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Candidato Rafael Lara apresenta a 
melhor proposta da campanha pelo 
comando da Ordem dos Advogados 
de Goiás: diminuir o elevado 
valor das taxas judiciárias, que 
impedemo acesso da população à 
Justiça e restringe o mercado de 
trabalho para a advocacia
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goiÁS MaiS 
CoMPeTiTivo 
Goiás está entre os 10 
mais competitivos do 
Brasil, segundo o Ranking 
de Competitividade dos 
Estados . “Quando assumi 
a gestão, estávamos em 
13º lugar, e em queda”, 
diz governador Ronaldo 
Caiado. “Nosso trabalho 
está tendo resultados 
positivos”, destaca 
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Em campanha vazia de ideias, reduzir
as custas judiciais é a melhor proposta

a redução das cus-
tas judiciais para 
o acesso à Justi-

ça, em Goiás, é a grande 
proposta que a campa-
nha para a presidência da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil-Seção de Goiás co-
locou em circulação.

A ideia foi apresenta-
da pelo candidato Rafael 
Lara, que tem o apoio do 
atual presidente da Or-
dem Lúcio Flávio Paiva 
e é apontado pelas pes-
quisas de credibilidade, 
como as do Serpes, como 
o 1º colocado na disputa.

Quatro nomes con-
correm ao pleito: Rafa-
el Lara, o oposicionista 
Pedro Paulo Medeiros, o 
atual presidente da Casag 
Rodolfo Otávio e a conse-
lheira federal Valentina 
Jungmann. O quinto pos-
tulante, Júlio Meirelles, 
espécie de candidato in-
dependente, desistiu.

De um modo geral, os 
projetos e ideias apre-
sentadas por essas qua-
tro campanhas são asse-
melhadas. Valorização da 
mulher advogada, defesa 
das prerrogativas da clas-
se e criação de oportuni-
dades para os jovens pro-
fissionais do Direito são 
os motes mais repetidos.

Rafael Lara, contudo, 
conseguiu criar um dife-
rencial. A sua proposta 
de redução das custas ju-
diciais toca em um tema 
sensível para a socieda-
de, já que tem a ver di-
retamente com o acesso 
da população à proteção 
do Poder Judiciário. Em 
Goiás, para receber uma 
ação avaliada em R$ 100 
mil reais, a Justiça exige 
um recolhimento de R$ 
4 mil – valor elevado, 
ainda mais diante de 
outras Unidades da Fe-
deração, como o Distri-
to Federal, ali pertinho, 
que cobra oito vezes 
menos, no mesmo caso.

A redução das custas 
judiciais, portanto, demo-
cratiza os benefícios da 
Justiça, ao tirar a mão do 
bolso do cidadão e dar a 
ele maior liberdade para 
decidir se vai ou não re-
correr à mediação de um 
juiz. Além disso, para a 
advocacia, resultará em 
uma inédita ampliação 
do mercado de traba-
lho, com o surgimento 
de mais demandas a 
cargo dos profissionais 
habilitados para isso, 
ou seja, os advogados.

Ideias como a valo-
rização da mulher na 

advocacia, a defesa das 

prerrogativas e a oferta 
de mais oportunidades 
para quem está come-
çando no ramo do Di-
reito são boas, é claro, 
mas representam uma 
obrigação para qualquer 
um dos candidatos que 
venha a vencer a eleição 
pelo comando da OAQB-
-GO. São importantes, 
mas não são novidades. 

Já a redução de cus-
tas é uma proposta que 
mexe fundo tanto com a 
sociedade quanto com o 
enorme contingente de 
advogadas e advogados 
que estão realmente 
imersos nos corredores 
do Poder Judiciário, em 
suas diversas instân-
cias, mas principalmen-
te no 1º Grau, onde o 
grosso dos processos se 
inicia e se desenvolve. 

Além de beneficiar a sociedade, 
que hoje paga as taxas judiciárias 
mais caras do país, medida 
ampliaria o mercado de trabalho 
para a advocacia goiana

BRaSil

Motociatas de Bolsonaro custaram R$ 3 milhões ao país

As motociatas do presi-
dente Jair Bolsonaro  já 
custaram ao menos R$ 
2,8 milhões aos cofres 
públicos, segundo le-
vantamento realizado 
pelo jornal Folha de S. 

Paulo  a partir de mais 
de 30 pedidos via Lei de 
Acesso à Informação.

A soma leva em conta 
as despesas com o cartão 

de pagamento do gover-
no federal, informadas 
pela Secretaria-Geral da 
Presidência, e os  custos 
assumidos pelos Esta-

dos para garantir a segu-
rança da população e da 
comitiva de Bolsonaro.

A quantia computada 
até o momento, porém, 
está longe de representar 
todos os gastos envolvi-
dos com os eventos. Isso 
porque o governo federal 
publicizou, por enquan-
to, apenas despesas re-
lativas a 5 das 12 mo-
tociatas que tiveram a 
presença do presidente.

Ainda não há informa-
ções a respeito de gastos 

que ocorreram há mais 
de dois meses. É o caso 
da viagem da comitiva 
de Bolsonaro para par-
ticipar de motociata em 
Porto Alegre, no dia 10 
de julho. Segundo res-
posta da Secretaria-Ge-
ral da Presidência à re-
portagem, as prestações 
de contas “encontram-se 
em fase de instrução”.

Também não foram di-
vulgadas as despesas com 
o  evento em Presidente 
Prudente (SP), no dia 31 

de julho. De acordo com a 
secretaria, “a prestação de 
contas dessa viagem ainda 
não foi apresentada, es-
tando no prazo legal”.

Em resposta a outro 
pedido do jornal, porém, 
a Presidência havia afir-
mado que o prazo para a 
apresentação das contas 
acaba no dia 5 do mês se-
guinte às viagens, levan-
do ainda cerca de 10 a 15 
dias úteis para a execu-
ção da análise de confor-
midade das prestações.
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Passeios de moto pelas grandes cidades não saem de graça e têm custo elevado

Campanha eleitoral 
disfarçada, por 
conta dos cofres 
públicas, essa 
é a verdade

Custas judiciais são 
entrave para aces-
so à Justiça. Este é 
o posicionamento 
do pré-candidato à 
presidência da OAB-
-GO, Rafael Lara. Ele 
propõe a formação 
de um pacto para re-
dução das taxas no 
estado. Assunto vem 
sendo debatido com 
setores da  advoca-
cia e sociedade.

“É hora de enfrentar 
o tema. A OAB-GO tem 

legitimidade para li-
derar um grande pac-
to da sociedade e dos 
poderes para reduzir 
as custas em Goiás”, 
afirma Rafael Lara.

O candidato tem 
proposto uma “discus-
são madura e serena” 
sobre essa pauta, que 
segundo ele, favorece 
o acesso à cidadania. 
“A advocacia, a socie-
dade e o bom senso 
esperam pela redução 
das custas”, reforça.

Segundo levanta-
mento mais recente 
do site Migalhas, Goiás 
é o quinto Estado com 
as maiores custas ju-
diciais. A pesquisa foi 
feita em 2019. Em uma 
hipotética ação com 
o valor de R$ 100 mil, 
o jurisdicionado goia-
no desembolsa pouco 
mais de R$ 4 mil. A taxa 
é oito vezes maior que 
a cobrada pelo Distrito 
Federal para uma ação 
com o mesmo valor.

Rafael Lara: “Taxas elevadas
limitam o acesso à Justiça”

Rafael Lara Pedro Paulo Medeiros Rodolfo Otávio Valentina Jungmann

Redução das 
custas judiciais

Redução das 
anuidades

Redução das 
anuidades

Redução das 
anuidades
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destaque nacional

Goiás sobe duas posições e já está entre 
os 10 Estados mais competitivos do País

Goiás está entre os 
10 mais competi-
tivos do Brasil, se-

gundo o Ranking de Com-
petitividade dos Estados. 
Os dados foram divul-
gados, na manhã desta 
quinta-feira (30/09), pelo 
Centro de Liderança Pú-
blica (CLP). Destaque no 
mapeamento, estava em 
12º e subiu duas posições 
na classificação.

Segundo o governador 
Ronaldo Caiado, a ascen-
são em 2021 é resultado 
de investimentos do Go-
verno de Goiás em inicia-

tivas para gerar solidez e 
eficiência em setores es-
tratégicos da gestão públi-
ca nos últimos dois anos e 
nove meses. “Isso é reflexo 
de uma gestão voltada 
para o desenvolvimento 
econômico e social da 
nossa gente. Quando as-
sumi a gestão, estávamos 
em 13º lugar, e em que-
da”, destacou em publica-
ção nas redes sociais.

“Essa nova posição no 
ranking é a prova de que 
nosso trabalho está tendo 
resultados positivos”, com-
pletou ao citar a lideran-
ça do Estado na geração 
de empregos no Centro-
-Oeste, conforme números 
divulgados pelo Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
na quarta-feira (29/09), e 
o recorde na abertura de 
empresas nos oito primei-
ros meses de 2021.

As 27 unidades fede-
rativas foram avaliadas 

no Ranking de Compe-
titividade em critérios 
definidos por 86 indica-
dores, distribuídos em 
10 temáticas ligadas à 
promoção da melhoria da 
gestão pública e compe-
titividade. Entre os itens 
considerados estão: in-
fraestrutura, sustentabi-
lidade social, segurança 
pública, educação, soli-
dez fiscal, eficiência da 
máquina pública, capital 
humano, sustentabilida-
de ambiental, potencial 
de mercado e inovação.

“A cada ponto que você 
corrige, você vê que o re-
sultado vai para a popula-
ção, que sente a diferença, 
sente o resultado”, decla-
rou o governador Ronaldo 
Caiado em entrevista con-
cedida à Rádio Vinha FM, 
nesta manhã. Para Caiado, 
a condução do Estado tem 
como meta primordial 
atender aos moradores de 
Goiás com equipamentos 

públicos bem conservados 
e serviços de qualidade. 
“Este é o nosso objetivo de 
governabilidade”, reiterou.

Competitividade
A crescente identificada 

pelo ranking reflete os re-
sultados positivos e correta 
aplicação dos recursos pú-
blicos instituída no Estado 
desde 2019, quando Goiás 
ocupava a 13ª posição em 
competitividade. “Ao assu-
mir o Estado, Goiás estava 
entre os piores estados do 
ponto de vista fiscal”, lem-
brou Caiado, que assumiu 
uma administração com 
R$ 7,3 bilhões em débitos. 
“Hoje nós renegociamos as 
dívidas. Vejam o que nós 
conseguimos reduzir para 
investir pesado”, pontuou.

No trabalho de recu-
peração fiscal, um dos 
destaques é a liderança 
de Goiás como o Estado 
que apresentou maiores 
índices em diminuição de 

despesas. De acordo com 
o Boletim de Finanças dos 
Entes Subnacionais, do 
Tesouro Nacional, Goiás 
teve a maior redução real 
de despesas primárias em 
2020, comparado a 2019, 
com -2,5%. Na despe-
sa bruta com pessoal do 
Brasil, foi registrada uma 
queda de -10,3%, no ano 
passado, segundo as re-
gras da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. A atuação 
é pontual entre as medi-
das para viabilizar a redu-
ção do déficit nas contas 
do Estado e, ainda assim, 
garantir aumento de in-
vestimentos na saúde 
(11,6%), educação (3,8%), 
assistência social (10%) e 
transporte (91%).

Outro pilar para a clas-
sificação dos estados, a 
educação foi destaque nos 
últimos anos em Goiás. O 
Estado atingiu a marca 
histórica de R$ 2,3 bilhões 
de investimentos no setor 

educacional. O montante, 
que compreende o período 
entre 2019 e setembro de 
2021, foi aplicado em es-
colas de todos os 246 mu-
nicípios goianos, seja na 
infraestrutura e aquisição 
de materiais didáticos ou 
em investimentos na área 
pedagógica.

Em 2021, Goiás tam-
bém avançou em âmbitos 
avaliados como a Infraes-
trutura, com aplicação de 
R$ 1 bilhão em obras. Na 
Segurança Pública, houve 
redução em todos os ín-
dices nos crimes violentos 
no Estado, e na Assistência 
Social foram investidos 
mais de R$ 1,1 bilhão em 
programas sociais.

“Somos referência em 
segurança pública e na 
educação somos 1º lugar 
no Ideb. Criamos progra-
mas sociais para nossa po-
pulação que vive em vul-
nerabilidade, como o Mães 
de Goiás e o Aprendiz do 
Futuro”, disse o governador 
ao afirmar que “Goiás en-
trou na linha”.

Com ações conduzidas 
pelo Programa de Com-
pliance Público (PCP), a 
eficiência na administra-
ção pública estadual em 
Goiás gerou uma econo-
mia de R$ 809 milhões 
na aquisição de bens e 
serviços, de um total de R$ 
13,6 bilhões fiscalizados 
na atual gestão. A qualifi-
cação, particularmente por 
meio da gestão de riscos, 
um dos quatro eixos do 
programa, colaborou dire-
tamente com os números. 
Instituído pelo governador 
Ronaldo Caiado nos pri-
meiros meses de mandato, 
o PCP é, atualmente, um 
dos maiores programas de 
integridade em execução 
entre os estados brasilei-
ros. “Estamos resgatando 
o orgulho da nossa gente 
e levando mais dignidade 
e qualidade de vida para 
todos os cantos do Estado”, 
completou Caiado.

ranking de 
Competitividade, 
divulgado 
pelo Centro 
de Liderança 
Pública, avalia 
indicadores como 
infraestrutura, 
segurança 
pública, solidez 
fiscal, eficiência 
da máquina 
pública, potencial 
de mercado 
e educação. 
“Quando assumi 
a gestão, 
estávamos em 
13º lugar, e em 
queda. o trabalho 
dá resultados 
positivos”, 
destaca Caiado
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Última sessão do mês foca em 
projetos de parlamentares

os deputados esta-
duais aprovaram na 
tarde dessa quinta-

-feira, 30, durante a vota-
ção na sessão ordinária 
híbrida, seis projetos de lei, 
todos de autoria dos par-
lamentares. Desses pro-
cessos, três estavam em 
primeira fase de discussão 
e votação e três, em fase 
final de apreciação. 

Inicialmente, foi apro-
vado o projeto de lei nº 
7459/21, de autoria do 
deputado e presidente da 
Casa, Lissauer Vieira (PSB), 
que trata da adequação da 
Lei Estadual n° 20.968, de 
18 de fevereiro de 2021 
(LOA), que estima a receita 
e fixa a despesa do Esta-
do de Goiás para o exer-
cício de 2021. A matéria 
foi aprovada em primeira 
votação em Plenário, com 
o placar eletrônico regis-
trando 23 votos favoráveis 
e nenhum contrário.

A proposta do presi-
dente da Alego é a de 
revogar o 2° parágrafo 

do art. 25-A da Lei N° 
20.968, de 18 de feverei-
ro de 2021, haja vista que 
o mesmo marca o prazo 
de até o dia 31 de julho 
de 2021, para apresenta-
ção do ofício mencionado 
no caput desse artigo.

“O dispositivo em ques-
tão tem prejudicado os 
municípios beneficiados, 
visto que alguns necessi-
tam alterar o objeto ini-
cialmente apontado após 
o prazo definido. Ocorre 
que as precisões munici-
pais podem acontecer a 
qualquer tempo”, coloca 
Lissauer Vieira, em sua jus-
tificativa parlamentar.

O Plenário aprovou, 
em seguida, em primeira 
votação nominal, o pro-
jeto de lei nº 5973/21, 
que estadualiza a rodo-
via municipal GO-437, no 
trecho entre o município 
de Gameleira e o distri-
to de Mocambinho. Uma 
das principais estradas 
de escoamento de produ-
ção agrícola do município 

e rota de turismo, a via 
atende também vários lo-
teamentos surgidos com 
a construção do lago de 
Corumbá 4. A propositura 
do deputado Tião Caroço 
(DEM) obteve o sinal ver-
de dos deputados com 
22 votos favoráveis e ne-
nhum contrário.

“A estrada, ainda que 
deficiente, necessita com 
urgência da elevação do 
greide, já que nos perí-
odos chuvosos torna-se 
intransitável. Outro fato 
é que nos feriados está 
ocorrendo congestiona-
mento de veículos de 
produtores rurais e de tu-
ristas”, explica o deputa-
do em suas justificativas.

Ainda em primeira 
votação, O processo n° 

4188/18, do deputado 
Talles Barreto que dis-
põe sobre a comerciali-
zação e distribuição de 
produtos ópticos no va-
rejo em Goiás. A matéria 
foi aprovada pelo cole-
giado com 23 votos sim 
e nenhum voto não. 

Logo em seguida, os 
parlamentares aprova-
ram, em segunda vota-
ção, o projeto de lei nº 
4546/20, com 21 votos 
sim e nenhum voto con-
trário. De autoria do de-
putado Gustavo Sebba 
(PSDB), o processo decla-
ra como entidade de uti-
lidade pública a Associa-
ção Catalana de Esporte. 

“A declaração de utili-
dade pública será impor-
tante para garantir que a 

referida associação possa 
firmar parcerias com a ad-
ministração pública, a fim 
de cumprir efetivamente 
com a sua função social”, 
esclarece a justificativa 
do projeto. A matéria ago-
ra segue para a sanção da 
Governadoria.

Também em segunda 
votação, foi aprovada a 
Política Estadual de Incen-
tivo à Formação de Bancos 
Comunitários de Sementes 
e Mudas. O projeto de lei 
nº 2006/20, de autoria do 
deputado Antônio Gomide 
(PT), recebeu 21 votos fa-
voráveis e nenhuma mani-
festação contrária. 

De acordo com o proje-
to, essa política tem, entre 
seus objetivos, “fomentar 
a proteção dos recursos 

genéticos locais, visando 
à sustentabilidade dos 
agroecossistemas e perpe-
tuar espécies, variedades e 
cultivares produzidos em 
unidade familiar ou tradi-
cional, prioritariamente as 
espécies vegetais para ali-
mentação”. A matéria agora 
segue para a sanção do 
Poder Executivo.

Por fim, com 21 votos 
a favor e nenhum contra, 
os deputados aprovaram 
em segunda votação o 
projeto de lei nº 3775/20, 
de autoria do deputado 
Lucas Calil (PSD), que de-
clara de utilidade pública 
a Associação Espírita Casa 
do Mestre Jesus, com sede 
no município de Palmelo 
(GO). A matéria segue para 
a sanção da Governadoria.

Seis projetos de deputados foram 
aprovados na sessão ordinária híbrida 
desta quinta-feira, 30, última sessão 
da semana e do mês de setembro
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Dentre os projetos aprovados em primeira votação está o de iniciativa do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira, 
que propõe adequação na LOA, que estima a receita e fixa despesa do Estado de Goiás para o exercício de 2021

Atuando em defesa do for-
talecimento da economia e 
do setor produtivo goiano, 
o presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), discutiu a proposta 
da Nova Política Estadual 
do Cooperativismo com o 
presidente do Sindicato e 
Organização das Cooperati-
vas Brasileiras no Estado de 
Goiás (OCB/GO), Luís Aber-
to Pereira, durante reunião 
realizada no último dia 24, 
na Casa de Leis. Entre os 
principais objetivos da pro-
positura entregue ao chefe 
do Poder Legislativo está a 
elaboração da lei que insti-
tui o Conselho Estadual do 
Cooperativismo (Cecoop) e 
a consolidação de parcerias 
público-privadas voltadas 
para a retomada econômi-

ca e geração de emprego e 
renda no âmbito estadual. 

Ressaltando a impor-
tância da iniciativa, sobre-
tudo, diante dos impactos 
provocados pela pandemia 
de  covid-19 em diversos 
setores da economia, o pre-
sidente do Legislativo goia-
no salientou que ampliará a 
discussão da proposta junto 
aos demais parlamentares e 
que atuará em parceria com 
a OCB-GO para a valoriza-
ção e incentivo da atividade 
cooperativista no estado. 
De acordo com Lissauer, 
é fundamental que nesse 
momento de retomada eco-
nômica os poderes públicos 
e privados estabeleçam, em 
conjunto, diretrizes que fo-
mentem o desenvolvimen-
to socioeconômico de Goiás 
e que, ao mesmo tempo, 

aprimorem o trabalho e a 
distribuição de renda atra-
vés do cooperativismo.

“Sabemos da força da 
atividade cooperativista e a 
importância que esse siste-
ma tem em nossa sociedade. 
Vejo que esse projeto con-
tribuirá significativamente 
para o fortalecimento da 
nossa economia, especial-
mente, nesse momento de 
retomada, além de possibi-
litar também que o coope-
rativismo seja pauta de en-
sino nas escolas, garantindo 
ainda a participação das 
cooperativas em licitações 
e autarquias do estado de 
forma igualitária. Vamos 
debater essa proposta 
e trabalhar junto à OCB 
para que as cooperativas 
goianas continuem am-
pliando sua atuação e 

levando melhores opor-
tunidades para todos”, 
disse Lissauer. 

O presidente da OCB/GO, 
Luís Aberto Pereira, também 
destacou os resultados po-
sitivos que o projeto trará 
para o sistema cooperati-
vista e, sobretudo, para o 
desenvolvimento sustentá-
vel em Goiás. “Essa proposta 
contempla um modelo mais 
inclusivo, disposto a atender 
aos anseios da sociedade 
goiana, promover as cone-
xões e parcerias necessá-
rias para efetivar ações 
e políticas públicas que 
propiciem às cooperativas 
cumprirem seu papel no 
desenvolvimento susten-
tável, por meio da econo-
mia colaborativa, do em-
preendedorismo coletivo 
e da autogestão”, explicou.
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O presidente da OCB/GO, Luís Aberto Pereira, também destacou os 
resultados positivos que o projeto trará para o sistema cooperativista 
e, sobretudo, para o desenvolvimento sustentável em Goiás

Lissauer busca fortalecimento das cooperativas e 
discute nova lei do cooperativismo junto à OCB Goiás
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Prefeito Rogério Cruz  sanciona lei 
do novo Código Tributário Municipal

o prefeito Rogério 
Cruz sancionou 
na manhã desta 

quinta-feira (30/9) a Lei 
Complementar nº 344 de 
30/9/2021, que dispõe 
sobre o Código Tributário 
do Município. O texto, já 
publicado no Diário Ofi-
cial, tem como principais 
motes impulsionar o de-
senvolvimento da capital 
e a promoção das justiças 
social e tributária. A soleni-
dade de assinatura teve a 
presença de auxiliares da 
administração, vereadores, 
representantes dos setores 
civil e produtivo.

O secretário municipal 
de Finanças, Geraldo Lou-
renço, ressaltou o caráter 
do novo código como ins-
trumento de justiça social. 
“Só quem já passou por 
dificuldades entende a 
importância deste código. 
Um texto que condiz com 
a atual realidade de nossa 

capital, promove o desen-
volvimento da cidade e 
atende a população que, 
de fato, precisa de apoio. 
Temos não apenas a ma-
nutenção do IPTU Social, 
como também viabiliza-
mos a aquisição do primei-
ro imóvel e impulsiona-
mos a economia”, destacou.

O prefeito Rogério 
Cruz, por sua vez, ressal-
tou a amplitude do texto 
sancionado na manhã de 
hoje. “O novo Código não 
se resume apenas ao IPTU, 
mas diz respeito à décima 
maior cidade do país como 
um todo. Contempla a ge-
ração de renda e empre-
go, a atração de empresas 
e indústrias 4.0, o estímu-
lo à tecnologia e a cap-
tação de investimentos. 
Porque é isso que quere-
mos fazer, o desenvolvi-
mento da nossa capital”.

Rogério Cruz também 
ressaltou a transparência 

na construção do texto, 
por meio de audiências 
públicas na Câmara Muni-
cipal, além de discussões 
com setores civis, tribu-
tários e produtivos. “Não 
estamos aqui para fazer 
política, mas gestão res-
ponsável e transparente, 
com toda uma equipe que 
quer fazer o melhor para 
nossa cidade”.

Além das adequações 
tributárias relacionadas 

aos imóveis residenciais, 
também houve equilíbrio 
de correções nos imóveis 
comerciais. Mais de 60% 
deles se dividem entre 
redução (21,5%), aumen-
to de até R$ 100 por ano 
(14,7%), R$ 300 (25,3%) e 
R$ 500 por ano (10,9%). 
Para imóveis não edifica-
dos, as alíquotas passam a 
ser de 2%, no caso de lotes 
com Valor Venal de até R$ 
40 mil, até 3,8% para os 

terrenos com Valor Venal 
superior a R$ 300 mil, de 
acordo com a atual Planta 
de Valores do Município.

Novos loteamentos, 
com área superior a 10.000 
m2, terão 50% de descon-
to no tributo, incentivando 
os setores da construção 
civil e, consequentemente, 
o desenvolvimento da ci-
dade. Está, ainda, mantida 
a isenção de 50% do IPTU 
para os clubes recreati-

vos e de 100% para os 
imóveis onde funcionam 
os templos religiosos de 
todos os cultos.

Já o ISS fixo para os 
profissionais autônomos e 
liberais terá valor máximo 
de R$ 2.199,72, menor do 
que o valor de R$ 2.674,00, 
previsto inicialmente para 
advogados, engenheiros, 
médicos, arquitetos e 
outros profissionais com 
ensino superior.

Além de manter benefícios, como 
IPtu e IStI Sociais, texto viabiliza 
a aquisição do primeiro imóvel e 
revitalização do centro da capital

Di
vu

lg
aç

ão

“Não estamos aqui para fazer política, mas gestão responsável e transparente, com toda uma equipe que quer fazer o melhor para nossa cidade”, diz Rogério Cruz

detran-go

As inscrições da CNH Social podem ser feitas até pelo celular

O Governo de Goiás, por 
meio do Departamento Es-
tadual de Trânsito, está com 
inscrições abertas ao pro-
grama CNH Social. Nesta 5ª 
etapa, são ofertadas 5.010 
vagas para pessoas de bai-
xa renda que desejam obter, 
mudar ou adicionar catego-
ria à Carteira Nacional de 
Habilitação gratuitamente. 
Os interessados podem se 
inscrever, até o dia 18 de 
outubro, exclusivamen-
te, pelo site www.detran.
go.gov.br. O cadastro pode 

ser feito até pelo celular. 
O programa tem qua-

tro etapas: inscrição, clas-
sificação, efetivação da 
matrícula e o processo de 
habilitação. Para se can-
didatar a uma das vagas, 
basta acessar o site www.
detran.go.gov.br, clicar na 
aba “CNH Social” e preen-
cher o formulário com as 
informações solicitadas. 

Os contemplados re-
cebem isenção de taxas 
como inclusão no Renach, 
Licença de Aprendiza-

gem de Direção Veicular, 
agendamento de prova 
teórica, agendamento de 
exame prático, exame 
médico e psicológico. 

Cinco por cento das 
vagas são destinadas a 
pessoas com deficiência. 
A pessoa com deficiência 
classificada dentro do nú-
mero de vagas também 
se abstém de pagar pela 

junta médica. Por meio de 
parcerias com os Centros 
de Formação de Conduto-
res (CFCs), são oferecidos 
ainda o curso teórico de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção e 
até três retestes gratuitos. 

Modalidades
O programa CNH So-

cial é dividido em três 

modalidades: estudantil, 
rural e urbana. Na pri-
meira, podem se candi-
datar jovens, de 18 a 25 
anos, que tenham cursa-
do e concluído o ensino 
médio na rede pública 
estadual de Goiás. Para 
essa modalidade, um 
dos critérios de desem-
pate será a nota média 
apurada pela Secretaria 
de Educação do Estado 
de Goiás. Para todas as 
modalidades, é obriga-
tório que o postulante 
tenha inscrição ativa no 
Cadastro Único para pro-
gramas sociais do gover-
no federal (CadÚnico).

Nas modalidades urba-
na e rural, as vagas estão 
abertas para pessoas com 
idade igual ou superior 
a 18 anos, com CadÚni-
co ativo, que saibam ler 
e escrever. Caso deseje 
pleitear vaga de mudan-
ça ou adição de categoria, 

os candidatos não podem 
ter praticado, nos últimos 
12 meses que antecedem 
à inscrição, infração de 
trânsito de natureza gra-
víssima, grave ou ser rein-
cidente em média. 

Resultado
A lista com os classifica-

dos deve ser publicada no 
dia 25 de outubro. É de 
responsabilidade do can-
didato prestar informa-
ções corretas na inscrição, 
bem como acompanhar 
as publicações para se in-
teirar do resultado.

Os convocados terão 
prazo de 15 dias para re-
alizar a matrícula on-line e 
outros 15 dias para apre-
sentar a documentação 
presencialmente, com-
provando as informações 
fornecidas no ato da ins-
crição, e efetivar o Renach 
(Registro Nacional de Car-
teira de Habilitação). 
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Para se candidatar a uma das vagas, basta acessar o 
site www.detran.go.gov.br, clicar na aba “CNH Social” e 
preencher o formulário com as informações solicitadas

São 5.010 vagas para quem deseja obter 
a CNH, adicionar ou mudar de categoria. 
Cadastro é feito exclusivamente pela 
internet e pode ser efetuado até pelo 
celular. o programa tem quatro etapas: 
inscrição, classificação, efetivação da 
matrícula e o processo de habilitação
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Caiado faz entregas e inaugura reforma 
de colégio, em São Miguel do Araguaia

o governador Ronal-
do Caiado, entre-
gou, nesta quinta-

-feira (30), 532 cartões do 
Programa Mães de Goiás, 
em São Miguel do Ara-
guaia. Em seguida, fez o 
descerramento da placa 
de inauguração da reforma 
e ampliação do Colégio 
Estadual São Miguel do 
Araguaia e distribuiu 493 
Chromebooks a alunos da 
3ª série do ensino médio.

No município, Caiado 
lembrou o repasse recorde 
para o setor, que atingiu, 
nesta semana, índice his-
tórico. “Nós já investimos 
R$ 2,3 bilhões na Educa-
ção. Isso não é discurso, 
são ações diretas que mu-
dam a vida de milhares de 
crianças e jovens”, afirmou.

A entrega dos cartões 
do Mães de Goiás ocorreu 
na Igreja Assembleia de 
Deus. Com este repasse, 

só nesta semana, o Go-
verno de Goiás completa 
1.762 auxílios distribuí-
dos em Amaralina (110), 
Bonópolis (137), Montivi-
diu do Norte (277), Santa 
Terezinha de Goiás (527), 
Nova América (71), Morro 
Agudo (108), além de São 
Miguel do Araguaia. Em 
seu discurso, o governador 
garantiu que a iniciativa 
chegará a 100 mil famí-
lias dos 246 municípios 
goianos, para o reforço 
nutricional de crianças na 
primeira infância.

“Não é um programa de 
fachada, o dinheiro já está 
na conta e vai ficar em São 
Miguel do Araguaia. Esse 
valor será investido para 
gerar emprego, arrecada-
ção e dar condições das 
mães poderem escolher 
o que há de melhor para 
seu filho como comple-
mento da alimentação 

da criança de zero a 06 
anos”, garantiu Caiado.

O auxílio financeiro, 
no valor de R$ 250, é 
viabilizado pelo Fundo 
de Proteção Social do 
Estado de Goiás (Pro-
tege Goiás). Segundo o 
secretário de Desenvol-
vimento Social, Welling-
ton Matos, o benefício 
aumenta a distribuição 
de renda de famílias 

vulneráveis, promove 
a segurança alimentar, 
oferece melhor qualida-
de de vida e assegura a 
permanência de crianças 
na escola. “As ações que 
são pensadas pelo go-
verno estadual são para 
atender as demandas do 
presente, mas pautadas 
na transformação do fu-
turo. E o futuro são nos-
sas crianças”, projetou o 

secretário.
A prefeita de São Mi-

guel do Araguaia, Azaíde 
Borges, agradeceu o be-
nefício em nome de todas 
as mães do município e 
reforçou a parceria com o 
Estado. “Governo não faz 
oposição a governo. Eu 
não olho no retrovisor, a 
minha meta é seguir em 
frente e abraçar a ban-
deira de Ronaldo Caiado”, 

declarou Azaídes.
Uma das beneficiárias 

do programa é Gerssiane 
Chaveiro de Souza. Atual-
mente, ela está desempre-
gada e vende tapetes para 
sustentar a família. Mãe de 
três filhos, um de cinco, um 
de três e o caçula de dois 
anos, ela comemorou o be-
nefício ao receber o cartão. 
“Vai fazer diferença”, cele-
brou a dona de casa.

Auxílio financeiro do programa 
Mães de Goiás, no valor de R$ 250, 
é destinado a mulheres com 
filhos de zero a 06 anos
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Governador Ronaldo Caiado durante entrega de 532 cartões do Programa Mães de Goiás, inauguração de reforma de colégio 
e distribuição de 493 Chromebooks, em São Miguel do Araguaia: “Não é um programa de fachada, o dinheiro já está na conta” 

Desde que foi lança-
do, no último dia 09 de 
agosto, o programa já 
chegou a 40 municípios, 
com um total de 11.760 
mães contempladas com 
esta última entrega do 
mês de setembro.

As mães serão atendi-
das por meio de um ca-
lendário progressivo, que 
incluirá todos os benefi-
ciários em até 10 meses. 
A iniciativa utiliza como 
base de dados o Cadastro 
Único do Governo Federal 
(CadÚnico) e o benefício 
é pago por transferência 
de renda direta.

Além de estar cadas-
trada no CadÚnico para 
ter direito ao benefício, 
as mães devem manter 
a atualização da carteira 
de vacinação dos meno-
res de 10 anos, conforme 
calendário de vacinação 
obrigatória do Ministério 
da Saúde (MS). O gover-

nador, que é médico, lem-
brou os critérios exigidos 
para gestantes. “Quem 
estiver grávida, tem que 
fazer o pré-natal. Tem que 
ter o cartão de vacinação 
e acompanhamento nu-
tricional e de saúde para 
crianças até o sexto mês 
de vida”, explicou.

O período de per-
manência no Mães de 
Goiás será de 12 meses, 
que poderá ser prorro-
gado em até 36 meses, 
desde que cumpridos 
os compromissos assu-
midos pelas beneficiá-
rias no ato de adesão.

O colégio
Durante a solenida-

de, o governador Ronal-
do Caiado realizou ain-
da o descerramento da 
placa de inauguração 
da reforma e ampliação 
do Colégio Estadual 
São Miguel do Araguaia 

e entregou a alunos da 
3ª série do Ensino Mé-
dio 493 Chromebooks.

O Governo de Goiás in-
vestiu R$ 330 mil na obra, 
com recursos oriundos do 
Programa Dinheiro Di-
reto na Escola (PDDE). A 
unidade recebeu reparo 
da rede elétrica, revitali-
zação da quadra de bas-
quete e adaptação para 
a acessibilidade com a 

construção de uma rampa 
coberta. Com 643 alunos, 
o colégio oferece do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fun-
damental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 1ª, 
2ª e 3ª etapas.

No evento, a peque-
na Nhátali Vitória, de 5 
anos, recebeu das mãos 
do governador Ronaldo 
Caiado a doação de ócu-
los inteligentes, com tec-

nologia israelense, capaz 
de ajudar pessoas com 
problemas visuais a ler. 
O Governo de Goiás dis-
tribuirá 60 mil deles em 
todo o Estado.

Presenças
Compareceram à so-

lenidade o secretário de 
Desenvolvimento So-
cial, Wellington Matos; 
o presidente da Câmara 

Municipal, vereador Ba-
tista da Costa; o vice-
-presidente do Sebrae, 
Osvaldo Guimarães; o 
presidente da Associa-
ção Goiana de Municí-
pios (AGM) e prefeito de 
Goianira, Carlão da Fox; 
os prefeitos Gabriel do 
Espanhol (Araguapaz); 
Hermano de Carvalho 
(Aruanã); Nárcia Kelly 
(Bela Vista); Dioclecia-
no Araújo (Bonópolis); 
Paulinho Vieira (Faina); 
Valter Aleixo (Mozarlân-
dia); Marlene Lourenço 
(Mundo Novo); Paraí-
ba da Farmácia (Nova 
Crixás); Eudes Rodri-
gues (Novo Planalto) 
e Wanusa Valadares 
(Porangatu), além dos 
vice-prefeitos Arlirio 
Antunes Barbosa (Aru-
anã); Ailton da Mata 
(Faina); Dovival Martins 
(Novo Planalto) e Ademar 
Júnior (Mundo Novo).

Ronaldo Caiado entrega cartões do Programa Mães de Goiás em São Miguel do Araguaia

Com investimento total de R$ 219 milhões, o Governo 
de Goiás, tem como meta beneficiar 100 mil mães
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FacE UNic
A Face unic chegou em Anápolis e é 

uma clínica boutique especializada em 
odontologia full face, com conceito premium, 

preparada para trazer todo conforto e 
segurança. A Face unic possui uma estrutura 

completa, equipamentos modernos, 
atendimento personalizado e procedimentos 
com qualidade. tudo para entregar a melhor 

experiência, superar as suas expectativas e 
proporcionar algo único!

oFERTa PlaY
Com intuito de divulgação da plataforma 

oferta Play durante o seu período de 
pré lançamento (de 15/09 a 15/11) será 

disponibilizado de forma gratuita a oferta 
Premiada, que sorteará um Iphone 12 para 

os empreendedores e seus clientes. Já para 
os empreendedores que se cadastrarem 

na plataforma, gerarem suas ofertas 
e permanecerem na plataforma até o 
dia 27 de dezembro terão a chance de 

participar do sorteio Parceiro Premiado e 
concorrerem a uma Honda biz.

Para participar dos sorteios basta fazer 
sua inscrição no site da oferta Premiada 

(https://www.vendas.ofertaplay.com.
br/ofertapremiada) e no do Parceiro 

Premiado (https://www.vendas.
ofertaplay.com.br/parceiro-premiado).

ÚlTimos dias
A exposição retratos Fine Art Mariana 

bontempo chega aos últimos dias, mas 
ainda dá tempo de conferir. Até o dia 3 de 

outubro, a fotógrafa e pianista Mariana 
bontempo apresenta sua arte no Flamboyant 

Shopping Center. Inspirada em referências 
como rembrandt, renoir, Leonardo da Vinci, 

Velásquez e tantos outros grandes nomes 
da pintura, além de retratistas reconhecidos 

pelo mundo, a exposição contempla uma 
seleção de nove telas, compostas por 

nove fotografias em grande formato. As 
impressões são certificadas pela fabricante 

Canson em tecido Canvas Fine Art e por isso 
oferecem qualidade museológica.

PRomoção
Pensando especialmente em seus mais 

fiéis fãs, o outback criou a promoção 
outback Lovers para estar cada vez mais 

ao lado deles. Na compra de um combo 
promocional por apenas r$ 99,00, clientes 

ganham uma tábua exclusiva e icônica da 
marca pra levar pra casa. A promoção é 

válida todos os dias e enquanto durarem 
os estoques, em todos os restaurantes da 

rede e pelo delivery, via iFood.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Digital Mix - os empresários eduardo Pacheco, Gabriel Fraga (foto) e Matheus Peixoto realizarão o evento “digital Mix”, a 
maior imersão de marketing digital do centro-oeste. A tarde presencial de conteúdo e network, acontecerá neste sábado, dia 
02/10, no Centro de Convenções do Oft Alfre Hotel. Durante 8 horas, os participantes poderão trocar experiências com alguns 
dos 14 grandes expoentes nacionais do “Marketing digital”, como: Marcos Paulo (da PLX digital), denis Cruz (curador do 
tedex brasil), Micha Menezes (bH), davi braga (SP), André diamand (rJ), edipo tolentino (SC), Júnior Neves (SP), Keila Neves 
(SP), além dos conterrâneos, tathiane deândhela, André Izidro, Ciro rocha, Matheus Mota, Nayra Karinne e Vinicius Areb. As 
inscrições limitadas (respeitando todos os protocolos vigentes), com direito a coffee-break e certificado de horas podem ser 
feitas pelo site: https://digitalmixbrasil.com.br/ . Informações em: @digitalmixbrasil.

B-Day - o empresário rafael Silvério irá comemorar seu 
aniversário em grande estilo no Villão Premium, nesta 
sexta-feira, 1 de outubro e terá som comandado pelos dJs 
Netto, breno rocha e rafael ramalho. 

4

2 3

Festa surpresa - os empresários Sandro Juliano e 
Lucíola Vitória foram recebidos pela cantora Naiara 
Azevedo (ao centro), uma das convidadas do aniversário 
surpresa da apresentadora Helen Ganzaroli. o Ankai 
Buffet assinou um dos menus do evento organizado 
pelo agente artístico raphael eduardo.
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Azzure Club - Na capital da música sertaneja, a Azzure 
Club, chega a Goiânia como a melhor e maior casa de 
música sertaneja do brasil. Para sua inauguração, o 
cantor John Amplificado, do hit “Chega e Senta”, faz 
show nesta sexta-feira (1º de outubro), a partir das 22h.



8 sexta-feira, 1º de outubro de 2021brasil

direitos humanos

Dia Nacional do Idoso: saiba sobre 
políticas públicas para essa população

dos 210 milhões 
brasileiros, 37,7 
milhões são pes-

soas idosas, ou seja, que 
têm 60 anos ou mais. Os 
dados são deste ano e 
fazem parte de uma pes-
quisa do Departamento 
Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), que traz 
também outras estatísti-
cas: 18,5% dessa popula-
ção ainda trabalha e 75% 
dela contribuem para a 
renda de onde moram.

Para lembrar a impor-
tância dessa população e 
de seus direitos é celebra-
do hoje (1º) o Dia Nacional 
da Pessoa Idosa. A come-
moração foi instituída em 
uma Assembleia Geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) e no Brasil.

Os direitos dos idosos 
estão garantidos na Cons-
tituição Federal, que, em 
seu Artigo 230, define que 
família, sociedade e Estado 
têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, asseguran-
do a sua participação na  

comunidade, defendendo 
sua dignidade, promoven-
do seu bem-estar e garan-
tindo o direito à vida.

Outro instrumento 
para garantia dos direi-
tos dessa população é o 
Estatuto do Idoso. Criado 
em 2003, ele assegura, de 
forma permanente, direi-
tos fundamentais, medidas 
de proteção, política de 
atendimento, acesso à Jus-
tiça e proteção judicial.

Mesmo com todas es-
sas garantias, idosos ainda 
são vítimas de diversos 

tipos de violência, entre 
elas física, psicológica e 
financeira. Para combater 
esses abusos, o Ministé-
rio da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) criou uma car-
tilha sobre o combate à 
violência contra a pessoa 
idosa  e recebe denúncias 
contra essa população por 
meio do Disque 100. Com 
base nessas denúncias, o 
MMFDH deflagrou, no fim 
do ano passado, em par-
ceria com o Ministério 
da Justiça e Segurança 

Pública (MJSP), a Opera-
ção Vetus. Foram apura-
das13.424 denúncias que 
resultaram na instaura-
ção de 3.703 inquéritos e 
na prisão de 569 pessoas.

Para prevenir os abu-
sos financeiros contra essa 
população o MMFDH está 
dando cursos de educação 
financeira a mil institui-
ções de longa permanên-
cia para idosos (Ilpis). Tam-
bém firmou parceria com 
a Federação Nacional dos 
Bancos  (Febraban) numa 
campanha em que alerta 

para os golpes financeiros 
contra os mais velhos, que 
aumentaram 60% durante 
a pandemia.

Pacto
Para assumir compro-

misso formal entre os go-
vernos federal, estadual 
e municipal com vistas a 
implementar as políticas 
públicas destinadas à pro-
moção e defesa dos direi-
tos das pessoas idosas foi 
criado o Pacto Nacional 
dos Direitos da Pessoa Ido-
sa (PNDPI)). Até o momen-
to, 18 estados aderiram à 
estratégia, que tem como 
metas ampliar o número 
de conselhos dos Direitos 
das Pessoas Idosas e de 
fundos municipais desti-
nados a esse fim.

Para aumentar os va-
lores destinados a esse 
fundo, uma parceria entre 
o MMFDH e a Receita Fe-
deral permitiu que o con-
tribuinte possa, na declara-
ção de Imposto de Renda, 
doar recursos financeiros 
aos fundos vinculados 
aos conselhos que tratem 
exclusivamente da pauta 
da pessoa idosa, sejam 
municipais, distrital, esta-
duais ou nacional.

Graças a essa iniciativa, 
só neste ano os fundos dos 
Direitos da Pessoa Idosa 
(FDI) receberam mais de 
R$ 51,5 milhões, em do-

ações feitas durante a 
declaração do Imposto 
de Renda 2021. O valor 
é mais que o dobro do-
ado no ano anterior, de 
R$ 22,8 milhões.

Abrigos
Outra frente de traba-

lho busca apoiar as insti-
tuições de longa perma-
nência para idosos (Ilpis), 
conhecidas como abrigos. 
Um auxílio emergencial 
de R$ 160 milhões bene-
ficiou mais de 2 mil insti-
tuições e 60 mil idosos. Já 
o Programa Solidarize-se 
já cadastrou mais de 5 mil 
instituições desse tipo e 
destinou R$ 5 milhões 
para atender a 500 delas 
e, assim, auxiliar cerca 
de 18 mil idosos. No ano 
passado, foram investidos 
R$ 2 milhões para a ins-
talação de equipamen-
tos nas Ilpis. Neste ano, a 
meta é chegar a R$ 5 mi-
lhões em investimentos.

Participação 
popular

O Solidarize-se tam-
bém conta com participa-
ção popular.  Por meio do 
Programa Pátria Voluntária 
foram arrecadados mais 
de R$ 3,3 milhões, benefi-
ciando 8.500 pessoas ido-
sas que vivem em abrigos, 
com cesta básica e itens de 
higiene pessoal.

Pessoas com 
mais de 60 anos 
representam 
quase 18% dos 
brasileiros
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Para lembrar a importância dessa população e de seus direitos é celebrado hoje (1º) o Dia Nacional da Pessoa Idosa

saúde

Começa hoje a campanha nacional de multivacinação

Começa nesta sexta-feira 
(1º) a Campanha Nacional 
de Multivacinação, que 
disponibilizará, em 45 mil 
postos em todas as 27 uni-
dades federativas e seus 
respectivos municípios, 18 
tipos de vacinas que pro-
tegem crianças e adoles-
centes de doenças como 
poliomielite, sarampo, ca-
tapora e caxumba.

A campanha foi lançada 
oficialmente ontem (30) 
pelo Ministério da Saúde 

e vai durar até o dia 29 de 
outubro. O público-alvo 
é formado de crianças e 
adolescentes até 15 anos.

Embora o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) oferte 
imunizantes contra todas 
essas enfermidades, o se-

cretário de Vigilância em 
Saúde, Arnaldo Medeiros, 
alertou para a queda da 
cobertura vacinal nos úl-
timos anos. “Percebemos 
que desde 2015 a cober-
tura vacinal no Brasil vem 
diminuindo - reflexo do 
próprio processo pandêmi-
co nos últimos dois anos. 
Precisamos melhorar esta 
cobertura. Ampliar a co-
bertura vacinal e proteger 
a população é uma priori-
dade do governo federal. 
Manter a vacinação em 
dia é também um dever 
dos pais e responsáveis. 
Leve seu filho, sua criança 
e adolescente”, pediu o se-
cretário.

O Brasil, que registra-
va índices de vacinação 
acima de 90% por déca-

das, viu esse patamar se 
reduzir nos últimos anos, 
baixando para cerca de 
60% de cobertura vacinal, 
levando preocupação às 
autoridades sanitárias. Do-
enças que eram conside-
radas erradicadas no país, 
como sarampo, por exem-
plo, voltaram a registrar 
casos, o que tirou do Brasil 
a condição de país livre do 
sarampo pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Em parte, a baixa cober-
tura, segundo autoridades 
do Ministério da Saúde, é 
explicado pela dissemina-
ção de notícias falsas (fake 
news) e pela atuação de 
grupos antivacinas.

Entre as vacinas que 
estarão disponíveis nos 
postos durante campanha 

estão: BCG, Hepatite A e 
B, Penta (DTP/Hib/Hep B), 
Pneumocócica 10 valen-
te, VIP (Vacina Inativada 
Poliomielite), VRH (Vacina 
Rotavírus Humano), Me-
ningocócica C (conjugada), 
VOP (Vacina Oral Polio-
mielite), Febre amarela, 
Tríplice viral (Sarampo, ru-
béola, caxumba), Tetraviral 
(Sarampo, rubéola, caxum-
ba, varicela), DTP (tríplice 
bacteriana), Varicela e HPV 
quadrivalente (Papiloma-
vírus Humano).

Estarão disponíveis 
para atualização da ca-
derneta de adolescentes 
as vacinas HPV, dT (dupla 
adulto), Febre amarela, Trí-
plice viral, Hepatite B, dTpa 
e Meningocócica ACWY 
(conjugada).
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A campanha foi lançada oficialmente ontem (30) pelo 
Ministério da Saúde e vai durar até o dia 29 de outubro

Ministério da 
Saúde disponibiliza 
18 tipos de vacinas 
à população
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

uNo WaY  1 .0 brANCo 
2014 CoMPLeto 4 Por-
tAS ÚNICo doNo ACeIto 
troCA e FINANCIo WHAt-
SAPP:(62)9-8438-7649

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

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

gol g6 4 PortAS brANCo 2014 
C/ Ar+dH ÚNICo doNo ACeIto 
troCAS e FINANCIo WHAt-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VerMeLHA 2014 GArAN-
tIA de FÁbrICA ÚNICo doNo 2.0 
FLeX WHAtSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs Preto 2008 Au-
toMÁtICo PNeuS NoVoS ACeI-
to troCA e FINANCIo WHAt-
SAPP: (62)9-8438-7649

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

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

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PrAtA 2010 CoM-
PLetA ACeIto troCA e FINANCIo 
WHAtSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PrAtA 
2008 CAbINe duPLA ACeIto 
troCA e FINANCIo WHAtSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VerMeLHo 
2003 CoMPLeto 2 Por-
tAS 1.0 SoLeIL r$8.800,00 
WHAtSAPP:(62)9-8438-7649

motos

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

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

Grupo do Brasil no Mundial 
de vôlei masculino é definido

a Federação Inter-
nacional de Vôlei 
(FIVB) realizou, nesta 

quinta-feira (30), um sorteio 
no qual definiu os grupos 
do Campeonato Mundial 
de vôlei masculino, que 
será disputado entre 26 de 
agosto e 11 de setembro 
de 2022, na Rússia.

O Brasil ficou no Gru-
po B ao lado de Japão, 
Cuba e Catar, e disputará 
a primeira fase da com-

petição em Kemerovo.
O técnico da seleção, 

Renan Dal Zotto, acompa-
nhou o sorteio e fez um 
comentário, à Confede-
ração Brasileira de Vôlei 
(CBV), após a definição da 
chave do Brasil: “O Japão é 
uma equipe que está cres-
cendo muito nos últimos 
anos. Muitos jogadores 

estão indo jogar fora do 
país e têm participado de 
grandes ligas. Cuba é um 
adversário tradicional do 
voleibol brasileiro e tem 
o saque e o ataque como 
as suas principais carate-
rísticas. Já o Catar é uma 
equipe que também tem 
evoluído com a presença 
de técnicos brasileiros 

nas ligas locais”.
“O Mundial é o principal 

objetivo no próximo ano. 
Vamos ter a Liga das Na-
ções para nos prepararmos 
e chegarmos no nosso me-
lhor momento na Rússia”, 
declarou o treinador.

O Grupo A da competi-
ção é formado por Rússia, 
Sérvia, Tunísia e Porto Rico. 

Já o C conta com as equi-
pes da Polônia, dos Esta-
dos Unidos, do México e 
da Bulgária. O Grupo D 
conta com as seleções 
de França, Eslovênia, Ale-
manha e Camarões. O E é 
formado por Itália, Cana-
dá, Turquia e China, en-
quanto o F tem Argentina, 
Irã, Holanda e Egito.

Federação 
Internacional 
realizou sorteio 
nesta quinta (30)

M
iri

am
 Je

sk
e/

CO
B

“O Mundial é o principal 
objetivo no próximo ano”, 

declarou o treinador

“O Mundial é o principal 
objetivo no próximo ano”, 

declarou o treinador

“O Mundial é o principal 
objetivo no próximo ano”, 

declarou o treinador

“O Mundial é o principal 
objetivo no próximo ano”, 

declarou o treinador

“O Mundial é o principal 
objetivo no próximo ano”, 

declarou o treinador


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf

