicas da rede estadual 
e municipal, também es-

tará em pauta. De acordo 
com a propositura, a Lei de 
Incentivo à Alfabetização 
(Leia) visa premiar escolas 
públicas da rede estadual 
e municipal de ensino que 
obtiverem os melhores 
resultados no Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação do Estado de Goiás 
na Alfabetização (Idego-
-Alfa) e no Sistema de 
Avaliação Educacional do 
Estado de Goiás (Saego).

A premiação, conforme 

a matéria, será no valor 
de até R$80.000,00 às es-
colas da rede pública de 
Goiás que obtiveram os 
melhores resultados no 
Saego-Alfa. Para as ins-
tituições com resultados 
menos promissores, o fo-
mento será no valor de 
até R$40.000,00. O projeto 
obteve 23 votos favoráveis.

A pauta prevista para a 
sessão extraordinária des-
sa terça-feira, 20, também 
contempla o projeto de lei 

nº 6305/21, que cria simul-
taneamente, em Goiás, a 
Bolsa Qualificação, a Bolsa 
Alfabetizador e o Auxílio 
Alimentação, no âmbito, 
respectivamente, da Secre-
taria de Estado da Retoma-
da (SER), da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) 
e da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social 
(SEDS). Ao ser analisada 
pelo Plenário nessa segun-
da-feira, 19, a matéria rece-
beu 21 votos favoráveis.

Iniciativas para a Educação Infantil e de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental
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2.883 novos cnPJs

Goiás tem melhor junho de abertura 
de empresas dos últimos cinco anos

apenas no primeiro 
semestre de 2021, 
foram registrados 

17.321 novos negócios no 
Estado, o que correspon-
de a 5.842 CNPJs a mais 
quando comparado com 
o mesmo período do ano 
passado. “É fundamental 
promover harmonia en-
tre Governo do Estado, 
empresários, industriais 
e comerciantes para se-
guirmos no caminho do 
crescimento”, diz gover-
nador Ronaldo Caiado

Goiás registrou o me-
lhor mês de junho de 
abertura de empresas dos 
últimos cinco anos. Ao 
todo foram criados 2.883 
novos CNPJs no Estado, 
que superam as marcas 
do mês de 2020, quando 
foram registradas 2.107 
novas empresas, 2019 
com 1.631, 2018 (1.676) 
e 2017 (1.704).

As informações tam-
bém revelam que junho 
é o terceiro mês com a 
maior consolidação de 
novos negócios registra-
dos desde 2017, estando 
atrás apenas dos meses 
de março e maio deste 
ano, quando foram aber-

tas 3.090 e 2.910 empre-
sas, respectivamente. Os 
dados foram divulgados 
pela Junta Comercial do 
Estado de Goiás (Juceg).

Para o governador Ro-
naldo Caiado, uma das 
metas do Estado é apoiar 
quem queira investir e 
abrir o seu próprio negó-
cio em solo goiano, e os 
dados têm mostrado esse 
resultado. “É fundamental 
promover harmonia en-
tre o Governo do Estado, 
empresários, industriais e 
comerciantes para seguir-
mos no caminho do cres-
cimento”, defendeu.

Apenas no primeiro 
semestre de 2021, foram 
registradas 17.321 novas 
empresas no Estado, o 
que corresponde a 5.842 
CNPJs a mais quando 
comparado com o mes-
mo período do ano pas-
sado, quando fechou os 
seis primeiros meses com 
11.479 novas empresas.

Com isso, Goiás tam-
bém acumula 887.783 
empresas ativas em todo 
seu território, sendo 
31,05% ativas em Goiâ-
nia; 6,96% em Aparecida 
de Goiânia e 5,73% em 

Anápolis. Os dados não 
incluem os microempre-
endedores individuais 
(MEIs), que são constituí-
dos de forma virtual por 
meio do portal do Micro 
Empreendedor Individual.

Mais resultados
As principais ativida-

des executadas, pelas em-
presas no mês de junho, 
são de predominância de 
serviços combinados de 
escritório e apoio adminis-
trativo (244), seguido das 
de construção de edifícios 
(207) e das atividades de 
consultoria em gestão em-

presarial (193).
Segundo o presidente 

da Juceg, Euclides Barbo 
Siqueira, os seguidos re-
cordes de empresas no 
Estado, estão ligados à 
adoção de tecnologias 
que buscam simplificar o 
processo de abertura. “Pela 
sexta vez, colhemos nú-
meros positivos neste ano, 
que superam inclusive os 
dados dos últimos cinco 
anos. Resultado de uma 
junta totalmente digital 
por meio de um governo 
eficiente, que investe em 
tecnologias para trazer 
retorno ao povo goiano, 

mesmo em um período 
tão complicado de pan-
demia”, ressaltou.

De acordo com o se-
cretário de Indústria, Co-
mércio e Serviços, José 
Vitti, Goiás caminha a 
passos largos para supe-
rar a crise provocada pela 
pandemia do coronavírus. 
Ele lembra que todos os 
indicadores desse primei-
ro semestre são positivos. 
E destaca os números do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), além dos indica-
dores da indústria e dos 
números da balança co-

mercial goiana. “Estamos 
no caminho certo. O go-
verno faz a sua parte e os 
empresários respondem 
abrindo novas empresas 
e gerando empregos e 
renda”, comentou Vitti.

Dos novos CNPJs con-
solidados no Estado no 
semestre, 508 têm capital 
social que supera a mar-
ca de R$ 500 mil. Outro 
dado, referente às empre-
sas consolidadas nos seis 
meses, é que 38,51% têm 
mulheres em seus quadros 
societários, o que equiva-
le a 6.671 empresas com 
chefia feminina.

No primeiro semestre de 2021, foram 
registrados 17.321 novos negócios no 
estado, o que corresponde a 5.842 
CNPjs a mais quando comparado com 
o mesmo período do ano passado
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Para o governador Ronaldo Caiado, uma das metas do Estado é apoiar quem queira investir e abrir o seu próprio negócio em solo goiano

na semana da agricultura Familiar

Caiado entrega caminhões a 17 municípios

O governador Ronaldo 
Caiado abre oficialmente, 
nesta terça-feira (20/7), às 
9h, a Semana da Agricultu-
ra Familiar em Goiás. Du-
rante o evento, entrega ca-
minhões basculantes para 
17 municípios goianos. O 
maquinário faz parte do 
programa Mecaniza Cam-
po, que visa à melhoria na 

infraestrutura dos municí-
pios, com a recuperação da 
malha viária, especialmen-
te em estradas vicinais. Na 
solenidade será lançado 
ainda o Comitê de Preven-
ção e Combate a Focos de 
Incêndio na Zona Rural do 
Estado. O titular da Secre-
taria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), Tiago 
Mendonça, também esta-
rá no evento, que ocorre 
na sede da pasta.

Para a aquisição dos 
caminhões, foram investi-
dos R$ 4.715.247,20, por 
meio de emenda parla-

mentar e com recursos da 
Superintendência do De-
senvolvimento do Cen-
tro-Oeste (Sudeco). Entre 
os municípios beneficia-
dos estão Água Fria de 
Goiás, Alexânia, Alto Pa-
raíso de Goiás, Alvorada 
do Norte, Araguapaz, Bom 
Jardim de Goiás, Caval-
cante, Cristianópolis, Da-
vinópolis, Edéia, Santo 
Antônio do Descoberto, 
Simolândia, Novo Gama, 
São Miguel do Passa 
Quatro, Teresina de Goiás, 
Turvelândia e Itajá.

A Semana da Agricul-
tura Familiar em Goiás 

ocorre até o dia 23 de 
julho, com programação 
virtual, das 14 às 16h15, 
no canal da Emater no 
YouTube . São palestras, 
com conteúdo técnico e 
informativo para auxi-
liar o agricultor familiar 
no dia a dia no campo. A 
realização é da Seapa e 
Emater, com parceria da 
Agrodefesa, Ceasa Goi-
ás, GoiásFomento, Se-
nar Goiás, Sebrae Goiás 
e Federação Goiana de 
Municípios (FGM). A pro-
gramação completa está 
disponível nos sites da 
Seapa e da Emater
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O maquinário faz parte do programa Mecaniza Campo, que 
visa à melhoria na infraestrutura dos municípios, com a 
recuperação da malha viária, especialmente em estradas vicinais

Solenidade ocorre 
nesta terça-feira 
(20/7), às 9h, na 
sede da Seapa
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tecnologia

Goiás recebe Campus Party Digital, 
pelo terceiro  ano consecutivo

considerada a maior ex-
periência para fãs de 
tecnologia do mundo, 

Goiás recebe, pelo terceiro 
ano consecutivo, uma edi-
ção da Campus Party. De 22 
a 24 de julho, o evento será 
realizado no formato híbri-
do, com cinco palcos 100% 
online e o Palco Goiás, di-
retamente do Passeio das 
Águas Shopping, na região 
Norte de Goiânia. 

A CP Digital receberá 
palestras com grandes 
nomes do empreende-
dorismo digital no Brasil, 
como Caito Maia (fun-
dador da Chilli Beans), 
Abílio Diniz (CEO Pe-
nínsula), Luis Justo (CEO 
Rock’n’Rio), Ricardo Cap-

pra (Chief Data Scientist 
Cappra Lab), Maitê Lou-
renço (CEO do BlackRocks 
Startups) e Dado Schneider 
(criador da marca Claro).

Serão três dias de um 
evento imersivo, criativo, 
disruptivo e digital. Mais 
de 250 horas de conteú-
do construídos a partir de 
comunidades (hackathons, 
call4 talks, startup 360º), 
curadoria (Campus Party, 
Include, Cybervolunteers) 
e parcerias (universidades, 
startups e institutos). As 
atividades serão realizadas 
entre 11h30 e 22 horas e a 
expectativa é de que mais 
de três milhões de campu-
seiros acompanhem o even-
to online só no Brasil.

“Cada ano que passa, 
Goiás se torna mais ino-
vador, empreendedor e di-
gitalizado, melhorando as 
condições para que as pes-
soas possam desenvolver e 
estruturar suas ideias criati-
vas dentro de um ambiente 
tecnológico. A Campus Party 
exemplifica tudo isso, pois 
é um evento divertido que 
conecta as pessoas à inova-
ção, à tecnologia e ao pen-
samento empreendedor”, 
afirma o secretário de De-
senvolvimento e Inovação, 
Marcio Cesar Pereira.

O secretário-chefe da 
Governadoria, Adriano da 
Rocha Lima, considera fun-
damental a realização da 
Campus Party em solo goia-

no, principalmente em um 
momento em que a tecno-
logia tem ganhado maior 
protagonismo nas políticas 
públicas. “A Campus Party é 
um grande movimento de 
transformação da socieda-
de, de inclusão digital. Em 
um mundo cada vez mais 
digitalizado, a tecnologia 
é capaz de transformar o 
mundo. Cabe à ela ajudar 
a transformar a vida do 
cidadão, facilitando o seu 
dia-a-dia”, pontua.

A parceria firmada com 
o Instituto Campus Par-
ty, ainda em 2019, ano da 
primeira edição em Goiás, 
permitiu que, em 2021, 
fossem inaugurados seis 
laboratórios Include e 

outros 14 estão previstos 
para serem entregues até 
o final do ano. Os labora-
tórios são equipados com 
o que há de mais moderno 
em tecnologia e inteligên-
cia artificial, e vão atender 
estudantes da rede estadu-
al de ensino. “Nossa meta é 
encerrarmos o ano como o 
Estado com maior número 
de laboratórios Include do 
país”, afirma Rocha Lima.

Palco Goiás
Em virtude da pandemia, 

o Palco Goiás não terá ca-
deiras para o público - ape-
nas espaço para os entre-
vistados. No entanto, bem 
como todo o evento, terá 
transmissão 100% online. 
“Estamos fazendo tudo com 
total segurança sanitária. In-
clusive, quem estiver dentro 
do shopping poderá acom-
panhar o evento por telões 
instalados na praça de ali-
mentação, mas sem aglo-
meração”, revela o gerente 
de Fomento às Incubadoras 
Tecnológicas e Startups da 
Sedi, Carlos Magno.

Até o momento são 28 
atividades (workshops, pa-
lestras e painéis) progra-
madas no Palco Goiás, pro-
movidas por 13 parceiros e 
três secretarias de Estado. 
Os especialistas vão discutir 

temas diversos, como eco-
nomia circular, biotecnolo-
gia, inteligência artificial, 
resíduos sólidos, empreen-
dedorismo, energia hidre-
létrica, ecossistema de ino-
vação e vendas no delivery, 
dentre outros assuntos.

Mestres de cerimônia
Também haverá um 

estúdio em que os MCs 
(mestres de cerimônia) vão 
conduzir e comentar sobre 
o evento nos intervalos 
entre as palestras, painéis 
e workshops. “A ideia é tor-
nar o evento ainda mais 
interativo”, explica a supe-
rintendente de Inovação 
Tecnológica, Lidiane Abreu. 

Hackathon
Ótima ferramenta para 

integrar os campuseiros, 
a terceira edição da Cam-
pus Party também terá um 
hackathon. De 14 a 22 de 
julho, pessoas de negócio, 
tecnologia e design têm 
o desafio de oferecer uma 
solução tecnológica para 
melhoria do ecoturismo 
goiano. A ideia é criar uma 
solução que possa ajudar 
os turistas a conhecerem 
melhor o Estado, com su-
porte para hospedagem, 
alimentação e visualização 
dos locais de ecoturismo.

evento será 
realizado no 
formato híbrido, 
com transmissão 
100% online 
e Palco Goiás 
diretamente 
do Passeio das 
Águas Shopping
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A edição 2021 da Campus Party Digital também será latino-americana, envolvendo,
além do Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai entre dos dias 22 e 24 de julho

goiânia

Prefeitura ouve a sociedade sobre troca 
da iluminação pública por lâmpadas de LED

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio de seu Conse-
lho Gestor da Iluminação 
Pública, promoveu na 
noite desta segunda-feira 
(19/7) a 1° audiência pú-
blica para dialogar com 
a comunidade sobre os 
aspectos técnicos, econô-
micos e sociais a respeito 
da troca das lâmpadas de 
vapor de sódio do parque 
luminotécnico das ruas e 
avenidas da capital por 

um sistema de luminárias 
de tecnologia LED.

A titular da Secretaria 
Municipal de Relações 
Institucionais, Valéria 
Pettersen, foi a respon-
sável pela apresenta-
ção do projeto que tem 
como principais eixos 

melhorar a qualidade 
da iluminação pública 
em cinco vezes com-
parado ao que se tem 
nos dias atuais, reduzir 
o consumo de energia, 
desenvolver um siste-
ma de gestão integrada 
das luminárias, econo-

mizar com serviços de 
manutenção e preservar 
o meio ambiente com 
lâmpadas que não emi-
tem raios ultravioleta e 
infravermelho.

“Precisamos moderni-
zar a iluminação da nos-
sa cidade para entregar 

ao cidadão um serviço de 
melhor qualidade, o que 
contribuirá para a segu-
rança pública e no trânsito 
permitindo que as pesso-
as possam transitar sem 
medo pelas ruas e aveni-
das. As luminárias de LED 
também vão proporcionar 
uma economia financeira 
para a Prefeitura com os 
gastos na conta de ener-
gia e na manutenção do 
sistema de iluminação 
pública”, explicou Valéria 
Pettersen aos presentes.

Um dos principais pon-
tos destacados durante 
a audiência pública foi o 
comparativo dos dois sis-
temas de iluminação e as 
vantagens da luminosi-
dade com LED que possui 
maior potência e a vida 

útil média garantida pelos 
fabricantes com no mí-
nimo o dobro de tempo 
de uso da lâmpada de 
vapor de sódio que é de 
até cinco anos. Ao final 
da exposição, os partici-
pantes da audiência pu-
deram fazer perguntas e 
sugestões ao projeto.

Estiveram presentes 
neste primeiro encontro, 
realizado na Igreja Cristã 
da Restauração, o secre-
tário municipal de Infra-
estrutura Urbana, Faus-
to Sarmento, lideranças 
comunitárias, populares, 
vereadores e outros mem-
bros do poder executivo 
municipal envolvidos com 
o projeto. O encontro se-
guiu todos os protocolos 
de prevenção à Covid-19.
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As próximas três audiências públicas serão realizadas no salão comunitário 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 Colégio 
Integrado (Rua J-47, n° 120, Setor Jaó), respectivamente nas datas: 22, 27 e 29 de julho de 2021, todas com início às 19 horas

Projeto da nova 
iluminação com 
lâmpadas de Led 
foi apresentado e 
discutido com a 
comunidade
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OVG doará 1,7 mil cestas básicas e 135 mil 
máscaras faciais recebidas em semana solidária

a Campanha de Com-
bate à Propagação 
do Coronavírus, do 

Governo de Goiás, refor-
çará a atuação no Esta-
do com cerca de 1,7 mil 
cestas básicas e 135 mil 
máscaras faciais de cama-

da tripla. Os alimentos e 
equipamentos de proteção 
individual serão encami-
nhados a famílias em situ-
ação de vulnerabilidade e 
entidades sociais atendi-
das pela Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e pelo Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS).

Os donativos chega-
ram à OVG e ao GPS entre 
os dias 13 e 16 de julho, 
fruto das parcerias sociais 
firmadas com diversas ins-
tituições. As doações das 
cestas foram realizadas 
pela Diretoria Geral de Ad-

ministração Penitenciária 
(DGAP) e pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT). 
Já as máscaras foram enca-
minhadas pela embaixada 
de Taiwan no Brasil.

Os alimentos refletirão 
na vida de famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social em todos os 246 
municípios goianos e se 
somarão a outras 750 mil 
cestas já entregues, pelo 
Governo Estadual, na Cam-
panha de Combate à Pro-
pagação do Coronavírus.

“Eu não me canso de di-
zer que a fome sempre tem 

pressa. Uma mãe que vê o 
filho com fome e não tem 
o alimento para oferecer 
àquela criança não conse-
gue deixar essa necessida-
de para depois. Sabendo 
dessa realidade que, infeliz-
mente, atinge tantas famí-
lias, o governador Ronaldo 
Caiado sempre diz que não 
medirá esforços para ajudar 
e mudar a realidade des-
sas pessoas. Com as 1,7 mil 
cestas doadas pela DGAP e 
pelo TRT, temos a felicidade 
em saber que 1,7 mil famí-
lias goianas terão comida 
na mesa nos próximos dias 

e nenhuma delas terá fome”, 
destaca a presidente de 
honra da OVG e coordena-
dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado.

Ainda de acordo com 
ela, tão importantes quan-
to garantir a segurança 
alimentar por meio das 
cestas básicas são a saú-
de e o bem-estar de todo 
o povo goiano. “Nós sabe-
mos que a pandemia ainda 
não acabou e que nosso 
trabalho não pode parar. 
Para muitas famílias que 
pouco ou nada têm em 

casa, ter dinheiro suficien-
te para comprar máscaras 
chega a ser um luxo. E 
máscara hoje em dia não 
é luxo, é necessidade. Por 
isso tenho também um 
agradecimento especial 
a destinar ao embaixador 
de Taiwan no Brasil, Chang 
Tsung-Che, que nos doou 
135 mil máscaras faciais. 
Com essa doação, ajuda-
remos muita gente a se 
proteger da Covid-19. Essa 
é uma ação importantíssi-
ma e somos imensamente 
gratos ao povo taiwanês”, 
pontua Gracinha Caiado.

donativos são 
destinados a 
famílias em 
situação de 
vulnerabilidade 
e entidades 
atendidas pela 
oVG e pelo 
Gabinete de 
Políticas Sociais. 
diretoria Geral de 
Administração 
Penitenciária, 
Tribunal Regional 
do Trabalho e 
embaixada 
de Taiwan no 
Brasil fizeram 
as doações
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Acompanhado de Gracinha Caiado, o embaixador de Taiwan no Brasil, Chang Tsung-Che, doa 150 mil máscaras faciais ao Governo de Goiás durante visita à sede da OVG

Responsável pelo repasse 
de quase dez toneladas 
de alimentos, equivalen-
tes a 800 cestas básicas, 
a Diretoria Geral de Ad-
ministração Penitenciária 
arrecadou os donativos 
através da Campanha Doe 
Esperança. Todas as nove 
coordenações regionais e 
gerências da DGAP, assim 
como os grupos especiais 
da Polícia Penal, empre-
sários e a comunidade 
em geral, se uniram para 
contribuir com a ação.

Segundo o diretor-
-geral de Administração 
Penitenciária, tenente-
-coronel Franz Augusto 
Marlus Rasmussen, este 
é um momento de união 
e todos precisam fazer 
sua parte. “A Polícia Pe-
nal está honrada em 
contribuir com as ações 

sociais da OVG. O go-
vernador Ronaldo Caia-
do e a primeira-dama 
Gracinha Caiado estão 
trabalhando para ajudar 
as famílias que contam 
com o apoio do Estado 
para se manter, e nós te-
mos o compromisso de 
dar nossa contribuição”.

Já no Tribunal Regio-
nal do Trabalho de Goi-
ás (TRT), contravenções 
trabalhistas se transfor-
maram em solidarieda-
de. Fruto de um processo 
indenizatório originado 
por ação civil pública da 
Justiça do Trabalho, ou-
tras 900 cestas básicas 
foram adquiridas com o 
objetivo de serem doa-
das a quem mais precisa.

De acordo com o pre-
sidente do TRT Goiás, de-
sembargador Daniel Via-

na, “a OVG é a principal 
referência em assistên-
cia social no Estado, por 
isso parte do montante 
de cestas adquiridas por 
meio de multa trabalhista 
aplicada pelo Tribunal é 
direcionada, com grande 
alegria e confiança, à Or-
ganização. Sabemos que 
todos esses alimentos 
serão repassados a quem 
precisa com maestria e 
matarão a fome da popu-
lação carente”, comenta.

A união de esforços em 
prol da solidariedade não 
se resumiu apenas às ces-
tas básicas. Através da re-
lação diplomática nutrida 
entre o Governo de Goiás 
e a embaixada de Taiwan 
no Brasil, 150 mil másca-
ras foram destinadas ao 
Estado. Segundo o em-
baixador taiwanês, Chang 

Tsung-Che, serão 135 mil 
unidades para a OVG, cin-
co mil para a Assembleia 
Legislativa, cinco mil para 
a Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento e cinco mil para 
a Secretaria de Educação.

“Taiwan é um país mui-
to caridoso e que se pre-
ocupa com os demais. No 
ano passado, trouxemos 
70 mil máscaras, esse ano 
trazemos mais 150 mil, 
sendo 135 mil para a OVG 
e GPS. Essa é uma ajuda 
que oferecemos a Goiás 
também em reconheci-
mento ao trabalho tão 
bonito que é realizado 
aqui. As pessoas simples 
precisam se proteger do 
coronavírus, essas másca-
ras são para ajudar nessa 
proteção. Taiwan está de 
braços dados com Goiás”, 

pontua o embaixador.

Campanha
Desde que teve início, 

em março do ano passado, 
a Campanha de Combate 
à Propagação do Corona-
vírus já levou mais de 700 
mil cestas básicas a todos 
os 246 municípios de Goi-
ás, além de assentamentos 
rurais, acampamentos e 
comunidades quilombo-
las. Também foram doados 
462 mil frascos de álcool 
70% e mais de um milhão 
e meio (1.521.197 unida-
des) de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), 
como máscaras de tecido 
ou descartáveis, capotes, 
aventais, luvas, macacões, 
protetores faciais, óculos 
de proteção, propés, toucas 
e visores de proteção.

Segundo a diretora-

-geral da OVG, Adryanna 
Melo Caiado, o trabalho 
não para. Além das doa-
ções recebidas ao longo 
desta semana, a seguran-
ça alimentar e nutricional 
dos goianos em vulnerabi-
lidade social é prioridade 
para o Governo de Goiás. 
“O governador Ronaldo 
Caiado autorizou recente-
mente a compra de mais 
250 mil cestas para a rea-
lização de uma 4ª etapa 
da Campanha. Com isso, 
até novembro deste ano, 
o Governo de Goiás terá 
somado mais de 1 mi-
lhão de cestas básicas 
entregues como ajuda 
emergencial. Esse é o 
maior número de dona-
tivos adquiridos com re-
cursos próprios por um 
estado brasileiro, desde que 
teve início a crise sanitária”.

Articulação diplomática foi positiva para Goiás
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SegUrAnÇA eM ALTA 

Governo Caiado: polícia já tirou 
136 toneladas de droga das ruas

Mais de 136 tone-
ladas de drogas 
foram apreendi-

das no Estado, pelas forças 
de segurança pública, em 
dois anos e seis meses da 
atual gestão do Governo 
de Goiás. Durante o pri-
meiro semestre de 2021, 
saíram de circulação 
mais de 25 toneladas 
de entorpecentes. Neste 
período, houve, ainda, 
aumento de 94% nas 
apreensões de cocaína 
no Estado, na comparação 
com produtividade do mes-
mo período ano passado.

As apreensões signi-
ficam não só prejuízo às 
organizações criminosas 
especializadas no tráfico 

de drogas, como também 
contribuem diretamente 
para o restabelecimento 
da segurança da popula-
ção, destaca o secretário 
de Estado da Segurança 
Pública, Rodney Miran-
da. “Isso torna os grupos 
criminosos cada dia me-
nores e mais desorgani-
zados”, afirma.

Entre os principais fa-
tores responsáveis pelo 
resultado positivo está 
a maior liberdade con-
cedida pela atual gestão 
do Governo do Estado às 
forças policiais. Para o go-
vernador Ronaldo Caiado, 
as ações adotadas contri-
buem para o desmante-
lamento de associações 

criminosas que agiram 
por anos no Estado. “Um 
governante que se acovar-
da diante das facções não 
tem prerrogativa para go-
vernar. A sociedade precisa 
que as forças de segurança 
tenham total autonomia 
de ação”, destaca.

Ainda segundo Caiado, 
o trabalho das forças de 
segurança tem auxiliado 
na missão de devolver 

Goiás aos goianos. “Aque-
les que se sentiam donos 
do pedaço, acima da lei e 
que muitas vezes tinham 
a prerrogativa de amea-
çar as estruturas de Esta-
do, tiveram por parte do 
Governo de Goiás a ação 
inteligente, articulada e 
eficiente, dentro daquilo 
que a lei determina, mas 
sem deixar que bandi-
do crescesse ou tomasse 

cada vez mais o espaço 
do cidadão, que não tinha 
tranquilidade para sair de 
casa”, ressalta.

Na análise do chefe da 
SSP-GO, essas apreensões 
representam, principal-
mente, famílias poupadas 
do sofrimento causado 
pelo vício e de todos os 
danos trazidos por meio 
do envolvimento com o 
tráfico. “Hoje, está cada vez 

mais difícil achar droga 
na rua. Isso é fruto de um 
trabalho de inteligência, 
de esforço e de integração 
entre as nossas polícias. 
O convívio na sociedade 
fica menos pesado, menos 
desgastante, se a segu-
rança pública tem funcio-
nado e a gente tem visto 
isso pelas ruas de todos 
os 246 municípios do Es-
tado de Goiás”, afirma.

Nos seis primeiros meses de 
2021, cerca de 25 toneladas de 
entorpecentes foram retiradas 
de circulação no estado, com 
aumento em 94% na apreensão 
de cocaína, comparando com 
igual período do ano passado
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Ronaldo Caiado durante apresentação de drogas apreendidas em operações realizadas pelas corporações do Estado: “Um governante que se 
acovarda diante das facções não tem prerrogativa para governar. A sociedade precisa que as forças de segurança tenham total autonomia de ação” 

Uma das principais 
apreensões foi realizada 
por equipes do Comando 
de Operações de Divisas 
(COD), da Polícia Militar 
(PMGO), em fevereiro 
deste ano. Na ocasião, os 
militares interceptaram 
um carregamento com 
aproximadamente 2,4 
toneladas de maconha, 
na zona rural da cida-
de de Guapó. A droga 
era levada em uma ca-
mionete de Ponta Porã, 
no Mato Grosso do Sul, 
até Brasília (DF).

Outro destaque foi a 
apreensão de 3 toneladas 

de maconha, por equi-
pes do 15º Batalhão da 
PMGO, em Jataí, no Su-
doeste Goiano. A droga 
estava em uma camio-
nete, escondida em uma 
região de mata, próximo 
à GO-050. Os militares 
descobriram o carrega-
mento após o recebimen-
to de denúncia anônima. 
Um homem, que seria o 
responsável pelos entor-
pecentes, foi preso em 
flagrante e conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil 
do município.

Durante a Operação 
Narco Brasil, realizada 

em junho deste ano, as 
forças policiais apreen-
deram em Goiás cerca 
de 1,6 tonelada de en-
torpecentes, além de 13 
mil unidades de drogas 
sintéticas (ecstasy e 
LSD). Foram cumpridos 
diversos mandados de 
busca e apreensão que 
culminaram na prisão 
de 198 pessoas, além da 
apreensão de armas e 
munições. A operação foi 
coordenada pelo Minis-
tério da Justiça e Segu-
rança Pública e realiza-
da de forma simultânea 
em todo o País.

Também em junho de 
2021, policiais milita-
res do Batalhão Rural e 
do Comando de Missões 
Especiais (CME) apreen-
deram aproximadamente 
1,5 tonelada de maco-
nha, em Anápolis. A droga 
era transportada em um 
caminhão e estava es-
condida em meio a uma 
carga de produtos de hi-
giene. O carregamento 
de entorpecentes foi in-
terceptado na zona rural 
do município goiano.

Em ação integrada 
contra o tráfico inte-
restadual de drogas, as 

Polícias Civil e Militar 
apreenderam, em abril, 
mais de uma tonelada 
de entorpecentes, no 
município de Santa Bár-
bara de Goiás. A droga 
pertencia a uma organi-
zação criminosa e foi in-
terceptada no momento 
em que era transporta-
da por dois homens, em 
uma camionete. Além 
das drogas, também fo-
ram apreendidas duas 
armas de fogo, munições 
e o veículo, que possuía 
registro de furto/roubo.

No início do ano, a 
Polícia Civil de Goiás 

apreendeu um carrega-
mento com 1,5 tonelada 
de drogas, em Campes-
tre de Goiás, a cerca de 
50 quilômetros de Goi-
ânia. A carga, que conti-
nha centenas de table-
tes de maconha e skunk 
(supermaconha), era 
transportada de Mato 
Grosso do Sul para a 
capital goiana. A apre-
ensão trouxe um pre-
juízo estimado em R$ 2 
milhões ao crime orga-
nizado. Duas pessoas fo-
ram presas em flagrante 
e autuadas por tráfico de 
entorpecentes.
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Dia Do amigo
o Buriti Shopping vai dar uma ajudinha 

para quem deseja celebrar a amizade e fazer 
aquela homenagem no dia do Amigo. Até o 

dia 30 de julho, quem for ao shopping, vai 
encontrar molduras espalhadas por todo o 
centro de compras, que simulam posts do 

Instagram, com várias frases divertidas como 
“Sorte a minha ter você como amigo” ou “os 

momentos mais loucos e felizes dessa vida, eu 
vivi ao seu lado”, entre outras. As molduras 

estarão localizadas no Piso 1, próximo a 
Kopenhagen, ao cinema, e a loja Artex.

cURso PREPaRaTÓRio
Com inscrições abertas, a uNIALFA oferece 

gratuitamente o Curso Preparatório Solidário 
do eNeM. o projeto tem como objetivo 
contribuir com a capacitação de alunos 

da rede pública de ensino para o exame 
Nacional do ensino Médio, que acontece 

nos dias 21 e 28 de novembro. Ao todo serão 
disponibilizadas 150 vagas presenciais e 2.000 

para o modelo remoto.

Dia Dos Pais FlamboyanT
oportunidade para expressar amor e gratidão, 

reconhecendo pais que representam força, 
sabedoria, companheirismo e dedicação. esse 
é o clima que promete dominar o dia dos Pais 

Flamboyant deste ano. Para celebrar a data, 
o Flamboyant Shopping investe no sorteio 

de um BMW 320iGP Active Flex 0km, na cor 
branco alpino. Cada R$ 500 reais em compras 

nas lojas físicas aderentes à promoção e 
mediante cadastro das respectivas notas 

fiscais no aplicativo do shopping, dá direito 
a um número da sorte para participar. É 

possível concorrer com notas f iscais com 
data entre 16 de abril  a 23 de agosto de 

2021. o sorteio irá considerar a extração 
da Loteria Federal do dia 28/08/2021. o 

nome do ganhador será divulgado no dia 
31 de agosto de 2021.

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.

chá Da PRi
1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

A empresária Priscila Hávila proprietária da clínica Ester, reuniu amigos e familiares no seu chá de panela e despedida de 
solteira, a empresária irá se casar dia 30 deste mês com o empresário Marcelo Camargo na cidade de orlândia, São Paulo.

Cleide Rolindo

2 3

4 5

Gerson Gomes e Priscila hávila
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Andreza, Priscila e Natalina Clara e Bruna 
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FiNaNCiaMENTO DO ENsiNO sUPEriOr 

Prorrogada de contratos do FIES 
é prorrogado até 30 de setembro

O Fundo Nacional de 
Desenvolvimen-
to da Educação 

(FNDE) prorrogou até 30 
de setembro o prazo para 
renovação semestral dos 
contratos assinados com 
o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies). 
A medida foi publicada 
hoje (20) no Diário Oficial 
da União e vale para con-
tratos simplificados e não 
simplificados do primeiro 
semestre de 2021.

O processo de reno-
vação deve ser feito por 
meio do sistema SisFies. 
O período vem sendo 
estendido para garantir 
que todos os estudantes 
possam realizar os adita-
mentos neste período de 
pandemia da covid-19.

No caso de aditamento 
não simplificado, quando 
há alteração nas cláu-
sulas do contrato, como 
mudança de fiador, por 

exemplo, o estudante 
precisa levar a documen-
tação comprobatória ao 
banco para finalizar a 
renovação. Já nos adita-
mentos simplificados, a 
renovação é formalizada 
a partir da validação do 
estudante no sistema.

A autarquia respon-
sável pela execução de 
políticas educacionais do 
Ministério da Educação 
(MEC) também esten-
deu o prazo, até 30 de 

setembro, para os estu-
dantes interessados pe-
direm a transferência de 
curso ou de instituição 
de ensino e a dilatação 
do período de utilização 
do financiamento estu-
dantil referente ao pri-
meiro semestre do ano.

Os contratos do Fies 
devem ser renovados se-
mestralmente. O pedido 
de aditamento é feito 
inicialmente pelas insti-
tuições de ensino e, em 

seguida, os estudantes 
devem validar as infor-
mações inseridas pelas 
faculdades no SisFies. 

A prorrogação fei-
ta pelo FNDE vale para 
contratos assinados até 
dezembro de 2017. Os 
contratos do Novo Fies, 
firmados a partir de 
2018, têm cronograma 
definido pela Caixa.

O Fies é o programa 
do governo federal que 
tem como meta facilitar 

o acesso ao crédito para 
financiamento de cur-
sos de ensino superior 
oferecidos por institui-
ções privadas. Criado em 
1999, ele é ofertado em 
duas modalidades desde 
2018, por meio do Fies e 
do Programa de Financia-
mento Estudantil (P-Fies).

O primeiro é opera-
do pelo governo fede-
ral, sem incidência de 
juros, para estudantes 
que têm renda fami-

liar de até três salários 
mínimos por pessoa. O 
percentual máximo do 
valor do curso financia-
do é definido de acordo 
com a renda familiar 
e os encargos educa-
cionais cobrados pelas 
instituições de ensino. 

Já o P-Fies funciona 
com recursos dos fun-
dos constitucionais e dos 
bancos privados partici-
pantes, o que implica co-
brança de juros.

estudantes 
universitários 
podem 
preencher as 
propostas pela 
internet M
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O Fies é o programa do governo federal que tem como meta facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privada

sUPErFaTUraMENTO

Polícia Federal descobre 
R$ 190 milhões em fraudes 
no enfrentamento da pandemia

A Polícia Federal (PF) ultra-
passou na última semana 
a marca de 100 operações 
de repressão ao desvio 
e utilização indevida de 
verbas públicas federais 
destinadas ao combate à 
pandemia de covid-19. Até 
o último dia 13, o total de 
operações chegou a 102 e 
os valores apreendidos a 
quase R$ 190 milhões.

Em nota, a PF informou 
hoje (20) que, desde abril 

do ano passado, já cum-
priu 158 mandados de 
prisão temporária, 17 de 
prisão preventiva e 1.536 
de busca e apreensão em 
205 municípios de 26 
unidades da federação. 
O montante de contratos 
de produtos e serviços in-
vestigados atingiu cerca 
de R$ 3,2 bilhões.

Superfaturamento
Deflagrada em abril de 

2020 na Paraíba, a Opera-
ção Alquimia foi a primeira 
ação para apurar suspeita 
de desvio de recursos pú-
blicos. De lá para cá, o Ama-

pá é o estado com o maior 
número de operações, 11 
no total, seguido por Mara-
nhão (10), Pernambuco (8), 
Sergipe (8), Rio de Janeiro 
(7), São Paulo (6), Piauí 
(6), Pará (6), Amazonas (4) 
e Rondônia (4).

Sobre o montante de 
contratos investigados, 
o Pará lidera com R$ 1,4 
bilhão. Em seguida, apare-
cem o Rio de Janeiro (R$ 
850 milhões), Pernambuco 
(R$ 198 milhões), São Pau-
lo (R$ 118 milhões), Minas 
Gerais (R$ 102 milhões), 
Rondônia (R$ 92 milhões) 
e Piauí (R$ 82 milhões).
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Deflagrada em abril de 2020 na Paraíba, a Operação Alquimia foi a 1ª ação para apurar suspeita de desvios

Valores investigados 
somam R$ 3,2 bilhões
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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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Nadadoras brasileiras estão preparadas 
para entrar para a história na Olimpíada

A natação brasileira 
será representada 
nos Jogos Olímpicos 

de Tóquio por 26 atletas, 
sendo 16 estreantes. Entre 
as novatas, Stephanie Bal-
duccini, 16 anos, e Ana Viei-
ra, 19. A dupla estará ao lado 
de Etiene Medeiros e Laris-
sa Oliveira no revezamento 
4x100m livre feminino. A 
equipe fechou a repesca-
gem mundial com o quarto 
melhor tempo (3min 38s 
59) e carimbou a vaga. Já o 
time do 4x200m livre teve 
que esperar um pouco mais 
para ter a certeza de que 
estaria em Tóquio. Larissa 
Oliveira, Nathalia Almeida, 
Gabrielle Roncatto e Aline 
Rodrigues fecharam a sele-
tiva nacional, realizada em 
abril, com o tempo de 8min 
00s 92, ficando na primeira 
posição na lista de reserva, 
depois das 16 classifica-
das. E só pode comemorar 

depois da desistência da 
Grã-Bretanha, campeã euro-
peia, ocorrida em junho.

Para Renato Cordani, 
chefe da equipe de nata-
ção brasileira em Tóquio, 
esses dois revezamentos 
estão prontos para fazerem 
história nos Jogos de Tó-
quio. O 4x100m livre, com 
as duas atletas mais jovens 
da seleção da modalidade, 
tem tudo para repetir um 
feito que não ocorre há 73 
anos. “Claro que todos nos-
sos atletas estão muito bem 
preparados. Mas falando 

especificamente dos reve-
zamentos femininos, tenho 
que lembra que o Brasil 
só foi finalista olímpico no 
4x100m em uma oportu-
nidade, nos Jogos de 1948 
em Londres. E se falarmos 
também do 4x200m li-
vre feminino, só em 2004, 
nos Jogos de Atenas, que o 
Brasil foi a final. Naquela 
ocasião, ficamos no sétimo 
lugar. São duas finais brasi-
leiras na natação feminina 
em toda história em reve-
zamentos. Para os Jogos de 
Tóquio, o nosso time chega 

com chances reais de final 
nessas duas provas. São ti-
mes fortes, nos quais a gen-
te aposta bastante”, disse o 
dirigente em entrevista co-
letiva concedida ao Comitê 
Olímpico do Brasil (COB).

Etiene Medeiros, uma 
das mais experientes da se-
leção nacional, vai compor 
o time do 4x100m livre e 
nadará os 50m livre no in-
dividual. “Depois da seletiva 
de abril tivemos que espe-
rar até junho para confirmar 
essa vaga. Agora, tenho cer-
teza de que vamos nadar 

bem nesta competição”, co-
mentou Etiene, que fechou 
a parcial dela na seletiva 
em 54s 60, aos assessores 
de imprensa. O tempo da 
Larissa Oliveira, naquela 
ocasião foi de 54s 95.

A jovem Ana Vieira con-
seguiu baixar meio segun-
do na tomada de tempo do 
revezamento em relação à 
prova individual. Na dispu-
ta em conjunto, completou 
os 100 metros em 54s 46, 
sendo a mais rápida das 
quatro brasileiras. “Infeliz-
mente, na prova individu-
al não consegui realizar 
aquilo que eu queria. No 
revezamento, foi uma sa-
tisfação muito grande ter 
colocado tudo em prática. 
Agora é claro que a expec-
tativa será muito maior. 
Naquele dia, eu acabei 
saindo um pouco lenta 
demais. Acho que pos-
so ganhar tempo nessa 
parte. Todo mundo está 
muito bem treinado e 
vamos para cima”, disse 
a nadadora, que foi pra-
ta nessa modalidade nos 
Jogos Olímpicos da Ju-
ventude em 2018.  

Stephanie Balducci-
ni,  do Clube Paineiras do 
Morumbi, é a caçula da 

natação brasileira, com 16 
anos. Durante a seletiva, 
marcou 55s 06 na prova 
individual e 54s 58 no re-
vezamento. Apesar de ter 
melhorado mais de um se-
gundo as marcas que tinha 
até aquele momento, ela 
considera que pode fazer 
mais em Tóquio. “O tem-
po que o time fez é bem 
forte. Mas acredito que 
cada uma de nós pode 
melhorar alguns detalhes 
para chegarmos na final e 
colocarmos os nossos no-
mes na história”, contou a 
nadadora em entrevista.

Além desses dois times, o 
Brasil ainda terá o 4x100m 
livre masculino, com Pedro 
Spajari, Gabriel Santos, Bre-
no Correia e Marcelo Chieri-
ghini. Na prova do 4x100m 
medley masculino, os atle-
tas relacionados devem ser 
Guilherme Basseto, Felipe 
Lima, Matheus Gonche e 
Pedro Spajari. Nesse mes-
mo revezamento, só que na 
prova mista, os represen-
tantes nacionais podem ser 
Guilherme Basseto, Felipe 
Lima, Giovanna Diamante e 
Larissa Oliveira. O 4x200m 
livre masculino terá Fernan-
do Scheffer, Breno Correia, 
Murilo Sartori e Luiz Altamir.

Cordani 
acredita que 
revezamentos 
femininos 
voltarão às finais
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As provas da natação vão ocorrer entre os dias 24 e 31 de julho no Parque Aquático de Tóquio
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