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HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA

ANTRO DE CORRUPÇÃO

Já são 3 operações policiais para investigar desvio de recursos no HMAP, gerido por uma organização
social que o prefeito Gustavo Mendanha prometeu afastar, mas continua pagando normalmente
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Evento será realizado no formato presencial, de 30 de
novembro a 05 de dezembro, em Pirenópolis, e seguirá
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EM RESUMO

MOMENTO POLÍTICO
(Mais informações: www.blogdojlb.com.br)

José Luiz Bittencourt

Fotos: Divulgação

NÃO EXISTE REGRA NA POLÍTICA CONTRA ANTECIPAÇÃO
DE ALIANÇAS E CHAPAS, COMO É O CASO DO DEM E MDB
É algum barulho para nada, parafraseando o título da peça de Shakespeare,
a propósito do noticiário de O Popular sobre uma suposta insatisfação dentro da base governista com a aliança entre o DEM e o MDB e, mais ainda, com
a provável figuração de Daniel Vilela na vaga de vice na chapa da reeleição
do governador Ronaldo Caiado. Quem é que tem credencial para questionar
um político com a autoridade moral de Caiado, sem falar na experiência e
conhecimento, quanto a decisão de antecipar acordos para 2022 – e, também, onde está escrita a regra de que ajustes para a formação de coligações
e demais definições eleitorais não podem ser tomadas com antecipação de
um ano? Outra: em política, não há como produzir consensos com base de
100% de aprovação, mas, sim, alicerçados em maioria, quanto maior, melhor,
em especial quando é notório que cabe ao candidato a governador (ou a
qualquer cargo majoritário) a responsabilidade de delinear as suas estratégias e muitas vezes apontar os nomes que irão acompanhá-lo nas poucas vagas disponíveis, a de vice e a de senador, no caso da eleição do ano que vem. Se Caiado deixasse para a última hora,
os insatisfeitos seriam os mesmos de agora. O anúncio digamos assim precoce de composição com o MDB, com o
desdobramento inevitável de Daniel Vilela na vice, tem uma vantagem que se alinha com o estilo Caiado na política, que é a oportunidade para que os demais interessados tenham tempo para se acomodar ou reagir. É ou não é?

VANDERLAN ESTÁ FORA DE CONSPIRAÇÕES CONTRA O COMANDO DE CAIADO

Apesar de sempre citado em especulações sobre eventuais viradas de mesa ou conspirações contra o comando do governador Ronaldo Caiado, em especial diante da
montagem da chapa majoritária para 2022, parece claro, hoje que o senador Vanderlan Cardoso não vai se alinhar com esse tipo de articulação, em hipótese alguma. Ele
tem mostrado firmeza absoluta nas declarações a favor de Caiado e, mesmo reclamando de que o governador é de pouca conversa nessa área, repete que tudo tem a sua
hora e que acredita que oportunamente algum diálogo se estabelecerá. Que ninguém conte com Vanderlan para remar contra o barco governista em 2022.

HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA É UM ANTRO CORRUPÇÃO

Pelo menos duas dezenas de agentes da Polícia Civil amanheceram na quinta-feira, 16, no Hospital Municipal de Aparecida, vitrine da gestão do prefeito Gustavo Mendanha até que ele mesmo, depois de operações passadas investigando corrupção na condução do hospital, deixou de falar e de propagandear a suposta excelência do
estabelecimento. Em inquéritos anteriores da Polícia Civil, a mulher do secretário municipal de Fazenda André Rosa foi flagrada em uma sala despachando exames
laboratoriais superfaturados. Sim: a sra. Edlaine Rosa estava lá, com as mãos na massa. Intimada a depor, ela e o marido alegaram o direito constitucional de não produzir
provas contra si mesmos e permaneceram calados durante os depoimentos. Mais suspeitos, impossível. Mendanha, na época, não deu um pio. Como não teve a ombridade de se pronunciar nesta última operação, fingindo que não é com ele, mandando a Secretaria de Saúde emitir uma nota escapista. Mas mantém André Rosa na sua
equipe, como gerente do bem fornido caixa da prefeitura e rei das consultorias sem licitação, desafiando as evidências e confiando na impunidade.

FALTA DE OPOSIÇÃO ACABA ESTIMULANDO A CORRUPÇÃO, EM QUALQUER GOVERNO

Um novo inquérito da Polícia Civil apura pagamentos da prefeitura de Aparecida à OS que gerencia o HMAP baseados em notas frias, além da transferência imediata de dinheiro, a cada crédito, para “pessoas íntimas”, conforme a expressão usada pelo delegado que comanda a Operação Parasitas. Quem
são elas? Aparecida está podre. Como a oposição foi cooptada via folha de pagamento da prefeitura, o grupo de Gustavo Mendanha tomou os freios nos
dentes e acha que pode tudo. A prefeitura tem mais de uma dezena de contratos de consultoria sem licitação. É bom que todos saibam, leitoras e
leitores, que a defesa da candidatura própria do MDB em 2022, bandeira do prefeito, não passa de fachada para a sua insatisfação com as investigações, que ele atribui espertamente a uma perseguição do governador Ronaldo Caiado e não às irregularidades que saltam à vista: o secretário
de Saúde de Aparecida, para quem não sabe, está condenado à prisão por desviar recursos do Hospital Araújo Jorge – logo esse – e só não está
na cadeia porque, como todo criminoso, se aproveita da fartura de recursos que a legislação penal do país oferece aos réus, até mesmos os mais
depravados. Será que, se por acaso as investigações cessassem, Mendanha apoiaria a aliança do MDB com o DEM?

HMAP É – OU ERA – VITRINE DA GESTÃO DE MENDANHA, MAS VIROU UM ANTRO

O HMAP é uma das joias do legado de Maguito Vilela para Aparecida e, por que não? até mesmo para Goiás. Mas a gestão de Mendanha o mergulhou na lama
mais infecta. Aos poucos, as sucessivas ações da Polícia Civil estão abrindo a sua caixa preta e expondo a imundície que não é compatível, de jeito nenhum, com
um hospital, caso que é muito mais grave por envolver vidas. Anotem, leitoras e leitores, a corrupção em Aparecida não está só na área de Saúde. Vai muito além.
Provavelmente está na raiz das divergências entre Mendanha e Daniel Vilela, podem apostar. Mas isso será objeto de outro comentário.

CRISTIANE SCHMIDT SE CONSOLIDA COMO A MELHOR SECRETÁRIA DA FAZENDA DA HISTÓRIA RECENTE

A economista carioca Cristiane Schmidt é um sucesso como secretária da Fazenda, ainda mais depois de uma série de acontecimentos favoráveis, como a elevação contínua da arrecadação de ICMS desde a sua posse, alcançando hoje patamares inéditos
e extremamente positivos para a saúde financeira do Estado. Ela e o governador Ronaldo Caiado, além disso, conseguiram suspender por praticamente dois anos o pagamento das parcelas da dívida, sonho de todos os governadores do passado, inclusive
um que tem criticado esse adiamento das prestações – Marconi Perillo. A expressiva ajuda federal durante a pandemia do novo
coronavírus, por se tratar de ingresso de dinheiro vivo no Tesouro Estadual, acabou ajudando o governador Ronaldo Caiado a
encontrar alívio para as contas da sua gestão (e é preciso lembrar também a liberação dos depósitos judiciais, além da redução
geral das despesas, eliminação dos privilégios do funcionalismo e racionalização administrativa). Adicione-se a tudo isso a redução
progressiva dos incentivos fiscais, que impulsionará as receitas e representa R$ 2 bilhões a mais por ano, e se concluirá que nunca ninguém contou com
um quadro tão positivo na gestão das finanças governamentais em Goiás. É como se diz: se nem tudo é de autoria da Dra. Cristiane, ela mostrou que
tem sorte – e esse é um fator, imponderável, que pesa muito. Quem não tem, dança. Exemplo: a sua antecessora Ana Carla Abrão Costa não se saiu bem
porque, entre outras falhas, era azarada e nunca foi beneficiada por uma única novidade positiva quando foi secretária estadual da Fazenda.

n Mais sumido, impossível: ninguém dá notícias
do prefeito de Catalão Adib
Elias, verdadeiramente o
único parafuso espanado da
composição entre o DEM e
o MDB. Ele se recusa a comentar o assunto.
n É tenso o clima no prédio
da Cidade Administrativa,
sede da prefeitura de Aparecida. Há secretários em
pânico com boatos de prisões iminentes, por conta
das investigações sobre o
hospital municipal.

O HMAP, de um ano para
cá, foi alvo de duas operações
da Polícia Civil e uma da Polícia
Federal sobre desvio de recursos, a última, a cargo da PC,
na semana passada, intitulada
Operação Parasitas.

n

n Está marcado para sexta-feira que vem, em local ainda
não definido, mas provavelmente no diretório estadual
do MDB, na avenida Paranaíba, a formalização da aliança
entre o partido e o DEM.

O presidente estadual do
PSD Vilmar Rocha tornou-se
de repente otimista, mas
muito mesmo, com a candidatura de Henrique Meirelles a senador na chapa
da reeleição do governador
Ronaldo Caiado.
n

O deputado Lucas Calil ainda mantém os quatro ou cinco
assessores do seu gabinete que
foram indicados pelo ex-Agetop Jayme Rincón, que rompeu
com ele após a aproximação
com o governo do Estado.

n

Marconi Perillo foi para as
redes sociais acusar Daniel
Vilela de “se vender vergonhosamente” com a aliança
entre o MDB e o DEM. O Popular correu e publicou com
destaque. O emedebista
não deu pelota.
n

Fisicamente, Iris Rezende é
um portento. Com 87 anos e
acometido por um AVC, continua falando e se movimentando, mesmo internado em São
Paulo. A família acredita que
ele vai se recuperar.

n

Gustavo Mendanha espremeu os quadros do MDB atrás
de alguém de expressão a favor da candidatura própria.
Fora o deputado Paulo Cézar
Martins, não achou ninguém,
pelo menos até agora.

n
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Ronaldo Caiado lança reconstrução da
rodovia GO-330 e entrega escrituras

O

governador Ronaldo Caiado assinou,
nesta
segunda-feira (20), em Anápolis,
ordem de serviço para a
restauração de 34,2 quilômetros da GO-330. O
empreendimento sob responsabilidade da Agência
Goiana de Infraestrutura
e Transportes (Goinfra)
irá contemplar o trecho
do entroncamento com
a BR-060 ao da GO-010,
que inclui o eixo principal
do Distrito Agroindustrial
de Anápolis (Daia). O investimento, previsto em
R$ 25.417,549,56, vem
do Tesouro Estadual. Na
oportunidade
também
foram entregues escrituras para 50 famílias que mo-

ram no bairro Morada Nova.
Os investimentos do
Governo de Goiás na infraestrutura do município
chegam a mais de R$ 47,4
milhões “As obras estão
saindo, em ritmo acelerado, com dinheiro depositado em caixa”, salientou
Caiado. “Todos nós temos
que reconhecer as ações
da Goinfra, que tem trabalhado dia e noite, sábado e domingo, atendendo
às necessidades do Estado. Vocês estão dando
autoestima para o povo
goiano”, completou.
“A obra começa oficialmente amanhã, dentro
daquela linha de a gente
não vir aqui soltar foguete
e simplesmente frustrar a

Cristiano Borges

Recursos para rodovia alcançam
R$ 25,4 milhões. Goinfra destina
R$ 12,6 milhões em reforma da
GO-437. Também foram gastos
R$ 5,4 milhões na recuperação da
GO-222, mais de R$ 2,1 milhões na
revitalização do aeródromo e R$ 1,8
milhão em investimento no Daia

Além do lançamento da reconstrução da GO-330, também foram entregues escrituras para 50 famílias que moram no bairro
Morada Nova, em Anápolis. “As obras estão saindo, em ritmo acelerado, com dinheiro depositado em caixa”, afirmou governador

expectativa das pessoas. A
equipe se faz presente, já
pronta e mobilizada”, assegurou o presidente da Goinfra, Pedro Sales.“A gente não
veio aqui aterrar córregos
e criar elefantes brancos,
mas sim tentar corrigir esses problemas e reestruturar a cidade com as nossas
obras”, completou.
No mesmo local, o governador ainda fez a entrega de escrituras para
50 famílias do bairro Mo-

rada Nova, que esperaram
quase 20 anos pelo documento. “Com todos esses
investimentos, o que mais
me alegrou, tocou meu coração aqui neste local foi
o momento em que essas
famílias ouviram que receberiam a escritura definitiva de suas casas. A alegria no olhar e a emoção
de cada um que, há 17
anos, espera o que é fundamental: ter a certeza
do direito de proprieda-

Na área de regularização fundiária, foram entregues na atual gestão 3
mil escrituras e outras 4,5
mil estão em andamento.
Já foi autorizado, pelo governador Ronaldo Caiado,
o investimento de R$ 15
milhões, recursos provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de
Goiás (Protege), para que o
programa de regularização
fundiária urbana avance
em todo o Estado.

de”, ponderou Caiado.
“Graças a Deus estamos
com nossa propriedade em
mãos”, celebrou Maria Elisabete Souza da Silva. “Esperamos firmes e fortes,
mas hoje chegou o dia,
muita alegria”, afirmou
Aline Dias da Silva. “Nem
trabalhar eu vou (risos).
Vou ficar zelando da minha casinha, cuidando
dos netinhos”, brincou
Maria Aparecida Soares
dos Santos Freitas.

Os investimentos do Governo na infraestrutura
de Anápolis chegam a mais de R$ 47,4 milhões
taxiamento, da pista de
pouso e a nova sinalização horizontal. A Agência
recuperou ainda uma área
que estava sendo degradada por uma erosão na
margem do Rio Extrema,
no anel viário do Daia, um
custo de R$ 1,8 milhão.

Cristiano Borges

Além da reconstrução
da GO-330, o Governo
de Goiás, por meio da
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
(Goinfra), destinou ainda
R$ 12,6 milhões para a
reforma da GO-437, trecho de 35,1 quilômetros
que liga os municípios de
Anápolis e Gameleira.
Outra rodovia importante para Anápolis, a
GO-222 foi reconstruída
e recebeu nova sinalização em 33,2 quilômetros,
que ligam à Nerópolis.
Somente nesta obra os
investimentos foram de
mais de R$ 5,4 milhões.
A Goinfra também investiu R$ 2,1 milhões na
revitalização do Aeródromo de Anápolis. Dinheiro
destinado para a melhoria do asfalto do pátio
de aeronaves, da área de

Presenças

Também estiveram presentes os secretários de
Estado Tony Carlo (Comunicação), Fátima Gavioli
(Educação), Rodney Miranda
(Segurança Pública); o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lissauer Vieira; o prefeito
de Anápolis, Roberto Naves;
os deputados estaduais Coronel Adailton e Amilton
Filho; o comandante-geral
da Polícia Militar de Goiás,
coronel Renato Brum; o superintendente de Seguran-

Investimentos do Governo de Goiás na infraestrutura de Anápolis chegam a mais de R$ 47,4 milhões “Todos
nós temos que reconhecer as ações da Goinfra, que tem trabalhado dia e noite, sábado e domingo, atendendo às necessidades do Estado. Vocês estão dando autoestima para o povo goiano”, ressaltou o governador

ça Escolar e Colégio Militar,
Coronel Mauro Ferreira Vilela; o reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG),
Antônio Cruvinel Borges
Neto; comandante da Ala
2 (Base Aérea de Anápolis),
coronel aviador Gustavo
Pestana Garcez; representante do Exército, subte-

nente Gomes; comandante
de ensino da Polícia Militar,
Coronel André Willian; atual
diretora do CEPMG Senador
Onofre Quinan, professora
Guaraci Eterna de Rezende,
e o sucessor, major Cremildo
da Silva Santos.
Ainda o vice-prefeito de
Anápolis, Márcio Cândido;

prefeitos José Aparecido
Diniz (Abadiânia); Allysson
Lima (Alexânia), Wilson Tavares (Gameleira de Goiás),
Felipe Dias (Orizona) e Samuel Cotrim (Vianópolis);
coordenador regional de
Educação (CRE), Luciano
Almeida Pereira; padre
Daniel, representante o

bispo dom João Wilk; vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Admir
Luchetti; banda musical
do CEPMG Doutor César
Toledo, sob regência do
maestro Cássio Reis.
Ainda os diretores da
Agehab Luiz Sampaio,
Priscila Tejota, Lucas
Gouveia e Valderi Borges;
o diretor técnico da Codego, Fabiano Lopes de
Mendonça; o administrador do Daia, Marlon Caiado; o diretor jurídico da
Agência Reguladora de
Anápolis, Fabrício Lopes
da Luz; comandantes coronel Munildo Gonçalves
de Miranda (PMGO), Coronel Ricardo Silveira Duarte (Corpo de Bombeiros)
e delegado Vander Coelho, além de empresários,
funcionários, vereadores.
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Sessão ordinária híbrida

A Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás (Alego) encerrou a semana de
votações com as três sessões ordinárias
regulares realizadas. Nos três encontros,
os parlamentares proporcionaram
quórum qualificado para votações e
61 deliberações foram realizadas

A

s apreciações recaíram sobre proposições assinadas por deputados, pelo
Executivo e pelo Tribunal
de Justiça do Estado de
Goiás (TJ-GO). As sessões
continuam realizadas de
forma híbrida. Para evitar
aglomerações diante da
pandemia de covid-19, o
acesso às dependências
do plenário Getulino Artiaga continua restrito.
Entre os processos
apreciados, 15 foram
votados em definitivo e
seguiram para a sanção
do governador Ronaldo
Caiado (DEM), sendo que
12 são iniciativas parlamentares, um originário
do TJ-GO e dois oriundos
da Governadoria. Um desses é o projeto de lei de

nº 7326/21, de autoria do
Judiciário goiano. A proposta trata da adoção de
medidas e deliberações
que tornam efetivos a
cobrança e o recebimento dos créditos oriundos
das custas judiciais não
quitadas, com o objetivo
imediato de propiciar o
aumento de arrecadação.

Prêmio na Saúde

Ainda no rol dos projetos de lei que seguiram
para sanção, está o de
nº 6950/21, apresentado
pelo Executivo, que altera a Lei nº 14.600, de 1º
de dezembro de 2003, a
qual institui o Prêmio de
Incentivo aos servidores
em efetivo exercício nas
Unidades Assistenciais.
O governador Ronaldo

Valdir Araújo

Deputados deliberaram 61 projetos de lei durante
a semana e 15 seguiram para sanção do Executivo

Para garantir a transparência, o Legislativo goiano transmite, ao vivo, todas as sessões. A população
pode acompanhar os trabalhos pela TV Alego (canais 3.2 da TV aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte
Telecom) pelo site oficial do Parlamento (portal.al.go.leg.br) e, ainda, pelo canal do Youtube

Caiado ressalta que a iniciativa é da Secretaria de
Estado da Saúde (SES).
Com o acréscimo do §
12 ao art. 1º da referida
Lei, busca-se restabelecer
o procedimento vigente
antes da Lei nº 20.811, de
15 de julho de 2020, com
a fixação de um interregno entre o início do labor
e a percepção do prêmio
por produtividade. “Espera-se, assim, um impacto
positivo nas ações e nos
serviços de saúde destinados ao cidadão goiano, especialmente com a
melhoria do desempenho
geral do quadro de pessoal e o incremento na
produção por atividade”,
frisa o governador.

Ipasgo

O Plenário aprovou
durante a semana, também em segunda votação,
uma medida que garante
aos pais de servidores
do Estado o direito de
dependência no Ipasgo.
O texto aprovado é um
substitutivo do deputado Bruno Peixoto (MDB)
ao projeto de lei nº
1515/19, de autoria do
deputado Karlos Cabral
(PDT), apensado ao projeto de lei nº 5096/20,
do Delegado Humberto
Teófilo (PSL), e ao projeto de lei nº 1143/20,
de autoria do deputado
Sebastião Caroço (DEM).
A matéria altera a Lei nº
17.477, de 25 de novembro

de 2011, que dispõe sobre
o Sistema de Assistência
à Saúde dos Servidores
do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde). Um destaque
apresentado pelo deputado Delegado Humberto
Teófilo (PSL) suprimiu o
parágrafo 3º do artigo 10,
que tratava de permitir a
inscrição de servidores ou
empregados públicos de
outros entes da Federação,
que estivessem à disposição do Estado.
A redação original da
proposta é uma reapresentação do parlamentar, já
que em outra oportunidade, no início de 2018, após
ampla discussão com a
sociedade e aprovação na
Casa, um projeto de mes-

mo teor foi vetado pelo
ex-governador José Eliton
(PSDB). Os deputados, na
ocasião, por sua vez, mantiveram o veto.
Cabral justifica que a
reapresentação do texto atende um anseio dos
próprios servidores. “Fizemos um amplo debate no
mandato passado junto
aos servidores e ao Ipasgo e com muito empenho
conseguimos aprovação
do projeto na Casa. Infelizmente, o Governo não
compreendeu a necessidade do ajuste na lei, que,
como provado por números, não causa nenhum
prejuízo de ordem financeira à instituição”, disse.
O projeto, segundo
Karlos Cabral, atende dispositivo da Constituição
Federal que remete aos
pais o dever de cuidar
dos filhos enquanto menores, e aos filhos maiores o dever de amparar os
pais na sua velhice. “Nada
mais justo que se aprove a
presente proposição e garanta o direito de os filhos
incluírem seus pais no seu
plano de dependentes à
assistência à saúde, disponibilizados pela lei, no
Ipasgo”, defende.

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), deputado Lissauer
Vieira (PSB), cumpriu agenda nessa sexta-feira, 17, em
Rio Verde, na solenidade
de entrega da reforma do
Colégio Estadual Frederico
Jayme, escola tradicional
da cidade, e também no
município vizinho de Santo Antônio da Barra.
Em reforço de sua atuação e o constante trabalho realizado junto ao
Governo de Goiás em prol
da educação de todo o estado, sobretudo, na área de
infraestrutura, o chefe do
Poder Legislativo destacou
a importância das obras
do Colégio Estadual Frederico Jayme e relembrou
sua história estudantil na
unidade de ensino, considerada uma das mais
tradicionais da cidade. Segundo ele, “um momento
especial” e marcante para

toda a comunidade escolar
do município.
“Destinar
benefícios
para a educação dos municípios goianos é sempre
gratificante, mas quando
isso acontece na escola
que estudei, essa entrega
se torna ainda mais especial. Em Goiás, e principalmente na nossa querida
Rio Verde, a Educação é
tratada com prioridade e
nunca se viu tantos investimentos como estamos
vendo agora. São grandes
realizações que farão toda
a diferença na vida e na
aprendizagem dos nossos
alunos. Mais um marco
importante para a comunidade escolar rio-verdense”,
ressaltou Lissauer.
Por sua vez, o prefeito
de Rio Verde, Paulo do Vale
(DEM), evidenciou o protagonismo do município na
educação e afirmou que o
desenvolvimento socioe-
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Lissauer Vieira entrega benefícios e discute demandas
municipais em Rio Verde e Santo Antônio da Barra

“Como representantes públicos, precisamos estar próximos dos nossos municípios”, ressaltou Lissauer.

conômico do País está diretamente ligado ao sistema educacional. “Rio Verde
é uma cidade conectada
com o futuro e número 1
em qualidade de ensino e,
por isso, nós temos a obrigação de mantê-la sempre
em primeiro lugar. Todos
os países que abraçaram a
educação se tornaram países mais justos e evoluídos
e o Governo de Goiás tem

feito esse grande trabalho,
de investir e olhar para a
nossa Educação”, salientou.

Investimentos

Entre os serviços estruturais realizados na escola Frederico Jayme estão
a reforma geral do bloco
em anexo, restauração da
central de gás, substituição da calha do pátio 2,
construção de uma sala

para o grêmio estudantil, manutenção e revitalização dos banheiros,
construção do laboratório
de ciências, restauração
do muro, implantação do
piso tátil, reforma geral da
parte elétrica e execução
de projetos de combate a
incêndio. No total, foram
investidos pelo Governo
estadual, para a realização
das obras, o montante de

R$ 208.532,54.
Além da reforma da unidade de ensino, também
foram entregues para a comunidade escolar quatro
televisores, quatro caixas
de som, 79 chromebooks
para o Programa GoiásTec
e 147 chromebooks para
os alunos da terceira série
do ensino médio.
Participaram da solenidade de entrega o deputado estadual Chico
KGL (DEM); coordenadora
regional de Educação, Karen Proto; superintendente do Centro de Estudos,
Pesquisa e Formação dos
Profissionais de Educação,
Rita de Cássia; gestora do
Colégio Estadual Frederico
Jayme, Renata Souza; presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, vereador
Lucivaldo Medeiros (DEM),
além de alunos e servidores da educação do município.
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detran-go

Caiado anuncia mais 27 mil vagas para CNH
Social, com inscrições já abertas para 5.010

O

Governo de Goiás,
por meio do Departamento Estadual
de Trânsito de Goiás (Detran-GO), abriu inscrições
para os interessados em
obter, adicionar ou mudar
a categoria da Carteira Nacional de Habilitação de
forma gratuita, pelo programa CNH Social. Nesta
5ª etapa da ação, são oferecidas 5.010 vagas.
Outras 22.020 vagas
serão oferecidas no próximo ano. O anúncio foi feito
pelo governador Ronaldo
Caiado no Twitter na manhã desta segunda-feira
(20/09), data em que a autarquia realizou a abertura
oficial da Semana Nacional de Trânsito. “Começamos nossa semana com
novidade para os goianos
que querem conquistar a
tão sonhada carteira de
motorista, mas que não
têm condições financeiras de arcar com os custos de tirar a habilitação
ou mudar de categoria”,
disse o chefe do Executivo na rede social.
A importância do pro-

grama foi reforçada pelo
presidente do Detran-GO,
Marcos Roberto Silva, durante a abertura. Com a
5ª etapa, o programa já
totalizou 17 mil vagas. De
acordo com ele, nesta fase,
serão investidos R$ 7,6 milhões. Para o próximo ano,
o programa demandará
investimentos de R$ 33,3
milhões para contemplar
22.020 pessoas. O presidente esclareceu que as
vagas serão divididas em
três etapas, sendo 6 mil
vagas para cada uma das
duas primeiras (janeiro e
maio) e 10.020 vagas para
a terceira, em setembro.
Segundo Marcos Roberto, além de promover a capacitação de usuários das
vias públicas, contribuindo para um trânsito mais
seguro, o CNH Social se
consolida como um dos
maiores programas de
inclusão social, oferecendo aos beneficiários mais
uma opção de trabalho,
pois parte das vagas é
ofertada para os condutores que desejam se tornar
motoristas de categorias

Arquivo

Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito,
realizada de 18 a 25 de setembro, Departamento Estadual
de Trânsito abre inscrições para 5.010 vagas do programa que
oferece processo de habilitação gratuita à população de baixa
renda. Outras 22 mil serão ofertadas no próximo ano
profissionais (ônibus, caminhão e carreta).

Das inscrições

Os interessados em
concorrer a uma das
5.010 vagas disponibilizadas nesta etapa devem
realizar as inscrições até
o dia 18 de outubro, exclusivamente, pelo site
www.detran.go.gov.br.
Cada pessoa poderá
se candidatar em apenas
uma das modalidades do
programa, dividido em Estudantil, Urbana e Rural.
Para se inscrever, é necessário atender os critérios
estabelecidos em edital,
entre eles ter Cadastro
Único para os programas
sociais do governo federal (CadÚnico) ativo.
Os contemplados receberão isenção de taxas
como inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular,
agendamento de prova
teórica, agendamento de
exame prático, exame
médico e psicológico.
A pessoa com deficiência classificada dentro

“Começamos nossa semana com novidade para os goianos que querem conquistar a tão
sonhada carteira de motorista”, anuncia governador Ronaldo Caiado em rede social

do número de vagas também se absterá de pagar
pela junta médica. Por
meio de parcerias com os
Centros de Formação de
Condutores (CFCs), serão
oferecidos ainda o curso
teórico de legislação de
trânsito, as aulas práticas de direção e até três
retestes gratuitos.

Semana Nacional
de Trânsito
Durante o evento de
abertura, o presidente do
Detran-GO, Marcos Roberto Silva, enfatizou a importância da colaboração

individual para a construção de um trânsito mais
seguro e divulgou a programação das ações educativas a serem desenvolvidas durante a Semana
Nacional de Trânsito e
Mobilidade que acontece
de 18 a 25 de setembro.
Na SNT, o Detran-GO
intensificará as ações educativas. Todos os dias, até
26 de setembro, serão realizadas atividades com o
intuito de conscientizar a
população da importância
do respeito às leis de trânsito para prevenção de acidentes. Neste ano, o tema
definido pelo Conselho

Nacional de Trânsito é “No
trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.
Na tarde desta segunda-feira (20/09), estudantes visitarão o programa
Detranzinho, que busca
formar multiplicadores e
estimular crianças e adolescentes a adotarem uma
postura segura no trânsito; alunos do Colégio
José Lobo realizarão visita
monitorada ao Detran-GO;
e profissionais da Escola
Pública de Trânsito farão
palestra sobre direção defensiva no município de
Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal.

Fernando Leite

Direitos Humanos

Prefeitura de Goiânia
realiza segunda edição
da Feira das Pretas

De 25 e 26 de Setembro no Shopping Bougainville; Horário: Sábado das 10h às 21h e Domingo 14h às 20h

No próximo final de semana, nos dias 25 e 26
de Setembro, a Prefeitura de Goiânia, por meio
da Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e
Políticas Afirmativas, realiza a segunda edição
da Feira das Pretas. Nesta edição, um grupo de
27 expositoras trazem
peças ligadas ao ramo
da moda, de produtos
alimentícios, arte e
produções tradicionais

como óleos essenciais
e itens ligados à sociobiodiversidade.
A primeira edição movimentou a economia
das expositoras que, em
conjunto com a idealizadora Renata Caetano e a SMDHPA, alinharam um calendário
mensal para a agenda.
A secretária municipal
de Direitos Humanos e
Políticas Afirmativas, Cristina Lopes, defende que

“a Feira das Pretas é um
espaço de experiências
onde a comercialização
de produtos evidencia a
identidade do povo preto,
suas lutas e a beleza das
trocas possíveis”.
Para participar da Feira das Pretas, as expositoras precisam contatar
a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Políticas Afirmativas para
avaliação da disponibilidade dos stands.
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Evento será
realizado
no formato
presencial, de 30
de novembro a
05 de dezembro,
em Pirenópolis,
e seguirá todos
protocolos
de segurança
recomendados
pelas autoridades
sanitárias para
conter avanço
da pandemia
de Covid-19

O

Governo de Goiás
abriu, nesta segunda-feira (20), as
inscrições para apresentações artísticas (shows e
oficinas) na 20ª edição do
Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de
Pirenópolis (Canto 2021).
Artistas e grupos interessados em participar do
evento podem se inscrever,
até 18 de outubro, pelo
site cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.
A mostra de música

Secult

Abertas as inscrições para
o Canto da Primavera 2021

Artistas e grupos interessados em participar do evento podem se inscrever, até 18 de outubro, pelo site cantodaprimavera.cultura.go.gov.br

será realizada de 30 de
novembro a 05 de dezembro, em Pirenópolis,
seguindo todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias
para conter o avanço da
Covid-19. “Estamos resgatando o cenário cultural em Goiás”, afirma o governador Ronaldo Caiado.
“Será uma festa. A cultura goiana tem um governador que defende,
que apoia e que respeita
o setor”, diz Caiado. Podem
participar do certame cantores, bandas, conjuntos,
professores de renome lo-

cal e regional, maiores de
18 anos e residentes em
Goiás há pelo menos dois
anos. Nesta edição serão
selecionados 20 artistas
para shows e quatro artistas ou professores para ministrar oficinas de bateria,
violão, guitarra, contrabaixo e percussão.
A seleção dos participantes será feita com
base em relevância cultural, qualidade técnica
e artística, experiência,
notoriedade, diversidade
e criatividade. As atrações
musicais serão apresentadas no palco que será
montado no Cavalhódro-

mo da cidade. Os investimentos somam mais de
R$ 1 milhão no evento,
que conta com convênio
do governo federal.
Mais informações podem ser conferidas no
edital disponível nos sites
www.cultura.go.gov.br e
cantodaprimavera.cultura.
go.gov.br. Também, pelo e-mail cantodaprimavera@
goias.gov.br ou pelo telefone (62) 3201-4631.

Leque de
benefícios
Criado no ano 2000,
como mecanismo de va-

lorização da criação musical, o Canto da Primavera
firmou-se, ao longo dos
anos, como acontecimento
de relevância para o Estado
de Goiás. A Mostra Nacional
de Música de Pirenópolis
produz um vasto leque de
benefícios. Estimula o desenvolvimento artístico e
cultural da comunidade
local, cria entretenimento,
aquece o turismo e movimenta a economia.
Um dos momentos especiais do Canto da Primavera são as oficinas de
música. Elas formam um
enriquecedor entrelaçamento entre professores

e instrumentistas, promovendo troca de informações e experiências na
área de música.
A mostra, sobretudo,
incentiva outros festivais
musicais que acontecem
na cidade e no restante
do Estado de Goiás, justificando, assim, a capacidade de criar estímulos
duradouros em direção a
uma política de interiorização da cultura, principalmente no que diz respeito
à capacitação e apresentação da música, ressaltando
a importância do diálogo
entre os artistas e a comunidade em geral.

ações

A Metrobus realiza uma
série de ações para comemorar a Semana Nacional
de Trânsito, campanha
que acontece anualmente entre os dias 18 e 25
de setembro, com o objetivo de incentivar junto
à sociedade um trânsito
mais seguro. Palestra,
ações on-line de conscientização ao volante e
também um circuito de
saúde e bem-estar para
os colaboradores fazem
parte da programação.
A abertura do evento
será com um circuito de
bem-estar na segunda-feira, das 8h às 12 horas, na Praça do Traba-

lhador, que fica no pátio
da empresa. Ao longo do
percurso, haverá aferição
de pressão arterial, monitoramento dos níveis de
oxigênio com o oxímetro,
avaliação e orientação
nutricional e postural,
atividade laboral e distribuição do Cartão de Saúde do Caminhoneiro. A
programação conta com
apoio do Sest Senat.
Durante a semana,
uma campanha de conscientização no trânsito
será disparada nos grupos de redes sociais dos
motoristas. Temas como
respeito às faixas de pedestres, evitar o uso do

Divulgação/Metrobus

Metrobus celebra Semana Nacional de Trânsito

Técnica de enfermagem do trabalho da Metrobus, Hildete Martins
Torres entrega carteirinha da saúde para a motorista Andreia Felix Vaz

celular ao volante e dicas
de uma direção defensiva
fazem parte da ação. “É
fundamental promover
debates e reflexões sobre

a responsabilidade de
cada um no trânsito”, afirma o gerente de transporte João de Castro.
Mais uma importan-

te data da programação
será na próxima sexta-feira (24), das 9h às 10
horas, no auditório da
Metrobus, com palestra
sobre Direção Defensiva
e Relacionamento Interpessoal, com o coordenador da Escola Pública de
Trânsito, Eduardo Chacon
Miranda Navas. O objetivo da discussão é reduzir índices de acidentes
de trânsito. O bate-papo
será repetido à tarde,
das 14h às 15 horas.
Toda a programação
da Semana Nacional de
Trânsito realizada pela
Metrobus seguirá os
protocolos de segurança

sanitária por conta da
pandemia de Covid-19,
como uso obrigatório
de máscara, aferição de
temperatura, além de
cuidados quanto à higienização das mãos com
álcool em gel e distanciamento social.
O Dia Nacional do
Trânsito foi instituído
a partir da criação do
Código de Trânsito Brasileiro, em setembro de
1997. O principal objetivo desta data é o desenvolvimento da conscientização social sobre
os cuidados básicos que
motoristas e pedestres
devem ter no trânsito.

brasil

terça-feira, 21 de SETEMBRO DE 2021

7

educação

Yduqs abre processo seletivo de
trainees exclusivo para negros
C

om o objetivo de ampliar a diversidade racial em seu quadro de
colaboradores, a Yduqs, uma
das maiores organizações
do setor de Educação do
Brasil, abre inscrições para o
Programa Trainee 2022, exclusivamente para candidatos autodeclarados pretos e
pardos. Serão ofertadas vagas para diversas áreas de
formação, destinadas a concluintes ou recém-formados
- entre dezembro de 2017
e dezembro de 2021 - de
qualquer região do Brasil,
desde que tenham mobilidade e disponibilidade para
viagens ao longo do programa. Até o dia 30 de setembro, os interessados poderão fazer seus cadastros na
plataforma da Empodera,
consultoria especializada
em desenvolvimento de
programas de diversidade
e inclusão, pelo link: https://
jovens.comunidadeempodera.com.br/edital/336
O programa de Trainee
2022 da Yduqs busca desenvolver jovens talentos,
que passarão por treinamento, integração, desenvolverão atividades nas

Unidades, e terão a oportunidade de tocar um projeto
de alta relevância e impacto
para a organização. Os profissionais selecionados irão
trabalhar em uma das áreas
da própria companhia, em
projetos ligados ao ensino
das operações presenciais,
transformação digital e em
áreas do corporativo. Pedro
Henrique de Souza, participante da última seleção do
Programa de Trainee, em
2021, destaca a importância
da educação e da oportunidade que está tendo na Cia.
“Eu acredito na educação transformadora e, como
trainee, estou tendo a oportunidade de me desenvolver e ter contato com a alta
liderança da companhia.
O programa é desafiador
e nos leva a pensar em
ideias fora da caixa, sempre nos incentivando a
crescer como profissional.
Muito bacana por parte
da Yduqs criar um programa exclusivo para pretos
e pardos”, destaca Pedro.
A iniciativa faz parte de
um projeto maior de diversidade, equidade e inclusão
já em desenvolvimento

Divulgação

Organização quer trazer cada vez mais
a diversidade de suas instituições de
ensino para o ambiente corporativo

Após a contratação, os trainees poderão ser posicionados em cargos estratégicos
na organização e, além disso, também podem ganhar bolsas de estudo para MBA

pela Yduqs, para tornar a
empresa ainda mais plural,
em frentes como gênero,
orientação sexual, PCD, raça,
entre outras. Hoje, a organização já conta, por exemplo,
com mais da metade de seu
quadro de colaboradores
ocupados por mulheres e
suas instituições de ensino
espalhadas pelo Brasil já
têm um perfil e ações bem
abrangentes. A busca agora
é investir na formação de
novos talentos e futuros
líderes do setor de educação, para que profissionais
pretos e pardos, por meio
do programa, tenham uma
aceleração em sua carreira
e tenham grandes oportunidades na organização.
Segundo dados levanta-

dos em um estudo do IBGE
sobre desigualdades sociais
por cor ou raça no Brasil,
apenas 56% dos jovens pretos ou pardos, entre 18 e 24
anos, estudam. Esse número sobe para cerca de 79%
quando consideramos a população branca na mesma
faixa etária. As instituições
privadas de ensino superior
têm um papel muito importante na inclusão, já que
contribuem para reduzir
as lacunas de formação e
de oportunidade. A Sinopse Estatística da Educação
Superior de 2018, do Inep,
mostra que 67% dos universitários pretos e 74%
dos pardos estudam no
sistema privado. Na Yduqs,
52% dos concluintes nos

cursos de graduação são
pretos e pardos.
De acordo com outro
dado do IBGE, quando se
avalia o mercado de trabalho, somente 30% dos pretos ou pardos conseguem
ocupar cargos de gestão.
Programas como o da Yduqs contribuem, portanto,
para que esses profissionais
avancem mais um degrau e
ocupem cargos mais altos
nas empresas. Felipe Araújo,
diretor-executivo de Gente, Gestão e Integração da
Yduqs, destaca a importância de iniciativas de inclusão nas grandes empresas.
“Sempre acreditamos que a
educação transforma a sociedade e estamos desenvolvendo vários programas

de inclusão e oportunidades para todos nas nossas
instituições de ensino. Em
nossas salas de aula pelo
país e no ensino digital, já
temos um ambiente bem
diverso há anos. Então, por
que não trazermos essa
realidade para o ambiente
corporativo? Notamos que
podemos fazer um processo
seletivo mais equânime, trabalhando por meio de ações
afirmativas, para trazer um
ambiente com mais diversidade também para nossa
organização.”, afirma Felipe.
Para Leizer Pereira, fundador e CEO da Empodera,
as empresas precisam investir no desenvolvimento
da nova geração de líderes
negros do país e acelerar a
jornada de construção de
organizações mais inclusivas. Segundo ele, se as empresas não ousarem serão
necessários mais 130 anos
para conquistar equidade
racial no mundo corporativo. “A Yduqs é uma das
organizações de ensino
mais diversas do país
com mais de 1 milhão
alunos e esse programa de
Trainee está alinhado com
as melhores práticas de
inclusão. A missão da Empodera é construir pontes
entre o mundo corporativo
e social gerando impacto
positivo na redução das
desigualdades”, diz Leizer.

saúde

“Conhecer demência é conhecer Alzheimer” é tema de campanha
Dia Mundial
do Alzheimer é
lembrado hoje

A iniciativa global “Setembro: Mês Mundial da Doença de Alzheimer” completa,
este ano, o décimo aniversário da campanha que
busca desmistificar o preconceito e a desinforma-

ção que cercam a doença.
O tema da campanha em
2021 é “Conhecer Demência, Conhecer Alzheimer”.
Hoje (21), quando se
comemora o Dia Mundial
do Alzheimer, o mestre em
psiquiatria e psicologia
médica pela Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) e pesquisador do
Instituto de Psiquiatria da
Universidade de São Paulo

(USP), Adiel Rios, explicou
à Agência Brasil que o Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro. Ela
acomete algumas funções
cerebrais, entre elas a memória, o cálculo, a linguagem e o comportamento.
“Todas essas funções
são comprometidas de
forma progressiva e lentamente, de maneira que
isso interfere na vida di-

ária do paciente”, explicou. Os primeiros sinais
podem surgir de alterações comportamentais.
Nem sempre são alterações de memória.
Adiel Rios disse que,
de modo geral, como se
trata de uma doença que
acomete mais o indivíduo
idoso, acima de 65 anos de
idade, os primeiros sinais
podem ser depressão, al-
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teração no comportamento, mais agitação, delírio,
mudança na personalidade, agressividade e até
mesmo alucinações. “Essas podem ser mudanças
frequentes no início da
doença, quando o paciente sequer tem alteração da
memória. Depois, podem
surgir essas alterações”.
O psiquiatra esclareceu
que o Alzheimer, contudo,
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não envolve qualquer perda de memória. “A gente
deve ficar atento porque,
todos nós temos esquecimento, o que é natural.
Mas a perda de memória
no Alzheimer é uma perda de memória que se repete e compromete o dia
a dia, interferindo, muitas
vezes, nas funções e no
funcionamento das atividades pessoais”.
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BURGUER FEST

rafael vilela

Com data de lançamento para dia 1 de novembro
deste ano, o Burger Fest, um dos maiores festivais de
hambúrgueres do mundo se prepara para sua primeira
edição no Estado de Goiás. Dando start no evento, o
empresário Claudio Baran esteve recentemente na
capital, junto ao especialista em hambúrguer e fundador
do Guia do Hambúrguer, Marcos Vigorito para uma
curadoria nas principais hamburguerias da cidade.
A proposta principal deste evento é a retomada do
mercado, buscando fomentar negócios, inspirações e
novas experiências para o público.

NOVOS PROTOCOLOS

Com tratamentos exclusivos, a dermaticista e empresária
Karine Gouveia apresenta novos protocolos para o
verão 2022 e também para as festas de fim de ano: a
Criolipólise que congela e trata a gordura localizada e
o Bio Estimulador de Colágeno para deixar a pele mais
bonita. Além dos protocolos para o verão e festas de
final de ano, a clínica conta ainda com uma extensa
variedade de procedimentos faciais e corporais. Os
tratamentos Toskani para o rejuvenescimento facial
e auxílio no emagrecimento e também o Hydra Lips
Gloss para deixar os lábios mais hidratados estão
entre as novidades da clínica.

Met Gala

Kim Kardashian, Rihanna, Natalia Bryant, Billie Eilish e
Whoopi Goldberg são as estrelas escolhidas para o mais
recente post do Flamboyant Fashion Blog. Destaques
no evento americano Met Gala, que marca a abertura
da exposição anual de moda do Costume Institute, as
celebridades esbanjam elegância e ousadia em looks
icônicos. Vale a pena conferir porque elas arrasaram no
evento, que reuniu grandes famosos do mundo em prol
do tema “Independência Americana”.

Bate-papo - O biomédico especialista em disfunções estéticas Dieick de Sá, sócio proprietário da The
Clinic (Unidade Setor Marista e Passeio das Águas Shopping), realizou bate papo “Expectativa x Realidade
como realizar o sonho do paciente/cliente”, na noite do ultimo dia 17, na CASACOR Goiás 2021. O encontro
foi no espaço The Clinic Especialistas em Saúde, dentro da mais importante mostra de arquitetura e
decoração das Américas e contou com a presença do jornalista Márcio Garcês, do dentista Rogério Penna,
da personal stylis Izabelle Capuzzo e do estrategista em marca pessoal e imagem Alexandre Taleb.
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EVENTO CULTURAL

O Aparecida Shopping em parceria com a Secretaria de
Cultura do Município e a Prefeitura de Aparecida (Secult),
apresentam o Aparecida Cultural: uma ação de incentivo
à cultura local com exposição de peças históricas e
culturais que remetem a história da cidade de Aparecida
de Goiânia. O evento, que começou no último sábado (18),
vai até o dia 30 de setembro. Neste primeiro momento,
a exposição apresenta a história da Associação dos
Catireiros e Foliões de Aparecida de Goiânia. A associação
foi criada em 1.999, e tem como objetivo preservar
e manter vivo a tradição da dança da catira, folias de
Reis, além de mostrar para a população a importância
dos valores culturais e o contexto deste no meio social
de Aparecida de Goiânia e Goiás. Além da exposição,
haverá também apresentações artísticas na praça de
alimentação aos finais de semana. Para o próximo
sábado (24) e domingo (25), serão apresentadas
danças da catira como apresentação no palco a
partir das 18h30. O evento, que é gratuito, é uma
homenagem ao centenário de Aparecida de Goiânia,
que fez 100 anos em maio deste ano.

Dia do Sorvete
- Estrelando mais
um vídeo gravado
especialmente para
as redes sociais da
Marajoara Laticínios,
o influenciador digital
e humorista, Vandin
Duarte, irá ensinar
uma receita que
promete fazer sucesso
nesse calorão dos
últimos dias: picolé de
doce de leite.
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Oscar Freire - A empresária brasiliense Kenia Luciana,
dona do Grupo Camarot, inaugurou mais um espaço na
rua mais badalada de São Paulo: a Oscar Freire.

EBM em São Paulo - A EBM Desenvolvimento
Imobiliário lançou seu mais novo empreendimento,
o Bourbon SmartStyle, por meio de meeting virtual
direto de São Paulo, na última semana. Na foto,
o coordenador de inteligência comercial, Victor
Camilo, o diretor comercial, Marcello Moreira, e a
coordenadora de comunicação, Lohanne Assis.
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Veículos

www.diariocentral.com.br

imóveis

negócios

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

STRADA CS 1.4 PRATA 2010 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS 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

Crédito

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(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

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

para

Semi

Novo 19.019,60 R$. Entrada
: 499,58 + Parcelas de 309,38
Mensais. Ligue e agende
a sua visita ou faça uma
simulação sem compromisso
pelo WhatsApp. Mais Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de
Vendas: Ana Paula Pimentel.

Sistema de Consórcio Ônix 2015 - Entrada + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

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

Vendas: Valéria Rocha.

de

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

publicidade
legal

CRÉDITO

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.
Credito para motos
CG 160 Titan Ex 11.188,00
R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11 mensais. Não
perca mais tempo e adquira
sua moto através do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062
) 985509156. Consultora de
vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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de novo

Com golaço de Marta e brilho de
novata, Brasil bate Argentina
Lucas Figueiredo/CBF

Estreante, Yasmin dá assistência e também marca em goleada por 4 a 1

A

A próxima data Fifa (período voltado a jogos entre seleções) feminina será
entre os dias 18 e 26 de outubro. O Brasil ainda não tem adversário definido

seleção feminina de
futebol voltou a derrotar a Argentina, agora no estádio Almeidão, em
João Pessoa. Nesta segunda-feira (20), as brasileiras
levaram a melhor no amistoso por 4 a 1, com gols da
estreante lateral Yasmin, da
meia Kerolin e das atacantes
Marta e Debinha. Na última
sexta-feira (17), a equipe comandada por Pia Sundhage
já havia ganhado das rivais
por 3 a 1 no estádio Amigão,
em Campina Grande (PB).
As brasileiras foram a
campo com duas mudanças
em relação ao amistoso anterior. Na defesa, a zagueira
Daiane entrou no lugar da
lateral Bruninha. Com isso,
Antônia, que atuou no miolo de zaga no último jogo,
assumiu o lado direito, com
Daiane e Erika formando a
dupla central e Tamires na
esquerda. No ataque, Nycole jogou com Marta, substituindo Ludmilla.
Apesar de demorar para
acertar o último passe, o
Brasil dominou o primeiro
tempo. Aos dez minutos, a
volante Angelina balançou
as redes, mas o gol foi in-

validado por falta de Kerolin no lance. Aos 18, Marta
chutou da entrada da área
e obrigou a goleira Laurina
Oliveros a se esticar para espalmar pela linha de fundo.
Na sequência, Nycole bateu
o escanteio pela direita, Oliveros saiu mal e Kerolin, livre, completou para as redes
vazias, na segunda trave.
As brasileiras mantinham
a posse no campo rival e só
encontravam alguma resistência das argentinas entre
a intermediária e a entrada
da área. Foi dali que Marta,
aos 36 minutos, acertou uma
cobrança de falta perfeita,
no ângulo esquerdo de Oliveros, marcando pela 117ª
vez pela seleção. Um golaço
que, certamente, agradou
ao Rei Pelé, que assistiu ao
jogo no quarto que ocupa no
Hospital Albert Einstein, em
São Paulo, onde se recupera
de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.
Na etapa final, Pia sacou
Kerolin, Daiane e Tamires
para as entradas de Ludmilla, Yasmin e da zagueira
Lauren, sendo as duas últimas estreando na seleção
principal. Quis o destino que,

aos dois minutos, saísse dos
pés de Yasmin, na esquerda,
o cruzamento para Debinha,
de cabeça, fazer o terceiro do
Brasil. Por ironia, uma falha
de Lauren, no lance seguinte,
foi aproveitada pela atacante Mariana Larroquette, que
descontou o prejuízo das visitantes.
As argentinas tiveram
pouco tempo para comemorar. Aos seis, Marta tomou
a bola na intermediária e
abriu para Yasmin invadir a
área pela esquerda e bater
cruzado, no canto direito de
Oliveros. Na sequência, Debinha ainda teve duas boas
chances de ampliar, mas parou na goleira rival.
À medida que a partida
transcorreu, Pia fez outras
alterações e a intensidade
brasileira naturalmente diminuiu. A Argentina tentou
aproveitar a queda e marcou
mais presença no campo
brasileiro que no primeiro
tempo, sem êxito. Na melhor
oportunidade, aos 24 minutos, a meia Florencia Bonsegundo fez fila ao invadir a
área canarinho, mas Lauren
fez um desarme providencial
na hora da finalização.

