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Governador Ronaldo Caiado libera recursos para a retomada de uma das 
manifestações populares mais expressivas do Estado, em Pirenópolis, Jaraguá, 
Palmeiras de Goiás, São Francisco, Crixás, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha, 

Hidrolina, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás, Posse e Cidade de Goiás

Governador Ronaldo Caiado e presidente estadual emedebista Daniel Vilela 
se encontram para oficializar o acordo entre os seus partidos, que 

tem potencial para criar um novo eixo de poder em Goiás
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SEMaNa DE SESSÕES HíBRiDaS 

Assembleia limpa a pauta com recorde 
de produtividade legislativa do plenário

o Plenário da As-
sembleia Legisla-
tiva realizou uma 

sessão ordinária híbrida 
na tarde desta quinta-
-feira, 23, para delibe-
ração de proposições e 
debates parlamentares. 
Dois projetos assinados 
por deputados foram 
aprovados, sendo um em 
primeira fase e um em 
etapa definitiva, esse que, 
agora, está apto a seguir 
para sanção do gover-
nador Ronaldo Caiado 
(DEM). Uma propositura 
foi emendada e retornou 
à Comissão de Constitui-
ção (CCJ) para que o rela-
tor a ser designado emita 

parecer.
Ajuste feito pelo Go-

verno no Instituto de As-
sistência dos Servidores 
Públicos do Estado de 
Goiás (Ipasgo) foi o tema 
central das discussões 
realizadas nessa tarde. 
Parlamentares da base 
governista e de oposição 
se revezaram na tribu-
na para manifestar suas 
perspectivas favoráveis 
ou contrárias às medidas 
que estão sendo adota-
das.

O projeto de nº 
3962/20, aprovado em 
segunda fase de votação, 
é de autoria do deputado 
Virmondes Cruvinel (Ci-

dadania). A iniciativa visa 
conceder Título de Cida-
dania Goiana ao empre-
sário amazonense José 
Roberto Tadros. A propo-
sição recebeu 21 votos a 
favor e um voto contrário 
(do deputado Gustavo Se-
bba, do PSDB). 

“Por ser uma justa ho-
menagem a esse impor-
tante cidadão que, na de-
dicação emprestada, não 
mede esforços para con-
tribuir para o avanço da 
sociedade goiana, é que 
pretendemos a presente 
concessão de honraria, a 
qual segue assinada pe-

los demais pares subscri-
tores”, traz o propositor, 
na justificativa do proje-
to. A matéria agora segue 
para a sanção do gover-
nador.

Em seguida, com 21 
votos a favor e nenhum 
contra, o Plenário apro-
vou, em primeira fase de 
votação, o projeto de lei 
nº 5316/21, de autoria 
do ex-deputado Vinícius 
Cirqueira (Pros). A pro-
posição visa declarar de 
utilidade pública o Grupo 
Felizcidade - Associação 
Brasileira de Saúde, Edu-
cação e Direitos Huma-

nos. A matéria precisa ser 
aprovada em mais uma 
etapa de votação para 
que esteja apta a ser san-
cionada. 

Ainda nessa tarde, foi 
emendado em Plenário 
(pelo líder do Governo, 
deputado Bruno Peixoto, 
do MDB) e ficou prejudi-
cada a discussão e apre-
ciação do projeto de lei 
nº 1133/20, de autoria do 
deputado Cláudio Mei-
relles (PTC), que trata da 
redução do ICMS. A pro-
positura visa estabelecer 
a alíquota zero de ICMS 
incidente sobre combus-

tíveis produzidos e co-
mercializados em Goiás. 
O projeto está apensado 
à matéria de nº 1134/20, 
assinada pelo deputado 
Delegado Humberto Teó-
filo (PSL), a qual também 
já se encontra apensada à 
de nº 1326/20, de autoria 
do deputado Delegado 
Eduardo Prado (DC). 

Antes de finalizar os 
trabalhos do dia, o pre-
sidente em exercício, de-
putado Henrique Arantes 
(MDB), convocou uma 
nova sessão plenária para 
a próxima terça-feira, 28, 
às 15 horas.

O 1º vice-presidente do Legislativo 
goiano, deputado Henrique Arantes, 
conduziu os trabalhos da sessão 
ordinária híbrida desta quinta-feira, 
23. duas matérias assinadas por 
parlamentares foram aprovadas, 
sendo uma em 1ª fase e uma em 
etapa definitiva, essa que, agora, 
está apta a seguir para sanção 
do governador Ronaldo Caiado
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A Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) está pro-
movendo o 2º Concurso 
Fotográfico Yocihar Maeda, 
que irá premiar fotógra-
fos profissionais e ama-
dores. O tema escolhido 
para esta edição foi “Os 
Desafios da Educação em 
Tempos de Pandemia”. Os 
interessados podem reali-
zar suas inscrições no en-
dereço eletrônico al.go.leg.
br/concursofotografico até 
o dia 19 de outubro.

O concurso irá abordar, 
nesse ano, as mudanças 
geradas na educação pela 
crise de saúde global. O 
enfoque é registrar como 
está a aprendizagem com 
o ensino on-line e híbrido, 
além de outros impactos 
que os protocolos sani-
tários decorrentes da co-

vid-19 têm gerado, da edu-
cação básica à superior.

O certame será dividi-
do nas categorias ama-
dor e profissional e vai 
premiar os três primeiros 
colocados em cada ca-
tegoria, que vão receber 
um valor em dinheiro, 
assim distribuído: para a 
categoria Profissional: 1º 
lugar – R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), 
2º lugar – R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) e 3º lugar – R$ 
1.000,00 (um mil reais). Já 
para os amadores, a pre-
miação será a seguinte: 
1º lugar – R$ 2.000,00 
(dois mil reais), 2º lugar 
– R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), 3º lugar – 
R$ 800,00 (oitocentos re-
ais). Cada colocado rece-

berá, também, um troféu. 
A banca avaliadora dos 

trabalhos apresentados 
será formada por Alber-
to Maia, Cristiano Borges, 
Denise Xavier Lemes e Ja-
ckson Rodrigues, que vão 
analisar as fotografias, a 
partir dos critérios de cria-
tividade, pertinência ao 
tema e riqueza de elemen-
tos e técnicas utilizadas.

As fotografias premia-
das também farão parte de 
uma exposição, que acon-
tecerá no Palácio Alfredo 
Nasser, de 10 novembro a 
10 de dezembro de 2021. 
Os trabalhos premiados 
também serão divulgados 
nas redes sociais da Casa 
de Leis (@assembleiago) e 
estarão na edição especial 
da Revista Alego.

Fotos tiradas com ce-

lular também serão acei-
tas, desde que o arquivo 
seja digital com extensão 
jpg, resolução mínima de 
72 dpi, largura mínima de 
1 mil pixels e tamanho 
máximo de 3 megabytes. 
Lembrando que o concur-
so é exclusivo para pes-
soas residentes em Goiás. 

Para garantir que não 
haja conflito de inte-
resses, servidores, esta-
giários e funcionários 
terceirizados da Alego, 
membros da Comissão 
Julgadora e seus fami-
liares ficam proibidos 
de participar. Para mais 
informações e esclareci-
mentos de dúvidas sobre 
o concurso podem ser ti-
radas pelo telefone 3221-
3037 ou pelo e-mail publi-
cidade@al.go.leg.br .
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Os interessados podem realizar suas inscrições no endereço 
eletrônico al.go.leg.br/concursofotografico até o dia 19 de outubro

Comissão organizadora esclarece regras para participantes 
da segunda edição do concurso fotográfico Yocihar Maeda

Ajuste feito pelo Executivo 
no Ipasgo foi um dos temas 

central dos debates dessa tarde



3SEXTA-fEirA, 24 de SeTeMBRO de 2021 Política

ElEiçõEs 2022

Caiado e Daniel oficializam aliança entre
DEM E MDB, com novo projeto para Goiás

Por Helton Lenine

o presidente estadual 
do MDB, Daniel Vi-
lela, e o governador 

Ronaldo Caiado oficiali-
zam nesta sexta, 24, em 
evento programado para o 
Tatersal de Elite do Parque 
Agropecuário de Goiânia, 
na Vila Nova, a aliança en-
tre o DEM e o MDB que de-
verá resultar, nas eleições 
do ano que vem, em uma 
chapa liderada por Caiado 
na cabeça e Daniel na vice.

Em uma consulta inter-
na, Daniel Vilela apurou 
95% dos diretórios, comis-
sões municipais e lideran-
ças a favor da aliança. 

Os vice-presidentes do 
partido, Luiz do Carmo e 
Haroldo Naves, apoiado-
res da aliança com Caiado, 
garantiram que a apuração 
foi a mais ampla possível e 
refletiu democraticamen-

te a opinião das bases do 
partido em todo o Estado. 

Os números obtidos 
apresentados por Daniel 
Vilela durante a reunião 
mostraram que foram re-
cebidas 160 manifesta-
ções favoráveis formaliza-
das através de cartas.

Por outro lado, o di-
retório estadual recebeu 
posições contrárias de 6 
municípios. Houve ainda 
8 casos nos quais os eme-
debistas não quiseram se 
posicionar, a exemplo, de 
Aparecida. O diretório da 
cidade de Mendanha, visto 
como adversário de Caiado 
na corrida pelo Palácio das 
Esmeraldas, se reuniu para 
tratar do assunto em agos-
to e decidiu pelo apoio à 
tese de candidatura pró-
pria, mas preferiu não par-
ticipar da consulta.

Participaram represen-
tantes de cidades onde o 

MDB é constituído oficial-
mente, seja com diretório, 
comissão provisória ou 
bancada de vereadores. 
Em Goiânia, os seis vere-
adores emedebistas tam-
bém declararam respaldo 
à aliança com o DEM.

O levantamento feito 
por Daniel Vilela mostrou 
que os deputados estadu-
ais Bruno Peixoto, Hum-
berto Aidar e Henrique 
Arantes se alinharam aos 
que propõem acordo com 
o Palácio das Esmeraldas 
e, consequentemente, são 
contrários à proposta de 
candidatura própria à su-
cessão estadual. Apenas 
Paulo Cezar Martins rejei-
tou a aliança.

A consulta confirmou, 
também, que dos 28 pre-
feitos do MDB, 27 deles 
dão respaldo a aliança 
com o DEM. A única exce-
ção é Mendanha.

Chapa da reeleição do atual governador ganha a primeira 
definição, com o filho e herdeiro de Maguito Vilela na vaga de vice Di
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Caiado e Daniel: acordo histórico entre o DEM e o MDB vai além da política e cria um novo eixo de poder no Estado

Ao deixar o MDB e romper 
com quem antigamen-
te chamava de “irmão”, 
o prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha passa 
a enfrentar um rosário de 
desafios, dentre os quais 
escolher uma nova legen-
da é o maior deles.

Vários partidos e parti-
decos estão com as portas 
abertas para Mendanha. 
Quase todos querem usá-
-lo para os seus projetos, a 
exemplo do PSDB, que já foi 
a maior legenda em opera-
ção em Goiás, mas depois 
das eleições de 2018 caiu 
para uma posição perto da 

insignificância. 
Problema para Menda-

nha: os principais nomes 
do PSDB em Goiás estão 
envolvidos em cabeludas 
denúncias de corrupção e 
recebimento de propinas, 
a exemplo dos ex-gover-
nadores Marconi Perillo e 
José Eliton, que já foram 
alvos até de prisão, o pri-
meiro, e de pedido de pri-
são, o segundo.

Outro partido cogitado 
por Mendanha e que se-
ria sua principal opção é 
o Republicanos, que teria 
a vantagem de estar em 
sintonia com a religião do 

prefeito, que é evangélico 
e bolsonarista. A dificulda-
de, nesse caso, estaria na 
proximidade que a sigla 
mantém com o governa-
dor Ronaldo Caiado, sendo 
cedo, por enquanto, para 
a sua definição como in-
tegrante de um bloco de 
oposição em 2022.

Dentro do MDB, o úni-
co apoio de expressão 
que Mendanha tem é o do 
destrambelhado deputado 
estadual Paulo Cézar Mar-
tins, que passou a ser sua 
companhia inseparável e 
tem incomodado na medi-
da em que passou a ser a 

medida do que o “menino 
de Aparecida” colocou no 
lugar de um líder do peso 
e da tradição pessoal e fa-
miliar como Daniel Vilela. 

Falta de confiabilida-
de é um ingrediente que 
Mendanha encontrará em 
qualquer partido que es-
colher. Todos fariam festa 
com a sua filiação, mas 
em nenhum deles ele 
teria qualquer controle e 
estaria subordinado a de-
cisões das suas direções 
estaduais, que – como se 
viu com o PL em Goiânia 
– podem mudar de opi-
nião em cima da hora. 
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Prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha: tentou 
sabotar o acordo entre o MDB e o DEM, mas fracassou

Internado no Hospital 
Vila Nova Star, em São 
Paulo, próximo de ter 
alta após contornar AVC 
hemorrágico, o ex-gover-
nador Iris Rezende é o 
responsável pelo MDB se 
aproximar de uma aliança 
com o governador Ronaldo 
Caiado (DEM). Desde 2014, 

quando Caiado foi senato-
riável na chapa com Iris, a 
dupla fala a mesma língua. 
Na época, Caiado foi eleito. 
E foi para as ruas defender 
Iris no 2º turno, com um 
impressionante trabalho 
de militante. Esse gesto de 
lealdade significou muito 
para Iris. Tanto o líder eme-

debista quanto Caiado le-
vantaram muralhas contra 
o surreal cenário de cor-
rupção que tomou Goiás 
nas gestões anteriores. Se 
do lado oposto uma cor-
rente de políticos foi presa, 
condenada e denunciada, 
do lado de Iris e Caiado 
formou-se um núcleo em 

defesa da moralidade pú-
blica. A expectativa, para 
o encontro desta sexta no 
Tatersal de Elite, é a de que 
Iris encaminhe uma carta 
ou uma manifestação a 
júbilo, a ser apresenta-
da pelo seu ex-auxiliar 
de confiança Paulo Or-
tegal. O conteúdo da 

manifestação de Iris 
tende a ser republicano 
e moralista, na medida 
em que deverá dizer que 
Goiás não pode voltar ao 
noticiário político-policial 
nem retroceder. A mani-
festação falará muito de 
lealdade e responsabili-
dade com o Estado.
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senado federal

CPI ainda não tem data definida para 
encerrar trabalhos, dizem integrantes

em entrevista coleti-
va nesta quinta-feira 
(23), após a reunião 

da CPI da Pandemia, os 
senadores Humberto Cos-
ta (PT-PE), Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) e Re-
nan Calheiros (MDB-AL) 
comentaram os próximos 
passos da comissão. Re-
lator da CPI, Renan disse 
que não há nada definido 
sobre o fim dos trabalhos 
da CPI, mas garantiu que 
está pronto para entregar 
o relatório logo após o 
último depoimento. 

— Eu me comprometi 
a apresentar o relatório 
no dia seguinte ao último 
depoimento. Na sequência 
dos depoimentos, eu apre-
sentarei o parecer; e nes-
sa data também, antes da 
apresentação do relatório, 

nós teremos uma cerimô-
nia de homenagem às víti-
mas da covid-19 no Brasil 
— afirmou Renan.

Na próxima terça-feira 
(28) , a CPI da Pandemia 
colhe o depoimento da 
advogada Bruna Morato, 
que representa os médi-
cos da Prevent Senior que 
elaboraram um dossiê 
sobre irregularidades no 
tratamento de pacientes 
com covid-19. 

— Terça-feira nós va-
mos ter aqui a advogada 
do grupo dos médicos da 
Prevent Senior que fize-
ram aquela denúncia. Ela 
deve vir acompanhada de 
algum dos médicos. Nós 
vamos poder confrontar 
tudo aquilo que foi dito 
pelo diretor-executivo da 
Prevent Senior que, inclu-

sive, tentou colocar toda a 
responsabilidade do que 
aconteceu nas costas dos 
profissionais médicos — 
disse Humberto Costa.

Em depoimento à CPI 
nesta quarta-feira (22), o 
diretor-executivo da Pre-
vent Senior, Pedro Bene-
dito Batista Júnior, passou 
da condição de testemu-
nha para a de investigado 
pela CPI. Tendo jurado di-
zer a verdade, Batista foi 
acusado por senadores 
de mentir e de ter traba-

lhado em conjunto com o 
chamado “gabinete para-
lelo”, que atuaria no Mi-
nistério da Saúde. Médi-
cos acusam a Prevent de 
impor o uso do “kit covid”.

Na quarta-feira (29), 
será a vez do depoimen-
to do empresário Lucia-
no Hang. Para Renan, o 
empresário teve “eviden-
te e ostensiva participa-
ção em campanhas de 
desinformação” e outras 
irregularidades investi-
gadas pela CPI. 

A pedido do senador 
Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE), a CPI da Pandemia 
aprovou na quarta-feira 
(22) requerimento à Pre-
vent Senior para receber 
na íntegra o prontuário 
médico da mãe do empre-
sário Luciano Hang. A ini-
ciativa surgiu depois que 
Randolfe insistiu que ela 
foi, sim, tratada com “kit 
covid”, ao contrário do que 
disse Hang em uma live.

O depoimento da 
quinta-feira (30) ainda 

não está definido.
— Na quinta-feira, esta-

mos para decidir entre o 
senhor Márcio Nunez, ex-
-diretor do Instituto Evan-
dro Chagas, do Pará, que 
foi afastado a partir da 
Operação Parasita/Hospe-
deiro; ou o secretário de 
Saúde de São Paulo [Jean 
Gorinchteyn]. Daqui para 
segunda-feira nós iremos 
decidir qual depoimento 
ocorrerá na quinta — dis-
se Randolfe, vice-presi-
dente da CPI.

O relator, senador Renan Calheiros, 
disse que não há nada definido 
sobre o fim dos trabalhos da CPI, 
mas garantiu que está pronto para 
entregar o relatório logo após o 
último depoimento dado à comissão
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Durante a coletiva, o relator avisou que a CPI vai “comunicar ao STF do abuso de utilização dos habeas corpus por depoentes, seguidamente”

facilitar para os estUdantes

Projeto que dispensa justificativa de ausência, 
no Enem/2020, segue avançando no Congresso

Como a aprovação ocorreu 
por meio de decisão termi-
nativa, o texto será envia-
do diretamente à Câmara 
dos Deputados. De acordo 
com a proposta, a suspen-
são valerá enquanto durar 
a emergência de saúde pú-
blica provocada pela pan-
demia. O autor da matéria 
é o senador Eduardo Braga 
(MDB-AM). Ele explica que 

o edital do Enem de 2021 
exige que os interessados 
em obter isenção da taxa 
de inscrição, de R$ 85, jus-
tifiquem o não compareci-
mento ao exame do ano 
anterior. Braga argumenta 
que essa exigência se tor-
nou uma “medida excessi-
va” quando se considera a 
excepcionalidade causada 
pela covid-19.

O texto foi aprovado 
na CE na forma do subs-
titutivo apresentado pelo 
senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), que foi o rela-
tor do projeto. Castro in-
seriu no texto dispositivo 
que prevê a reabertura da 
inscrição no Enem deste 

ano para os candidatos 
que não obtiveram isen-
ção ou deixaram de se 
inscrever no exame no 
prazo original. Essa mu-
dança vai ao encontro de 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que 
determinou a reabertura 

do prazo de inscrição até 
26 de setembro.

Outra alteração intro-
duzida por Castro prevê o 
ressarcimento pela União 
da taxa de inscrição relati-
va à edição 2021 do Enem 
para os candidatos que te-
riam direito à isenção, mas 
não a obtiveram no prazo 
previsto em edital e efetu-
aram o pagamento.

— As dificuldades cria-
das pela pandemia da 
covid-19, principalmente 
para os alunos da 3ª sé-
rie do ensino médio, cer-
tamente impactaram o 
comparecimento dos es-
tudantes ao Enem, tanto 
em razão dos prejuízos de 
aprendizagem que sofre-
ram os estudantes, quanto 
em função das próprias 
medidas de isolamento 
social, que fizeram com 

que o índice de abstenção 
ao exame fosse o maior de 
todos os tempos — obser-
vou o relator.

Segundo Castro, dos 
5,5 milhões de inscritos 
no Enem 2020, mais de 
2,84 milhões de candida-
tos (51,5%) deixaram de 
fazer a avaliação no pri-
meiro dia e 3,05 milhões 
de estudantes (55,3%) no 
segundo. Na reaplicação 
da prova, para candida-
tos que não conseguiram 
comparecer por conta de 
problemas relacionados à 
pandemia ou logísticos, a 
abstenção atingiu a mar-
ca de 72,2%, o que repre-
sentou 165.211 alunos 
ausentes.

O senador Jean Paul 
Prates (PT-RN) defendeu o 
direito dos jovens à isen-
ção da taxa de inscrição.
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Relator do projeto na CE, o senador Marcelo Castro defende 
o projeto: “As dificuldades criadas pela pandemia certamente 
impactaram o comparecimento dos estudantes ao Enem”

O PL 2.805/2021 é um projeto de lei que 
suspende a necessidade de justificar 
ausência na edição de 2020 para quem 
solicitar isenção da taxa de inscrição 
no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2021. O projeto foi aprovado 
nesta quinta-feira (23) pela Comissão de 
Educação do Senado (CE)
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infraestrutura

Barragem do João Leite garante 
abastecimento de água em Goiânia

O Sistema Mauro 
Borges/João Leite 
é responsável por 

dois terços da produção da 
água distribuída em Goiâ-
nia e na Região Metropoli-
tana. Sua estabilidade, pro-
porcionada pela existência 
da Barragem do Ribeirão 
João Leite, tem contribuído 
fundamentalmente para a 
manutenção do abasteci-
mento público na Capital. 
Apesar da intensificação 
dos efeitos da estiagem de 
2021, que já é considerada 
a maior dos últimos 100 
anos, a unidade ainda acu-
mula cerca de 76% da sua 
capacidade de reservação.

Isso permite à Saneago 
reduzir, gradativamente, 
a área de influência do 

Sistema Meia Ponte, que 
costuma sofrer drástica 
redução de vazão durante 
o período de seca. O Rio 
Meia Ponte, inclusive, é 
o foco do Plano de Con-
tingência elaborado para 
assegurar o pleno funcio-
namento dos serviços nes-
te ano. Assim, cabe frisar 
que o cenário apresentado 
pelo Ribeirão João Leite 
não aponta possibilidade 
alguma de realização de 
rodízio. Pelo contrário, este 
manancial representa um 
suporte ao Meia Ponte, 
proporcionado pela aduto-
ra de integração existente 
entre os sistemas.

De qualquer forma, é 
sempre importante lem-
brar que, além das inicia-

tivas em parceria execu-
tadas pelo poder público, 
a população também deve 
fazer a sua parte por meio 
do consumo consciente. 
No hotsite www.saneago.
com.br/dicas/, há dicas, 
orientações e materiais 
educativos voltados para a 
economia da água tratada.

Configuração 
dos sistemas

Temos três sistemas 
produtores em Goiânia, 
que utilizam dois manan-
ciais: Meia Ponte (capta-
ção superficial) e Mauro 
Borges/João Leite (água 
represada). O Sistema 
Meia Ponte é constituído 
pela Captação Meia Ponte 

e pela Estação de Trata-
mento de Água (ETA) Meia 
Ponte, cuja capacidade de 
tratamento é de 2.000 l/s. 
Já o Sistema Mauro Bor-
ges/João Leite engloba 
a Barragem João Leite, a 
ETA Mauro Borges e a ETA 
Jaime Câmara – que têm 
capacidade de tratamen-
to de 4.000 l/s e 2.000 l/s, 
respectivamente.

Em aspectos geográfi-
cos, o Sistema Meia Ponte 
abastece as regiões Norte, 
Noroeste, Oeste e Sudoes-
te da Capital. Já o Mauro 
Borges/João Leite faz o 
atendimento das regiões 
Leste, Central, Sul e Su-
deste – além de parte de 
Região Norte, em parale-
lo ao Meia Ponte. Goiânia 

conta com 125 reservató-
rios que armazenam mais 
de 250 milhões de litros 
de água tratada.

Rompimento 
de adutora 

Equipes da Saneago 
executaram reparos em 
uma adutora de grande 
porte localizada na 5ª 
Avenida, no Setor Vila 
Nova, em Goiânia, na úl-
tima segunda-feira (20). 
Para a realização dos tra-
balhos, o registro preci-
sou ser fechado durante 
a madrugada, o que levou 
ao desabastecimento das 
regiões Centro, Sul e Les-
te de Goiânia; bem como 
das regiões administrati-

vas dos bairros Papillon 
(parcial), Santa Luzia e 
Vila Brasília, em Apareci-
da de Goiânia. 

O bombeamento foi re-
tomado na noite do mes-
mo dia, com recuperação 
ocorrendo, gradualmente, 
até a manhã de quarta-
-feira (22). Sobre este 
acontecimento, é impres-
cindível esclarecer que 
se tratou de uma questão 
pontual e sem possibili-
dade de previsão. A refe-
rida adutora pertence ao 
Sistema Mauro Borges/
João Leite, não estando 
a situação relacionada, 
de maneira alguma, à im-
plantação de rodízio no 
âmbito do cenário hídrico 
do Sistema Meia Ponte.

Apesar da intensificação do 
período de estiagem, com altas 
temperaturas e baixa umidade, 
represa ainda mantém capacidade 
de reservação em torno de 76%. 
Isso permite à Saneago reduzir, 
gradativamente, a área de influência 
do Sistema Meia Ponte, que 
costuma sofrer drástica redução de 
vazão durante o período de seca
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É sempre importante lembrar que, além das iniciativas em parceria executadas pelo poder público, a população também deve fazer a sua parte por meio do 
consumo consciente. No hotsite www.saneago.com.br/dicas/, há dicas, orientações e materiais educativos voltados para a economia da água tratada

cultura

Secult divulga lista de habilitados e 
não habilitados para a Lei Aldir Blanc

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Esta-
do de Cultura (Secult Goiás), 
divulga a lista dos propo-
nentes da fase de habili-
tação e inabilitação dos 
20 editais de 2021, da Lei 
Emergencial Aldir Blanc, 
editais que irão contem-
plar diversas áreas do seg-
mento cultural.

Lembrando que o perío-
do da fase do recurso para 
as propostas inabilitadas 
começa nesta sexta-feira, 

dia 24, e encerra-se na pró-
xima quinta-feira, dia 30 de 
setembro, conforme o cro-
nograma. O recurso deverá 
ser feito pelo proponente 
usando seu login, na Plata-
forma Mapa Goiano.

Por meio dos editais se-
rão distribuídos a classe ar-
tística  quase R$ 47 milhões, 
que contemplam propostas 
de artes visuais, artesanato 
e arte popular, audiovisual, 
arte feminina, pontos de 
cultura, circo, trajetória cul-

tural, cultura popular, cul-
tura Kalunga e quilombola, 
crianças e adolescentes, 
dança, fomento a bibliote-
cas comunitárias e museus, 
festivais e eventos de artes, 
direitos humanos, hip-hop, 
letras, teatro e música, gas-
tronomia, além de propos-
tas focadas nas tradições e 
no saber goiano.

Próximas etapas
A partir da fase de recur-

sos, que é de 24 a 30 de se-

tembro, haverá a divulgação 
das propostas habilitadas 
após análise dos pedidos de 
recurso (1º/10); seguindo 
para o período de avaliação 
dos projetos pela Comissão 
de Avaliação, Pontuação e 
Classificação (de 4 a 13/10); 
divulgação da lista prelimi-
nar das propostas classifi-
cadas e não classificadas 
da etapa 02 (14/10); prazo 
de recursos do resultado 
preliminar das propostas 
classificadas e não classi-

ficadas da etapa 02 (15 a 
21/10); análise dos recursos 
enviados da etapa 2 (22/10 
a 01/11); homologação e 
divulgação do resultado de-
finitivo das propostas apro-
vadas (04/11); prazo para 
entrega da documentação 
do proponente (15 a 19/11); 
depósito dos recursos ao 
proponente aprovado (a 

partir do dia 22/11); apre-
sentação do relatório de 
execução do projeto para a 
Secult Goiás, 30 dias após o 
término do prazo de execu-
ção do projeto cultural.

Confira a lista no link: 
https://www.cultura.go.gov.

br/prestacao-de-contas-2/
lei-aldir-blanc-2.html
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O período para recurso começa nesta sexta-feira, dia 24, e 
encerra-se dia 30 de setembro. O recurso deverá ser feito pelo 
proponente usando seu login, na Plataforma Mapa Goiano

Por meio dos editais serão distribuídos a classe artística  quase R$ 47 milhões, que contemplam 
propostas de artes visuais, artesanato e arte popular, audiovisual, arte feminina, pontos 
de cultura, circo, trajetória cultural, cultura popular, cultura Kalunga e quilombola
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cultura da dieta
A nutricionista Tatiana Galvão, que atende na The 

Clinic (Unidade Marista), realizará um bate papo 
descontraído na próxima sexta-feira (24/09), às 

19h45, na CASACOR Goiás 2021. O encontro será no 
espaço The Clinic especialistas em Saúde, dentro da 
mais importante mostra de arquitetura e decoração 

das Américas, e contará com seletos convidados 
e é claro obedecendo às normas de prevenção ao 

combate a Covid-19. O tema abordado será: ‘Cultura 
da dieta – Autocuidado X Imposição Social’.

cuidados faciais
Pele saudável e com aspecto iluminado é uma 

das principais tendências do mercado de beleza, 
que cada vez mais aposta no brilho natural para 

evidenciar as particularidades de cada tipo de pele. 
Pensando nisso, Botik, marca de cuidados faciais 
do Boticário, lançou um linha completa de Ácido 

Glicólico, ativo que atua na remoção de células 
mortas da superfície da pele e acelera a renovação 

celular.

Missão executiva
O arquiteto e urbanista goiano Paulo Renato Alves 
viajou a São Paulo para participar de um dos mais 

prestigiados eventos voltados para o mercado 
imobiliário brasileiro. Realizado nos dias 22 e 23 

de setembro, a 5ª edição da Missão executiva de 
Imóveis Alto Padrão & Luxo reúne um grupo seleto 

de executivos e empresários do mercado imobiliário 
de várias partes do Brasil. Com mais de 20 anos de 
mercado e já tendo assinado mais de 3 milhões de 

metros quadrados de projetos em diferentes estados 
brasileiros, Paulo Renato se descreve como um voraz 

consumidor de novidades, por isso separou um 
tempo na agenda do escritório em Goiânia do qual 

é sócio, a Norden Arquitetura, para ter contato com 
o que de mais novo há no mercado imobiliário da 

maior cidade da América Latina e também levar um 
pouco de seu extenso know how.

Noite do café coloNial
No próximo dia 28/9, terça-feira, às 19h30, o Prefeito 

de Gramado (RS), Nestor Tissot, e a Secretária de 
Turismo, Rosa Helena Volk,  vêm à Goiânia para 

o evento no Like Ü Hotel (antigo Papillon Hotel). 
eles vão participar da degustação do tradicional 

Café Colonial dessa região do Sul do país, descrita 
como “europa Brasileira”. O café será disposto em 
um buffet com mais de 40 variedades, entre pães, 

geléias, frios, tortas, bolos, chocolate quente, vinhos, 
fundeau, suco de uva e chás. O evento é organizado 
pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo 

– Goiás (Abrajet-GO), em parceria com a Associação 
Comercial e empresarial de Goiânia (ACeG) e, ainda, 
com apoio da Goiás Turismo, Agetur, Sebrae, Cetur, 

Convention Bureau, Abav, ABIH e demais entidades 
do trade. O café é exclusivo para convidados ligados 

ao trade, autoridades e imprensa.
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Cecília Macedo e Caio Peres

Bonny Melo, Ludmylla Melo, 
Andréia Cristina e Ronieliton 
Pereira Santos Igor Marinho 

Anna Clara Garcia, Fernando F. 
Alves, Tomás Rezende, Rafael da 
Silva e Deivid Souza Chef Lucas Santos e  Júlia Nery Jorge, Mestre Cervejeiro

Sommelier Lorenna Pinna e 
Vinicius Teixeira Káryta Dutra

Caio Peres, Anderson Menezes, 
Dener Ricardo 

Nelson, Walyson Lacerda 
e Bruno Rios 

Pâmella Soares e 
Maria Eduarda Rosa Gabriel Vieira

Nascida em 
1397 em 
Munique, 
Spaten 
é uma 
cerveja que 
combina 
frescor e 
amargor, 
excelente 
para 
diversas 
ocasiões de 
consumo.
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FoLCLore & CULTUrA 

Caiado vai investir R$ 1,3 milhão para 
Goiás retomar a tradição das Cavalhadas

o governador Ronal-
do Caiado anunciou, 
nesta quinta-feira 

(23), o repasse de R$ 1,3 
milhão para o Circuito das 
Cavalhadas, que auxiliará os 
12 municípios goianos par-
ticipantes na manutenção e 
realização das festividades. 
O tradicional evento, disse 
Caiado, “faz parte da nossa 
cultura, das paixões que te-
mos”. A ação está inserida no 
Programa de Interiorização 
da Cultura, administrado 
pela Secretaria de Estado 
de Cultura (Secult).

“Planejamos cada pas-
so do governo. Esperamos, 
em 2022, fazer as Cavalha-
das mais lindas que esse 
Estado já viu”, completou 
o governador ao lado da 
presidente de honra da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, em evento no Jar-
dim das Jabuticabeiras, no 
Palácio das Esmeraldas.

Realizado entre os me-
ses de junho e setembro, 
após os festejos do Divino 
Pai Eterno, o Circuito das 
Cavalhadas ocorre em Goi-
ás há mais de dois séculos. 
Serão cidades-sede no ano 
que vem: Pirenópolis, Ja-
raguá, Palmeiras de Goiás, 
São Francisco, Crixás, San-
ta Cruz de Goiás, Santa Te-
rezinha, Hidrolina, Pilar de 
Goiás, Corumbá de Goiás, 
Posse, além da cidade de 
Goiás, principal novidade 
da temporada, que retorna 
após mais de 50 anos.

Os recursos repassa-
dos pelo Estado são para 
aquisição de indumen-
tária para os cavaleiros, 
acessórios dos festejos, 
entre outros custeios. A 
retomada das Cavalhadas 
ocorre após dois anos de 
suspensão devido à pan-
demia. A realização será 

possível graças ao avanço 
da imunização. “Sabemos o 
quanto é importante saú-
de, educação, segurança 
pública, programa social, 
mas também mantermos 
a nossa história e tradi-
ções. Hoje, com o nível do 
percentual de vacinação, 
temos tranquilidade de re-
tornar gradualmente, sem 
quebrar as regras sanitá-
rias”, salientou Caiado.

O secretário de Estado 
de Cultura, César Moura, 
ressaltou o potencial mo-
bilizador de moradores 
locais e visitantes das fes-
tividades, além do forta-
lecimento das tradições e 
hábitos nas diversas regi-
ões goianas. “É a primeira 
vez que a gente está in-
vestindo na estrutura”, afir-
mou. Também foi inédita 
a iniciativa de reunir cida-
des envolvidas. “Fizemos 
reuniões on-line com pre-
feitos, cavaleiros e repre-
sentantes da festa. Cada 
cidade fez seu plano de 
trabalho para gastar esse 
recurso da melhor forma 
e termos uma festa muito 
linda”, acrescentou.

“Este recurso vai dei-
xar a festa mais linda do 
que já é. Praticamente 
dois anos sem a festa não 
está sendo fácil, mas com 
muita fé e alegria, vai ser 
grandioso para nós todos”, 
celebrou Marcus César dos 
Santos, cavaleiro cristão 
de Jaraguá.

“A gente gosta tanto, é 
tão apaixonado, que on-
tem, ao tirar a tralha do 
guarda-roupa para polir a 
espada, eu já senti o cheiro 
das Cavalhadas voltando”, 
disse Roberval Rodrigues 
de Souza, que há 32 anos 
faz o papel de rei mouro 
em Palmeiras de Goiás. 
“Sofremos para tratar de 
dois ou três animais por 
ano. E essa veste toda aqui, 
é tudo custo do bolso do 

cavaleiro”, pontuou.
Os representantes muni-

cipais também enalteceram 
o empenho do Estado em 
investir visando o futuro das 
festividades. O prefeito de 
Jaraguá, Paulo Vitor Avelar, 
classificou o anúncio como 
um momento histórico. “Te-
nho certeza que todas as 
nossas cidades estão an-
siosas e, no ano que vem, 
vamos fazer a festa, a mani-
festação cultural mais linda 
que Goiás já viu”, afirmou 
em nome dos prefeitos. 
“Gratidão pela sensibilidade 
por esse jeito verdadeiro de 
agir e ajudar”, completou, 
referindo-se ao governador.

História
O cenário das Cavalha-

das consiste em uma re-

presentação das batalhas 
entre cristãos e mouros 
na Península Ibérica ocor-
ridas entre os séculos IX e 
XV. Dois exércitos, com 12 
cavaleiros de cada lado, 
encenam uma luta coreo-
grafada e repleta de orna-
mentos durante três dias. A 
batalha encontra a reunião 
dos Mascarados, persona-
gens que saem às ruas, a 
pé ou a cavalo, promoven-
do algazarras.

O primeiro registro data 
de 1751, em Santa Luzia, 
hoje Luziânia, no Entorno 
do Distrito Federal. Re-
metendo às tradições de 
Portugal e Espanha, as 
manifestações mesclam 
religiosidade, fé, cultura, 
turismo, economia e va-
lorização do patrimônio 

imaterial do Estado.

Presenças
Estiveram presentes à 

solenidade o secretário-
-Geral de Governo, Adria-
no da Rocha Lima, e da 
Comunicação, Tony Carlo; 
os presidentes da Agên-
cia Estadual de Turismo 
(Goiás Turismo), Fabrício 
Amaral, e da Central de 
Abastecimento de Goiás 
(Ceasa), Lineu Olímpio; o 
chefe de gabinete da Go-
vernadoria, Alex Godinho; 
o assessor especial da 
Governadoria, Marcos Ca-
bral; além dos prefeitos 
Carlos Seixo Brito (Crixás), 
Anderson Gouvea (Goiás), 
Chico Vaca (Corumbá de 
Goiás), Eli Gonçalves (Hi-
drolina), Vando Vitor (Pal-

meiras de Goiás), Tiago 
Andrade (Pilar de Goiás), 
Nivaldo Melo (Pirenópo-
lis), Helder Silva (Posse), 
ngelo da Paz (Santa Cruz 
de Goiás), Cleuton Gomes 
(São Francisco de Goiás), 
e Alessandro Barcelos 
(Cocalzinho de Goiás).

Também compareceram 
ao evento o secretário de 
Educação de Santa Tere-
zinha, José Xavier, repre-
sentando a prefeita Karla 
Alves; os vice-prefeitos 
de Crixás, Tiago Dietz, e 
de Pilar de Goiás, Rainero 
Soares, a ex-prefeita da 
cidade de Goiás, Selma 
Bastos; o presidente do 
Sindicato dos Advogados 
de Goiás, Alexandre Caia-
do, e o representante do 
Bon Odori, Marco Túlio.

Repasse garante manutenção 
do circuito, paralisado em meio à 
pandemia. Realizada entre os meses 
de junho e setembro, tradição 
ocorre há mais de dois séculos, em 
Goiás. “esperamos, em 2022, fazer 
as Cavalhadas mais lindas que esse 
Estado já viu”, afirma governador
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Governador Ronaldo Caiado durante repasse de R$ 1,3 milhão para o Circuito das Cavalhadas, que auxiliará os 12 municípios goianos 
participantes na manutenção e realização das festividades, no próximo ano: “Faz parte da nossa cultura, das paixões que temos” 
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Recursos repassados pelo Estado são para aquisição de indumentária para os cavaleiros, acessórios dos festejos, entre outros custeios
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educação

Enem 2021: terminam hoje inscrições 
para pessoas privadas de liberdade

Termina hoje (24) o 
prazo de inscrição 
para o Exame Na-

cional do Ensino Médio 
para Pessoas Privadas de 
Liberdade ou jovens sob 
medida socioeducativa 
que inclua privação de 
liberdade, o Enem PPL 
2021. As provas serão 
aplicadas pelo Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) 
nos dias 9 e 16 de janei-
ro de 2022.

As inscrições devem 
ser feitas no site do Inep 
pelo responsável peda-
gógico da unidade prisio-
nal ou socioeducativa.

O responsável peda-
gógico é o encarregado 
por acompanhar todas as 
etapas do exame até a di-
vulgação dos resultados. 
Entre as obrigações es-
tão solicitar atendimen-
to especializado e trata-
mento pelo nome social 
para os participantes 
que precisarem. O prazo 
para essas solicitações 
também acaba hoje.

Senha de acesso
Também cabe ao res-

ponsável pedagógico 
manter, sob sua guarda e 
sigilo, a senha de acesso 
ao sistema e os números 
de inscrição e de Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF) 
dos participantes. Os da-
dos são indispensáveis 
para o acompanhamento 
do processo de inscrição 
e a obtenção dos resulta-
dos individuais.

O Enem PPL tem o 
mesmo nível de dificul-
dade do Enem regular. 
A única diferença está 
na aplicação, que ocor-
re dentro de unidades 

prisionais e socioedu-
cativas indicadas pelos 
órgãos de administração 
de cada estado e do Dis-
trito Federal.

O exame é aplicado 

desde 2010 pelo Inep, 
em parceria com o Mi-
nistério da Justiça e Se-
gurança Pública, por 
meio do Departamento 
Penitenciário Nacional 

(Depen). Além de permitir 
o acesso ao ensino supe-
rior, o Enem PPL visa con-
tribuir para elevar a es-
colaridade da população 
prisional brasileira. 

Provas serão nos 
dias 9 e 16 de 
janeiro de 2022
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O exame é aplicado desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do (Depen)

ecoNoMia

Prazo para prova de vida acaba dia 30 para 
aposentados e pensionistas

Aposentados, pensionistas 
e anistiados políticos ci-
vis que ainda não fizeram, 
junto ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), 
a comprovação de vida 
em 2020 ou em 2021, 
no período de janeiro a 
junho de 2021, têm até 
30 de setembro para se 
atualizar. A necessidade 
dessa comprovação foi 
suspensa de março de 
2020 a junho de 2021 

como medida de prote-
ção contra a pandemia.

A comprovação de vida 
deve ser feita na agência 
bancária onde o benefici-
ário recebe o pagamento. 
Quem já tem a biometria 
cadastrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ou 
no Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran) 
pode acessar o aplicativo 
SouGov.br para consultar a 
situação da comprovação 
de vida e obter as orien-
tações para realizá-la por 
meio de aplicativo móvel.

Algumas instituições 
bancárias oferecem al-
ternativas como prova de 
vida pelo caixa eletrônico 
ou por aplicativo móvel. O 

beneficiário deve confir-
mar as opções disponíveis 
e o horário de funciona-
mento junto ao banco.

O prazo varia conforme 
o mês em que o recadas-
tramento deveria ter sido 
feito em 2020. Quem faria 
a prova de vida em setem-
bro ou outubro de 2020 e 
ainda não fez a atualiza-
ção deve realizar o proce-
dimento até o dia 30 de 
setembro deste ano. 

Notificação
“Aqueles que não fize-

rem a comprovação de 
vida até o fim de julho de 
2021 serão notificados, até 
o dia 10 de agosto, para fa-
zê-la no prazo de 30 dias, 

contados do recebimento 
da notificação. O prazo li-
mite para fazer a Prova de 
Vida é 30 de setembro de 
2021 para os aposentados, 
pensionistas e anistiados 
políticos civis que não a 
fizeram durante o período 
da suspensão da exigên-
cia”, informou o INSS, em 
junho, ao anunciar o retor-
no da necessidade de com-
provação de vida.

A não realização do ca-
dastramento não implica 
em cancelamento imedia-
to do benefício. Antes dis-
so, há outras duas etapas: 
bloqueio e suspensão do 
pagamento. Durante o mês 
de setembro, quem teve o 
benefício bloqueado em 

junho entra agora na eta-
pa de suspensão. Se ainda 
assim não atualizar os da-
dos nessa segunda etapa, 
o benefício será cancelado.

A prova de vida deve 

ser feita uma vez por ano, 
no mês do aniversário, 
conforme estabelecido na 
Portaria nº 244 e Instrução 
Normativa nº 45, ambas de 
15 de junho de 2020.
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Algumas instituições bancárias oferecem alternativas como 
prova de vida pelo caixa eletrônico ou por aplicativo móvel

Comprovação deve 
ser feita no banco 
onde beneficiário 
recebe dinheiro

redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

Tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231sexta-feira, 24 de SeTeMBRO de 2021 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
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

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLeTO 4 POR-
TAS ÚNICO dONO ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+dH ÚNICO dONO ACeITO 
TROCAS e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLHA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICO dONO 2.0 
FLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTO 2008 AU-
TOMÁTICO PNeUS NOVOS ACeI-
TO TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLeTA ACeITO TROCA e FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe dUPLA ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLHO 
2003 COMPLeTO 2 POR-
TAS 1.0 SOLeIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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seleção Brasileira

Futsal: Brasil leva susto, mas bate 
Japão e vai às quartas do Mundial

a seleção brasileira 
está nas quartas 
de final da Copa do 

Mundo de futsal, disputada 
na Lituânia. Nesta quinta-
-feira (23), a equipe dirigi-
da por Marquinhos Xavier 
sofreu, mas derrotou o Ja-
pão por 4 a 2 na cidade de 
Kaunas, pelas oitavas de 
final da competição.

O adversário na próxi-
ma fase será o Marrocos, 
que superou a Venezue-
la por 3 a 2 na quarta-
-feira (22), também em 
Kaunas. O duelo contra 
os africanos será em Vi-
lnius, às 10h (de Brasí-
lia) deste domingo (26). 
Quem avançar encara a 
atual campeã Argentina 
ou a seleção da Federa-
ção Russa de Futsal, que 
representa a Rússia, im-
possibilitada de competir 
com a bandeira do país, 
como na Olimpíada de 
Tóquio (Japão), por causa 
de punição aplicada pela 
Corte Arbitral do Esporte 
(CAS, sigla em inglês) por 
casos de doping.

O Brasil levou um sus-
to logo aos dois minutos. 

Um dos três brasileiros do 
time japonês, o goleiro Hi-
gor Pires lançou o capitão 
Shota Hoshi, que bateu 
da intermediária e contou 
com uma falha do goleiro 
Guitta para colocar os asi-
áticos à frente. A vantagem 
oriental durou só três mi-
nutos. Guitta se redimiu ao 
achar Ferrão na entrada da 
área. O pivô girou em cima 
da marcação e soltou a 
bomba, deixando tudo igual. 
A equipe canarinho pressio-
nou atrás da virada, mas os 
nipônicos seguraram o em-
pate até o intervalo.

O cenário não mudou 
na etapa final, com o Brasil 
jogando a maior parte do 
tempo no lado japonês da 
quadra, mas com muitas 
dificuldades para concluir. 
Aos quatro minutos, o pivô 
Pito teve boa chance pela 
esquerda, na saída de Hi-
gor, mas chutou rente à 
trave esquerda. Aos oito, 
em lance semelhante, mas 
pela direita, o fixo Marlon 
tentou uma cavadinha e 
também mandou ao lado, 
com muito perigo. A res-
posta nipônica veio em se-

guida, em uma bomba do 
ala Yuki Murota, que Guitta 
se esticou todo para salvar.

Aos 11, enfim, veio a 
virada. O ala Leozinho 
recebeu em velocidade 
pela esquerda, fintou Hi-
gor e tocou para as redes. 
O Japão teve de adotar 
uma postura agressiva 
e cedeu contra-ataques 
ao time canarinho. Como 
a dois minutos do fim, 

quando Pito foi lançado 
na área, driblou o golei-
ro com a bola ainda no 
ar e finalizou, marcando 
o terceiro dos brasilei-
ros. O sufoco, porém, não 
tinha acabado. No lance 
seguinte, o ala Ryosuke 
Nishitani soltou a bomba 
da intermediária e sur-
preendeu Guitta, man-
tendo a partida aberta. 
Os japoneses adotaram o 

goleiro-linha, mas o Bra-
sil conteve a pressão. Nos 
segundos finais, o pivô 
Gadeia definiu o placar 
em Kaunas, para alívio 
verde e amarelo.

A seleção brasileira 
é a maior campeã mun-
dial no futsal. São sete 
títulos desde a primeira 
edição, em 1982, quando 
o torneio era organizado 
pela Federação Inter-

nacional de Futebol de 
Salão (Fifusa), e cinco a 
partir de 1989, ano em 
que o evento passou a 
ser realizado pela Fede-
ração Internacional de 
Futebol (Fifa). A última 
taça foi conquistada em 
2012, na Tailândia. Na 
edição passada da Copa 
do Mundo, na Colômbia, 
o Brasil caiu nas oitavas 
de final para o Irã.

Na busca pelo hexa (ou octa), seleção 
encara Marrocos na próxima fase
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