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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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Balada com luz negra Advogado agredido
e fumaça em vez de
repudia exploração
debate de propostas
política do caso

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
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ELEIÇÕES OAB-GO

O

pré-candidato
à
presidência
da
OAB-Goiás, Pedro
Paulo de Medeiros, voltou 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 agredido por policiais militares
em frente ao Centro Comercial Praça da Bíblia, em
Goiânia. Em recente decisão, 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 advocacia. “O que mais me chateia é ficar remoendo esse
fato, passando novamente
esses vídeos (da agressão) que a minha família
tem acesso”, reforça Orcélio, ao lembrar que sua
mãe só assistiu o conteúdo de tortura dos PMs
após receber uma propaganda de campanha de
Pepê, usando o fato e os
vídeos para atacar o atual
comando da OAB-Goiás.
A áudio de Orcélio circulou nas redes sociais e em
grupos de WhatsApp, provocando 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 advogado agredido pelos policiais
também saiu em defesa

Divulgação

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

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
Pedro Paulo Medeiros, candidato da oposição à OAB-GO: exibição
contínua do vídeo da agressão perturbou a mãe do advogado

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 presidente Lúcio Flávio foi lá (na
delegacia) pessoalmente.
Deu todo amparo, inclusive psicológico, a mim e
minha família”, disse.
À época, a seccional
goiana também emitiu nota
condenando a ação policial,
exigindo “providências ime-

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

diatas” do Governo de Goiás,
da Secretaria de Segurança
Pública, bem como da Corregedoria da Polícia Militar,
quanto ao imediato afastamento dos responsáveis
pela agressão, abertura de
procedimento investigatório “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 advogados de todo Brasil, foi
convocado pela OAB-GO no
local da ocorrência.

Na semana passada, a Justiça determinou a prisão
preventiva do Tenente Gilberto Borges da Costa, flagrado 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 afastados de suas funções.
Ao final da mensagem em

que repudiou a exploração
do seu caso pela campanha
de Pedro Paulo Medeiros,
Orcélio Júnior fez questão 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.”

SEM APOIO DO BOLSONARISMO

o caso de Gayer.
O prefeito, na verdade, buscava fazer média
e atrair simpatias, imaginando 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 bolsonaristas, por exemplo, não há
meia conversa ou enganação: 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 deputado federal Elias Vaz, do
PSB, o deputado estadual
Talles Barreto, do PSDB, e
o deputado estadual Ma-

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

jor Araújo, do PSLO. Teve
46 mil votos, o dobro de
Elias Vaz e de Major Araújo 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 urnas, no ano que vem, na
corrida pelo governo do
Estado, não vai dar certo.
Essa posição tem sido
externada com frequên-

Reprodução

O prefeito de Aparecida
Gustavo Mendanha e o
ativista Gustavo Gayer já
foram próximos e chegaram até a protagonizar
lives, no Instagram, em
que trocaram amabilidades e fizeram elogios ao
presidente Jair Bolsonaro.
Agora, Gayer postou um
vídeo com pesadas críticas a Mendanha, inclusive pela aproximação com
o ex-governador Marconi
Perillo e o PSDB.
Mendanha,
quando
fez a live com o ativista,
foi criticado por aparecer ao lado de um extremista considerado polêmico, por se envolver em
episódios desgastantes
como a agressão a enfermeiras em uma manifestação em Brasília
ou ataques ao Supremo
Tribunal Federal, como é

Reprodução

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

Mendanha: agora alvo dos bolsonaristas em Goiás por se
aproximar de Marconi e do PSDB Mendanha é um vira-casaca

cia também pelo deputado federal Major Vítor
Hugo, ligado umbilicalmente ao presidente,
que tem feito críticas
pesadas a Mendanha.
Segundo o parlamentar,
o prefeito aparecidense

não tem “caracterização
ideológica” e é um político sem convicções
apenas tentando atrair
fisiologicamente apoios
sem levar em consideração o conteúdo programático de cada um.
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REESTRUTURAÇÃO

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

O

governador Ronaldo Caiado anunciou,
na noite da última
segunda-feira, 27, a inclusão no orçamento de 2022
da progressão salarial de
docentes e técnicos-administrativos da Universidade
Estadual de Goiás (UEG).
Para atender as progressões
dentro da lei vigente, serão
destinados recursos a mais
no orçamento da universidade para o próximo ano.
Também afirmou que haverá concurso público para
a contratação de 94 docentes dos cursos da área
de ciências da saúde e biológicas da universidade.
“Educação é prioridade
em nosso governo. Depois

de dar o maior orçamento
da história da UEG (R$ 304
milhões), já incluí no orçamento de 2022 a progressão salarial aos seus docentes e técnicos. E também
vamos fazer concurso em
2021 para 94 docentes no
campus de saúde Itumbiara”, afirmou Caiado em publicação nas redes sociais.
O enfoque do concurso
público é para o curso de
medicina, que possui apenas três professores efetivos 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-
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Mais de 450 servidores técnicoadministrativos e 970 docentes são
beneficiados com atendimento de
demanda antiga da universidade,
que está presente em todas as
oito macrorregiões do Estado

Ao todo, mais de 450 servidores técnico-administrativos da UEG e aproximadamente 970 professores serão beneficiados

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

Medicina

Neste ano, para garantir a manutenção do curso de medicina da UEG e
atender a demandas mais
emergenciais, a universi-

dade já realizou um processo seletivo simplificado
para a formação de cadastro de reserva de professores de 37 especialidades.
Além disso, em parceria
com a Prefeitura de Itumbiara, 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 presente em todas as oito
macrorregiões do Estado
de Goiás e, ao longo de
sua existência, já formou
dezenas de milhares de
estudantes. A universidade possui um papel social
importante, tendo em vista
que 86% de seus estudantes são oriundos de escolas públicas e encontram

na instituição uma oportunidade para acesso a um
curso superior gratuito e
de qualidade.
A instituição também
possui um programa próprio 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 famílias de baixa renda tenham condições de pagar
um plano de internet para
assistir às aulas remotas.
Além disso, a UEG disponibiliza, em seus editais
de vestibular, duas vagas
suplementares em cada
um dos cursos para candidatos quilombolas. Outra medida é a realização
de um vestibular especial
que garante uma vaga suplementar em cada curso
para candidatos refugiados ou portadores de visto/acolhido humanitário.

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 espefícico, denominado Sala do
Empreendedor, na sede
da Prefeitura da Cidade
de Goiás. No local, os empresários 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 edição da campanha GoiásFomento na Rota do Turismo.
O evento aconteceu no
Hotel Vila Boa, e contou
com a resença de autoridades, empresários e entidades do setor turístico do
município e região. O acordo de cooperação técnica
foi firmado entre a Prefei-

tura da Cidade de Goiás, a
GoiásFomento e as Secretarias de Estado de Indústria e Comércio e da Retomada. Na ocasião, foram
apresentadas as linhas de
crédito disponíveis, principalmente aquelas específicas para o segmento do
turismo.
O presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar,
comemorou o fato de o
evento ter sido bastante prestigiado pelos empresários da Cidade de
Goiás. Eles fizeram muitos 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 solicitações de empréstimo.

GoiásFomento

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
Desenvolvimento
regionalizado

“No evento de Caldas Novas nós conseguimos liberar
quase R$ 3 milhões. Esperamos que na cidade de Goiás
consigamos o mesmo resultado, ou até maior”, afirmou
Rivael Aguiar. Conforme ele,
o projeto vai trazer principalmente o benefício de
geração e emprego e renda,
pois o objetivo é atender o
plano do governador Ronaldo Caiado, que é o de promover o desenvolvimento
regionalizado no Estado.
Representando a Goiás
Turismo, o gerente de Estudos, Pesquisa e Qualificação,
Fernando Magalhães, ressaltou o apoio do governo
de Goiás facilitando o acesso ao crédito, impulsionando a geração de emprego e
renda para o setor.

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

Para pleitear o financiamento, basicamente a empresa deve ter um plano de
negócio, no caso do projeto
ser de ampliação da atividade, ou apresentar a capacidade de pagamento do empréstimo. Também é preciso
ter o registro no Cadastur,
o cadastro gratuito no Ministério do Turismo, e apresentar 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 turismo de eventos Gonzaga
Antônio de Oliveira, que é
proprietário do maior espaço 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 funcionamento é considerado
positivo, com grande número de clientes frequen-

tando o estabelecimento.
Com isso, ele já tem necessidade de fazer novos
investimentos, tanto na
contratação de mais mão-de-obra (garçons e pessoal da cozinha), quanto na
climatização do ambiente
e na aquisição de equipamentos (mais fogão e
freezer). “Vim aqui porque
eu preciso de crédito para
fomentar meu negócio”,
contou.
O prefeito Aderson Liberato Gouvea lembrou
que a cidade de Goiás é
histórica e turística. “O
evento da campanha ‘GoiásFomento na Rota do
Turismo’ veio numa hora
muito boa, porque proporciona aos nossos empresários do setor do turismo e
da cultura a possibilidade
de uma retomada”. Conforme ele, a pandemia atrapalhou muito os empreendedores da cidade, pois
segmentos de eventos,
turismo e música foram
duramente impactados.
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Em vez de discutir os temas da advocacia,
PP promove balada com luz negra e fumaça
E

m vez de recorrer aos
eventos tradicionais
de todas as campanhas 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, supostamente destinados ao público
jovem da advocacia goiana – hoje alvo principal

de todas as campanhas, já
que estão nesse segmento
a maioria esmagadora dos
inscritos na OAB-GO.
Pedro Paulo é evangélico do pé rachado, religião
a que recorreu para buscar
conforto quando passou
por situações constrangedoras com as investigações da Polícia Federal sobre a venda de resultados
dos Exames de Ordem. No
início da sua atual campanha, ele chegou a anunciar,
nos primeiros eventos, que
não seriam servidas bebidas à base de álcool.
Não cumpriu, no entanto. E, como se vê, foi muito
mais adiante, ao promover
as baladas para reunir e
festejar, em tese, com a advocacia jovem – onde procura definir a sua principal
base, já que também se
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Candidato oposicionista é evangélico
e chegou a prometer que a sua
campanha não teria bebidas
alcóolicas, mas não cumpriu

São os chamados “rolés” do Pepê, sigla que deriva das iniciais do nome de Pedro Paulo, supostamente destinados ao público jovem da advocacia goiana

trata de um grupo de profissionais recém-introduzido no mercado e portanto
sem muita lembrança sobre fatos desabonadores
ocorridos no passado tanto do candidato quando
das gestões do tempo da
chamada – e de péssima
memória – OAB Forte.
Na atual campanha,
nenhum dos quatro candidatos ainda no páreo
– o quinto, Júlio Meirelles,

desistiu – está indo tão
longe quando Pedro Paulo
na “criatividade” em matéria 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 segunda vez (foi candidato e per-

deu em 2018), prometendo ir a fundo na discussão
dos grandes desafios da
categoria, em Goiás. Mas
isso não durou muito. Vieram as festas, que foram
crescendo até nitidamente 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 promovendo encontros mais
sóbrios, como os happy
hours e os cafés da manhã. 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 chope à vontade. Mas ainda
um evento “comedido”.

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 itinerante Alego Ativa foi divulgado nessa terça-feira, 28,
pela Diretoria de Assuntos
Institucionais da Assembleia Legislativa. Realizada
no município de Goianira,
na região Metropolitana de
Goiânia (RMG), a retomada
da ação, realizada no último sábado, 25, contou com
7.649 atendimentos, distribuídos 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 Agência Goiana de Municípios
(AGM) e entidades públicas e privadas, além da
colaboração de funcionários da Casa. Os protocolos
sanitários para evitar a disseminação 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 ampliação da representatividade
e aproximação do poder
público com a sociedade.
Com oito edições contabilizadas entre os anos de
2019 e 2020, o Alego Ativa
permaneceu suspenso por
um ano e meio, em razão
da alta nos casos de coronavírus no estado.
Em Goianira, os atendimentos foram realizados
de forma gratuita e simplificada, em uma estrutura
montada às margens do
Lago Municipal Umberto
Donato Ialace. Dentre eles,
as diversas especialidades
na área da saúde foram
destaque, como consultas pediátricas, odontológicas, oftalmológicas e
psicológicas. Também foi

disponibilizada a aplicação da vacina contra a
covid-19, bastante procurada pela comunidade.
Outros atendimentos
de grande demanda estavam voltados à emissão
de documentos e assessoria jurídica. Houve, ainda, coleta para doação de
sangue pelo Hemocentro,
vacinação antirrábica para
animais,
apresentações
culturais, cortes de cabelo,
cadastramento para vagas
de estágio, palestras, dentre outros serviços.
O evento foi aberto com
a execução 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. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer
Vieira (PSB), e o prefeito

Valdir Araújo

Número é referente à 9ª edição, realizada no sábado, 25

A ação foi finalizada com um casamento comunitário, com a oficialização de 35 matrimônios

de Goianira e presidente
da Associação Goiana dos
Municípios, Carlão da Fox
(DEM), e outras autoridades, fizeram a entrega de
chromebooks (notebooks
que funcionam usando o
sistema operacional Chrome OS, mais leve) para os
estudantes. Também foi
realizado plantio de mudas de plantas nativas do
bioma Cerrado.
A ação foi finalizada
com um casamento comunitário, com a oficialização
de 35 matrimônios.

Avaliação
De acordo com o presidente da Casa de Leis, o
evento superou as expectativas. “Ficamos surpresos
e motivados com o Alego
Ativa realizado em Goianira, 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, conseguimos fortalecer ainda
mais o projeto, agregando
novos parceiros e serviços,
o que resultou em quase

oito mil atendimentos”, celebrou Lissauer.
O parlamentar reafirmou o compromisso do
Parlamento goiano na
viabilização de melhorias para a sociedade.
“Temos parceiros e servidores dedicados, que dão
condições para que tudo
aconteça da melhor forma. E essa é a nossa missão: ajudar a população,
levando benefícios e dignidade aos municípios do
interior, que precisam do
nosso apoio”, enfatizou.
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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/AECOM), 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 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

Lançamento

Desconto

A linha de granolas de Dona Raiz ganha dois novos sabores: banana e cacau. As novidades 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.

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 cliente 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.

fraudes

Banco Central aprova medidas
adicionais de segurança para PIX
A

partir de 16 de novembro, as instituições financeiras
poderão bloquear o recebimento de transferências
via Pix a pessoas físicas
por até 72 horas, caso haja
suspeita que a conta beneficiada seja usada para
fraudes. A medida consta
de resolução publicada
hoje (28) pelo Banco Central (BC), com medidas
adicionais de segurança
para o sistema instantâneo de pagamentos.
Segundo o BC, o bloqueio preventivo permitirá que a instituição
financeira faça uma análise mais cuidadosa de
fraude em contas de pessoas físicas, aumentando
a chance de recuperação
dos recursos por vítimas
de algum crime ou extorsão. O bloqueio será imediatamente comunicado
ao usuário recebedor.

A resolução também
torna obrigatória a notificação de infração, por
meio da qual as instituições registram eventuais
irregularidades e compartilham as informações
com as demais instituições sempre que houver
consulta a uma chave
Pix. Atualmente, essa notificação é facultativa. O
BC também ampliou o
uso do mecanismo para
transações em que pagador e recebedor tenham contas no mesmo
banco e para operações
rejeitadas por suspeita
fundada de fraude.
O uso de informações
vinculadas às chaves Pix
será ampliado para prevenir fraudes. As instituições
poderão consultar as notificações de fraudes vinculadas a usuários finais
mesmo em procedimentos
não vinculados diretamen-

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Recursos poderão ser bloqueados por
72 horas em suspeitas de fraude

O Banco Central também ampliou o uso do mecanismo para transações em que pagador e recebedor tenham contas no mesmo banco

te ao sistema de pagamentos instantâneos, como
abertura de contas.

Responsabilização

A resolução obrigou que
os mecanismos de segurança adotados pelas instituições sejam no mínimo
iguais aos procedimentos
do BC. Casos de excessivas consultas de chaves

Pix que não resultem em
liquidação ou de consultas a chaves inválidas deverão ser identificados e
devidamente tratados.
O BC também determinou 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 incentivos para que os parti-

cipantes do Pix aprimorem
cada vez mais seus mecanismos 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 noturnas entre pessoas físicas,
aprovado na semana passada, que entra em vigor
em 4 de outubro.
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Planejamento Urbano

Prefeitura de Goiânia lança
Operação Boas Compras 2021
A

Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal
de Planejamento Urbano e
Habitação (Seplanh), lança
nesta terça-feira (28/9) a
Operação Boas Compras
2021, que busca intensificar as ações de fiscalização e de segurança na região da 44, em virtude do
aumento da circulação de
pessoas no local, por conta
das compras de fim de ano.
O lançamento da Operação Boas Compras 2021
é realizado durante a visita
do prefeito Rogério Cruz à
região, onde fará a liberação do tráfego de veículos
no viaduto da Avenida Leste-Oeste sobre a Marginal
Botafogo, fazendo a ligação do Setor Norte Ferroviário e o Setor Nova Vila.
As ações da operação

terão início no próximo
dia 1º de outubro e seguem até 31 de dezembro, e serão realizadas
por auditores fiscais da
Seplanh Goiânia e da
Secretaria Municipal de
Mobilidade (SMM), com
suporte de agentes da
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e apoio da
Associação Empresarial
da Região da 44 (AER44).
De acordo com o secretário municipal de
Planejamento Urbano e
Habitação, Valfran Ribeiro,
a operação busca garantir
a segurança de clientes e
trabalhadores que circulam na região nos meses
de outubro a dezembro,
época de maior circulação
de pessoas no local.
“Nestes meses ocorre
um aumento exponencial

Divulgação

Operação tem por objetivo intensificar
as ações de ordenamento da região
da 44, com ampliação das equipes de
fiscalização e segurança na região

As ações da operação terão início no próximo dia 1º de outubro e seguem até 31 de dezembro, e serão realizadas por auditores fiscais

na quantidade de pessoas
que passam pela 44 e ruas
adjacentes em virtude das
compras de fim de ano, o
que atrai ainda mais vendedores irregulares. Nosso intuito é garantir que

clientes e trabalhadores
formais possam ter a segurança de transitar, liberando os passeios públicos
e organizando o tráfego de
veículos na região”, destaca.
Além da ampliação do

número de auditores fiscais da Seplanh Goiânia e
de agentes da Guarda Civil, 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 segurança aos pedestres.

Laís Borges

saúde

Educação adere à campanha da
ONU contra o desperdício de comida
Solenidade de conscientização será
realizada nesta quarta-feira (29/9), data em
que se celebra mundialmente a iniciativa

Dia Internacional da Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos

A Prefeitura de Goiânia, por
meio da Secretaria Municipal 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 municipal de ensino o evento
de adesão será realizado
na Escola Municipal Pedro
Gomes de Menezes.
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Caroline Morais
Victor Gabriel
Editor de Arte
Décio Parma

www.diariocentral.com.br

O evento contará
com a participação do
secretário
municipal
de Educação, professor
Wellington Bessa. Na programação, estão previstas
apresentações culturais
de recital de poesia, contação de histórias e plantação de hortaliças do
projeto na horta comunitária da instituição.
A iniciativa mundial
da ONU tem por objetivo
conscientizar a população

Colunistas
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José Luiz Bittencourt
Marcelo Heleno
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sobre o desperdício de alimentos gerado, diante de
uma parcela significativa
de habitantes que estão
submersos no mapa da
fome e viram, com o iminência da pandemia de
Covid-19, a insegurança
alimentar aumentar cada
vez mais. A data chama a
atenção de consumidores
e produtores para repensar formas sustentáveis de
produção, consumo e descarte de alimentos.
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Divulgação

DIA DAS CRIANÇAS
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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

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/

Divulgação

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.

2

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.

3

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.

4

Lançamento - Coquetel de lançamento do
blend de óleos da Influencidaora Thays Jubé , by
senseinfluence. A empresária de eventos, Mirelle
Pinheiro, foi uma das convidadas.

Divulgação

Curso destinado à gestante

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.

Arquivo Pessoal

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.
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infraestrutura

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

O

governador Ronaldo Caiado realizou,
nesta
terça-feira
(28), a entrega de R$ 146,3
milhões em investimentos
para o município de Iporá,
no Oeste goiano. No começo da manhã, Caiado
inaugurou a ampliação do
Sistema de Esgotamento
Sanitário, que recebeu recursos 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 GO060, que representa um repasse de R$ 97,5 milhões
do Governo de Goiás. A
agenda contemplou ainda a distribuição de 300
Chromebooks a estudantes da terceira série do
Ensino Médio.
“Mostramos a aplicação
correta do dinheiro público
para as regiões que esta-

vam sendo mais penalizadas. O Oeste era uma delas”,
afirmou Caiado. “O cidadão
agora vê as coisas acontecendo 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 espírito republicano, em aliança
com os gestores municipais.
“Graças a essa parceria damos conta de atender cada
um e ampliamos a ação
conjunta para desenvolvermos 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 domiciliares, o que beneficiou mais
de 14 mil moradores. A
obra entregue é formada
por 149 quilômetros de redes coletoras de esgoto e
um interceptor. Com a benfeitoria, 37 bairros de Iporá

Lucas Diener

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

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”.

passam a ter acesso ao sistema de coleta de esgoto.
“É uma obra com tecnologia sofisticadíssima, na
qual não era possível fazer
perfuração em algumas
regiões da cidade, pois o
terreno desmoronava. Utilizamos o que chamam de
sistema Tatu, com perfurações por quilômetros afora com quase oito metros
de profundidade para que
possa passar toda a tubulação”, 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 presidente do Saneago, Ricardo
Soavinski. “Não poupamos
esforços para concluir esta
obra, e bem feita, levando
conforto à população. Anos
atrás falavam que não investiam em esgoto porque
é debaixo da terra; não
viam, não dava voto. Mas
hoje isso mudou. As pessoas sabem a importância
que tem”, completou.
Proprietária do Grand
Hotel, Telma Paes Balduíno de Faria relatou que
até se ajoelhou quando a
comitiva passou na porta.
“Foram 20 anos de sofrimento, mas um dia eu sa-

bia que Deus iria mandar
um homem de palavra,
honra e glória, para devolver 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 ganhamos com isso”, enalteceu o
prefeito de Iporá, Naçoitan
Leite. “A gente fica envaidecido de ver obras como
essa, em que a nossa população vai se sentir bem
lá no futuro. Esse negócio
de fossa não existe mais”,
afirmou ao citar as entregas da Saneago. Destacou
a qualidade das estradas
no estado e sua importância logística.

O serviço de abastecimento de água é universalizado em Iporá, com
100% da população urbana do município atendida.
Atualmente, a Saneago
tem aprimorado o atendimento e reforçado a oferta
de água, com atenção especial à redução de perdas
na distribuição. Enquanto
a média nacional atinge
39%, os índices atualizados
da companhia são de apenas 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 perdermos água, com menos
água para a população, é
mais dinheiro jogado fora”,
pontuou Soavinski.

Caiado esteve ainda no portal da cidade, no setor Parque
das Estrelas, para entregar a reconstrução da GO-060
São 111,5 quilômetros
executados pela Agência
Goiana de Infraestrutura e
Transportes (Goinfra). Foram 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 contempla 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 trânsito para Goiás. Não adianta
ter as federais, sem essas
artérias que ligam à via
principal. Você isola o Estado”, observou Caiado, que
completou: “Trabalho todo
dia e sou exigente com a
obra: é asfalto de qualidade”. 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 recapeamento e sinalização.

A obra compreende um
trecho de 9,6 quilômetros, 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 convergência 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 estruturante e assim foi tratada por
nós, digna do investimento
que aqui ocorreu”.

Educação

Em Iporá, o governador também entregou 300
Chromebooks aos estudan-

tes da terceira série do Ensino Médio. O equipamento é
similar ao notebook, porém
com funcionalidades e aplicativos semelhantes aos de
um celular. O recurso tecnológico é destinado a 60 mil
estudantes em todo o Estado, com investimento total
de R$ 144 milhões.
“E vamos investir muito mais, dando às crianças
e jovens a real perspectiva de uma educação de
qualidade, para que sejam
competitivas no futuro e tenham condições de ter sua

profissão, dignidade. Isso é
construir um Estado voltado
para aquilo que esperam de
um governo”, disse Caiado.
Em nome dos estudantes, Heitor Vieira de Jesus
agradeceu pelas escolas
equipadas e tecnologia
adequada. “Temos certeza
que esse governo é um
divisor de águas nas políticas públicas na educação
de Goiás”, afirmou o aluno.
“Estamos gratos por todo
esse incentivo e investimentos nas escolas”, completou Ester Rosa da Silva
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imóveis

negócios

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

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

FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

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

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO WHATSAPP: (62)9-8438-7649

DODGE RAM 2500 PRATA
2008 CABINE DUPLA ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:
(62)9-8438-7649

Crédito

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

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

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

para

Semi

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

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

Crédito

Para

Novos

40.390,00 R$. Entrada + parcelas
592,83 R$. Ligue e agende sua
visita & Realize seu sonho!
Telefone ou WhatsApp : (062)
99259-4025

Consultora

Vendas: Valéria Rocha.

de

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

publicidade
legal

CRÉDITO

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

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

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

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

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

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

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

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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futebol

Marcelo Cortes/Flamengo

Libertadores: Flamengo enfrenta
Barcelona em busca de vaga na final

sasasasasa

Rádio Nacional
transmite
partida ao vivo
nesta quarta

O

Flamengo enfrenta o Barcelona de
Guayaquil (Equador) em busca da vaga na
decisão da edição 2021 da
Libertadores. Após vencer
por 2 a 0 na última semana 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 obtida na ida, o time da Gávea
avança mesmo com um
empate ou com uma derrota por um gol de diferença. Além disso, o Flamengo

passa caso perca por dois
gols de diferença e marque 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, ambos recuperados de lesão.
Assim, a provável escalação 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 Henrique e Gabriel Barbosa.
Se o Flamengo conta
com a vantagem da vitória
na partida de ida, o Barcelona contará com o apoio de
sua torcida. Para a partida
desta quarta, o estádio Monumental teve 30% de sua

capacidade liberada (com
cerca de 17 mil ingressos
colocados à venda).
Quem passar entre Flamengo e Barcelona enfrenta o Palmeiras na grande
decisão da Libertadores, no
dia 27 de novembro no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai).

