futebol

Santiago Arcos

libertadores

Goiânia - GO | Nº 1.093
quINta-feira, 30 DE SETEMBRO DE 2021
www.diariocentral.com.br

GOVERNO CAIADO

Divulgação

RECORDE DE EMPREGOS
Flamengo derrota
Barcelona e faz final
com o Palmeiras
Esporte | 12

social

Hegon Correa

benefício
Goiás dispara e alcança a marca de mais de 100 mil novos postos de trabalho
nos primeiros oitos meses do ano, liderando na Região Centro-Oeste
e promovendo retomada da economia com sustentabilidade
governo | 8

ALIANÇA 3M (MENDANHA, MARCONI E MABEL)

Fotos: Divulgação

SOMATÓRIO DE DESGASTES

Programa Mães de Goiás
entrega mais 527 cartões
no Norte goiano
cidades | 6

“Bobo da corte”

Leopoldo Silva/Agência Senado

senado
federal

Prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha junta-se ao
ex-governador Marconi Perillo e ao ex-deputado federal Sandro Mabel
para tentar montar oposição em 2022, em um cenári8o negativo
coluna momento político | 2 e política | 3
www.diariocentral.com.br

jornaldiariocentral

diariocentral

Na CPI, Luciano Hang diz
que plantonista cometeu
erro no atestado de
óbito da mãe
política | 4
(62) 4101-3231

2

política

quINta-feira, 30 de SETEMBRO DE 2021
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MOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt

MARCONI E JAYME RINCÓN CONTRATAM O MESMO
ADVOGADO DE LULA
O ex-governador Marconi Perillo pode ter
divergências, que ele alega serem incontornáveis, com o ex-presidente Lula da
Silva. Mas não quanto à defesa de ambos
nos processos judiciais a que respondem,
em separado, é claro. Marconi acaba de
contratar a banca dos advogados Cristiano
Zanini e Valeska Teixeira, que sempre atuaram como procuradores do petista e agora vão trabalhar pelo tucano-mor de Goiás.
O ex-presidente da ex-Agetop Jayme Rincón também contratou a mesma dupla de
profissionais – e, podem ter certeza, leitoras e leitores, não deve ter sido por um preço, digamos assim,
barato. Depois que Lula superou as dificuldades que enfrentava em 12 processos criminais, a cotação
dos honorários de Cristiano Zanini e Valeska Teixeira subiu exponencialmente no mercado advocatício
nacional: a não ser em troca de milhões, eles nem recebem um cliente para conversar, no escritório em
São Paulo. Por onde se conclui que Marconi e Jayme Rincón, apesar de todas as agruras, ainda dispõem
de caixa pessoal para atender a despesas, digamos assim, essenciais para a sobrevivência de cada um.

Fotos: Divulgação

(Mais informações: www.blogdojlb.com.br)

Não foi uma boa ideia Daniel
Vilela indicar Murilo Ulhoa para
uma assessoria do governador
Ronaldo Caiado. O presidente
estadual do MDB é jovem e
deveria dar sinais de que representa uma renovação.

n

LUGAR DE VANDERLAN EM 2022 É NA CAMPANHA DA REELEIÇÃO DE CAIADO

O senador Vanderlan Cardoso apareceu em um evento ao lado do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG Sandro Mabel e foi o que
bastou para nova onda de boatos dando conta de futuras traições, no caso de Vanderlan aderindo a projetos oposicionistas contra o governador Ronaldo Caiado.
É um exagero. O senador, como todo ser humano e todo político, tem os seus defeitos, mas é fundamentalmente um homem decente e de bem, que atribui valor
à palavra empenhada. Em 2022, ele estará na campanha de Caiado, provavelmente como um entusiasmado cabo eleitoral do ex-ministro Henrique Meirelles
como candidato ao Senado na chapa da reeleição.

Aliás, Daniel Vilela precisa se conscientizar de que,
se indicar aliados e parentes para negócios com o
governo do Estado, irá dar
com os burros n’água: Caiado não é compatível com
esse tipo de operação.

n

O Jornal Opção vem sugerindo que há implicações não
republicanas na gestão de
Aparecida, em especial em relação a parentes – um irmão
do prefeito, pelo menos – beneficiados pela prefeitura.

n

Pelo sim, pelo não, o Portal de Transparência aparecidense foi tirado do ar há
uma semana, sob suspeita
de “ajeitamento” da publicação obrigatória de contratos
e procedimentos, principalmente sem licitação.

n

O POPULAR PRECISA MIRAR O QUE SE PASSA NA PREFEITURA DE APARECIDA

O Ministério Público Eleitoral será chefiado, nos próximos
dois anos, pelo procurador federal Célio Vieira da Silva, que
será, portanto, quem vai comandar a fiscalização das eleições do ano que vem.

COM MENDANHA, ABRIU-SE UM VERDADEIRO FESTIVAL DE CONSULTORIAS

A prefeitura de Aparecida anuncia que está com
13 frentes de asfaltamento,
mas é falso: são, na verdade,
apenas três, que se revezam
entre os bairros, para dar a
impressão de muito serviço
em andamento.

QUEM É CANDIDATO A GOVERNADOR PRECISA PASSAR POR UM ESCRUTÍNIO

Já há pesquisas na praça
sobre a hipótese de um confronto entre o governador
Ronaldo Caiado e o prefeito
de Aparecida Gustavo Mendanha. Se a eleição fosse
hoje, o rapaz perderia por 30
pontos de diferença.

O Popular e a jornalista Fabiana Pulcineli são peculiares: gostam de denúncias contra gestores públicos, mas não qualquer um, apenas aqueles selecionados pelos
seus insondáveis critérios. Por exemplo: ignoram o que se passa na prefeitura de Aparecida, repleta de irregularidades por sinal semelhantes às que o jornal e a
jornalista supostamente “investigativa” denunciam em outras esferas de governo, como a prefeitura de Goiânia, onde disparou a proliferação de consultorias
sem licitação depois que Rogério Cruz assumiu. Consultorias, leitoras e leitores, são suspeitas por natureza. Indicam, quase sempre, manobras espúrias para o levantamento de dinheiro para bolsos privados. Iris Rezende, em suas gestões no Paço Municipal, não fez nenhuma. O governador Ronaldo Caiado, nos seus quase
três anos de mandato, também não assinou uma única. Rogério Cruz, em menos de oito meses como prefeito da capital, propôs várias, sempre sem licitação, ao
arrepio da moralidade e da lisura que a sua administração deveria obedecer.
Em Aparecida, as consultorias contratadas sem licitação se multiplicaram depois que o prefeito Gustavo Mendanha assumiu. Em cinco anos e oito
meses de gestão, ele assinou 191 contratos com dispensa de licitação e 68 baseados em inexigibilidade, um recorde nacional. Muitos envolvendo
consultorias contábeis e financeiras, com objetos difusos e difíceis de serem delineados. E sempre em valores elevados. Onde estão os repórteres “investigativos”, como Fabiana Pulcineli, que não focam essas operações? Um escritório de contabilidade de Trindade, desconhecido, foi contratado por Mendanha para auditar as despesas do hospital municipal desde 2018, com a obrigação de colocar 13 profissionais
à disposição, e, mesmo assim, não localizou nenhuma irregularidade, enquanto as Polícias Civil e Federal desencadeavam as Operações
Parasitas e Falso Positivo, desnudando um antro de corrupção dentro do HMAP. E o Ministério Público Estadual? Calado, igual a O Popular.
Mendanha é candidato a governador. Isso, obrigatoriamente, deveria defini-lo como alvo de reportagens analíticas sobre a sua gestão, se é que O Popular tem algum compromisso com os interesses da população goiana. O que se faz em Aparecida deveria ser trespassado criticamente, para mostrar o potencial que o prefeito tem, do ponto de vista
administrativo, para uma missão do porte e das exigências para comandar um ente como o Estado de Goiás. Nos últimos 60 dias, o veículo da família Câmara, que não produziu
um único jornalista em seus mais de 80 anos de existência, publicou 10 entrevistas de página inteira com Mendanha, inclusive nesta quarta, 29 de setembro. Todas efusivas, sem
nenhum questionamento sobre os seus atos à frente da prefeitura, que deveriam ser a medida para a candidatura a governador a que se propõe.

HÁ CORRUPÇÃO NA 2ª MAIOR CIDADE DO ESTADO E O HMAP É SÓ A PONTA DO ICEBERG

O prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha está devendo explicações sobre corrupção em Aparecida. O hospital municipal, alvo de sucessivas operações policiais, é só a ponta
do iceberg. Os contratos de consultoria, tão ao gosto das denúncias da repórter “investigativa” Fabiana Pulcineli, de O Popular, são escandalosos. As doações em dinheiro vivo,
idem. A cooptação da oposição, via nomeação de presidentes de partidos e de toda a classe política de Aparecida em cargos sem expediente na prefeitura, sinalizam para uma das
maiores iniquidades com dinheiro público jamais vista em Goiás. Isso não tem interesse jornalístico? O “menino de Aparecida”, como Mendanha chama a si mesmo, não
tem nada de menino. É uma raposa envelhecida da política, versado no provincianismo e no paroquialismo da cidade que (des)governa, onde falta tudo e nenhum desafio
é resolvido à altura. Também não cumpriu nenhuma das promessas que fez, nem na campanha para o primeiro mandato nem quanto ao segundo. Isso deveria gerar
uma avaliação, já que ele, um dos piores prefeitos da história das grandes cidades de Goiás, se propõe a governador Goiás. O Popular vai passar por isso calado e omisso?

SESSÕES HÍBRIDAS ESVAZIARAM O IMPACTO DAS AÇÕES DE OPOSIÇÃO NA ASSEMBLEIA

O modelo de sessões híbridas na Assembleia Legislativa, com opção para a participação online ou presencial dos deputados, acabou esvaziando o impacto e a
repercussão das ações da bancada de oposição – de resto já em processo de encolhimento com a aproximação do ano eleitoral, quando a preocupação número
um na cabeça de qualquer parlamentar é a sobrevivência, isto é, conseguir a recondução para o mandato.

n

n

n

Sobre Gustavo Mendanha: ele está tentando desesperadamente um contato com Henrique Meirelles,
que não atende nem retorna aos seus telefonemas.
O prefeito liga dia sim dia
não, religiosamente.
n

O ex-governador Marconi
Perillo submergiu, depois de ser
avisado de quem vêm aí novas
notícias relacionadas com o seu
status de réu e investigado por
receber propinas da Odebrecht.

n
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Aliança 3M (Mendanha, Marconi
e Mabel) é somatório de desgastes
O

PSDB e outros dos
poucos partidos que
se opõem ao governador Ronaldo Caiado estão em processo de sangramento, isto é, a cada
dia perdem mais e mais
lideranças, alimentando
a esperança de juntar
os cacos em torno do
imaturo e inexperiente
prefeito de Aparecida
Gustavo Mendanha na
eleição do ano que vem.
Em duas eleições seguidas -2018 e 2020 -, a
oposição definhou em
Goiás: perdeu parlamentares, prefeitos e lideranças expressivas em praticamente todos os 246
municípios goianos.
O PSDB, que controlou
o Estado por 16 anos, não
sabe o que fazer em relação às eleições do próximo ano, já que as duas

principais lideranças tucanas – ex-governadores
Marconi Perillo e José
Eliton – aparecem com
baixíssimos índices para
uma eventual disputa ao
governo de Goiás, sem falar na elevada rejeição.
A oposição goiana, representada pelo PSDB,
Patriota, PL e mais um ou
dois partidos nanico, está
agora à espera da aventura eleitoral do prefeito de
Aparecida Gustavo Mendanha que, depois de perder
apoio interno no MDB, ensaia desfiliar-se do partido
para se lançar ao governo
do Estado, com apoio de
um grupo manchado pela
corrupção e pela falta de
sustentação eleitoral.
Marconi, que tenta voltar ao cenário político do
Estado através de manifestações pelas redes sociais,

Fotos: Divulgação

Prefeito de Aparecida quer juntar
os cacos da oposição e vai buscar os
antigos algozes do MDB, também
envolvidos em denúncias de corrupção

Marconi Mabel são orientadores de Mendanha, a ponto de até colocar palavras na boca do subserviente prefeito de Aparecida

já que segue morando em
São Paulo, não consegue
mobilizar lideranças para
discutir o futuro do PSDB.
Ele pode ser candidato à
Câmara Federal, mas teme
a falta de quociente eleitoral de seu partido. Pode
também concorrer ao Palácio das Esmeraldas apenas
para estabelecer o contraditório com o governador
Ronaldo Caiado, já que
acumula desgastes ainda
por conta das denúncias

de corrupção feitas pelo
Ministério Público e está
muito mal nas pesquisas.
José Eliton, que teve votação pífia para a reeleição
quando exercia o governo
de Goiás, em 2028, sequer
cogita de disputar as eleições do ano que vem. Por
enquanto, comparece ao
seu escritório de advocacia e à sede do diretório
estadual do PSDB, já que
é o presidente da legenda.
Faltam votos a José Eliton

até em sua cidade, Posse,
onde não conseguiu, por
duas eleições consecutivas, eleger seus protegidos
políticos para a prefeitura.
O Patriota, partido presidido em Goiás por Jorcelino Braga, publicitário,
financista e ex-secretário
estadual da Fazenda do
governo Alcides Rodrigues,
planeja o lançamento da
candidatura do ex-prefeito
de Trindade Jânio Darrot
a governador, outro que

patina nas pesquisas
eleitorais e tem a família exigindo que deixe a
política. Nem o próprio
Darrot acredita que irá
concorrer em 2022.
A oposição goiana tem
como adversário ela própria: Braga não admite
se sentar com o PSDB
marconista para discutir
alianças ao pleito majoritário do ano que vem.
É que é “inimigo pessoal”
do ex-governador, conforme declarou ao jornal O
Popular, em 2020.
Sabedor de que perdeu a batalha interna no
MDB, O principal dilema
de Mendanha: aliar-se a
políticos com profundo
desgastes junto à população goiana, como Marconi
Perillo, José Eliton e tantos
outros tucanos Goiás afora. Uma votação ridícula
de Mendanha para o governo de Goiás o afastaria
definitivamente da vida
pública de Goiás. A aliança que ele está montando
já é chamada de “Oposição 3M”, de Mendanha,
Marconi e Mabel.
Divulgação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA

Deputado pede a apuração
de denúncias sobre a Unifan
Parlamentar rebate declarações do deputado federal Professor Alcides
reclamando de pagamentos do governo para a sua universidade
Em discurso no plenário da
Assembleia Legislativa, o
deputado Maycllyn Carreiro
(PRTB) afirmou ter recebido
com perplexidade o discurso do deputado federal Professor Alcides (Progressistas), que acusou o governo
do Estado de perseguição
por ter paralisado os pagamentos para a Unifan, instituição de ensino superior

da qual é fundador e diretor.
Maycllyn considerou a acusação fora da realidade e
leviana.
“Ele não contou em seu
discurso que o repasse foi
paralisado porque havia
uma denúncia para apurar
se os pagamentos deveriam ter sido feitos pelo
Estado de Goiás”, rebateu.
Depois, o deputado esta-

dual saiu em defesa do programa ProBem, que permite
o acesso de estudantes, em
situação de vulnerabilidade
social, a bolsas de estudos
integrais e parciais para a
primeira graduação em instituições de ensino superior
privadas ou públicas não
gratuitas localizadas em
Goiás.
“É um programa sério,

que tem tratado os alunos
e as universidades com respeito. O governador recebeu
o Estado com dívidas que
somavam mais de R$ 76
milhões, precisou buscar
negociação, senão milhares
de estudantes ficariam sem
sua formatura. Ele (Professor
Alcides) não tem credibilidade para desconstruir esse
programa tão importante e

Para o deputado estadual Maycllyn Carreiro, as irregularidades na
Unifan motivaram a suspensão dos pagamentos do Estado

um Governo sério como o
de Caiado”, rebateu.
Representante do PRTB,
Maycllyn Carreiro defende que a acusação e as
denúncias relacionadas à
Unifan precisam ser apuradas. No momento, o deputado federal Professor

Alcides está com o mandato cassado, por decisão do
Tribunal Regional Eleitoral,
em razão de irregularidades nos gastos da sua
campanha, em 2018. Ele
recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, e
aguarda a decisão.

“Mendanha está se aliando a tudo de ruim que o Estado de Goiás já viu”
Em declarações à coluna Giro, em O Popular, o deputado estadual
Maycllyn Carreiro, do
PRTB, fez críticas ao prefeito de Aparecida Gus-

tavo Mendanha pelas
alianças que ele, Mendanha, está começando
a desenhar com o PSDB
e com políticos envolvidos em investigações de

corrupção.
Respondendo à pergunta “Sandro Mabel
disse que Gustavo Mendanha vai aglutinar a
oposição e que Caiado

desagrega. O que acha
disso?”, Maycllyn Carneiro respondeu:
“Mendanha é como
curva de rio, porque só
junta quem espoliou o

Estado durante 20 anos. É
Mabel, é Marconi Perillo
e outros. Já Caiado agrega quem tem projeto de
Estado, que atua em prol
dos 7,2 milhões de goia-

nos e não quer a volta da
corrupção. Esse selo 3M
(Mendanha, Mabel e Marconi) simboliza tudo de
ruim e de retrocesso que
o goiano já expurgou”.
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senado federal

Na CPI, Luciano Hang diz que plantonista
cometeu erro no atestado de óbito da mãe

A

ntes disso, ele havia
alegado, em vídeo,
que sua mãe não
teria falecido se tivesse
recebido esse tipo de tratamento. A mãe do empresário morreu em fevereiro,
em um hospital da Prevent
Senior — empresa que enfrenta várias acusações,
entre elas a de induzir
médicos a prescrever esses medicamentos. Ao ser
questionado sobre o motivo da ausência de citação
à covid-19 no atestado de
óbito de sua mãe, Hang
atribuiu a omissão a um
“erro do plantonista”.
O empresário também
negou as acusações feitas contra ele, como a de
financiar a divulgação de
notícias falsas, de ter sido
integrante do “gabinete
paralelo” (grupo que teria
aconselhado o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia
e que defendia o uso de
medicamentos sem eficácia comprovada contra a

covid-19) e de ter financiado atos antidemocráticos durante as comemorações de 7 de setembro
e de ter participado de
tratativas para a compra
da vacina chinesa CanSino (sobre a qual há suspeita de irregularidades).
Durante a audiência,
Hang foi criticado pelo
presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM),
pelo relator da comissão,
senador Renan Calheiros
(MDB-AL), e pelo vice-presidente do colegiado,
Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Foram exibidos vídeos em que Hang questiona
o número de mortos pela
pandemia e as medidas
de distanciamento social,
além de um vídeo em que
ele aparece ao lado de Jair
Bolsonaro em uma visita, segundo Randolfe, ao
chamado gabinete de crise
contra a covid-19 (instalado pelo governo federal).
Por outro lado, ele recebeu o apoio de senadores

Leopoldo Silva/Agência Senado

Em depoimento prestado à CPI da
Pandemia nesta quarta-feira (29), o
empresário Luciano Hang reconheceu
que sua mãe recebeu tratamento
com medicamentos sem eficácia
comprovada contra a covid-19

Hang foi defendido ao longo do depoimento pelos senadores Jorginho Mello (PL-SC), Marcos Rogério (DEM-RO), Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ), Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Eduardo Girão (Podemos-CE). Roberto Rocha (PSDB-MA)

da base aliada do governo, como Marcos Rogério
(DEM-RO), Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), Jorginho Mello (PL-SC) e Luis
Carlos Heinze (PP-RS). O
senador Eduardo Girão
(Podemos-CE) disse que o
empresário sofre “perseguição” por parte da CPI.
Luciano Hang negou
que seja “negacionista” e
disse ser favorável à vacinação, mas, ao responder a
uma pergunta da senadora
Eliziane Gama (Cidadania-MA), declarou que não se
vacinou contra a covid-19
porque possui “um índice
de anticorpos altíssimo”.

Kit Covid

Parte da inquirição do
relator da CPI, Renan Ca-

lheiros, foi centrada sobre
as declarações públicas de
Hang a respeito da morte
da mãe do empresário. Ela
faleceu em um hospital
que pertence à Prevent Senior, empresa de planos de
saúde para idosos que está
sendo investigada por incentivo ao tratamento com
o chamado “kit Covid”, que
inclui hidroxicloroquina,
ivermectina e outros medicamentos cuja eficácia
contra a covid-19 não foi
cientificamente comprovada. Os parlamentares que
criticam o empresário suspeitam que ele omitiu essa
informação para não prejudicar a promoção desses
medicamentos.
Em vídeo publicado por
Hang em suas redes so-

ciais e exibido pela CPI, o
empresário afirmava que a
mãe poderia ter sido salva
se tivesse feito “tratamento preventivo”. No entanto,
o prontuário do hospital
informa que ela recebeu
os medicamentos do kit
covid antes, informação
que ele omitiu nesse vídeo.
Ao se justificar, o empresário alegou que ela tomou
as medicações como “tratamento precoce”, administradas após os primeiros sintomas da doença, e
não como “tratamento preventivo”, antes da infecção
pelo coronavírus.

Interrupções

O depoimento de Luciano Hang foi marcado
por interrupções. Omar

Aziz chegou a suspender
a sessão no início das perguntas do relator, Renan
Calheiros, após o senador
Rogério Carvalho (PT-SE)
afirmar que havia sido
ofendido por um dos advogados que auxiliavam
o depoente. O presidente da CPI decidiu que
Hang poderia ter somente um advogado ao
seu lado um advogado.
Hang foi defendido
ao longo do depoimento
pelos senadores Jorginho
Mello (PL-SC), Marcos
Rogério (DEM-RO), Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), Luis Carlos Heinze
(PP-RS) e Eduardo Girão
(Podemos-CE). Roberto
Rocha (PSDB-MA) disse
que compareceu pela primeira vez à CPI para cumprimentar o depoente.

“Bobo da corte”

Ao longo de toda a oitiva, senadores se queixaram do andamento dos
trabalhos. Os opositores
ao governo acusaram
Hang de fazer propaganda de suas empresas e
dar respostas sem relação
com o objeto da CPI. Os
governistas, como os senadores Marcos Rogério
(DEM-RO), Jorginho Mello
(PL-SC) e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), acusaram
o relator de ofender o
depoente ao utilizar a expressão “bobos da corte”:

Senado aprova projeto de nova lei de improbidade, que volta à Câmara
dor Weverton (PDT-MA) incorporou algumas emendas, que agora precisaram
ser analisadas pelos deputados federais (ver abaixo,
em “Conteúdo”).

Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado
aprovou nesta quarta-feira
(29) o projeto da nova lei
de improbidade administrativa (PL 2.505/2021).
Entre as mudanças em
relação à legislação atual
(Lei 8.429, de 1992), o projeto determina que atos
de agentes públicos só
podem ser configurados
como improbidade quando houver comprovação
de dolo. A matéria volta
à Câmara dos Deputados
para nova análise.
Antes de ser votado em
Plenário, o projeto passou
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) na manhã desta
quarta-feira. A CCJ aprovou
a maior parte do texto que
havia sido enviado pela
Câmara dos Deputados.
Relator da matéria, o sena-

Discordância

Após vários senadores
manifestarem contrariedade com os termos do
projeto, o texto foi levado
a votação nominal, onde
acabou prevalecendo por
47 votos a 24. As críticas se
referiam principalmente
a dois pontos. Um deles é
a introdução da chamada
prescrição
intercorrente — quando o processo
deve ser arquivado caso
se passe um determinado
tempo (no caso, quatro
anos) entre cada uma das
suas etapas. O segundo é
a transformação da lista

O projeto determina que atos de agentes públicos só podem ser
configurados como improbidade quando houver comprovação de dolo

de atos de improbidade
no texto da lei em lista “taxativa” — ou seja, apenas
os atos relacionados são
passíveis de punição. De
acordo com a lei atual, a
lista é considerada exemplificativa; assim, outras
condutas também podem
ser enquadradas como
atos de improbidade.

Para o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE),
a aprovação do projeto
“fulmina” a possibilidade
de punição a gestores que
cometeram delitos contra
a administração pública.
Alessandro também disse que, com a decisão,
o Senado prejudica sua
credibilidade aos olhos

da opinião pública.
— Esse projeto não é
favorável à transparência
e à administração pública,
não protege o bom gestor.
Instantaneamente, vamos
mandar para o arquivo
[caso o projeto se torne
lei] 40% das ações de improbidade que estão em
tramitação, inclusive de
membros desta Casa. Eu
tenho dificuldade de encontrar outra expressão
que não seja “vergonha”.
Dá vergonha ver que está
sendo votado um projeto
em flagrante benefício
daqueles que cometeram
erros. Ao trazer o prazo da
prescrição intercorrente
para um parâmetro tão
baixo, a gente fulmina o
direito de responsabilizar
aqueles que erraram — lamentou o senador, que foi

o autor do requerimento
para a votação nominal.
O líder da oposição
no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também criticou o texto. Segundo ele, o dispositivo
sobre a prescrição intercorrente teria sido feito
“sob encomenda” para
beneficiar políticos que
respondem a processos
— entre eles o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
— [O artigo] foi feito por encomenda. É um
“jabuti”. A gente aprende
aqui em Brasília que jabuti não sobe em árvore;
ou é enchente ou é mão
de gente. Eu tento dourar
a pílula, mas esse artigo
é para beneficiar Arthur
Lira, foi feito para ele —
declarou Randolfe.
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Rogério Cruz entrega viaduto e extensão
de avenida que vão beneficiar o comércio
Nova extensão
da Avenida
Leste-Oeste e
novo viaduto são
reivindicações
antigas de
comerciantes da
Região da 44

O

prefeito de Goiânia, Rogério Cruz,
cumpre mais uma
proposta de governo ao
entregar, com nove meses
de gestão, um novo trecho
da Avenida Leste-Oeste,
com 1,4 km de extensão, e
o Viaduto da Moda Regina
Pimenta Peixoto Moura. O
trecho fica entre as Ruas
200, no Setor Nova Vila, e
74, no Norte Ferroviário. A
obra custou quase R$ 13
milhões e inclui serviços
de pavimentação, viaduto,
drenagem, terraplanagem,
meio-fio e sinalizações horizontal e vertical.
A nova extensão da
Avenida Leste-Oeste e o
novo viaduto são obras de
grande impacto para a população e uma das princi-

Quando estiver totalmente entregue, a Leste-Oeste permitirá uma ligação contínua entre os municípios de Trindade, Goiânia e Senador Canedo

pais entregas da gestão do
prefeito Rogério Cruz em
apenas nove meses de administração. Esses serviços
não vão beneficiar apenas
comerciantes da Região da
44, mas também motoristas que trafegam pela Marginal Botafogo. O Viaduto
da Moda fica sobre esta
via de trânsito rápido, uma
das mais importantes da
cidade, ligando as Regiões
Norte e Sul, com grande
fluxo de veículos.
“Hoje é um dia muito feliz, entregamos uma
obra histórica, com grande
impacto na vida dos goianienses. E assim seguire-

mos, fazendo de Goiânia
uma cidade inteligente,
com qualidade de vida
para todos”, afirmou o prefeito Rogério Cruz, acrescentando que novas ações
virão. “Continuaremos a
trabalhar com todos os
comerciantes e lojistas
para fazer de Goiânia o
maior polo de moda do
Brasil. Esse é nosso desejo”, acrescentou Cruz.
O secretário de Infraestrutura Urbana de
Goiânia, Fausto Sarmento, destacou a fluidez do
trânsito na Região. “Estamos gratos por entregar
essa obra, que é mais

Trabalhador e da Estação,
onde cruza com o Corredor de Ônibus BRT Norte-Sul, na Avenida Goiás
Norte, até chegar à Rua
74, atrás da Câmara Municipal de Goiânia, onde
também foi feito uma intervenção para ligação da
Avenida Leste-Oeste.
A partir de agora, com a
entrega deste novo trecho,
as obras da Seinfra ficam
concentradas no trevo da
Avenida Laurício Pedro
Rasmussen com a Leste-Oeste e no viaduto sob a
BR-153, que já foi liberado pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres

uma garantia da boa
temporada de Natal, que
começa agora para os
comerciantes dessa Região. E felizes por poder
presentear a cidade com
esse trecho, ligando duas
partes do Município que
antes eram separadas
pela Marginal Botafogo.
Garantimos, assim, um
trânsito melhor, com mais
fluidez”, comentou.
Com essa inauguração,
o motorista que sai do
viaduto, já na altura da
Avenida Contorno, pode
seguir em linha direta,
atravessando a Rua 44 e
passando pelas Praças do

(ANTT), e será uma alternativa segura para desafogar o trânsito da Avenida Anhanguera.
Quando estiver totalmente entregue, a Avenida Leste-Oeste permitirá
uma ligação contínua entre os municípios de Trindade, Goiânia e Senador
Canedo, em uma extensão
total de 46,1 quilômetros,
sendo 10,2 km relativos
à rodovia GO-403, a qual
já se encontra duplicada;
6 km em Trindade e 29,9
km em Goiânia.
A Avenida Leste-Oeste é
dividida em dois tramos: o
primeiro se refere ao Tramo Oeste, que se localiza
entre a Praça do Trabalhador, na área central de Goiânia, e o perímetro urbano
de Trindade; e o seguinte,
referente ao Tramo Leste,
entre a Praça do Trabalhador e o perímetro urbano
de Senador Canedo.
Atualmente, os trechos
entre a Praça do Trabalhador / Conjunto Vera Cruz,
no tramo Oeste, estão
prontos. Já o Tramo Leste,
que tem 8,1 km de extensão, está concluído da Rua
402 até a Avenida Manchester, no Jardim Novo
Mundo, com exceção da
travessia sob a BR-153.

alimentação escolar

Educação realiza ação contra desperdício de alimentos

A Prefeitura de Goiânia
promoveu, nesta quarta-feira (29/08), uma ação
contra o desperdício de
alimentos na Escola Municipal Pedro Gomes de
Menezes. O evento contou
com a participação do secretário municipal de Educação, Wellington Bessa,
e da equipe do Projeto
Horta Escolar. O projeto

Divulgação

Iniciativa foi
realizada na Escola
Municipal Pedro
Gomes de Menezes.
Evento fez parte
de campanha de
conscientização
sugerida pela ONU
Isabely de Jesus Lima, 7 anos, assistiu às apresentações e contou que já aprendeu que não pode desperdiçar comida

integrou ações da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e Agricultura (FAO).
Durante a iniciativa, os
alunos da instituição assistiram à apresentação
de colegas que recitaram a
poesia “Desperdício? Aqui
Não!”, criada pela profes-

sora Liliane Tosta, especialmente para o evento.
Os contadores de histórias Omelete e Alexandre
também prepararam um
número especial de conscientização. A tarde foi finalizada com o plantio de
novas mudas de hortaliças
com a equipe do projeto

Horta Escolar.
Em seguida, o secretário Wellington Bessa destacou a importância de
ensinar sobre o desperdício de uma forma lúdica
para que os estudantes
possam levar esses ensinamentos para casa. “Temos, em nosso quadro,

profissionais qualificados
que já trabalham ações
como essas. Nosso objetivo principal é conscientizar a população sobre o
desperdício de alimentos
diante de uma parcela
significativa de pessoas
que estão submersas no
mapa da fome”, pontuou.
A nutricionista da rede
municipal de ensino Nair
Augusta ressaltou que
esse tema precisa ser pensado por toda a população.
“Há várias ações nas escolas, como o projeto Horta
Escolar, que ensina sobre
o valor nutricional dos alimentos e como aproveitar
as verduras e legumes ao
máximo. Por exemplo: a
cenoura e a beterraba podem ter suas folhas utilizadas na alimentação. É isso
que a comunidade precisa
compreender”, afirmou.

A merendeira da unidade, Vanessa Tavares,
conta que uma das ações
para evitar o desperdício
é a contagem dos alunos
antes de preparar o alimento e assim é calculado a quantia suficiente.
“Além disso, temos a Horta Escolar, que garante
alimentos frescos, saudáveis e completamente
aproveitados que são utilizados na merenda das
crianças”, disse.
A pequena Isabely de
Jesus Lima, 7 anos, assistiu
às apresentações e contou
que já aprendeu com a
mamãe que não pode desperdiçar comida, “porque
têm muitas crianças que
não têm o que comer em
casa”. “Temos que comer
verduras, plantar e não
desperdiçar nenhum tipo
de alimento”, comentou.
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Programa Mães de Goiás entrega
mais 527 cartões no Norte goiano

A

coordenadora
do
Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e
presidente de honra da Organização das Voluntárias
de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado,
realizou a entrega de mais
527 cartões às beneficiárias do Programa Mães de
Goiás, nesta quarta-feira
(29). Dessa vez, o município contemplado foi Santa Terezinha de Goiás, no
Norte goiano.
A iniciativa integra a
meta de contemplar 40
municípios em setembro,
com um total de 11.760
cartões distribuídos. Somente nesta etapa, o investimento do Governo
de Goiás é de R$ 3 milhões. O benefício concedido é de R$ 250 mensais
para custear itens básicos
de alimentação e medicamentos para crianças
até seis anos de idade.
Ao falar da necessida-

de de garantir direitos às
crianças ainda na primeira infância, a primeira-dama selou o compromisso
que o Governo de Goiás
tem em promover justiça social. “São crianças
que, mais do que nunca,
precisam da proteção da
família e, a partir de hoje,
vocês [beneficiárias] têm,
em todos nós, os seus
aliados”, ressaltou.
Gracinha Caiado acredita que a conduta de mães
com os filhos é similar à
do Estado com elas. “Colocamos nossos filhos em
primeiro lugar, por isso temos, no nosso coração, que
cuidar de mães é cuidar do
futuro de todo o nosso Estado” reforçou.
Lenice Ribeiro dos
Reis, de 24 anos, tem dois
filhos menores de seis
anos. Desempregada, relatou a dificuldade vivenciada, em especial, com
a chegada da pandemia.

Hegon Correa

Benefício coloca Estado como
pioneiro na prestação de assistência
a mães com filhos menores de seis
anos. Investimento alcança R$
219 milhões para 100 mil famílias.
Somente em setembro, 40 municípios
passam a integrar iniciativa com mais
de 11 mil cartões entregues

Coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, primeira-dama Gracinha Caiado,
durante entrega de cartões do programa Mães de Goiás, em Santa Terezinha de Goiás, que contempla 40 municípios em setembro: “Colocamos nossos filhos em primeiro lugar, por isso temos, no nosso coração, que cuidar de mães é cuidar do futuro de todo o nosso Estado”

“Estava precisando muito. Fiquei desempregada, sem creche. Hoje não
temos salário fixo”, contou. A moradora já tem
planos para o saldo que
está disponível no cartão.
“Vou para o mercado fazer compras para os meus
filhos”, celebrou.

Mães de Goiás

Lançado pelo governador Ronaldo Caiado
em agosto deste ano, o

Programa Mães de Goiás é uma ação pioneira
de distribuição de renda.
“O que estamos fazendo
é garantir direitos. Porque ele [Caiado] governa para as pessoas, para
cuidar de vidas e criar
oportunidades com as
ações de governo”, ressaltou ao mencionar a
liderança do governador
nas ações sociais.
O investimento total é
de R$ 219 milhões, via-

bilizados pelo Fundo de
Proteção Social do Estado
de Goiás (Protege Goiás).
O objetivo é garantir qualidade de vida, promover
segurança alimentar, fomentar comércio local e
assegurar a permanência
de crianças na escola
A prefeita de Santa
Terezinha de Goiás, Karla
Moreira, destacou o diferencial do Mães de Goiás
para a complementação
de renda. “Esse cartão

vai beneficiar as mães
que, às vezes, ainda não
têm condições de deixar
os filhos em casa para ir
trabalhar”, afirmou. Para
a prefeita, outro fator de
destaque é o impacto na
economia do município.
“Temos aqui mais de 30
comércios cadastrados
para que vocês possam
escolher o local de comprar alimento para trazer
mais dignidade para sua
família”, declarou.

Hegon Correa

100 mil mães serão beneficiadas

A meta de contemplar a entrega de cartões do programa a 40 municípios,
em setembro, com um total de 11.760 cartões distribuídos. Somente
nesta etapa, o investimento do Governo de Goiás é de R$ 3 milhões

De acordo com o planejamento da Secretaria de
Desenvolvimento Social
(Seds), o Mães de Goiás
contemplará as famílias
progressivamente. A cada
mês, 10 mil famílias são
incluídas, até chegar ao
número total de beneficiárias, que é de 100 mil
mães. O período de permanência no Mães de
Goiás será de 12 meses,
prorrogável até 36 meses,
desde que cumpridos os
compromissos assumidos
no ato de adesão.
“A gente vai chegar
a cada dia a mais mães.
Não vamos deixar ninguém para trás. Essa é a
determinação do governador Ronaldo Caiado”,
frisou a primeira-dama

Gracinha Caiado. Ela destacou ainda o trabalho
conjunto entre a Agência de Fomento de Goiás
(GoiásFomento) e prefeituras para garantir que
o valor destinado às
mães seja utilizado na
rede de comércio local.
“Os estabelecimentos
credenciados são aqui
da cidade. A mãe é beneficiada, o comércio é
beneficiado”, apontou.
Para ter direito ao benefício, as mães devem
estar cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e
manter a carteira de vacinação dos filhos atualizada, de forma a atender
os critérios do Ministério
da Saúde. No caso de ges-

tantes, é necessário realizar todo o acompanhamento médico relativo ao
pré-natal e também aos
primeiros seis meses de
vida da criança.

Programas Sociais

Com mais de R$ 1 bilhão aplicados em programas sociais, o Governo
de Goiás tem atuado para
atender às necessidades
mais urgentes da parcela
mais vulnerável da população nos 246 municípios
do Estado. Além do Mães
de Goiás, somadas as demais ações consolidadas,
já foram investidos mais
de R$ 364 milhões.
O trabalho estratégico garantiu 1 milhão de
cestas básicas, segurança

alimentar para 530 mil
estudantes, 100 mil famílias contempladas pelo
programa Mães de Goiás,
distribuição de 130 mil
cobertores, 10 mil bolsas
concedidas pelo Universitário do Bem (ProBem)
e 5 mil vagas para o
Aprendiz do Futuro.
Novas iniciativas também estão em andamento, como o investimento
de R$ 491 milhões para
reforma e construção
de casas sem custo ou
parcela de financiamento para os moradores.
Em outra frente, mais
R$ 229,2 milhões foram
destinados para alimentação dos alunos das escolas estaduais desde o
início da pandemia.
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Mercado Imobiliário
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O empreendedor e autor do best-seller Seja Foda!,
Caio Carneiro veio a Goiânia na última segundafeira (27/9) para participar do Inova Conference by
URBS, no Centro de Convenções de Goiânia. Ele
foi recebido pelos diretores da URBS Imobiliária
Leandro Chaer, Ricardo Teixeira e José Humberto
Carvalho. O evento é considerado o maior do
segmento imobiliário no Centro-Oeste e, na edição
de 2021, teve formato híbrido, presencial para
corretores parceiros da URBS Imobiliária, e on-line
para os demais profissionais da área.

FLEX HOME

Em busca de trazer saúde, qualidade de vida e
bem-estar, a academia Flex inaugura a primeira
Flex Home em Goiânia, localizada no condomínio
residencial Uptown Home, no Jardim Europa. O
lançamento acontece em um momento de aumento
de demanda pela prática de exercícios físicos em
casa, estimulado pela pandemia. Segundo dados
divulgados pela Netshoes a venda de itens para
exercícios em casa como colchonetes, cordas,
halteres e anilhas aumentou 10 vezes. Além da
área interna e duas vistas panorâmicas, um dos
destaques da primeira Flex Home é a área externa
da academia, um espaço ao ar livre próprio para
exercícios funcionais.

Oficinas gratuitas

Os Pop Its e Fidgets Toys, brinquedos antiestresse
que viraram febre no universo infantil, serão a atração
principal da programação de Dia das Crianças do Buriti
Shopping. Entre os dias 1 a 17 de outubro, o centro de
compras promove oficinas gratuitas para a garotada,
além de espaços instagramáveis incríveis para registro
de fotos e vídeos. As oficinas vão acontecer sempre
no período vespertino, em três horários (16h, 18h e
20h), com capacidade para 10 crianças em cada uma
delas. Para participar, é preciso fazer a inscrição da
criança antecipadamente no Planeta Imaginário, ao
lado da Cacau Show, no Piso 1.

Expansão

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com
mais de cinco milhões de associados, segue com seu
projeto de expansão no território nacional e marca
sua chegada ao Espírito Santo com a inauguração
de duas agências na cidade de Colatina, noroeste do
estado, com população de mais de 120 mil habitantes.
Com início das operações previsto para o dia 27 de
setembro, a instituição passa a estar presente em 25
estados brasileiros e no Distrito Federal, oferecendo
mais de 300 produtos e serviços financeiros para seus
associados no campo e na cidade. A expectativa é de
que, até o final do ano, o Sicredi esteja presente
em seis municípios do Espírito Santo: Colatina,
Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Pinheiros,
Marataízes e na capital Vitória, totalizando nove
pontos de atendimento no Estado.

25ZeroUm - O empresário Lucas Freitas e banco Autibank apresentam a primeira gravação do DVD da banda
25ZeroUm dia 02 de outubro 2021 a partir das 14hs no Palácio Monte Líbano e com participações especiais entre
elas a dupla Diego e Arnaldo e muito mais ingressos a venda no Balada App.

2

Feijoada do Elpidio - No próximo sábado (02.10), acontecerá o lançamento da Feijoada do
Elpidio 2021, no The Rock Steak House Av T-10 c/ Rua T- 36 Setor Bueno a partir da 12h, com
o show da Banda Breakdow, tocando os melhores sucessos do rock nacional e internacional,

3

Taproom Cervejaria Louvada - Sócios na primeira
franquia da Cervejaria Louvada em Goiânia, Felipe
Fortunato e a mãe Gisele Guimarães posaram junto
da pequena Ana Vitória durante a inauguração do
taproom da marca, um espaço para degustação no
setor Bela Vista.

4

Cinema e música - O rapper Donato no Relato
(esquerda) foi convidado pelo ator e cineasta
Eduardo Rosário (direita) para uma apresentação
do clipe da música “Mãe”, na estreia do seu filme
“Eu Trouxe Flores”, que aconteceu em Pirenópolis
na última semana.
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Saldo de empregos
formais, na
comparação com
igual período
de 2020, cresce
68,5%. Estado
atinge marca de
mais de 100 mil
novos postos
de trabalho nos
primeiros oitos
meses do ano,
lidera na Região
Centro-Oeste e
promove retomada
da economia

O

saldo de empregos
formais de agosto
de 2021, em comparação com igual período
do ano passado, cresceu
68,5% em Goiás. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo

Luan Porto

Goiás bate recorde na geração
de empregos, em agosto último

De acordo com o Caged, o setor de serviços em Goiás foi o que gerou maior número de empregos no mês de agosto,
com saldo de 4.602 vagas. Comércio teve saldo de 2.833; indústria 2.822; construção 1.557; e agropecuária -147

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), órgão ligado ao
Ministério da Economia.
O levantamento mostra
que foram 11.667 empregos com carteiras de
trabalho assinadas contra

6.914 no saldo de agosto
do ano passado.
No acumulado de janeiro a agosto de 2021,
Goiás registrou saldo de
100.978 novos empregos,
resultado de 469.706 admissões diante de 368.728

desligamentos. “O objetivo é atender à demanda
da população com um
governo que rompe as
desigualdades regionais
ao criar alternativas de
emprego”, reforçou o governador Ronaldo Caiado.

O dado mantém Goiás
na liderança absoluta de
vagas formais na região
Centro-Oeste, com 51%
à frente do segundo colocado, Mato Grosso, que
acumula 66.817 empregos
com carteira assinada, no
mesmo período. Em seguida, aparecem Distrito
Federal (41.143) e Mato
Grosso do Sul (30.032).
“Sempre digo que o emprego é o programa social
mais importante que um
governo pode deixar para
seu povo”, ressaltou Caiado.
A estratégia pioneira em
Goiás foi a criação de uma
secretaria específica para
recuperação da economia,
a Secretaria da Retomada, além de outras ações
que resultaram em novos
empregos. Em relação ao
acumulado do ano, de janeiro a agosto de 2021,
Goiás ocupa a sétima posição. As mais de 100 mil
vagas ficam atrás apenas
de São Paulo (704,2 mil)
Minas Gerais (261,6), Santa Catarina (158,9), Paraná
(153,7), Rio Grande do Sul
(118,8) e Rio de Janeiro
(101,0), das regiões Sul e

Sudeste do País.
Titular da Secretaria
de Indústria, Comércio e
Serviços (SIC), José Vitti
também comemorou os
bons resultados e disse que o crescimento do
saldo de novas vagas de
empregos é reflexo da
gestão voltada para o desenvolvimento de Goiás.
“Recuperar a economia
depois de um tempo de
dificuldades não é uma
tarefa fácil” afirmou Vitti.
“Mas a gestão em conjunto
com todos os setores produtivos, em destaque serviços, indústria e comércio,
é determinante para essa
retomada. Esse é o modo
Ronaldo Caiado de trabalhar”, avaliou. “É por
isso que estamos conseguindo resultados tão
expressivos”, destacou.
Ainda de acordo com o
Caged, o setor de serviços
em Goiás foi o que gerou
maior número de empregos no mês de agosto,
com saldo de 4.602 vagas. Comércio teve saldo de 2.833; indústria
2.822; construção 1.557;
e agropecuária -147.

Mês do Servidor conta com programação de
palestras, oficinas e workshops

Divulgação

oportunidades

Atividades serão realizadas em formato on-line e presencial com o objetivo de
oferecer oportunidades diversas e criativas de conhecimento aos servidores públicos
do Estado de Goiás. Serão abordados temas como temas como educação financeira,
qualidade de vida e motivação profissional. Confira a programação completa
Outubro é o mês dedicado
à celebração dos servidores públicos. Por isso, a Secretaria da Administração
(Sead) preparou programação específica voltada
para os colaboradores do
Estado de Goiás. Durante
todo o Mês do Servidor,
a Escola de Governo vai
oferecer uma série de palestras e atividades em
diferentes formatos. Os interessados em obter certificado podem se inscrever
no Portal do Aluno.
O primeiro evento será
no dia 1º de outubro, a
partir das 14h30. Especialista em Educação Finan-

ceira com formação pela
Universidade Banco Central do Brasil (UniBacen),
Vital Fagundes irá abordar
o tema “Contas no azul:
como cuidar do seu dinheiro”. Durante a palestra, que será transmitida
pelo canal da Escola de
Governo no YouTube, ele
discutirá assuntos como
dívidas, orçamento pessoal e familiar, poupança,
investimentos, finanças
pessoais, entre outros,
com objetivo prático.
No dia 4, o assunto em
questão será a Gestão
das Emoções, a partir de
uma abordagem holística

apresentada por Fernanda de Paula, a partir das 8
horas. Essa atividade será
feita presencialmente, na
sede da Escola de Governo. No dia 5 de outubro,
Cecília Moreira ministrará
um workshop sobre “Mindfulness e Qualidade de
Vida”, entre 8h30 e 11h30.
Para essa oficina, que será
feita via Zoom, as vagas
são limitadas. O mesmo
workshop também será
oferecido no dia 14 de outubro, a partir das 14h30.
No dia 6, Amador Carlos dos Santos Júnior será
responsável pela palestra
presencial “Como anda o

seu MOTIVO para a AÇÃO?”,
a partir das 8 horas. Nos
dias 7 e 8, respectivamente, via Zoom, a psicóloga
Marília Prego Maciel coordenará encontro para
falar sobre Coragem, a
partir das 9h30, e Milena
Barcelos conversará com
servidores sobre cenários de Aposentadoria, às
8 horas. Para essas duas
atividades, as inscrições
estarão disponíveis até 5
e 6 de outubro.

Semanas
do Servidor
A programação segue

Atividades serão realizadas a partir do dia 1º de outubro
e vão abordar temas como educação financeira,
qualidade de vida e motivação profissional

intensa após o feriado em
homenagem à Padroeira do Brasil. No dia 13 de
outubro, a jornalista Alessandra Lessa, que é doutoranda em Comunicação na
Universidade de Brasília
(UnB), receberá os servidores interessados para encontro presencial, na sede
da Escola de Governo, em
que será abordada a “Comunicação Não-Violenta:
um caminho para a urba-

nidade no serviço público”,
a partir das 8 horas. Para a
ação, as inscrições estarão
abertas entre os dias 27 de
setembro e 7 de outubro.
O encerramento será
feito em 27 de outubro, na
véspera da data em que se
comemora o Dia do Servidor Público, com a transmissão do Semear Reconhecimento pelo canal da
Escola de Governo no YouTube, a partir das 16 horas.
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Microempreendedores individuais
têm até hoje para regularizar débitos
T

ermina hoje (30) o
prazo para os microempreendedores
individuais (MEIs) regularizarem o pagamento dos impostos devidos desde 2016
ou há mais tempo. Caso
não quitem os tributos e
as obrigações em atraso
ou não parcelados, os MEIs
serão incluídos na Dívida
Ativa da União. A inscrição
acarreta cobrança judicial
dos débitos e perda de benefícios tributários.
De acordo com a Receita
Federal, os MEIs que tiverem
apenas dívidas recentes, em
razão das dificuldades causadas pela pandemia de covid-19, não serão afetados.
Também não serão inscritas
as dívidas de quem realizou parcelamento neste
ano, mesmo que haja alguma parcela em atraso
ou que o parcelamento
tenha sido rescindido.
Os débitos sob cobrança
podem ser consultados no

Programa Gerador do DAS
para o MEI. Por meio de
certificado digital ou do código de acesso, basta clicar
na opção “Consulta Extrato/
Pendências” e, em seguida,
em “Consulta Pendências
no Simei”. O Documento de
Arrecadação do Simples
Nacional (DAS) para quitar as pendências pode
ser gerado tanto pelo site
quanto por meio do Aplicativo MEI, disponível para
celulares Android ou iOS.
Ainda é possível fazer
o pagamento ou parcelamento das dívidas acessando o Portal e-CAC. O
passo a passo sobre o parcelamento também está
disponível no Portal Gov.br.
De acordo com a Receita, existem 4,3 milhões
de microempreendedores
inadimplentes, que devem
R$ 5,5 bilhões ao governo.
Isso equivale a quase um
terço dos 12,4 milhões de
MEIs registrados no país. No

Divulgação

Pendências até 2016 não quitadas
passarão para dívida ativa

Com a inscrição em dívida ativa, o microempreendedor deixa de ser segurado do INSS e perde benefícios como auxílio-doença e aposentadoria

entanto, a inscrição na dívida ativa só vale para dívidas
não quitadas superiores a
R$ 1 mil, somando o valor
principal, multa, juros e demais encargos. Atualmente, o Brasil tem 1,8 milhão
de microempreendedores
nessa situação, que devem R$ 4,5 bilhões.
Para ajudar na regularização, a Receita Federal
disponibiliza os núcleos
de Apoio Contábil e Fiscal

(NAF), uma parceria com
instituições de ensino superior que oferece serviços contábeis e fiscais a
pessoas físicas de baixa
renda, MEIs e organizações da sociedade civil.
Durante a pandemia,
também há núcleos operando de forma remota.
Os locais de atendimento
e os respectivos contatos
estão disponíveis na página da Receita Federal.

Dívida ativa
Com um regime simplificado de tributação, os
MEIs recolhem apenas a
contribuição para a Previdência Social e pagam,
dependendo do ramo de
atuação, o Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
ou o Imposto sobre Serviços (ISS). O ICMS é recolhido aos estados e o
ISS, às prefeituras.

Em caso de não pagamento, o registro da dívida previdenciária será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), para
cobrança na Justiça, com
acréscimo de 20% a título de encargos com o
processo. Nesse caso, os
débitos poderão ser pagos ou parcelados pelo
portal de serviços da
PGFN, o Regularize.

saúde

Campanha Nacional de Multivacinação começa amanhã
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministério da Saúde
vai disponibilizar
18 tipos de vacinas
à população

O ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, reiterou que a
pandemia mostrou a importância do Sistema Único de Saúde

O Ministério da Saúde
anunciou hoje (30) o início
da Campanha Nacional de
Multivacinação, que disponibilizará, em 45 mil postos
de vacinação localizados
em todas as 27 unidades federativas e seus respectivos
municípios, 18 tipos de vacinas que protegem crianças
e adolescentes de doenças
como poliomielite, sarampo,

catapora e caxumba.
Durante a cerimônia de
lançamento da campanha,
que se inicia amanhã (1º de
outubro) e vai até o dia 29,
as autoridades destacam o
papel importante que pais
e responsáveis têm para o
sucesso da campanha com
público-alvo de crianças e
adolescentes até 15 anos.
Eles, no entanto, manifestaram também preocupação com a queda
nos índices de vacinação
que vêm sendo observados desde 2015. Segundo
eles, em parte isso é explicado pela disseminação
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de notícias falsas (fake
news) e pela atuação de
grupos antivacinas.
De acordo com o secretario de Vigilância em
Saúde do ministério, Arnaldo Medeiros, a campanha
deste ano é “mais relevante” porque o governo vem
identificando, desde 2015,
uma “tendência de queda
nos índices de vacinação”.
Segundo ele, essa queda
tem, entre suas causas, o
“desconhecimento sobre a
importância da vacina, as
fake news, os grupos antivacinas e o medo de eventos
adversos”. Aponta também
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como causa os horários de
funcionamento das unidades de saúde que, às vezes,
são incompatíveis com as
novas rotinas da população.
Preocupação
similar
manifestou o presidente
do Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems), Wilames Freire. “A campanha
publicitária é importante e
urgente, porque temos de
combater de forma dura as
fake news e o movimento
antivacina que vem estimulando a população a não
procurar a vacina e, assim,
ficar desprotegida”.

Circulação:
Estado de Goiás
Tiragem:
Atende a Lei
Estadual n° 17.928/12
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ONU divulga recomendações para países
minimizarem impactos da pandemia
C

riada em outubro de
1945, um mês após
o término da Segunda Guerra Mundial, a
Organização das Nações
Unidas (ONU) classificou
a pandemia da covid-19
como a pior crise sistêmica global enfrentada
pela humanidade nos últimos 76 anos. Segundo
dados da universidade
norte-americana Johns
Hopkins, mais de 4,7 milhões de pessoas já morreram em todo o planeta
devido a complicações
causadas pelo novo coronavírus – destas, 595.446
eram brasileiras.
Segundo a organização, dentre as graves
consequências da pandemia - como a tendência
de queda no Índice de
Desenvolvimento
Humano (IDH), que mede o
grau de desenvolvimento
de regiões, países, estados e cidades a partir de
parâmetros como educação, saúde e renda -, uma
afetou em particular às
crianças e adolescentes:
o fechamento de escolas
em todo o mundo.
Em seu relatório Covid-19 e desenvolvimento
sustentável: avaliando a
crise de olho na recupera-

ção, divulgado hoje (29), a
ONU afirma que a impossibilidade de participar
de atividades pedagógicas presenciais impactou
a mais de 1,4 bilhão de
crianças e jovens de diferentes nacionalidades.
Embora todos os países
tenham sido afetados em
alguma medida, a situação
que a ONU classifica como
uma “crise sem precedentes na educação” impactou
a cada sociedade de uma
formas diferente. “A taxa
de estudantes da educação primária fora da escola varia de acordo com
o nível de desenvolvimento do país: enquanto
a taxa é maior nos países
de baixo desenvolvimento humano, os países de
alto desenvolvimento humano apresentam as menores taxas”, apontam os
autores do relatório.
Em abril de 2020, cerca de dois meses após a
confirmação do primeiro
caso de covid-19 no Brasil, 154 milhões de crianças e adolescentes em
idade escolar deixaram
de frequentar aulas temporariamente em toda a
América Latina e Caribe.
Segundo a ONU, no Brasil, os temporariamente

Carlo Allegri

Cerca de 1,4 bi de crianças e jovens
ficaram sem atividades escolares

“Governos, setor privado e sociedade civil precisarão trabalhar juntos para promover a coesão social e a igualdade de gênero,
e defender os direitos humanos e o estado de direito, especialmente em contextos frágeis e afetados por conflitos

afetados chegam a 47,9
milhões, mas se considerada a situação ao longo
de todo o ano passado, a
organização estima que
cerca de 5,5 milhões de
estudantes brasileiros tiveram seu direito à educação negado em 2020.
A exemplo de outros
especialistas, a ONU
alerta que, entre os mais
jovens, as consequências da pandemia podem
perdurar por toda a vida,
contribuindo para ampliar as desigualdades
já existentes. Para evitar

que isso ocorra, a organização recomenda às
nações que, além de medidas para tentar conter
a propagação do vírus,
como a vacinação da população e campanhas de
saúde pública para conscientizar as pessoas sobre a importância do uso
de máscaras e do distanciamento social, implementem políticas públicas de desenvolvimento
econômico e social, sobretudo para mulheres e
meninas, que enfrentam
desafios particulares e

são, em termos globais,
as maiores vítimas da insegurança econômica.
“São necessários mecanismos sistêmicos e uma
lente de equidade para
reduzir as perdas no desenvolvimento humano e
transformá-las em oportunidades no longo prazo”,
aponta a ONU, destacando
a importância do retorno
às aulas presenciais em
segurança. “Além de perdas de aprendizagem, o fechamento prolongado de
escolas traz consequências
à alimentação e à seguran-

ça, pois representa a interrupção de acesso a outros
serviços básicos importantes, como merenda escolar,
programas recreativos, atividades extracurriculares,
apoio pedagógico e infraestrutura de saúde, água,
saneamento e higiene”.
A organização lembra
que, embora seja uma
alternativa, o ensino remoto pode agravar as
desigualdades, já que
muitos não têm acesso às
ferramentas tecnológicas
necessárias para assistir
aulas à distância.

espanha

Vulcão Cumbre Vieja,
na Espanha, entra no
12º dia de atividade
Alguns habitantes que
vivem perto do local da
erupção do Vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La
Palma, na Espanha, foram autorizados a deslocar-se temporariamente
às suas casas para recolher pertences.
O vulcão entrou hoje
(30) no seu décimo segundo dia de atividade. Não
há alterações substanciais desde que o fluxo de
lava chegou ao mar nessa
quarta-feira (29).

De acordo com o último
relatório do Departamento de Segurança Nacional
(DSN), divulgado hoje às
7h (horário local), “desde
que o fluxo de lava chegou
ontem [quarta-feira] ao
mar, não foram registradas
alterações substanciais na
atividade vulcânica”.
A lava mantém “um fluxo contínuo sob a forma
de cascata” e na base da
falésia, por meio da qual
atinge o mar, forma-se um
delta que se estende em
direção ao sul da ilha.
Neste novo dia de erupção, as zonas de exclusão
marítima e terrestre em
redor do vulcão, o fluxo e
a área onde ele chega ao
mar estão sendo mantidos,

bem como a retirada dos
moradores, determinada
na semana passada, e o
confinamento de populações em várias áreas.
Alguns habitantes foram autorizados pelas autoridades a deslocar-se às
suas casas para recolher
pertences, sempre fora do
perímetro de exclusão de
2,5 quilômetros.
A atividade sísmica continua a ser registrada no
sul de La Palma, na zona
de Fuencaliente.
O DSN explica que “o
sistema vulcânico, de momento, tem uma válvula
de escape aberta, sem necessidade de procurar um
novo caminho para a superfície da terra”.

Nacho Doce

Moradores de La Palma são autorizados a ir às suas casas

Neste novo dia de erupção, as zonas de exclusão marítima e terrestre em redor do vulcão
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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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Libertadores

Bruno Henrique
brilha e marca
os dois gols
da vitória

O grande destaque da partida
foi o atacante Bruno Henrique

O

Flamengo garantiu a classificação
para a decisão da
Libertadores da América,
onde enfrenta o Palmeiras no dia 27 de novembro
no estádio Centenário, em
Montevidéu (Uruguai). A
classificação do Rubro-Negro veio após derrotar
o Barcelona de Guayaquil
(Equador) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (29)
no estádio Monumental.
O grande destaque da
partida foi o atacante Bruno
Henrique, que, assim como
na partida de ida das semifinais, disputada na última
semana no estádio do Maracanã, marcou os dois gols
da vitória Rubro-Negra.
No primeiro tempo, empurrado por sua torcida, o
Barcelona deu trabalho ao
goleiro Diego Alves, que
defendeu finalizações de
Léon, Castillo e Martínez.
Mas a eficiência foi do

Flamengo, que, aos 17
minutos, abriu o placar.
Everton Ribeiro fez lançamento no meio da defesa
para Bruno Henrique, que,
com um toque, driblou o

goleiro Burrai para depois bater para o gol livre.
Com a vantagem no
marcador, o Rubro-Negro recuou suas linhas
nos últimos minutos da

etapa inicial e deixou
a bola com a equipe da
casa, que pouco criou.
A dupla Everton Ribeiro e Bruno Henrique
voltou a brilhar logo aos

4 minutos da etapa final,
quando Gabriel Barbosa
lançou o camisa 7 pela
direita, que cruzou rasteiro para o camisa 27 marcar o segundo da partida.

A partir daí coube
ao clube da Gávea administrar a vantagem
para garantir presença
na grande decisão do
dia 27 de novembro.

Santiago Arcos

Flamengo derrota Barcelona
e faz final com o Palmeiras

