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Para enfrentar a reeleição do 
governador Ronaldo Caiado, que 

ganhou o apoio do MDB, restaram 
políticos e partidos fragilizados que 

tentam juntar os cacos em torno 
do imaturo e inexperiente 

prefeito Gustavo Mendanha
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eleiÇÕes 2022 

a pIOr 
OpOSIçÃO 

Da hIStÓrIa 

rio meia ponte

Ronaldo Caiado 
abre barragem e 

diz que não haverá 
racionamento

governo  | 6
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n  Como previsto, o PSdB 
estadual decidiu colocar em 
banho maria os encontros 
regionais que só estavam ser-
vindo para comprovar a fragi-
lidade do partido. dois foram 
realizados e fracassaram, em 
Valparaíso e Posse.

n  O nanico Patriota sofreu 
novos solavancos nesta 
semana, mas o controle 
do partido entregue em 
definitivo para a corren-
te que tem o marqueteiro 
Jorcelino Braga como um 
dos seus líderes. 

n  A aliança com o deM está 
estimulando o aparecimen-
to de candidatos a deputado 
estadual e federal pelo MdB, 
mesmo sem a volta das coli-
gações. daniel Vilela acha que 
formará chapas consistentes.

n  O ex-deputado federal 
Jovair Arantes não deve 
mais disputar eleições, con-
centrando-se em apoiar a 
campanha do filho Henrique 
Arantes para retornar à As-
sembleia, em 2022.

n  A situação financeira do 
estado está longe de ser um 
mar de rosas, mas não é exa-
gero dizer que o governador 
Ronaldo Caiado navega em 
águas tranquilas. A adesão 
iminente ao RRF só vai me-
lhorar as coisas.

n  Rei da reforma de pra-
ças em Aparecida, Gustavo 
Mendanha prometeu arru-
mar 100 na campanha para 
o seu 1º mandato, mas até 
hoje só fez 43. Ele é jocosa-
mente chamado de “Gusta-
vo A Praça é Nossa”.

n  O prefeito de Catalão Adib 
elias desistiu de lançar a sua 
mulher Adriety elias, que 
já foi deputada estadual, 
para a Assembleia. depois 
de seis anos separados, 
eles voltaram a se casar. 

n  O governador Ronaldo Caia-
do já brindou os professores 
estaduais com mimos finan-
ceiros excepcionais. Agora, 
começou o mesmo trabalho 
com as polícias. É retorno 
eleitoral certo para 2022.

n  Gustavo Mendanha precisa 
tirar a prefeitura de Aparecida 
do lamaçal analógico em que 
está atolada. Fora câmeras 
que monitoram ruas, não há 
nem sequer uma rede online 
para os serviços municipais.

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

Aos poucos, o cenário eleitoral para 2022 vai se delineando ou 
pelo menos sugerindo o rumo que será tomado. Parece claro, 
a esta altura, que teremos a chapa da reeleição do governa-
dor Ronaldo Caiado com o presidente estadual do MDB Daniel 
Vilela na vaga de vice e o ex-ministro Henrique Meirelles, do 
PSDB, ou o deputado federal João Campos, do Republicanos, na 
disputa pelo Senado. Esses dois são os mais prováveis. O últi-
mo vem crescendo a partir da hipótese da oposição se organi-
zar em torno do prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, mas 
dentro de uma frente esvaziada caso Campos e o seu partido 
não estejam integrados. Isso, em política, tem valor. Aliás, foi 
a principal motivação para que Caiado buscasse o MDB para a 
sua base: tirar o oxigênio dos movimentos contrários, já que, 
em Goiás, fica fácil enxergar que qualquer articulação antigo-
vernista estaria praticamente fadada ao insucesso sem a pre-
sença dos emedebistas – e eles estarão com Caiado. Fora isso, 
resta a esquerda, historicamente raquítica em termos de votos 
majoritários e ainda por cima com o pesado fardo de se obrigar 
a fazer campanha para Lula em um Estado conservador, cuja 
economia é puxada pelo agronegócio.

RRF SÓ Vai MElHoRaR a SitUaÇÃo FiNaNcEiRa Do EStaDo, QUE JÁ É Boa
Soou como um mau presságio para a oposição a notícia de que foi publicada no Diário Oficial da União a portaria do Ministério da Economia que autoriza a 
adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal. Assim que o convênio for assinado, o estado consolidará as vantagens que já vem tendo no pagamento das 
parcelas da dívida, que seguirão adiadas e reduzidas, além do acesso liberado a novos financiamentos, o que permitirá ao governador Ronaldo Caiado programar 
um plano de obras como nunca se viu antes – mesmo porque, sem o RRF, a estabilidade financeira do Estado já foi conquistada e há hoje sobra de caixa para a 
realização de investimentos. É imperativo reconhecer: para quem nunca havia exercido cargos públicos executivos, Caiado mostrou ter muito jeito para 
a gestão administrativa, conquistando patamares que todos os seus antecessores ambicionaram, mas não conseguiram chegar nem perto.

EM MENoS DE 7 MESES, DaNiEl VilEla Foi tRaíDo 2 VEZES
em menos de sete meses, o presidente estadual do MdB daniel Vilela foi golpeado pelas costas por duas vezes: a primeira, quando Rogério 
Cruz, efetivado prefeito com a morte de Maguito Vilela, chutou os emedebistas porta afora do Paço Municipal, mesmo consciente de que, 
sem eles, jamais seria nada mais que um apagado ex-vereador, provavelmente morando hoje no Rio de Janeiro a serviço dos fundamentalistas 
pentecostais dos quais é cabo de chicote; e a segunda, agora, pelo prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, outro que não estaria onde está 
não fora a família Vilela. Não é fácil sobreviver na política em meio a tantos calabares, como tem sido a rotina de daniel neste ano. 

SaiR Do pSDB E iNGRESSaR Na BaSE DE caiaDo É REtoRNo ÀS oRiGENS, paRa tallES
Ao deixar o PSdB na janela partidária do ano que vem, o deputado estadual Talles Barreto estará apenas retornando às suas origens, ingressando em 
um partido da base do governador Ronaldo Caiado ou, quem sabe, diretamente no deM (ou no seu sucessor, com a fusão com o PSL). No passado, Talles 
passou anos no PFL, próximo a Caiado na condição de presidente da juventude pefelista. Pouca gente sabe que, quando Caiado assumiu o governo, em ja-
neiro de 2019, o deputado se preparou para ser abordado pelo Palácio das esmeraldas e conversar sobre a sua reconversão, mas surpreendentemente não 
houve nenhuma iniciativa nesse sentido. ele, Talles, não se dá bem com o ex-governador Marconi Perillo e menos ainda com o ex-vice e ex-governador 
José eliton. Após a derrota dos dois, em 2018, Talles propugnou por uma autocrítica do tucanato estadual e pela abertura de espaço para reoxigenação da 
sigla, com a redução do espaço dos derrotados, mas não foi ouvido e nem minimamente levado em consideração. Mais um ponto: na sua base eleitoral 
de quase 40 prefeitos é praticamente unânime a opinião – e a pressão – para que se transfira para o deM (ou outro partido da base governista), quando 
chegar a hora, e assim possa disputar com chances a reeleição. Uma informação que reforça tudo isso: Caiado foi padrinho de casamento de Talles.

aNtES Do NoME, opoSiÇÃo pREciSa DE UM pRoJEto paRa GoiÁS
Afora o governador Ronaldo Caiado, que por si só representa um projeto de governo, dado que a sua candidatura pode ser resumida em dar prossegui-
mento à gestão que implantou em ampliar os horizontes (razão de ser de toda reeleição), os demais políticos envolvidos no debate sobre 2022 estão 
precisando dar mais atenção para o quesito ideias para Goiás. O prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, por exemplo, apresenta-se como intérprete do 
“povo”, que desejaria um novo projeto para o estado, segundo diz. Qual, ele não sabe dizer. Não é capaz nem mesmo de citar ao menos um ou dois pontos 
diferenciados que poderiam ser colocados pela oposição a Caiado, a quem faz uma crítica tímida e sem consistência. O ex-governador Marconi Perillo, se 
fosse perguntado sobre esse vazio, responderia que o melhor para Goiás seria algum tipo de “volta” aos seus governos, já que vive no saudosismo e na 
celebração do passado. A esquerda não sabe o que dizer e vai inventar um discurso às vésperas da eleição, como sempre faz em Goiás. de cabo a rabo, o 
que se tem hoje na política estadual um deserto de propostas e visões para os dias que virão para as goianas e os goianos.

tENSÃo EM apaREciDa coM a iMiNÊNcia DE NoVaS opERaÇÕES policiaiS
existe tensão na prefeitura de Aparecida quanto a iminência de novas operações policiais à caça de corrupção em áreas sensíveis como o hospital mu-
nicipal e as secretarias de Saúde e Fazenda. Há um ano, por ocasião da Operação Falso Positivo, que investigou pagamentos superfaturados de exames 
laboratoriais no HMAP, o secretário André Rosa (Fazenda) viveu dias de pavor, imaginando que agentes policiais chegariam a qualquer momento para 
prendê-lo pelo seu envolvimento na trambicagem. O prefeito Gustavo Mendanha também receia ser envolvido, pior ainda através de familiares. A boa-
taria em Aparecida é monumental. Mendanha atribui essas ações policiais a perseguição política, mas a verdade é que, nas quatro ou cinco realizadas até 
agora, as provas levantadas foram consistentes. Vem mais por aí? Podem apostar que sim, leitoras e leitores.

cENÁRio paRa 2022 EStÁ pRÉ-DEFiNiDo, coM alta 
Da cotaÇÃo DE JoÃo caMpoS Na cHapa DE caiaDo
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Oposição fragilizada é o que sobra
para Mendanha, após sair do MDB

Por Helton Lenine

com o respaldo de me-
nos de 5% dos mem-
bros do MDB de Goi-

ás, o prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha assis-
tiu sem reação ao sepul-
tamento da sua proposta 
de candidatura própria do 
partido ao governo de Goi-
ás: 95% das bases emede-
bistas decidiram respaldar 
a aliança do MDB com o 
DEM, em apoio à reeleição 
do governador Ronaldo 
Caiado, com a indicação de 
Daniel Vilela para vice.

Resta agora a Mendanha 
decidir até março do ano 
que vem entre duas alterna-

tivas: permanecer à frente 
da prefeitura de Aparecida 
para concluir o seu segun-
do mandato ou aventurar-
-se em um projeto eleitoral 
incerto – ou seja, concorrer 
ao Palácio das Esmeraldas 
como representante da 
pior oposição da história 
política de Goiás.

Mendanha, a partir de 
agora, vai refletir com seus 
aliados políticos sobre 
qual decisão tomar e para 
isso tem prazo de sete me-
ses. Os riscos de repetir o 
fracasso vivido pela oposi-
ção em seis eleições majo-
ritárias em Goiás é grande.

Em 2022, o cenário 
será ainda pior: a oposi-

ção, representada princi-
palmente pelo PSDB, so-
brevive com dificuldades, 
diante da sucessão de es-
cândalos e denúncias de 
corrupção envolvendo os 
seus principais líderes.

Em uma eventual 
aventura eleitoral, Men-
danha estará resgando 
a sua biografia política, 
construída na vigência da 
lealdade ao seu mentor, 
Maguito Vilela, respon-
sável direto pela sua pri-
meira eleição à prefeitura 
de Aparecida, em 2016, e 
na convivência com Da-
niel Vilela, filho e herdei-
ro político de Maguito. 

O prefeito estará tam-

bém renegando a lideran-
ça do ex-prefeito de Goi-
ânia e ex-governador Iris 
Rezende, o maior defensor 
da aliança MDB/DEM em 
Goiás para 2022.

Mendanha vem sendo 
assediado para uma futu-
ra filiação pelo PSDB de 

Marconi Perillo, pelo PL de 
Magda Mofatto, pelo Pa-
triota de Jorcelino Braga, 
pelo Progressistas de Ale-
xandre Baldy e pelo Repu-
blicanos de João Campos.

Outra questão que pre-
ocupa os defensores da 
candidatura de Menda-

nha ao Palácio das Esme-
raldas: 200 dos 246 pre-
feitos estão fechados em 
apoio à reeleição do go-
vernador Ronaldo Caiado 
e as primeiras pesquisas 
de intenção de votos 
mostram o democrata em 
posição privilegiada.

Prefeito de Aparecida não tem um partido de 
confiança onde possa se filiar e corre o risco de 
ser usado como massa da manobra da oposição
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Fora do MDB, Mendanha terá um caminho difícil e perigoso, dada a falta de confiabilidade dos novos parceiros

Sem candidato competiti-
vo ao Palácio das Esmeral-
das às eleições de 2022, a 
oposição centro/direita em 
Goiás está mergulhada em 
uma crise que poderá, mais 
uma vez, comprometer o 
desempenho nas urnas. 

O MDB de Daniel Vilela, 
Patriota de Jorcelino Braga 
e o Republicanos de Ro-
gério Cruz, além de outros 
partidos do espectro oposi-
cionista, foram os primeiros 
a recuar de qualquer apro-
ximação ou aliança com o 
PSDB dos ex-governadores 
José Eliton e Marconi Perillo.

Os dirigentes partidá-
rios sustentam que, dian-

te dos desgastes políticos 
experimentados por José 
Eliton e Marconi Perillo e 
os escândalos relaciona-
dos a denúncias de práti-
cas de corrupção no exer-
cício do poder em Goiás 
recomendam distancia-
mento com os tucanos.

O ex-deputado federal 
Daniel Vilela, presidente do 
MDB de Goiás, de forma fir-
me e dura, vetou qualquer 
aproximação de seu partido 
com o PSDB marconista, em 
entrevista ao jornalista Ja-
ckson Abrão, de O Popular: 
“Não temos nenhuma afini-
dade com o PSDB”.

Daniel Vilela, na entre-

vista, lembrou que o anti-
go PMDB e o agora MDB 
sempre fez oposição aos 
governos do PSDB coman-
dados em Goiás por Mar-
coni Perillo, desde 1998. 
Com esse posicionamento, 
Vilela fechou portas para 
uma coligação MDB/PSDB 
às eleições de 2022.

O Republicanos, que tem 
como principal expoente o 
prefeito de Goiânia, Rogério 
Cruz, também não cogita 
aliança com o PSDB, o que 
confirma o racha da oposi-
ção centro/direita em Goiás. 

Com tudo isso, o PSDB 
está mergulhado em uma 
crise interna sem preceden-

tes: Jânio Darrot entregou 
carta de renúncia da presi-
dência do partido e pulou 
fora do barco: filiou-se ao 
Patriota de Jorcelino Braga, 
arqui-inimigo político de 
Marconi Perillo. 

O PSD, presidido em Goi-
ás pelo ex-deputado federal 
Vilmar Rocha, não sabe qual 
rumo tomar em relação às 
eleições de 2022. Vilmar 
quer permanecer no bloco 
oposicionista ao Palácio das 
Esmeraldas, mas o senador 
Vanderlan Cardoso, deputa-
do federal Francisco Jr, ex-
-ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles e prefeitos 
atuam para tirar o PSD do 

campo oposicionista e levá-
-lo para o lado do DEM de 
Ronaldo Caiado.

O Progressistas, que é 
presidido pelo ex-ministro 
Alexandre Baldy, também 
está dividido sobre qual 
aliança fazer em 2022. A 
maioria dos 32 prefeitos de-

fende diálogo com o Palácio 
das Esmeraldas para fechar 
apoio à reeleição do gover-
nador Ronaldo Caiado.

DC, PTC, PMN, Avante e 
Pros e PMB podem aban-
donar o barco oposicio-
nista e entrar na aliança 
com o DEM caiadista.
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Marconi, José Eliton e o PSDB representam para 
Mendanha a esperança de arranjar algum apoio

Patriota e Republicanos não querem 
aproximação com o PSDB de Marconi

Reportagens seguidas 
do Diário de Aparecida 
mostraram que a gestão 
Gustavo Mendanha foi 
construída em “alicerces 
de areia”, já que se baseia 
apenas em marketing e 
propaganda manipula-
da, sem sequer cumprir 
as  promessas feitas nas 

campanhas eleitorais de 
2016 e 2020. A lista de 
obras não realizadas é 
enorme: falta pavimen-
tação asfáltica, praças, 
reformas e construção 
de escolas e unidades de 
saúde, entre outros bene-
fícios reivindicados pela 
população. Mendanha 

tenta justificar populari-
dade com a votação de 
95,8% dos votos válidos 
em 2020 quando foi ree-
leito prefeito de Apareci-
da, só que o emedebista 
se esquece que “correu 
sozinho na raia”, não teve 
adversário competitivo, 
já que os candidatos do 

PSOL e Avante eram ape-
nas “figurantes”. Dos 300 
mil eleitores apareciden-
ses, 110 mil não endos-
saram o seu nome.  Ele 
ensaia uma campanha a 
governador similar à de 
Iram Saraiva (PDT) em 
1990, quando começou 
em janeiro daquele ano 

com 10% dos votos nas 
pesquisas e terminou com 
apenas 4% nas urnas. O 
motivo: Saraiva passou a 
atacar o MDB, partido que 
lhe proporcionara chegar 
ao Senado Federal. E deu 
no que deu. Serão sete 
meses até abril de 2022 
para Gustavo Mendanha 

refletir sobre qual cami-
nho seguir: manchar sua 
trajetória política com 
renúncia do cargo de pre-
feito de Aparecida para 
aventurar-se em 2022 ou 
manter a coerência cum-
prindo o mandato obtido 
nas urnas ano que passado 
e concluir a sua gestão.

Em Aparecida, marketing esconde a falta de obras
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habitação

Goiânia é primeira cidade do país a aderir ao 
‘Programa Casa Verde Amarela – Parcerias’

com o objetivo de 
viabilizar a constru-
ção de 15 mil novas 

unidades habitacionais na 
capital, o prefeito Rogério 
Cruz assinou, nesta quarta-
-feira (22/9), um termo de 
manifestação de interes-
se em aderir ao Programa 
Casa Verde Amarela – Par-
cerias, do Governo Federal. 
A colaboração foi firmada 
durante a solenidade de 
entrega de 175 escrituras 
às famílias goianienses.

Lançado na última se-
mana pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, o programa tem como 
objetivo facilitar o acesso 
de famílias de baixa renda 
à casa própria. O termo de 
adesão, formalizado du-
rante visita do secretário 
nacional de Habitação do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, Alfredo 
Santos, à Goiânia, possibi-
lita que o município possa 
subsidiar a aquisição de 

imóveis por famílias com 
renda mensal bruta de até 
R$ 4 mil. O subsídio conce-
dido pelo município pode 
chegar a até 20% do valor 
do imóvel, deduzido no va-
lor referente à entrada do 
financiamento do imóvel.

De acordo com le-
vantamentos iniciais da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh), 
órgão responsável pela 
política habitacional na 
capital, cerca de 15 mil 
famílias devem ser bene-
ficiadas com esta parceria 
com o Governo Federal, 
reduzindo o déficit ha-
bitacional no município. 
“Neste primeiro momen-
to, após a efetivação do 
convênio com o Gover-
no Federal, cerca de três 

mil famílias poderão ser 
beneficiadas com o pro-
grama, chegando a 15 mil 
até dezembro de 2024, 
destacou o secretário 
municipal de Planeja-
mento Urbano e Habita-
ção, Valfran Ribeiro.

Durante o evento, o pre-

feito Rogério Cruz agrade-
ceu ao secretário Nacional 
de Habitação pela escolha 
de Goiânia como uma das 
cidades piloto do progra-
ma, destacando a impor-
tância que a parceria terá 
na redução do déficit habi-
tacional do município.

Segundo Alfredo San-
tos, as dificuldades enfren-
tadas pelas famílias estão 
expressas já no início, pois, 
muitos não conseguem 
sequer ter o valor neces-
sário para dar entrada no 
imóvel. “O Programa Casa 
Verde Amarela vai permitir 
que os municípios possam 
entrar como parceiros des-
tinando áreas para a cons-
trução de novos empre-
endimentos imobiliários, 
diminuindo o valor final de 
cada imóvel. Além disso, o 
valor do terreno será de-
duzido no valor da entrada 
do financiamento, possibi-
litando que mais famílias 
possam ter acesso à casa 
própria”, explica.

A expectativa da Secre-
taria Nacional de Habita-
ção é que todo o processo 
para a adesão do municí-
pio ao Programa Casa Ver-
de Amarela – Parcerias 
seja concluído até de-
zembro deste ano, possi-
bilitando que o município 
possa firmar as primeiras 
parcerias com as constru-
toras e iniciar os primeiros 
processos de concessão de 
seleção das famílias. Para 
participar, o interessado 
deve estar inscrito no Pro-
grama Municipal de Habi-
tação da Prefeitura de Goi-
ânia e manter seus dados 
devidamente atualizados.

Escrituras
Ao lado do prefeito Ro-

gério Cruz e do secretário 

extraordinário de Regula-
ção Fundiária, Carlin Café, 
o secretário Nacional de 
Habitação, Alfredo San-
tos, participou da entre-
ga de 175 escrituras pela 
Prefeitura de Goiânia. Du-
rante o evento, famílias 
que moram nos bairros 
Real Conquista, Orlando 
de Morais, Jardim do Cer-
rado III e Mundo Novo III 
receberam das mãos do 
prefeito a escritura de 
seus imóveis.

O evento, que faz parte 
do cronograma do Pro-
grama Primeira Escritura, 
foi realizado no pátio ex-
terno do Paço Municipal 
respeitando as regras de 
distanciamento social e 
de prevenção à Covid-19. 
Durante a solenidade, 
representantes das fa-
mílias beneficiadas, li-
deranças comunitárias, 
vereadores, deputados 
estaduais e federais es-
tiveram presentes.

Em seu discurso, o pre-
feito Rogério Cruz revelou 
que em breve mais famí-
lias serão beneficiadas 
pelo município com a en-
trega de novas escrituras. 
“Já temos quatro meses de 
trabalho de uma secretaria 
que cuida exclusivamente 
da questão fundiária na 
cidade e em breve entre-
garemos um número ain-
da maior de escrituras por 
meio de uma plataforma 
que estamos adquirindo 
para fazer esse trabalho”.

expectativa 
da Prefeitura 
é que 15 mil 
famílias sejam 
beneficiadas 
e possam ter 
acesso à casa 
própria
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Mães de Goiás entrega 1.918 cartões em 7 cidades

O Governo de Goiás en-
tregou 1.918 cartões do 
Programa Mães de Goi-
ás em sete municípios 
do Estado. Famílias de 
Cavalcante, São Luís de 
Montes Belos, São João 
da Paraúna, Paraúna, Al-
vorada do Norte, Flores 
de Goiás e Colinas do Sul 
receberam o benefício 
que garante distribuição 
de renda e busca promo-
ver segurança alimentar, 
fomentar renda, oferecer 

melhor qualidade de vida 
e assegurar a permanên-
cia de crianças na escola. 

O Mães de Goiás ins-
titui auxílio financeiro 
no valor de R$ 250 por 
mês e atenderá, em todo 
o Estado, 100 mil mães. 
O investimento total é 
de R$ 219 milhões, via-
bilizados pelo Fundo de 
Proteção Social do Estado 
de Goiás (Protege Goiás). 
As famílias contempla-
das serão atendidas por 

meio de um calendário 
progressivo, que incluirá 
todos os beneficiários em 
até 10 meses. “Quando o 
dinheiro é corretamente 
aplicado, ele chega em 
benefício para a popula-

ção”, afirma o governador 
Ronaldo Caiado.

Até o final de setem-
bro, 40 municípios rece-
berão um total de 11.762 
cartões. Além das sete 
cidades que receberam 

o benefício nesta terça-
-feira, já foram entregues 
cartões em São Miguel 
do Passa Quatro, Uru-
taí, Edéia, Joviânia, Caçu, 
Itaberaí, Jaraguá, Ameri-
cano do Brasil, Anicuns, 
Vila Propício, Araguapaz, 
Mozarlândia, Aragarças e 
Bom Jardim de Goiás. 

Representando o go-
verno estadual na cidade 
de Cavalcante, no Nor-
deste Goiano, o titular da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social de Goiás 
(Seds), Wellington Matos, 
fez questão de ressaltar 
que o Programa Mães de 
Goiás foi idealizado pela 
coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS) 
e presidente de honra da 

Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG), a 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, com aval imedia-
to do governador Ronaldo 
Caiado. Ele ainda lembrou 
o trabalho de recuperação 
do Estado que vem sendo 
feito desde 2019.

“O Governo de Goi-
ás vem investindo muito 
desde o início desta admi-
nistração, e isso vocês ob-
servam em melhorias nas 
estradas, no investimento 
na segurança dos muni-
cípios, na saúde que vem 
melhorando em todo o Es-
tado e, principalmente, na 
área social, que vem sendo 
privilegiada pelo governa-
dor Ronaldo Caiado e por 
Gracinha Caiado”, afirmou 

Di
vu

lg
aç

ão

Entrega do Programa Mães de Goiás na cidade de Cavalcante. Sete 
cidades receberam o benefício nesta terça. “Quando o dinheiro é 
corretamente aplicado, ele chega em benefício para a população”, diz Caiado

Receberam o benefício, chefes de família 
de Cavalcante, São Luís de Montes Belos, 
São João da Paraúna, Paraúna, Alvorada 
do Norte, Flores de Goiás e Colinas do Sul

No lançamento do programa já informei ao 
secretário nacional de habitação o interesse 

da Prefeitura de Goiânia em aderir ao programa e ele 
prontamente atendeu. esse programa vem ao encontro 
de um dos principais eixos de nosso plano de 
governo, que é a política habitacional e a diminuição 
do déficit de moradias no município. Com essa 
parceria com o Governo federal, poderemos colocar 
em prática, de forma mais rápida e eficiente, nosso 
compromisso em viabilizar a construção de 15 mil 
novas moradias na capital”, Rogério Cruz

“
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Em macEió 
O Promoter Wilton Rocha ja realizou outras 

ações solidárias levando sempre alegria e 
amor e agora não será diferente, já está 

nos preparativos da terceira ação solidária 
e dessa vez para o dia dia das Crianças que 
ocorrerá no dia 08 de outubro as 10 horas 
no Conjunto Cidade Sorriso 1 localizada no 

bairro Benedito Bentes 2

chá da tardE
A arquiteta Gisele Carvalho, responsável 

pelo Loft Home Luxo dentro da CASACOR 
2021, se prepara para receber convidadas 
junto a empresária emília Motta, à frente 

da Casa e Coisas decora e a também 
empresária Ana Carolina Naciff, à frente 

da Moncloa Tea Boutique, no dia 28 deste 
mês. O delicioso chá da tarde contará com 

a presença de 20 convidadas especiais 
onde aprenderão mais sobre decoração, 

arquitetura e chás. @casaecoisasdecora @
gisellecarvalhoarquitetura @carunaciff

san diEgo Bar & stEak
Inaugurado no último dia 16 de setembro, o  
San diego Bar & Steak contou com diversos 

shows ao longo do fim de semana: Felipe 
Nunes, Alexandre Rodriguez, Kleo dibah, Liz 

Maia, Henrique e Rangel, Geovana Queiroz 
e o grupo Chama Q Noix. A casa abriu as 

portas em grande estilo, respeitando todos os 
protocolos de combate a covid-19.

O projeto idealizado pelo empresário 
paulista diego Alves foi planejado para 

oferecer conforto e boa mesa, com pratos 
variados para agradar todos os tipos de 

paladares, além de drinks inovadores. 
O San diego continua sua programação 
nesta semana e para ficar por dentro de 

tudo o que acontece, basta ficar atento ao 
Instagram @sandiegostk.

turismo goiano Em alta
Nas últimas cinco décadas, Caldas Novas se 

consolidou entre os mais completos centros de 
lazer, comércio e turismo do Brasil. No dia 27 de 

setembro, quando é comemorado o dia Mundial 
do Turismo, a WAM Group, por meio do Prive 

Hotéis e Parques também celebra os resultados 
de seus mais de 50 anos dedicados ao fomento 

deste mercado. enquanto uma recente pesquisa 
mostra que viajar pelo Brasil é o maior desejo de 

44% dos brasileiros nos próximos 5 a 10 anos, 
este mês a cidade das águas termais também 

passa a ter voos diretos para a capital paulista. 
Pioneira na região, a marca é reconhecida 

por oferecer opções de lazer e hospedagem 
que permitem conhecer os principais pontos 

turísticos de Caldas Novas.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Flex home - Os empresários  Hugo Valente, edson de Castro, Thiago Mello,  Romeu Neiva Júnior e Paulo 
Pereira Júnior celebraram o lançamento da 1ª Flex Home Goiânia, dentro do empreendimento Uptown Home, 
construído pela Innovar Construtora e  pronto para morar no Jardim europa. Com o intuito de favorecer ainda 
mais o bem-estar e conforto na prática de atividades físicas em casa, atividade que teve alta de demanda, o 
projeto do residencial foi aprimorado no decorrer da pandemia. A Flex Home conta com o diferencial 
de oferecer, além da área interna, um espaço ao ar livre para a realização de exercícios funcionais.

Velocity - Na última quinta-feira(16), a Velocity 
completou 2 anos de atividade em Goiânia e em 
comemoração as empresárias Isabella Marinheiro 
e Mariana Lisita prepararam aulas temáticas e 
energéticas.

2 3

4

remix - A dJ Márcia Cardoso se uniu ao dJ carioca 
Allan Braz para lançarem juntos o remix da música 
“Amarelo azul e branco” da AnaVitoria e será lançado 
pela ChannelsMZ no SoundCloud e no canal da 
djmarciacardoso no YouTube, dia 30/09.
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Primavera em casa - “A chegada da primavera traz 
novos ares e frescor. E, junto com a estação das flores, 
surgem lindas e inspiradoras ideias para compor a 
decoração do lar”, ressalta a empresária e decoradora 
da Art decor Home, Andreia Galdino.
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ABASTeCIMenTo De ÁgUA

Ronaldo Caiado abre barragem e 
diz que não haverá racionamento

o governador Ronaldo 
Caiado abriu, nesta 
quarta-feira (22/09), 

a comporta de barragem na 
Fazenda Amaralina, na zona 
rural de Goiânia, em mais 
uma etapa do planejamen-
to que vem sendo desenvol-
vido desde 2019. O objetivo 
é reequilibrar a disponibi-
lidade de água na Bacia 
do Rio Meia Ponte, que 
está com volume próximo 
ao nível crítico IV, com va-
zão de 2 mil litros por se-
gundo. “Nós, previamente, 
fizemos a tarefa de casa, 
então não vai precisar de 
rodízio”, destacou ele.

A ação conta com a par-
ceria de produtores rurais 
que, voluntariamente, se 
dispuseram a abrir as com-
portas. Após liberar a vazão 
da represa, Caiado enfati-
zou que a medida é uma 
precaução, mas ressaltou a 
necessidade de se evitar o 
desperdício. “Quero dizer a 
todos que, por favor, façam 
o consumo responsável da 
água. Agora, é importante 
a população saber que não 
estamos tratando algo que 

fomos pegos de última 
hora”, reiterou.

Devido às parcerias e à 
gestão dos recursos hídri-
cos efetivada pelo Gover-
no de Goiás, apenas uma 
das nove barragens de 
parceiros foi aberta. Graças 
à disponibilidade hídrica 
nestas instalações, não 
será instituído um plano 
de racionamento.

Caiado destacou a ação 
do produtor rural, Airton 
Eustáquio Braga, proprie-
tário da Fazenda Amara-
lina, onde está localizada 
a barragem, que buscou 
a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
(Semad) para ser um par-
ceiro no armazenamento 
de água e também gerar a 
própria energia elétrica.

“Hoje ele é um produtor 
de água, é algo que tem 
que ser aplaudido”, disse o 
governador, que também 
lembrou que Airton con-
seguiu autorização para 
montar uma pequena usi-
na hidrelétrica em apenas 
quatro meses, graças à agi-

lidade da Semad.
“É um privilégio tra-

balhar com a natureza e 
buscar dela o melhor re-
sultado. Eu me emociono 
com as palavras do gover-
nador de me colocar como 
produtor de água”, disse 
Airton Eustáquio Braga. “É 
o melhor elogio que ele 
me dá. Agora a Semad, na 
administração do gover-
nador, transformou essa 
convivência. Há 20 anos 
estou procurando fazer 
uma geração hidrelétrica 
e não tinha conseguido as 
licenças, porque a docu-
mentação era tão grande. 
E hoje, na administração 
da secretaria Andréa Vul-
canis, em quatro meses foi 
resolvido”, destacou.

“Eu não sou proprietá-
rio disso, sou apenas um 
fiel depositário de cuidar 
dessas águas. Então essas 
águas são dos goianien-
ses”, afirmou Airton Eustá-
quio Braga. A propriedade 
rural atua no ramo de pe-
cuária e agricultura e não 
usaria as reservas hídricas, 

com volume de 10 milhões 
de metros cúbicos, hoje 
acionadas pelo Governo 
do Estado. “Então isso aqui 
vai ser passado para que 
cada goianiense possa ter 
o dia a dia dele mais sau-
dável e feliz”, frisou.

Sobre a recente falta de 
água em alguns setores de 
Goiânia, Caiado enfatizou 
que houve o rompimento 
de uma adutora que inter-
liga o Sistema João Leite, o 
que pode ocorrer ocasio-
nalmente. “Acabamos de 
sobrevoar a estrutura que 
está com quase 80% da 
sua capacidade”, disse.

Desde 2019, o Governo 
de Goiás tem estruturado 
um plano de ações para 
evitar o desabastecimen-
to de Goiânia e região 
Metropolitana. O planeja-
mento envolve o fim dos 
conflitos pela disputa de 
água que existia na bacia; 
a regularização dos usos; 
e o estabelecimento de 
controles eletrônicos, 
com a implantação de 
motobombas monitora-

das e Estações de Moni-
toramento das Vazões.

“A previsão é que as 
chuvas já estejam chegan-
do. Demonstramos que a 
estruturação, o planeja-
mento adequado, a gestão 
eficiente dos recursos hí-
dricos geram as consequ-
ências positivas”, afirmou 
a secretária de Estado de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, 
Andréa Vulcanis. “Nos últi-
mos três anos não faltou 
um dia de água por falta 
de recursos hídricos no Rio 
Meia Ponte”, ressaltou.

Em 2020, o Estado in-
tensificou a fiscalização 
em barragens visando à 
segurança das proprieda-
des e também para aque-
las pessoas que moram 
abaixo dos reservatórios. 
Também abriu diálogo 
com produtores que, ao 
longo de 2021, à medida 
em que o nível do rio di-
minuía, adotaram medidas 
para minimizar o consumo. 
“No nível II, nós corta-
mos as outorgas em 25%. 

Quando nós declaramos o 
nível III, nós tivemos que 
cortar em 50%”, explicou. 
“Quando tem mais água 
disponível no rio, toda a 
vida aquática tem mais 
propensão a estar ativa, 
preservada e conservada. 
Um rio que seca total-
mente compromete toda 
a vida dele para os futu-
ros ciclos”, disse.

Para Vulcanis, as parce-
rias geraram um processo 
de “pacificação social” na 
localidade. “O processo 
é colaborativo de todos 
pela cidade e a cidade 
pelo campo”, ponderou ao 
lembrar que as mudanças 
climáticas têm acarretado 
menor disponibilidade de 
chuvas. “A construção do 
governador Ronaldo Caia-
do no sentido de pacificar 
as relações sociais na bacia 
são fundamentais para esse 
momento, mas, sobretudo, 
para o momento futuro”, 
defendeu Vulcanis. Atual-
mente, 80% dos produtores 
já foram mapeados e regis-
trados pela Semad.

Objetivo é reequilibrar Bacia do Rio 
Meia Ponte, que está com volume 
próximo ao nível crítico IV, com vazão 
de 2 mil litros por segundo. “Nós, 
previamente, fizemos a tarefa de casa, 
então não vai precisar de rodízio”, 
destaca governador ao enfatizar 
que medida é uma precaução, mas 
ressalta necessidade de se evitar o 
desperdício. ele aplaude ação das 
fazendas produtoras de água

Cr
ist

ia
no

 B
or

ge
s e

 H
eg

on
 C

ôr
re

a

O momento em que governador Ronaldo Caiado abre comporta de barragem na Fazenda Amaralina, zona rural de Goiânia: 
medida consta em planejamento elaborado pelo Governo de Goiás e reequilibra vazão na Bacia do Rio Meia Ponte

Desde o início da gestão, 
o governo implementa 
ações que preparam Goi-
ás para os períodos de 
estiagem. No último mês 
de maio, o governador 
Ronaldo Caiado assinou 
um decreto com medidas 
para garantir a seguran-

ça hídrica. O documento 
estabelece regras para 
o fornecimento de água, 
detalha ações voltadas 
para preservação das ba-
cias hidrográficas dos rios 
Meia Ponte e Piancó, bem 
como prioriza captação 
para consumo humano 

e hidratação de animais. 
“Combatemos duramente 
o desperdício e nossos 
rios estão sendo cuida-
dos para que eles possam 
respirar”, declarou Caiado.

O uso das bacias pode 
ficar restrito para ativida-
de agropecuária, indus-

trial, comercial, de lazer e 
outros usos. “O importan-
te é o compromisso de se 
criar nos 246 municípios 
uma cultura de fazendas 
e áreas de produção de 
água, bem como nascen-
tes e cabeceiras. É um tra-
balho que tem sido inten-

so por parte da Saneago 
e da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável”, argu-
mentou o governador.

Acompanharam a aber-
tura da barragem o secre-
tário de Estado Tony Carlo 
(Comunicação), o superin-

tendente de Recursos Hí-
dricos e Saneamento da 
Semad, Marco José Melo 
Neves, o superintendente 
de Operações da Região 
Metropolitana de Goiânia 
da Saneago, Alexandre 
Gomes e colaboradores da 
propriedade rural.

Decreto hídrico, implantado pelo governo de Goiás, 
implementa ações para os períodos de estiagem
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alimentação
dona Raiz amplia a linha de temperos em pó no em pote. A pedido do consumidor os sabores - 
carne saborosa e alho e cebola – ganham novas versões que permite mais facilidade e agilidade 
no momento de servir, com um dosador e uma maior porção. Os produtos são comercializados 
em potes com 50 gramas cada e são sem gordura e sem glutamato. Os temperos são um  in-
cremento nas receitas do dia a dia e esse formato facilita o uso. 

exportação
As batatas pré-fritas congeladas da Bem 
Brasil Alimentos já estão sendo sabo-
readas em outros países. Mesmo tendo 
enfrentado os desafios impostos pela 
pandemia da Covid-19, a indústria minei-
ra não apenas se manteve, pelo terceiro 
ano consecutivo, na liderança no mercado 
nacional, como também decidiu acelerar os projetos de exportação. As vendas externas come-
çaram com embarques mensais para a Bolívia, a partir de agosto de 2020. em seguida, foi a 
vez de Uruguai e estados Unidos receberem o principal produto da empresa. Após um ano do 
início das comercializações internacionais, os resultados são positivos, e a companhia estima 
quadruplicar o volume exportado ainda em 2021. O projeto ainda está em fase inicial, mas a 
expectativa é de manter a curva de expansão das vendas externas do produto, de modo que 
as exportações representem 10% do faturamento total da Bem Brasil até 2026. Para isso, além 
da ampliação dos embarques, a Bem Brasil está em processo de abertura de novos mercados, 
segundo o gerente de exportação, Walter Takano. entre eles, estão Paraguai, Peru e Argentina. 

aDit Share
O diretor de novos negócios da WAM Group, danilo Samezima, estará à frente do painel “Principais 
indicadores da multipropriedade e seus impactos na viabilidade dos projetos”, na 9º edição da AdIT 
Share, que será realizada neste mês de setembro, nos dias 23, 24 e 25. esse é considerado o maior fó-
rum da América do Sul sobre multipropriedade e timeshare. Patrocinadora do evento, a WAM Group 
entende que será uma oportunidade para contribuir com profissionais interessados em atualizar seus 
conhecimentos e ampliar o networking. danilo é Coautor do livro “Férias Compartilhadas - A experi-
ência do Timeshare e da Multipropriedade no Brasil”, formado em Processamento de dados e espe-
cializado em Gestão do Conhecimento e Inteligência de Negócios, estudos de Mercado e Projetos de 
Viabilidade econômica e Financeira na área de Fractional, Hotelaria e Tempo Compartilhado. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CD/CDE) aprovou 42 car-
tas-consulta ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) — modalidade Rural. Os projetos 
somam R$ 38,2 milhões em empréstimos, sendo a maior parte (92,9%) destinada a empreendi-
mentos de mini, pequeno e pequeno-médio portes. Apenas 7,1% são para médio porte. Em sua 
366º Reunião, o grupo deferiu projetos para 27 municípios goianos, com previsão de criação de 
71 empregos diretos. Os recursos serão investidos em atividades de produção de grãos e bovi-
nocultura de corte e leite e avicultura. Eles financiarão a compra de máquinas e implementos, 
matrizes, pastagens, correção de solos, benfeitorias, fotovoltaico e reprodutores.

impoSto De renDa

Receita libera consulta a último 
lote de restituição do IR 2021

o contribuinte que en-
tregou a declaração 
do Imposto de Renda 

Pessoa Física 2021 (ano-
-base 2020) poderá saber, a 
partir das 10h de hoje (23), 
se acertou as contas com 
o Leão. A Receita Federal 
liberará a consulta ao últi-
mo dos cinco lotes de res-
tituição deste ano.

Ao todo, 358.162 contri-
buintes receberão R$ 562 
milhões. Além dos contri-
buintes que entregaram a 
declaração no prazo, até 31 
de maio, a Receita pagará 
restituição aos que entre-

garam a declaração com 
atraso, até 15 de setembro, 
e não caíram na malha fina.

O restante tem priori-
dade legal, sendo 4.955 
contribuintes idosos acima 
de 80 anos, 47.465 contri-

buintes entre 60 e 79 anos, 
4.927 contribuintes com 
alguma deficiência física, 
mental ou moléstia gra-
ve e 19.211 contribuintes 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério.

A partir do próximo 
mês, o Fisco só liberará as 
restituições a contribuin-
tes que tenham caído na 
malha fina em 2021 ou em 
anos anteriores e tenham 
retificado a declaração, 

corrigindo inconsistências 
ou erros de informação.

O dinheiro será pago 
em 30 de setembro. A 
consulta pode ser feita na 
página da Receita Federal 
na internet. Basta o con-
tribuinte clicar no campo 
“Meu Imposto de Renda” 
e, em seguida, “Consultar 
Restituição”. A consulta 
também pode ser feita no 
aplicativo Meu Imposto de 
Renda, disponível para os 
smartphones dos sistemas 
Android e iOS.

A consulta no site 
permite a verificação de 
eventuais pendências 
que impeçam o paga-
mento da restituição – 
como inclusão na malha 
fina. Caso uma ou mais 
inconsistências sejam en-
contradas na declaração, 
basta enviar uma decla-
ração retificadora e espe-
rar os próximos lotes.

Calendário
Inicialmente prevista 

para terminar em 30 de 
abril, o prazo de entrega da 
Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física foi en-
cerrado em 31 de maio por 
causa da segunda onda 
da pandemia de covid-19. 
Apesar do adiamento, o 
calendário original de res-
tituição foi mantido, com 
cinco lotes a serem pagos 
entre maio e setembro, 
sempre no último dia útil 
de cada mês.

A restituição será 
depositada na conta 
bancária informada na 
Declaração de Imposto 
de Renda. Se, por algum 
motivo, o crédito não for 
realizado, como no caso 
de conta informada de-
sativada, os valores fi-
carão disponíveis para 
resgate por até um ano 
no Banco do Brasil.

A partir de 
outubro, só 
serão liberados 
pagamentos da 
malha fina
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A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda
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covid-19

Ministério volta a recomendar 
vacinação dos adolescentes

o Ministério da Saúde 
voltou a recomen-
dar a vacinação de 

adolescentes de 12 a 17 
anos contra a covid-19 – in-
cluindo jovens sem comor-
bidade. O anúncio foi feito 
na noite desta quarta-feira 
(22) durante coletiva de im-
prensa, uma semana após 
a recomendação da pasta 
de suspender a imunização 
nessa faixa etária, exceto 
em casos de comorbidade.

De acordo com secre-
tário-executivo do minis-
tério, Rodrigo Cruz, um 
comitê formado por re-
presentantes da pasta e 
da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) confirmou que a morte 
de uma jovem de 16 anos 
em São Bernardo do Cam-
po não está relacionada 
à vacina. “Os benefícios 
da vacinação são maiores 
que os eventuais riscos de 
eventos adversos”, disse.

Na coletiva, Cruz disse 
que, até o momento, so-

mente o imunizante da 
Pfizer possui autorização 
da Anvisa para ser aplica-
do na faixa etária de 12 
a 17 anos. A pasta consta-
tou ainda que, apenas em 
0,7% de todas as doses 
aplicadas em adolescentes 
no Brasil, foram utilizados 
imunizantes sem autoriza-

ção da agência.
“Hoje, o ministério não 

suspende mais de forma 
cautelar a imunização em 
adolescentes sem comor-
bidades. Essa vacinação 
tem a aprovação da Anvisa 
e está liberada pelo mi-
nistério. Mostrou-se que, 
de fato, os benefícios para 

imunizar esse grupo são 
maiores que os eventuais 
riscos de eventos adversos 
na imunização desses ado-
lescentes”, reforçou.

Mais vulneráveis 
e dose de reforço

O secretário-execu-

tivo destacou que a re-
comendação da pasta 
é que seja priorizada 
a imunização de ado-
lescentes considerados 
mais vulneráveis, in-
cluindo jovens de 12 a 
17 anos com deficiência 
permanente, com algum 
tipo de comorbidade e jo-

vens privados de liberdade.
“Não só esse grupo, mas 

também aquela população 
que necessitará de refor-
ços de vacinação deve 
ser priorizada e o encur-
tamento de prazo da se-
gunda dose da população 
adulta também deve ser 
priorizado”, concluiu.

Orientação é 
priorizar jovens 
mais vulneráveis
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Essa vacinação tem a 
aprovação da Anvisa e está 

liberada pelo ministério

Partidos Políticos

Senado aprova novas regras de 
preenchimento de sobras eleitorais

O Senado aprovou ontem 
(22) uma mudança na dis-
tribuição de vagas das cha-
madas sobras eleitorais 
em cargos de deputados 

federais, estaduais e vere-
adores. Sobras eleitorais 
são as vagas não preenchi-
das pelo quociente eleito-
ral. Atualmente, o Código 
Eleitoral prevê que todos 
os partidos podem dispu-
tar as sobras eleitorais.

O quociente eleitoral 
é um número encontrado 
pela divisão do núme-
ro de votos válidos pelo 

número de vagas na Câ-
mara dos Deputados (e, 
da mesma maneira, nas 
assembleias legislativas 
e câmaras municipais), 
desprezada a fração.

O projeto de lei (PL) 
aprovado hoje condi-
ciona a distribuição de 
vagas do limite mínimo 
de votos obtidos pelo 
partido. De acordo com o 

texto aprovado pelos se-
nadores, poderão concor-
rer à distribuição das so-
bras de vagas apenas os 
candidatos que tiverem 
obtido votos mínimos 
equivalentes a 20% do 
quociente eleitoral e os 
partidos que obtiverem 
um mínimo de 80% des-
se quociente.  O PL segue 
para sanção presidencial.
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O projeto de lei (PL) aprovado hoje condiciona a distribuição 
de vagas do limite mínimo de votos obtidos pelo partido

Projeto segue 
agora para sanção 
presidencial
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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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Libertadores

Palmeiras e Atlético-MG empatam sem gols
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o Palmeiras e o Atlé-
tico-MG empata-
ram em 0 a 0, na 

noite desta quarta-feira 
no Allianz Parque, em São 
Paulo, na partida de ida 
das semifinais da Liberta-
dores da América.

Agora, as equipes 
voltam a se encontrar 
na próxima terça-feira 

(28) no estádio do Mi-
neirão, onde decidirão 
quem garante uma 
vaga na grande de-
cisão da competição 
continental.

Apesar de jogar fora 
de casa, o Galo se impôs 
na etapa inicial na base 
da ocupação de espaços 
e da troca de passes no 

meio de campo, enquan-
to o Verdão guardava 
mais a defesa esperando 
oportunidades de partir 
em velocidade em jo-
gadas de contra-ataque 
(uma aposta que foi 
muito pouco efetiva).

E, de tanto tentar, o 
Atlético-MG teve uma 
oportunidade cristalina 

de abrir o marcador um 
pouco antes de interva-
lo. Aos 40 minutos Jair 
recebeu na ponta direi-
ta e cruzou para o meio 
da área, onde estava o 
atacante Diego Costa. 
Porém, o zagueiro Gus-
tavo Gómez chegou de 
carrinho e impediu o 
domínio do artilheiro, 

cometendo pênalti.
O atacante Hulk foi 

então para a cobrança 
e chutou forte no pé da 
trave, desperdiçando a 
oportunidade de dar a 
vantagem ao Galo.

Na etapa final o Pal-
meiras melhorou, e 
passou a negar espa-
ços ao Galo, que perdeu 

profundidade em suas 
jogadas de ataque, em 
especial após a saída 
do atacante Diego Al-
ves, que deixou o con-
fronto aos 9 minutos 
após sentir uma lesão.

E, apesar de Palmeiras 
e Atlético tentarem mui-
to, a igualdade sem gols 
perdurou até o final.

Atacante Hulk 
desperdiça 
cobrança 
de pênalti
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