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Governador Ronaldo Caiado anuncia progressão para professores 
e técnicos da Universidade do Estado de Goiás, além da 

contratação de mais 94 docentes através de seleção de mérito 

Candidato oposicionista Pedro Paulo promove muvuca no seu 
escritório político, em ambiente de boate e até com dancinhas sensuais

Orcélio Júnior, espancado por PMs, diz que foi apoiado pela 
Ordem e acusa Pedro Paulo de tentar se aproveitar do episódio 
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ElEiÇÕES oaB-Go

SEM apoio Do BolSoNaRiSMo

Advogado agredido por PMs repudia
a exploração do seu caso por Pepê

o pré-candidato à 
presidência da 
OAB-Goiás, Pedro 

Paulo de Medeiros, vol-
tou provocar insatisfação 
por parte de colegas da 
categoria. Desta vez, foi o 
advogado Orcélio Ferreira 
Silvério Júnior que veio a 
público, em um áudio de 
desabafo, condenar o uso 
político da campanha de 
Pepê sobre o episódio do 
dia 21 de julho deste ano, 
quando Orcélio foi agredi-
do por policiais militares 
em frente ao Centro Co-
mercial Praça da Bíblia, em 
Goiânia. Em recente deci-
são, a Justiça determinou a 
prisão do oficial agressor e 
o afastamento dos demais 
policiais envolvidos.

“Entristece-me saber 
que o meu caso está sendo 
usado como politicagem 
no meio da OAB”, desabafa 
Orcélio, em áudio encami-

nhado a colegas da advo-
cacia. “O que mais me cha-
teia é ficar remoendo esse 
fato, passando novamente 
esses vídeos (da agres-
são) que a minha família 
tem acesso”, reforça Or-
célio, ao lembrar que sua 
mãe só assistiu o conte-
údo de tortura dos PMs 
após receber uma propa-
ganda de campanha de 
Pepê, usando o fato e os 
vídeos para atacar o atual 
comando da OAB-Goiás. 

A áudio de Orcélio circu-
lou nas redes sociais e em 
grupos de WhatsApp, provo-
cando indignação por parte 
de colegas que também 
condenaram a conduta da 
campanha de Pepê por usar 
o episódio de agressão ao 
colega para campanha pela 
presidência da OAB-GO. 

Na mensagem, o advoga-
do agredido pelos policiais 
também saiu em defesa 

da seccional do Estado ao 
elogiar o apoio dado pela 
instituição ainda no mesmo 
dia do episódio. “Não posso 
concordar com aquilo que 
foi dito (na propaganda do 
Pepê). A OAB-GO sempre 
esteve ao meu lado desde o 
dia do episódio. O presiden-
te Lúcio Flávio foi lá (na 
delegacia) pessoalmente. 
Deu todo amparo, inclu-
sive psicológico, a mim e 
minha família”, disse. 

À época, a seccional 
goiana também emitiu nota 
condenando a ação policial, 
exigindo “providências ime-

diatas” do Governo de Goiás, 
da Secretaria de Segurança 
Pública, bem como da Cor-
regedoria da Polícia Militar, 
quanto ao imediato afas-
tamento dos responsáveis 
pela agressão, abertura de 
procedimento investigató-
rio “contra todos os agentes 
estatais envolvidos, para 
que sejam prontamente 
processados por crime de 
abuso de autoridade”. Um 
ato público de desagravo, 
com a presença de advo-
gados de todo Brasil, foi 
convocado pela OAB-GO no 
local da ocorrência.

Orcélio Júnior sai em defesa da 
OAB-GO, diz que a seccional deu 
todo amparo a ele e família, e que 
foi importante na responsabilização 
dos policiais flagrados
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Pedro Paulo Medeiros, candidato da oposição à OAB-GO: exibição 
contínua do vídeo da agressão perturbou a mãe do advogado

O advogado Orcélio Júnior foi agredido por policiais militares, mas 
a pronta intervenção da OAB-GO resultou na iminente punição 
deles contínua do vídeo da agressão perturbou a mãe do advogado

O prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha e o 
ativista Gustavo Gayer já 
foram próximos e chega-
ram até a protagonizar 
lives, no Instagram, em 
que trocaram amabilida-
des e fizeram elogios ao 
presidente Jair Bolsonaro. 
Agora, Gayer postou um 
vídeo com pesadas críti-
cas a Mendanha, inclusi-
ve pela aproximação com 
o ex-governador Marconi 
Perillo e o PSDB.

Mendanha, quando 
fez a live com o ativista, 
foi criticado por apare-
cer ao lado de um extre-
mista considerado polê-
mico, por se envolver em 
episódios desgastantes 
como a agressão a en-
fermeiras em uma ma-
nifestação em Brasília 
ou ataques ao Supremo 
Tribunal Federal, como é 

o caso de Gayer.
O prefeito, na verda-

de, buscava fazer média 
e atrair simpatias, ima-
ginando que poderia se 
equilibrar eternamente 
em cima do muro, sem se 
definir ideologicamente 
a favor dessa ou daquela 
corrente política. Não deu 
certo. Com os bolsonaris-
tas, por exemplo, não há 
meia conversa ou enga-
nação: ou se é a favor do 
presidente ou contra ele, 
como deixou bem claro 
o vídeo agora divulgado 
por Gustavo Gayer.

Gayer foi candidato a 
prefeito de Goiânia pela 
DC e se classificou em 4º 
lugar, à frente de nomes 
conhecidos como o depu-
tado federal Elias Vaz, do 
PSB, o deputado estadual 
Talles Barreto, do PSDB, e 
o deputado estadual Ma-

jor Araújo, do PSLO. Teve 
46 mil votos, o dobro de 
Elias Vaz e de Major Araú-
jo e quase 10 vezes mais 
que Talles Barreto.

O vídeo postado por 
Gayer com ataques a 
Mendanha confirma uma 

previsão: o projeto de 
Mendanha de representar 
o bolsonarismo nas ur-
nas, no ano que vem, na 
corrida pelo governo do 
Estado, não vai dar certo.

Essa posição tem sido 
externada com frequên-

cia também pelo depu-
tado federal Major Vítor 
Hugo, ligado umbilical-
mente ao presidente, 
que tem feito críticas 
pesadas a Mendanha. 
Segundo o parlamentar, 
o prefeito aparecidense 

não tem “caracterização 
ideológica” e é um po-
lítico sem convicções 
apenas tentando atrair 
fisiologicamente apoios 
sem levar em considera-
ção o conteúdo progra-
mático de cada um.
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Mendanha: agora alvo dos bolsonaristas em Goiás por se 
aproximar de Marconi e do PSDB Mendanha é um vira-casaca

Segundo o ativista Gustavo Gayer, o prefeito de 
Aparecida Gustavo Mendanha é um vira-casaca

Gustavo Gayer: “Mendanha decepcionou
por se aproximar de Marconi e do PSDB”

Na semana passada, a Jus-
tiça determinou a prisão 
preventiva do Tenente Gil-
berto Borges da Costa, fla-
grado em vídeo agredindo 
com socos e tapas Orcélio 
Júnior. O outros PMs que 
participaram da ação, cabo 
Robert Wagner Gonçalves 
de Menezes e os soldados 
Idelfonso Malvino Filho, 
Diogenys Debran Siqueira e 
Wisley Liberal Campos afas-
tados de suas funções.

Ao final da mensagem em 

que repudiou a exploração 
do seu caso pela campanha 
de Pedro Paulo Medeiros, 
Orcélio Júnior fez ques-
tão de destacar que tem 
“orgulho” da OAB-GO. “Se 
não fosse essa instituição, 
os policiais não estariam 
sendo responsabilizados”, 
reforçou. E acrescentou: “A 
instituição não vacilou em 
momento algum. Não tem 
rabo preso com ninguém, 
porque se tivesse não teria 
feito o que fez por mim.”

“A OAB-GO não vacilou em momento 
algum na minha defesa”, diz Orcélio
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REEStRUtURaÇÃo

Caiado anuncia progressão para professores 
e técnicos da UEG e mais um  concurso público

o governador Ronal-
do Caiado anunciou, 
na noite da última 

segunda-feira, 27, a inclu-
são no orçamento de 2022 
da progressão salarial de 
docentes e técnicos-admi-
nistrativos da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG). 
Para atender as progressões 
dentro da lei vigente, serão 
destinados recursos a mais 
no orçamento da universi-
dade para o próximo ano. 
Também afirmou que ha-
verá concurso público para 
a contratação de 94 do-
centes dos cursos da área 
de ciências da saúde e bio-
lógicas da universidade.

“Educação é prioridade 
em nosso governo. Depois 

de dar o maior orçamento 
da história da UEG (R$ 304 
milhões), já incluí no orça-
mento de 2022 a progres-
são salarial aos seus docen-
tes e técnicos. E também 
vamos fazer concurso em 
2021 para 94 docentes no 
campus de saúde Itumbia-
ra”, afirmou Caiado em pu-
blicação nas redes sociais. 

O enfoque do concurso 
público é para o curso de 
medicina, que possui ape-
nas três professores efeti-
vos para atender à grade. 
Os novos docentes também 
atenderão as graduações de 
enfermagem, fisioterapia, 
educação física e farmácia. 
As progressões são resposta 
a um anseio antigo da uni-

versidade, já que servidores 
e professores não tiveram 
acesso a esse direito há cer-
ca de cinco anos. Ao todo, 
mais de 450 servidores 
técnico-administrativos e 
aproximadamente 970 pro-
fessores serão beneficiados. 

Medicina
Neste ano, para garan-

tir a manutenção do cur-
so de medicina da UEG e 
atender a demandas mais 
emergenciais, a universi-

dade já realizou um pro-
cesso seletivo simplificado 
para a formação de cadas-
tro de reserva de professo-
res de 37 especialidades. 
Além disso, em parceria 
com a Prefeitura de Itum-
biara, no último mês foi 
entregue o Laboratório de 
Anatomia da UEG Unidade 
Universitária de Itumbiara. 
O processo de compra de 
equipamentos e insumos 
para o laboratório também 
já está em fase avançada 

de tramitação. 

Papel social
A UEG está hoje pre-

sente em todas as oito 
macrorregiões do Estado 
de Goiás e, ao longo de 
sua existência, já formou 
dezenas de milhares de 
estudantes. A universida-
de possui um papel social 
importante, tendo em vista 
que 86% de seus estudan-
tes são oriundos de esco-
las públicas e encontram 

na instituição uma opor-
tunidade para acesso a um 
curso superior gratuito e 
de qualidade.

A instituição também 
possui um programa pró-
prio de bolsas que inclui 
a Bolsa Permanência. O 
benefício garante R$ 400 
mensais a estudantes em 
vulnerabilidade social. 
Durante a pandemia de 
Covid-19, foi criada ainda 
a Bolsa Conectividade, que 
destina R$ 100 mensais 
para que os discentes da 
UEG pertencentes a fa-
mílias de baixa renda te-
nham condições de pagar 
um plano de internet para 
assistir às aulas remotas. 

Além disso, a UEG dis-
ponibiliza, em seus editais 
de vestibular, duas vagas 
suplementares em cada 
um dos cursos para can-
didatos quilombolas. Ou-
tra medida é a realização 
de um vestibular especial 
que garante uma vaga su-
plementar em cada curso 
para candidatos refugia-
dos ou portadores de vis-
to/acolhido humanitário. 

Mais de 450 servidores técnico-
administrativos e 970 docentes são 
beneficiados com atendimento de 
demanda antiga da universidade, 
que está presente em todas as 
oito macrorregiões do estado
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Ao todo, mais de 450 servidores técnico-administrativos da UEG e aproximadamente 970 professores serão beneficiados

iNcENtiVo ao tURiSMo

GoiásFomento disponibilizará linhas de crédito 
em Sala do Empreendedor na Cidade de Goiás

O Governo do Estado, por 
meio da GoiásFomento, 
terá um espaço espefíci-
co, denominado Sala do 
Empreendedor, na sede 
da Prefeitura da Cidade 
de Goiás. No local, os em-
presários poderão ter mais 
informações e contratar 
as linhas de crédito da 
instituição financeira para 
fortalecer seus negócios. 
O Acordo de cooperação 
técnica nesse sentido foi 
assinado nesta terça-feira, 
28, durante a segunda edi-
ção da campanha GoiásFo-
mento na Rota do Turismo. 

O evento aconteceu no 
Hotel Vila Boa, e contou 
com a resença de autori-
dades, empresários e enti-
dades do setor turístico do 
município e região. O acor-
do de cooperação técnica 
foi firmado entre a Prefei-

tura da Cidade de Goiás, a 
GoiásFomento e as Secre-
tarias de Estado de Indús-
tria e Comércio e da Reto-
mada. Na ocasião, foram 
apresentadas as linhas de 
crédito disponíveis, princi-
palmente aquelas especí-
ficas para o segmento do 
turismo.

O presidente da Goi-
ásFomento, Rivael Aguiar, 
comemorou o fato de o 
evento ter sido bastan-
te prestigiado pelos em-
presários da Cidade de 
Goiás. Eles fizeram mui-
tos questionamentos e a 
equipe técnica da Agência 
de Fomento esclareceu 
as dúvidas apresentadas. 
Adiantou que, já próxima 
semana, os técnicos vão 
voltar com o resultado da 
pré-análise das solicita-
ções de empréstimo. 

Desenvolvimento 
regionalizado

“No evento de Caldas No-
vas nós conseguimos liberar 
quase R$ 3 milhões. Espera-
mos que na cidade de Goiás 
consigamos o mesmo resul-
tado, ou até maior”, afirmou 
Rivael Aguiar. Conforme ele, 
o projeto vai trazer princi-
palmente o benefício de 
geração e emprego e renda, 
pois o objetivo é atender o 
plano do governador Ronal-
do Caiado, que é o de pro-
mover o desenvolvimento 
regionalizado no Estado. 

Representando a Goiás 
Turismo, o gerente de Estu-
dos, Pesquisa e Qualificação, 
Fernando Magalhães, res-
saltou o apoio do governo 
de Goiás facilitando o aces-
so ao crédito, impulsionan-
do a geração de emprego e 
renda para o setor.

Para pleitear o financia-
mento, basicamente a em-
presa deve ter um plano de 
negócio, no caso do projeto 
ser de ampliação da ativida-
de, ou apresentar a capaci-
dade de pagamento do em-
préstimo. Também é preciso 
ter o registro no Cadastur, 
o cadastro gratuito no Mi-
nistério do Turismo, e apre-
sentar condição favorável 
nos órgãos de proteção 
ao crédito. O presidente 
da GoiásFomento lembrou 
que as linhas de crédito 
da instituição possuem as 
taxas de juros mais baixas 
do mercado.

Novos 
investimentos

Ampliar o negócio é 
justamente o propósito do 
empresário da área de tu-
rismo de eventos Gonzaga 
Antônio de Oliveira, que é 
proprietário do maior es-
paço de eventos da cidade 
de Goiás. No último dia 1º 
de setembro ele inaugurou 
um restaurante no local, 
aproveitando a estrutura 
existente. O resultado dos 
primeiros dias de funcio-
namento é considerado 
positivo, com grande nú-
mero de clientes frequen-

tando o estabelecimento. 
Com isso, ele já tem ne-
cessidade de fazer novos 
investimentos, tanto na 
contratação de mais mão-
-de-obra (garçons e pesso-
al da cozinha), quanto na 
climatização do ambiente 
e na aquisição de equi-
pamentos (mais fogão e 
freezer). “Vim aqui porque 
eu preciso de crédito para 
fomentar meu negócio”, 
contou.

O prefeito Aderson Li-
berato Gouvea lembrou 
que a cidade de Goiás é 
histórica e turística. “O 
evento da campanha ‘Goi-
ásFomento na Rota do 
Turismo’ veio numa hora 
muito boa, porque propor-
ciona aos nossos empresá-
rios do setor do turismo e 
da cultura a possibilidade 
de uma retomada”. Confor-
me ele, a pandemia atra-
palhou muito os empre-
endedores da cidade, pois 
segmentos de eventos, 
turismo e música foram 
duramente impactados. 
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A GoiásFomento vai onde o empreendedor está. A ação da Agência na 
rota turismo chegou na Cidade de Goiás nesta terça-feira 28 de setembro

Acordo de cooperação técnica do Governo do estado com 
Prefeitura local foi firmado durante segunda edição da campanha 
GoiásFomento na Rota do Turismo realizada na antiga Vila Boa
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ElEiÇÕES oaB-Go

Em vez de discutir os temas da advocacia,
PP promove balada com luz negra e fumaça

Em vez de recorrer aos 
eventos tradicionais 
de todas as campa-

nhas que visam o comando 
da Ordem dos Advogbados 
do Brasil-Seção de Goiás, 
como os conhecidos happy 
hours e os cafés da manhã, 
o candidato oposicionista 
Pedro Paulo Medeiros tem 
promovido baladas, em 
ambiente fechado, com luz 
negra, muito neon, fumaça, 
bastante bebida alcóolica 
e danças sensualizadas 
embaladas por música 
no último volume, com a 
maioria dos participantes 
sem máscaras faciais.

São os chamados “rolés” 
do Pepê, sigla que deriva 
das iniciais do nome de 
Pedro Paulo, supostamen-
te destinados ao público 
jovem da advocacia goia-
na – hoje alvo principal 

de todas as campanhas, já 
que estão nesse segmento 
a maioria esmagadora dos 
inscritos na OAB-GO.

Pedro Paulo é evangéli-
co do pé rachado, religião 
a que recorreu para buscar 
conforto quando passou 
por situações constrange-
doras com as investiga-
ções da Polícia Federal so-
bre a venda de resultados 
dos Exames de Ordem. No 
início da sua atual campa-
nha, ele chegou a anunciar, 
nos primeiros eventos, que 
não seriam servidas bebi-
das à base de álcool.

Não cumpriu, no entan-
to. E, como se vê, foi muito 
mais adiante, ao promover 
as baladas para reunir e 
festejar, em tese, com a ad-
vocacia jovem – onde pro-
cura definir a sua principal 
base, já que também se 

trata de um grupo de pro-
fissionais recém-introduzi-
do no mercado e portanto 
sem muita lembrança so-
bre fatos desabonadores 
ocorridos no passado tan-
to do candidato quando 
das gestões do tempo da 
chamada – e de péssima 
memória – OAB Forte.

Na atual campanha, 
nenhum dos quatro can-
didatos ainda no páreo 
– o quinto, Júlio Meirelles, 

desistiu – está indo tão 
longe quando Pedro Paulo 
na “criatividade” em maté-
ria de eventos. Neste fim 
de semana, por exemplo, 
ele fará um encontro de 
crianças, com distribuição 
de sorvete. Até aí, aceitável. 
O exagero com as baladas, 
em ambiente de boate, é 
que incomoda.

PP lançou-se à disputa 
pela OAB-GO, pela segun-
da vez (foi candidato e per-

deu em 2018), prometen-
do ir a fundo na discussão 
dos grandes desafios da 
categoria, em Goiás. Mas 
isso não durou muito. Vie-
ram as festas, que foram 
crescendo até nitidamen-
te ultrapassar o ponto de 
equilíbrio e moderação, 
caso das baladas, em que, 
obviamente, ninguém tem 
ambiente ou tempo para 
debater seja lá o que for.

Rafael Lara e Rodolfo 

Mota seguem promo-
vendo encontros mais 
sóbrios, como os happy 
hours e os cafés da ma-
nhã. Valentina Jungmann 
inventou uma novidade, 
o “churras da Valentina”, 
com enormes braseiros 
espalhados pelo chão para 
assar grandes quantidades 
de carne, distribuídas com 
acompanhamento de cho-
pe à vontade. Mas ainda 
um evento “comedido”.

Candidato oposicionista é evangélico 
e chegou a prometer que a sua 
campanha não teria bebidas 
alcóolicas, mas não cumpriu
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São os chamados “rolés” do Pepê, sigla que deriva das iniciais do nome de Pedro Paulo, supostamente destinados ao público jovem da advocacia goiana 

alEGo ativa Em Goianira

Diretoria responsável pela execução do programa, registrou 
7.649 atendimentos, em serviços para diversas áreas sociais

O balanço oficial da nona 
edição do programa itine-
rante Alego Ativa foi divul-
gado nessa terça-feira, 28, 
pela Diretoria de Assuntos 
Institucionais da Assem-
bleia Legislativa. Realizada 
no município de Goianira, 
na região Metropolitana de 
Goiânia (RMG), a retomada 
da ação, realizada no últi-
mo sábado, 25, contou com 
7.649 atendimentos, distri-
buídos entre os 57 serviços 
oferecidos à comunidade, 
nas áreas de assistência 
social, médica, jurídica e, 
ainda, cursos e oficinas 
profissionalizantes.

O evento foi realizado 
em parceria com a Agên-
cia Goiana de Municípios 
(AGM) e entidades públi-
cas e privadas, além da 
colaboração de funcioná-
rios da Casa. Os protocolos 
sanitários para evitar a dis-
seminação da covid-19 fo-

ram respeitados no evento. 
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. 
Com oito edições contabi-
lizadas entre os anos de 
2019 e 2020, o Alego Ativa 
permaneceu suspenso por 
um ano e meio, em razão 
da alta nos casos de coro-
navírus no estado. 

Em Goianira, os atendi-
mentos foram realizados 
de forma gratuita e simpli-
ficada, em uma estrutura 
montada às margens do 
Lago Municipal Umberto 
Donato Ialace. Dentre eles, 
as diversas especialidades 
na área da saúde foram 
destaque, como consul-
tas pediátricas, odonto-
lógicas, oftalmológicas e 
psicológicas. Também foi 

disponibilizada a aplica-
ção da vacina contra a 
covid-19, bastante procu-
rada pela comunidade.

Outros atendimentos 
de grande demanda esta-
vam voltados à emissão 
de documentos e asses-
soria jurídica. Houve, ain-
da, coleta para doação de 
sangue pelo Hemocentro, 
vacinação antirrábica para 
animais, apresentações 
culturais, cortes de cabelo, 
cadastramento para vagas 
de estágio, palestras, den-
tre outros serviços. 

O evento foi aberto com 
a execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro, pela banda da 
Polícia Militar de Goiás (PM-
-GO), acompanhada de alu-
nos dos Colégios Estaduais 
da PM-GO José Silva Olivei-
ra e Padre Pelágio. O presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Lissauer 
Vieira (PSB), e o prefeito 

de Goianira e presidente 
da Associação Goiana dos 
Municípios, Carlão da Fox 
(DEM), e outras autorida-
des, fizeram a entrega de 
chromebooks (notebooks 
que funcionam usando o 
sistema operacional Chro-
me OS, mais leve) para os 
estudantes. Também foi 
realizado plantio de mu-
das de plantas nativas do 
bioma Cerrado.

A ação foi finalizada 
com um casamento comu-
nitário, com a oficialização 
de 35 matrimônios.

Avaliação
De acordo com o pre-

sidente da Casa de Leis, o 
evento superou as expec-
tativas. “Ficamos surpresos 
e motivados com o Alego 
Ativa realizado em Goiani-
ra, porque essa edição foi 
a primeira desde o início 
da pandemia, e o resultado 
nos surpreendeu. Mesmo 
ficando há tanto tempo 
sem realizar o evento, con-
seguimos fortalecer ainda 
mais o projeto, agregando 
novos parceiros e serviços, 
o que resultou em quase 

oito mil atendimentos”, ce-
lebrou Lissauer.

O parlamentar reafir-
mou o compromisso do 
Parlamento goiano na 
viabilização de melho-
rias para a sociedade. 
“Temos parceiros e servi-
dores dedicados, que dão 
condições para que tudo 
aconteça da melhor for-
ma. E essa é a nossa mis-
são: ajudar a população, 
levando benefícios e dig-
nidade aos municípios do 
interior, que precisam do 
nosso apoio”, enfatizou.
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A ação foi finalizada com um casamento comunitário, com a oficialização de 35 matrimônios

Número é referente à 9ª edição, realizada no sábado, 25
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Reconhecimento
O Hot Park, maior parque aquático da América Latina, ocupa a terceira posição no ranking 
“Top 10 Parques Aquáticos da América Latina”, segundo pesquisa “Theme Index and Musem 
Index 2020”, que acaba de ser divulgada pela Themed entertainment Association (TeA/Ae-
COM), uma associação internacional sem fins lucrativos que representa os principais criadores, 
desenvolvedores, designers e produtores de lugares e experiências interessantes. Pelo sexto 
ano consecutivo o Hot Park aparece na lista.

tuRismo
Na próxima sexta-feira, dia 1º de outubro, a WAM Hotéis assume as operações do Hotel dom Pe-
dro Laguna Beach Resort & Golf, localizado no Condomínio Aquiraz Riviera, no Ceará. A parceria foi 
firmada com os grupos internacionais “Saviotti”, “Violas” e “CIF” e também envolve o desenvol-
vimento da multipropriedade no empreendimento. O destino é perfeito para quem deseja férias 
românticas ou em família. Por estar estrategicamente situado a menos de 40 minutos do Aeroporto 
de Fortaleza, o empreendimento recebe hóspedes de todo Brasil além de muitos estrangeiros que 
já conhecem a qualidade da marca e que vem em busca das belezas tropicais

Desconto
A Campanha “Juntou Selos Ganhou descontos” do Bretas está quase no fim, 18 mil produtos 
com desconto já foram trocados. Mas ainda dá tempo do consumidor trocar seus selos! O clien-
te tem até dia 30 de setembro pra ganhar os selos e preencher a cartela e até dia 15 de outubro 
para fazer a troca por descontos em eletroportáteis. A cada 20 selos + R$ 29,90 e o cliente leva 
para casa uma prancha alisadora ou um cortador de cabelo e barba. Já o máximo são 50 selos 
+ R$ R$ 119,90 e o cliente adquire um aspirador de pó vertical.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A linha de granolas de Dona Raiz ganha dois novos sabores: banana e cacau. As novi-
dades são adoçadas com açúcar mascavo e são ideais para começar o dia, seja para o 
café da manhã e ou até mesmo para lanches durante o dia. O produto é uma mistura de 
aveia, castanha de caju, coco, linhaça e outros ingredientes, dependendo do sabor.  A 
novidade será comercializada em embalagens com 250g.

fRauDes

Banco Central aprova medidas 
adicionais de segurança para PIX

a partir de 16 de no-
vembro, as insti-
tuições financeiras 

poderão bloquear o rece-
bimento de transferências 
via Pix a pessoas físicas 
por até 72 horas, caso haja 
suspeita que a conta be-
neficiada seja usada para 
fraudes. A medida consta 
de resolução publicada 
hoje (28) pelo Banco Cen-
tral (BC), com medidas 
adicionais de segurança 
para o sistema instantâ-
neo de pagamentos.

Segundo o BC, o blo-
queio preventivo per-
mitirá que a instituição 
financeira faça uma aná-
lise mais cuidadosa de 
fraude em contas de pes-
soas físicas, aumentando 
a chance de recuperação 
dos recursos por vítimas 
de algum crime ou extor-
são. O bloqueio será ime-
diatamente comunicado 
ao usuário recebedor.

A resolução também 
torna obrigatória a noti-
ficação de infração, por 
meio da qual as institui-
ções registram eventuais 
irregularidades e com-
partilham as informações 
com as demais institui-
ções sempre que houver 
consulta a uma chave 
Pix. Atualmente, essa no-
tificação é facultativa. O 
BC também ampliou o 
uso do mecanismo para 
transações em que pa-
gador e recebedor te-
nham contas no mesmo 
banco e para operações 
rejeitadas por suspeita 
fundada de fraude.

O uso de informações 
vinculadas às chaves Pix 
será ampliado para preve-
nir fraudes. As instituições 
poderão consultar as no-
tificações de fraudes vin-
culadas a usuários finais 
mesmo em procedimentos 
não vinculados diretamen-

te ao sistema de pagamen-
tos instantâneos, como 
abertura de contas.

Responsabilização
A resolução obrigou que 

os mecanismos de segu-
rança adotados pelas ins-
tituições sejam no mínimo 
iguais aos procedimentos 
do BC. Casos de excessi-
vas consultas de chaves 

Pix que não resultem em 
liquidação ou de consul-
tas a chaves inválidas de-
verão ser identificados e 
devidamente tratados.

O BC também deter-
minou que as instituições 
que oferecem o Pix serão 
responsabilizadas caso 
fique comprovado que a 
fraude decorreu de falhas 
nos mecanismos de segu-

rança e de gerenciamento 
de riscos. As instituições 
estarão obrigadas a usar 
as informações vinculadas 
às chaves Pix como um 
dos fatores para autorizar 
ou rejeitar transações.

Aprimoramento
Em nota, o BC informou 

que as medidas criam in-
centivos para que os parti-

cipantes do Pix aprimorem 
cada vez mais seus meca-
nismos de segurança e de 
análise de fraudes. Todas 
as medidas entrarão em 
vigor em 16 de novembro, 
exceto os limites de R$ 1 
mil para transações notur-
nas entre pessoas físicas, 
aprovado na semana pas-
sada, que entra em vigor 
em 4 de outubro.

Recursos poderão ser bloqueados por 
72 horas em suspeitas de fraude
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 O Banco Central também ampliou o uso do mecanismo para transações em que pagador e recebedor tenham contas no mesmo banco
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Planejamento Urbano

Prefeitura de Goiânia lança 
Operação Boas Compras 2021

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

de Planejamento Urbano e 
Habitação (Seplanh), lança 
nesta terça-feira (28/9) a 
Operação Boas Compras 
2021, que busca intensi-
ficar as ações de fiscaliza-
ção e de segurança na re-
gião da 44, em virtude do 
aumento da circulação de 
pessoas no local, por conta 
das compras de fim de ano.

O lançamento da Ope-
ração Boas Compras 2021 
é realizado durante a visita 
do prefeito Rogério Cruz à 
região, onde fará a libera-
ção do tráfego de veículos 
no viaduto da Avenida Les-
te-Oeste sobre a Marginal 
Botafogo, fazendo a liga-
ção do Setor Norte Ferro-
viário e o Setor Nova Vila.

As ações da operação 

terão início no próximo 
dia 1º de outubro e se-
guem até 31 de dezem-
bro, e serão realizadas 
por auditores fiscais da 
Seplanh Goiânia e da 
Secretaria Municipal de 
Mobilidade (SMM), com 
suporte de agentes da 
Guarda Civil Metropolita-
na de Goiânia e apoio da 
Associação Empresarial 
da Região da 44 (AER44).

De acordo com o se-
cretário municipal de 
Planejamento Urbano e 
Habitação, Valfran Ribeiro, 
a operação busca garantir 
a segurança de clientes e 
trabalhadores que circu-
lam na região nos meses 
de outubro a dezembro, 
época de maior circulação 
de pessoas no local.

“Nestes meses ocorre 
um aumento exponencial 

na quantidade de pessoas 
que passam pela 44 e ruas 
adjacentes em virtude das 
compras de fim de ano, o 
que atrai ainda mais ven-
dedores irregulares. Nos-
so intuito é garantir que 

clientes e trabalhadores 
formais possam ter a se-
gurança de transitar, libe-
rando os passeios públicos 
e organizando o tráfego de 
veículos na região”, destaca.

Além da ampliação do 

número de auditores fis-
cais da Seplanh Goiânia e 
de agentes da Guarda Ci-
vil, durante a operação a 
SMM também irá ampliar 
o número de agentes de 
trânsito em operação na 

região, visando maior 
respeito às regras de 
trânsito e às sinalizações 
horizontais e verticais, 
buscando garantir maior 
fluidez no trânsito e se-
gurança aos pedestres.

Operação tem por objetivo intensificar 
as ações de ordenamento da região 
da 44, com ampliação das equipes de 
fiscalização e segurança na região
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As ações da operação terão início no próximo dia 1º de outubro e seguem até 31 de dezembro, e serão realizadas por auditores fiscais 

saúde

Educação adere à campanha da 
ONU contra o desperdício de comida

A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME), 
aderiu à campanha da 
Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO) contra 
o desperdício de comida. O 
Dia Internacional de Cons-

cientização sobre Perda e 
Desperdício de Alimentos 
é celebrado pelo segundo 
ano consecutivo no dia 29 
de setembro e na rede mu-
nicipal de ensino o evento 
de adesão será realizado 
na Escola Municipal Pedro 
Gomes de Menezes.

O evento contará 
com a participação do 
secretário municipal 
de Educação, professor 
Wellington Bessa. Na pro-
gramação, estão previstas 
apresentações culturais 
de recital de poesia, con-
tação de histórias e plan-
tação de hortaliças do 
projeto na horta comuni-
tária da instituição.

A iniciativa mundial 
da ONU tem por objetivo 
conscientizar a população 

sobre o desperdício de ali-
mentos gerado, diante de 
uma parcela significativa 
de habitantes que estão 
submersos no mapa da 
fome e viram, com o imi-
nência da pandemia de 
Covid-19, a insegurança 
alimentar aumentar cada 
vez mais. A data chama a 
atenção de consumidores 
e produtores para repen-
sar formas sustentáveis de 
produção, consumo e des-
carte de alimentos.
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Dia Internacional da Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos

Solenidade de conscientização será 
realizada nesta quarta-feira (29/9), data em 
que se celebra mundialmente a iniciativa
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Dia Das cRiaNÇas
O Boticário acredita que tem o poder de transformar 

o imaginário em realidade, e que o lúdico nunca foi 
tão necessário para as crianças reinventarem suas 

brincadeiras dentro de casa como agora. Pensando 
nisso, a marca traz lançamentos nas linhas de 

perfumaria infantil, que unem personagens queridos 
pelas crianças e estimulam a imaginação. em 

lançamento inédito com a disney, o Boticário apresenta 
as linhas de cuidados e perfumaria como opções 

divertidas e presenteáveis para o dia das Crianças. A 
colaboração traz duas linhas que prometem ser sucesso 
de vendas e desejo para o público: produtos licenciados 

dos universos de Moana e Star Wars.

WaM Hotéis cHega ao ceaRá
Na próxima sexta-feira, dia 1º de outubro, a WAM 
Hotéis assume as operações do Hotel dom Pedro 

Laguna Beach Resort & Golf, localizado no Condomínio 
Aquiraz Riviera, no Ceará. A parceria foi firmada 

com os grupos internacionais “Saviotti”, “Violas” 
e “CIF” e também envolve o desenvolvimento da 
multipropriedade no empreendimento. O destino 
é perfeito para quem deseja férias românticas ou 
em família. Por estar estrategicamente situado a 

menos de 40 minutos do Aeroporto de Fortaleza, o 
empreendimento recebe hóspedes de todo Brasil além 

de muitos estrangeiros que já conhecem a qualidade da 
marca e que vem em busca das belezas tropicais.

cuRso DestiNaDo à gestaNte
estão abertas as inscrições para a 108ª edição do curso 

“Gestar Vidas”, promovido pelo Hospital estadual e 
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HeMNSL), 

que acompanha e orienta as futuras mamães ao longo 
de suas gestações com palestras dos mais variados 

temas relacionados à maternidade. Ao fim do curso, as 
participantes são presenteadas com um kit de enxoval  
para o seu bebê, doado por parceiros da unidade, com 

roupinhas, fraldas de pano e descartáveis, produtos 
de higiene, mantas e outros mimos carinhosamente 

preparados pelo grupo. As inscrições, disponíveis até o 
dia 15 de outubro, poderão ser feitas diretamente com 

a equipe do Serviço Social da unidade, pelo telefone 
3999-3860.

susteNtabiliDaDe
Até 1º de outubro, a estácio promoverá a 9ª Semana 
de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. este 
momento é ideal para promover ações relacionadas 

às três dimensões sustentáveis: ambiental, econômica 
e social. Neste ano, ainda por conta da pandemia da 

Covid-19, todas as iniciativas estão sendo estimuladas 
pelos organizadores para acontecerem por meio da 

internet, como palestras e debates on-line e lives, 
entre 9h e 18h. O evento gratuito será aberto a todos 

os alunos e ao público externo. Confira a programação 
nos sites dos respectivos campi da estácio. Mais 

informações por meio do site – selecione sua unidade - 
https://estacio.br/

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Stand de Vendas – Valeriano Sahium, daiane Oliveira e Marcio de Britto, eram convidados do coquetel 
de lançamento do novo Stand de vendas do Gran Life no último dia 23 de setembro em Anápolis.

Tatu Bola - Felizes, os recém casados Tomás Tittoto 
e Mariana Bicalho, reuniram com amigos (Vinícius 
Bueno e Marcela Marques) e familiares no Bar Tatu 
Bola, na última sexta-feira. É bom lembrar que o Tatu 
Bola disponibiliza seu espaço para a realização de 
eventos privados e empresariais. 

2

3 4

Gran Life - Os investidores foram recebidos pelo diretor Calil Musse, o arquiteto Flavio Aleixo, o gerente 
de contratos Alessandro Araújo e o gerente comercial Robério Siqueira, todos da ABL Prime. A Trinus foi 
representada pelo líder de relacionamentos Thiago Gomes.
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Lançamento - Coquetel de lançamento do 
blend de óleos da Influencidaora Thays Jubé , by 
senseinfluence. A empresária de eventos, Mirelle 
Pinheiro, foi uma das convidadas.
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infraestrutura

Iporá recebe R$ 146,3 milhões em 
investimentos para o município

o governador Ronal-
do Caiado realizou, 
nesta terça-feira 

(28), a entrega de R$ 146,3 
milhões em investimentos 
para o município de Iporá, 
no Oeste goiano. No co-
meço da manhã, Caiado 
inaugurou a ampliação do 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário, que recebeu re-
cursos de R$ 36 milhões 
da Saneago. Houve ainda a 
inauguração do anel viário 
do município, que contou 
com recurso estadual de 
R$ 12,8 milhões.

Na sequência, entregou 
a obra de reconstrução de 
111,5 quilômetros da GO-
060, que representa um re-
passe de R$ 97,5 milhões 
do Governo de Goiás. A 
agenda contemplou ain-
da a distribuição de 300 
Chromebooks a estudan-
tes da terceira série do 
Ensino Médio.

“Mostramos a aplicação 
correta do dinheiro público 
para as regiões que esta-

vam sendo mais penaliza-
das. O Oeste era uma delas”, 
afirmou Caiado. “O cidadão 
agora vê as coisas aconte-
cendo na vida, no interior, 
e percebe que existe uma 
dedicação específica e uma 
parceria entre os prefeitos”, 
completou o governador, 
que reforçou a importância 
de se governar com espíri-
to republicano, em aliança 
com os gestores municipais. 
“Graças a essa parceria da-
mos conta de atender cada 
um e ampliamos a ação 
conjunta para desenvolver-
mos e darmos uma melhor 
perspectiva para as pessoas 
aqui vivem”, pontuou.

O sistema da Saneago 
ampliou a estrutura de 
esgotamento sanitário em 
7.878 ligações domicilia-
res, o que beneficiou mais 
de 14 mil moradores. A 
obra entregue é formada 
por 149 quilômetros de re-
des coletoras de esgoto e 
um interceptor. Com a ben-
feitoria, 37 bairros de Iporá 

passam a ter acesso ao sis-
tema de coleta de esgoto.

“É uma obra com tecno-
logia sofisticadíssima, na 
qual não era possível fazer 
perfuração em algumas 
regiões da cidade, pois o 
terreno desmoronava. Uti-
lizamos o que chamam de 
sistema Tatu, com perfura-
ções por quilômetros afo-
ra com quase oito metros 
de profundidade para que 
possa passar toda a tubula-
ção”, detalhou Caiado. “Isso 
é algo maravilhoso. São 14 
mil pessoas atingidas com 
mudança na sua qualidade 
de vida”, afirmou.

O número representa 
uma elevação do índice de 
atendimento da população 
com o serviço para 80%, 

antes eram registrados 
52%. “São poucas cidades 
no Brasil que superam esta 
marca”, destacou o presi-
dente do Saneago, Ricardo 
Soavinski. “Não poupamos 
esforços para concluir esta 
obra, e bem feita, levando 
conforto à população. Anos 
atrás falavam que não in-
vestiam em esgoto porque 
é debaixo da terra; não 
viam, não dava voto. Mas 
hoje isso mudou. As pes-
soas sabem a importância 
que tem”, completou.

Proprietária do Grand 
Hotel, Telma Paes Baldu-
íno de Faria relatou que 
até se ajoelhou quando a 
comitiva passou na porta. 
“Foram 20 anos de sofri-
mento, mas um dia eu sa-

bia que Deus iria mandar 
um homem de palavra, 
honra e glória, para devol-
ver aquela obra à nossa 
população e às visitas que 
chegam a Iporá”, celebrou.

“Goiás precisava de um 
governador que o amasse 
como o senhor. O Estado e 
nós, goianos, é que ganha-
mos com isso”, enalteceu o 
prefeito de Iporá, Naçoitan 
Leite. “A gente fica envai-
decido de ver obras como 
essa, em que a nossa po-
pulação vai se sentir bem 
lá no futuro. Esse negócio 
de fossa não existe mais”, 
afirmou ao citar as entre-
gas da Saneago. Destacou 
a qualidade das estradas 
no estado e sua impor-
tância logística.

O serviço de abasteci-
mento de água é univer-
salizado em Iporá, com 
100% da população urba-
na do município atendida. 
Atualmente, a Saneago 
tem aprimorado o atendi-
mento e reforçado a oferta 
de água, com atenção es-
pecial à redução de perdas 
na distribuição. Enquanto 
a média nacional atinge 
39%, os índices atualizados 
da companhia são de ape-
nas 26,9% para o Estado e 
22,69% para Iporá. “Goiás 
é o campeão, graças a um 
esforço muito grande que 
a gente faz, pois se per-
dermos água, com menos 
água para a população, é 
mais dinheiro jogado fora”, 
pontuou Soavinski.

Com recursos de R$ 36 milhões, 
obra da Saneago beneficia 14 mil 
moradores em 37 bairros. Trecho de 
111,5 quilômetros de rodovia recebe R$ 
97,5 milhões em recursos estaduais. 
Anel viário conta com repasse de R$ 
12,7 milhões. Na educação, 300 alunos 
são contemplados com Chromebooks 
para suporte às aulas
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Caiado em Iporá, durante inauguração de obras de infraestrutura e saneamento, além de entrega de Chromebooks para estudantes do Ensino Médio: 
“O cidadão agora vê as coisas acontecendo na vida, no interior, e percebe que existe uma dedicação específica e uma parceria entre os prefeitos”.

São 111,5 quilômetros 
executados pela Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra). Fo-
ram realizados os serviços 
de reciclagem do asfalto, 
sinalização horizontal e 
vertical, além de drenagem 
superficial e pintura. A obra 
recebeu R$ 97,5 milhões do 
Tesouro Estadual e contem-
pla a extensão entre Iporá 
e Firminópolis. A rodovia é 
um corredor de escoamento 
da produção agrícola e liga 
a Região Metropolitana ao 
estado do Mato Grosso.

“Estamos dando trânsi-
to para Goiás. Não adianta 
ter as federais, sem essas 
artérias que ligam à via 
principal. Você isola o Es-
tado”, observou Caiado, que 
completou: “Trabalho todo 
dia e sou exigente com a 
obra: é asfalto de qualida-
de”. O anel viário de Iporá 
também foi contemplado 
com serviços do Governo 
de Goiás. A recuperação 
da estrutura recebeu um 
aporte financeiro de R$ 
12,8 milhões para reca-
peamento e sinalização. 

A obra compreende um 
trecho de 9,6 quilôme-
tros, no trecho entre o 
perímetro urbano do 
município e a GO-060 e 
ainda entre a GO-174 e 
a avenida Rio Branco.

Presidente da Goinfra, 
Pedro Sales salientou que 
poucos lugares foram tão 
favoráveis para a execução 
de obras da agência como o 
Oeste goiano. “Foi uma con-
vergência de bons fatores 
e empreitadas que deram 
muito certo”, afirmou. Sobre 
o anel viário, salientou que 

se trata de uma intervenção 
importantíssima, dado que 
Iporá é uma cidade polo na 
região. No trecho, conforme 
explicou, “há uma grande 
pressão, [pois] interage com 
várias saídas e tem tráfego 
muito pesado. De modo que 
é uma obra tão estruturan-
te e assim foi tratada por 
nós, digna do investimento 
que aqui ocorreu”.

Educação
Em Iporá, o governa-

dor também entregou 300 
Chromebooks aos estudan-

tes da terceira série do Ensi-
no Médio. O equipamento é 
similar ao notebook, porém 
com funcionalidades e apli-
cativos semelhantes aos de 
um celular. O recurso tecno-
lógico é destinado a 60 mil 
estudantes em todo o Esta-
do, com investimento total 
de R$ 144 milhões.

“E vamos investir mui-
to mais, dando às crianças 
e jovens a real perspecti-
va de uma educação de 
qualidade, para que sejam 
competitivas no futuro e te-
nham condições de ter sua 

profissão, dignidade. Isso é 
construir um Estado voltado 
para aquilo que esperam de 
um governo”, disse Caiado.

Em nome dos estudan-
tes, Heitor Vieira de Jesus 
agradeceu pelas escolas 
equipadas e tecnologia 
adequada. “Temos certeza 
que esse governo é um 
divisor de águas nas polí-
ticas públicas na educação 
de Goiás”, afirmou o aluno. 
“Estamos gratos por todo 
esse incentivo e investi-
mentos nas escolas”, com-
pletou Ester Rosa da Silva

Caiado esteve ainda no portal da cidade, no setor Parque 
das Estrelas, para entregar a reconstrução da GO-060
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

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

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

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

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

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

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

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

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

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

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

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

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

motos

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

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

Libertadores: Flamengo enfrenta 
Barcelona em busca de vaga na final
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o Flamengo enfren-
ta o Barcelona de 
Guayaquil (Equa-

dor) em busca da vaga na 
decisão da edição 2021 da 
Libertadores. Após vencer 
por 2 a 0 na última sema-
na no Maracanã, o Rubro-
-Negro chega como franco 
favorito à partida realizada 

no estádio Monumental de 
Barcelona, nesta quarta-
-feira (29) a partir das 
21h30 (horário de Brasília).

Com a vantagem obti-
da na ida, o time da Gávea 
avança mesmo com um 
empate ou com uma der-
rota por um gol de diferen-
ça. Além disso, o Flamengo 

passa caso perca por dois 
gols de diferença e mar-
que ao menos um gol. Já 
no caso de vitória de 2 a 
0 dos equatorianos a vaga 
na decisão será definida na 
disputa de pênaltis.

Para esta partida, o 
técnico Renato Gaúcho 
contará com o retorno de 

duas peças importantes, o 
meia uruguaio Arrascaeta 
e o lateral Filipe Luís, am-
bos recuperados de lesão. 
Assim, a provável escala-
ção do Rubro-Negro para 
enfrentar o Barcelona é: 
Diego Alves; Isla, Rodrigo 
Caio, David Luiz e Filipe 
Luís; Willian Arão, Andreas 

Pereira, Everton Ribeiro e 
Arrascaeta; Bruno Henri-
que e Gabriel Barbosa.

Se o Flamengo conta 
com a vantagem da vitória 
na partida de ida, o Barcelo-
na contará com o apoio de 
sua torcida. Para a partida 
desta quarta, o estádio Mo-
numental teve 30% de sua 

capacidade liberada (com 
cerca de 17 mil ingressos 
colocados à venda).

Quem passar entre Fla-
mengo e Barcelona enfren-
ta o Palmeiras na grande 
decisão da Libertadores, no 
dia 27 de novembro no es-
tádio Centenário, em Mon-
tevidéu (Uruguai).

Rádio Nacional 
transmite 
partida ao vivo 
nesta quarta
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