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SEGURANÇA PÚBLICA EM GOIÁS

90% DE HOMICÍDIOS RESOLVIDOS

Levantamento da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil mostra que 90% dos
crimes de mortes em 2020 e 2021 foram resolvidos, com o número de prisões aumentando
em 123%. Índice é maior que o obtido pela polícia dos Estados Unidos
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DÍVIDA ESTADUAL RENEGOCIADA

alego

Secretaria estadual de Economia Cristiane Schmidt anuncia novas
soluções que vão trazer uma redução drástica do valor que o Estado deve
a credores e à Secretaria do Tesouro Nacional desde os governos passados
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Duas matérias de deputados são aprovadas
e outros dois projetos receberam emenda
na sessão desta 4ª-feira, 13
política | 4
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R$ 3,4 BILHÕES DE ECONOMIA Projetos aprovados
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José Luiz Bittencourt

ROTEIRO PARA A CONCILIAÇÃO ENTRE DANIEL VILELA
E ADIB ELIAS JÁ ESTÁ TRAÇADO: CAIADO É O CONDUTOR
Fotos: Divulgação

O União Brasil, produto
da fusão DEM-PSL, nasce em
Goiás com a expectativa de
eleger entre 7 e 9 deputados
federais na eleição do ano
que vem. O mais votado, claro, seria o Delegado Waldir.

n

A conciliação entre o presidente estadual do MDB Daniel Vilela
e o prefeito de Catalão Adib Elias já tem roteiro definido e, na
prática, está sendo orientada pessoalmente pelo governador
Ronaldo Caiado. O processo, aliás, começou com a demorada
visita que Caiado fez a Adib, com o qual passou da mais metade
do dia, apenas, ele, o governador, e o prefeito, além das primeiras-damas Gracinha Caiado e Adriety Elias, em um encontro há poucos dias em Catalão. Não haverá grandes novidades:
uma vaga de importância será aberta na equipe do governo do
Estado para Adriety, provavelmente a Secretaria de Desenvolvimento Social, lembrando que ela tem cacife para o cargo na
medida em que exerceu mandato de deputada na Assembleia e,
nos três mandatos do marido, o comando da área de assistência
social na prefeitura catalana. Adib terá também o privilégio de
ganhar o controle do MDB local e nas cidades circunvizinhas, reforçando seu projeto para a eleição de um
deputado estadual da região – que será Leovil Jr., filho do ex-prefeito de Catalão Leovil Evangelista. A contrapartida, para Daniel Vilela, será simples: visitar e render homenagens a Adib, além de garantir a ele o controle
do MDB na região e recebê-lo de volta, se o prefeito quiser, com tapete vermelho estendido.

PREFEITOS EXPULSOS DO MDB EM 2018 JÁ PODEM SER CONSIDERADOS REINTEGRADOS

Todos os cinco prefeitos que Daniel Vilela, em um momento que hoje até ele mesmo reconhece como infeliz, expulsou do MDB, já estão
alinhados com a chapa liderada pelo governador Ronaldo Caiado em 2022, com o filho e herdeiro de Maguito Vilela na vice. Paulo do Vale, de
Rio Verde, e Fausto Mariano, de Turvânia, estão ajustados, sem maiores problemas. Renato de Castro, de Goianésia, hoje na presidência da
Codego, ainda não bateu o martelo, mas ninguém acredita que vá criar problemas. Adib Elias, de Catalão, o maior destaque do grupo, levará
o maior prêmio, com a nomeação da sua mulher Adriety Elias para a pasta social do governo do Estado ao abrir os braços para Daniel Vilela.
E, finalmente, Ernesto Roller, de Formosa, no momento secretário estadual de Governo, que muitos imaginam pré-candidato a deputado
estadual, mas na verdade destinado a uma vaga em um dos dois tribunais de contas e, portanto, fora da política eleitoral no ano que vem.

VEJA A RAZÃO DO ENCONTRO DE MEIRELLES COM GUSTAVO MENDANHA

O encontro entre Henrique Meirelles e o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha tem uma lógica: Meirelles quis dar uma resposta para os
constantes ataques que sofre do deputado federal Zacharias Calil, do DEM, que vive repetindo não ver nenhum serviço prestado a Goiás pelo
ex-ministro, menos ainda algum capaz de justificar a sua eleição para o Senado. Acredita ele que o governador Ronaldo Caiado, se quisesse,
poderia convencer Zacharias, que também é pretendente ao Senado, a suspender a hostilidades. Essa, daqui em diante, será uma recorrência
na vida de Mendanha: a sua utilização como instrumento para enviar recados a Caiado, ou seja, se alguém tiver alguma insatisfação com o
governador, vai procurar o prefeito aparecidense para sinalizar algum tipo de mensagem para o Palácio das Esmeraldas.

LISSAUER SERÁ A ÚNICA RENOVAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA DEPUTADO FEDERAL

Pela primeira vez, em décadas, a eleição para deputado federal em Goiás, no ano que vem, não trará nenhuma novidade ou
renovação, com a honrosa exceção do presidente da Assembleia Lissauer Vieira – hoje caminhando para ser o único nome de
reoxigenação para a disputa. E, atenção, o PT, que enfraqueceu terrivelmente nos municípios, pode perder a única vaga de que
dispõe hoje, com as dificuldades que se anteveem para a reeleição de Rubens Otoni. Até mesmo em Anápolis, o partido fragilizou-se, depois da derrota de Antônio Gomide na eleição municipal passada. A esperança que resta para os petistas é pegar
carona na campanha de Lula da Silva, mesmo sabendo que no Estado, tradicionalmente, o petista nunca foi bem votado.

O EQUÍVOCO DE JÂNIO DARROT: QUERER SER GRANDE EM UM PARTIDO NANICO

O empresário e ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot experimenta na própria carne as agruras da opção – equivocada – por um partido político
nanico, no caso dele o Patriota, que ele escolheu influenciado pelo marqueteiro Jorcelino Braga com a promessa de que seria candidato a governador na legenda que acolheria o presidente Jair Bolsonaro e a partir daí ganharia impulso. Darrot fez a sua carreira no PSDB, um partido
grande, ainda que no momento fragilizado em Goiás. Ao saltar para o Patriota, comprometeu o seu futuro, tornando-se “nanico” também.
Partidos assim são o mesmo que partidos de aluguel. Geralmente, propriedade privada de alguém que só decide motivado pelos seus interesses pessoais, caso, no Estado, de Braga, presidente e dono da sigla, cujos papeis cabem em uma pasta que ele carrega debaixo do braço.

POLÍTICA ESTADUAL DEVE ENTRAQR EM PROCESSO DE CALMARIA ATÉ FEVEREIRO

Daqui para o final do ano e depois até o carnaval, é possível que a política estadual venha a passar por um período de calmaria. De um lado, o governador
Ronaldo Caiado intensificando o seu trabalho de gestão, percorrendo os municípios para entregar obras e programas, além de anunciar investimentos – para
o quê se encontra à vontade diante da espetacular recuperação fiscal do Estado e do montante que começa a sobrar nas arcas do tesouro. De outro lado, a
oposição se movimentando em busca de um milagre capaz de aglutinar pelo menos a maior parte das suas forças, hoje esvaziadas pela desoxigenação provocada pela aliança entre o União Brasil e o MDB – sem esse último, será difícil arrumar um candidato viável para enfrentar a reeleição de Caiado no ano que vem.

VILMAR ROCHA TEM UMA QUEDA NATURAL POR MARCONI E CONTINUA PRÓXIMO

O presidente estadual do PSD Vilmar Rocha provavelmente vai negar, mas discute com intensidade cada vez maior com o ex-governador
Marconi Perillo a formação de uma frente de oposição ao governador Ronaldo Caiado, em 2022. Se é verdade que o uso do cachimbo entorta
a boca, como diz o ditado popular, o fato é que Vilmar Rocha tem, digamos assim, uma queda natural por Marconi, característica que adquiriu
nos quase 20 anos de vigência do Tempo Novo, do qual foi uma das estrelas e no final de tudo o arauto que anunciou a derrocada do poder
tucano, apesar de alinhado até o último dia com o PSDB e suas gestões, talvez melhores a princípio, mas no final simplesmente desastrosas.

n O novo partido espera a
adesão de Lucas Vergílio, Francisco Jr., Lissauer Vieira, Glaustin Fokus e José Nelto. Eventualmente, também pode se
filiar o deputado federal Célio
Silveira, hoje no PSDB.

Confirmando a recuperação
da saúde financeira do Estado,
o governador Ronaldo Caiado
já potencializou os investimentos em obras, que, no
ano que vem, deverão bombar em ritmo exponencial.
n

Já neste ano de 2020, em
comparação aos dois primeiros anos do mandato de
Caiado, a disponibilização
de recursos para investimentos em Goiás foi quintuplicada e continua crescendo sem parar.

n

n Que ninguém se iluda: o
PSDB fala em candidatura própria a governador de Goiás,
mas não tem nome nenhum
para isso. O partido espera,
na última hora, ser aceito por
Gustavo Mendanha.

Prestes a assumir a vaga
de Humberto Aidar, na Assembleia, o secretário de
Infraestrutura de Aparecida
Max Menezes já sabe que
vai viver um calvário diante
das pressões para se juntar
à oposição.

n

n Assim como o seu pai, o
ex-prefeito Ademir Menezes,
Max não tem vocação para o
combate ou a destruição. Seu
perfil é conciliador e seu desejo, ao virar deputado, é se situar como independente.

O deputado federal José
Nelto viajou no helicóptero
do presidente Jair Bolsonaro e ouviu de viva voz que
há intenção de lançar com
um candidato ostensivamente bolsonarista a governador em Goiás.

n

Tudo indica que esse candidato será o atual deputado
federal Major Vitor Hugo,
que caminha para se filiar,
com Bolsonaro, ao PP e ganhar o controle do partido
no Estado. Problemão para
Alexandre Baldy.

n
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segurança

Goiás supera países como EUA
em resolução de homicídios

G

oiás supera países
como Estados Unidos na resolução
global de homicídios. É
o que mostra um estudo
da Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado da
Câmara dos Deputados,
com apoio da Associação
dos Delegados de Polícia
do Brasil, publicado neste
mês de outubro, no qual

o índice de êxito ficou em
66,28% de 2018 a 2020.
A marca é ainda maior
na Delegacia Estadual
de Investigações de Homicídios (DIH), conforme
levantamento paralelo da
Polícia Civil do Estado de
Goiás, que aponta a resolução de 90% dos casos,
no período de 2020 a
2021 - superior à de países que são referência

Divulgação

Levantamento da Comissão de
Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado da Câmara
dos Deputados, com apoio da
Associação dos Delegados de Polícia
do Brasil, mostra que índice de
êxito ficou em 66,28%, entre 2018 e
2020. Dados foram publicados neste
mês de outubro. DHI soluciona
90% dos casos entre 2020 e 2021.
No mesmo período, número de
prisões aumenta 123%

“Onde tiver Estado de Goiás vai existir a mão forte do governo para combater a criminalidade”, afirma Caiado

mundial, como Estados
Unidos (66%), Alemanha
(88%) e Canadá (75%).
Ainda segundo a pesquisa feita pela unidade
especializada, o número de prisões aumentou 123%. Em Goiânia,
houve queda de 35% no

número de homicídios e
aumento de 252% na resolução de casos.
O levantamento nacional traz índices inéditos
de resolutividade na elucidação de inquéritos policiais no Brasil, tanto pelas
Polícias Civis dos estados

quanto pela Polícia Federal. Realizado em todos os
Estados e no Distrito Federal, o estudo revelou que a
elucidação de inquéritos
tem média nacional de
67,61%. Em casos de violência doméstica, o indicador sobe para 80%.

O combate à impunidade é uma das frentes
de trabalho da atual gestão do Governo de Goiás.
“Onde tiver Estado de
Goiás vai existir a mão
forte do governo para
combater a criminalidade”, disse o governador
Ronaldo Caiado, ao reconhecer o empenho
da polícia goiana. “Estamos mostrando para
o país que, em Goiás, a
tese de que ‘não vai dar
em nada’ caiu por terra”,
complementou.
Caiado enfatizou que
Goiás possui a melhor segurança pública do país e
destacou a eficiência do
trabalho desempenhado
de forma integrada no
Estado. “Tudo isso é mérito dos nossos policiais
que se empenharam em
criar uma cultura de integração entre as forças”, disse. “O meu reconhecimento de gratidão,
de eterna certeza de que
nós vamos chegar ao
final do nosso governo
com resultados em que
o cidadão vai poder viver com total tranquilidade”, complementou.

luto

Governador manifesta pesar pela morte de Fernando Contart
Divulgação

A comunicação em Goiás perde um de
seus protagonistas. Estamos, todos,
muito consternados com o falecimento
do jornalista e publicitário, Fernando
Contart, aos 69 anos, ocorrido nesta
quarta-feira (13/10), em Goiânia, em
decorrência de complicações da Covid-19

Natural de Goiânia, Contart era profissional experiente de comunicação

Veja íntegra da mensagem:
“A comunicação em Goiás perde um de seus protagonistas. Estamos, todos,
muito consternados com
o falecimento do jornalis-

ta e publicitário, Fernando Contart, aos 69 anos,
ocorrido nesta quarta-feira
(13/10), em Goiânia, em
decorrência de complicações da Covid-19.

Redação
Caroline Morais
Victor Gabriel
Editor de Arte
Décio Parma

www.diariocentral.com.br

Natural de Goiânia,
Contart era profissional
experiente de comunicação, com mais de 50 anos
de atuação, tendo passado por várias redações
de veículos de imprensa
e também era servidor
público. Atuou na Companhia de Urbanização da
capital (Comurg) e, atualmente, estava lotado na
Secretaria Municipal de
Planejamento.
Testemunha de momentos cruciais da história brasileira, sempre com participação ativa nos movimentos

Colunistas
Ana Flávia Marinho
José Luiz Bittencourt
Marcelo Heleno
Rafael Vilela

jornaldiariocentral

sociais, Fernando Contart
deixa muitas saudades. Fica
o nosso reconhecimento
por sua trajetória marcante em prol da liberdade de
imprensa e em defesa dos
ideais democráticos.
Neste momento de grande consternação, manifestamos nossos profundos
sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos,
filhos, netos e bisnetos.
Que Deus, em sua infinita
bondade, possa confortar o
coração de todos”.
Ronaldo Caiado
Governador de Goiás

Circulação:
Estado de Goiás
Tiragem:
Atende a Lei
Estadual n° 17.928/12
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Cristiane Schmidt disse que conseguiu,
junto aos deputados federais goianos,
fazer uma renegociação com a
União, e que até 2034, essa redução
representa cerca de R$ 3,4 bilhões
em valores presentes. A informação
foi compartilhada pela secretária
de Economia, na audiência pública
da Comissão de Finanças, nesta
4ª-feira, para apresentação das
contas do Estado relativas
ao 2º quadrimestre de 2021

P

residida pelo deputado Thiago Albernaz (Solidariedade),
a Comissão de Tributação,
Finanças e Orçamento
converteu sua reunião ordinária híbrida desta quarta-feira, 13, em audiência
pública para apresentação
do resultado das contas do
Estado relativas ao segundo quadrimestre de 2021.
A explanação foi feita pela
secretária da Economia,
Cristiane Schmidt, que
apontou para o crescimento das receitas, puxado
pela inflação, e a suspensão do pagamento do ser-

viço da dívida como responsáveis pela melhoria
do resultado orçamentário.
A reunião foi prestigiada
por diversos gestores da
Pasta, presentes no Plenário Getulino Artiaga.
A secretária fez uma
avaliação das metas fiscais
e análise dos relatórios ficais do período, mostrando
que o resultado orçamentário, de janeiro a agosto
de 2021, ficou em R$ 3,5
milhões, quando se subtrai as receitas realizadas
e as despesas liquidadas. A
variação positiva em relação ao mesmo período de

Hellenn Reis

Secretária diz que negociação de
dívida trará economia de R$ 3,4 bi

Cristiane Schmidt afirmou que alíquota do ICMS não é responsável pelo aumento dos combustíveis e que Goiás vai se manter no RRF

2020 ficou em 65,61%.
De acordo com Cristiane Schmidt, também foi
registrado um crescimento da Receita Corrente Líquida (RCL), o que trouxe
como impacto o aumento
das despesas vinculadas
com Educação e Saúde. O
acumulado da RCL em 12
meses atingiu o montante
de R$ 29,7 milhões, ficando 15,51% acima do resultado obtido em 2020.
Segundo a titular da
Economia, as contas do Estado foram afetadas nesse
ano por uma conjuntura
macroeconômica
difícil,

quando a inflação resvala
tanto nas receitas como
nas despesas do Estado. O
relatório do Banco Central
indica um arrefecimento
nas expectativas para os
próximos meses, mas mesmo assim, ela prevê que
que o resultado das contas
públicas encerrará o ano
de 2021 acima da meta. “A
previsão para o IPCA desse
ano está muito acima da
meta para inflação prevista pelo Banco Central, de
3,75%. A gente deve chegar a 8,5%”, completou.
Schmidt ressaltou que
conseguiu, junto aos de-

putados federais goianos,
fazer uma renegociação de
contrato com a União baseada na Lei nº 8.727/1993,
que estabelece diretrizes
para a consolidação e o
reescalonamento,
pela
União, de dívidas internas
das administrações direta e indireta dos estados,
do Distrito Federal e dos
municípios, e cujo indexador era o IGPM mais 7%.
“Conseguimos reduzir para
IPCA mais 4%. Isso representa uma economia para
o Estado, em relação à sua
dívida, que precisa sempre
ser lembrada. Até 2034,

essa redução representa
aproximadamente 3,4 bilhões de reais em valores
presentes”, disse.
Em resposta a questionamentos dos deputados
que participavam da audiência pública, a secretária
explicou que Goiás não tem
como renunciar ao Regime
de Recuperação Fiscal (RRF)
porque, apesar do superávit
nas contas do Estado, a situação não está totalmente
solidificada. “Ainda estamos
acabando de reestruturar
a Casa. A receita não é real
porque tivemos os efeitos
da pandemia e o Refis”.

Valdir Araújo

Duas matérias de deputados são aprovadas e outros dois
projetos receberam emenda na sessão desta 4ª-feira, 13

Antes de finalizar os trabalhos do dia, o presidente, deputado
Lissauer Vieira (PSB), convocou a realização das reuniões da
Comissão Mista e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(CCJ). E uma nova sessão plenária para a quinta-feira, 14, às 15 horas

O Plenário da Assembleia
Legislativa realizou uma
sessão ordinária híbrida na
tarde desta quarta-feira,
13, para deliberação de
proposições e debates parlamentares. Dois projetos
assinados por deputados
foram aprovados, sendo
um em primeira fase e um
em etapa definitiva, esse
último que, agora, está
apto a seguir para sanção
do governador Ronaldo
Caiado (DEM). Duas proposituras foram emendadas
e retornaram à Comissão
de Constituição, Justiça e
Redação (CCJ) para que os
relatores, a serem designados, emitam pareceres.
Dentre as proposituras
que receberam emenda está
o projeto de lei nº 7676/21,

de autoria da Governadoria,
que transforma o cargo de
agente de segurança prisional em cargo de policial
penal. O processo foi emendado, em Plenário, pelo
presidente Lissauer Vieira
(PSB) e retornou à Comissão de Constituição, Justiça
e Redação (CCJ). De acordo
com o texto original do
Poder Executivo, a proposta manterá os dispositivos
legais vigentes quanto às
atribuições, aos deveres,
aos direitos, às vantagens
e às responsabilidades
aplicáveis aos agentes de
Segurança Prisional.
Ainda nessa tarde, foi
emendado em Plenário
pelo deputado Jeferson Rodrigues (Republicanos) e
ficou prejudicada a votação

do projeto de lei nº 0866/19,
de autoria da deputada Delegada Adriana Accorsi (PT).
A propositura dispõe sobre
penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em virtude de orientação sexual e identidade de
gênero. Na ocasião, tanto a
autora do projeto quanto o
parlamentar que apresentou a emenda discutiram
a matéria e apresentaram
seus posicionamentos em
relação à propositura.

Projetos aprovados
Em seguida, com 25 votos a favor e nenhum contra, o Plenário aprovou, em
primeira fase de votação, o
projeto de lei nº 5467/21,
de autoria do deputado

Delegado Humberto Teófilo (PSL). A proposição
visa declarar de utilidade
pública a entidade Benjamim & Deolinda – Centro
de Apoio Multiprofissional
com sede no município de
Araçu, interior de Goiás. A
matéria precisa ser aprovada em mais uma etapa
de votação para que esteja
apta a ser sancionada.
Também durante a Ordem do Dia, o Plenário
aprovou, em definitivo, o
projeto de nº 3954/20, de
autoria do deputado Delegado Eduardo Prado (DC).
A matéria transforma em
entidade de utilidade pública a Associação Estadual de Apoio à Saúde (Organização Cláudio Brandão),
com sede em Goiânia.
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Prefeitura de Goiânia prepara fim do ano
orçamentário para fechar contas em dia

S

ob a diretriz do prefeito Rogério Cruz, o
chefe de gabinete e
secretário particular José
Alves Firmino realizou
reunião do secretariado
da Prefeitura de Goiânia nesta quarta-feira
(13/10), no Centro Cultural Casa de Vidro, sobre
o encerramento financeiro de 2021. O objetivo
do encontro, segundo o
auxiliar do prefeito, é finalizar o ano com organização orçamentária e
encaminhar as prioridades elencadas no Plano
de Governo.
“Por isso o prefeito
nos pediu essa reunião,
para tratarmos das nossas contas e obrigações
quanto ao orçamento. Ele
não pôde participar em
razão de compromisso,
mas pediu empenho por
parte de cada um”, decla-

rou Firmino. “O equilíbrio
das contas é essencial
para realizar todos os
compromissos da gestão”,
acrescentou.
O secretário de Finanças, Geraldo Lourenço,
reforçou a importância
e a orientação do prefeito para que o Executivo
finde o ano com organização
orçamentária,
cumprimento da Lei Orçamentária Anual (LOA)
e anulação de empenhos
nos casos em que eles
não forem utilizados.
“O ano financeiro já está
quase encerrado e o prefeito Rogério Cruz sempre
foi muito claro conosco
sobre o equilíbrio das
contas e o pagamento
em dia dos fornecedores
continuados. Quem forneceu, precisa receber”,
explicou o secretário.
Geraldo
Lourenço

Divulgação

O encontro foi organizado pelo
chefe de gabinete e secretário
particular do prefeito, José Alves
Firmino, e ocorreu na Casa de Vidro
com a presença de titulares das Pastas

Todos os secretários da
Prefeitura participaram da reunião

também lembrou que os
pagamentos dos fornecedores continuados precisam ser sincronizados em
todas as Pastas. “Se na
Educação o fornecedor
de outubro já recebeu,
nas outras secretarias, os
fornecedores do mesmo
mês também já devem

ter sido pagos, salvo em
exceções, quando realmente não for possível”,
declarou, acrescentando
que, nos casos em que o
recurso não for ser utilizado, o empenho pode ser
cancelado. “Inclusive para
investimento onde está
precisando”, emendou.

O secretário de Governo, Arthur Bernardes,
lembrou que a Prefeitura
publicou decreto nesta
quarta-feira (13/10) sobre a Comissão de Avaliação, Controle e Monitoramento com orientações.
“É muito importante
que cada um de nós faça

o seu dever de casa, que
busquemos o equilíbrio
e o correto investimento dos recursos públicos,
conforme o prefeito Rogério Cruz nos orienta”,
afirmou Arthur Bernardes. Todos os secretários
da Prefeitura participaram da reunião.

social

Brinquedos foram arrecadados dentro
de projeto realizado pela Secretaria
de Planejamento Urbano e Habitação
que busca incentivar a participação de
servidores da pasta em projetos sociais
A Prefeitura de Goiânia
realizou a entrega de cerca de 4,5 mil brinquedos
a crianças que passaram
pelo Parque Mutirama na
última terça-feira (12/10),
durante ação realizada em
comemoração ao Dia das
Crianças. Desse total, cerca de três mil brinquedos
foram arrecadados durante a campanha Seplanh
Solidária, realizada pela
Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e

Habitação (Seplanh) e que
envolveu servidores e parceiros da gestão municipal.
“Nosso intuito era contribuir com a proposta do
prefeito Rogério Cruz e
da primeira-dama Thelma Cruz de proporcionar
um dia especial para as
crianças da capital. Graças a participação dos
nossos servidores e de alguns parceiros da gestão
conseguimos em um prazo de dez dias arrecadar

mais de três mil brinquedos e, com isso, propiciar
que mais crianças fossem
beneficiadas”, destacou
o secretário de Planejamento, Valfran Ribeiro.
Essa foi a segunda edição do projeto Seplanh
Solidária, que nasceu com
o objetivo de incentivar os
servidores da pasta a participarem de ações sociais
em prol da população da
capital. Na primeira ação,
realizada entre os meses
de julho e agosto deste
ano, foram arrecadadas
mais de 12 toneladas de
alimentos que foram destinados a projetos sociais
atendidos pelo Programa
Gyn Social, coordenado
pela primeira-dama e que
busca dar apoio social às
famílias da capital.

Jucimar Sousa

Projeto Seplanh Solidária distribui mais
de três mil brinquedos no Dia das Crianças

Essa foi a segunda edição do projeto Seplanh Solidária, em prol da população da capital goiana
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social

Caiado inicia entrega de 30 mil cartões
do Mães de Goiás, no Entorno do DF

O

governador Ronaldo Caiado realizou,
nesta quarta-feira
(13), no município de Padre
Bernardo, a entrega de 661
cartões a beneficiárias do
Programa Mães de Goiás. A
solenidade marca o início
da etapa que deve contemplar 30 mil mães na região
do Entorno do Distrito Federal. Caiado também distribuiu 303 Chromebooks
a estudantes da terceira
série do ensino médio matriculados na rede estadual da localidade.
Com a atuação do Governo de Goiás, nove municípios da região do Entorno serão contemplados
nesta etapa com o benefício que institui distribuição de renda a mães em
situação de vulnerabilidade. O programa é pioneiro
no Brasil e garante R$ 250
mensais a mulheres com filhos entre zero e seis anos
de idade. O investimento
total é de R$ 219 milhões,

viabilizados pelo Fundo de
Proteção Social do Estado
de Goiás (Protege Goiás).
A ação vai contemplar as
famílias progressivamente, até chegar ao número
total de beneficiárias,
que é 100 mil.
O governador Ronaldo
Caiado projetou o caminho
traçado pela gestão estadual, em duas vias, para resgatar as pessoas desprotegidas
socialmente da condição de
pobreza. A ação imediata do
Governo, materializada no
Programa Mães de Goiás, é
a primeira via de atuação.
“Combatemos a pobreza
estendendo as mãos às
pessoas mais humildes de
Goiás. E é isso que nós
estamos fazendo, apoiando as crianças, mães e
famílias vulneráveis nos
municípios carentes do
Estado”, explicou.
Em perspectiva futura,
Caiado aponta os investimentos na educação, dentro do projeto de combate

Fotos: Cristiano Borges

Ação integra planejamento para
contemplar 100 mil mães com filhos
em idade inferior a seis anos e que
estão em situação de vulnerabilidade
social. Governo de Goiás deve totalizar
22 mil famílias beneficiadas em 49
municípios goianos até fim do mês

Em Padre Bernardo, governador Ronaldo Caiado inicia a entrega dos cartões do Programa Mães de Goiás a líderes de família da região do Entorno
do Distrito Federal: “E é isso que nós estamos fazendo, apoiando as crianças, mães e famílias vulneráveis nos municípios carentes do Estado”

à pobreza, como a “saída
para uma oportunidade de
uma sociedade plena, preparada e capaz de auxiliar
as pessoas mais humildes”.
“É com o Estado e os municípios dando educação
de qualidade para esses
jovens que, amanhã, serão
profissionais e vão levantar a renda de suas famílias”, destacou, ao mencionar os investimentos na
ordem de R$ 2,3 bilhões
no setor educacional, já
realizados em dois anos e
nove meses de gestão.
Até o final de outubro, o
Governo de Goiás somará
mais de 22 mil cartões do
benefício entregues em 49
municípios goianos. Além
de Padre Bernardo, o cro-

nograma deste mês prevê
a distribuição em outros
oito municípios: Vila Boa,
Cocalzinho,
Cabeceiras,
Planaltina, Formosa, Santo Antônio do Descoberto, Água Fria e Mimoso.
Somente em setembro, o
programa alcançou 40 cidades e 11,7 mil mães.
“Quando nós fornecemos um cartão a vocês, é
para darem prioridade à
alimentação dos seus filhos, para que essa criança amanhã chegue na
escola e possa se desenvolver igual as outras que
tiveram uma boa alimentação”, completou Caiado
ao lembrar que as ações
imediatas do governo
também podem “prover

um futuro melhor”.
O prefeito de Padre Bernardo, Joseleide Lázaro,
defendeu a parceria com
o Governo do Estado para
trazer mais desenvolvimento ao município. “Não
é só esse programa Mães
de Goiás. Padre Bernardo,
a todo momento, tem um
benefício do Estado aqui
dentro”, apontou ao citar
a construção de casas populares e a recuperação
das rodovias em perímetro
urbano. “Temos um governador sério, sensível, que
tem um olhar especial e
que cuida de forma serena
de Goiás e de todos os municípios goianos”, reforçou.
O gestor municipal
lembrou ainda que o go-

vernador levou desenvolvimento a outros locais
na região que estavam em
abandono. “A população de
Monte Alto vivia há mais
de 25 anos tomando água
de barragem, água onde o
pessoal tomava banho, lavava animais. Hoje, eles tomam água tratada, de poço
artesiano”, comentou.
As mulheres beneficiadas com o Mães de Goiás
deixam os eventos organizados pela Secretaria de
Desenvolvimento Social
(Seds), em parceria com as
prefeituras, com o cartão já
em mãos e saldo disponível para usar na compra de
mantimentos e remédios
em estabelecimentos cadastrados na cidade.

O governador também repassou 303 Chromebooks
aos estudantes da terceira série do Ensino Médio
O equipamento é similar
ao notebook, porém com
funcionalidades e aplicativos semelhantes aos de
um celular. O recurso tecnológico é destinado a 60
mil estudantes em todo o
Estado, com investimento
total de R$ 144 milhões.
“O que quero dar à juventude de Goiás é independência moral, intelectual, para amanhã seguirem
suas vidas e ajudar aos seus
pais e familiares”, defendeu
Caiado ao destacar ainda a
importância de que o “sentimento de solidariedade”
esteja integrado à conduta
futura dos estudantes.
“Sem dúvida vai facilitar

nosso acesso à informação,
ao conteúdo, deixa mais
prática a nossa educação
e faz algo que nós, alunos,
pedimos há muito tempo,
que é a aproximação com
a tecnologia. O Governo
tem investido para isso”,
avaliou o estudante Matheus Condes, 17 anos

Presenças

Também participaram
do evento em Padre Bernardo o presidente da
Agência de Fomento de
Goiás
(GoiásFomento),
Rivael Aguiar; o assessor
especial da Governadoria,
Marcos Cabral; os vereadores Harlyson Pisca Pelí-

cula, Jhonny Silva, Joaquim
Canta, Oseias, Júnior do Esporte, Mariano Fernandes,
Renato Ubaldino, Júnior da
Saúde, Rafael Pires e Branco Policena; Prefeita de
Mimoso de Goiás, Rosângela Alves dos Reis e esposo Genivaldo Gonçalves
dos Reis; prefeito de Vila
Propício, Waldilei Lemos; a
coordenadora regional de
Educação de Águas Lindas
de Goiás, professora Lena
Vânia; comandantes da
Polícia Militar de Goiás, coronel Ricardo Ferreira Bastos, e do Corpo de Bombeiros, Capitão Maurílio Correia
César; estudantes e beneficiárias do Mães de Goiás.

“O que quero dar à juventude de Goiás é independência moral, intelectual, para
amanhã seguirem suas vidas e ajudar aos seus pais e familiares”, defendeu Caiado
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Kadu Faria.

ADRIANA IMÓVEIS
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A Adriana imóveis, recebe nesta quartafeira (14) clientes, amigos e convidados
para o coquetel de inauguração da sua
segunda unidade na cidade de Anápolis,
que será na Avenida Miguel João n75
sala 02.

ABRH na Praça

2

3

Grupo Mecat - Eliana Regina Turchetti ao lado do seu
esposo, o empresário Attilio Turchetti em noite em que
receberam familiares, amigos, clientes e autoridades para a
inauguração do grupo Mecat, unidade Araraquara- SP.

4

Deslocada

A comediante Bruna Louise, apresenta
o stand up comed show, Deslocada, no
Teatro Sesi, dia 30 de outubro, com duas
sessões às 20h e 22h. Com ingressos
a partir de 30 reais a apresentação
obedecerá todas as exigências para o
combate ao Covid-19, sob supervisão e
produção da Cultura do Riso.

Divulgação

A rede NovoMundo.com, importante
player do Centro-Norte do país,
realizará nos dias 14, 15 e 16 de outubro
a campanha 72 Horas de Ofertas,
que oferecerá condições especiais
de pagamento, ou seja, as compras
poderão ser pagas em até 24x no carnê,
sendo a primeira parcela somente
2022. Outra novidade é a entrega no
mesmo dia para compras realizadas
até o meio dia. “O comércio está mais
aquecido e estamos com expectativa
de ter um trimestre bastante positivo
em vendas. Por isso, decidimos facilitar
o pagamento em pequenas parcelas,
com bom prazo para nossos clientes
se organizarem. Essa possibilidade
permitirá que muitos antecipem as
compras de final de ano, e também
possam adquirir produtos que há muito
tempo desejam ter”, afirma Rildo Reis,
Diretor de Operações da Novo Mundo.
com.

Curso - O empresário Ruann Henrique participou da 1ª Edição
do Curso: “American BBQ - Pirenópolis” e representou o
Empório Meat que fica no bairro Jundiaí em Anápolis.

Filme - Rafael Calomeni dirige Ana Rosa e Raymundo de Souza
em “Horizonte”, filme escrito por Dostoiewski Champangnatte,
que está sendo rodado em Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Divulgação

72 HORAS DE OFERTAS

American BBQ - Pirenópolis - O casal Hugo e Thays Siqueira, juntamente com o empresário Carlos Naves
promoveram no sábado (9/10), a 1ª Edição do Curso: “American BBQ - Pirenópolis”. O renomado churrasqueiro
e palestrante Bruno Panhoca comandou o evento que contou com 8 grandes chefs, e foi realizado no
restaurante “Buteko do Chaguinha Piri”. O hoteleiro Danilo Matos ajudou a receber os convidados.
Divulgação

A Associação Brasileira de Recursos
Humanos, Seccional Goiás (ABRH-GO)
realiza hoje 14 de outubro, das 8h às 20
horas, a segunda edição totalmente
online do ABRH na Praça. Com foco
na empregabilidade da sociedade
goiana, o evento mantém o seu cunho
social e inclusivo disponibilizando
5 mil vagas de emprego, incluindo
vagas também para PCDs, com
especificidade de atenção às entrevistas
e acessibilidade para esse público -,
estágio, aprendizagem, captação de
currículos e encaminhamento para
processos seletivos em empresas de
todo o estado.
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impostos

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Câmara aprova novo valor fixo para
cobrança de ICMS sobre combustíveis

Texto
segue para
o Senado
Federal

O

plenário da Câmara aprovou na
noite desta quarta-feira (13) um projeto
de lei que estabelece
um valor fixo para a cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre os combustíveis.
A proposta foi aprovada
por 392 votos a favor, 71
contra e 2 abstenções. O
texto segue agora para
análise do Senado.
O substitutivo do relator, deputado Dr Jaziel
(PL-CE), obriga estados e
o Distrito Federal a especificar a alíquota cobrada
do ICMS de cada produto
pela unidade de medida
adotada (litro, quilo ou
volume) e não mais sobre

o valor da mercadoria,
como ocorre atualmente. A proposta torna, na
prática, o ICMS invariável frente a oscilações no
preço dos combustíveis e
de mudanças do câmbio.
Pelas estimativas apresentadas pelo relator, as
mudanças estabelecidas
pelo projeto devem levar
a uma redução do preço
final praticado ao consumidor de, em média, 8%
para a gasolina comum,
7% para o etanol hidratado e 3,7% para o diesel
B. “A medida colaborará
para a simplificação do
modelo de exigência do
imposto, bem como para
uma maior estabilidade
nos preços desses produtos”, disse o parlamentar.

Cálculo

Atualmente, o ICMS incidente sobre os combustíveis é devido por substituição tributária para
frente, sendo a sua base de
cálculo estimada a partir
dos preços médios ponderados ao consumidor final,
apurados quinzenalmente
pelos governos estaduais.
As alíquotas de ICMS para
gasolina, por exemplo, variam entre 25% e 34%, dependendo do estado.
No novo cálculo, as
alíquotas serão definidas
pelos estados e Distrito
Federal para cada produto a partir da unidade de
medida adotada, no caso
o litro para os combustíveis. As alíquotas específicas serão fixadas anu-

almente e vigorarão por
12 meses a partir da data
de sua publicação, mas
não poderão exceder, em
reais por litro, o valor da
média dos preços ao consumidor final usualmente
praticados no mercado
considerado ao longo dos
dois exercícios imediatamente anteriores, multiplicada pela alíquota ad
valorem (percentual fixado em lei que será aplicado sobre a base de cálculo do tributo ) aplicável
ao combustível em 31 de
dezembro do exercício
imediatamente anterior.
Como exemplo, os preços médios de setembro
da gasolina comum, do
etanol hidratado e do
óleo diesel corresponde-

ram, respectivamente, a
R$ 6,078, R$ 4,698 e R$
4,728, segundo a Agência Nacional do Petróleo
(ANP). Na forma do substitutivo, a alíquota seria
calculada com base na
média dos preços praticados de janeiro de 2019 a
dezembro de 2020. Nesse período, os preços de
revenda variaram de R$
4,268 a R$ 4,483, no caso
da gasolina comum; de
R$ 2,812 a R$ 3,179, no
caso do etanol hidratado;
e de R$ 3,437 a R$ 3,606,
no caso do óleo diesel.

Acordo

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
disse que a aprovação do
projeto foi resultado de

um acordo com os líderes
partidários. Lira disse que
a proposta “circula desde
o início da legislatura”, foi
debatido em reuniões no
Colégio de Líderes e se
chegou a um acordo de
procedimento com a oposição para que não houvesse obstrução na sessão
desta quarta-feira.
“O governo propôs unificar as tarifas de ICMS
no Brasil em todos os estados – o que todos nós
não concordávamos – e o
que nós estamos votando
é um projeto que cria uma
média dos últimos dois
anos e, sobre esta média,
se multiplica pelo imposto
estadual de cada estado,
com total liberdade para
cada estado”, disse.

Fronteira

O governo paraguaio
anunciou ontem (13) o
lançamento da Operação
Soberania, que visa combater o crime organizado no departamento de
Amambay, na região de
fronteira com o Brasil. A
cidade de Pedro Juan Caballero e o distrito de Capitán Bado serão os principais alvos da operação.
“Há décadas nessa parte do território o crime organizado entrou de forma
transnacional, o que se

intensificou nos últimos
tempos através de pistoleiros e agressões”, afirmou o
ministro do Interior daquele
país, Arnaldo Giuzzio Benítez. Segundo as autoridades
paraguaias, as forças de segurança do Paraguai e do
Brasil atuarão em conjunto.
O governo do país vizinho assinou com a Polícia Federal (PF) brasileira
um acordo de instalação
de um Comando Bipartite nas cidades de Pedro
Juan Caballero (lado para-

guaio) e Ponta Porã (lado
brasileiro). Esse comando
vai permitir, segundo as
autoridades paraguaias,
o intercâmbio de informações entre as autoridades policiais, militares
e de inteligência, para
poder enfrentar a criminalidade transnacional.
No último fim de semana, quatro pessoas foram
assassinadas a tiros quando
saíam de uma casa noturna
em Pedro Juán Caballero, cidade fronteiriça com o Bra-

sil. Duas brasileiras, que cursavam medicina na cidade,
estão entre as vítimas. Outra
vítima foi Hailé Acevedo, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay.
Dois dias depois do crime, a polícia do Paraguai
prendeu seis brasileiros suspeitos de participação no
crime. As prisões ocorreram
em uma casa na mesma cidade onde ocorreu a chacina. Segundo as autoridades,
foi daquela casa que o saiu
veículo usado no crime.

Divulgação

Paraguai anuncia operação contra o crime organizado

No último fim de semana, seis pessoas foram assassinadas
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Veículos
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imóveis

negócios

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

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

FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

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

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

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

Crédito

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

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

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

para

Semi

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

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

Crédito

Para

Novos

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

Consultora

Vendas: Valéria Rocha.

de

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

publicidade
legal

CRÉDITO

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

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

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

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

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

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

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

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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eliminatórias

Seleção enfrenta Uruguai buscando
classificação para Copa do Mundo
Lucas Figueiredo/CBF

Rádio Nacional
transmite partida
ao vivo nesta
quinta (14)

S

eja lá o que acontecer ao final do duelo
diante do Uruguai,
marcado para as 21h30
(horário de Brasília) desta
quinta-feira (14), o Brasil
não estará classificado à
Copa do Mundo de 2022
(Catar). Porém, o resultado do confronto na Arena
da Amazônia, em Manaus,
pode representar, extraoficialmente, a confirmação da vaga. Se vencer,
a seleção chegará a 31
pontos. Nunca uma equipe que tenha somado ao
menos 30 pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas ficou de fora de uma
edição do Mundial.

Mudanças
na escalação
Para o confronto diante
dos uruguaios, o técnico Tite
esboçou diversas mudanças
em relação ao time que começou a partida contra a
Colômbia, no último domingo (10), quando a seleção
perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar por 0
a 0. O técnico testou a mo-

Pelo lado do Uruguai, o momento é de cobrança, já que a equipe teve atuação irreconhecível na derrota por 3 a 0 para a Argentina, também no último domingo

vimentação de duas formações com dez jogadores de
linha cada. Se mantiver essa
tendência de distribuição, o
time titular teria cinco alterações. Primeiro sairiam os
defensores Danilo, Marquinhos e Éder Militão [que é
ausência certa por conta de
uma lesão na coxa direita],
substituídos por Emerson
Royal, Thiago Silva e Lucas
Veríssimo. No gol Alisson

daria lugar a Ederson. Enquanto no ataque Gabriel
Barbosa perderia a vaga
para Raphinha.
O jogador do Leeds, por sinal, foi um dos
destaques da equipe nas
duas últimas apresentações, diante de Venezuela
e Colômbia. Ele tem agradado o técnico Tite, que
procura pelos melhores
parceiros para Neymar.

Cobrança
no Uruguai
Pelo lado do Uruguai, o
momento é de cobrança, já
que a equipe teve atuação
irreconhecível na derrota
por 3 a 0 para a Argentina,
também no último domingo. Atualmente, a Celeste
é a quarta colocada nas
Eliminatórias, posição que
asseguraria a última das
quatro vagas diretas do

continente para a Copa de
2022. No entanto, com
16 pontos em 11 jogos,
e aproveitamento abaixo
de 50% na competição, as
performances uruguaias
não têm gerado confiança
nos torcedores.
Para o duelo com o
Brasil, Óscar Tabárez deve
promover o retorno do
astro Edinson Cavani à
equipe titular, para reto-

mar a dupla com Luis Suárez. Por outro lado, ele
não contará mais uma vez
com Giorgian De Arrascaeta. O jogador do Flamengo se lesionou na partida
contra a Colômbia, na última quinta-feira (7).
No primeiro turno, o
Brasil foi até Montevidéu e venceu o Uruguai
por 2 a 0, gols de Arthur
e Richarlison.

