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Atendimento ao idoso recebe 
R$ 15,6 mi em investimentos

Começam os Jogos 
Estudantis de Goiás

O advogado trabalhista e atual 
presidente da Escola Superior de 

Advocacia Rafael Lara lidera a última 
pesquisa do Serpes, o instituto de 

maior credibilidade no Estado, para 
as eleições à Ordem dos Advogados 

do Brasil-Seção de Goiás
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Governador Ronaldo Caiado comanda em Brasília a convenção conjunta que 
decidiu pela fusão entre o DEM e o PSL para gerar o UNIÃO BRASIL, maior legenda 

do país a partir de agora; Caiado presidirá a sigla em Goiás 
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n  No seu programa, Jackson 
Abrão perguntou a Gustavo 
Mendanha se ele tinha algum 
sonho. A resposta foi de doer: 
“tenho, sim. É ver o povo fe-
liz”. esse rapaz não tem no-
ção de nada.

n  A campanha para a OAB-
-GO, com eleição marcada 
para 19 de novembro, está 
se acirrando com a troca de 
ataques entre os candidatos. 
Mas Rafael Lara segue na li-
derança, segundo o Serpes.

n  A foto de Maguito Vilela na 
parede do gabinete de Gusta-
vo Mendanha em Aparecida 
está incomodando a família. 
Seria melhor o prefeito retirar 
antes que venha algum cons-
trangimento.

n  A debandada dos votos de 
Goiás nas prévias nacionais 
do PSDB, a favor do gover-
nador gaúcho Antônio Leite, 
está afetando o prestígio 
do ex-governador Marconi 
Perillo com o presidenciável 
João Dória.

n  Pronto, está criado o união 
brasil, com a fusão do deM e 
PSL. e agora? Como fica a si-
tuação do deputado federal 
Major Araújo e dos estaduais 
Paulo trabalho, Major Araújo 
e delegado Humberto teófi-
lo?

n  O ex-governador Marco-
ni Perillo não consegue se 
livrar da agenda negativa: 
o STJ acaba manter a trami-
tação da ação cível pública 
a que ele responde por con-
ceder incentivos fiscais irre-
gularidades.

n  trata-se de um processo 
formalizado pela promotora 
Villis Marra, que acompanhou 
a CPI dos Incentivos Fiscais da 
Assembleia e concluiu que as 
benesses tributárias às usinas 
de álcool foram irregulares.

n  Cresce a impressão de 
que o presidente Jair Bolso-
naro vai se filiar ao PP para 
disputar a eleição do ano 
que vem. As consequências, 
em Goiás, serão impactan-
tes e podem afetar Alexan-
dre Baldy.

n  baldy, que hoje controla 
com mão de ferro o Progres-
sista estadual, perderia essa 
hegemonia toda e seria obri-
gado a compartilhar decisões 
com os bolsonaristas que 
chegariam ao partido. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Já mudou a conversa do entorno do prefeito Gustavo Mendanha, em 
Aparecida: seus acólitos, que antes reclamavam das notícias adian-
tando uma possível proximidade com o ex-governador Marconi 
Perillo, agora falam abertamente que não há nada demais nessa 
relação e que ela se dará com o tucano aceitando o comando de 
Mendanha e não o contrário, não havendo, portanto, o que temer. 
Tudo isso é sinal de que em breve, muito brevemente mesmo, os 
dois aparecerão em público, já em um estágio avançado de conver-
sas – com Mendanha reconhecendo que o PSDB, mesmo com toda a 
debilidade e fraqueza do partido e mesmo com todos os problemas 
que cercam Marconi – é indispensável para dar algum estofo para a 
sua “frente de oposição” ou o que quer que seja, em 2022, contra a 
reeleição do governador Ronaldo Caiado. É questão de tempo.

pRopoSta DE REtoRNo Do pRoGRaMa RENDa ciDaDÃ MoStRa iGNoRÂNcia
o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha defende a volta do renda Cidadã criado por Marconi Perillo, sem saber que o programa acabou por falta de funcionalidade: 
os beneficiários não se interessavam em ir ao caixa eletrônico para sacar os $ 70 a 100 reais do auxílio mensal. Em consequência, meses de repasse do Tesouro Estadual 
aos bancos, quando o governador Ronaldo Caiado assumiu, estavam acumulados e parados (no final, os fundos foram devolvidos ao governo). Além disso, havia falha no 
cadastro, que foi aos poucos se desatualizando e perdendo as referências. O Renda Cidadã não passava de uma pálida sombra do que foi quando começou. Mendanha 
precisa estudar melhor os assuntos antes de sair por aí falando besteiras. O Mães de Goiás, lançado por Caiado, com ajuda na faixa de R$ 250 por mês para as mulheres 
chefes de famílias, tem muito mais consistência e está caminhando para chegar rapidamente a 100 mil cartões distribuídos.

pRoGRaMa MÃES DE GoiÁS apaGa EM DEFiNitiVo a lEMBRaNÇa Do pSDB
O programa de transferência de renda lançado pelo governador Ronaldo Caiado, o Mães de Goiás, coloca no chinelo o extinto Renda Cidadã do ex-governador 
Marconi Perillo – a começar pelo valor mensal que será pago aos beneficiários, um mínimo de R$ 250 reais, contra os R$ 70 reais do auxílio tucano, que morreu 
por desinteresse dos contemplados em sacar o adjutório. Politicamente, o Mães de Goiás tem uma superioridade inconteste, seja pelo momento estratégico, a 
mais ou menos um ano da eleição, seja pelo foco no público feminino em vulnerabilidade, algo que respira modernidade e atende a uma onda mundial de valori-
zação da mulher. Do ponto de vista das políticas sociais, é o ponto alto da gestão de Caiado e talvez a passada final de borracha no que havia de lembrança dos 
antigos governos do PSdb, que agora passam a constituir um passado distante e atrasado.

SitUaÇÃo FiScal Do EStaDo cHEGa a 2022 EM EQUilíBRio HiStÓRico
Confirmando as previsões e avaliações desta coluna, o orçamento do Estado para o ano que vem, último do atual mandato do governador Ronaldo Caiado, 
contempla uma inédito e histórico equilíbrio entre receitas despesas. Em décadas, é a primeira vez que isso vai acontecer. Caiado, que assumiu o governo sem 
experiência executiva anterior, acabou conseguindo uma situação fiscal que, de certa forma, assemelha-se a um mar de rosas, ainda mais com a adesão ao Re-
gime de Recuperação Fiscal, que vem aí, a cereja do bolo da estabilidade financeira do caixa estadual. De certa forma, o RRF seria até dispensável, depois que o 
governador fez o dever de casa, enxugou despesas e implantou a mais austera gestão de que jamais se viu antes em Goiás. Mas o seu advento trará vantagens 
quanto ao pagamento das parcelas da dívida e diante da possibilidade de liberação de autorização da Secretaria do Tesouro Nacional para novos empréstimos – e 
aí o cenário para obras a partir do ano que vem será simplesmente espetacular. Só esse trabalho de Hércules justifica a reeleição de Caiado.

MENoR QUE o caRGo, liNcolN tEJota aiNDa poDE DaR SoRtE
o vice-governador Lincoln tejota vive uma das situações mais constrangedoras que já se viu na política estadual, as perder as condições de 
continuar na chapa do governador Ronaldo Caiado que vai disputar a reeleição no ano que vem. Isso, até então, nunca aconteceu em Goi-
ás. Os últimos vices reeleitos, Alcides Rodrigues e José Eliton, conseguiram se viabilizar naturalmente, ao contrário de Tejota, que perdeu 
consistência ao mostrar que a sua estatura política era menor que a do cargo. Consta que, para outro cargo eletivo em 2022, como o de 
deputado estadual ou federal, ele não tem mais cacife. Se tiver sorte, conseguirá uma nomeação para uma vaga no tribunal de Contas dos 
Municípios, o que, pelo menos, assegurará o seu futuro com uma prebenda de R$ 57 mil mensais para o resto da vida.

USiNa DE NotaS cRíticaS ao GoVERNo paREcE tER SiDo DESliGaDa
Os ex-governadores Marconi Perillo e Zé Eliton desligaram a usina de notas oficiais com críticas a decisões do governador Ronaldo Caiado – que nunca toma conheci-
mento desses comunicados. Aliás, nem Caiado nem ninguém, devido à perda da importância de Marconi e Zé Eliton depois da surra nas urnas de 2018 e da transformação 
do partido dos tucanos goianos em nanico, com a eleição de apenas 21 prefeitos em 2020, muitos dos quais já deixaram a legenda. Uma tese sem sentido que os dois 
chegaram a defender foi que o atual governo de Goiás aplicou um calote na dívida estadual e deixou de pagar R$ 5,1 bilhões ou mais das parcelas que venceram nos dois 
últimos anos e meio. É uma distorção e tanto: Caiado não “aplicou calote” algum, apenas deixou de quitar as prestações que foram suspensas por Supremo Tribunal 
Federal enquanto a Secretaria do Tesouro Nacional prepara o ingresso do Estado no Regime de Recuperação Fiscal. Essa resolução do STF beneficiou também outras 
unidades da Federação. Mais: Marconi, quando governador, também fez esse mesmo pedido à Corte Suprema. Em um momento ou outro, seu governo chegou a ser 
favorecido pela suspensão do pagamento de parcelas, embora por pouco tempo. Caiado foi mais bem sucedido e conseguiu adiar o pagamento por um prazo maior. Falar 
em “calote” é viajar na maionese, já que Goiás continua dentro da legalidade e dos padrões de normalidade seguidos em Brasília. 

MEiREllES, JoÃo caMpoS E DElEGaDo WalDYR: UM DElES EStaRÁ Na cHapa Da REElEiÇÃo
A escolha do candidato a senador que vai acompanhar o governador Ronaldo Caiado na chapa da reeleição será a novela de maior audiência da política estadual 
daqui para meados do 1º semestre do ano que vem – é nessa época, salvo alguma surpresa, que o nome será definido. Pode-se dizer que, hoje, três postulantes 
se alinham para conquistar a vaga: o ex-ministro Henrique Meirelles, do PSD; o deputado federal João Campos; e o também deputado federal Delegado Waldir. 
Ninguém acredita que o ex-ministro e presidente do PP estadual Alexandre Baldy tem chances reais nessa corrida, diante dos apontamentos judiciais e policiais 
que maculam o seu currículo e afetariam o discurso ético e moral que continua forte na composição da imagem de Caiado.

pRopoSta DE MENDaNHa paRa a aliaNÇa
coM MaRcoNi É QUE o coMaNDo SERÁ SEU
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Em Brasília

Caiado participa de Convenção Nacional 
do DEM, que estabelece fusão com PSL

“criamos a maior 
ferramenta po-
lítica instalada 

no País”, proclamou o go-
vernador Ronaldo Caiado, 
nesta quarta-feira (06/10), 
em Brasília, durante anún-
cio do União Brasil, legen-
da que nasce da fusão do 
Democratas e do Partido 
Social Liberal. A sigla terá 
a maior bancada da Câma-
ra Federal, com 82 deputa-
dos, além de quatro gover-
nadores e oito senadores. 
O presidente da legenda 
será o atual líder do PSL, 
deputado Luciano Bivar 
(PE), e a secretaria-geral 
ficará com ACM Neto (BA), 
que hoje comanda o DEM. 
O partido será pautado, se-
gundo ele, “pela defesa in-
transigente da democracia 
como princípio fundamen-
tal e inegociável, garanti-
dora da tolerância, plura-
lidade, respeito e diálogo”.

“O Democratas não 

chega com números. Che-
ga com a experiência de 
todos os seus represen-
tantes”, afirmou Caiado du-
rante a convenção. Ele foi 
empossado como um dos 
vice-presidentes da Co-
missão Executiva Nacional 
Instituidora do União Bra-
sil e destacou ainda que a 
fusão aglutina princípios 
comuns aos dois partidos. 
“O Democratas e o PSL 
juntos têm aquilo que nós 
sabemos: espírito públi-
co, garra e coragem. O 
Brasil tem jeito. O Brasil 
tem rumo”, pontuou. O 
goiano, que é presidente 
do DEM estadual, tam-
bém apresentou alguns 
dos motes da nova sigla: 
“Combate à fome, à cor-
rupção, ao desemprego 
e, ao mesmo tempo, tra-
zer esperança e dignida-
de ao povo brasileiro”. 

Bivar disse que o novo 
partido surge inspirado 

em modelos que já deram 
certo, e fez menção ao 
Iluminismo, ocorrido no 
século XVIII, na França. 
“Lembrem-se que a his-
tória da humanidade é cí-
clica e que a natureza do 
homem pode levar-nos 
a caminhos perigosos”, 
alertou. “Vivemos tempos 
difíceis, poderes estra-
nhos fustigam a demo-
cracia a todo momento. 

Mas nós, representantes 
legítimos do povo, pre-
cisamos atuar por meio 
de partidos políticos 
para que a democracia 
prevaleça”, continuou o 
presidente da nova si-
gla. “Trata-se de um mo-
vimento harmônico, vis-
to que as duas legendas 
nutrem ideais e propos-
tas convergentes para o 
país”, analisou. 

O União Brasil, nas pa-
lavras de ACM Neto, já nas-
ce expressivo, de posição 
formada e cujos valores 
são imutáveis e inegociá-
veis. “Nossas principais fer-
ramentas serão o diálogo, 
a transparência, o com-
promisso com a palavra 
empenhada, a excelência 
na formação de nossos 
quadros políticos, a prio-
ridade absoluta do inte-

resse coletivo e, é claro, o 
amor pelo nosso país”, re-
sumiu o secretário-geral 
do novo partido.

Ainda de acordo com 
ACM Neto, o União Brasil 
reflete princípios como o 
valor da democracia, do 
Estado como garantidor de 
direitos básicos, da liber-
dade para realização indi-
vidual e da família como 
esteio e base da sociedade.

Sigla terá maior bancada da Câmara 
Federal, com 82 deputados, além 
de quatro governadores e oito 
senadores. “democratas e o PSL 
juntos têm aquilo que nós sabemos: 
espírito público, garra e coragem. 
o brasil tem jeito e tem rumo”, 
destaca governador durante ato
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Caiado durante Convenção Nacional do DEM, que estabelece fusão com PSL e cria novo partido, o União Brasil: 
“O Democratas não chega com números. Ele chega com a experiência de todos os seus representantes”

A nova sigla deve ser re-
conhecida pelo número 
44 nas urnas eletrônicas. A 
próxima etapa do processo 
de junção entre DEM e PSL 
será o encaminhamento 
da formalização ao Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
para que, em sequência, 
ocorra o estabelecimento 
da legenda. O União Brasil 
surge já no primeiro lugar 
em verbas do Fundo Elei-
toral (R$ 320 milhões) e do 
Fundo Partidário (R$ 138 
milhões). Possui, também, 
o maior tempo de TV para 
as campanhas eleitorais. 
A expectativa das execu-
tivas nacionais de DEM e 
PSL é de ainda mais cres-
cimento após o estabele-
cimento da nova legenda, 
visando o pleito de 2022.

“Ninguém está criando 
um partido para ter al-
guém subordinado. Nós te-
mos brasileiros que sabem 
conversar, dialogar, ter a 
humildade para dizer qual 
é o melhor momento para 
enfrentarmos as crises e 
quais são as ferramentas 
que devemos usar. É des-
ta maneira: dialogando”, 
explicou Caiado sobre o 
funcionamento do União 
Brasil, relembrando seus 
tempos de parlamento. 

“Aprendi muito na mi-
nha vida. Fui parlamentar 
por seis mandatos, deputa-
do e senador. No Congres-
so Nacional, você aprende 
que, quando se é deputado 
federal, você é um entre 
513. Se não governar ou-
vindo as pessoas, todos 

os poderes constituídos e 
tendo simplicidade para 
saber da vida como ela é, 
você não tem condições 
de ter apoio da popula-
ção”, reforçou Caiado.

“Vamos dedicar tempo 
e bom senso para procu-
rarmos o melhor caminho, 
a melhor saída para todos 
os estados, a fim de que o 
União Brasil chegue, em 
2022, com possibilida-
de de ser o partido mais 
vitorioso nas urnas”, afir-
mou ACM Neto. Na visão 
do dirigente, é necessá-
rio engajamento. “Nosso 
desejo é que, a partir de 
agora, a gente pense, ra-
ciocine como União Bra-
sil. Quero trazer uma pa-
lavra de tranquilidade de 
que todos os envolvidos 

no processo de entendi-
mento com o PSL estarão 
em busca de soluções po-
sitivas para cada Estado 
do nosso país”, pontuou.

O democrata e senador 
da República pelo Amapá, 
Davi Alcolumbre, subiu ao 
palco para ler uma carta 
do seu sucessor na ges-
tão do Senado Federal, o 
também democrata, mas 
por Minas Gerais, Rodrigo 
Pacheco. No texto, o atu-
al presidente do Senado 
deseja que a união gere 
frutos não apenas para a 
agremiação política, mas 
também para o país, que 
“precisa avançar sem de-
mora na consolidação 
de uma sociedade plena, 
justa e desenvolvida”.

“Este movimento sin-

gular e ímpar na vida re-
publicana, com o inesti-
mável apoio de grandes 
lideranças, lançará as 
bases as quais se ergue-
rá uma pauta fundan-
te de uma nova ordem 
partidária, com a capa-
cidade e a capilaridade 
para fazer a esperada 
representação dos an-
seios da sociedade”, diz 
a carta de Pacheco.

Representantes do Con-
gresso Nacional, a líder da 
bancada do PSL no Sena-
do Federal, senadora So-
raya Thronicke, e o líder 
do DEM na Câmara dos 
Deputados, Efraim Moraes 
Filho, ressaltaram a união 
por meio das diferenças no 
novo partido. “Continuarei 
incentivando a participa-

ção de mulheres na políti-
ca, como já tenho feito em 
todo o período em que es-
tou à frente do PSL Mulher 
nacional. Temos ganhado 
cada vez mais protagonis-
mo em todos os setores 
da sociedade. Por isso, é 
hora de nos ajudarmos, de 
nos orgulharmos e olhar-
mos para outras mulheres 
como possibilidade de se-
rem nossas representan-
tes em todos os níveis da 
política”, disse Thronicke. 
“É um movimento estra-
tégico e inteligente do 
ponto de vista político. É 
uma união pelas diferen-
ças que fazem parte des-
te todo, devem ser res-
peitadas, toleradas. É isso 
que o União Brasil repre-
senta”, definiu Efraim.

A nova sigla deve ser reconhecida pelo número 44 nas urnas
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Aumento do Fundo Rotativo da 
Seduc recebe aval da Assembleia

Sob o comando do 
presidente Lissauer 
Vieira (PSB), a sessão 

ordinária híbrida desta 
quarta-feira, 6, teve como 
destaque a aprovação do 
projeto de lei do Poder 
Executivo que objetiva 
dobrar o Fundo Rotativo 
da Secretaria de Esta-
do da Educação (Seduc). 
Durante a apreciação da 
Ordem do Dia, o Plenário 
também deu aval para 
duas proposituras assina-
das por parlamentares da 
Casa de Leis.

Ao ser levado à apre-
ciação do Plenário, o 
requerimento nº 1213, 
assinado por todos os 
deputados da Assembleia 
Legislativa, recebeu sinal 
verde. Por força do mes-
mo, a sessão ordinária hí-
brida dessa quinta-feira, 

7, será realizada a partir 
das 9 horas, em virtude 
do ponto facultativo, em 
Goiás, no dia 11 de outu-
bro, véspera de feriado.

Aguarda a sanção do 
governador Ronaldo Caia-
do (DEM) o projeto de lei 
nº 7383/21, já que foi 
aprovado em votação de-
finitiva por 24 votos favo-
ráveis. A matéria dobra o 
Fundo Rotativo da Secre-
taria de Estado da Edu-
cação (Seduc), elevando 
o montante de R$ 50 mil 
para R$ 100 mil reais.

O novo fundo será 
destinado a cobrir despe-
sas pequenas e de pronto 
pagamento, ou seja, as 
despesas cujos valores 
não ultrapassem R$ 8 mil 
reais, além de reparos e 
manutenção, comunica-
ção em geral e forneci-

mento de alimentos. 
Com o placar eletrôni-

co registrando 22 votos e 
nenhum contrário, a pro-
posição de n° 4585/19, 
de autoria do deputado 
Antônio Gomide (PT), 
teve o sinal verde do Ple-
nário em primeira fase de 
votação. A matéria institui 
uma política estadual de 
emprego para egressos 
do sistema prisional.

A política de que trata 
o projeto quer promover 
a reinserção social de 
egressos do sistema pri-
sional, mediante a qua-
lificação profissional e a 

oferta de oportunidade 
de emprego e renda, feitos 
por fornecedores de Goiás 
e pequenas empresas.

Para isso, os processos 
de licitação serão facili-
tados para empresas que 
tiverem, em seu quadro de 
contratados, egressos do 
sistema prisional. “Art. 5° 
- A administração pública 
direta e indireta de qual-
quer dos Poderes do Esta-
do fará constar nos editais 
de licitação e nos contra-
tos realizados com o mes-
mo fim exigência de que 
a empresa contratada re-
serve, no mínimo, 5% dos 

seus cargos para egressos 
do sistema prisional”.

Na matéria apresenta-
da à Alego, o parlamentar 
falou sobre a importância 
da iniciativa, no sentido de 
fazer com que pessoas que 
cumpriram suas penas se-
jam, de fato, reintegradas à 
sociedade e tenham chan-
ce de emprego.

“Esse projeto tem por 
finalidade contribuir para 
a reintegração à socie-
dade, por meio de sua 
reinserção no mercado 
de trabalho, das pessoas 
que foram privadas de li-
berdade. Para tanto, bus-

ca estimular a oferta de 
trabalho, estabelecendo, 
no âmbito da adminis-
tração pública estadual, 
mecanismos para a con-
tratação de egressos do 
sistema prisional, a partir 
do reconhecimento da si-
tuação de grave vulnera-
bilidade social desse seg-
mento da população e do 
entendimento da impor-
tância de tais interven-
ções para a reestrutura-
ção de vínculos desfeitos 
em razão do encarcera-
mento e para a mitigação 
da reincidência criminal”, 
justificou Gomide.

três projetos de lei foram aprovados 
pelo Plenário do Parlamento 
goiano, durante a ordem do dia 
da sessão ordinária híbrida desta 
quarta-feira, 6. uma propositura 
é de autoria do executivo e 
duas são de parlamentares
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Aprovada em segunda fase, segue para sanção do governador Ronaldo Caiado a matéria cujo o intuito é dobrar o Fundo Rotativo da SEDUC

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), deputado Lis-
sauer Vieira (PSB), cumpriu 
agenda nessa segunda-
-feira, 4, no Sul e Sudeste 
do estado. Em Pontalina, o 
chefe do Poder Legislativo 
acompanhou uma série de 
inaugurações de obras e o 
lançamento do polo indus-
trial da cidade. Em Corum-
baíba, o parlamentar foi 
homenageado com o Títu-
lo de Cidadão Corumbai-
bense, em reconhecimen-
to aos relevantes serviços 
prestados ao município. 

Ao receber o Título de 
Cidadania, em ato realiza-
do na Câmara Municipal 
de Corumbaíba, Lissauer 
expressou seu sentimento 
de gratidão e ressaltou a 
sua atenção à população 
goiana, em especial, aos 
corumbaibenses. Ele enal-
teceu o empenho, o diálo-
go e o comprometimento 

com as demandas da so-
ciedade, características 
que, segundo ele, são im-
prescindíveis para o bom 
exercício parlamentar.

Lissauer anunciou para 
o próximo ano a destina-
ção de uma emenda, em 
conjunto ao deputado Ál-
varo Guimarães (DEM), no 
valor de R$ 400 mil para o 
município. Os recursos se-
rão voltados para o atendi-
mento de áreas prioritárias 
da administração pública.

“Essa homenagem só 
aumenta ainda mais a 
minha responsabilidade 
em honrar o nome dessa 
cidade, em representar 
bem todo o município e 
trazer os benefícios que 
a população cobra e me-
rece. Vamos, com toda 
certeza, trabalhar juntos 
e em parceria, ouvindo os 
anseios da comunidade e 
buscando atender as ne-
cessidades locais. E quero 

aqui também anunciar que 
na Lei Orçamentária do 
próximo ano, juntamente 
com o deputado Álvaro 
Guimarães, vamos colocar 
uma emenda parlamentar 
de R$ 400 mil para o mu-
nicípio. É assim, com dedi-
cação e muito diálogo, que 
vamos conduzir esse tra-
balho”, pontuou Lissauer. 

Por sua vez, o presiden-
te da Câmara Municipal 
de Corumbaíba e autor da 
propositura, vereador Urias 
Olegário (PP), salientou a 
importante contribuição 
do chefe do Legislativo 
goiano para o desenvolvi-
mento do estado e para o 
progresso econômico dos 
municípios. De acordo com 
ele, um deputado atuante 
e que tem feito a diferença 
por onde passa. “Para mim 
é uma honra muito grande 
estar aqui nesse momento 
e destinar essa homena-
gem tão importante ao 

presidente da Alego, um 
deputado comprometido 
com o estado de Goiás e 
que tem feito a diferença 
por onde passa. Para nós, 
é uma alegria recebê-lo 
como cidadão corumbai-
bense a partir de agora.” 

Participaram da sole-
nidade, além do deputa-
do estadual Álvaro Gui-
marães: o vice-prefeito 
de Corumbaíba, Divino 
Carneiro; o vice-presi-

dente da Câmara Munici-
pal, vereador Eron Carlos, 
demais vereadores, lide-
ranças políticas e religio-
sas e a comunidade local. 

Continuando com a sua 
agenda municipalista, o 
presidente da Alego tam-
bém participou de uma 
série de inaugurações de 
obras na cidade de Pon-
talina. Ao lado do prefeito 
Edson Guimarães (MDB), o 
chefe do Legislativo goia-

no acompanhou o lança-
mento do polo industrial 
do município, a inaugura-
ção das quadras de espor-
tes das Escolas Municipais 
Rui Barbosa e Zilda de 
Abreu, e, ainda, a inaugura-
ção do centro tecnológico 
da cidade e a entrega da 
concessão de uso da má-
quina de corte automática 
de tecidos Audaces, viabili-
zada através da sua atuação 
junto ao Governo do estado. 
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Lissauer Vieira inicia semana inaugurando obras em Pontalina e recebendo Título de Cidadania 
em Corumbaíba. Chefe do Legislativo goiano reafirma vertente municipalista de seu mandato

Agenda no Sul e Sudeste
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ElEiÇÕES oaB-Go

Serpes: Rafael Lara lidera com 32,9%,
Pedro Paulo vem a seguir com 24,9% 

o pré-candidato a 
presidente da Or-
dem dos Advoga-

dos do Brasil Rafael Lara 
lidera a última pesquisa 
do instituto Serpes, com 
32,9%, seguido por Pe-
dro Paulo Medeiros com 
25,9%, ou seja, uma dis-
tância de 7 pontos, bem 
acima da margem de erro 
do levantamento, que é 
de 4,9 pontos para mais 
ou para menos.

A pesquisa foi enco-
mendada pelo portal Notí-
cia Toda Hora (NTH) e é a 
mais recente, já que divul-
gada nesta segunda-feira, 
4. Data da coleta de dados: 
30 e 1º de novembro. 

O Serpes é o principal 
instituto de pesquisas 
que avalia eleições em 
Goiás, inclusive contra-
tado pelo jornal O Po-

pular, o mais importante 
do Estado, para fazer o 
acompanhamento das 
disputas para o governo 
do Estado e para as pre-
feituras das principais 
cidades goianas.

O instituto é conhe-
cido pela sua seriedade, 
credibilidade e por não 
errar. A pesquisa foi reali-
zada por telefone e ouviu 
401 advogados, universo 
suficiente para permitir 
uma projeção segura so-
bre os resultados da elei-
ção para a OAB-GO, que 
deverá acontecer em 19 
de novembro próximo. 

Em 3º lugar, apare-
ce Rodolfo Otávio, com 
11,7% e em 4º lugar, Va-
lentina Jungmann, pon-
tuando 9,2%. A pesquisa 
não incluiu o nome do 
advogado e pré-candi-

dato Júlio Meirelles, que 
retirou a sua postulação 
depois de aparecer na 
maioria das pesquisas 
em último lugar, na fai-
xa dos 1,5 a 2%.

O levantamento é uma 
ducha de água fria nas 
campanhas que tentam 
enfrentar a pré-candida-
tura de Rafael Lara, nome 
apoiado pelo atual presi-
dente da OAB-GO Lúcio 
Flávio Paiva, considerado 
como o eleitor número 

um da advocacia goiana.
Confirmando essa re-

alidade, Lúcio Flávio ob-
teve na pesquisa índices 
elevados de aprovação 
para a sua gestão. O Ser-
pes apurou que ele foi 
considerado como ótimo 
e bom por 51,7% dos 
entrevistados pelo insti-
tuto. Outros 25,2% con-
sideram o seu mandato 
como regular e apenas 
13,7% o consideram 
como péssimo e ruim.

Instituto é o de maior credibilidade em avaliações eleitorais em Goiás e ainda 
apontou elevada aprovação (ótimo + bom) de 51,7% para a gestão de Lúcio Flávio
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Pré-candidato Rafael Lara não só mantém a liderança, 
como vem ampliando a sua vantagem sobre Pedro Paulo

DÓlaRES EScoNDiDoS

Paulo Guedes ilustra a hipocrisia bolsonarista

Desde a ascensão do bol-
sonarismo, que foi am-
plamente viabilizada pela 
falaciosa narrativa do 
combate à corrupção, com 
patos infláveis e milhões 
de “cidadãos de bem” tra-
jando camisetas da CBF 
na Avenida Paulista, o va-
zamento dos dados conti-
dos no escândalo do Pan-
dora Papers é o fato mais 
elucidativo acerca do mar 
de hipocrisia em que está 
ancorada a embarcação 
bolsonarista, nesse caso, 

fielmente personificada na 
figura de Paulo Guedes. 

O “Posto Ipiranga” assu-
miu a economia brasileira 
com a pompa de quem 
estaria gabaritado para li-
bertar o país dos estragos 
causados pelas gestões 
anteriores. Quase três anos 
depois, entretanto, com a 
economia em frangalhos e 
apoiado em uma única nota, 
a da privatização, Guedes 
provou ser mais um liberal 
inepto e bravateiro 

Com a explosão dos 

arquivos revelados pelo 
Pandora Papers, o Brasil, 
bem como o restante do 
mundo, entendeu que o 
ministro da Economia de 
Bolsonaro, para além de 
ser meramente um inábil 

e falastrão, utilizou a sua 
posição privilegiada para 
lucrar alto no mercado in-
ternacional em detrimento 
da população brasileira. 

Enquanto milhões de 
brasileiros voltaram à li-

nha da miséria e correm 
atrás de ossos para não 
morrer de fome e toda a 
“classe média” paga quase 
R$ 7 no litro da gasolina, 
Guedes faturou milhões 
de dólares em aplicações 
— que são ilegais para 
membros do governo — via 
empresas offshore. 

“Dreadnought”, o nome 
da empresa criada em 2014 
por Guedes nas Ilhas Vir-
gens Britânicas, “foi o tipo 
predominante de navio de 
guerra encouraçado no iní-
cio do século XX”. Enquanto 
a população brasileira co-
meçava a sofrer as conse-
quências de uma das mais 
severas crises econômicas 
da história do país, o “patrio-

ta” Paulo Guedes batizava a 
sua empresa fantasia com 
um símbolo de guerra da 
Inglaterra pós-medieval. 
Dificilmente, um roteiro 
explicaria, de modo tão sin-
tomático, a raiz do pensa-
mento bolsonarista. Chama 
atenção, por fim, a cober-
tura midiática aquém da 
dimensão deste escânda-
lo. É sabido que grande 
parte do empresariado 
nacional, aliado histórico 
dos principais grupos de 
mídia do país, sustenta 
empresas offshore em pa-
raísos fiscais. Essa mesma 
gente que se diz “de bem” 
e afirmou querer moralizar 
o país há seis anos. São to-
dos Paulo Guedes.
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Bolsonaro e Paulo Guedes: a dupla dinâmica que trouxe a inflação de volta

Ministro da economia escondeu 
milhões de dólares, enquanto a 
inflação arruína a vida dos brasileiros

Todas as pesquisas publi-
cadas até agora sobre as 
eleições para a OAB-GO 
apontam Rafael Lara em 
1º lugar, com exceção das 
realizadas pelo Fortiori 
– que foi contratado pela 
campanha de Pedro Paulo.

Pesquisas dos insti-
tutos Diagnóstico, Santa 
Dica, Directa, GMais Work 
e Data Science Inteligen-
ce, dentre outros, confir-
mam Rafael Lara em 1º 
lugar, apresentando cres-
cimento constante.

Em 2018, quando 
disputou contra Lúcio 
Flávio e perdeu, Pedro 
Paulo publicou levanta-
mentos do Fortiori apon-
tando a sua candidatura 
em 1º lugar. A apuração 
dos votos mostrou um 

resultado diferente.
Lúcio Flávio venceu 

nas urnas por ampla fol-
ga. Agora, depois de dois 
anos e meio sumido, Pepê 
candidatou-se novamen-
te e mais uma vez contra-
tou o Fortiori, que fornece 

a ele números diferentes 
de todos os demais ins-
titutos e em especial em 
relação ao Serpes, o de 
maior e mais indiscutível 
credibilidade em Goiás.

Além de produzir pes-
quisas por encomenda 

para Pedro Paulo, o Fortio-
ri também tem represen-
tantes na comissão que 
organiza o marketing do 
pré-candidato – conduta 
que não é recomendável 
eticamente para um insti-
tuto de pesquisas.

Único instituto que dá PP em 1º lugar presta serviços para a campanha dele
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combustível
o valor médio do etanol liderou as maiores altas entre todos os tipos de combustíveis 
no fechamento de setembro, revela o último Índice de Preços ticket Log (IPtL). Com 
alta de 4,11%, no comparativo com agosto, o combustível registrou a média de r$ 
5,388, em setembro. Já a gasolina avançou 2,31% no mesmo período e alcançou r$ 
6,260, dois meses após ultrapassar, pela primeira vez, r$ 6,00. Se comparado a janei-
ro, quando o fechamento foi de r$ 4,816, a diferença é de 30%.

sustentabilidade
o compromisso com a sustentabilidade e, particularmente, com o desafio de minimizar 
os impactos das mudanças climáticas, garantiu à rio branco Alimentos a conquista, pelo 
segundo ano consecutivo, do Selo ouro no Programa brasileiro GHG Protocol. trata-se de 
uma importante ferramenta usada para entender, quantificar e gerenciar as emissões de 
gases de efeito estufa de organizações públicas e privadas. o resultado alcançado refere-
-se à atuação ao longo de 2020. A empresa foi a primeira no setor de alimentos congela-
dos, em Minas Gerais, a participar da iniciativa e realizar esse mapeamento, em 2018, o 
que lhe rendeu, na ocasião, o Selo Prata, em 2019. No ano passado, alcançou o Selo ouro. 
A classificação atesta que, além de seguir todas as diretrizes do programa, a Pif Paf teve 
o inventário corporativo auditado por uma instituição verificadora independente, o que 
assegura credibilidade, exatidão e qualidade ao processo de mensuração.

expansão
A Pivot equipamentos Agrícolas, líder nacional em sistemas de irrigação por pivô cen-
tral,  anuncia a abertura de sua 11ª loja, a sétima em Goiás.  A nova unidade funcionará 
na cidade de Nova Crixás, na região do Vale do Araguaia, e irá oferecer máquinas co-
lheitadeiras, pivôs de irrigação e várias outras máquinas agrícolas, além de contar com 
equipe especializada para serviços de manutenção e consultoria para os produtores. A 
previsão de inauguração da nova unidade é para março de 2022. Além de suas atuais 
sete unidades em Goiás, a Pivot também conta com lojas em Minas Gerais (2) e bahia 
(1). o anúncio sobre a nova loja ocorreu durante o Conexão Vale do Araguaia, evento 
realizado na Fazenda do Grupo diamante Alimentos, do empresário e produtor Vinícius 
Ferreira, no município goiano de Mundo Novo. Na oportunidade, mais de 200 produ-
tores rurais puderam conferir de perto os equipamentos da Case IH, como tratores pe-
quenos, colheitadeiras e o trator Magnum AFS Connect, recente lançamento da marca. 
os convidados também conferiram, em funcionamento, equipamentos e novidades da 
Zimmatic by Lindsay, e a tecnologia do Fieldnet, automação do pivô central.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Cooper-Rubi , usina em Rubiataba (GO), recebeu a carta de acreditação ESG, que representa, 
em inglês, o tripé da sustentabilidade aplicado às empresas: Enviromental,  (meio ambiente), So-
cial (socioeconômico) e Governance (práticas de gestão). O termo ESG é usado para descrever o 
quanto uma empresa procura reduzir danos ao meio ambiente, atuando de maneira sustentável, 
além de adotar as melhores práticas administrativas. O ESG é um desdobramento das preocupa-
ções das nações em todo o mundo com os efeitos adversos da acelerada degradação ambiental e 
da necessidade de se promover o desenvolvimento econômico de forma mais igualitária.

agRo

Arroz anã pode ser incluído como 
Indicação Geográfica no Brasil

a localidade de Por-
to Marinho, situada 
no distrito de São 

Sebastião do Paraíba, mu-
nicípio de Cantagalo, na 
região serrana do estado 
do Rio de Janeiro, pode 
ter o seu principal pro-
duto, o arroz anã, incluído 
na lista de Indicação Ge-
ográfica no Brasil, como 
Denominação de Origem, 
que apresenta qualidades 
e características exclu-
sivas de um produto de 
determinada área.

Não se sabe a origem 
do cereal, mas o arroz 
anã é cultivado há déca-
das em Porto Marinho e 

tem consistência e sabor 
únicos. Proveniente de 
agricultura familiar, é cul-
tivado às margens do Rio 
Paraíba do Sul, sem uti-
lização de pesticidas ou 
adubos químicos e tem 
atraído chefes renoma-

dos, inclusive do exterior, 
para conhecer o produto.

O lançamento do pro-
jeto para a candidatura do 
arroz anã à Indicação Ge-
ográfica ocorre hoje (7) no 
centro de Porto Marinho, 
que faz divisa com Minas 

Gerais, o único lugar que 
cultiva esse tipo híbrido do 
cereal. Sua população é de 
200 habitantes. O projeto 
tem como parceiros o Ser-
viço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Se-
brae) no estado, o Serviço 

Social do Comércio (Se-
nac), o Instituto Maniva, 
o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento, a prefeitura de 
Cantagalo e a Empresa 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater).

Valorização
A analista Erica Bitten-

court, gestora estadual 
de Indicações Geográficas 
do Sebrae Rio, informou à 
Agência Brasil que o pro-
jeto prevê elaborar a do-
cumentação para registro 
do arroz anã no Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI). “A gente 
vai estruturar tudo que o 
distrito, os produtores de 
arroz anã precisam para 
fazer esse registro no INPI. 
O Sebrae está dando todo 
o apoio para que esses 
produtores consigam fazer 
o registro”, disse Erica.

A obtenção do registro 

de Indicação Geográfica 
vai valorizar o produto 
local, que é denominado 
“grande joia” da culinária. 
“A gente quer valorizar 
os produtores, o produ-
to, que hoje não têm essa 
valorização. Ele é comer-
cializado só internamen-
te, no próprio distrito, no 
município de Cantagalo, 
e queremos levar o arroz 
anã para outros locais”. A 
ideia é expandir a comuni-
cação para restaurantes e 
chefes sobre o produto. “É 
uma joia que a gente tem 
aí, que é o saber fazer com 
um produto tão específico”.

Erica informou que o 
Sebrae Rio vai trabalhar 
toda a parte do registro, 
mas também do aumento 
da produtividade e da cria-
ção de embalagem e mar-
ca para o arroz anã dessa 
região. “Toda essa parte 
vamos trabalhar com eles, 
de acesso a mercado”.

Cultivado no rio, 
produto tem 
consistência e 
sabor únicos
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A expectativa do presidente da Associação  é que a comunidade passe a ter mais atenção 
do Poder Público e também possa gerar desenvolvimento econômico e social
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Atendimento ao idoso recebe 
R$ 15,6 mi em investimentos

O Governo de Goiás 
investiu mais de R$ 
15,6 milhões, nos 

últimos dois anos e meio, 
no atendimento que a Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) oferece nos 
Centros de Idosos Sagrada 
Família e Vila Vida e Es-
paços Bem Viver I e II. São 
ações com atenção à saú-
de física, mental e ao cui-
dado com quem já passou 
dos 60 anos.

Soma-se a esse traba-
lho o apoio via orientações 
e doação de benefícios 
a pessoas atendidas por 
cerca de 80 instituições 
do interior, que cuidam de 
idosos em situação de vul-
nerabilidade social, muitos 

deles acamados.  
Outubro é mês do ido-

so, período que lembra a 
importância do envelheci-
mento com qualidade de 
vida e em meio à pandemia. 
A presidente de honra da or-
ganização e coordenadora 
geral do Gabinete de Polí-
ticas Sociais (GPS), Gracinha 
Caiado, afirma que os idosos 
“são donos da sabedoria 
da vida e da mudança dos 
tempos, o valor maior da 
sociedade”. “Eu e o governa-
dor Ronaldo Caiado acredi-
tamos que os idosos mere-
cem muito o nosso respeito. 
Por isso, trabalhamos com 
tanto amor e carinho por 
eles, principalmente para os 
mais vulneráveis. Goiás se 

importa com aqueles que 
construíram a sua história”, 
frisa Gracinha Caiado. 

Só na capital, as quatro 
unidades da terceira idade 
da OVG atenderam no ano 
passado uma média mensal 
de 1.378 idosos. Em 2021, 
até o fim de setembro, o 
número ficou na casa de 
1.085 idosos por mês. Fo-
ram acolhimentos que gera-
ram mais qualidade de vida, 
ofertados nas modalidades 
Casas-Lares, Instituição de 
Longa Permanência (ILPI) e 

Centro de Convivência, que, 
mesmo durante a pandemia 
de Covid-19, realizaram ati-
vidades on-line fundamen-
tais para a saúde mental 
de quem precisou ficar em 
isolamento social.  

Entre essas pessoas 
está a aposentada Raneide 
Rosângela Gomes, de 64 
anos. Emocionada, agra-
dece o acolhimento. Ela é 
moradora de uma das 30 
casas-lares do Centro de 
Idosos Sagrada Família.  

“Sempre que falo como 

é morar aqui, preciso ‘pren-
der’ as lágrimas. A OVG é 
uma ‘mãezona’ para todos 
nós. Nunca falta nada. Na 
pandemia, esse cuidado foi 
redobrado. Fomos uns dos 
primeiros, em todo o Esta-
do, a receber as doses da 
vacina e o reforço. Aqui, eles 
pensam e trabalham pela 
gente. Que as bençãos do 
céu sejam derramadas por 
todos aqueles que fazem a 
OVG,” diz dona Raneide.  

Assim como os demais 
acolhidos pelas unidades 

da terceira idade da Orga-
nização, a idosa conta com 
o cuidado de uma equipe 
multidisciplinar. São pro-
fissionais de enfermagem, 
assistência social, odon-
tologia, educação física e 
psicologia. De forma inte-
grada, desenvolvem ati-
vidades que contribuem 
para a longevidade, a ma-
nutenção da autonomia e 
independência funcional 
e a melhoria do bem-estar, 
da autoestima e do condi-
cionamento físico.  

em Goiânia, quatro espaços atendem 
mais de 1.000 pessoas por mês para 
garantir aumento de longevidade, 
bem-estar e saúde física e mental. 
No interior do estado, cerca de 
80 instituições sociais cadastradas 
integram rede de apoio

A primeira fase dos jogos reúne estudantes 
das redes pública e privada inscritos na 
Categoria Infanto (12 a 14 anos). As disputas 
acontecem no Centro de excelência do 
esporte Arquiteto eurico Godoi e no SeSI 
Ferreira Pacheco, em Goiânia
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Nestor Borges Pereira, de 81 anos, recebe o cuidado de uma das enfermeiras do Centro de Idosos Sagrada Família, Margarida Martins Coelho 

educaçãO

Começam os Jogos Estudantis de Goiás

Na tarde desta quarta-
-feira (6), tem início 
mais uma edição dos Jo-
gos Estudantis de Goiás. 
O evento reúne estudan-
tes das redes pública e 
particular de ensino de 

Goiás, de 12 a 14 anos 
(Categoria Infanto) e de 
15 a 17 anos de idade 
(Categoria Juvenil), em 
competições esportivas.

Na edição 2021, os 
atletas disputarão as 

seguintes modalida-
des olímpicas e para-
límpicas, individuais 
e coletivas: Atletismo, 
Badminton, Ciclismo, Gi-
nástica Artística, Ginás-
tica Rítmica, Judô, Kara-
tê, Natação, Taekwondo, 
Parataekwondo, Tênis 
de Mesa, Vôlei de Praia, 
Wrestling, Xadrez, Bas-
quetebol, Futsal, Hande-
bol e Voleibol.

Em conformidade 
com o Manual de Bios-
segurança do Desporto 
Educacional aprovado 
pelo Centro de Opera-

ções de Emergências 
(COE) em Saúde Pública 
de Goiás para Enfrenta-
mento ao Coronavírus, 
os jogos não terão a 
presença de espectado-
res. Os jogadores foram 
divididos em grupos e 
seguirão uma escala de 
chegada e partida para 
evitar aglomerações.  

Nesta primeira fase, 
realizada entre os dias 
6 e 14 de outubro, com-
petem os estudantes de 
12 a 14 anos de idade 
inscritos na categoria In-
fanto. As disputas serão 

realizadas no Centro de 
Excelência do Esporte Ar-
quiteto Eurico Godoi e no 
SESI Ferreira Pacheco, em 
Goiânia, e reunirão cerca 
de 2 mil alunos.

Categoria Juvenil
Os jogos da categoria 

Juvenil, com alunos de 15 
a 17 anos, serão divididos 
em fase intermunicipal (5 
a 7 de novembro), regio-
nal (12 a 14 de novem-
bro) e estadual (8 a 14 
de dezembro). A progra-
mação completa será di-
vulgada em breve.

Os Jogos Estudantis 
de Goiás são organizados 
anualmente pelo Gover-
no de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), desde 
2011. O objetivo da com-
petição é fomentar a par-
ticipação dos estudantes 
em atividades esportivas 
e identificar talentos nas 
escolas. Os vencedores 
dos Jogos Estudantis de 
Goiás também são se-
lecionados para a eta-
pa nacional dos Jogos 
Escolares Brasileiros e 
Jogos da Juventude.
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Primavera
Fragrâncias frescas e cheias de 

vitalidade, da família olfativa 
Fougère Fresca, são as apostas 

do boticário para acompanhar o 
homem durante a primavera. A 
marca sugere as fragrâncias de 

Quasar, ideais para essa época do 
ano e podem ser adquiridas até 12 
de outubro com descontos de até 

30%.

oUTUBro rosa
Alertado para a importância do 

controle do câncer de mama, 
durante todo o mês de outubro, o 
Garden do Flamboyant Shopping 

exibe uma iluminação especial em 
tons de rosa. o movimento nasceu 

nos estados unidos na década de 
1990 e desde então, tem apoiado 

na prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de mama e de colo do 

útero.

inaUgUração
Na última terça-feira (05/10), às 
10h, foi inaugurada ao público a 

primeira loja de atacado e varejo 
da Astuto Menwear, nova marca 

de moda masculina da Capital. 
o moderno ambiente abrigará 

também a marca Laissa Abreu Plus 
Size, ambos localizados na Avenida 

bernardo Sayão, no setor Centro 
oeste. A Astuto conta também 

com loja on-line para vendas 
virtuais, além de um showroom 

no Mercadão da Moda 44 – setor 
Norte Ferroviário, um espaço de 50 
metros quadrados para atender no 

atacado e varejo

resTaUranT Week
Pela primeira vez, Goiânia fará 

parte da restaurant Week, evento 
gastronômico presente em 16 

cidades brasileiras.  de 28 de 
outubro a 28 de novembro, cerca 
de 30 restaurantes da capital vão 

preparar um menu especial com 
harmonizações diferenciadas e 

valor fixo para levar aos clientes 
experiências prazerosas.  “Histórias 

do Cerrado” é o tema desta 
edição que já tem confirmada as 

participações dos chef Ian baiocchi, 
com suas casas Grá bistrô, 1929 

trattoria e Íz restaurante e Junior 
Marinho com o Juá.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

1º American BBQ Pirenópolis - os empresários Hugo Siqueira e Carlos Naves realizarão neste sábado, dia 9 de outubro, 
a 1ª edição do Curso: “American bbQ - Pirenópolis”. o restaurante “buteko do Chaguinha Piri”, localizado no Jardins 
Pireneus, será o palco do encontro de 8 grandes chefs do “American bbQ brasil”, comandado pelo renomado churrasqueiro 
e palestrante bruno Panhoca. Inscrições/reservas no (62) 98313-8779, em @butekodochaguinhapiri e @conexaopiri.

Sujeito a Reboque - estreia dia 08/10 a peça “Sujeito a 
reboque” com Léo Paes Leme, Gustavo Novaes, dirigida 
por emilio orciollo. A peça será exibida presencialmente 
e on-line pelo teatro Petra Gold.

2 3

4

Aniversário - A empresária Sueli ribeiro comemora hoje seu aniversário 
e irá realizar um evento para amigas e clientes em sua residência em 
Anápolis.
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Novela - Ator Felipe torquato ganha destaque em 
novela “Gênesis” na record tv.
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眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
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

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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eliminatórias

Brasil e Venezuela fazem duelo de opostos

Brasil e Venezuela re-
alizam um duelo de 
opostos, a partir das 

20h30 (horário de Brasí-
lia) desta quinta-feira (7) 
no estádio Olimpico de la 
UCV, em Caracas, pelas Eli-
minatórias Sul-America-
nas para a Copa do Mundo 
do Catar (2022).

Enquanto a seleção bra-
sileira chega como líder 
incontestável da competi-
ção, com 100% de aprovei-
tamento (8 vitórias em 8 
partidas), a Vinotinto ocu-
pa a lanterna da classifica-
ção com apenas 4 pontos 
em 9 jogos realizados.

Em entrevista coletiva 
realizada na última quar-
ta (6), o técnico Tite disse 
que o Brasil terá mudan-
ças para o confronto com 
a Venezuela, e confirmou 
a equipe titular com: Alis-
son; Danilo, Marquinhos, 
Thiago Silva e Guilherme 
Arana; Fabinho, Éverton 
Ribeiro, Gerson e Lucas 
Paquetá; Gabriel Barbosa 
e Gabriel Jesus.

O treinador afirmou 
que o bom momento na 
competição permite a re-
alização de experiências, 
como a entrada de Arana 

na lateral no lugar de Alex 
Sandro: “A campanha per-
mite abrir mais o leque de 
oportunidades. Coisa que, 
na campanha de 2018, não 
foi possível. Agora a pró-
pria campanha nos permi-
te das oportunidades aos 

atletas. É o caso do Arana”.
Sobre o adversário, o 

comandante do Brasil afir-
mou que o respeito é fun-
damental para se buscar 
um triunfo fora de casa: 
“Temos muito respeito 
pela Venezuela. Tem links 

dos atletas que foram 
campeões no sub-17. Era 
uma equipe que sempre 
propunha o jogo. No Mo-
rumbi, o jogo ficou vivo. 
É uma equipe que vem 
jogando mais. Com isso, 
quem ganha é a qualidade 

do espetáculo”.
Se o Brasil não pode 

contar com a sua prin-
cipal referência técnica, 
o atacante Neymar, que 
está suspenso por acú-
mulo de cartões amare-
los, a Venezuela também 

chega à partida sem 
contar com peças impor-
tantes, como o meia Sa-
varino, do Atlético-MG, e 
os atacantes Rondón, do 
Everton (Inglaterra), e 
Josef Martínez, do Atlan-
ta United (EUA).

rádio Nacional 
transmite partida 
ao vivo nesta 
quinta (7) Lu

ca
s F
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A Rádio Nacional transmite Venezuela e Brasil, ao vivo, com a narração de Felipe Rangel, comentários de Mário Silva e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola
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