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Caiado entrega mais um trecho 
de rodovia restaurada, a BR-070, 

que já recebe tráfego

investimentos

oRDEm DoS aDVogaDoS 

Sem conhecer a 
realidade da advocacia, 

sobrenomes ilustres 
disputam OAB-GO
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Operação Parasitas apura desvio de recursos destinados a compra de álcool, máscaras e aventais cirúrgicos para o combate à Covid-19 e 
acusa organização social que cuida da gestão do HMAP, que o prefeito Gustavo Mendanha prometeu afastar há 6 meses e não cumpriu
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pESQUiSa Data FolHa 

RePRovAÇÃo 
ReCoRDe 

Presidente Jair Bolsonaro 
chega a 53% de opiniões 

negativas sobre o seu 
governo, maior índice 

negativo que um 
presidente obteve até 

hoje na história 
da República
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ElEiÇÃo claSSiSta

Sem conhecer a realidade da advocacia,
sobrenomes ilustres disputam OAB-GO

a disputa pela presi-
dência da Ordem 
dos Advogados 

do Brasil-Seção de Goiás 
traz, neste ano de 2021, 
uma novidade: o engarra-
famento de sobrenomes 
ilustres que ornamentam 
alguns candidatos, inte-
grantes de famílias reais 
da advocacia goiana e da 
política estadual.

Um exemplo são os 
dois candidatos que as 
pesquisas vinham mos-
trando em último lugar 
– Valentina Jungmann e 
Júlio Meirelles. Ou seja: 
Jungmann e Meirelles. 
Ela, procuradora do Esta-

do, com salário superior a 
R$ 59 mil reais para assi-
nar pareceres e despachar 
processos (no portal de 
Transparência do governo 
o vencimento exato, refe-
rente a agosto de 2021, 
é R$ 59.875,15). Ele, pri-
mo do deputado Claudio 
Meirelles e membro de 
uma dinastia de políticos 
que vem de Luziânia e já 
rendeu até presidentes 
da Assembleia.

Curiosamente, os dois 
se uniram nesta semana: 
Valentina continua can-
didata a presidente da 
Ordem, enquanto Júlio 
aceitou ser rebaixado para 

postulante a presidente 
da Casag. É uma união de 
cúpula, que não reflete as 
bases da política classista, 
formada por profissionais 
que só contam com os es-
tudos e a vontade de ven-
cer para a advocacia nossa 
de cada dia, sem sequer 
uma gota de sangue azul.

Valentina sempre pra-
ticou seus conhecimentos 
jurídicos nos gabinetes 
refrigerados da Procurado-
ria Geral do Estado. Nunca 
percorreu os corredores 
dos fóruns e tribunais. Jú-
lio integra o pelotão de 
elite da advocacia goiana, 
que se dedica a defender 

políticos no Tribunal Re-
gional Eleitoral, às custas 
de pequenas fortunas em 
matéria de honorários.

Prerrogativas? Nem um 
nem outro jamais enfren-
tou problemas nessa área. 
Talvez nem saibam o que 
é sofrer o desrespeito de 
juízes autoritários ou de 
cartorários, como aconte-
ce com o grosso das ad-
vogadas e dos advogados 
que estão no dia a dia do 
Direito. Como integram ra-
mos familiares da nobreza 
estadual, já começaram 
por cima, amparados pela 
excelência do sobrenome.

Há outros assim na cor-

rida pela presidência da 
OAB-GO. Pedro Paulo de 
Medeiros, por exemplo, 
advogado que só atua 
nos tribunais superiores 
e não conhece o terreno 
onde a maioria dos seus 
colegas labuta, ou seja, a 
Justiça de 1º Grau. E tam-
bém é da aristocracia ad-
vocatícia, tendo herdado 
abertas por parentes as 
portas para o sucesso. 

Um ponto em comum 
une esses três privilegia-
dos: todos eles passaram 
pela Ordem em Goiás 
como dirigentes, o que 
significa que tiveram a 
oportunidade de fazer 

pela advocacia o que ago-
ra estão prometendo – e 
não fizeram. Valentina já 
foi até vice-presidente 
da OAB-GO, é conselheira 
federal há 5 anos e meio, 
enquanto Júlio Meirelles 
ocupou a secretaria-geral 
nas desastrosas gestões 
da OAB FORTE, mesmo 
período em que Pedro 
Paulo teve um mandato 
de conselheiro federal.

Juntos ou separados, 
nenhum deles fez nada. 
Agora, apostam na falta de 
memória da classe para 
retransformar a Ordem 
em capitania hereditária 
pelos próximos 3 anos. 

elite jurídica, Valentina Jungmann, Júlio Meirelles e Pedro Paulo Medeiros não sabem o que 
se passa na Justiça de 1º Grau, campo de atuação da maioria dos profissionais em Goiás
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Pedro Paulo Medeiros: sobrenome ilustreJúlio César Meirelles: sobrenome ilustreValentina Jungmann: sobrenome ilustre

REjEiÇÃo

Datafolha: reprovação de Bolsonaro
sobre para o índice recorde de 53%

A reprovação ao presiden-
te Jair Bolsonaro continua 
em tendência de alta, con-
forme vinha desde o início 
deste ano, chegando nesta 
semana ao patamar recor-
de de 53%, conforme pes-
quisa Datafolha divulgada 
nesta quinta-feira, 16.

O presidente colhe os 
reflexos do fracasso do seu 
governo, com a gasolina 
aproximando-se de R$ 7 

reais o litro e inflação bei-
rando os 10% em 12 me-
ses, recorde dos últimos 21 
anos, impulsionada pela 
alta geral nos preços da 
comida, aumento da ener-
gia elétrica e desemprego 
acima de 15%.

De acordo com o Da-
tafolha, a parcela dos en-
trevistados que avalia Jair 
Bolsonaro como ruim ou 
péssimo oscilou dentro da 

margem de erro dos 51% 
verificados em julho para 
os 53% de agora. Esse é 

o pior índice já registrado 
em seu mandato. A mar-
gem de erro da pesquisa 

é de 2 pontos percentuais.
Aqueles que avaliam o 

presidente como bom ou 
ótimo também oscilaram 
dentro da margem de erro 
para 22%. Em julho, eram 
24%. O nível dos que o 
consideram regular ficou 
estável em 24%.

Realizada entre os dias 
13 e 15 de setembro, a 
pesquisa também captou 
a percepção da população 
sobre os atos convocados 
por Bolsonaro para o 7 de 
Setembro, quando o presi-
dente fez discursos golpis-
tas, dos quais depois ale-
gando que se deixou levar 
“pelo calor do momento”.

No Centro-Oeste, a re-

provação de Bolsonaro, 
geralmente menor que no 
resto do país, onde costuma 
ter mais apoio e de onde sa-
íram muitos dos caminho-
neiros que ameaçaram in-
vadir o Supremo na esteira 
dos atos antidemocráticos, 
subiu para 48%. 

No segmento evangé-
lico, outra base do bol-
sonarismo, as notícias 
não são boas para o pre-
sidente. Desde janeiro, a 
reprovação ao presidente 
já subiu 11 pontos, e hoje 
está superior (41%) à sua 
aprovação (29%). Na ro-
dada anterior, havia em-
pate técnico (34% a 37%, 
respectivamente).
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Rejeição aumentou depois dos discursos antidemocráticos do 7 de setembro

Alta da gasolina e da comida, além da 
inação do governo federam, jogam 
o presidente no pior patamar de 
popularidade desde que assumiu
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Caiado entrega mais um trecho de rodovia 
restaurada, a BR-070, que já recebe tráfego

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta quinta-

-feira (16/09), em Montes 
Claros de Goiás, da en-
trega de 30 quilômetros 
restaurados na BR-070, 
com a presença do mi-
nistro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Frei-
tas. Na solenidade, foi 
anunciada ainda a du-
plicação da BR-153 até o 
município de Porangatu, 
no Norte goiano.

“Pelo estado que a BR-
070 estava, não é recu-
peração, é reconstrução”, 
disse o governador. Ele 
destacou o trabalho do 
ministro Tarcísio Gomes. 
“Sua gestão é uma escola. 
Com todas as restrições 
orçamentárias, o senhor 
tem feito eixos de de-
senvolvimento na nossa 
região”, declarou.

A assinatura de ordem 
de serviço para a dupli-
cação da BR-153 até 
Porangatu está prevista 
para este mês de se-
tembro. Segundo o mi-
nistro, a iniciativa será 
“um grande ganho em 
termos de fluidez, velo-
cidade e operação logís-
tica” para os Estados de 
Goiás e Tocantins.

Em Montes Claros, 
Caiado também anunciou 
outra parceria com o Mi-
nistério da Infraestrutura. 
Segundo o governador, 
nesta sexta-feira (17/09), 
começam as obras da Fer-
rovia de Integração Cen-
tro-Oeste (Fico), com pre-
sença do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 

no município de Mara 
Rosa. “Com essa iniciativa 
as regiões do Norte goia-
no e do Vale do Araguaia 
serão integradas ao setor 
produtivo, facilitando o 
escoamento da produção 
agrícola e do transporte 
de grãos”, afirmou.

Além da entrega de 
trecho da BR-070 e do 
anúncio da duplicação da 
BR-153, em seu discurso, 
Tarcísio de Freitas des-
tacou as potencialidades 
econômicas e logísticas 
de Goiás em relação às 
demais regiões do país. “É 
um Estado rico, de gente 
trabalhadora, competen-
te e que merece infraes-
trutura de primeiro nível. 
Estará entre os maiores e 
mais ricos do Brasil”, pro-
jetou o ministro.

No trecho de 30 qui-
lômetros da BR-070, o 
Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) 
realizou a total restau-
ração e implantação de 
acostamento na rodovia, 
do segmento que vai do 
quilômetro 375 ao qui-
lômetro 405.

O prefeito de Montes 
Claros de Goiás, Vilmar 
Maciel, reconheceu os 
esforços do ministro Tar-
císio Gomes de Freitas 
em concluir as obras ina-
cabadas em todo o país. 
“É um governo que está 
removendo montanhas 
Brasil afora. É realmen-
te uma gestão séria, que 
quer resolver os proble-
mas do país”, reforçou.

Os serviços começa-

ram em 2020 e o inves-
timento neste segmento 
foi de R$ 33.398.167,14. 
Dos 30 quilômetros res-
taurados, 10 estavam em 
piores condições e rece-
beram soluções mais ro-
bustas, com serviços de 
reciclagem de base, de 
Tratamento Superficial 
Duplo (TSD) e, em segui-
da, de reforço de Concre-
to Betuminoso Usinado 
a Quente (CBUQ), em 
duas camadas.

Nos outros 20 quilô-
metros, que estavam em 
melhores condições, fo-
ram executados serviços 
de reparos profundos lo-
calizados e, em seguida, 
uma camada de reforço 
com CBUQ. Essas obras 
fazem parte de um con-
trato que abrange todo 
o segmento entre as 
cidades de Itapirapuã 
até Aragarças. O investi-
mento total será de R$ 
245.556.026,43.

Os trabalhos execu-
tados na rodovia per-

mitem que o pavimento 
suporte de forma ade-
quada o volume de trá-
fego existente na região 
e, também, proporcione 
maior segurança e con-
forto aos usuários que 
trafegam pela via.

Durante discurso, o 
prefeito de Montes Cla-
ros de Goiás, Vilmar Ma-
ciel, elogiou o governo 
de Caiado e listou be-
nefícios das obras para 
toda a região. “Temos a 
GO-174 que há mais de 
30 anos era uma obra 
inacabada. E hoje já es-
tamos passando ali, com 
rodovia boa. Quando 
não tínhamos a rodovia 
[em boas condições], o 
frete ficava R$ 1,50 mais 
caro porque não passava 
por aqui e tinha que dar 
uma volta de mais de 30 
quilômetros. Agora, a ro-
dovia está pronta, é só 
inaugurar”, afirmou.

O deputado federal 
João Campos disse que a 
requalificação do trecho 

da BR-070 contou com a 
articulação de parlamen-
tares da bancada goiana 
em Brasília e do governa-
dor Ronaldo Caiado. “Esta 
obra de excelente quali-
dade é resultado de uma 
conjunção de esforços”, 
ponderou.

O deputado federal 
Adriano do Baldy disse 
que o trecho da rodovia 
entregue acabou com 
uma espera de mais de 
20 anos. “Cinco governa-
dores passaram pelo Es-
tado de Goiás e não con-
seguiram concluir pouco 
menos de 30 km. Caiado 
com sua sensibilidade e 
articulação em Brasília 
conseguiu”, disse.

O deputado estadu-
al Virmondes Cruvinel 
destacou a parceria para 
o desenvolvimento do 
Estado. “Estamos ombre-
ados juntos. Saber que 
hoje têm municípios, Es-
tado e Governo Federal 
trabalhando juntos é a 
certeza que vamos supe-

rar a pandemia e trazer o 
crescimento econômico”, 
pontuou. “E nós deputa-
dos estamos felizes com 
o governador Ronaldo 
Caiado, que tem sido 
parceiro, com resultados 
e entrega”, pontuou.

A BR-070 é rodovia 
radial que parte do Dis-
trito Federal e vai até a 
fronteira com a Bolívia, 
corta Goiás e Mato Gros-
so, no Centro-Oeste do 
país. A região é conheci-
da por ser destaque no 
agronegócio brasileiro 
e por abrigar empresas 
e grupos de vários seg-
mentos, como coope-
rativas agroindustriais, 
usinas de etanol e de 
bioenergia, cooperativas 
de crédito, companhias 
de alimentos, minerado-
ras, dentre outras. Tam-
bém é procurada pela 
temporada de praia em 
Aragarças, que acontece 
em julho, e por outros 
locais da região Sudoes-
te do Estado de Goiás.

executadas pelo dnit, obras em 
trecho de 30 quilômetros da 
rodovia foram iniciadas em 2020 
e contam com investimento 
superior a R$ 33 milhões. “Não 
é recuperação, é reconstrução”, 
afirma governador. “Goiás 
é um Estado rico, de gente 
trabalhadora, e que merece 
infraestrutura de primeiro nível”, 
garante Tarcísio Gomes de Freitas
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O governador Ronaldo Caiado, ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante entrega da restauração de trecho da BR-
070, em Montes Claros de Goiás: “Com todas restrições orçamentárias, o ministro tem feito eixos de desenvolvimento na nossa região”
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SeSSão ordinária híbrida

Na última sessão desta semana, 
Alego vota pacote com 45 matérias

os deputados apro-
varam na tarde des-
sa quinta-feira, 16, 

durante a fase de votação 
da Ordem do Dia, 12 proje-
tos de lei sendo: um da Go-
vernadoria do Estado em 
segunda fase de discussão 
e votação; um do Tribunal 
de Justiça (TJ-GO), também 
em segunda fase; seis de 
deputados em fase final de 
apreciação e outros qua-
tro em primeira fase; os 
parlamentares votaram e 
aprovaram em bloco mais 
33 pareceres favoráveis da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação da Casa, 
que podem ser lidos aqui. 

Logo no início da ses-

são, os parlamentares 
aprovaram, em votação 
definitiva, o projeto nº 
7107/21, da Governadoria, 
que teve apensado o pro-
cesso nº 0760/21, de au-
toria do deputado Vinícius 
Cirqueira (Pros). O placar 
da votação registrou 21 
votos favoráveis e o voto 
contrário do deputado An-
tônio Gomide (PT). 

Conforme a matéria, os 
custos referentes às tor-
nozeleiras eletrônicas se-
rão transferidos àqueles 
que delas se utilizarem. 
“Art. 1º O acusado, preso 
ou condenado que tiver 
deferida a utilização de 
equipamento de monito-

ração eletrônica deverá 
arcar com as suas despe-
sas, inclusive, as referentes 
à manutenção do referido 
equipamento”, consta na 
matéria aprovada.

Foi emendado em 
Plenário o projeto de lei 
nº 7272/21, oriundo da 
Governadoria, que altera 
a Lei nº 14.653, de 8 de 
janeiro de 2004, e insti-
tui a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações 
(Jari), e a Lei nº 14.654, 
de 8 de janeiro de 2004, 
que institui a Comissão 
de Defesa Prévia (Codep), 

integrante da estrutura 
organizacional da antiga 
Agência Goiana de Trans-
portes e Obras (Agetop).  
A emenda apresentada 
é do deputado Delegado 
Humberto Teófilo (PSL).

Tribunal de Justiça 
O Plenário aprovou, em 

segunda votação, a maté-
ria que trata da adoção de 
medidas e deliberações 
que tornam efetivos a 
cobrança e o recebimen-
to dos créditos oriundos 
das custas judiciais não 
quitadas, com o objetivo 

imediato de propiciar o 
aumento de arrecadação. 
O texto, de autoria do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado de Goiás (TJ-GO), foi 
protocolado na Casa sob 
n° 7326/21. Foram regis-
trados 17 votos favorá-
veis e quatro contrários. 
Votaram contra o projeto 
os deputados: Alysson 
Lima (Solidariedade), 
Humberto Teófilo(PSL), 
Gustavo Sebba (PSDB) e 
Major Araújo(PSL).

Antes de o documento 
ser encaminhado ao Par-
lamento estadual, obede-

ceu ao rito daquele Poder 
em que a juíza auxiliar da 
presidência do Judiciário 
estadual, Jussara Cristina 
Oliveira Louza, apresen-
tou minuta de projeto de 
lei para revogação do ar-
tigo 38-B do Regimento 
de Custas e Emolumen-
tos da Justiça do Estado 
de Goiás, para apreciação 
e, após, sugere o encami-
nhamento à Comissão de 
Regimento e Organização 
Judiciária para análise e 
manifestação prévia ao 
Órgão Especial para deli-
beração final. 

O Plenário da Assembleia Legislativa 
acelerou a votação de projetos na sessão 
ordinária híbrida da tarde desta quinta-
feira, 16. Os deputados apreciaram e 
votaram 12 projetos de lei e mais 33 
pareceres favoráveis da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, sendo 
que esses últimos vão agora para a 
avaliação das comissões temáticas
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Em votação definitiva, destaque para o projeto que transfere aos presos os custos do uso de tornozeleira eletrônica e para a matéria do Tribunal de Justiça que modifica a cobrança de custas judiciais

A criação da  Política Educa-
tiva de Sensibilização, Pre-
venção e Combate a Jogos 
Eletrônicos que induzam 
crianças e adolescentes à 
violência, à automutilação 
e ao suicídio é proposta 
do deputado Karlos Cabral 
(PDT) em trâmite no Legis-
lativo goiano. Conforme ex-
plica o parlamentar, na reda-
ção do processo nº 7160/21, 
“o principal objetivo é sensi-
bilizar os professores, ges-
tores, pais, familiares e res-

ponsáveis, a identificarem 
comportamentos estranhos 
e, sobretudo, orientarem e 
conscientizarem as crianças 
e os adolescentes a respei-
to de práticas perigosas 
que tendem à automutila-
ção e ao suicídio”.  

Cabral prossegue ao 
identificar que a facilita-
ção do acesso de crianças 
e adolescentes às redes 
sociais por meio de smar-
tphones, tablets e demais 
tecnologias, tem feito com 

que o contato com jogos 
violentos e desafios que 
tem como principais obje-
tivos a autoflagelação ou 
a automutilação ganhem 
cada vez mais espaço, “fa-
tor que precisa de maior 
atenção do poder público”, 
ressalta o legislador. 

“A dependência de jogos 
eletrônicos e sua influên-
cia no dia a dia dos mais 
jovens não param de susci-
tar debates e controvérsias”, 
prossegue o parlamentar, ao 

enunciar que um relatório 
da Associação Americana 
de Psicologia, baseado em 
mais de 100 estudos, con-
cluiu que jogos de guerra, 
luta e tiro podem estimular 
a agressividade. 

“Lembremo-nos de um 
dos recentes jogos de sui-
cídio ou jogos da morte, 
amplamente divulgado en-
tre os jovens, chamado de 
Baleia Azul (Blue Whale), 
onde adolescentes de todo 
o mundo aderiram aos seus 

desafios, preocupando pais, 
professores e autoridades”, 
enfatizou o parlamentar.

O jogo, criado na Rússia, 
foi responsável pelo suicí-
dio de jovens ao redor do 
mundo todo. “As vítimas 
levam a sério a participa-
ção nos desafios propostos 
e, geralmente, estão na 
idade entre 12 a 16 anos, 
recebendo um convite ino-
cente para um jogo desa-
fiador, por meio de redes 
sociais, que mesmo saben-

do do perigo, se permitem 
envolver nas etapas ame-
açadoras e provocantes”, 
alerta Cabral. 

“Os adolescentes e pré-
-adolescentes estão em 
uma fase em que ainda 
não percebem as conse-
quências de seus atos e, 
esses jogos atraem, não só 
aqueles em situação vulne-
rável, mas também outros, 
pela sedução da emoção 
que os desafios oferecem”, 
lembra o deputado. 
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Deputado propõe política de combate a jogos eletrônicos 
que induzam à violência, ao suicídio e à automutilação
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NOTas FRias, sUPeRFaTURaMeNTO e LaVaGeM de diNHeiRO

Polícia Civil deflagra Operação Parasitas.
para investigar mais corrupção no HMAP

a Polícia Civil de 
Goiás, por meio da 
Delegacia Estadual 

de Combate à Corrupção 
– DECCOR, deflagrou na 
manhã desta quinta, 16, a 
Operação Parasitas, com o 
objetivo de investigar indí-
cios de esquema criminoso 
instalado na organização 
social Instituto Brasileiro 
de Gestão Hospitalar – 
IBGH, contratada pela pre-
feitura de Aparecida para 
administrar o Hospital Mu-
nicipal de Aparecida. 

O IBGH e suas rela-
ções com o HMAP já es-
tão sendo investigados 
pela Polícia Civil, que, no 
ano passado, deflagrou a 

Operação Falso Positivo 
para coibir a cobrança 
de exames laboratoriais 
superfaturados. Edlaine 
Rosa, mulher do secre-
tário municipal de Fa-
zenda André Rosa, foi 
flagrada pelos policiais 
despachando em uma 
sala do hospital as auto-
rizações para os exames 
e acabou sendo aponta-
da como sócia oculta da 
empresa responsável. 

A nova operação apura 
o desvio de cerca de R$ 6 
milhões de reais destinados 
a compra de materiais e in-
sumos hospitalares, s prin-
cipalmente para o combate 
da pandemia de Covid-19. 

Segundo os responsá-
veis pelas investigações, 
as irregularidades ocorre-
ram em 2020, não só no 
HMAP, mas em outros hos-
pitais do Estado, também 
geridos, na época, pelo 

IBGH, que foi afastado 
pela Secretaria estadual 
de Saúde. Ao contrário, a 
prefeitura de Aparecida 
manteve a OS, apesar do 
prefeito Gustavo Menda-
nha ter anunciado que fa-

ria a sua substituição por 
outra em seis meses, que 
já se escoaram.  

Ao  Diário de Apareci-
da,  o delegado Francisco 
Lipari, um dos líderes da 
Operação Parasitas, infor-

mou que disse que a ação 
contou com a participação 
de 123 policiais civis para 
cumprir 23 mandados de 
busca e apreensão, sendo 
21 em Goiás e dois no Es-
tado de São Paulo.

Prefeitura de Aparecida diz que 
tem 15 auditores fiscalizando o 
hospital, mas mesmo assim mais 
de R$ 800 mil foram desviados
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Policiais vasculham os escritórios do HMAP e do IBGH, organização social contratada para administrar o hospital

Em nova operação de investigação, agentes da Polícia Civil foram ao HMAP para nova busca e apreensão de documentos
Pátio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção repleto 
de carrões apreendidos pelos agentes da Operação Parasitas

“Em manobra de direcio-
namento de contratos, 
empresas de fachada re-
gistradas em nomes de 
laranjas foram contratadas 
em regime de urgência 
para o fornecimento de 
materiais hospitalares, to-
davia, após o pagamento 
das despesas, foi detecta-
do que parte dos recursos 
teria retornado a pessoas 
intimamente ligadas aos 
gestores da Organização 
Social, em esquema de la-
vagem de dinheiro. As irre-
gularidades teriam ocorri-
do em Contratos de Gestão 
relacionados à administra-
ção do Hospital Municipal 

de Aparecida de Goiânia 
– HMAP, dos Hospitais 
Estaduais de Pirenópo-
lis - HEELJ, Jaraguá - HEJA 
e de Urgências da Região 
Sudoeste, em Santa Hele-
na de Goiás - HURSO, bem 
como de centros médicos 
voltados a tratamento de 
pacientes de Covid-19 lo-
calizados no Estado do 
Amapá”, afirmou o delgado 
Francisco Lipari, responsá-
vel pelas investigações.

A Polícia Civil ressaltou 
que apenas os hospitais de 
Goiás não são mais admi-
nistrados pela Organiza-
ção Social investigada, em 
virtude de revogação dos 

respectivos contratos de 
gestão. O HMAP continua 
entregue ao IBGH.

“As investigações ain-
da revelaram indícios de 
emissão de notas fiscais 
falsas pelas empresas de 
fachada para justificar o 
recebimento de recursos 
públicos, assim como que 
em alguns casos os ma-
teriais contratados não 
teriam sido entregues, 
ou foram entregues em 
menores quantidades ou 
com qualidade reduzi-
da”, explicou o delegado 
Francisco Lipari.

Em  Buritizal e Ituve-
rava, no Estado de São 

Paulo, foram sequestra-
dos valores e apreendi-
dos bens dos investiga-
dos no montante de R$ 
6 milhões de reais, que 
serão destinados à repa-
ração dos danos causa-
dos ao erário. 

Ainda de acordo com 
a Polícia Civil, os crimes 
investigados são de Cons-
tituição de Organização 
Criminosa, Falsidade Ideo-
lógica, Peculato e de Lava-
gem de Dinheiro. As apura-
ções prosseguem.   “Estão 
sendo investigadas quatro 
empresas que efetuaram 
contratos de abril a julho 
do ano passado, além de 

30 empresas registradas 
em nomes de “laranjas”. 
Até agora, foi apreendida 
uma vasta coleção de do-
cumentos que será anali-

sada para concluímos as 
investigações nos próxi-
mos. Vários veículos tam-
bém foram apreendidos”, 
finalizou Francisco Lipari.

Coordenador da Operação Parasitas, o delegado Francisco Lipari disse 
que ‘um grande esquema de desvio de dinheiro foi montado pelo IBGH”

Contratos direcionados, laranjas
e notas frias para desviar dinheiro
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Prefeitura lança programa “Esporte 
nos Bairros” com 17 modalidades

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

dos Esportes (SMESP), lan-
çou o programa “Esporte 
nos Bairros”, nesta quinta-
-feira (16/9), em evento no 
Parque da Vizinhança IV, 
na Região do Macambira-
-Anicuns. A ação leva à co-
munidade esporte gratuito 
com acompanhamento de 
professores. As ações vão 
desde a iniciação esporti-
va para crianças e jovens 
a exercícios de bem-estar 
para adultos e idosos.

O programa “Espor-

te nos Bairros” oferece 
ginástica funcional, fut-
sal, basquete, vôlei de 
quadra, vôlei de areia, 
tênis, natação, fute-
bol soçaite, handebol, 
treinamento funcional, 

corrida, caminhada, pi-
lates, zumba, esportes 
livres, jogos pré-despor-
tivos e paradesporto.

O prefeito Rogério 
Cruz destacou a impor-
tância do projeto para a 

população goianiense. 
“É algo magnífico para a 
nossa comunidade. Eu sei 
quanto o esporte impac-
ta na vida de um cidadão, 
e por isso tenho comigo 
que investir no esporte 

é investir em educação, 
saúde e bem-estar públi-
co. Agora a sociedade tem 
que abraçar este projeto 
junto da nossa equipe de 
professores”, disse.

As matrículas foram 

abertas em 19 de julho e 
as aulas iniciaram em 02 
de agosto. Até aqui, 722 
alunos foram matricula-
dos, sendo 671 deles fre-
quentes. Com a ocupação 
de apenas 30% das vagas, 
o projeto hoje pode con-
templar até 1.967 alu-
nos nas seis unidades 
atendidas. Após a libe-
ração total, o programa 
antederá 6.556 matricu-
lados. A previsão para o 
próximo ano é amplia-
ção para 16 unidades.

O secretário munici-
pal dos Esportes, Álvaro 
Alexandre, comemorou o 
lançamento do “Esportes 
nos Bairros”. “Confesso 
que estou orgulhoso com 
todo o trabalho plantado 
no 1º semestre que co-
meça a ser colhido agora 
no 2º semestre. A nossa 
projeção é atender, pelo 
menos, em mais 10 uni-
dades em 2022. Posso di-
zer que, de fato, o esporte 
em Goiânia está voltando 
com tudo”, disse.

O evento de lançamen-
to contou com a presença 
do ex-jogador do Corin-
thians, Marcelinho Carioca.

Ação leva à 
comunidade 
esporte 
gratuito com 
acompanhamento 
de professores 
para crianças, 
jovens, adultos 
e idosos
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O prefeito Rogério Cruz destacou 
a importância do projeto para a 

população goianiense

nesta sexta (17)

Caiado entrega de 250 mil cestas básicas, em Goiânia, 
cumpre agenda no Norte do Estado e em Trindade

O governador Ronaldo 
Caiado cumpre agendas 
em Goiânia, Alto Horizonte, 
Mara Rosa e Trindade, nes-
ta sexta-feira (17/9). Às 9h, 
inicia a entrega de mais 250 
mil cestas básicas no Esta-
do. O evento ocorre na Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), na capital. 
Com o apoio das prefeituras, 
a previsão é que os alimen-
tos sejam distribuídos até o 
mês de novembro às famí-
lias em situação de vulne-
rabilidade impactadas pela 

pandemia de Covid-19.
Com a quarta etapa de 

distribuição de cestas bási-
cas, iniciada nesta sexta-fei-
ra, Goiás alcançará 1 milhão 
de cestas entregues, desde 
o início da pandemia, a to-
dos os 246 municípios, além 
de assentamentos rurais, 
acampamentos e comuni-
dades quilombolas. Este é o 
maior número de donativos 
adquiridos com recursos 
próprios por um Estado bra-
sileiro neste período.

O investimento feito 

pelo Governo de Goiás na 
segurança alimentar das fa-
mílias goianas é de aproxi-
madamente R$ 90 milhões, 
desde março de 2020. Des-
ses, mais de R$ 70 milhões 
foram para a compra de 
mais de 1 milhão de cestas 
básicas, sendo que R$ 28 
milhões foram repassados 
diretamente aos municí-
pios para investimento em 
Assistência Social.

Às 11h, em Alto Ho-
rizonte, na região Norte 
do Estado, o governador 
realiza vistoria à indús-
tria Mineração Maracá. 
A empresa extrai cobre 
e ouro na zona rural do 
município e é uma das 
maiores do ramo.

Em seguida, às 15h, em 
Mara Rosa, Caiado parti-
cipa do lançamento das 
obras da Ferrovia de Inte-

gração Centro-Oeste (Fico), 
pelo Governo Federal. O 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, é esperado 
no evento, assim como o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas. 
Os 383 quilômetros de 
trilhos da Fico ligarão o 
município do Norte goiano 
a Água Boa (MT) e interli-
gam o Vale do Araguaia à 
Ferrovia Norte-Sul, favo-

recendo o escoamento da 
safra aos portos de Santos 
(SP), Itaqui (MA) e, no futu-
ro, Ilhéus (BA).

Segundo o governo fe-
deral, serão destinados R$ 
2,7 bilhões ao projeto. A 
construção da Fico foi pos-
sibilitada por investimento 
cruzado, utilizando a ou-
torga da renovação ante-
cipada de contrato com a 
Vale S/A pela Estrada de 
Ferro Vitória-Minas. Vale e 
Valec são parceiras na exe-
cução da obra, que deve 
gerar 4,6 mil empregos, 
entre diretos e indiretos.

Já às 19h, em Trinda-
de, o chefe do Executivo 
acompanha a missa de 7° 
dia em memória do padre 
Jesus Flores, que será ce-
lebrada pelo Arcebispo de 
Goiânia, Dom Washington 
Cruz, no Santuário Basílica 
do Divino Pai Eterno.
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Goiás alcançará 1 milhão de cestas entregues, desde o início da pandemia, aos 246 
municípios, além de assentamentos rurais, acampamentos e comunidades quilombolas

Às 9h, na capital, começa distribuição 
de donativos às famílias em situação de 
vulnerabilidade impactadas pela pandemia 
de Covid-19. Às 11h, em Alto Horizonte, faz 
vistoria à Mineração Maracá, indústria 
que extrai cobre e ouro na região
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Em Mozarlândia, Gracinha Caiado 
entrega 654 cartões do Mães de Goiás

A coordenadora do 
Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS) e 

presidente de honra da Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
entregou 654 cartões do 
Programa Mães de Goiás a 
beneficiárias de Mozarlân-
dia, no Norte do Estado, nes-
ta quarta-feira (15/9). A ação 
pioneira garante distribui-
ção de renda e busca pro-
mover segurança alimentar, 
fomentar renda, oferecer 
melhor qualidade de vida e 
assegurar a permanência de 
crianças na escola.

Ao discursar, Gracinha 
Caiado classificou o Mães 
de Goiás como uma ini-
ciativa de “democracia so-

cial”, porque vai chegar a 
todos que mais precisam. 
“Nosso governo trabalha 
para não deixar ninguém 
para trás. Atuamos com 
muita responsabilidade e 
sensibilidade”, afirmou. Ela 
acrescentou que o valor 
repassado poderá ser utili-
zado tanto na alimentação, 
quanto para a compra de 
medicamentos de crianças 
de 0 a 6 anos.

“Vocês vão receber o 
cartão aqui e o dinheiro já 
estará na conta. Não tra-
balhamos com promessa, 
mas com entrega. Acredita-
mos que apoiar as mães é 
garantir atenção aos filhos, 
dar proteção às crianças, 
fortalecer a família”, asse-
verou Gracinha Caiado. 

Lançado em 9 de agos-
to deste ano, o Programa 
Mães de Goiás institui au-
xílio financeiro no valor de 
R$ 250, por mês, e aten-
derá, em todo o Estado, 
100 mil mães que tenham 
filhos até seis anos de ida-
de. O investimento é de R$ 
219 milhões, viabilizados 
pelo Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goi-
ás (Protege Goiás). A ação 
concederá o benefício pro-
gressivamente e, a cada 
mês, prevê a inclusão de 

cerca de 10 mil famílias. O 
Programa segue critérios 
da base de dados do Ca-
dastro Único do Governo 
Federal (CadÚnico). 

O prefeito de Mozarlân-
dia Valter Aleixo disse que 
é fundamental para o mu-
nicípio contar com o apoio 
do governo e que a inicia-
tiva traz mais dignidade 
para as mães. “Gracinha 
e  Ronaldo Caiado estão 
fazendo a diferença com 
essa assistência. É muita 
felicidade para um gestor 

contar com essa parceira”, 
sublinhou. Aleixo também 
agradeceu os benefícios 
levados pelo governador, 
como o Centro de Conven-
ções e a pavimentação na 
entrada do município. 

A primeira-dama e se-
cretária de Assistência So-
cial de Morzarlândia, Ilma 
Aleixo, disse que o mo-
mento era de felicidade e 
destacou a entrega como 
um evento. “Recebemos o 
Mães de Goiás com muito 
orgulho. Tenho certeza que 

vai ajudar a fazer diferença 
na nossa região e para as 
famílias que mais preci-
sam”, considerou. 

“Vocês têm nosso reco-
nhecimento, carinho e res-
peito. Gracinha Caiado é a 
melhor primeira-dama de 
Goiás até hoje”, reconhe-
ceu a prefeita de São Mi-
guel do Araguaia, Azaíde 
Borges. Já o chefe do exe-
cutivo de Aruanã, Herma-
no de Carvalho, disse que 
o trabalho do Governo de 
Goiás só gera confiança. “O 
Vale do Araguaia agradece 
as ações do governo do Es-
tado”, sublinhou. 

Prefeita de Mundo 
Novo, Marlene Lourenço, 
afirmou que acompanha 
o governador Ronaldo 
Caiado há 50 anos e sabe 
de suas intenções jun-
to com a primeira-dama. 
“Gracinha conhece a ne-
cessidade de cada muni-
cípio e tem dado respaldo 
às prefeituras”, destacou.  
Ivânia Arantes, que está à 
frente do executivo muni-
cipal em Matrinchã, disse 
que a iniciativa traz ale-
grias a mães que são tra-
balhadoras e aguerridas. 
“Isso devolve a esperança 
e contribui com aquilo 
que vocês mais desejam: 
garantir o pão aos filhos 
no dia a dia”, pontuou. 

Cada chefe de família receberá valor 
de R$ 250, por mês, para garantir 
segurança alimentar de crianças 
de até seis anos de idade. em todo 
Estado, serão beneficiadas 100 mil 
mães, com investimento total de R$ 
219 milhões. “Nosso governo trabalha 
para não deixar ninguém para trás”, 
garante primeira-dama
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Ao discursar, Gracinha Caiado classificou o Mães de Goiás como uma iniciativa 
de “democracia social”, porque vai chegar a todos que mais precisam
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Goiás recebe mais 166.240 doses de vacinas

O Governo de Goiás re-
cebeu, nesta quinta-feira 
(16/09), mais 166.240 do-
ses de vacinas contra a Co-
vid-19. A chegada ocorreu 
pela manhã no Aeroporto 
Internacional de Goiânia. 
As duas remessas enviadas 
pelo Ministério da Saúde 
incluem 113.490 imuni-

zantes Comirnaty, produzi-
dos pelo laboratório Pfizer, 
e 52.750 da AstraZeneca. 
As unidades recebidas nos 
dois carregamentos serão 
utilizadas para aplicação 
da segunda dose, com o 
objetivo de completar o 
cartão dos já vacinados.

Para o governador Ro-

naldo Caiado, a adesão à 
vacinação é um dever do 
cidadão. Ele alertou sobre 
os riscos da falta de imu-
nização. “Essas pessoas 
podem disseminar o vírus 
que tanto prejuízo tem 
trazido e tantas vidas cei-
fou em nosso Estado de 
Goiás. Temos que exigir o 

respeito pelas outras vi-
das”, frisou.

A ação conjunta en-
tre Estado e municípios 
viabiliza a logística para 
que a vacina chegue ao 
público-alvo da campa-
nha de imunização. Após 
o desembarque, as vaci-
nas passam por processo 

de conferência na Central 
Estadual de Rede de Frio, 
onde ficam acondiciona-
das em câmaras frias até 
que sejam preparadas para 
envio às Regionais da Se-
cretaria de Estado de Saú-
de (SES). Conforme decisão 
da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) as remessas 
aos municípios ocorrem 
uma vez por semana, nas 
quartas-feiras.

Reforço
Na tarde desta quarta-

-feira (15/09), Goiás rece-
beu um lote de vacinas 
da Pfizer, com 36.270 
unidades destinadas ex-
clusivamente para uso 
como primeira dose. Na 
avaliação do titular da 
SES, Ismael Alexandrino, 
o quantitativo já recebido 
no Estado permitiu a va-

cinação de cerca de 80% 
da população maior de 15 
anos com a primeira dose. 
“Nesse ritmo, até o final 
deste mês de setembro, 
vamos concluir a meta de 
realizar, pelo menos a pri-
meira aplicação, em todos 
os goianos com mais de 18 
anos”, projetou.

Números da 
pandemia

Os registros da SES 
contabilizavam, até às 
15h desta quinta-feira 
(16/09), um total de 
7.529.768 doses distribuí-
das. O saldo da vacinação 
em Goiás é de 4.439.219 
pessoas imunizadas com a 
primeira dose e 2.217.847 
com o esquema vacinal 
completo com a segunda 
dose ou dose única.
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Goiás recebe, nesta quinta-feira (16/09), 113.490 imunizantes da 
Pfizer e 52.750 da AstraZeneca para combate à Covid-19: mais de 
2,2 milhões de goianos estão com esquema vacinal completo

Quantitativo, recebido em duas remessas, 
compreende 113.490 unidades da Pfizer 
e 52.750 da AstraZeneca. Imunizantes 
serão utilizados para aplicação da segunda 
dose, com objetivo de completar esquema 
vacinal. Governador Ronaldo Caiado 
reitera importância de a população aderir à 
campanha de imunização. “Temos que exigir 
o respeito pelas outras vidas”, ressalta
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Aliança Nacional busca reduzir 
mortalidade materna e neonatal

em defesa do atendi-
mento adequado às 
gestantes e aos neo-

natos, que reduza a mor-
talidade materna no Bra-
sil, cerca de 50 entidades 
e organizações de saúde 
criaram a Aliança Nacional 
para o Parto Seguro e Res-
peitoso. A iniciativa atende 
à orientação da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), que escolheu “Cui-
dado materno e neonatal 
seguro” como tema do Dia 
Mundial da Segurança do 
Paciente 2021, comemo-
rado hoje (17). Uma carta-
-compromisso, a ser divul-
gada nos próximos dias, 
busca o engajamento de 
autoridades nessa luta.

Nesta sexta-feira, di-
versos monumentos es-
palhados pelo país vão 
ser iluminados na cor la-
ranja para lembrar a data. 
Entre eles estão o Cristo 
Redentor, o Maracanã, os 
Arcos da Lapa e o Caste-

lo Mourisco, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
no Rio de Janeiro; o Palá-
cio de Karnac e o prédio 
do Conselho Regional de 
Enfermagem do Piauí, em 
Teresina, a Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Norte, em Natal, o Palácio 
dos Leões, em São Luís, o 
Hospital Regional Wences-
lau Lopes, em Piancó, e o 
Hospital Regional de Caja-
zeiras, ambos no sertão da 
Paraíba, o Hemocentro da 
Universidade de Campinas, 

em Campinas, e o Elevador 
Lacerda, em Salvador.

Carta-
compromisso

No dia 22 deste mês, 
a Aliança vai lançar uma 
carta-compromisso com 
medidas de redução da 
mortalidade materna e 
neonatal. A intenção é 
que o documento seja 
assinado como um com-
promisso por autoridades 
dos poderes Executivo e 

Legislativo, nos âmbitos 
nacional e estaduais, para 
que as medidas sejam 
postas em prática. 

Embora a meta fixada 
pelo Brasil na OMS seja 
de 30 óbitos maternos por 
100 mil nascidos vivos até 
2030, o número de óbitos 
de mães no país, em 2018, 
atingiu 59,1 por 100 mil 
nascidos vivos.

“A mortalidade materna, 
em particular, é um gravís-
simo problema de saúde 
pública”, ressaltou, em en-

trevista à Agência Brasil, 
Victor Grabois, presidente 
da Sociedade Brasilei-
ra para a Qualidade do 
Cuidado e Segurança do 
Paciente (Sobrasp), uma 
das entidades que coor-
denam a iniciativa. Para 
ele, esse é um problema 
importante no mundo, 
mas a maior parte dos 
entraves está nos chama-
dos países em desenvol-
vimento e de baixa renda.

No mundo, todos os 
dias, 830 mulheres mor-

rem por causas evitáveis 
relacionadas à gravidez e 
ao parto e, anualmente, 2,5 
milhões de bebês morrem 
logo após nascer. Os dados 
são da OMS. Victor Grabois 
afirmou que boa parte 
dessas mortes é evitável. 
“Porque elas são mortes 
por eclâmpsia, por pressão 
elevada, por infecção, por 
hemorragia pós-parto, que 
são preveníveis. Toda mor-
te materna é um evento 
sentinela, demanda uma 
investigação específica e, o 
que é mais grave, uma boa 
parte, de fato, é evitável”, 
afirmou. De acordo com a 
OMS, essas complicações 
respondem por mais de 
70% das mortes maternas.

Covid-19
O quadro ficou mais crí-

tico agora, em decorrência 
da pandemia de covid-19. 
“É esperado para 2020 e 
2021 que a gente tenha 
uma elevação da razão 
de mortalidade materna 
(RMM). Se a gente com-
parar 2021 com 2020, em 
relação às mortes mater-
nas por covid-19, que in-
cluem as gestantes e as 
puérperas, tivemos uma 
elevação de quase quatro 
vezes o número de óbitos 
maternos em cada sema-
na epidemiológica”.

Iniciativa é de 
cerca de 50 
entidades e 
organizações 
de saúde
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O Brasil ocupa a décima posição no ranking mundial da prematuridade, com 300 mil nascimentos prematuros registrados em 2019

brasília

CCJ da Câmara aprova admissibilidade da PEC dos Precatórios

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJ) da Câmara 
dos Deputados aprovou 
a admissibilidade da Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 23/2021, 
conhecida como PEC dos 
Precatórios. Na sessão 
desta quinta-feira (16) da 
comissão, os parlamenta-
res aprovaram o texto de 
autoria do Poder Executi-
vo que muda a forma de 
pagamento de precató-
rios por 32 votos favorá-
veis e 26 contrários.

Precatórios são dívidas 
do governo com credores, 
inclusive cidadãos, que ga-
nharam causas na Justiça.

O texto da PEC prevê 

que, até 2029, os preca-
tórios com valor acima de 
60 mil salários mínimos, 
ou R$ 66 milhões, po-
derão ser quitados com 

entrada de 15% e nove 
parcelas anuais.

A CCJ analisou apenas 
os aspectos constitucio-
nais, jurídicos e de técnica 

legislativa do texto. Com 
a aprovação na comissão, 
o presidente da Casa, Ar-
thur Lira (PP-AL) poderá 
constituir uma comissão 
especial para analisar o 
mérito da proposta.

Para a aprovação de 
uma PEC é necessário 
votação em dois turnos 
com, pelo menos, 308 vo-
tos favoráveis na Câmara 
e 49 no Senado.

A votação PEC dos 
Precatórios, único item 
analisado na sessão des-
ta quinta-feira na CCJ, 
foi polêmica, com tenta-
tivas de retirar o item da 
pauta do colegiado e de 
adiar a votação. 

Para o deputado Ales-
sadro Molon (PSB-RJ), a 
PEC permite ao governo 
decidir unilateralmente 

sem consultar o credor. “O 
problema com esse calo-
te não é apenas a injusti-
ça com quem tem direito 
a receber o dinheiro. É 
também a péssima ima-
gem que o governo pas-
sa, a de que o Brasil não 
cumpre seus compromis-
sos, que é um mau paga-
dor”, disse Molon.

O deputado Lucas Re-
decker (PSDB-RS) disse 
que o precatório sai do 
mesmo bolo que saem 
os recursos para saúde, 
educação e infraestrutura. 
Para ele, sem o parcela-
mento, haverá dificuldades 
para outros gastos impor-
tantes. “Temos que rever 
as circunstâncias dos pre-
catórios para voltar a ter 
investimentos, principal-
mente após a pandemia.”
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analisada na sessão 
de ontem da 
comissão

Para a aprovação de uma PEC 
é necessário votação em dois 
turnos com, pelo menos, 308 
votos favoráveis na Câmara e 

49 no Senado.
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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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futebol

A Inglaterra, finalista da úl-
tima edição da Eurocopa, 
tirou a França da terceira 

posição do ranking de seleções 
da Fifa, publicado nesta quinta-
-feira (16), deixando a campeã 
mundial em quarto lugar.

A Bélgica permaneceu no topo 
do ranking, seguida pelo Brasil. A 
Itália, campeã europeia e com uma 
série de invencibilidade recorde de 
37 partidas, está em quinto lugar, 
com a Argentina em sexto.

O terceiro lugar iguala a me-
lhor classificação da Inglaterra 
desde 2012. A equipe comanda-
da pelo técnico Gareth Southga-
te perdeu na disputa dos pênaltis 
para a Itália na final da Eurocopa 
no estádio de Wembley, em julho, 
e foi semifinalista da Copa do 
Mundo de 2018, na Rússia.

A França saiu da Eurocopa 
nas oitavas de final. No ranking 
feminino, a Suécia alcançou o 
segundo lugar, atrás dos cam-
peões mundiais Estados Uni-
dos, com a Alemanha caindo 
para o terceiro lugar.

A seleção brasileira ocupa a 
sétima colocação, uma à frente 
da Inglaterra, que está sob o novo 
comando de Sarina Wiegman.

Bélgica continua líder 
e Inglaterra assume a 
terceira posição

A seleção masculina de fut-
sal chegou à segunda vitó-
ria na primeira fase da Copa 
do Mundo, disputada na 
Lituânia. Nesta quinta-feira 
(16), os brasileiros derrota-
ram a República Tcheca por 
4 a 0 na arena da cidade de 
Klaipeda, pela segunda ro-
dada do Grupo D.

O resultado praticamen-
te garantiu o escrete cana-
rinho nas oitavas de final, 
já que os dois primeiros do 
grupo passam de fase dire-
tamente, além dos quatro 
melhores terceiros coloca-
dos entre as seis chaves. O 
Brasil lidera o Grupo D com 
seis pontos e 12 gols de 
saldo, três pontos à frente 
dos tchecos e do Vietnã 
(que, também nesta quin-
ta, venceu o Panamá por 
3 a 2). A seleção da Amé-
rica Central, adversária dos 
brasileiros neste domingo 
(19), às 10h (horário de 
Brasília), está zerada.

O Brasil dominou as 

ações na maior parte 
do primeiro tempo, mas 
parou nas boas defesas 
do goleiro Libor Gercak 
e duas vezes na trave. 
Os tchecos melhoraram 
à medida que o duelo 
transcorreu e criaram 
lances de perigo, mas não 
acertaram as finalizações.

Na etapa final, a se-
leção desencantou. Aos 
dois minutos, o pivô Fer-
rão recebeu na direita e 
chutou forte, vencendo 
Gercak para abrir o placar. 
No minuto seguinte, Fer-
rão escapou da marcação 
com um giro e marcou o 
segundo dele no jogo (e 
o sexto no Mundial). Aos 
cinco, foi a vez de o fixo 
Rodrigo balançar as re-
des, chegando ao 100º 
gol pelo Brasil. O escrete 
canarinho diminuiu o rit-
mo, mas, no minuto final, 
ainda ampliou a fatura, 
com uma bomba do fixo 
Marlon, no ângulo.

Brasil decide no 2º tempo 
e vence tchecos na Copa 
do Mundo de futsal
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A Bélgica permaneceu 
no topo do ranking, 
seguida pelo Brasil

Brasil permanece na vice-liderança 
do ranking de seleções da Fifa
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