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Governador Ronaldo Caiado segue com agenda intensa de entrega de benefícios para a população, 
como estradas restauras e os notebooks para alunos da rede estadual, por todos os municípios

Programa social do governo do Estado, que prevê renda mensal de R$ 250 para mulheres 
chefes de família, deslancha e já cobre um grande número de famílias vulneráveis
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Retomada do programa Alego 
Ativa foi sucesso em Goianira

após um ano e meio 
sem a realização 
de eventos presen-

ciais voltados à população 
goiana, em consequência 
da pandemia da covid-19, 
o programa itinerante Ale-
go Ativa foi retomado no 
último sábado, 25, pela 
Assembleia Legislativa de 
Goiás, em parceria com 
instituições públicas e 
privadas. A celebração foi 
realizada no município de 
Goianira, na região Metro-
politana de Goiânia (RMG). 
No local foram promovidos 
e destinados à comunida-
de, de forma simplificada 
e gratuita, vários serviços 
e atendimentos sociais 
nas áreas de assistência 
social, médica, jurídica, 
além de cursos e oficinas 
profissionalizantes. 

O programa faz parte de 
um pacote de ações da 19ª 
Legislatura do Parlamento 
goiano, em prol da amplia-
ção da representatividade 
e aproximação do poder 

público com a sociedade. 
De acordo com o presiden-
te da Casa de Leis, deputa-
do Lissauer Vieira (PSB), o 
evento superou as expec-
tativas. “São 36 parceiros. A 
Prefeitura de Goianira, por 
exemplo, através do pre-
feito Carlão da Fox (DEM), 
e de toda a sua equipe, 
entrou com uma estrutura 
muito grande para realizar 
os atendimentos à popula-
ção”, ponderou. 

Essa nona edição do 
Alego Ativa contou com 
uma novidade: o evento 
foi encerrado com uma 
cerimônia de casamento 
comunitário. Dentre os 35 
casais que oficializaram 
suas respectivas uniões, 
Gleicielly Alves Moraes, de 
22 anos, e Michael Ribei-
ro, de 33, comemoravam 
a realização de um desejo, 
após oito anos de relacio-
namento. “Estamos muito 
felizes. Depois de tanto 
tempo, até que enfim saiu 
esse casamento”, disse a 

noiva. “É uma oportunida-
de para quem realmente 
precisa. O evento foi muito 
bem organizado”, avaliou o 
recém-casado.

O ex-deputado, asses-
sor de Assuntos Institu-
cionais da Assembleia 
Legislativa e diretor de 
Relações Institucionais 
da Federação do Co-
mércio (Fecomércio), 
Simeyzon Silveira, rea-
firmou a importância do 
evento em um momento 
pós-crise de pandemia, 
onde diversas demandas 
foram represadas. “Uma 
parceria muito importan-
te com a Agência Goiana 
dos Municípios (AGM), 

sucesso total em todos 
os atendimentos, com 36 
parceiros prestando al-
gum tipo de serviço nas 
mais diversas áreas. Um 
evento completo que eu 
acredito que ficará mar-
cado dentro das ações do 
Programas Alego Ativa”.

Na perspectiva de Si-
meyzon Silveira, a entre-
ga de benefícios imedia-
tos como esses oferecidos 
na nona edição do even-
to, torna a política mais 
efetiva na vida das comu-
nidades locais. “Quando 
levamos ao interior do 
estado atividades como 
essas que contribuem di-
retamente na vida dos ci-

dadãos, fazemos com que 
o Parlamento vá além das 
suas funções constitucio-
nais, que são as de fiscali-
zar e legislar, e isso além 
de gratificante, é funda-
mental”, avaliou. 

Durante o evento, par-
lamentares e diretores da 
Assembleia se reuniram 
com prefeitos e vereado-
res da região para uma 
audiência pública reali-
zada em uma das tendas 
montadas no local. Eles 
ouviram as reivindicações 
trazidas por cada um dos 
participantes e afirmaram 
a determinação da Casa 
em trabalhar para aten-
der a cada uma delas.

Lissauer reafirmou o 
compromisso da Casa de 
Leis voltado aos municí-
pios e seus cidadãos. “A 
Alego Ativa é um traba-
lho que tem a finalidade 
de beneficiar a comuni-
dade, através dos nossos 
parceiros, e que visa, tam-
bém, conhecer a realidade 
de cada cidade, por meio 
das audiências públicas 
que nós, deputados, faze-
mos com a população e 
com as lideranças políti-
cas. Então isso é valoriza-
ção da população. Trazer 
cidadania e cumprir o de-
ver do Poder Legislativo, 
que é aproximar cada vez 
mais a sociedade”, frisou. 

A retomada do programa itinerante 
da Assembleia foi no município 
de Goianira, nesse sábado, 25, 
após um ano e meio suspenso 
devido à pandemia de covid-19

Va
ld

ir 
Ar

aú
jo

A comunidade local recebeu, de forma gratuita e simplificada, serviços jurídicos, de saúde e de capacitação profissional, disponibilizados por 36 instituições públicas e privadas parceiras

Foram ofertados serviços 
como a emissão de Cartei-
ra de Identidade, Carteira 
de Trabalho, Passe Livre 
da Pessoa com Deficiência, 
CPF, Passaporte do Idoso, 
primeira e segunda vias 
de Registro Civil de Nas-
cimento, Casamento. Além 
disso, foram promovidos 
atendimentos de dentista, 
dermatologista, cardiolo-
gia, pediatria, oftalmologia, 
psicologia, profilaxia da 
dengue, vacinação contra 
febre amarela, H1N1, pri-
meira dose da covid-19 a 
pessoas acima de 18 anos, 
moradoras do município, e 
terceira dose a idosos aci-
ma de 70 anos, que rece-
beram a segunda dose há 
mais de seis meses. 

Serviços de acupuntu-
ra e auriculoterapia, co-
leta de sangue para do-
ação, pelo Hemocentro, 
e vacinação antirrábica 
para animais, também fo-

ram destaques na edição. 
Houve, ainda, apresenta-
ções culturais, recreação 
para crianças, cortes de 
cabelo, cadastramento 
para vagas de estágio, 
palestras e cursos de ca-
pacitação, dentre outros 
serviços. Participante do 
curso de “Empreendedo-
rismo de Mídias Digitais 
- Foto e vídeo para au-
mentar vendas”, a autô-
noma do ramo da moda, 
Elaine Santos, de 30 anos, 
afirmou ter adquirido 
conhecimentos funda-
mentais para alavancar 
na profissão. “Foi muito 
gratificante, aprendi mui-
to. Trabalho pela internet 
e hoje essa palestra foi 
essencial. Me esclareceu 
muitas coisas”, declarou.

Moradora do municí-
pio, Fátima Aparecida, de 
49 anos, realizou vários 
procedimentos na nona 
edição do Alego Ativa. 

“Vim fazer exame de vis-
ta, que eu já fiz, graças 
a Deus, e arrancar um 
dente, que eu arranquei, 
graças a Deus também. 
Fiz até o teste da diabe-
te e está bom. Está tudo 
maravilhoso! Agradeço 
a todos que me atende-
ram muito bem”.

Por sua vez, Shulye-
ne Alves Lima, de 20 
anos, compareceu ao 
evento apenas para 
realização de doa-
ção de sangue. “Se a 
gente tem saúde, por 
que não ajudar outras 
pessoas?”, ponderou a 
jovem, com a afirma-
tiva de que não existe 
unidade de doação de 
sangue em Goianira.

Já Silmara Ribeiro, de 
35 anos, levou o filho de 
cinco anos para receber 
atendimento de pediatria 
e dentista. Aproveitou a 
ocasião para cortar o ca-

belo e ainda levou mudas 
de plantas do Cerrado 
para a sua residência. “Foi 
ótimo. Espero que voltem 
mais vezes. Muita gente 
precisa destes serviços”, 
avaliou. A ação de doa-
ção de mudas de plantas, 
realizada pela Escola do 
Legislativo em parceria 
com a Semad e a Sane-
ago, tem como objetivo 
conscientizar a popula-
ção para a preservação 
e reprodução do meio 
ambiente. Todas as 500 
mudas nativas do bioma 
Cerrado, levadas para o 
evento, foram doadas aos 
moradores da região.

Parcerias
A abertura do evento 

foi marcada pela exe-
cução do Hino Nacional 
Brasileiro, pela banda da 
Polícia Militar de Goiás 
(PM-GO), acompanhada 
de alunos dos Colégios 

Estaduais da PM-GO 
José Silva Oliveira e 
Padre Pelágio. Também 
houve entrega de chro-
mebooks para os estu-
dantes, além de plantio 
de mudas de plantas 
nativas do bioma Cerra-
do, por Lissauer Vieira, 
Carlão da Fox e demais 
autoridades políticas.

Além dos deputados 
e do prefeito do municí-
pio, estiveram presentes 
na nona edição do Alego 
Ativa, o vice-prefeito de 
Goianira, Cleyton Bento; 
a presidente da Câmara 
Municipal de Goianira, 
vereadora Kátia da Saú-
de; a secretária de Estado 
da Educação, Fátima Ga-
violi; o senador por Goi-
ás, Vanderlan Cardoso; os 
deputados federais De-
legado Waldir e Glaustin 
da Fokus; os prefeitos de 
Trindade, Marden Júnior, 
de Abadiânia, Zé Diniz, de 

Brazabrantes, Zé Gueiro-
ba, de Inhumas, João An-
tônio Ferreira, de Itauçu, 
Clayton Pereira de Melo; 
de Nerópolis, Gil Tavares, 
e outras autoridades.

A nona edição do Alego 
Ativa contou com os se-
guintes parceiros: Associa-
ção Goiana dos Municípios, 
Câmara dos Vereadores 
de Goianira, Prefeitura de 
Goianira, Saneago, Secre-
taria de Estado de Segu-
rança Pública (SSP-GO), 
Fundação Banco de Olhos, 
Fecomércio, Federação das 
Câmaras dos Dirigentes 
Lojistas (FCDL), Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social (Seds), Secretaria 
de Estado da Educação 
(Seduc), Secretaria de 
Estado de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), 
Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa).

Ação contou com a oferta de serviços essenciais
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investimentos

Caiado inaugura obra e entrega 
mais notebooks em Nerópolis

o governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, 
nesta quinta-feira 

(23/9), a reforma e am-
pliação da 21ª Companhia 
Independente Bombeiro 
Militar (21ª CIBM) de Neró-
polis, na Região Metropo-
litana de Goiânia. As obras 
contaram com investimento 
de R$ 140 mil. Localizada 
na Avenida JK, no setor São 
Paulo, a unidade reformada 
oferece melhores condições 
de trabalho e segurança aos 
bombeiros. Durante a sole-
nidade, ainda foram entre-
gues uma viatura, ao valor 
de R$ 246 mil, e 379 Chro-
mebooks para estudantes 
da 3ª série do Ensino Médio 
que integram a rede estadu-
al de Educação na cidade.

“Conseguimos fazer toda 
esta reforma, inaugurar esta 
unidade do Corpo de Bom-

beiros com respaldo do Mi-
nistério Público, dos empre-
sários e de todos aqueles 
que contribuíram, de forma 
espontânea, para que isto 
aqui dê mais segurança à 
população e trazer ainda 
indústrias para a região. Isso 
tudo tem dado resultado”, 
celebrou Ronaldo Caiado 
ao destacar que a presença 
do Corpo de Bombeiros in-
fluencia na diminuição do 
valor do seguro predial para 
empresas instaladas em 
cada município.

Caiado expôs a inten-
ção de buscar união entre 
os diferentes setores da 
sociedade. “O que eu que-
ro é criar o sentimento no 
goiano de que, se nós gos-
tamos e amamos Goiás, 
que cada um faça um pou-
co”, contou o governador.

Os recursos investidos 

na 21ª CIBM são oriundos 
de arrecadação do Fundo 
de Reequipamento do Cor-
po de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás (CBMGO) 
advindo de taxas de visto-
rias e análises de projeto; 
doações de verbas pecuniá-
rias do Ministério Público de 
Goiás (MPGO), por meio da 
1ª e 2ª Promotoria de Jus-
tiça de Nerópolis, doações 
de parceiros e da sociedade 

civil organizada.
“Esta aqui é mais uma 

obra de parceria. Um esfor-
ço coletivo para entregar 
um prédio, um equipamen-
to de excelência para ficar 
à disposição da população 
de Nerópolis e região”, en-
fatizou o secretário de Es-
tado de Segurança Pública, 
Rodney Miranda.

As obras na sede da 
companhia contempla-

ram almoxarifado, espaço 
de convivência, área para 
Educação Física Militar, ga-
ragem para veículos parti-
culares e viaturas adminis-
trativas, além de uma área 
específica de assepsia para 
a desinfecção de materiais 
e das viaturas. Com esse lo-
cal, não haverá necessidade 
de deslocar os veículos até 
Goiânia para a realização 
da assepsia. Também foi re-

alizada a pintura de todas 
as instalações, com o novo 
padrão do CBMGO.

“Estamos trabalhando 
pesado para economizar 
o dinheiro do cidadão que 
investe em nossas viatu-
ras, em nossas fardas, em 
nossos equipamentos de 
proteção individual, para 
entregar um serviço de qua-
lidade. Trabalhamos para 
trazer economia, mas tam-
bém não poupamos na hora 
de salvar vidas. Aplicamos 
tudo que investem em nós 
em vocês mesmos”, relatou 
o comandante-geral do Cor-
po de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás, coronel Es-
meraldino Jacinto de Lemos, 
citando demais obras em 
edifícios da corporação e o 
reforço de 40 caminhonetes 
para atuação no combate 
de incêndios florestais.

Chromebooks
Visando fornecer estru-

tura aos jovens atendidos 
pelo sistema estadual de 
ensino, o governador Ro-
naldo Caiado entregou 
379 computadores Chro-
mebooks que serão utili-
zados por estudantes da 
3ª série do Ensino Médio 
que frequentam colégios 
administrados pelo Esta-
do em Nerópolis.

Obras executadas e veículo propiciam 
melhores condições de trabalho a 
bombeiros militares. Investimentos 
somam R$ 386 mil. Com nova área 
de assepsia no prédio, não haverá 
necessidade de deslocar ambulâncias 
até Goiânia para realização de limpeza
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Governador Ronaldo Caiado durante inauguração a ampliação da 21ª CIBM com entrega de 
Chromebooks: “Inauguraramos a unidade com respaldo do Ministério Público, dos 
empresários e de todos que contribuíram para garantir mais segurança à população”

social

Matrinchã recebe 216 cartões do Mães de Goiás

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social (Seds), entregou, 
nesta quinta-feira (23/9), 
216 cartões do Programa 
Mães de Goiás no mu-
nicípio de Matrinchã, na 
região noroeste do Esta-
do. Nesta semana, outros 
1.918 cartões foram distri-
buídos a 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.

“Cada cartão deste re-
presenta tranquilidade 
para as mães goianas. É 
um recurso que ajuda a 
colocar comida na mesa 
e possibilita um recome-
ço diante deste momento 
desafiador que estamos 
vivendo”, disse o secretário 
de Desenvolvimento So-
cial, Wellington Matos. 

Com investimento total 
de R$ 219 milhões, o Mães 

de Goiás tem como meta 
beneficiar 100 mil famílias. 
Desde que foi lançado, no 
último dia 09 de agosto, o 
Programa já chegou a 27 
municípios, com um total 
de 9.016 mães beneficia-
das. O cronograma prevê 
que, até o final de setem-
bro, o programa chegará a 
40 cidades, com distribui-
ção de 11.762 cartões. 

O auxílio financeiro no 
valor de R$ 250, viabiliza-
do pelo Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás 
(Protege Goiás), é destina-
do a mulheres com filhos 
de 0 a 6 anos. O secretário 
Wellington Matos desta-
ca ainda que o benefício 
aumenta a distribuição de 
renda de famílias vulnerá-
veis, promove a segurança 

alimentar, oferece melhor 
qualidade de vida e as-
segura a permanência de 
crianças na escola. 

O Programa
As mães contempladas 

serão atendidas por meio 
de um calendário progres-
sivo, que incluirá todos os 
beneficiários em até 10 
meses. O programa utiliza 

como base de dados o Ca-
dastro Único do Governo 
Federal (CadÚnico) e o be-
nefício é pago por transfe-
rência de renda direta. 

Além de estar cadastra-
da no CadÚnico, para ter 
direito ao benefício, as mães 
devem manter a atualização 
da carteira de vacinação dos 
menores de 10 anos, confor-
me calendário de vacinação 
obrigatória do Ministério 
da Saúde (MS). No caso das 
gestantes, é preciso realizar 
todos os exames relativos 
ao pré-natal, bem como o 
acompanhamento nutricio-
nal e de saúde para crianças 
até o sexto mês de vida. O 
período de permanência no 
Mães de Goiás será de 12 
meses, que poderá ser pror-
rogado até 36 meses, desde 
que cumpridos os compro-
missos assumidos pelas be-
neficiárias no ato de adesão.
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O secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, representou o Governo 
de Goiás na entrega de cartões do Programa Mães de Goiás na cidade de Matrinchã

Auxílio financeiro no valor de R$ 250 é 
destinado a mulheres com filhos de 0 a 
6 anos. Mais de 9 mil cartões já foram 
entregues. A meta é beneficiar 11.762 famílias 
até o final do mês de setembro. Com 
investimento total de R$ 219 milhões, o Mães 
de Goiás quer beneficiar 100 mil famílias
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ElEiÇÕES oaB-Go

Em meio a profusão de pesquisas, Serpes 
é o instituto que tem maior credibilidade

as eleições para a 
Ordem dos Advoga-
dos do Brasil-Seção 

de Goiás estão marcadas 
para o próximo dia 19 de 
novembro, daqui a pouco 
mais de 50 dias. Dos cin-
co candidatos iniciais, um, 
o advogado eleitoralista 
Júlio Meirelles, desistiu do 
páreo – fato que não teve 
maior repercussão, já que 
ele ocupava a lanterna, ou 
seja, o último lugar.

Uma característica mar-
cante das campanhas pela 
OAB-GO, neste ano, tem 
sido a profusão de pesqui-
sas. Tal como acontece nas 
eleições para cargos im-
portantes como o governo 
do Estado ou a prefeitura 
de Goiânia, cada advogado 
candidato providencia a 
sua – claro, na esperança 
de motivar a militância, 
mostrando que que pode 
vencer o pleito. É normal.

Com isso, o mercado de 
trabalho para os institutos 
de pesquisas cresceu em 
uma época de entressa-

fra, em que eles não estão 
trabalhando para os polí-
ticos tradicionais. Esses, 
só correrão atrás dos vo-
tos do eleitorado no ano 
que vem. No momento, 
é a política classista da 
OAB-GO que abre espaço 
para empresas já conhe-
cidas como o Fortiori, o 
Diagnóstico, a Directa e 
até mesmo o Serpes, este 
o instituto de maior cre-
dibilidade e respeito em 
Goiás, sem contestação.

Apareceram também 
novos institutos, como 
o Santa Dica e o Data 
Science Inteligence, que 
parecem ter entrado em 
atividade apenas recente-
mente. No final das contas, 
são inúmeros levanta-
mentos divulgados até o 
momento, quase 20, com 
resultados muitas vezes 
apresentando divergên-
cias, mas em sua maioria 
confluindo para a lide-
rança do candidato Rafa-
el Lara, que representa o 
poderoso grupo de Lúcio 

Flávio na corrida pela pre-
sidência da OAB-GO a par-
tir do ano que vem.

Lara só não está em 
1º lugar nas pesquisas 
do Fortiori, cujos direto-
res integram o grupo de 
marketing que orienta a 
campanha de Pedro Pau-
lo Medeiros – aliás, o can-
didato que, não em todos 
os levantamentos do 
Fortiori, mas na maioria, 
é colocado em 1º lugar 
(porém, sintomaticamen-
te, quando isso acontece, 

por uma vantagem míni-
ma, de um a dois pontos).

Mas, em Goiás, a palavra 
final sobre a antecipação 
de resultados eleitorais 
cabe sempre ao Serpes. 
Isso ninguém discute. O 
instituto do professor An-
tônio Lorenzo é inclusive 
o escolhido pelo jornal O 
Popular, o mais importante 
de Goiás, para pontuar as 
eleições para o governo do 
Estado e as principais pre-
feituras municipais. Com o 
Serpes... não se discute.

E, de fato, o Serpes 
não brinca em serviço, 
jamais. Não erra. Nunca 
foi envolvido em nenhum 
escândalo, ao contrário 
de alguns dos seus pre-
tensos congêneres, que 
ajustam suas pesquisas 
para atender aos interes-
ses das campanhas pelas 
quais foram contratados. 
E, nas pesquisas que fez 
até agora sobre as elei-
ções para a OAB-GO, o 
Serpes foi categórico ao 
destacar Rafael Lara em 

1º lugar, na última de-
las por quase 10 pontos 
de diferença sobre Pe-
dro Paulo Medeiros, um 
crescimento expressivo 
em relação aos índices 
anteriores apurados pelo 
mesmo Serpes (veja o 
quadro nesta página).

Em 19 de novembro 
vindouro, todas as dúvi-
das serão dissipadas. E se 
verá qual foi o instituto 
de pesquisas que acertou. 
Mais uma vez, com toda 
certeza, o Serpes.

empresa de maior respeito em Goiás 
aponta vitória para o candidato Rafael 
Lara, que representa o poderoso 
grupo do atual presidente Lúcio Flávio
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Mesmo nas pesquisas encomendadas pelos adversários, 
Rafael Lara sempre aparece em 1º lugar

Serpes, o instituto de maior credibilidade na área de 
pesquisas eleitorais em Goiás, apontou crescimento para 
Rafael Lara sobre Pedro Paulo, de junho para setembro

NÃo tEM o QUE MoStRaR

Para comemorar 1.000 dias de governo,
Bolsonaro vai inaugurar 10km de asfalto

O principal item da agen-
da em comemoração aos 
mil dias do governo que 
o presidente Jair Bolsona-
ro pretende cumprir nesta 
semana é a inauguração 
de um trecho de 10 quilô-
metros de asfalto na Bahia. 

Só. Bolsonaro está em 
isolamento por ter tido 
contato com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
que testou positivo para a 
doença. Nesta segunda, o 
presidente fará novo exa-

me de checagem de coro-
navírus. Se o resultado for 
negativo, ele viajará para a 
Bahia na terça.

A previsão é a entrega 
de 5,4 km de duplicação 
da BR 116 e mais 5 km da 
BR-101, em Teixeira de 
Freitas. Na quarta-feira, 
às 8h, está prevista a par-
ticipação dele em uma 
cerimônia de assinatura 
do contrato de conces-
são dos aeroportos do 
Bloco Norte, em Boa Vis-

ta. Na quinta, será a vez 
de Belo Horizonte, onde 
Bolsonaro visitará uma 
estação de metrô acom-
panhado do ministro de 
Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho.

O último dia de even-
to será dividido em duas 
regiões. Visitará Anápo-
lis, para a assinatura do 
contrato de concessão 
da BR-153, BR-080 e BR-
414, e também Marin-
gá, numa cerimônia de 
inauguração das obras 
de ampliação da área 
operacional do Aeropor-
to Regional de Maringá.

As celebrações de mil 
dias do governo ocorrem 

em meio a uma acentua-
da crise econômica, queda 
na popularidade de Bol-
sonaro e diante a um ce-
nário pós-manifestações 
pautadas por ameaças 
antidemocráticas. A estra-
tégia do governo é usar a 
data comemorativa para 
tentar alavancar a popu-
laridade do presidente. 
Por isso, o Nordeste foi 
o primeiro Estado esco-
lhido, seguido do Norte. 
Nas eleições de 2018, 
Bolsonaro foi derrotado 
em todos os nove Estados 
do Nordeste. O petista 
Fernando Haddad venceu 
oito estados e Ciro Gomes 
(PDT) venceu no Ceará.
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Jair Bolsonaro: gestão sem rumo e sem saldo positivo

Nova visita a Goiás, com solenidade em 
Anápolis, está incluída na agenda do 
presidente da República nesta semana
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serviços

Programa Mães de Goiás beneficia 
mais de 10 mil mulheres no Estado

desde o início do mês 
de setembro, o Pro-
grama Mães de Goi-

ás entregou mais de 10 mil 
cartões a mulheres em si-
tuação de vulnerabilidade 
social, em todo o Estado. 
Parceria entre a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social (SEDS) e o Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
a iniciativa já promoveu a 
entrega de benefícios em 
mais de 30 municípios. 
Até o final do mês, cer-
ca de 12 mil mães, com 
filhos de zero a 6 anos, 
serão contempladas com 
renda extra mensal de R$ 
250, em 40 cidades.

Ao finalizar as entregas 
desta semana na cidade 
de Aruanã, no Noroeste 
do Estado, a presidente de 

honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do GPS, 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, reforçou o com-
promisso do governador 
Ronaldo Caiado em levar 
mais dignidade à parcela 
da população que mais 
precisa do poder público. 
“Sabemos que o governo 
não pode tudo, mas pode 
muito. E a cada dia che-
gamos a mais pessoas, em 
todas as cidades, em todos 
os lugares, porque essa 
é a maior missão do Goi-
ás Social: chegar a todos 
os goianos e goianas que 
mais precisam”, destacou.

Em Aruanã, 117 mães 
foram contempladas com o 
novo benefício do Governo 
de Goiás. O Mães de Goiás 

institui 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.

“Acreditamos que 
apoiar as mães é garan-

tir atenção especial para 
os filhos. Apoiar as mães 
é garantir proteção total 
para as crianças e forta-
lecer a família. Eu sou 
mãe e sei muito bem o 
que significa esse papel e 
essa responsabilidade de 
proteger nossa família e 
nossos filhos”, afirmou a 
primeira-dama.

O prefeito de Aruanã, 
Hermano de Carvalho, res-
saltou que o benefício é 
entregue já com o dinhei-
ro na conta para que as 
mães possam comprar ali-

mentos e medicamentos 
para os filhos. “Nós temos 
um governador que tem 
credibilidade porque os 
cartões entregues para as 
mães que estão aqui hoje 
já estão com dinheiro na 
conta. O governador tem 
corrido atrás para resolver 
os problemas do Estado e 
tem propiciado aos gesto-
res municipais e ao povo 
de Goiás muitos benefícios 
para melhorar a vida da 
população”, disse.

O secretário de De-
senvolvimento Social, 

Wellington Matos, destaca 
que o benefício aumenta 
a distribuição de renda de 
famílias vulneráveis, pro-
move a segurança alimen-
tar, oferece melhor quali-
dade de vida e assegura a 
permanência de crianças 
na escola. “Cada cartão 
deste representa tranquili-
dade para as mães goianas. 
É um recurso que ajuda a 
colocar comida na mesa 
e possibilita um recome-
ço diante deste momento 
desafiador que estamos 
vivendo”, destacou.

Iniciativa aumenta distribuição 
de renda de famílias vulneráveis, 
promove segurança alimentar, oferece 
melhor qualidade de vida e assegura 
permanência de crianças na escola. 
Até final de setembro, 12 mil serão 
contempladas, em 40 municípios
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Primeira-dama Gracinha Caiado, ao lado do prefeito Hermano De Carvalho, durante entrega de cartões do Programa 
Mães de Goiás, em Aruanã: “A maior missão do Goiás Social é chegar a todos os goianos e goianas que mais precisam”

prefeitura

Goiânia flexibiliza medidas sanitárias em 
atividades de eventos, turismo e lazer

O novo decreto de enfren-
tamento à Covid-19, pu-
blicado pela Prefeitura de 
Goiânia nesta sexta-feira 
(24/9), flexibiliza a reali-
zação de eventos sociais 
e corporativos e o fun-
cionamento de boates, 
na capital. O presidente 
da Agência Municipal de 
Turismo, Lazer e Eventos 
(Agetul), Valdery Junior, 
comemorou a decisão do 
prefeito Rogério Cruz.

Entre as mudanças es-
tabelecidas pelo decreto 
nº 4.018 está a liberação 
de eventos sociais e coor-
porativos com até duas mil 
pessoas em locais abertos. 
Os eventos em locais fe-
chados terão capacidade 
limitada a mil pessoas, 
respeitando a ocupação 
máxima de 50%.  

Para Valdery Junior, 
trata-se de uma notícia 
muito positiva para o se-

tor de eventos, que sofreu 
com a pandemia. “Esse é 
um grande passo para este 
setor que tanto aguardou a 
retomada. Sem dúvidas, é 
o momento de voltar com 
segurança para que não 
tenhamos novas restrições 

e sim afrouxamento até a 
normalidade”, ressaltou.

O documento também 
libera o funcionamento de 
boates com ocupação má-
xima de 50% da capacida-
de do ambiente e limite 
de até 500 pessoas por 

vez. A apresentação de 
música ao vivo em bares 
e restaurantes também 
está autorizada, desde 
que o espaço de apresen-
tação permita o distan-
ciamento de 2,25 m².

“Goiânia recebe visitan-
tes de todo o país e este 
decreto veio para dar mais 
fôlego e fomentar o setor 
de eventos, turismo e la-
zer.  Goiânia é conhecida 
por suas boates e gran-
des festas. Somos uma 
das cidades que é desta-
que nacional da música. 
A volta dessas atividades 
nos colocará nesse cená-
rio novamente”, conside-
rou Valdery Junior.

Já o setor hoteleiro terá 
limite de 80% da capaci-
dade de acomodação; e o 

serviço de café da manhã 
no restaurante deverá ser 
limitado à capacidade má-
xima de acomodação do 
estabelecimento, obede-
cida a distância mínima 
de 1,5 metros entre as 
pessoas. Os parques Mu-
tirama e o Zoológico pas-
sam a receber visitantes 
com a capacidade de até 
50%, no decreto anterior 
o limite era de 30%.  

“A boa notícia é que 
estamos retomando as 
atividades que foram as 
primeiras afetadas pela 
pandemia, mas é preciso 
cautela e respeitar as me-
didas de segurança, como 
uso de máscara, álcool 
em gel e distanciamento 
social”, destacou o presi-
dente da Agetul.
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“Goiânia recebe visitantes de todo o país e este decreto veio para dar 
mais fôlego e fomentar o setor de eventos, turismo e lazer”, diz Valdery

eventos coorporativos e sociais serão 
realizados para até mil pessoas em ambientes 
fechados e com até duas mil pessoas em locais 
abertos. Mutirama e Zoológico receberão 
até 50% da sua capacidade de público
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convidados de peso 
O empreendedor, expert em vendas e autor do best-seller 

‘Seja Foda!, Caio Carneiro, e o especialista em imóveis de 
médio e alto padrão Robson Stalyn vêm a Goiânia no dia 

27 de setembro, quando irão palestrar no maior evento 
do mercado imobiliário da região Centro-Oeste, o Innova 

Conference, realizado pela URBS Imobiliária. O evento será 
realizado presencialmente no Teatro Lago Azul, do Centro 

de Convenções, com transmissão online pelo Youtube.

estágio do tRt
O Centro de Integração empresa-escola - CIee segue 

com as inscrições abertas para o processo seletivo para 
preenchimento de vagas existentes e para  formação 

de cadastro reserva do programa de estágio do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, TRT-18. 
As oportunidades são direcionadas para estudantes 

de Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, 
Análise e desenvolvimento de Sistemas, engenharia 

da Computação, Engenharia de Software, Gestão 
da Informação, Sistemas de Informação, Redes de 

Computadores, Administração, Arquitetura, Ciências 
Contábeis, Comunicação Social Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Design Gráfico, Direito, Engenharia Elétrica, 

estatística, Relações Públicas e contam com bolsa-auxílio 
de R$ 800,00 e vale-transporte no valor de R$ 8/dia.

Mega Moda
Localizado na Região da 44, que produz 7 milhões de 

peças de vestuário por mês e acumula um faturamento 
médio de R$ 600 milhões, em Goiânia, o Grupo Mega 

Moda, formado pelos shoppings atacadistas Mega 
Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda 

e um dos principais players do polo de moda, 
acredita em um aumento no fluxo de clientes com 
a inauguração do viaduto da Avenida Leste-Oeste 

sobre a Marginal Botafogo, que liga as ruas 227, 
no Setor Nova Vila, e Rua 67-A, no Setor Norte 
Ferroviário. A obra, com inauguração marcada 

para o dia 28 de setembro, irá ampliar o acesso 
rodoviário ao polo confeccionista da Região 44.

casa coM aRte
desenvolvido a convite da Bel Lar Casa Contemporânea, 

o ambiente assinado por Patrícia Hermanny revela 
o poder transformador e instigante da arte e sua 

conexão com a arquitetura e o design. O espaço ainda 
é uma homenagem ao trabalho de Israel Kislansky, 

considerado um dos maiores escultores brasileiros em 
atividade. A Bel Lar Casa Contemporânea tem escolhido 
um lugar, delicado e sutil, e com uma força imensurável 

para se comunicar com seu público: o caminho das 
artes. Ao embarcar nas potencialidades desse percurso 
a empresa tem participado ativamente de importantes 

eventos nacionais e também criado a sua própria 
expressão, em narrativas que tem atraído um público 

cativo e fortalecido sua imagem perante um setor 
exigente e comprometido com a cultura, os fazeres 

artesanais, a ancestralidade, a essência da arte e, claro, 
com as novidades tecnológicas. 

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Ibiza Sensation – O casal de empresários Geovani e Maristela Ribeiro, receram no último final de semana, 
na pousada Villa do Comendador em Pirenópolis, hospedes para a edição deste ano da festa Ibiza Sensation.

Encontro – Os jornalistas Carlos eduardo e 
Handerson Pancieri, encontraram o casal de 
amigos daniel Monteiro e danni Ro, ela foi 
responsável por comandar o som da festa Ibiza 
Sensation no final da tarde.

2 3

4

Sax – O musicista Bruno Gomes juntamente com 
o dj Renato Jayme animaram a tarde da festa Ibiza 
Sensation com clássicos da música eletrônica.
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Villa do Comendador - O casal Karina Batista 
e Jean Carlos, estavam hospedados na Villa do 
Comendador e puderam aproveitar a festa.
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Varejo
Aparecida de Goiânia acaba de receber mais duas unidades multicanal da varejista Novomun-
do.com, importante player do Centro-Norte do país. Localizadas no Setor Garavelo e no Apare-
cida Shopping, as novas lojas oferecem diferentes vantagens como: o mesmo preço praticado 
no e-commerce e APP em todos os produtos; a função de adquirir os itens por meio de totens 
de autoatendimento, além de oferecerem mais praticidade ao cliente que pode realizar a 
compra pelo site e retirar o produto nas lojas. A rede Novomundo.com realizou mais de 
600 contratações no ano de 2021 para atuar em suas lojas no estado. Para se candidatar às 
novas vagas, basta cadastrar o currículo no portal www.gentederesultado.com.br. 

empreendedorismo
Chegou a hora de os (as) empreendedores (as) tirarem suas ideias inovadoras do papel e 
transformá-las em empreendimentos de sucesso por meio do Centelha 2, um programa que é 
executado em Goiás pela Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Goiás (FAPeG) e visa 
estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no
estado. O prazo para submissão das ideias já está aberto no endereço eletrônico https://
go2.programacentelha.com.br/ e prossegue até o dia 26 de outubro. O edital com todos os 
detalhes está no site www.fapeg.go.gov.br.

imobiliário 1
A URBS Imobiliária realiza no próximo dia 27 de setembro, no Teatro Lago Azul, do Centro 
de Convenções, em Goiânia, o maior evento do mercado imobiliário da região Centro-Oes-
te, o Innova Conference. A conferência reúne os principais nomes do cenário imobiliário e 
contará com a presença do empreendedor, expert em vendas e autor do best-seller ‘Seja 
Foda!, Caio Carneiro, do especialista em imóveis de médio e alto padrão na capital paulis-
tana Robson Stalyn, do publicitário Jayme diogo e da mentora de marketing humanizado 
Marcela Cunha. O evento também será transmitido pelo Youtube e tem a proposta de 
mostrar as principais tendências e inovações do mercado para os corretores de imóveis 
parceiros da empresa, que é a maior do Centro-Oeste.

imobiliário 2
A FGR Incorporações está lançando o Jardins Lyon, novo condomínio horizontal da marca 
em Aparecida de Goiânia. Ao todo são 431.566,52 m² de área, com 509 casas em terrenos 
de 220 m² a 562m². O Valor Geral de Vendas está estimado em R$ 440 milhões. O Jardins 
Lyon já vem com o projeto Casa Jardins para a família realizar o sonho de viver em um 
Jardins com opções de casas térrea e sobrado para a família escolher.

diVersidade
A rede de supermercado Bretas, presente em Goiás e Minas Gerais, tem uma política de 
diversidade e inclusão que garante o acesso às mesmas possibilidades para todos os pro-
fissionais, independentemente do gênero, idade, condição econômica e social, religião, 
orientação sexual, raça, estado civil, opinião política, situação de necessidade especial, 
nacionalidade, grupo étnico.  O grupo  do qual o Bretas faz parte, Cencosud, conta no seu 
quadro com 1.098 colaboradores com algum tipo de deficiência, só no Bretas são 321 pro-
fissionais – número superior à cota legal exigida.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

marketing
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GIRO

Os empresários Eduardo Pacheco, Gabriel Fraga e Matheus Peixoto realizarão o evento 
“Digital Mix”, a maior imersão de marketing digital do centro-oeste. A tarde presencial de 
conteúdo e network (tanto para principiantes, como para profissionais da área) acontecerá 
no sábado, dia 02/10, no Centro de Convenções do Oft Alfre Hotel. Durante 8 horas, os par-
ticipantes poderão trocar experiências com alguns dos 14 grandes expoentes nacionais do 
“Marketing Digital”, como: Marcos Paulo (da PLX Digital), Denis Cruz (curador do Tedex Bra-
sil), Micha Menezes (BH), Davi Braga (SP), André Diamand (RJ), Edipo Tolentino (SC), Júnior 
Neves (SP), Keila Neves (SP), além dos conterrâneos, Tathiane Deândhela, André Izidro, Ciro 
Rocha, Matheus Mota, Nayra Karinne e Vinicius Areb. As inscrições limitadas (respeitando 
todos os protocolos vigentes), com direito a coffee-break e certificado de horas podem ser 
feitas pelo site: https://digitalmixbrasil.com.br/ . Informações em: @digitalmixbrasil.

com nis 7

Auxílio emergencial é pago a 
beneficiários do Bolsa Família

os beneficiários do 
Bolsa Família com 
Número de Inscrição 

Social (NIS) terminado em 
7 recebem hoje (27) a sex-
ta parcela do auxílio emer-
gencial 2021. Os recursos 
podem ser movimentados 
pelo aplicativo Caixa Tem, 
por quem recebe pela con-
ta poupança social digital, 
ou sacados por meio do 
Cartão Bolsa Família ou do 
Cartão Cidadão.

O recebimento dos re-

cursos segue o calendário 
regular do programa so-
cial, pago nos últimos dez 
dias úteis de cada mês. Os 
pagamentos são feitos a 
cada dia, conforme o dí-
gito final do NIS. As datas 
da prorrogação do auxílio 

emergencial foram anun-
ciadas em agosto.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segunda 
a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário 
pode consultar o site auxi-

lio.caixa.gov.br.
O auxílio emergencial 

foi criado em abril do ano 
passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de fa-
mília monoparental e, de-
pois, estendido até 31 de 
dezembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova ro-
dada de pagamentos tem 
parcelas de R$ 150 a R$ 
375, dependendo do perfil: 
as famílias, em geral, rece-
bem R$ 250; a família mo-
noparental, chefiada por 
uma mulher, recebe R$ 

375; e pessoas que mo-
ram sozinhas recebem R$ 
150. O programa se en-
cerraria em julho, mas foi 
prorrogado até outubro, 
com os mesmos valores 
para as parcelas.

Regras
Pelas regras estabele-

cidas, o auxílio é pago às 
famílias com renda mensal 
total de até três salários mí-
nimos, desde que a renda 
por pessoa seja inferior a 
meio salário mínimo. É ne-
cessário que o beneficiário 
já tenha sido considerado 
elegível até dezembro de 
2020, pois não há nova fase 
de inscrições. Para quem 
recebe o Bolsa Família, con-
tinua valendo a regra do 

valor mais vantajoso, seja 
a parcela paga no progra-
ma social, seja a do auxílio 
emergencial.

Quem recebe na pou-
pança social digital, pode 
movimentar os recursos 
pelo aplicativo Caixa Tem. 
Com ele, é possível fazer 
compras na internet e nas 
maquininhas em diversos 
estabelecimentos comer-
ciais, por meio do cartão de 
débito virtual e QR Code. O 
beneficiário também pode 
pagar boletos e contas, 
como água e telefone, pelo 
próprio aplicativo ou nas 
casas lotéricas. A conta é 
uma poupança simplificada, 
sem tarifas de manutenção, 
com limite mensal de movi-
mentação de R$ 5 mil.

Benefício varia de 
R$ 150 a R$ 375, 
dependendo 
da família
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Quem recebe na poupança social digital, pode 
movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem
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Risco de Covid-19 grave é até 6 vezes 
maior em pacientes com Alzheimer

Pesquisadores brasi-
leiros identificaram 
que o Alzheimer 

é um fator de risco para 
quem contrai a covid-19, 
i n d e p e n d e n te m e n te 
da idade. O estudo foi 
publicado na revista 
Alzheimer’s & Dementia, 
periódico da associação 
que pesquisa a doença e 
que tem sede em Chicago 
(EUA). Foram usados da-
dos do sistema de saúde 
britânico, reunindo infor-
mações de 12.863 pesso-
as maiores de 65 anos.

O trabalho mostrou que 
quando um paciente era 
internado e já tinha Alzhei-
mer, o risco de desenvolver 
um quadro mais grave por 
conta do vírus da covid-19, 
o Sars-CoV-2, foi três vezes 
maior na comparação com 
quem não tinha a doença. 
No caso de pacientes 
com mais de 80 anos, o 
risco é seis vezes maior. 
A doença não aumentou 
o risco de internações ao 
ser comparado com ou-
tras comorbidades.

“Os pacientes inter-
nados infectados por co-
vid-19, se tiverem um 

quadro de Alzheimer, é um 
fator significativamente 
agravante de internação”, 
aponta Sérgio Verjovski, 
doutor em biofísica e li-
derança científica do La-
boratório de Parasitologia 
do Instituto Butantan. O 
estudo também envolveu 
pesquisadores da Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
e da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

Os dados dos partici-
pantes foram divididos em 
três grupos: 66 a 74 anos 
(6.182 pessoas), 75 a 79 
anos (4.867 pessoas) e aci-
ma de 80 anos (1.814 pes-
soas). Dessa amostragem 
inicial, 1.167 pessoas es-
tavam com covid-19. Ver-
jovski explica que o banco 
inglês foi usado por ter o 
histórico de mais de 10 
anos dos pacientes, além 
disso possui o sequencia-
mento genômico da maior 
parte dos indivíduos.

Atenção rápida
O pesquisador desta-

ca que essa descoberta 
revela a importância de 
uma atenção rápida a 
esses pacientes, consi-

derando as chances de 
agravamento. “Tudo isso 
aponta para o fato de que 
esses pacientes necessi-
tam de uma intervenção 
mais imediata. Pacientes 
com 65 a 70 anos tinham 
risco aumentado em qua-
se quatro vezes de terem 
complicações e irem a 
óbito”, exemplificou.

Algumas hipóteses po-
dem explicar essa relação 
e Verjovski destaca que 
estudos ainda estão sen-

do feitos. Contudo, um dos 
mecanismos possíveis é 
que quando o SARS-CoV-2 
infecta o organismo, o 
corpo responde com um 
processo inflamatório para 
combater o vírus.

“Sabe-se que Alzhei-
mer envolve inflamação 
de vasos do cérebro e é 
uma possibilidade que 
essa inflamação diminua 
a barreira hematoence-
fálica, que é uma barreira 
que permite que o cérebro 

receba nutrientes, receba a 
circulação, mas não deixa 
passar fatores de infecção. 
No caso da inflamação, 
que leva à degeneração 
pelo Alzheimer, pode estar 
diminuindo essa barreira 
hematoencefálica e au-
mentando a chance da in-
fecção pelo vírus”, explica.

Fatores genéticos
Verjovski disse que o 

grupo busca agora rela-
ções entre os fatores ge-

néticos de propensão da 
doença de Alzheimer e o 
agravamento da covid-19. 
“A gente agora está ten-
tando associar os dados 
clínicos com os dados de 
variantes genéticas envol-
vidas com Alzheimer para 
ver se aponta, entre os 
genes causadores Alzhei-
mer, algum que aumenta 
também nitidamente a 
gravidade da covid e que 
pode apontar para um 
mecanismo genético.”

Estudo identificou doença como fator de risco
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Originalmente, o laboratório liderado por Verjovski pesquisa genes de câncer. Com a pandemia, no entanto, o trabalho foi reorientado

cultura

Museu da Imagem e do Som tem exposição sobre Rita Lee

Uma exposição histórica 
sobre a rainha do rock 
Rita Lee pode ser vis-
ta desde o dia 23 no no 
Museu da Imagem e do 
Som (MIS). Com material 
original selecionado pela 

própria artista e João Lee, 
seu filho e curador da ex-
posição, a mostra traz um 
panorama da carreira e 
da vida de Rita, uma das 
artistas mais relevantes 
do Brasil e admirada ao 
redor do mundo. 

“Convido você a dar 
uma espiada nas lembran-
ças que minha mãe guar-
dou dos seus 50 anos tra-
balhando com música por 
este mundo afora, quando 
subia no palco e dividia 

com o público suas peripé-
cias, cantando e dançan-
do. Tempos inesquecíveis, 
maravilhosos e diverti-
dos”, disse João Lee.

Composta por cente-
nas de itens originais, 
entre figurinos e obje-
tos pessoais, a exposi-
ção percorre a história 
da Rainha do Rock em 
18 áreas temáticas, com 
cenografia assinada por 
Chico Spinosa e direção 
artística de Guilherme 

Samora, estudioso do le-
gado cultural de Rita.

A exposição vai até 
o dia 28 de novembro e 
fica aberta de terça-feira 
a domingo, das 10h às 
18h. Os ingressos custam 
R$ 50 (inteira) e R$ 25 
(meia) na bilheteria MIS 
e online nos sites da Inti 
e da Ingresso Rápido. Mas 
é possível aproveitar as 
manhãs gratuitas de ter-
ça-feira a sexta-feira, às 
10h, 10h30, 11h e 11h30. 
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O MIS fica na Avenida Europa, 158, Jd. Europa, zona sul de São Paulo

Exposição percorre 
a história da 
Rainha do Rock em 
18 áreas temáticas
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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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Campeonato mundial

Brasil derrota o Marrocos e vai à 
semifinal da Copa do Mundo de futsal

o Brasil está a dois 
jogos de retomar a 
coroa de país nú-

mero um do futsal. Neste 
domingo (26), a seleção 
nacional derrotou Marro-
cos por 1 a 0 e avançou 
à semifinal da Copa do 
Mundo de futsal, que é 
disputada na Lituânia. A 
partida foi disputada na 
cidade de Vilnius.

Os brasileiros voltam à 
quadra nesta quarta-feira 
(29), às 14h (horário de 
Brasília), em Kaunas, con-
tra Argentina ou Federação 
Russa de Futsal - a Rússia 
não pode competir com a 
bandeira do país, como já 
aconteceu na Olimpíada 
de Tóquio (Japão), devido à 
punição aplicada pela Cor-
te Arbitral do Esporte (CAS, 
sigla em inglês) por casos 
de doping. Se ganhar, o 
Brasil disputa o título no 
próximo domingo (3), às 
14h. Caso fique pelo ca-
minho, o time de Marqui-

nhos Xavier também joga 
no domingo, mas às 12h, 
pelo terceiro lugar.

Apesar da pressão bra-
sileira, foi a seleção africa-
na quem assustou primei-
ro. Aos sete minutos, em 
contra-ataque rápido, o ala 
Youssef Jouhad carimbou 
a trave do goleiro Guitta. 
O time canarinho foi en-
curralando o adversário no 

campo de defesa e conse-
guiu abrir o placar aos 12 
minutos. O fixo Rodrigo 
soltou a bomba rasteira, 
de bico, em falta cobrada 
pela direita, no canto do 
goleiro Abdelkrim Anbia.

A partida, que já estava 
complicada, seguiu difícil 
depois do intervalo. O Bra-
sil teve as primeiras chan-
ces, mas os pivôs Gadeia e 

Pito pararam em Anbia e 
na trave, respectivamente. 
À medida que a segunda 
etapa transcorreu, Marro-
cos aumentou a pressão e 
assustou em chutes cruza-
dos dos alas Achraf Saoud 
e Soufiane Borite. O pri-
meiro foi salvo por Guitta, 
no reflexo. O segundo pas-
sou rente à trave direita 
do arqueiro. O time afri-

cano adotou a estratégia 
do goleiro-linha para ter 
vantagem numérica, mas 
os brasileiros resistiram 
ao sufoco e celebraram a 
vaga na semifinal.

A seleção brasileira é a 
maior campeã mundial no 
futsal. São sete títulos des-
de a primeira edição, em 
1982, quando o torneio 
era organizado pela Fe-

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

Seleção aguarda 
russos ou 
argentinos no 
duelo que valerá 
vaga na final
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