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Rogério Cruz inicia 
adaptação do anel interno 

da Praça Cívica para dar 
sequência à implantação 

do projeto do BRT
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OliMpiadas

“Aprovamos projetos 
que visam a implantação 

de programas 
sociais do Governo e, 
também, o fomento 
ao desenvolvimento 

econômico e à geração 
de emprego no estado”, 

avalia Lissauer Vieira

Roubo de veículos em 
Goiás recua 32% no 
primeiro  semestre
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Estado publica aviso para a aquisição de 1 milhão de doses para 
intensificar a imunização das goianas e dos goianos 
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n  Fazem três meses desde 
que máquinas da prefeitura 
de Goiânia foram flagradas 
prestando serviços em uma 
propriedade rural sem que, até 
agora, qualquer responsabili-
dade tenha sido apurada.

n  É com omissões ou dis-
torções assim que o pre-
feito Rogério Cruz está 
construindo uma baixa 
aprovação popular, a ser 
desvendada assim que for 
publicada uma pesquisa de 
avaliação da sua gestão.

n  enquanto Gustavo Menda-
nha se esquiva publicamente 
do ex-governador Marconi 
Perillo (reservadamente, con-
versam), o próprio Marconi es-
palha que é um grande amigo 
do prefeito e seu orientador.

n   No início de agosto, o 
presidente da Assembleia 
Lissauer Vieira receberá o 
governador Ronaldo Caia-
do em Rio Verde para uma 
reunião com 50 prefei-
tos do Sudoeste. Será um 
evento de impacto.

n  Levantamento sobre a re-
percussão negativa das espe-
culações sobre a candidatura 
ao Senado do ex-ministro 
Henrique Meirelles leva à con-
clusão de que ele é considera-
do “turista” em Goiás.

n  A central de difamação 
digital que funciona em 
Aparecida virou a sua tradi-
cional usinagem de vídeos 
e memes caluniosos contra 
o presidente estadual do 
MDB Daniel Vilela. Por mo-
tivos mais do que óbvios.

n  Foi de lá que saiu a remonta-
gem (em formato conhecido) de 
um material em que daniel Vile-
la, quando o governador Ronal-
do Caiado completou 100 dias 
de governo, fez críticas à gestão, 
naquele momento. 

n  Curiosamente, o vice-go-
vernador Lincoln Tejota pas-
sou a ressaltar o seu “bom 
trabalho”. Só que vice não 
trabalha, não tem funções 
administrativas, só se man-
tém na expectativa de ocu-
par o cargo titular.

n  o presidente estadual da-
niel Vilela não para um segun-
do em sua cruzada para pavi-
mentar o caminho do MDB 
para os braços do governador 
Ronaldo Caiado. Telefona, viaja 
e conversa dia e noite.

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

A pergunta de todos fazem, no momento, não é sobre a reação que o prefeito 
de Aparecida Gustavo Mendanha terá quando for anunciada a oficialização da 
aliança entre o DEM e o MDB, mas, sim, o que acontecerá quanto ao atual vice-go-
vernador Lincoln Tejota – que praticamente perderá a condição de acompanhar o 
governador Ronaldo Caiado na chapa da reeleição. Mendanha é um problema me-
nor. Tejota, não. É público e notório que a sua substituição por Daniel Vilela seria 
muito mais benéfica para que Caiado venha a alcançar mais um mandato, já que o 
emedebista significaria a retirada do oxigênio que poderia alimentar a oposição 
em 2022. Resolver a parada com Tejota, portanto, será um desafio e tanto. Fontes 
ligadas a ele dizem que o problema não é tão sério assim. Apontam para a eventu-
alidade da aposentadoria do seu pai, o conselheiro do TCE Sebastião Tejota, com 
o vice deixando o cargo para assumir a vaga – detalhe muito importante: por 
indicação da Assembleia, o que preservaria Caiado dos desgastes inevitáveis 
que viriam da transferência familiar de uma função pública tão importante. 
Difícil acontecer? Nem um pouco. O presidente Lissauer Vieira tem o controle 
necessário da Assembleia para garantir a aprovação e em um zastrás o espaço 
estaria aberto para o acolhimento de Daniel Vilela na chapa e o fechamento 
de um acordo partidário – DEM-MDB – que seria histórico para Goiás.

liSSaUER ViEiRa: DEMoNStRaÇÃo DE FoRÇa EM Rio VERDE No iNício DE aGoSto
As eleições de 2022 já estão no radar da classe política em Goiás, desencadeando um incontrolável processo de articulações em 
todas as frentes, seja governo, seja oposição. Um passo importante será dado em Rio Verde, logo no início de agosto, isto é, daqui 
a duas semanas, quando o presidente da Assembleia Lissauer Vieira – que tem sua base eleitoral na região do Sudoeste – promo-
verá um encontro de 50 prefeitos com o governador Ronaldo Caiado. O evento pode ser visto como uma demonstração de força, 
deixando claro que, se necessário e se for convocado, Lissauer estará habilitado a assumir a candidatura a vice-governador na chapa 
da reeleição de Caiado. De qualquer forma, proporcionará um bom momento para as forças governistas, hoje em expansão com 
a chegada de 27 dos 28 prefeitos do MDB defendendo o apoio do partido à recondução do atual governador a mais um mandato.

oS 27 pREFEitoS VÃo aGoRa SE REUNiR coM MENDaNHa, SE ElE oS REcEBER
Em algum momento, nos próximos dias, os 27 prefeitos do MDB que assinaram a favor da aliança do partido com o DEM vão se encontrar com o governador 
Ronaldo Caiado para indicar Daniel Vilela para a vice e Luiz do Carmo para o Senado, na chapa da reeleição do ano que vem. O documento já está redigido e 
assinado. Um porém: antes, vão, os 27, solicitar uma audiência ao prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha. Sendo recebidos, lançarão pessoalmente um apelo 
a Mendanha, para que ele se incorpore ao movimento, abandonando a miragem da candidatura própria emedebista para ajudar Caiado a conquistar mais um 
mandato que – entendem os prefeitos – representaria uma continuidade administrativa e política benéfica para o Estado. 

aDiB EStÁ pRoNto paRa pERDoaR DaNiEl VilEla E VoltaR ao MDB
O prefeito de Catalão Adib Elias não mais vai se manifestar contra o acordo do DEM com o MDB, partido para o qual – anotem aí – já admite abertamente que 
deve voltar assim que receber a visita de Daniel Vilela, com as devidas desculpas e o mea culpa sobre o tremendo erro que foi a sua expulsão por apoiar o governa-
dor Ronaldo Caiado em 2018. Adib dizia estar cansado de ver o partido perder eleições (foram 6 consecutivas). Agora, quem está “cansado” é Daniel Vilela. 

o SoFiSMa DE MaBEl SoBRE a Falta DE iMpoRtÂNcia DoS pREFEitoS
Alguém disse por aí, salvo engano o tenebroso Sandro Mabel, inexplicavelmente presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG, onde mais 
prejudica que ajuda o grande empresariado goiano, que os 27 prefeitos do MDB que assinaram o manifesto propondo apoio à reeleição do governador Ronaldo 
Caiado não têm peso político e, portanto, não deveriam ser ouvidos – na sua opinião porque prefeitos, de um modo geral, carecem de importância eleitoral. Ele 
lembrou que Marconi Perillo foi eleito com o apoio de apenas 33 em 1998 e que Caiado em 2018 teve o aval de menos ainda, somente 14. Verdade. Este colunista 
também não acredita que candidatos ao governo possam se beneficiar do apoio de um grande número de prefeitos e que a eleição, no final das contas, se processa 
na mente coletiva da sociedade. Mas Mabel sofismou. Usou uma grandeza para definir um conceito menor. Ocorre que os 27 prefeitos emedebistas têm peso 
interno dentro do partido. E muito grande. Não é exagero dizer que, para onde eles penderem, vai o resto dos quadros do MDB, desde, claro, que a cúpula esteja 
a favor da tese que eles defendem. E, no caso, está. Esse senhor, como se vê, não acerta uma.

o QUE FaZ UM GRaNDE líDER? coNHEciMENto E pRoFUNDiDaDE
Players historicamente pequenos como Jânio Darrot e Gustavo Mendanha, cuja maior experiência na vida é a gestão de Trindade e Aparecida, grandes cidades, mas “cor-
rutelas” politicamente falando, já deveriam ter aprendido que projetos para o futuro devem se embasar mais em ideias e menos em palavras vazias. Sim, eles precisam 
mostrar escopo e profundidade, não se expressar através de frases genéricas e procurar analisar os processos sociais e históricos com um mínimo de entendimento. Não 
o fazem. São superficiais, já que carentes de formação e de leitura, limitando-se às suas próprias experiências. Isso não contribui para contribuir uma liderança estadual. 

DE atoR pRiNcipal, pSDB toRNoU-SE FoRÇa política MaRGiNal EM GoiÁS
Uma avaliação do cenário estadual hoje mostra que o PSDB perdeu enormemente a sua força e não tem mais figuras de expressão capazes de se equiparar aos 
maiores nomes da política em Goiás – todos militantes de outras agremiações partidárias, a exemplo, no palco principal, do governador Ronaldo Caiado, do DEM, 
do prefeito Iris Rezende, do MDB, do presidente estadual do MDB Daniel Vilela, do senador Vanderlan Cardoso, do PP, ou então, nas arenas laterais, de lideranças 
como os prefeitos Gustavo Mendanha (MDB, Aparecida), Roberto Naves (PP, Anápolis), Adib Elias (Podemos, Catalão) ou Paulo do Vale (DEM, Rio Verde), e ainda 
citando, para arrematar o raciocínio, a maior promessa dentre todos esses novos nomes, representada pelo presidente da Assembleia Lissauer Vieira, do PSB. 
Nesse contexto, onde estão os tucanos? Quem, da sigla que mandou em Goiás durante 20 anos e acabou se esvaziando com o envolvimento dos seus quadros 
em seguidos escândalos de corrupção, que não pouparam as suas expressões máximas – Marconi Perillo e José Eliton, ainda tem importância no partido? O PSDB, 
senhoras e senhores, acabou em uma cova funda da qual jamais ressuscitará, pelo menos não para a grandeza que já experimentou um dia.

coM DEM-MDB JUNtoS, DEStiNo DE tEJota 
DEVE acaBaR SENDo a VaGa Do SEU pai No tcE
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saúde

Governo abre consulta de preço para compra de vacina 
contra Covid-19 para imunizar 1 milhão de pessoas

o Governo de Goi-
ás, por meio da 
Secretaria de 

Estado da Saúde (SES-
-GO), publicou no Diário 
Oficial do Estado desta 
terça-feira (20/07) um 
aviso de solicitação de 
proposta comercial para 
a aquisição de vacina 
contra a Sars-Cov-2 para 
imunizar 1 milhão de 
pessoas no Estado.

O imunizante deve ser 
injetável e a quantidade 
de doses dependerá de 
qual vacina será ofertada, 
pois existem no mercado 
vacinas que necessitam 
de duas doses por pes-
soa, bem como também 
algumas que necessitam 
de apenas uma aplica-
ção por pessoa.

As empresas interes-
sadas deverão encami-
nhar suas propostas, com 
identificação do item, va-
lor unitário, quantidade a 
ser fornecida e prazo de 
entrega, pelo do e-mail: 
sesciavgo@gmail.com. 
Todas as informações so-
bre procedimentos aqui-
sitivos de vacina contra a 
Covid-19, estarão dispo-
níveis no site da Secre-

taria de Estado da Saúde. 
“O Governo de Goiás não 
tem medido esforços para 
garantir a imunização dos 
goianos. As medidas ado-
tadas são transparentes e 
seguem ritos legais”, res-
salta Ismael Alexandrino, 
titular da SES-GO

Ainda de acordo com 
a pasta, a proposta a ser 
selecionada deve ser a 
mais vantajosa para a 
administração públi-
ca, segundo critérios 
de menor preço, prazo 
para entrega e compro-
vação documental refe-
rente à negociação. 

Todo o processo está 
sendo acompanhado di-
retamente pela Procu-
radoria-Geral do Estado, 
Controladoria-Geral do 
Estado e pela Superin-
tendência de combate 
à Corrupção e ao Crime 
Organizado da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública de Goiás.

Crédito 
Extraordinário

Em fevereiro deste 
ano, a Assembleia Legis-
lativa de Goiás aprovou, 

por unanimidade, o proje-
to de lei (PL) nº 4008/21, 
de autoria da Governado-
ria, que autoriza a abertu-
ra ao Fundo Estadual de 
Saúde (FES) de crédito 
extraordinário no valor 

de R$ 60 milhões com 
a finalidade de supor-
tar despesas referentes 
à aquisição das vacinas 
contra a Covid-19 para a 
imunização mais rápida 
da população do Estado.  

Vacinação 
em Goiás

Do total de imunizan-
tes recebidos, até às 15h 
de terça-feira (20/07), 
Goiás aplicou 2.738.697 
primeiras doses das vaci-

nas contra a Covid-19 em 
todo o Estado. Com o es-
quema vacinal completo, 
seja pelo reforço ou pela 
aplicação de vacina em 
dose única, foram imuni-
zadas 964.839 pessoas.

Segundo Secretaria de estado 
da Saúde, proposta a ser 
selecionada deve ser a mais 
vantajosa para administração 
pública, segundo critérios de 
menor preço, prazo para entrega 
e comprovação documental 
referente à negociação 
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Ronaldo Caiado anunciou pelas redes sociais, na manhã desta terça-feira, a chegada de 199.540 doses de vacina contra Covid-19

O governador Ronaldo 
Caiado anunciou pelas 
redes sociais, na manhã 
desta terça-feira (20), 
a chegada de 199.540 
doses de vacina contra 
Covid-19 a Goiás, en-
viados pelo Ministério 
da Saúde. O primeiro 
lote chega ao Aero-
porto Internacional de 
Goiânia, às 21h50 des-
ta terça-feira (20), com 
156.250 unidades da 
AstraZeneca, produzidas 
pela Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz). Depois, a 
00h05 de quarta-feira 
(21), aterrissam em solo 
goiano mais 43.290 
imunizantes Comirnaty, 
fabricados pelo labora-
tório Pfizer.

Tanto as vacinas do 
laboratório Pfizer, quanto 
as da AstraZeneca serão 
usadas para a primeira 
dose e aplicação do refor-
ço. Assim que passarem 
pelo processo de confe-
rência na Central Esta-
dual de Rede de Frio, na 

capital, os imunizantes 
serão preparados para 
envio aos municípios. 
Ronaldo Caiado ressal-
tou que o ritmo da cam-
panha está avançando. O 
chefe do Executivo esta-
dual tem destacado que, 
até setembro deste ano, 
a vacina vai chegar a to-
dos com mais 18 anos 
no Estado.

Doses aplicadas
Do total de imunizan-

tes recebidos, até às 15h 

de segunda-feira (19), 
Goiás aplicou 2.721.533 
primeiras doses das vaci-
nas contra a Covid-19 em 
todo o Estado. Com o es-
quema vacinal completo, 
seja pelo reforço ou pela 
aplicação de vacina em 
dose única, foram imu-
nizadas 951.394 pesso-
as. Com o novo carre-
gamento, Goiás atinge a 
marca de 4.850.890 va-
cinas recebidas desde o 
início da campanha, em 
janeiro deste ano.

Reprodução / Twitter

Governador anuncia a chegada de quase 200 mil novas doses de vacina
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Com iniciativa de Caiado, Mães de Goiás é 
aprovado na Assembleia por unanimidade

a Assembleia Legisla-
tiva de Goiás (Ale-
go) aprovou, por 

unanimidade, nesta terça-
-feira (20), em segunda e 
definitiva votação, a cria-
ção do programa Mães 
de Goiás. De autoria do 
Governo do Estado, o pro-
jeto de lei garante assis-
tência social e financeira 
às mulheres que tenham 
filhos com até seis anos 
de idade e que vivam em 
situação de extrema po-
breza. “Estamos voltando a 
atenção para as crianças e 
os jovens, principalmente 
os mais necessitados”, co-
mentou o governador Ro-
naldo Caiado em vídeo nas 
suas redes sociais.

O programa concederá 
uma transferência de ren-
da mensal no valor de R$ 
250 às mães que se encai-
xarem nos pré-requisitos. 
A expectativa é atender 
cerca de 95 mil famílias. 
“Sempre teremos a mão 

forte do Estado em cada 
lugar que for necessário, 
para não admitirmos as 
desigualdades regionais 
e darmos a todo cidadão 
que mora em Goiás a con-
dição de dignidade”, sa-
lientou Caiado.

O tesouro estadual 
deve investir mais de R$ 
219 milhões na execução 
da proposta, via Fundo de 
Proteção Social do Estado 
de Goiás, o Protege Goiás. 
Todas as famílias contem-
pladas com o programa 
de transferência de ren-
da terão direito ao novo 
benefício por meio de um 
calendário progressivo de 
inclusão, a partir do mês 
de setembro.

O programa
O Mães de Goiás nas-

ceu dos estudos e debates 
do Governo de Goiás, por 
meio do Gabinete de Po-
líticas Sociais (GPS), com 
as prefeituras e integra 

os trabalhos do Progra-
ma Goiás Social, ação de 
governo criada pelo go-
vernador Ronaldo Caiado 
para o enfrentamento às 
desproteções sociais nos 
municípios goianos.

A presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais, 
primeira-dama Gracinha 

Caiado, destacou que a 
iniciativa aprovada nesta 
terça-feira marca o início 
de uma nova fase da re-
cuperação e proteção so-
cial do Estado.

“Essa iniciativa será 
fundamental na nossa 
estratégia de proteção e 
desenvolvimento social. 
O Mãe de Goiás é um 
programa de transferên-
cia de renda, mas não 

vai ser apenas mais um 
programa compensató-
rio. Ele será protetivo e 
focalizado na primeira 
infância, articulando de 
imediato com a educa-
ção, qualificação e com 
estratégias que já estão 
funcionando”, explica a 
primeira-dama.

O benefício será con-
cedido às mães em situ-
ação de vulnerabilidade 

social, desde que os fi-
lhos com idade escolar 
estejam matriculados 
em alguma rede de en-
sino e com a carteira de 
vacinação atualizada. 
Para garantir a perma-
nência, as mulheres de-
vem aderir aos cursos de 
capacitação profissional 
oferecidos, participar de 
reuniões socioeducati-
vas, quando solicitado, 
e, caso gestante, realizar 
todos os exames relati-
vos ao pré-natal.

As estratégias para 
adesão ao Mães de Goiás 
garantem a segurança ali-
mentar da família, a partir 
do benefício financeiro e 
ainda condicionam a ma-
nutenção do cadastro a 
fatores que favorecem o 
acesso ao ensino infantil 
e à saúde. A identificação 
das mulheres aptas ao 
programa será realizada 
com apoio do banco de 
dados do Cadastro Único, 
do governo federal.

O período de perma-
nência no Mães de Goiás 
será de 12 meses. O prazo 
poderá ser prorrogado por 
até 36 meses, desde que 
cumpridos os compromis-
sos assumidos pelos bene-
ficiários no ato de adesão.

Programa aprovado pela Alego  
concederá benefício mensal de 
R$ 250 às mães vulneráveis com 
filhos de até seis anos de idade

Re
pr

od
uç

ão

Governador em vídeo divulgado nas redes sociais de hoje, sobre a aprovação do projeto Mães de 
Goiás: “Estamos voltando a atenção para as crianças e os jovens, principalmente os mais necessitados” 

alego

Presidente Lissauer avalia o período extra

Nesta terça-feira, 20, o Le-
gislativo goiano deu sinal 
verde, em fase definitiva 
de votação, a oito proje-
tos do Poder Executivo, 
durante a última sessão 
do período de convoca-
ção extraordinária feita 
pelo Governo. Programas 
de transferência de renda, 
abertura de créditos para 
o setor cultural, subven-
ção econômica a estatais, 
incentivos à alfabetização 
e outros benefícios sociais 
estiveram entre os princi-
pais assuntos deliberados.

O presidente da Casa, de-

putado Lissauer Vieira (PSB), 
fez, ao final da sessão, um 
balanço positivo dos tra-
balhos realizados ao longo 
do período de convocação 
extra. “Discutimos e aprova-
mos projetos importantes, 
que visam a implantação de 
pacote de programas sociais 
do Governo e, também, o fo-
mento ao desenvolvimento 
econômico e à geração de 
emprego no estado”.

Lissauer citou como 
exemplo especial, a apro-
vação do Pro-Goiás Rural, 
que esteve em tramitação 
na Alego por meio da pro-

positura de nº 6299/21 . 
“Esse é um programa im-
portante porque oferece 
crédito outorgado e dimi-
nui a incidência de ICMS 
nas vendas para fora do 
estado de produtos como 
feijão, milho e também o 
peixe”, informou. O par-
lamentar lembrou que 
produtos comercializados 

internamente em Goiás já 
dispõem do benefício de 
isenção fiscal.

O presidente esclare-
ceu, ainda, que o projeto 
reproduz modelo de in-
centivo fiscal adotado pelo 
estado do Mato Grosso, 
conforme já aprovado pelo 
Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz). 

“Com isso, vamos recupe-
rar a competitividade per-
dida desde que o incentivo 
foi retirado”, arrematou. 

Para o segundo semes-
tre, Lissauer informou que 
o Plenário deverá discutir 
matéria referente à Com-
panhia de Saneamento de 
Goiás (Saneago). Ao final, 
ele comentou que a expec-

tativa é de retorno gradual 
das atividades presenciais.

“Esperamos que isso 
possa ocorrer com mais 
segurança a partir de se-
tembro, quando tivermos a 
garantia de que a maioria 
dos parlamentares e dos 
servidores que ficam, aqui, 
na retaguarda dos traba-
lhos, estejam devidamente 
vacinados”. O presidente 
disse, ainda, que o retorno 
das atividades presenciais 
cumprirá todos os protoco-
los sanitários previstos.

Com o encerramento 
da convocação especial, a 
Casa volta agora o perío-
do de recesso parlamen-
tar, que permanece em 
vigor até 31 de julho. As 
atividades parlamentares 
deverão ser regularmen-
te retomadas no dia 3 de 
agosto, em horário regi-
mental, às 15 horas.
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Para o 2º semestre, Lissauer informou que o Plenário deverá discutir matéria referente à Saneago

“Aprovamos projetos que visam a 
implantação de programas sociais do 
Governo e, também, o fomento ao 
desenvolvimento econômico e à geração 
de emprego no estado”, diz Lissauer
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Obras do BRT e novas rotas no 
Centro começam no sábado, 24

a partir do dia 24 de 
julho, durante 75 
dias, o anel interno 

da Praça Cívica permane-
cerá interditado e, após as 
obras, passará a ser exclu-
sivo do transporte coletivo.

Seguindo determinação 
do prefeito Rogério Cruz, 
um efetivo de 80 agentes 
da Secretaria Municipal 
de Mobilidade (SMM) que 
se revezará entre os perí-
odos matutino, vespertino, 
noturno e madrugada para 
orientar os condutores que 
passam pela região e ga-
rantir a segurança viária.

Para minimizar os im-
pactos da obra, a Prefeitu-
ra de Goiânia investiu em 
tecnologia, uso de drones 
e parceria com o Waze. O 
objetivo foi planejar a in-
versão de ruas e garantir a 

orientação dos motoristas. 
De acordo com o titular da 
SMM, Horácio Mello, novas 
mudanças podem ser rea-
lizadas caso seja verificada 
a necessidade no decorrer 
da intervenção.

O BRT Norte-Sul tem 
extensão de 21,7 km e foi 
dividido nesses dois tre-
chos: o trecho I, do Termi-
nal Isidória até o Terminal 
Cruzeiro do Sul, em Apare-
cida de Goiânia, e o trecho 
II, do Terminal Recanto do 
Bosque, na região Norte 
da cidade, passando pela 
Praça do Trabalhador, Pra-
ça Cívica, Praça do Cruzeiro 
e chegando até o Terminal 
Isidória, na região Sul. A 
expectativa da Seinfra é 
entregar o trecho II do BRT 
em outubro de 2021 e o 
trecho I em 2022.

Com o avanço das obras do BRT 
Norte Sul, a Prefeitura de Goiânia 
realizou estudos e elaborou um 
plano de mobilidade para o Centro 
da capital, que inclui a criação de 
novas rotas para os motoristas 
que trafegam pela região
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Prefeitura de Goiânia prepara entrega de 
50 viaturas para Guarda Civil Metropolitana

A Prefeitura de Goiânia 
fará a entrega, em agosto, 
de 50 viaturas à Guarda Ci-
vil Metropolitana (GCM). A 
informação foi confirmada 
pelo presidente-coman-
dante da Guarda, Welling-

ton Paranhos Ribeiro, 
durante live da Prefeitura 
Digital, apresentada pela 
primeira-dama do municí-
pio, Thelma Cruz.

Os veículos serão utili-
zados nas diversas frentes 
de serviços de policiamen-
to preventivo e comunitá-
rio na capital. Eles estão 
em processo de plotagem.

“Assim que a data for 
confirmada, comunicare-
mos a imprensa e a po-
pulação. Esta é mais uma 
ação de cuidado e atenção 
do prefeito Rogério Cruz a 
todos os goianienses, além 
de valorização do trabalho 
de nossa Guarda. A entre-
ga será feita pelo prefei-
to e será uma data muito 
comemorada”, afirma o 

presidente-comandante, 
Wellington Paranhos.

Em março deste ano, o 
prefeito Rogério Cruz fez a 
entrega de três novas via-
turas à Guarda Civil Metro-
politana, exclusivas para 
utilização no Programa 
Mulher Mais Segura, criado 
para reforçar o atendimen-
to às mulheres vítimas de 
violência doméstica e que 
estão sob medidas proteti-
vas em Goiânia.

Desenvolvido pela GCM, 
o programa é realizado em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Políticas 
Públicas Para as Mulheres 
(SMPPM) da Prefeitura de 
Goiânia e com o Tribunal 
de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ-GO). Foi lança-
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A entrega será feita pelo 
prefeito e será uma data 
muito comemorada”, afirma 
Wellington Paranhos

Veículos estão 
em processo de 
plotagem e serão 
utilizados pela 
GCM no trabalho 
de policiamento 
preventivo e 
comunitário na 
capital

Vias que terão sentido de 
circulação alterado:
Inversão do sentido da Rua dr. 
olinto Manso Pereira ( Rua 94), da 
Av. Assis Chateaubriand à Rua 10.
Inversão do sentido da Rua 14/
Rua 1/Rua 12, da Rua 10 à Alameda 
dos dos Buritis
Inversão do sentido da Rua 13/
Rua 2/Rua 15, da Alameda dos Bu-
ritis à Rua 19.
novos caminhos:
A Alameda dos Buritis terá con-
versão para a Rua 13 sentido 
Avenida Goiás, tanto para quem 
vem da Assembleia Legislativa, 
quanto para quem vem da Praça 

Tamandaré
A Alameda dos Buritis x Rua dona 
Gercina Borges (sentido Leste/
oeste) não terá permissão de 
conversão à esquerda para acesso 
à Praça Cívica.
A Avenida Assis Chateubriand terá 
conversão para a Rua dr. olin-
to Manso Pereira (Rua 94) com 
acessos às Ruas 85, Rua 84, Rua 
83, tanto para quem vem da As-
sembleia Legislativa, quanto para 
quem vem da Praça Tamandaré
A Rua dr. olinto Manso Pereira 
(Rua 94) terá conversão à direita 
e à esquerda nas Rua 85, Rua 84, 
Rua 83 e Rua 10, esta última dan-

do acesso à parte inferior do novo 
anel, seguindo pelas Ruas 14/ 01/ 
12, com semaforização no cruza-
mento com Alameda dos Buritis, 
permitindo conversão à direita e à 
esquerda.
Mudanças no transporte 
coletivo
Pontos de Embarque e Desem-
barque (PED):
Ped nº 494 (localizado entre as 
Avenidas 83 e 84): linhas 004, 
008, 017, 018, 019, 035, 175, 277, 
300, 920, 225, 257, 261, 262, 280 
e 405
Ped nº 18 (localizado entre a Ave-
nida 83 e Rua 10): 002, 006, 007, 

018, 027, 193, 042, 164, 167, 170, 
180, 052, 168, 605 e 935
Ped nº 1401 (localizado entre a 
Rua 10 e Avenida Araguaia): 018, 
300, 257, 261 e 406
Ped nº 178 (localizado entre as 
Avenidas Tocantins e Gercina Bor-
ges): 003, 023, 027, 029, 169, 187, 
300, 400 e 909
Ped nº508 (localizado entre as 
Avenidas Gercina Borges e 85): 
004, 008, 017, 019, 035, 175, 277, 
300, 401, 909, 919, 013, 611, 268, 
269 e 270
Ped nº 163 (localizado entre as 
Avenidas 85 e 84): 002, 003, 006, 
007, 023, 029, 169, 187, 193, 300

entenda coMo fica o trânsito
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Roubo de veículos em Goiás 
recua 32% no 1º  semestre

o roubo de veículos 
em Goiás apresen-
tou queda de 32% 

no primeiro semestre de 
2021, em comparação com 
igual período de 2020. Os 
registros dessa modalida-
de criminosa saíram de 
uma média diária de 27,7 
casos, em 2018, para 5,7 
roubos, neste ano. É o 
que revelam os dados do 
Observatório de Seguran-
ça Pública, da Secretaria 
de Segurança Pública de 
Goiás (SSP-GO).

Os números compro-
vam a tendência de redu-
ção, que vem sendo veri-
ficada desde o início de 
2019. Na série histórica, 
a diminuição fica ainda 
mais expressiva, com -58% 
de roubos de veículos em 
todo ano de 2019, contra-

posto com as ocorrências 
de 2018; -40% em todo 
ano 2020, equiparado a 
2019; e -32% nos seis pri-
meiros meses 2021, com-
parado com igual período 
de 2020. Se levado em 
consideração os furtos de 
veículos nos seis primei-
ros meses deste ano e o 
mesmo período de 2020, a 
queda foi de 15,49%.

“Isso realmente é o resul-
tado de uma polícia eficien-
te, competente, que hoje 
está totalmente articulada”, 
reconheceu o governador 
Ronaldo Caiado, que relem-
brou a insegurança vivida 
pela população nas gestões 
passadas. “Os criminosos ti-
nham total conforto de agir 
em Goiás. No meu governo, 
não se passa a mão na ca-
beça de bandido, tenha a 

estatura que tiver”, reforçou.
Além da redução contí-

nua, o trabalho das forças 
policiais vem contribuindo 
para, cada vez mais, reaver 
os automóveis subtraí-
dos. De janeiro a junho de 
2021, foram 2.642 veícu-
los recuperados. Isso quer 
dizer que 72% de todos os 
automóveis roubados ou 
furtados em Goiás, nesse 
período, foram apreendi-
dos e devidamente restitu-
ídos aos seus proprietários.

Para o secretário de Es-

tado da Segurança Pública, 
Rodney Miranda, as estra-
tégias adotadas para des-
mantelar as organizações 
criminosas contribuem 
para o saldo positivo. “O 
trabalho de repressão 
qualificada que foi feito, 
identificando quais são os 
reais comandantes desses 
crimes e ir em cima deles, 
tem auxiliado nesses re-
sultados”, afirmou.

Segundo o chefe da 
SSP-GO, a meta é reduzir, 
cada vez mais, as ações 

criminosas. “Nós temos ci-
dades e um Estado mais 
seguros. Vamos continuar 
trabalhando com a mesma 
seriedade e o mesmo em-
penho, para alcançar zero 
em todos os crimes. Esse 
sempre foi o nosso obje-
tivo e vai continuar sendo”, 
destacou o titular da pasta.

Operações 
de destaque

Ao longo do primei-
ro semestre de 2021, di-

versas operações foram 
deflagradas para desarti-
cular grupos criminosos 
que agiam no roubo de 
veículos. Durante uma de-
las, da Polícia Civil (PCGO), 
21 pessoas foram presas 
no Estado. As detenções 
foram realizadas entre os 
dias 1º e 11 de junho, na 
capital, em Aparecida de 
Goiânia, Bela Vista, Quiri-
nópolis e Brasília. A Ope-
ração Muggers (assaltan-
tes em inglês), realizada 
pela Delegacia Estadual 
de Repressão a Furtos e 
Roubos de Veículos Auto-
motores (DERFRVA), con-
tribuiu para a elucidação 
de ao menos 15 crimes.

Outro destaque de 
2021 foi a Operação Tra-
jeto Seguro, da DERFVRA. 
A ação teve como objetivo 
reprimir os crimes de furto 
e roubo de veículos prati-
cados contra motorista de 
aplicativo, durante o perí-
odo de pandemia da Co-
vid-19. Ao todo, 24 pessoas 
foram presas ao longo das 
diligências, que contaram 
com o apoio da Polícia Mi-
litar de Goiás (PMGO).

Média diária da modalidade 
criminosa passou de 27,7 casos em 
2018, para 5,7 em 2021. Número de 
automóveis recuperados chega a 
72% dos furtos e roubos registrados
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Ao longo do 1º semestre de 2021, diversas operações foram deflagradas para desarticular grupos criminosos 

investimento

Ronaldo Caiado inaugura obras e anuncia 
investimentos, em Morrinhos, nesta quarta

O governador Ronaldo 
Caiado cumpre extensa 
agenda nesta quarta-fei-
ra (21/7) em Morrinhos, 
no Sul Goiano, ocasião 
em que entrega benefí-
cios em áreas como in-
fraestrutura, educação, 
segurança pública e ha-

bitação. A programação 
começa às 8h30, com a 
inauguração da reade-
quação do aeródromo 
do município. Entre as 
melhorias promovidas 
pela Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) estão a revi-

talização da sinalização 
horizontal e vertical e a 
reforma do terminal de 
passageiros.

Às 9h30, Caiado par-
ticipa da cerimônia de 
instalação do 36º Bata-
lhão da Polícia Militar 
de Morrinhos. A unidade 

substitui a 10ª Compa-
nhia Independente de 
Polícia Militar. O prédio 
onde funcionará o bata-
lhão foi reformado, com 
substituição de janelas, 
nova pintura e constru-
ção de muro, entre outras 
benfeitorias. Durante a 

solenidade, também se-
rão entregues 13 novas 
viaturas, como parte da 
renovação da frota da PM.

Na sequência, o gover-
nador inaugura a Área de 
Assepsia da 12ª Compa-
nhia Independente Bom-
beiro Militar. O local será 
destinado à lavagem e 
desinfecção de veículos 
oficiais, como ambulân-
cias, viaturas da polícia e 
do Corpo de Bombeiros. 
O investimento total é de 
R$ 289 mil, com recursos 
do Fundo Especial de Re-
equipamento do Bombeiro 
(Fembom), além de apoio 
da Prefeitura de Morrinhos, 
e doações do Poder Judici-
ário, Ministério Público e 
empresas locais.

A partir das 11h40, Caia-
do entrega 56 moradias do 
Residencial Cristina Park. 
Morrinhos recebe unida-

des habitacionais que tive-
ram investimento público 
total de R$ 5,9 milhões, 
sendo R$ 840 mil direta-
mente do Estado, por meio 
da Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab), e pouco 
mais de R$ 5 milhões da 
contrapartida federal.

No período vesperti-
no, às 15h, está marcada 
a inauguração da reforma 
do Colégio Estadual Mari-
quita Costa e assinatura de 
atos. A presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) e 
coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, também participa 
do evento. Foram investi-
dos na obra R$ 207 mil. A 
partir do segundo semes-
tre, a unidade funcionará 
como Centro de Ensino em 
Período Integral (Cepi).
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Governador Caiado entrega 56 moradias do Residencial Cristina 
Park. O investimento público total é de R$ 5,9 milhões, sendo 
R$ 840 mil diretamente do Estado, por meio da Agehab, e 
pouco mais de R$ 5 milhões da contrapartida federal 

Governador abre compromissos com 
readequação do aeródromo, às 8h30. em 
seguida, às 9h30, instala 36º Batalhão da 
Polícia Militar e entrega Área de Assepsia 
do Corpo de Bombeiros. Às 11h40, 
pauta é política habitacional, no 
Residencial Cristina Park. No período 
vespertino, às 15h, inaugura reformas 
de escola da rede estadual e, às 16h30, 
de unidade do Vapt Vupt
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ação EspEcial
Se existe uma amizade que muito se fortaleceu 

no último ano foi a de humanos e seus cachorros. 
Por isso, o outback vai tornar o dia do Amigo 

mais especial e comemorar de um jeito bem 
diferente: até 25 de julho, a marca de temática 

australiana irá presentear os ‘aumigos’ com uma 
coleira customizada da marca MeuAuAu. o item 
acompanhará os pedidos dos combos especiais 

da promoção. A ação acontece exclusivamente no 
delivery, via iFood, enquanto durarem os estoques.

prEsEntEar
Neste Dia dos Pais, o Boticário convida pais e filhos 

a contarem, relembrarem histórias marcantes e a 
criarem novos momentos juntos, por meio dos seus 

11 kits presenteáveis, marcados por embalagens 
com design moderno e convidativo. um grande 
diferencial dos kits para a data são os acessórios 
que complementam os produtos, como carteira, 
nécessaire, organizadores e bags, que prometem 

surpreender ainda mais.

Mostra BEla artE 2021
A arquitetura e todos os elementos que a compõem 

ganharam novo significado com a pandemia. 
Nosso lar tornou-se refúgio definitivo da nossa 

rotina. unindo apuro técnico, memórias afetivas 
e muita sensibilidade as arquitetas Alessandra 

Nahas (@alessandranahas.arquitetura )  e Vanessa 
Graner ( @vanessa_graner_arquitetura)  assinam a 
#mostrabelaarte2021 para a Bela Arte (@belaarte). 

o  imperfeito perfeito, que dá nome ao evento, é 
tradução exata da nossa contemporaneidade.  As 

cores inspiradas na beleza outonal da natureza 
traduzem em tons terrosos aliados aos tons de cinza 

e na luminosidade dos amarelos o quão necessária 
é a mudança, mas sem nos esquecer do olhar e do 
sentimento otimista regados à força ,  atitudes tão 

necessárias para seguirmos em frente. Ressignificar, 
resgatar, conscientizar, reconectar e transformar 

nossa casa em um local onde alma e afeto nos 
tragam conforto, aconchego e se torne o nosso 

refúgio definitivo no mundo.

snacks saudávEis
A rotina das pessoas está cada dia mais agitada. 

e os lanchinhos, os famosos snacks, que nem sem 
sempre são saudáveis, são para muitos a solução 
mais prática. Pensando nisso, a goiana dona Raiz 

lança os snacks Bora!eles são produzidos à base 
de lentilha, ervilha e grão de bico, o que agrega  
um grande valor nutricional ao produto. outro 

diferencial é que são assados, não possuem glúten, 
são livres de transgênicos e representam mais 

fontes de fibras. A novidade chega às gôndolas 
com  seis sabores deliciosos que agradam a todos 
os paladares. São eles: peito de peru, páprica com 

pimenta malagueta, jalapeño com limão, cream 
cheese, marguerita e ervas finas.

chá da pri
1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

A todo vapor - os organizadores da Mostra Kzulo, Rafael Miranda e joseane Pereira, receberam o empresário júlio 
Cecílio, diretor do Grupo Cical, junto com o diretor da enec engenharia, Cláudio daher júnior, além do arquiteto  eriston 
Troncha, na casa onde acontecerá o evento em 2021.

Dia dos avós - O humorista, influenciador e youtuber 
jacques Vanier prepara mais um divertidíssimo vídeo 
para as redes sociais da Marajoara, desta vez em 
homenagem ao dia dos Avós, que será celebrado no 
próximo dia 26 de julho.

2 3

4

Aniversário - o atleta, empresário, professor de jiu-
jitsu e proprietário da academia Alliance Goiânia diego 
Marques comemorou seu aniversário no último dia 16.
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Inauguração - Idealizado por quatro amigos 
gastrônomos, Júnior Marinho, Raphael França, Ingrid 
Borges e Vinícius Caetano, o juá Restaurante acaba de 
abrir suas portas no Flamboyant Shopping.
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campanha estrada solidária da prF
A Usina Uruaçu participa de várias ações para ajudar as famílias com dificuldades. Entre elas, a 
usina fez a doação de cestas básicas para a Campanha estrada Solidária da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Os alimentos serão doados para instituições beneficentes do Estado.

snacks
Pensando em facilitar a rotina dos brasileiros, a goiana Dona Raiz lança os snacks 
Bora! Eles são produzidos à base de lentilha, ervilha e grão de bico, o que agrega 
um grande valor nutricional ao produto. Outro diferencial é que são assados, 
não possuem glúten, são livres de transgênicos e representam mais fontes de 
fibras. A novidade chega às gôndolas com seis sabores deliciosos que agradam 
a todos os paladares: peito de peru, páprica com pimenta malagueta, jalapeño 
com limão, cream cheese, marguerita e ervas finas.

e-commerce
A Stegia, empresa goiana especialis-
ta no desenvolvimento de serviços 
de terceirização financeira e contábil, 
tem como missão facilitar a vida do 
cliente de forma inovadora, homolo-
gou e implantou um aplicativo para  
e-commerce que integra a platafor-
ma Shopify à ferramenta de gestão 
TINY ERP. O aplicativo traz todas as 
informações da pré-venda à pós-
-venda, além de controle de estoque 
e métricas relacionadas aos clientes. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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sebrae

Pequenas indústrias têm mais 
dificuldade no acesso a crédito

donos de pequenos 
negócios do setor 
da indústria são 

os que têm a pior ava-
liação sobre a obtenção 
de empréstimos no país. 
De acordo com a Sonda-
gem das Micro e Peque-
nas Empresas, realizada 
pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), 
em parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), 
apesar da percepção 
de melhoria de acesso 
ao crédito ter crescido, 
quase 33% dos donos de 
micro e pequenas indús-

trias consideram o grau 
de exigência para con-
cessão ou renovação de 
empréstimos bancários 
alto, 57,3% moderado e 
apenas 10% acreditam 
que é baixo.

Por essa razão, para o 
Sebrae é importante o 
desenvolvimento de po-
líticas públicas que faci-
litem o uso de garantias, 
como é o caso do Progra-
ma Nacional de Apoio às 

Micro e Pequenas Empre-
sas (Pronampe), que vol-
tou a vigorar neste mês.

Pronampe
Criado no ano passa-

do para ajudar micro e 

pequenas empresas afe-
tadas pela pandemia de 
covid-19, o Pronampe 
tornou-se permanente 
em 2021, mas o volume 
que pode ser emprestado 
depende da quantia inje-

tada no Fundo Garantidor 
de Operações (FGO), que 
cobre os eventuais calo-
tes dos tomadores de em-
préstimos. Nos primeiros 
dez dias de funcionamen-
to, o programa já empres-
tou 40% dos recursos.

Já os empreendedo-
res do setor de serviços, 
apesar de serem um dos 
mais afetados pela pan-
demia e com grande 
parte do faturamento 
reduzido, veem o acesso 
a crédito de uma forma 
mais positiva. Segundo 
o Sebrae, para 25,6% de-
les as exigências são al-
tas e 14,6% consideram 
baixas. Para 59,8%, as 
exigências são normais.

No caso do comércio, 
para 75,7% dos empre-
sários as exigências são 
normais, o que, na visão do 
Sebrae, pode estar asso-
ciado ao uso mais tradicio-
nal de montantes menores 
e para capital de giro.

Três de cada dez 
empresários 
consideram altas 
as exigências 
dos bancos Ro

ve
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Criado no ano passado para ajudar micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia de covid-19, o Pronampe tornou-se permanente em 2021

Braço forte da economia agropecuária, a agricultura familiar será celebrada com uma 
sequência de palestras na Semana da Agricultura Familiar, realizada pela Emater e pela 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), até a próxi-
ma  sexta-feira (23), no canal do órgão no YouTube www.youtube.com/EmaterGoias. O 
evento marca a Semana Estadual da Agricultura Familiar, instituída pelo governador 
Ronaldo Caiado em razão do Dia Nacional da Agricultura Familiar, comemorado em 24 
de julho. Os encontros acontecerão a partir das 14h, reunindo autoridades, técni-
cos extensionistas, pesquisadores e também agricultores familiares assistidos pela 
Emater, além de profissionais do Sebrae Goiás, Senar Goiás, Ceasa, Agrodefesa e 
GoiásFomento, para abordarem os principais temas de interesse desse segmento. 
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NOVa EsTraTÉGia CONTra a COViD-19 

Estados que têm fronteiras com outros 
países passam a receber vacinas extras

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
informou ontem (20) 

que serão enviadas doses 
extras de vacinas contra a 
covid-19 para seis estados 
que fazem fronteira com 
outros países. De acordo 
com o ministro, o objeti-
vo é avançar na vacinação 
nessas localidades para 
criar uma espécie de “cor-
dão sanitário” e restringir 
a entrada de variantes do 
novo coronavírus no Brasil.

Doses extras serão en-
viadas para os estados 
do Acre, Amapá, Amazo-
nas, Pará, de Roraima e 
Santa Catarina. Segundo 
Queiroga, as doses serão 
suficientes para aplicação 
em 279 mil pessoas.

“O trânsito dos cidadãos 
de países vizinhos pode 
trazer e levar doenças. Por 
isso, o controle sanitário é 
necessário para que consi-
gamos ter uma promoção 

em saúde em padrões que 
desejamos para o Brasil e 
para os nossos irmãos da 
América do Sul”, disse o mi-
nistro, após participar de um 
evento de vacinação em Foz 
do Iguaçu, no Paraná.

Na segunda (19), o Mi-
nistério da Saúde informou 
que já foram identificados 
110 casos da variante del-
ta do novo coronavírus no 
Brasil. Destes, cinco evo-
luíram para quadro grave 
que resultou em morte. 
Anteriormente conhecida 
como variante indiana, a 
delta tem taxa de infecção 
maior do que a do coro-
navírus original. Dos 110 
casos registrados, foram 
83 no Rio de Janeiro, 13 
no Paraná, seis em um 
navio que ficou parado na 
costa do Maranhão, um 
em Minas Gerais, dois em 
Goiás, oito em São Paulo 
e dois em Pernambuco.

“É uma estratégia, até 

para que a gente possa 
conter variantes e criar 
uma espécie de cordão 
epidemiológico, vacinan-
do a população fronteiriça, 
para evitar que variantes 
que vêm de outro país 
possam chegar ao Brasil, 
e dando uma atenção es-

pecial às nossas fronteiras 
secas”, afirmou Queiroga.

Na semana passada, o 
ministério já havia informa-
do que as populações de 
fronteira seriam incluídas 
como prioritárias para va-
cinação. Na ocasião, foram 
enviadas doses extras de 

imunizantes para os esta-
dos do Rio Grande do Sul, 
de Mato Grosso e Rondônia.

De acordo com o minis-
tro, a decisão foi tomada em 
comum acordo entre esta-
dos e municípios no âmbito 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). Além das 

cidades que fazem fronteira 
direta com outros países, o 
Ministério da Saúde tam-
bém pretende reforçar 
a proteção contra a co-
vid-19 nas chamadas fai-
xas de fronteira, que são 
cidades brasileiras próxi-
mas de outros países.

objetivo é barrar entrada de variantes 
do novo coronavírus no Brasil
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Bolsonaro reafirma que vetará Fundo Eleitoral de 2022

O presidente Jair Bolsonaro 
reafirmou na noite desta 
terça-feira (20) que vetará 
o fundo eleitoral de R$ 
5,7 bilhões aprovado pelo 
Congresso Nacional na se-
mana passada, no Projeto 
de Lei de Diretrizes Orça-
mentária (LDO) de 2022.

“Defendemos, acima de 
tudo, a harmonia entre os 
Poderes, bem como a sua 
autonomia. É partindo des-
te princípio que jogamos, 
desde o início, dentro das 

quatro linhas da Constitui-
ção Federal. Dito isso, em 
respeito ao povo brasilei-
ro, vetarei o aumento do 
fundão eleitoral”, escreveu 
o presidente em postagem 
na sua conta de Twitter.

Na segunda (19), em 
entrevista exclusiva para 
a Rádio Nacional, veículo 
da Empresa Brasil de Co-
municação (EBC), o presi-
dente já havia sinalizado 
a intenção de vetar o valor 
aprovado pelos parlamen-
tares. “A tendência nossa é 
não sancionar isso daí em 
respeito aos trabalhadores, 
ao contribuinte brasileiro”, 
disse o presidente. Ele de-
fendeu que o recurso po-

deria ser melhor aplicado 
na construção de pontes e 
construção de malha rodo-
viária, por exemplo.

O fundo de financia-
mento de campanha foi 
criado após a proibição do 
financiamento privado, em 
2015, pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF), sob o 
argumento de que as gran-
des doações empresariais 
desequilibram a disputa 
eleitoral. Nas eleições de 
2018, o valor reservado 
para as candidaturas foi 
R$ 2 bilhões. O veto pre-
sidencial, se confirmado, 
precisará ser analisado 
pelos congressistas, que 
podem derrubá-lo.
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RValor foi aprovado 
pelo Congresso na 
semana passada
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“É uma estratégia, até para 
que a gente possa conter va-

riantes e criar uma espécie de 
cordão epidemiológico, vaci-

nando a população fronteiriça”, 
afirmou Queiroga.

“É uma estratégia, até para 
que a gente possa conter va-

riantes e criar uma espécie de 
cordão epidemiológico, vaci-

nando a população fronteiriça”, 
afirmou Queiroga.

“É uma estratégia, até para 
que a gente possa conter va-

riantes e criar uma espécie de 
cordão epidemiológico, vaci-

nando a população fronteiriça”, 
afirmou Queiroga.

“É uma estratégia, até para 
que a gente possa conter va-

riantes e criar uma espécie de 
cordão epidemiológico, vaci-

nando a população fronteiriça”, 
afirmou Queiroga.
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Jeff Bezos, homem mais rico do 
mundo, decola em viagem espacial

Jeff Bezos, o homem 
mais rico do mundo, 
e três tripulantes vo-

aram sobre o deserto do 
Texas a bordo do fogue-
te New Shepard, empre-
endimento espacial de 
sua empresa Blue Origin, 
nesta terça-feira e retor-
naram à Terra, um voo 
suborbital histórico que 
marca o início de uma 
nova era no turismo es-
pacial comercial privado.

A espaçonave ligou 
seus motores BE-3 para 
uma decolagem da Plata-
forma de Lançamento Um 
da Blue Origin, a cerca de 
20 milhas (32 km) da ci-
dade rural de Van Horn. 
Em uma manhã fria para 
o lançamento, o céu es-
tava claro com algumas 
nuvens dispersas.

O voo do bilionário 
norte-americano de 57 
anos durou cerca de 10 
minutos e 20 segundos, 
nove dias depois que o 
britânico Richard Bran-
son esteve a bordo do 
voo suborbital de sucesso 
de sua concorrente, a em-
presa de turismo espacial 
Virgin Galactic, saindo do 
Novo México.

Depois que a cápsula 
se separou do impulsio-

nador, a tripulação deve 
ter se desafivelado por 
alguns minutos sem gra-
vidade. Em seguida, a 
cápsula retornou à Terra 
com paraquedas, usando 
um sistema retro-thrust 
de última geração que 
expeliu uma “almofada 
de ar” para um pouso su-
ave no deserto do Texas.

Bezos fez um sinal com 
o polegar para cima, de 
dentro da cápsula, após 
pousar no solo do deser-
to antes de sair, usando 
um chapéu de cowboy e 
um traje de voo azul.

A missão é parte de 
uma batalha competitiva 
feroz entre a Blue Origin, 
de Bezos, e a Virgin Galac-
tic, do também bilionário 
Branson, para explorar 
um mercado de turismo 
espacial potencialmente 
lucrativo que o banco suí-
ço UBS estima que valerá 
US$ 3 bilhões anualmen-
te em uma década.

Bezos e os outros pas-
sageiros entraram em um 
veículo SUV para uma 
curta viagem até a pla-
taforma de lançamento 
antes de subirem a torre 
e embarcarem na espa-
çonave branca reluzente, 
com um desenho de pena 

azul na lateral. Cada pas-
sageiro tocou um sino bri-
lhante antes de embarcar 
na cápsula da nave.

Branson chegou ao es-
paço primeiro, mas Bezos 
deva ter voado mais alto 
--62 milhas (100 km) para 
a Blue Origin em compa-
ração com 53 milhas (86 
km) para a Virgin Galac-
tic-- no que os especia-
listas chamam de o pri-

meiro voo espacial sem 
pilotos do mundo, com-
posto apenas por civis. 
Ele representa o primei-
ro voo tripulado da Blue 
Origin ao espaço.

Bezos, fundador da em-
presa de comércio eletrô-
nico Amazon, e seu irmão 
Mark Bezos, se juntaram 
a outros dois. A aviadora 
pioneira Wally Funk, de 82 
anos, e o recém-formado 

no ensino médio Oliver 
Daemen, de 18 anos, que 
juntos se tornaram, res-
pectivamente, a pessoa 
mais velha e a mais jovem 
a chegar ao espaço.

O voo coincide com 
a data em que os norte-
-americanos Neil Arms-
trong e Edwin “Buzz” 
Aldrin se tornaram os 
primeiros humanos a an-
dar sobre a Lua, em 20 de 

julho de 1969. New She-
pard leva o nome de Alan 
Shepard, que em 1961 se 
tornou o primeiro norte-
-americano no espaço.

 lançamento foi teste-
munhado por membros 
da família Bezos e fun-
cionários da Blue Origin, 
alguns espectadores se 
reuniram ao longo da ro-
dovia antes do amanhe-
cer e aplaudiram o voo.

ele e mais três tripulantes decolaram 
do deserto no oeste do Texas Bl

ue
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A missão é parte de uma batalha competitiva feroz entre a Blue Origin, de Bezos, e a Virgin Galactic, do também bilionário Branson
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Tribunal japonês condena americanos 
que ajudaram Carlos Ghosn a fugir

Um tribunal japonês sen-
tenciou à prisão dois cida-
dãos americanos que aju-
daram o ex-presidente do 
conselho de administração 
da Nissan Motor, Carlos 
Ghosn, a fugir do país.

A Corte Distrital de Tó-
quio condenou o ex-boina 
verde Michael Taylor a dois 
anos de prisão. Sentenciou 
também o filho do ex-mili-

tar, Peter Taylor, a um ano e 
oito meses de reclusão.

Promotores declararam 
que ambos esconderam 
Ghosn dentro de uma 
grande caixa e o transpor-
taram para fora do Japão 
em um jatinho particular 
em dezembro de 2019. 
Posteriormente, o ex-exe-
cutivo da Nissan se refu-
giou no Líbano.

Na época de sua fuga, 
Carlos Ghosn estava em 
liberdade sob fiança. Ele 
aguardava julgamento sob 
acusações de má conduta 

financeira e grave quebra 
de confiança.

O juiz que presidiu o 
caso, Nirei Hideo, afirmou 
que os Taylor – pai e filho – 
permitiram que o acusado 
de um caso grave fugisse 
para o exterior.

Ele disse, ainda, que 
as ações dos dois com-
prometeram enorme-
mente o sistema judicial 
penal. Nirei acrescentou 
que 18 meses se pas-
saram desde a fuga de 
Ghosn, e que não há ne-
nhuma perspectiva no 

momento de que o ex-
-presidente do conselho 
de administração da Nis-
san venha a ser julgado.

Nirei Hideo declarou 
que os Taylor efetuaram 
preparativos meticulosos 
e de larga escala, fazendo 
uso de seus conhecimen-
tos profissionais para aju-
dar a executar a fuga sem 
precedentes. Segundo o 
juiz, as sentenças tiveram 
de ser proferidas aos acu-
sados, mesmo que eles te-
nham expressado arrepen-
dimento por suas ações.
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Na época de sua fuga, Carlos Ghosn estava em liberdade sob fiança

Brasileiro vive 
hoje no Líbano
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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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Seleção feminina goleia China 
na estreia do Brasil na Olímpiada

A seleção brasileira 
de futebol femi-
nino estreou com 

goleada de 5  a 0 contra 
a China, na Olimpíada de 
Tóquio (Japão), na manhã 
desta quarta-feira (21). 
Após o triunfo no estádio 
de Miyagi, na cidade de 
Rufu, as brasileiras garan-
tiram os três primeiros 
pontos do Grupo F.

O Brasil começou em 
um ritmo arrasador. Logo 
aos oito minutos de jogo, 
a rainha Marta bateu de 
primeira, inaugurando o 
marcador. Na sequência, 
aos 21, foi a vez da ata-
cante Debinha aproveitar 
o rebote da goleira Peng 
Shimeng, no chute de Bia 
Zaneratto, e empurrar para 
o fundo da rede, fazendo o 
segundo do duelo.

As chinesas melhora-
ram o desempenho no 

final da primeira etapa. 
Aos 39, Miao Siwen as-
sustou em um chute na 
entrada da grande área, 
obrigando a intervenção 
da goleira Bárbara.

Após o intervalo, a 
China continuou em 
busca de diminuir a des-
vantagem. Aos 6, Wang 
Shanshan recebeu passe 
pela direita e acetou a 
trave da equipe brasileira. 
Sete minutos depois, aos 

13, foi a vez de Debinha 
finalizar no travessão.

Apesar da seleção 
asiática ter conseguido 
equilibrar o confronto, 
quem marcou mais uma 
vez foi a Seleção Brasi-
leira. Aos 28, a camisa 10 
Marta bateu colocado, no 
canto esquerdo, e fez o 
terceiro das brasileiras. 
Na quinta edição da rai-
nha em Jogos Olímpicos, 
este foi 12º gol marcado 

pela jogadora.
Em seguida, o Brasil 

foi soberano na partida. A 
meio-campista Andressa 
Alves foi derrubada por 
Wang Xiaoxue na área e 
sofreu o pênalti aos 36. 
Ela mesma cobrou e fez 
o quarto do jogo. Ainda 
deu tempo para o quinto. 
Debinha deu assistência 
para a atacante Bia Zane-
ratto, que empurrou para o 
fundo da rede, fechando o 

placar. China 0, Brasil 5.
As brasileiras voltam 

a campo no sábado (24) 
para enfrentar a Holanda. 
A partida será realizada no 
estádio Miyagi, às 8h (ho-
rário de Brasília).

Seleção 
masculina estreia 
nesta quinta

O escrete olímpico mas-
culino faz o primeiro jogo 

contra a Alemanha, nesta 
quinta (22), às 8h30 (horá-
rio de Brasília), no estádio 
Yokohama Internacional, 
na cidade de Yokohama. 
Os brasileiros vão reeditar 
a final dos Jogos da Rio 
2016, quando o país levou 
a melhor nos pênaltis, após 
empate em 1 a 1 no tempo 
regulamentar. A vitória por 
5 a 4 nas penalidades ga-
rantiu o ouro inédito ao 
Brasil no futebol olíimpico.

Próximo duelo 
da equipe será 
no sábado (24), 
às 8h, contra a 
holanda
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As brasileiras voltam a 
campo no sábado (24) 

para enfrentar a Ho-
landa. A partida será 
realizada no estádio 

Miyagi, às 8h (horário 
de Brasília).

As brasileiras voltam a 
campo no sábado (24) 

para enfrentar a Ho-
landa. A partida será 
realizada no estádio 

Miyagi, às 8h (horário 
de Brasília).

As brasileiras voltam a 
campo no sábado (24) 

para enfrentar a Ho-
landa. A partida será 
realizada no estádio 

Miyagi, às 8h (horário 
de Brasília).

As brasileiras voltam a 
campo no sábado (24) 

para enfrentar a Ho-
landa. A partida será 
realizada no estádio 

Miyagi, às 8h (horário 
de Brasília).
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