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Governo do Estado anuncia 
concursos para a admissão 

de pessoal para a PM e a 
Secretaria de Segurança 

Pública, reforçando 
ainda mais a política de 

Segurança Pública
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Balanço da gestão financeira 
do governador Ronaldo 

Caiado, até agora, mostra 
avanços espetaculares, que 

podem ser resumidos pela fim 
do rombo no orçamento do 

Estado, eliminando a herança 
maldita que foi deixada pelas 

gestões passadas 

Campanha de Pedro Paulo 
Medeiros apela para a 

estratégia da pancadaria, 
envolvendo questões 

de família na divulgação 
de baixarias contra os 

adversários; repúdio entre 
a advocacia é geral

política  | 2

eleiÇÕes oaB-go
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ElEiÇÕES oaB-Go

Vídeo divulgado por Pedro Paulo Medeiros
atropela ética e ataca a honra de adversários

Na luta pelos votos da OAB Goiás, 
um vídeo em especial chamou 
a atenção da advocacia goiana. 

Nele, a campanha do advogado Pedro 
Paulo de Medeiros lança uma série de 
acusações contra o candidato da situ-
ação, Rafael Lara, sem apresentar pro-
vas e pior: atacando a honra de mem-
bros da chapa e expondo a família do 
candidato a presidente. 

Uma das acusações, de irregularidade 
na Escola Superior da Advocacia (ESA-
-GO) na contratação de professores, foi 
feita em 2018 pela próprio então can-
didato Pedro Paulo. A acusação não en-
controu respaldo em nenhum lugar. O 
Ministério Público arquivou, ao não ver 
nenhum indício de irregularidade que 
sequer justificasse uma investigação. 
Mas o grupo do advogado criminalista 
trata denúncia como prova, algo que 
deveria ser muito caro para toda advo-
cacia, em especial para um advogado 
criminalista que, segundo ele mesmo, 
já foi preso injustamente em ação da 
polícia na época em que Pedro Paulo 
era presidente em exercício da Comis-

são de Exame da Ordem. Naquele epi-
sódio, a polícia desbaratou um enorme 
esquema de comercialização de car-
teira da Ordem, que atuava debaixo do 
nariz de Pedro Paulo. 

Outro ataque do vídeo da campa-
nha de Pedro Paulo sugere que o atu-
al grupo dirigente utilizou a OAB em 
benefício dos próprios escritórios. Faz 
isso sem mostrar nenhuma prova e pior: 
busca levar para a lama nomes como o 
do atual presidente Lucio Flavio, profes-
sor respeitado antes mesmo de presidir 
a Ordem. Acusa também o secretário 
Jacó Coelho, que começou como cha-
peiro de pit-dog, ergueu um dos mais 
importantes escritórios do país e hoje é 
um advogado respeitado e reverenciado 
pela advocacia goiana por sua trajetória. 
O próprio Rafael Lara, candidato a presi-
dente da situação, que cresceu no Bairro 
Popular e começou do zero o próprio es-
critório, sem herança, é alvo das baixarias.

Ainda na esteira dos absurdos, re-
verbera uma falsa acusação de assédio 
contra Rafael que atinge diretamente 
sua família, já que a acusadora, ao ame-

açar de morte os filhos e a esposa de 
Rafael Lara, foi proibida pela Justiça de 
se aproximar da casa ou lugares que a 
família frequenta. O mandado de res-
trição foi concedido para garantir a se-
gurança dos filhos de Rafael Lara, uma 
vez que a acusadora tem diagnóstico 
de doença mental, inclusive valendo-
-se dessa condição de deficiência para 
acessar cotas em concursos. 

A falsa acusação de assédio contra 
Rafael foi disseminada por disparos em 
massa pelo WhatsApp, apócrifos, ilegais 
e criminosos, para só depois aparecer no 
vídeo oficial de Pedro Paulo. O disparo 
fake faz crer que partiu de pessoa real, 
mas foi utilizada (sem consentimento) a 
imagem de uma advogada de um impor-
tante escritório de Salvador, na Bahia, 
que já tem conhecimento de que sua 
fotografia vem sendo utilizada em Goiás 
para propósitos criminosos.

Justo Pedro Paulo, que na ânsia de 
ganhar as eleições de 2018 no tape-
tão, apresentou recurso ao conselho 
federal da OAB e à Justiça Federal pe-
dindo a impugnação da chapa porque 

uma das conselheiras, Aline Rizzie, 
teve que se afastar em licença por 
gravidez de risco, um direito sagrado 
das mulheres, mas utilizado por Pepê 
como pretexto para impugnação da 
chapa, configurando uma das maiores 
violências contra a advocacia feminina 
da história da OAB Goiás. 

O vídeo acusa também a Ordem de 
promover “compras desregradas” duran-
te a pandemia. Também sem provas, pa-
rece dizer que a Casag comprou muito 
salgadinho pra eventos da OAB.

Integrante da chapa de Rafael Lara, 
a conselheira Ariana Garcia, presidente 
da Comissão da Mulher Advogada (CMA), 
disse que lamenta o nível de todos os 
ataques, em especial aqueles que bana-
lizam a agenda das mulheres com o ob-
jetivo de ganhar votos de forma imoral. 

Aparentemente, essa estratégia é 
fruto das pesquisas de opinião. Ape-
sar da batalha de institutos, os mais 
respeitados, entre ele o Serpes, dá fol-
gada liderança para Rafael Lara. Fato 
é que a advocacia goiana não merece 
nível tão baixo em sua eleição.

Acusações sem provas ou derrubadas pela Justiça são usadas pela oposição para tentar compensar desvantagem nas pesquisas
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Lúcio Flávio: mesmo antes de se tornar dirigente da 
OAB-GO, já era advogado e professor de sucesso

Jacó Coelho: sucesso profissional é decorrente do traba-
lho duro de quem começou de baixo na profissão

Rafael Lara: ele e a família foram expostos no vídeo 
que a campanha de Pedro Paulo divulgou em massa

Pedro Paulo: acusado de vender carteirinhas, ele 
sabe o quanto é injusta uma acusação sem provas

Em 2018, a campanha de Pedro Paulo 
Medeiros se baseou na acusação de que a 
chapa apresentada pelo então presidente 
da OAB-GO Lúcio Flávio Paiva era consti-
tuída por uma “panelinha” de advogadas e 
advogados. 

Agora, na campanha com vistas à elei-
ção deste ano, quem montou uma “pa-

nelinha” foi Pedro Paulo, cuja chapa está 
repleta de parentes, sócios e, principal-
mente, de egressos da antiga OAB Forte 
– o grupo hoje identificado com a quebra-
deira da Ordem e as manchetes policiais 
que a entidade protagonizou na época em 
que geriu a instituição.

A “panelinha” de Pedro Paulo foi mos-

trada na edição passada deste jornal. Tem 
sócios do candidato, parceiros seus de ad-
vocacia e um grande número de membros 
da OAB Forte ou parentes desses, caso, 
por exemplo, da advogada Thaís Senna, 
filha do ex-presidente Felicíssimo Senna, 
luminar e maior nome do grupo.

Com a revelação de que a sua chapa foi 

estruturada com base em uma ação entre 
amigos e laços familiares, Pedro Paulo e 
os porta-vozes da sua campanha se cala-
ram. Ninguém disse nada, até agora. E o 
pior é que, a cada dia, mais relações são 
descobertas entre os mais de 100 mem-
bros que ele, Pedro Paulo, propõe para a 
sua administração, caso eleito. 

Campanha silencia sobre “panelinha” da OAB Forte
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Segurança

Caiado apresenta balanço contra 
narcotráfico e autoriza concurso

as forças policiais 
goianas já apre-
enderam mais de 

145 toneladas de drogas 
no período entre 2019 a 
3 outubro de 2021, o que 
causou prejuízo de R$ 3,1 
bilhões ao narcotráfico. 
O balanço de produti-
vidade foi apresentado 
nesta segunda-feira (11) 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, durante evento 
que homenageou a inte-
gração entre as forças de 
segurança dos Estados de 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Tocantins. 
Parte das operações ocor-
reu a partir desse traba-
lho colaborativo.

Na ocasião, o gover-
nador também assinou 
autorização para con-
curso público com 1.565 
vagas para as forças de 
segurança e salvamento 
e entregou 97 veículos à 
Diretoria-Geral de Admi-

nistração Penitenciária 
(DGAP).

“Esse evento hoje é 
fundamental para mos-
trar à população o quan-
to vocês são eficientes. 
São referência em nos-
so País”, afirmou Caiado 
aos homenageados. “Não 
agimos só com bandido 
‘pé de chinelo’. Bandido 
grã-fino não se cria no 
Estado de Goiás. Aqui ele 
cai também, tenha o sta-
tus que tiver. Nossa tropa 
tem total liberdade para 
agir”, apontou.

Segundo levantamen-
to da Secretaria de Se-
gurança Pública de Goi-
ás (SSP-GO), foram 134 
toneladas de maconha, 
9,9 toneladas de cocaí-
na, 898 quilos de crack 
e 1 tonelada de skunk 
interceptados em Goiás.

Além disso, atualmente 
190 veículos apreendidos 
em operações policiais, 

avaliados em mais de R$ 
12 milhões, estão em usu-
fruto das forças de segu-
rança do Estado. Eles são 
utilizados por Polícia Mi-
litar (88), Polícia Civil (86), 
Corpo de Bombeiros (15) e 
Superintendência de Polí-
cia Técnico-Científica (1). 
“A polícia tem que se sen-
tir motivada, reconhecida, 
para que atue com rapidez 
no combate à criminalida-
de”, disse o governador.

A integração entre as 
forças de segurança pú-
blica dos diferentes esta-
dos da Federação resulta 
em prejuízos milionários 
aos narcotraficantes. No 
último dia 2 de outubro, 
por exemplo, uma opera-
ção conjunta entre a Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF), Polícia Militar do 
Estado de Goiás e Polí-
cia Civil do Mato Grosso, 
apreendeu meia tonelada 
de cocaína na região cen-
tral de Goiás. Estima-se 

um prejuízo de R$ 90 mi-
lhões para a organização 
criminosa.

“Essa integração que 
celebramos hoje não é só 
entre nossas forças, mas 
também entre as dos es-
tados vizinhos. Posso dizer, 
com tranquilidade, que as 
reduções de criminalidade 
vistas no país são puxadas 
pelo Centro-Oeste e Cen-
tro-Norte do País”, afirmou 
o secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda.

“Essas apreensões têm 
que ser muito comemora-
das, pois além de deixa-
rem de chegar ao mercado 
de nossos estados, às mãos 
dos jovens e crianças, tam-
bém deixam de chegar 
nas outras regiões do país, 
contribuindo para redução 
dos crimes naqueles esta-
dos também”, acrescentou. 
“Entre 70 e 75% dos cri-
mes graves têm relação 
direta com o uso e tráfico 
de entorpecentes”, alertou.

Viaturas à 
Polícia Penal

Durante o evento, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
entregou 97 novos veículos 
à Diretoria-Geral de Ad-
ministração Penitenciária 
(DGAP), com investimen-
to superior a R$ 12,7 mi-
lhões. A frota será utilizada 
nas unidades prisionais 
do Complexo Prisional de 
Aparecida de Goiânia e no 
interior do Estado. O diretor-
-geral da DGAP, tenente-co-
ronel Franz Augusto Marlus 
Rasmussen Rodrigues, rece-
beu simbolicamente a cha-
ve dos novos veículos das 
mãos do governador. Para 
Rasmussen, a entrega dos 
novos veículos operacionais 
vai muito além de um ga-
nho complementar à estru-
tura de frotas da instituição.

“Esses veículos que rece-
bemos hoje são mais uma 
evidência de que aqui em 
Goiás ninguém fica parado 

quando o assunto é segu-
rança e redução dos índi-
ces de criminalidade. Eles 
significam mais recursos e 
condições de trabalho para 
nossos servidores cumpri-
rem sua missão de proteger 
a sociedade e o cidadão de 
bem, que luta todos os dias 
pelo progresso do nosso Es-
tado. E no que depender de 
nós e dos nossos policiais, 
eles terão a proteção que 
precisam”, pondera.

Dos 97 veículos entregues, 
89 foram locados com recur-
so do Tesouro Estadual e ou-
tros oito doados por meio do 
Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), do Gover-
no Federal. Na locação, o Es-
tado investiu R$ 9,7 milhões. 
As novas viaturas, sendo 49 
modelo Renault Duster e 40 
Renault Master, substituirão 
a frota anterior, composta 
pelo modelo Palio Weekend, 
e promoverão mais agilida-
de nos deslocamentos das 
equipes policiais.

de 2019 a 3 de outubro de 2021, 
foram interceptadas, em Goiás, 134 
toneladas de maconha, 9,9 de cocaína, 
uma de skunk e 898 quilos de crack. 
Prejuízo às organizações criminosas 
é de r$ 3,1 bilhões. diretoria-Geral de 
Administração Penitenciária recebe 
97 novos carros. Sobre certames, 
governador manda recado: “Podem 
se preparar. estudem bastante, 
porque autorização já foi assinada”
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“Esse evento hoje é fundamental para mostrar à população o quanto vocês são eficientes. São referência em nosso País”, afirmou Caiado aos homenageados

Elas estão concentradas, 
principalmente, nas for-
ças de segurança e sal-
vamento, para os quais 
estarão disponíveis 1.565 
oportunidades. Pelo cro-
nograma do Estado, o pri-
meiro a ser realizado está 
previsto para maio para 
contratar 720 soldados 
e 150 oficiais da Polícia 
Militar de Goiás (PM-GO).

O segundo será em ju-
lho para selecionar 140 

soldados e 20 oficiais que 
vão integrar o Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM). O 
terceiro certame também 
será em julho para a con-
tratação de 20 auxiliares 
de autópsia, 10 peritos e 
35 médicos legistas para 
a Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica 
(SPTC) da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP). 
O último será em outubro 
e permitirá à Diretoria-

-Geral da Polícia Civil 
(DGPC) selecionar 350 
agentes, 100 escrivães e 
20 papiloscopistas.

“Quero mandar um re-
cado aos concurseiros de 
Goiás: podem se preparar. 
Estudem bastante, por-
que a autorização para 
realizar o concurso já foi 
assinada e nós teremos, 
em breve, o certame para 
chegar mais policiais em 
todas as áreas da Segu-

rança Pública de Goiás”, 
afirmou Caiado, que fez 
um aviso. “Saibam que 
não vão apenas entrar 
na Segurança Pública de 
Goiás como sendo um 
bom concurseiro ou pre-
parado para tal trabalho. 
Tem que ser muito bom 
para passar na prova e fa-
zer parte de uma força de 
segurança que orgulha 
todos os goianos”, acres-
centou o governador.
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“Quero mandar um recado aos concurseiros de Goiás: podem se preparar. 
Estudem bastante, porque em breve, teremos o  certame”, afirmou Caiado 

O Governo de Goiás pretende realizar pelo menos sete 
certames em 2022, com aproximadamente 2 mil vagas
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dia das crianças

Mais de 15 mil pessoas passam pelo 
Mutirama e Zoológico no feriado

a Agência Municipal 
de Turismo Eventos 
e Lazer (Agetul) di-

vulgou, na tarde desta ter-
ça-feira (12/10), o balanço 
de movimentação de pes-
soas durante o feriado de 
Nossa Senhora Aparecida 
nos parques administrados 
pela agência. Apenas no 
Mutirama passaram pelo 
parque de forma rotativa 
mais de 10 mil pessoas.

“Tivemos um controle 
rigoroso de acesso com 
limite de 50% da capaci-
dade nos dois parques. No 
Mutirama, quando atingi-
mos o limite em três mil 
pessoas, apenas entraram 
visitantes quando parte 
desse número deixou o lo-

cal”, explicou o presidente 
da Agetul, Valdery Junior.

Já no Parque Zoológico, 
que tem capacidade para 
cinco mil pessoas, segundo 
o decreto em vigor, a Age-
tul contabilizou 5.317 visi-
tantes, também de forma 
rotativa. “Nossos servido-
res orientaram as pessoas 
sobre a importância do 
uso de máscara, distan-
ciamento e disponibili-
zamos álcool em gel por 
todas as dependências da 
unidade”, detalhou o pre-
sidente da Agetul.

Briquedos
O prefeito de Goiânia, 

Rogério Cruz, e a primeira-
-dama, Thelma Cruz, parti-

ciparam das ações no Mu-
tirama e entregaram 4.500 
brinquedos para as crian-
ças. “Nosso prefeito fez 
questão de participar das 
atividades do parque du-
rante a manhã e tarde. Ele 

e a nossa primeira-dama 
entregaram os brinque-
dos arrecadados em seu 
aniversário e por outras 
secretarias da administra-
ção”, afirmou Valdery Junior.

Para os demais dias do 

mês das crianças, o Par-
que Mutirama funcionará 
de quinta-feira a domin-
go, das 10h às 16h, com 
entrada gratuita. O parque 
também recebe alimentos 
e brinquedos na bilheteria 

solidária até o fim do ano.
Já o Parque Zoológico 

está aberto para o públi-
co de quarta-feira a do-
mingo, das 8h30 às 17h, 
e a entrada inteira é R$ 
5 e a meia R$ 2,50.

Prefeitura de Goiânia entregou 4.500 
brinquedos para as crianças que 
visitaram o Parque Mutirama
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Para os demais dias do mês das crianças, o Parque Mutirama funcionará de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita

desenvolvimento social 

Programa Mães de Goiás chega à região do 
Entorno do Distrito Federal no mês de outubro

O Mães de Goiás, novo 
programa de transferên-
cia de renda do Governo 
de Goiás, chega neste mês 
de outubro à região do En-
torno do Distrito Federal. 
A entrega dos cartões tem 
início nesta quarta-feira 
(13/10), em Padre Bernar-

do, e segue até o dia 27. 
Ao todo, 10.505 mulheres 
serão contempladas com 
o benefício em nove mu-
nicípios. Além de Padre 
Bernardo, recebem o pro-
grama no mês de outubro 
as cidades de Vila Boa, 
Cabeceiras, Cocalzinho, 

Planaltina, Formosa, San-
to Antônio do Descoberto, 
Água Fria de Goiás e Mi-
moso. Em novembro, a en-
trega dos cartões continua 
no Entorno do DF. Só na 

região, mais de 30 mil mu-
lheres vão ser beneficiadas 
com o Mães de Goiás.

Os cartões começaram 
a ser entregues no dia 9 
de setembro nos municí-

pios de Jaraguá e Itabe-
raí. Desde então, cerca de 
12 mil mães receberam o 
benefício em 40 cidades 
espalhadas por todo o Es-
tado. O programa garante 
R$ 250 mensais a mulhe-
res com filhos entre zero 
e seis anos de idade que 
vivem em situação de 
vulnerabilidade social. A 
ação contemplará as fa-
mílias progressivamente. 
De acordo com a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social (Seds), a cada mês, 
10 mil famílias são inclu-
ídas, até chegar ao núme-
ro total de beneficiárias, 
que é de 100 mil mães. 

As mulheres beneficia-
das com o Mães de Goiás 

deixam os eventos orga-
nizados pela Seds em par-
ceria com as prefeituras 
com o cartão já em mãos e 
saldo disponível para usar 
na compra de mantimen-
tos e remédios em esta-
belecimentos cadastrados 
na cidade. “O programa já 
está beneficiando milha-
res de goianas em todo 
o nosso Estado e tem um 
papel também importan-
te na economia desses 
municípios. Isso porque o 
valor destinado às mães 
é integralmente utilizado 
na rede de comércio local. 
O dinheiro fica e circula 
dentro da cidade”, destaca 
o governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado.
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“Com o Mães de Goiás, governador Ronaldo Caiado garante a 
segurança alimentar das crianças que estão na primeira infância e 
ainda não estão na escola”, afirma primeira-dama Gracinha Caiado

Mais de 10 mil mães serão beneficiadas 
em nove municípios nesta nova etapa. 
entrega de cartões tem início nesta quarta-
feira (13/10) e segue até dia 27. benefício já 
contempla 12 mil mulheres em 40 cidades 
e garante renda extra de r$ 250 mensais 
para compra de remédios e alimentos
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PRoFEssoREs
em homenagem ao dia dos Professores, o Hot 

Park, maior parque aquático da América Latina e 
terceiro no ranking “top 10 Parques Aquáticos da 
América Latina”, oferecerá ingresso com 40% de 

desconto aos profissionais da educação e 10% aos 
seus acompanhantes, para que possam descansar 

e curtir um dia diferente. Para ter acesso ao 
benefício, o professor deve acessar o link e enviar 

comprovante profissional. 

DEPilaÇÃo a lED
o biomédico especialista em disfunções 

estéticas dieick de Sá um dos sócios-
proprietários da the Clinic (unidades Setor 

Marista e Passeio das Águas Shopping), trouxe 
para o público goiano uma novidade em 

depilação definitiva, a Holonyak Led, que é o 
primeiro equipamento de depilação a Led do 

brasil. desenvolvido para atender aos mais 
diversos tipos de tons pele, inclusive os de 

fototipos mais altos como peles negras.
“o Holonyak é um aparelho de depilação a Led 
indicado para remoção total de pelos. o grande 

avanço da depilação a Led é que, devido ao feixe 
de luz do Holonyak ter um direcionamento mais 

focalizado, é possível atuar de forma eficaz no pelo 
sem agredir a pele”, explicou drº dieick.

laDy DRivER
App de mobilidade voltado para o público feminino 

chega à Goiânia com surpreendente número de 
passageiras interessadas. À frente da chegada do 
app na capital, os empresários Stephania Sousa e 
Fernando braga, celebraram a boa receptividade 

do novo app de mobilidade urbana voltado 
especificamente para o público feminino. o Lady 

driver que está no brasil há 6 anos, chega à Goiânia 
com grande número de mulheres cadastradas. o 

objetivo principal do app é reduzir o risco de uma 
mulher sofrer qualquer tipo de assédio ou violência, 
algo que infelizmente é muito frequente nos dias de 

hoje.

coNEXÃo ENTRE GERaÇÕEs
Para celebrar o dia das Crianças, del Valle Kapo 

lança um filme inspirador, que busca incentivar essa 
conexão por meio de uma brincadeira atemporal, 

muito presente na infância de todos: desenhar.
“Acreditamos que quando a gente brinca com os 
pequenos, acabamos nos reconectando também 

com a nossa criança interior. Por isso, desde junho, 
estamos conectando adultos e crianças através 

do que eles têm em comum: a infância”, conta 
Pedro Abbondanza, diretor de Marketing da Coca-

Cola brasil. “o dia das Crianças é uma data muito 
importante para del Valle KAPo e estamos muito 

felizes com o filme que fizemos, principalmente 
porque conseguimos mostrar uma relação real entre 

um pai e uma filha”, completa Abbondanza.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Face Unic - Luciano Fleury, rafael estima, rafael rezende, douglas Prevato e Alexandre barros sócios da 
Face unic Anápolis, que é 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.

Projeto Amar e EBM -  A ebM desenvolvimento 
Imobiliário entregou o projeto de revitalização 
do espaço do Projeto Amar, na última semana, 
em Goiânia. Na foto, Mena ribeiro e Lohanne 
Assis, vice-presidente e presidente do comitê de 
responsabilidade social da ebM, e Jacira Lima (ao 
centro), coordenadora do Projeto Amar.

4

2 3

Presença - Talissa Pimenta e Jeniffer Pimentel eram 
convidadas do coquetel de lançamento da Face unic.
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De volta aos palcos - o cantor Alessandro Costa 
retorna aos palcos e resgata todo o romantismo 
do sertanejo dos 1990 em um dVd com 11 
regravações e superprodução exclusiva feita no 
espaço belo Luar.
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Estado de Goiás superou déficit de 
R$ 6 bilhões, afirma Ronaldo Caiado

o governador Ronaldo 
Caiado participou, 
nesta sexta-feira (08), 

do encontro com auditores 
fiscais estaduais, em Goiâ-
nia. Em seu discurso, Caiado 
destacou que o déficit de 
R$ 6 bilhões herdados da 
gestão anterior e o desequi-
líbrio nas contas do Estado 
foram superados. “O orça-
mento que apresentamos 
na Assembleia Legislativa 
de Goiás é equilibrado, com 
previsão real de arrecada-
ção e de gastos”, afirmou.

Na ocasião, o governa-
dor anunciou recursos para 
o Fisco Estadual da ordem 
de R$ 19.262.832, sendo R$ 
7.493.395 destinados à con-
vocação dos 28 aprovados 
no último concurso público, 
ainda na gestão anterior, e 
R$ 11.769.436 para o paga-
mento de progressões sala-
riais da categoria.

Caiado atribuiu os bons 
resultados à “coragem de 
combater a corrupção de 
um Estado rico como Goiás”. 
Durante o encontro, que en-
cerrou as atividades da Reu-
nião da Superintendência 
de Controle e Fiscalização 
da Secretaria de Estado da 
Economia, na sede da pas-
ta, no Setor Vila Nova, em 

Goiânia, o governador disse 
que o equilíbrio das con-
tas públicas só foi possível 
graças à parceria entre os 
diferentes agentes envol-
vidos. “Nós não tomamos 
nenhuma decisão em 
Goiás, sem que todos os 
poderes e órgãos indepen-
dentes sejam chamados 
para debater. Além disso, 
o trabalho dos auditores 
contribuiu para o aumento 
da arrecadação”, declarou.

A conferência reuniu au-
ditores fiscais de 12 dele-
gacias regionais no Estado, 
além da titular da pasta, 
Cristiane Schmidt. Segundo 
a secretária de Estado da 
Economia, o equilíbrio fiscal 
e financeiro foi construído a 
muitas mãos. “No passado, 
quando assumimos o Esta-
do, tínhamos um déficit de 
R$ 6 bilhões e apenas R$ 
370 milhões para investi-
mentos. Em 2022, nosso or-
çamento será de mais de R$ 
3 bilhões”, projetou.

Ainda segundo Schmi-
dt, a ampliação de recursos 
está atrelada a um esforço 
conjunto da receita, tesouro 
e planejamento e orçamen-
to. “Nós somos um time e te-
mos um planejamento me-
lhor. Se hoje eu apresentei 

um orçamento equilibrado, 
parte disso é porque temos 
um grupo de auditores fis-
cais dos quais eu agrade-
ço profundamente. Quero 
agradecer em particular a 
vocês por todo este com-
prometimento que estão 
tendo”, refletiu ao se dirigir 
aos servidores presentes. A 
atual gestão investe em no-
vas ferramentas e a provisão 
para 2022 é mais recursos 
para tecnologia artificial no 
combate à sonegação fiscal 
e concorrência desleal.

No encontro, foram ci-
tadas como positivas as 
medidas para incentivar 
o setor empresarial, com 
foco em levar maior de-
senvolvimento às regiões 
mais carentes do Estado. 
A exemplo da criação do 
ProGoiás, programa de in-
centivo do Executivo esta-
dual, focado em fomentar 
e levar industrialização às 
regiões em maior vulne-
rabilidade social, como o 
Nordeste goiano, e muni-
cípios com índice muito 
baixo de desenvolvimento. 
O programa destina maio-
res alíquotas de incentivos 

fiscais às empresas que se 
instalam nessas regiões.

s ações do Governo de 
Goiás para reduzir multas 
e indicadores para rea-
justes de impostos foram 
citadas. Um exemplo foi a 
redução, em duas ocasiões, 
da multa por atraso no pa-
gamento do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA).

O governador, atenden-
do uma sugestão do Fisco, 
também determinou a não 
aplicação do Índice Geral 
de Preços – Disponibilida-
de Interna (IGP-DI), medido 
pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), para reajustar os 
impostos estaduais, tendo 
em vista a alta do indicador 
superior a 30%. Foi adotado 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), medido pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que apre-
sentou expansão bem me-
nor, de 4,52%, em 2020.

Arrecadação

Com o avanço da vaci-
nação contra a Covid-19 

ao longo de 2021, um ou-
tro tema em evidência no 
encontro, foi a retomada 
do crescimento econômico 
do Estado. Tanto é que para 
2021 Goiás deve viver um 
momento único na história 
em termos de aumento da 
arrecadação, com recor-
des históricos. “Neste ano, 
a gente iria entregar pelo 
menos uns R$ 2 bilhões. 
Esse número já passou de 
R$ 4 bilhões”, afirmou Mar-
celo de Mesquita Lima, su-
perintendente de Controle 
e Fiscalização da pasta.

O Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) nos 
últimos nove meses, 
comparado ao mesmo 
período de 2020, teve 
arrecadação superior 
ao ano passado em R$ 
4,056 bilhões. Conside-
rando todos os tributos 
do Estado, o aumento na 
arrecadação chega a 36%, 
com valor bruto de R$ 4,7 
bilhões. “Estamos vivendo 
a maior arrecadação de 
todos os tempos. Mesmo 
corrigindo as cifras, atu-
alizando, ela é superior 

em grande número a to-
dos os anos anteriores. 
Esse ano de 2021 é um 
ano histórico em termos 
de arrecadação”, afirma o 
subsecretário da Receita 
Estadual, auditor fiscal 
Aubirlan Borges Vitoi.

Segundo o subsecretário, 
é importante ressaltar que o 
Governo tem sido muito cri-
terioso ao buscar equilibrar 
o interesse do Estado e as 
finanças com os objetivos 
do setor empresarial, sem 
prejudicá-lo. “Podemos ver 
que as medidas mais duras 
tomadas em 2019 e 2020 
permitiram essa arrecada-
ção alta agora e não tirou 
do setor empresarial goiano 
a competitividade necessá-
ria para ofertar seus produ-
tos no mercado nacional. Do 
ponto de vista das questões 
locais aqui da Secretaria, 
do Fisco, o governador tem 
apoiado as nossas decisões 
no sentido de resguardar 
o entendimento nas ques-
tões da área tributária. Isso 
merece um destaque e um 
agradecimento da Secreta-
ria para o governador pelo 
apoio”, ressalta Aubirlan.

Atual gestão assumiu estado, em 
2019, com receita de apenas r$ 370 
milhões. orçamento para 2022 tem 
previsão de mais de r$ 3 bilhões 
para investimentos. Governador 
atribui bons resultados ao trabalho de 
auditores, parcerias com instituições e 
“à coragem de combater a corrupção 
num estado rico como Goiás”
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O governador Ronaldo Caiado durante encontro com servidores do Fisco Estadual, em Goiânia: “Nós não tomamos 
nenhuma decisão, em Goiás, sem que todos poderes e órgãos independentes sejam chamados para debater”

Lei aLdir BLanc

Prorrogada publicação dos habilitados na 1ª etapa
O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Estado de Cultura (Se-
cult), prorroga a divul-
gação da lista final dos 
projetos habilitados na 
1ª etapa dos editais da 
Lei Aldir Blanc após a 
fase de recurso. O adia-
mento se deu em ra-

zão do grande número 
de propostas recebidas 
nesta etapa, o que atra-
sou o cronograma divul-
gado anteriormente.

A previsão é que a lista 
seja publicada até a pró-
xima semana. Lembrando 
que essas alterações não 
interferem nas etapas em 

andamento dos editais. 
Dessa forma, não acarre-
tará prejuízos aos partici-
pantes do certame.

Por meio dos editais 
serão distribuídos a clas-
se artística  quase R$ 47 
milhões, que contemplam 
propostas de artes visu-
ais, artesanato e arte po-

pular, audiovisual, arte fe-
minina, pontos de cultura, 
circo, trajetória cultural, 
cultura popular, cultura 
Kalunga e quilombola, 
crianças e adolescentes, 
dança, fomento a biblio-
tecas comunitárias e mu-
seus, festivais e eventos 
de artes, direitos.

etapa de recurso, realizada entre 
24 e 30 de setembro, recebeu 
mais de mil propostas. A previsão 
é que a lista seja publicada até a 
próxima semana. Lembrando que 
essas alterações não interferem nas 
etapas em andamento dos editais
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mercado
o bretas realiza, até o dia 31 de outubro, a campanha App Premiado, na qual serão sorte-
ados 12 mil vales-compras que variam de r$ 20 a r$ 500. todos os dias 500 clientes serão 
premiados na roleta dentro do aplicativo bretas. A ação faz parte das comemorações dos 
14 anos de atuação do Grupo Cencosud no brasil e envolve todas as bandeiras da multi-
nacional no País . essa é a segunda campanha do Cencosud brasil que une todas as suas 
marcas e foi desenvolvida devido ao grande sucesso da campanha do ano passado. Para 
mais é só acessar o site www.bretas.com.br/apppremiado

curso
o tradeMap, considerado o maior hub do mercado financeiro, juntou-se à b3, a bolsa do bra-
sil, para lançar o curso Investindo em Small Caps, ações com baixa capitalização de mercado. 
Composto por 13 aulas, o curso será gratuito e online, e está disponível a qualquer investidor 
no site https://trademap.com.br/curso-gratis-small-caps-b3/. Atualmente, existem cerca de 
130 empresas na b3 que podem ser enquadradas como small caps. elas fazem parte do índice 
SMLL, um indicador de desempenho médio das cotações dos ativos de uma carteira composta 
pelas empresas de menor capitalização da bolsa.

combustível
desde maio os motoris-
tas da região Centro-
-oeste pagam mais caro 
para abastecer com a 
gasolina, do que outros 
brasileiros, e no mês de 
setembro não foi dife-
rente, revela o último le-
vantamento do Índice de 
Preços ticket Log (IPtL). 
Com aumento de 1,68%, 
o combustível foi encontrado a r$ 6,373. Já o etanol, com preço médio por litro de 
5,032, apresentou o valor mais baixo nacional, mas o aumento de 4,96%, foi o segundo 
maior do território nacional, no comparativo com agosto.

crédito
o Santander brasil fechou o primeiro semestre como líder na concessão de crédito pesso-
al com imóvel como garantia, sendo responsável por 26% dos empréstimos no período, 
na modalidade chamada de home equity. os financiamentos atingiram r$ 608,7 milhões, 
crescimento de 31% entre janeiro e junho. o saldo total em carteira dessa linha do banco, 
denominada useCasa, totalizou r$ 2,7 bilhões, alta de 32% no semestre. A região Centro-
-oeste fechou os primeiros seis meses do ano com volume de r$ 60,9 milhões em conces-
sões, um aumento de 20,6% na comparação com o primeiro semestre de 2020.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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o boticário + bubbaloo
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Em edição limitada, o Boticário e Bubbaloo se juntaram em uma parceria inédita. Com cheirinho 
nostálgico de Bubbaloo tutti-frutti, os novos produtos da linha Cuide-se Bem Bubbaloo deixam 
o momento de cuidado diário mais leve e divertido. A linha conta com um portfólio completo, 
incluindo alguns dos itens preferidos dos lovers de Cuide-se Bem, como loções hidratantes, sa-
bonete líquido, body splash, sabonete em barra, creme de mãos e até um gloss labial de Intense!

caixa economica

Trabalhadores nascidos em julho 
podem sacar auxílio emergencial

trabalhadores infor-
mais e inscritos no 
Cadastro Único para 

Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
nascidos em junho po-
dem sacar a sexta parcela 
do auxílio emergencial 
2021. O dinheiro foi de-
positado nas contas pou-
pança digitais da Caixa 
Econômica Federal em 28 
de setembro.

Os recursos também 
podem ser transferidos 
para uma conta corrente, 

sem custos para o usuário. 
Até agora, o dinheiro ape-
nas podia ser movimenta-
do por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permite 
o pagamento de contas 
domésticas (água, luz, te-
lefone e gás), de boletos, 
compras em lojas virtuais 
ou compras com o código 
QR (versão avançada do 
código de barras) em ma-
quininhas de estabeleci-
mentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segun-
da a domingo, das 7h às 
22h. Além disso, o bene-
ficiário pode consultar o 
site auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial 
foi criado em abril do ano 

passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de fa-
mília monoparental e, de-
pois, estendido até 31 de 
dezembro de 2020 em 
até quatro parcelas de 
R$ 300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova ro-
dada de pagamentos, 
durante sete meses, tem 
parcelas de R$ 150 a R$ 
375, dependendo do per-
fil: as famílias, em geral, 
recebem R$ 250; a família 
monoparental, chefiada 
por uma mulher, recebe R$ 
375; e pessoas que moram 
sozinhas recebem R$ 150.

Parcela foi 
depositada em 
28 de setembro

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
gê

nc
ia

 B
ra

sil

Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h.
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 meio ambiente

Energia: preservar nascentes 
para aumentar reservatórios

no meio de uma re-
gião quente e seca 
em pleno sertão 

nordestino, surge uma 
espécie de oásis. A água 
cristalina que está bro-
tando na Caatinga não é 
uma miragem, mas sim 
o resultado do reflores-
tamento realizado em 
uma das nascentes do 
Rio São Francisco na co-
munidade rural de Brejo 
da Brásida, no município 
baiano de Sento Sé.

Uma equipe formada 
por moradores da região 
cuidam de 26 nascentes. 
Tudo começa com a reti-
rada das pedras, da areia 
e da terra que fizeram a 
nascente secar. Depois, 
mudas de árvores da Ca-
atinga são plantadas e o 
local é cercado para evi-
tar que animais comam a 
vegetação. Com o terreno 
preparado a água que 
está no subsolo começa a 
brotar na superfície. 

Erick Almeida, que é 

coordenador científico 
do projeto na comunida-
de de Brejo da Brásida, 
diz que sem as nascentes 
recuperadas nenhum tipo 
de atividade econômica 
é viável na região. “Uma 
coisa que a gente sempre 
gosta de deixar bem claro 
é que isso não é uma boa 
ação. É um imperativo: 
nós temos que recuperar 
as nascentes”.

O reflorestamento no 
Brejo da Brásida faz parte 
do projeto Águas Brasi-
leiras, que é realizado por 
meio de uma parceria de 
cinco ministérios. “O pro-
grama é realizado com as 
parcerias firmadas entre o 

Governo Federal, a inicia-
tiva privada e as associa-
ções de moradores. A ideia 
é unir forças para recupe-
rar as nascentes e ajudar 
a aumentar o volume de 
água dos rios”, explica a 
secretária de Fomento e 
Parcerias com o Setor Pri-
vado do Ministério de De-
senvolvimento Regional, 
Verônica Sanchez .

A coordenadora da as-
sociação de moradores de 
Brejo da Brásida, Mariluze 
Amaral, diz que o inves-
timento nas nascentes é 
fundamental para evitar 
um colapso no sistema 
hídrico do país. “O progra-
ma Águas Brasileiras vem 

abrir esse portal fechado, 
escondido, porque de ago-
ra em diante as pessoas 
vão saber que é possível 
recuperar nascentes e que 
o governo brasileiro tá 
pensando nisso. E isso é 
muito bom”. 

A preservação das nas-
centes melhora a qua-
lidade de vida de quem 
mora em regiões secas e 
também ajuda a aumen-
tar o volume de água dos 
rios. Um trabalho essen-
cial principalmente numa 
época de pouca chuva. No 
caso do São Francisco, a 
água que fica armazenada 
na barragem de Sobradi-
nho, no extremo norte da 

Bahia, que é o maior reser-
vatório do país. Ele é uti-
lizado para abastecer seis 
hidrelétricas que geram 
energia para todo o país. 
Sem o cuidado com as 
nascentes, o reservatório, 
que atualmente que está 
abaixo da metade, ficaria 
com um nível de água 
ainda menor.

Sul
A preocupação com 

qualidade das nascentes 
também está presente no 
Sul do país. Os técnicos da 
usina de Itaipu sabem que 
para gerar energia é preci-
so cuidar da matéria-prima 
fundamental, que é a água 

por isso diversos projetos 
são desenvolvidos para 
preservar os recursos hí-
dricos da bacia do Paraná, 
que abastece o reservató-
rio da usina. 

O superintendente de 
Gestão Ambiental, Ariel 
Scheffer, diz que o objeti-
vo é garantir a qualidade 
de água e evitar a erosão 
nas margens que provoca 
“a queda de terra e de ou-
tros detritos que causam 
o assoreamento do reser-
vatório e diminuem o vo-
lume de água”.

Um cinturão verde 
com 24 milhões de árvo-
res foi plantado ao redor 
do reservatório que tem 
margens em 15 municí-
pios do Paraná e um do 
Mato Grosso do Sul. Este 
trabalho só foi possível 
com a parceria dos fazen-
deiros que cederam parte 
das propriedades. 

O agricultor Milton 
Dillmann inicialmente 
não queria reflorestar 
uma área de lavoura, mas 
depois chegou a con-
clusão de que contribuir 
para a preservação da 
água era fundamental. 
“Eu entendi que preser-
vando as nascentes todos 
nós ganhamos e ainda 
ajudamos a aumentar o 
volume de água do reser-
vatório de Itaipu”.

Projetos de 
reflorestamento 
ajudam a 
aumentar 
volume dos rios
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O superintendente de Gestão Ambiental, Ariel Scheffer, diz que o objetivo é garantir a qualidade de água e evitar a erosão nas margens 
que provoca “a queda de terra e de outros detritos que causam o assoreamento do reservatório e diminuem o volume de água”

sasasa

Pandemia derrubou em 35% número 
de consultas oftalmológicas em 2020

A pandemia de covid-19 
afetou de forma significa-
tiva o número de consultas 
e cirurgias relacionadas à 
visão no âmbito Sistema 
Único de Saúde (SUS) em 
2020. De acordo com dados 
apurados pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), a partir de registros 
do Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS, cerca 
de 3,7 milhões de consultas 

deixaram de ser realizadas, 
uma queda de 35%. No caso 
das cirurgias, houve uma 
redução de 390 mil proce-
dimentos, queda de 27%. A 
comparação é em relação a 

2019, ano pré-pandemia.   
Sem a realização de con-

sultas e exames para detec-
tar problemas logo na fase 
inicial, milhares de pessoas 
foram prejudicadas. “Certa-

mente, elas receberão um 
laudo sobre o estado de sua 
saúde ocular com os proble-
mas instalados em estado 
mais avançado. Desta forma, 
o controle dessas doenças 
fica mais complexo e difícil, 
com aumento da possibili-
dade de comprometimento 
da visão, seja total ou par-
cial”, avalia o presidente do 
CBO, José Beniz Neto.

Consultas
Segundo o levantamen-

to do CBO, em 2019, foram 
realizadas 10,8 milhões de 
atendimentos médicos em 
oftalmologia pelo SUS. No 
ano seguinte, a quantidade 
baixou para 7,1 milhões, 

a maior queda em termos 
absolutos entre todas as 
especialidades disponíveis 
na rede pública, segundo a 
entidade. Os dois primei-
ros meses após a decreta-
ção de calamidade públi-
ca (abril e maio de 2020) 
apresentaram os piores ín-
dices, com redução de 74% 
e 71%, respectivamente, 
no total de procedimentos. 

Nestes dois meses, fo-
ram realizadas, em 2019, 
um total de 1,8 milhão de 
consultas. No mesmo in-
tervalo, durante o primeiro 
ano da pandemia, foram 
oferecidas 509 mil, o que 
representa menos de um 
terço. Para a CBO, “esse re-

sultado tem consequência 
direta no diagnóstico e no 
tratamento precoces de 
doenças oftalmológicas, 
como glaucoma, catarata 
ou retinopatia diabética”.

Cirurgias
No caso das cirurgias, os 

dados do SIA/SUS também 
mostram que, em 2020, no 
primeiro ano da pandemia, 
foram realizados quase 390 
mil procedimentos cirúrgi-
cos no aparelho da visão 
a menos do que em 2019. 
Em 2020, foram realizadas 
pouco mais de 1 milhão de 
cirurgias oftalmológicas. 
No ano anterior, houve o 
registro de 1,4 milhão.  
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Sem a realização de consultas e exames para detectar problemas 
logo na fase inicial, milhares de pessoas foram prejudicadas

Cerca de 3,7 milhões 
de atendimentos 
deixaram de 
ser feitos
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

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

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

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

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

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

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

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

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

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria rocha.

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

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

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

motos

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

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

Presidente da 
Fifa volta a 
defender Copa 
do Mundo a 
cada dois anos

uma Copa do Mun-
do realizada a cada 
dois anos não vai 

diluir a magia do torneio, 
já que a periodicidade 
não teria influência em 
sua qualidade e prestí-
gio, afirmou o presidente 
da Fifa, Gianni Infantino, 

nesta terça-feira (12).
A Fifa, entidade que 

comanda o futebol mun-
dial, está conduzindo um 
estudo de viabilidade 
sobre as questões prá-
ticas que envolveriam a 
realização de uma Copa 
do Mundo a cada dois 

anos, uma proposta que 
foi recebida com críti-
cas ferozes por várias 
confederações, clu-
bes, jogadores e gru-
pos de torcedores.

“Uma Copa do Mun-
do com 48 equipes [a 
partir de 2026] já foi 

decidida. Se ela acon-
tecerá a cada dois ou 
quatro anos, isso está 
em processo de avalia-
ção”, declarou Infantino 
à imprensa em Israel.

“ D e f i n i t i v a m e n t e 
acredito em termos mais 
eventos prestigiosos, 

seja a Copa do Mundo 
ou qualquer outra coisa 
[. . .] precisamente por-
que ser um torneio má-
gico talvez seja a razão 
para acontecerem com 
mais frequência”, afir-
mou o dirigente.

“O prestígio de um 

evento depende de sua 
qualidade, não de sua fre-
quência. Temos o Super 
Bowl todo ano, Wimble-
don, ou a Liga dos Cam-
peões todo ano, e todos 
ficam empolgados espe-
rando por eles”, concluiu 
o presidente da Fifa.

Dirigente diz que periodicidade 
não afeta qualidade do evento

Presidente da 
Fifa volta a 
defender Copa 
do Mundo a 
cada dois anos

Presidente da 
Fifa volta a 
defender Copa 
do Mundo a 
cada dois anos
Dirigente diz que periodicidade 
não afeta qualidade do evento
Dirigente diz que periodicidade 
não afeta qualidade do evento
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