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Campanha de Pedro Paulo 
Medeiros publica pesquisas sem 
revelar que são pagas pelo próprio 
candidato. Um marqueteiro da 
Chapa 5 também é dono do instituto 
“contratado” para produzir números 
que não batem com a maioria dos 
levantamentos - que apontam 
Rafael Lara na liderança - política | 4

política | 3

Figura dos bastidores do poder na segunda mais populosa do Estado, 
o empresário Danilo Mendanha – que é irmão do prefeito Gustavo 

Mendanha – aparece no inquérito da Operação Falso Positivo 2, que 
apura corrupção no Hospital Municipal (HMAP)

corrupÇÃo eM apareciDa 

POLÍCIA CITA IRMÃO 
DE MENDANHA 
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A FARSA DAS 
PESQUISAS
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Em semana de duas sessões na Alego, 
deputados realizaram 13 deliberações

Em virtude do feriado 
nacional de 2 de no-
vembro (Dia de Fina-

dos), o Legislativo goiano 
encerrou a primeira se-
mana de votações do mês 
com duas sessões ordiná-
rias híbridas realizadas. 
Em ambos os encontros, os 
parlamentares proporcio-
naram quórum qualificado 
para a votação de matérias 
e 13 deliberações foram 
feitas. As votações reca-
íram sobre proposições 
assinadas por deputados e 
pela Governadoria.

No rol das iniciativas 
pautadas durante a se-
mana, cinco passaram 
pela segunda apreciação 
e seguiram para a sanção 
do governador Ronaldo 
Caiado (DEM). Foram duas 
propostas parlamentares e 
três da Governadoria.

Projetos do 
Executivo

Dentre as matérias da 
Governadoria aprovadas 
em última instância, duas 
promovem alterações na 
Lei nº 20.491, de 25 de 

julho de 2019, a qual es-
tabelece a organização 
administrativa do Poder 
Executivo, e uma trata de 
autorização para tomada 
de crédito por parte do 
Estado de Goiás.

O primeiro desses pro-
jetos é o de nº 7674/21. 
Seu texto versa sobre a 
inserção do Conselho Es-
tadual de Irrigação entre 
as unidades que com-
põem a estrutura básica 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa).

De acordo com justifi-
cativa apresentada, a re-
ordenação institucional da 
Seapa atende à necessida-
de de compatibilização da 
legislação alterada com 
a Lei nº 18.995, de 3 de 
setembro de 2015, e tam-
bém para a facilitação da 
consulta e da manutenção 
do arcabouço legislativo 
goiano. “O ato normativo 
em referência, ao dispor 
sobre a Política Estadu-
al de Agricultura Irrigada, 
instituiu o referido conse-
lho na estrutura básica do 
órgão responsável pelos 

projetos de irrigação de in-
teresse do Estado de Goiás 
sem, contudo, mencioná-lo 
no diploma que rege a or-
ganização administrativa 
estadual”, coloca o gover-
nador Ronaldo Caiado, em 
mensagem à Alego.

Já o projeto de lei nº 
7750/21 altera a referida 
legislação com o objetivo 
de, especificamente, modi-
ficar a estrutura organiza-
cional da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra). A medida 
cria, com os respectivos 
cargos de provimentos em 
comissão, a Assessoria de 
Assuntos Ambientais, uni-
dade da estrutura básica, 

vinculada ao gabinete do 
presidente da Goinfra; e, 
também, a Gerência de 
Melhoramentos Rodovi-
ários e Urbanos, unidade 
da estrutura comple-
mentar, vinculada à Di-
retoria de Manutenção.

A criação da Assessoria 
de Assuntos Ambientais 
busca regularizar e segre-
gar as competências da 
Assessoria Estratégica da 
Presidência, que atualmen-
te possui dois cargos de 
assessor especial, símbo-
lo DAS-4. Dessa forma, as 
competências serão des-
membradas entre as ações 
ambientais e as demais 
atividades de assessora-

mento. De acordo com jus-
tificativa do Governo, isso 
proporcionará uma melhor 
gestão das unidades.

Por sua vez, a criação 
da Gerência de Melho-
ramentos Rodoviários e 
Urbanos tem a finalidade 
de viabilizar a execução 
de obras para melhorar as 
condições de tráfego nas 
rodovias estaduais e nas 
cidades goianas. Essa uni-
dade administrativa será 
competente para analisar, 
orçar, gerenciar e executar 
os projetos de melhorias 
dos pavimentos asfálticos 
rodoviários e dos municí-
pios decorrentes de convê-
nios firmados pela Goinfra.

Projetos 
parlamentares

Durante a semana se-
guiram para sanção tam-
bém duas propostas as-
sinadas por deputados. A 
primeira delas é referente 
ao processo nº 3482/20, 
de autoria do deputado 
Antônio Gomide (PT), que 
autoriza o Poder Executivo 
estadual a fornecer todos 
os equipamentos tecnoló-
gicos, eletrônicos e/ou de 
informática aos servido-
res públicos da Educação 
Básica para o exercício do 
Regime Especial de Tele-
trabalho na rede estadual 
pública de ensino. 

devido o feriado de Finados, o 
Legislativo goiano realizou apenas 
duas sessões ordinárias na semana. 
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As sessões foram transmitidas ao vivo pela TV Alego (canais 3.2 da TV aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom), no site oficial

aparEcida dE goiânia

Câmara recebe visita de parlamentares durante sessão

O Presidente da Câmara 
Municipal de Apareci-
da de Goiânia, vereador 
André Fortaleza (MDB), 
iniciou a sessão ordiná-
ria desta quinta-feira, 04, 
enaltecendo a ilustre vi-
sita do Deputado Federal 
Glaustin da Fokus (PSC).

“Fomos agraciados com 
essa visita, que nos atende 
em muitas demandas rela-
cionadas ao nosso munici-
pio”, elogiou. O Presidente 
falou da necessidade da 
política de união e de po-
líticos desprendidos, em 
prol do bem da sociedade.

O Deputado Glaustin, 
em sua fala, demonstrou 
felicidade por estar partici-

pando da sessão e afirmou 
estar honrado pelas pala-
vras do Presidente André. 
Ele explicou que sua visita 
tem como missão criar elos, 
construir pontes entre as vi-
sões políticas. Afirmou que 
fará o intermédio entre as 
demandas ouvidas hoje e o 
Governo do Estado de Goiás.

Nesse sentido, elogiou o 
Presidente André, que sem-
pre prega união política, e 
afirmou que atuará para 
trazer o Secretário de Saúde 
do Estado, Ismael Alexan-
drino, para vir até Aparecida 
tratar dos problemas urgen-
tes da saúde pública.

“Claro que existem os 
embates, mas nosso papel 

como agente político é fa-
zer com que a população 
não sofra com isso”, reforçou 
Glaustin. O Parlamentar Fe-
deral também destacou a 
importância de visitar o le-
gislativo municipal para es-
cutar de perto as demandas.

“Me coloco a disposição 
desta cidade, do Presiden-

te André e dos vereadores 
para ser o interlocutor,  
para trazer a paz, harmonia 
e benefício para essa cida-
de”, destacou Glaustin, que 
finalizou alertando que 
isso será necessário para 
enfrentarmos o momento 
difícil economicamente 
que o país passa.

O vereador Marcelo da 
Saúde (PSC), que é correli-
gionário do Deputado, agra-
deceu a visita e lembrou 
que recentemente foi eleito 
o melhor Deputado Federal 
do Estado de Goiás. Marcelo 
ainda agradeceu a disposi-
ção do Deputado de fazer 
o intermédio com o Sec. de 
Saúde do Estado.

Já o vereador Marcos 
Miranda (Republicanos) 
destacou a importância dos 
deputados federais irem até 
as Câmara Municipais, o elo 
mais próximo da política 
com a população. Em segui-
da, Marcos também defen-
deu a política que trabalha 
pelo bem maior, em detri-
mento às disputas pessoais.

Inicialmente, o Deputado 
Karlos Cabral (PDT) elogiou 
o comprometimento dos 
vereadores de Aparecida, 
que neste mandato não 

deixaram de realizar uma 
sessão por falta de quórum.

Na sequência, Karlos 
destacou que já enviou 
para Aparecida de Goiâ-
nia mais de um milhão e 
meio de reais em emen-
das parlamentares.

“Desafio qualquer de-
putado estadual a ter co-
locado, individualmente, 
mais emenda parlamen-
tar em Aparecida,” refor-
çou o Deputado.

O Presidente André For-
taleza disse que é impor-
tante valorizar e informar 
a população sobre àqueles 
que de fato trabalham em 
prol do município.

Na mesma linha, o ve-
reador Marcelo da Saúde 
inclusive falou da neces-
sidade de dar publicidade 
aos recursos que a cidade 
recebe provenientes de 
emendas parlamentares.
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“Fomos agraciados com essa visita, que nos atende em muitas 
demandas relacionadas ao nosso municipio”, elogiou André Fortaleza

o deputado Federal Glaustin 
da Fokus e o deputado estadual 
Karlos Cabral participaram da sessão
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oPERaÇÃo FalSo PoSitiVo 2

Polícia Civil cita irmão de Mendanha
em inquérito sobre corrupção no HMAP

o empresário Danilo 
Melo Mendanha, ir-
mão do prefeito de 

Aparecida Gustavo Men-
danha, aparece nas inves-
tigações de corrupção no 
Hospital Municipal de Apa-
recida, o HMAP. A Polícia Ci-
vil, que conduz a Operação 
Falso Positivo, atualmente 
na sua 2ª fase, chegou a pe-
dir quebra de sigilo fiscal e 
bancário e busca e apreen-
são na residência de Dani-
lo – a medida, no entanto, 
não foi deferida pela juíza 
Karinne Thormim da Silva, 
encarregada do processo 
na esfera do Poder Judici-
ário. Mesmo assim, a ma-
gistrada reconheceu que 
o irmão de Mendanha tem 
papel como “articulador 
político” ligado aos princi-
pais suspeitos da Opera-
ção Falso Positivo Fase 2.

Danilo Mendanha, como 
é conhecido, é empresário, 
com duas lojas de sapa-
tos em Aparecida, uma na 
região central e outra no 
Jardim Olímpico, confor-

me os registros da Junta 
Comercial. O negócio tem 
o nome de Taize Calçados, 
referência à sócia Taize 
Melo Mendanha, também 
irmã do prefeito Gustavo 
Mendanha. No ano passa-
do, Danilo abriu outro co-
mércio, dessa vez na área 
de bebidas alcóolicas.

O empresário é visto com 
frequência nos principais 
gabinetes da Cidade Admi-
nistrativa, o pomposo pré-
dio onde estão instaladas 
grande parte das secretarias 
municipais aparecidenses. 
Em especial, no do irmão, 
onde costuma “despachar” 
sentado no sofá que faz 
parte da decoração da sala. 

Mas a sua inclusão nas 
apurações da Operação Fal-
so Positivo foi decorrência 
do hábito de circular roti-
neiramente pela secretaria 
municipal de Fazenda, onde 
muitas vezes, em uma sala 
ao lado do gabinete do ti-
tular da pasta André Rosa, 
recebe fornecedores e pres-
tadores de serviços para 

a prefeitura – conforme 
averiguou o Diário de Apa-
recida. Como Danilo Men-
danha não tem cargo no 
município, o fato chamou 
a atenção dos investigado-
res da Delegacia  Estadu-
al de Repressão a Crimes 
Contra a Administração 
Pública – DERCAP, respon-
sável pela operação.

Danilo Mendanha ainda 
é muito notado, na prefei-
tura, pela proximidade com 

Lincoln Santos de Oliveira, 
assessor do gabinete do 
prefeito que adquiriu no-
toriedade pelos vultosos 
adiantamentos que recebe 
a título de “despesas com 
viagens”. O Diário de Apare-
cida formulou duas solicita-
ções de informações sobre 
essas “despesas de viagem”, 
através da Lei de Acesso à 
Informação, que é um diplo-
ma legal federal, mas não 
obteve resposta e está ago-

ra encaminhando os pedi-
dos ao Ministério Público 
Federal, para providências, 
conforme previsto na LAI. 
A suspeita é que gastos 
com o deslocamento de 
Gustavo Mendanha a mu-
nicípios, para reuniões po-
líticas, possam estar sendo 
bancados com essa fonte 
de recursos públicos. 

Sem citar nome, pelo 
menos um jornal de Goi-
ânia – o Jornal Opção – já 

publicou matéria sobre a 
movimentação nos basti-
dores de um irmão de um 
influente prefeito de ci-
dade de grande porte em 
Goiás, na área de negócios. 
Nem o nome de Danilo 
Mendanha nem o do seu 
irmão Gustavo Mendanha 
nem o de Aparecida foram 
detalhados na reportagem.

No inquérito da Opera-
ção Falso Positivo, agora 
em sua 2ª fase, são investi-
gados pagamentos super-
faturados ao laboratório 
Inac Medicina Laboratorial, 
que tem como sócia oculta 
a mulher do secretário de 
Fazenda de Aparecida An-
dré Rosa. Segundo a Polí-
cia Civil, Edlaine Rosa foi 
flagrada dentro do HMAP 
autorizando exames ao 
preço de R$ 200 reais 
cada, quando são cota-
dos no SUS por apenas 
R$ 20 reais. Convocados 
a depor, ela e o marido 
recusaram-se a falar, ale-
gando o direito consti-
tucional de não produzir 
provas contra si próprios. 

Edlaine e o marido André 
Rosa tiveram a residência 
vasculhada por uma equipe 
de agentes policiais na ma-
nhã de quinta-feira, 4, me-
diante mandado expedido 
pela mesma juíza que ne-
gou medida idêntica quanto 
a Danilo Mendanha. 

operação Falso Positivo Fase 2, 
da Polícia Civil, chegou a pedir a 
quebra do sigilo fiscal e bancário e 
busca e apreensão na residência 
de Danilo Melo Mendanha
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Danilo Mendanha é irmão mais velho de Gustavo Mendanha: mesmo sem ser funcionário 
da prefeitura, passa muito tempo nos gabinetes do prefeito e do secretário da Fazenda

O contrato de gestão entre 
a prefeitura municipal de 
Aparecida e a organização 
social Instituto Brasil de 
Gestão Hospitalar – IBGH 
tem o valor total de R$ 
417,8 milhões, pelo perí-
odo de cinco anos. Diante 
das seguidas irregularida-
des envolvendo a OS e os 
gastos que faz por conta 
dos cofres da prefeitura, 
o contrato deverá ser en-
cerrado, com a escolha de 
uma nova entidade para 
comandar o HMAP.

Por decisão do gover-
nador Ronaldo Caiado, o 
IBGH foi afastado suma-
riamente, no final do ano 
passado, da gestão de três 
hospitais estaduais. Apare-
cida, no entanto, mesmo 
com a escalada de suspei-
tas de corrupção no hospi-

tal municipal, manteve o 
contrato com a OS.

Além da Operação Fal-
so Positivo 1 e 2, a cargo 
da Polícia Civil, o HMAP 
também é alvo de inves-
tigações da Polícia Fede-
ral através das Operação 
Parasitas, que aprofunda 
denúncias de desvio de 
verbas federais destinadas 
ao combate à Covid-149.

Na operação da semana 
passada, foram apreendi-
dos celulares, notebooks, 
documentos relacionados 
à prestação de serviços, 
notas fiscais e R$ 5,1 mil 
em espécie, guardados no 
painel do carro do secretá-
rio André Rosa, da Fazenda. 
O dinheiro foi confiscado.

“A partir dos itens co-
letados, que até o final 
da busca podem aumen-

tar, serão identificadas e 
somadas as notas fiscais 
referentes aos servidos, 
com a intenção de se che-
gar ao montante do pos-
sível prejuízo ao erário”, 
explicou o delegado Ale-
xandre Otaviano Noguei-

ro, da Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes 
Contra a Administração 
Pública –  DERCAP, coor-
denador da operação

“Vamos agora organizar 
os indícios que compro-
vam o superfaturamento 

e as notas fiscais emitidas 
sem a prestação de servi-
ços e pagas indevidamen-
te”, acrescentou o delega-
do. A investigação, segundo 
ele, foi iniciada a partir de 

denúncia sobre o processo 
seletivo que teria prioriza-
do a contratação da INAC 
Medicina Laboratorial, que 
ficou em 2º lugar, mas ga-
nhou o contrato.
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Segundo o delegado Alexandre Otaviano Nogueiro, da 
Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração 
Pública – DERCAP, muitas provas foram coletadas

A Polícia Civil apreendeu R$ 5,1 mil em cédulas que estavam dentro 
do painel do carro do secretário de Fazenda André Rosa 

Secretário da Fazenda de Aparecida
tinha dinheiro vivo no painel do carro
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Pesquisas apontando “vitória” de Pepê
configuram grave deslize ético e moral

Já na reta final, com vota-
ção prevista para o próxi-
mo dia 19 de novembro, 

as eleições para o comando 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil – seção de Goi-
ás (OAB-GO) entraram na 
fase dos debates entre os 
candidatos e trouxeram 
uma surpresa: a campanha 
da Chapa 5, liderada pelo 
oposicionista Pedro Paulo 
de Medeiros, passou a vei-
cular pesquisas sucessivas, 
mostrando que o candidato 
estaria supostamente na li-
derança – praticamente co-
memorando a sua “vitória”.

Há deslizes éticos embu-
tidos, gravíssimos caso se 
considere que uma eleição 
para a OAB, pela importân-
cia que a instituição tem 
como a principal represen-
tante da sociedade civil no 
país, deveria dar um exem-
plo de transparência e con-
duta moral dos candidatos 

que a disputam.
Pedro Paulo contratou 

três institutos, o Fortiori, o 
Grupom e o Brasmarket, 
mas, nos anúncios nas re-
des sociais em que pro-
pagandeia os “resultados”, 
não dá essa informação, 
que deveria ser obrigató-
ria: são empresas que es-
tão sendo pagas por ele. O 
Fortiori sempre trabalhou 
para Pepê, inclusive na sua 
fracassada campanha em 
2018. O Grupom é novidade. 
E o Brasmarket é de triste 
lembrança pelos escânda-
los nacionais em que se 
envolveu. Os três institutos 
convergem, da maioria dos 
que estão trabalhando na 
atual temporada eleitoral, a 
apresentar a Chapa 5 de Pe-
dro Paulo na dianteira.

Para que se tenha uma 
ideia, o Datafolha, instituto 
de pesquisas da Folha de S. 
Paulo, o mais respeitado nas 

eleições para governador 
ou presidente da Repúbli-
ca, simplesmente não acei-
ta encomendas de candi-
datos, partidos políticos ou 
quaisquer pessoas ou en-
tidades que não o próprio 
jornal ao qual está ligado, 
para não comprometer a 
sua imagem e a lisura dos 
seus levantamentos.

O que está por trás dessa 
situação? Ocorre, em Goiás, 
que tanto o Fortiori, o Gru-
pom e o Brasmarket – têm 
tradição de produzir pesqui-
sas que não se coadunam 
com a de institutos sérios. 
Como o Serpes, o de maior 
credibilidade no Estado 
e que, quanto as eleições 
para a OAB-GO, aponta 
para a liderança do líder 
da Chapa 1 Rafael Lara em 
4 levantamentos. O Serpes 
produziu as pesquisas para 
a sucessão na OAB-GO a 
soldo de veículos de co-

municação independentes 
e respeitados, como o por-
tal Rota Jurídica e o tradi-
cional Diário de Goiás.

Por que os resultados 
do Fortiori, do Grupom e 
do Brasmarket são diferen-
tes? Há fortes evidências 
de manipulação: o Fortiori 
pertence ao jornalista Gean 
Carvalho, tio do presidente 
estadual do MDB Daniel Vi-
lela. Gean Carvalho também 
é profissional de marketing, 
prestando serviços para... 
a campanha Pedro Paulo. 
Ele é um dos estrategistas 
da Chapa 5, tanto que, nos 
dois debates realizados até 
agora, acompanhou ostensi-
vamente Pepê como seu as-
sessor e orientador. Nem se-
quer se preocupou em não 
aparecer nas fotografias. 

O Fortiori de Gean Car-
valho é que faz as pesqui-
sas mais ousadas para as 
eleições à OAB-GO: nos úl-
timos dias, mostrou Pepê 6 
pontos à frente, subindo em 
seguida para 8 pontos. Dois 
dias depois, apareceram os 
“números” do Brasmarket, 
dando 11 pontos de vanta-
gem para Pepê. Um “desem-
penho” impressionante, no 
momento em que vazaram 
pela primeira vez os áudios 
das escutas telefônicas 
autorizadas pela Polícia 
Federal no “escândalo das 
carteirinhas, em 2007, nos 
quais, de viva voz, Pepê 
aparece articulando resul-
tados do Exame de Ordem 

para seus protegidos.
As pesquisas do Fortiori, 

Grupom e Brasmarket fo-
ram divulgadas uma após 
a outra, em prazos curtos, 
justamente para criar uma 
impressão de “arrancada” ou 
de “disparada” e tentar cap-
turar o voto útil da advoca-
cia, ou seja, tanto a campa-
nha de Pedro Paulo quanto 
o pesquisador/marqueteiro 
Gean Carvalho acreditam 
que grande parte do elei-
torado classista tenderia a 
escolher o 1º colocado nas 
pesquisas para não perder o 
voto – visão que menospre-
za o nível de conscientiza-
ção da advocacia em Goiás. 

No caso do Grupom, a 
sua pesquisa trouxe à lem-
brança os levantamentos 

do instituto na campanha 
para prefeito de Goiânia em 
2020, apontando Vanderlan 
Cardoso como o vencedor, 
com 11 pontos de vanta-
gem sobre o seu concor-
rente Maguito Vilela – que, 
abertas as urnas, venceu a 
disputa com larga vanta-
gem. Na época, a pesquisa 
foi divulgada sob a man-
chete: “Segundo o Grupom, 
Vanderlan é o próximo pre-
feito de Goiânia”.

Pesquisas não deveriam 
ser usadas como ferra-
mentas de campanha, ao 
contrário do que Pedro 
Paulo, desprezando a sua 
obrigação de se comportar 
dentro de padrões éticos e 
morais, está fazendo. Aliás, 
não pela primeira vez.

oAb é a mais importante instituição da sociedade civil: candidatos deve dar exemplo de conduta, ao contrário do que faz a Chapa 5 
ao pagar (e esconder essa informação) institutos sem credibilidade para tentar criar a fantasia de que o seu candidato “disparou”
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Dono do instituto Fortiori, Gean Carvalho é também marqueteiro da campanha de Pepê: 
nessas duas fotos, ele orienta o candidato nos debates na rádio Difusora e no Papo Aberto

Segundo o Grupom, que também fez pesquisas mostrando Pepê 
em 1º lugar, Vanderlan Cardoso seria eleito prefeito de Goiânia

Pedro Paulo Medeiros, o Pepê: campanha repleta de problemas

VEJa a ficha doS inStitutoS quE paGoS pEla chapa 5
Fortiori 

Pertence ao marque-
teiro Gean Carvalho, tio 
do presidente estadual 
do MDB Daniel Vilela. 
Além de fornecer pesqui-
sas, Gean também rece-
be como marqueteiro de 
Pedro Paulo, informação 
que compromete a credi-
bilidade do instituto.

Grupom
Errou feio em Goiânia, 

nas eleições do ano pas-
sado, ao apontar a vitória 
de Vanderlan Cardoso 
por uma larga margem 
de votos. O instituto tem 
“metodologias” próprias 
e recusa-se a esclarecer 
como montou o seu ban-
co de dados. 

Brasmarket
Instituto famoso nacio-

nalmente por fabricar resul-
tados ao gosto do cliente. 
Acaba de divulgar uma 
pesquisa, encomendada 
pelos filhos de Jair Bolso-
naro, mostrando que o pre-
sidente vence a reeleição 
com facilidade, no 1º tur-
no, inclusive no Nordeste.
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Obras e investimentos de infraestrutura em 
Goiânia são temas de palestra da Prefeitura

com 10 meses à frente 
da Prefeitura de Goiâ-
nia, a gestão Rogério 

Cruz tem destravado obras 
importantes para a capital, 
como o Viaduto da Moda e 
a pavimentação asfáltica 
em vários bairros da cida-
de, que impactam direta-
mente no setor produtivo. 
Atento a essa questão, o 
Conselho Temático de In-
fraestrutura (Coinfra) da 
Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg), 
convidou o secretário de 
Infraestrutura Urbana de 
Goiânia, Fausto Sarmento, 
para uma palestra online 
na última quinta-feira (04), 
com participação de con-
selheiros, empresários e 
profissionais do setor.

Entre os assuntos abor-
dados pelo titular da Sein-
fra, estão o Viaduto Lauro 
Belchior (Viaduto da Enel), 
o Complexo Viário Luiz José 
Costa (Complexo Viário Ja-
mel Cecílio), BRT Norte-Sul, 
reconstrução e restauração 
da pavimentação asfálti-
ca através do Projeto 630, 
pavimentação de bairros e 
iluminação pública. Confira 
abaixo as atualizações de 
cada obra em andamento.

Situado no km 498 da 
BR-153, o Viaduto Lauro 

Belchior, conhecido como 
Viaduto da Enel, une o Se-
tor Novo Mundo ao Setor 
Leste Universitário. Trata-
-se de um projeto de um 
viaduto em estrutura mista 
com longarinas metálicas 
e demais elementos em 
concreto armado. São 53,34 
metros de comprimento e 
20 metros de largura, tendo 
duas pistas e quatro faixas 
de rolamento com largura 
da pista de 16 metros e lar-
gura das calçadas de 2 me-
tros de cada lado.

A superestrutura é cons-
tituída por oito vigas metá-
licas de 54 metros de com-
primento e altura de 2,5 
metros cada, vão central de 
41 metros e dois balanços 
adjacentes de 6,17 metros. 
O peso total da estrutura 
metálica é de 301.728,59 
kg. “Será utilizado um guin-
daste de 500 toneladas, 
vindo de São Paulo, mas 
ele teve um atraso em uma 
obra por causa da chuva. Ele 
chegando em Goiânia até 
dia 20 de novembro, conse-
guimos entregar o viaduto 
ainda esse ano, já que parte 
da fundação já está toda im-
plantada, faltando apenas 
as vigas de aço, que serão 
colocadas pelo guindaste”, 
explica Sarmento.

Complexo Viário 
Jamel Cecílio

De acordo com o pro-
jeto, são três níveis de 
obra: o viaduto, que já foi 
entregue em dezembro 
de 2020, por onde pas-
sam os veículos na Ave-
nida Deputado Jamel Ce-
cílio, a rotatória no nível 
da Alameda Leopoldo de 
Bulhões e a trincheira da 
Marginal Botafogo até a 

Avenida 2ª Radial. O Cór-
rego Botafogo foi canali-
zado na passagem sob a 
Avenida Jamel Cecílio e 
sob a Avenida 2ª Radial.

A obra está com 93% 
executada e previsão de 
entrega em dezembro de 
2021. “Foram gastos mais 
concretos na obra em bai-
xo que em cima. São 5.500 
metros cúbicos de concre-
to e 580 toneladas de aço 

utilizados. Já concretamos 
a parte de baixo e vamos 
entrar na terraplanagem e 
pavimentação. A via libera-
da vai permitir fluidez no 
tráfego da Vila Redenção 
até a Avenida Goiás Norte” 
diz o secretário Fausto. 

BRT Norte-Sul
O Corredor BRT Norte-

-Sul é uma obra de 21 
km de extensão, com seis 
terminais, 36 estações 
de embarque e desem-
barque, duas passagens 
inferiores e um viaduto. 
O sistema viário é feito 
com pavimentação em 
concreto armado no cor-
redor central, cerca de 42 
km de calçada com aces-
sibilidade, semaforização 
inteligente. O Trecho II, 
que liga o Terminal Re-
canto do Bosque ao Ter-
minal Isidoria, está com 
92% concluído, e o Tre-
cho I, do Terminal Isidoria 
ao Terminal do Cruzeiro, 
está com 20% realizado, 
porém, a empresa aban-
donou a obra.

“Atualmente as obras 
estão concentradas no Via-
duto Perimetral e na Praça 
Cívica. O grande entrave 
são as estações que o Iphan 
ainda não liberou na Aveni-
da Goias e na Praça Cívica. 
Os terminais Isidoria e Ro-
doviária dependem agora 
da parte da operadora, com 
mobiliários. O Terminal Peri-
metral está em fase final de 
acabamento com pintura e 
o Recanto do Bosque já está 

operando. A finalização das 
estações e desses terminais 
só é possível com a entrada 
da operadora, já que cabe a 
eles a instalação de catra-
cas, mobiliário, display e etc” 
afirma o titular da Seinfra.

Projeto 630 
São 630 km de vias em 

recuperação com 7,4 mi-
lhões metros quadrados 
de área total do projeto e 
111 bairros atendidos. São 
duas empresas atuando 
nesse trabalho, sendo que 
já foram feitos mais de 5,2 
milhões metros quadra-
dos, ou 72% do programa 
e 596 vias em todas as re-
giões de Goiânia.

Bairros 
pavimentados

A Prefeitura de Goiânia já 
entregou mais de 25 km de 
ruas pavimentadas, que an-
tes estavam na terra e agora 
contam com asfalto. Todas 
elas com galerias de água 
pluvial. Nesse serviço foram 
utilizados 16.668,30 tonela-
das de massa asfáltica em 
93 ruas. Entre os beneficia-
dos estão o Residencial João 
Paulo II, Village Casa Gran-
de, Residencial José Viande-
li, Jardim e Chácara Helou, 
Chácara Mansões Rosas de 
Ouro, Jardim Petrópolis, Re-
sidencial Nunes de Morais, 
Sítio Recreio do Ipê, Aruanã 
Park, London Park, Jardim 
Cerrado III e IV, Bertim Bel-
chior I e II, Residencial Mon-
te Pascoal e Park Solar.

Titular da Seinfra, Fausto 
Sarmento conduziu a explicação 
e falou sobre importantes serviços 
realizados pela Prefeitura
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A obra do Complexo Viário Luiz José Costa está com 93% 
executada e previsão de entrega em dezembro de 2021

A Prefeitura de Goiânia já 
iniciou os trabalhos de ilu-
minação natalina na capital. 
Ao todo, cerca de 17 pontos 
estão na programação da 
Companhia de Urbaniza-
ção de Goiânia (Comurg) 
para receber diferentes ti-
pos de ornamentação.

Cinco locais já foram 
finalizados e em breve se-
rão inaugurados. Entre eles 
estão, a sede da Companhia 
situada na Vila Aurora; a fa-
chada lateral do Paço Mu-
nicipal no Park Lozandes; o 
Grande Hotel – importante 
ponto turístico – localizado 
na Rua 3, Centro; o Coreto 

da Praça Coronel Joaquim 
Lúcio Tavares, em Campi-
nas, e a praça do Santuário 
da Basílica de Campinas, 
popularmente conhecida 
como Praça da Matriz.

De acordo com o pre-
sidente da Comurg, Alex 
Gama, “o intuito é resgatar 
o espírito natalino, a ale-
gria comemorativa, mes-
mo que seja moderada-
mente, devido aos tempos 
de pandemia”. Alex detalha 
que a decoração será inau-
gurada em data a ser de-
finida pelo prefeito Rogé-
rio Cruz, após a conclusão 
e instalação de todos os 

pontos natalinos.
Outros importantes pon-

tos já estão sendo finaliza-
dos, entre eles: as rótulas 
situadas na Avenida Rio de 
Janeiro, Parque Industrial 
João Braz; Hospital Estadu-
al de Urgências Governador 
Otávio Lage de Siqueira 
(Hugol), na Vila Regina; 
Avenida Pedro Ludovico, 
no Parque Oeste Industrial; 
Avenida Perimetral Norte, 
São Judas Tadeu e Avenida 
JK, no Jardim Presidente.

No Parque Vaca Brava, 
localizado no Setor Bueno, 
será instalada uma árvore 
no centro do lago com 17 

metros de altura e a ilumi-
nação será feita com mini-
-lâmpadas de led, chuvas 
de meteoros e uma estrela 
3D com luz intermitente, 
entre outros. As praças do 
Trabalhador, no Centro; do 
Expedicionário, Jardim Gua-
nabara e Setor Progresso 
também serão ornamenta-
das com árvores medindo 
entre 9 e 12 metros. Já as 
rótulas da Avenida Anápo-
lis, Parque das Amendoei-
ras e em frente ao Autó-
dromo Internacional de 
Goiânia Ayrton Senna se-
rão ornamentadas com ár-
vores medindo 17 metros.
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Dos 17 pontos programados, 5 já foram finalizados, 5 estão em fase de conclusão 
e 7 serão instalados nos próximos dias para deixar a cidade mais alegre e colorida

Instalação de decoração natalina 
avança em diversos pontos da capital
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A Organização das 
Voluntárias de Goi-
ás (OVG) abre hoje, 

8, as inscrições para as 
quatro primeiras turmas 
do Laboratório de Inclu-
são Multimídia “Luz, Câ-
mera e Conexão”, que fica 
no Centro de Adolescen-
tes Tecendo o Futuro, no 
Jardim Novo Mundo, em 
Goiânia. São 128 vagas 
para jovens e adolescen-
tes, com idade entre 12 e 
21 anos, em situação de 
vulnerabilidade social.

Além de trabalhar com 
tecnologias da informação 
e comunicação, como cria-
ção de conteúdo para as 
mídias digitais, a iniciativa 
desenvolverá competên-

cias emocionais, compor-
tamentais, cognitivas e 
sociais da comunicação e 
terá parcerias que visam a 
inserção no mercado. 

As inscrições acontecem 
de 8 a 19 de novembro, das 
8h às 12h e das 13h às 16h, 
de segunda a sexta-feira, 
no Centro de Adolescentes 
Tecendo o Futuro. É neces-
sário apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço 
(dos últimos três meses) e 
declaração ou frequência 
escolar. Menores de idade 
deverão estar acompanha-
dos por um responsável, 
com a documentação pes-
soal. São ofertadas vagas 
para os períodos matuti-
no e vespertino.  

As oficinas começam 
em dezembro de 2021 e 
terão duração de três me-
ses, com atividades pre-
senciais e on-line. O conte-
údo engloba temas ligados 
às Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação, que na 
prática irão desenvolver a 
oratória e preparar os es-
tudantes para situações 
como entrevistas de em-
prego e um melhor com-
portamento no ambiente 
de trabalho. Os alunos 
ainda participarão de dis-
cussões e produzirão con-
teúdos audiovisuais com 
enfoque nas diversidades 
e na valorização do terri-
tório. Haverá momentos 
de vivências comunitárias 

e exposições de trabalhos. 

O laboratório 
O Laboratório de Inclu-

são Multimídia “Luz, Câ-
mera e Conexão” é fruto 
de uma seleção do Pro-
grama Itaú Social Unicef 
(Pisu), que teve entre seus 
ganhadores o Centro de 
Adolescentes Tecendo o 

Futuro, da Organização 
das Voluntárias de Goiás.   

Inicialmente, o Pisu 
contou com a adesão de 
1.529 Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs), 
que passaram por diver-
sas fases ao longo de 11 
meses – entre elas o per-
curso formativo, concluí-
do por 687 organizações, 

e as etapas de avaliação 
e seleção, com 80 OSCs 
pré-selecionadas, contem-
plando por fim 40 organi-
zações com o fomento e a 
assessoria técnica distri-
buídas por região, sendo 
12 da região Norte, 12 do 
Nordeste, oito do Centro-
-Oeste, quatro do Sul e 
quatro do Sudeste do País. 

São 128 vagas para jovens e adolescentes, com idade 
entre 12 e 21 anos, em situação de vulnerabilidade social
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As inscrições são para as quatro primeiras turmas do Laboratório de Inclusão Multimídia “Luz, Câmera 
e Conexão”, que fica no Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia

FoMenTo Ao CAMPo

Agro é Social já beneficia mais de 800 famílias rurais

O Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas 
Rurais, executado pela 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater) como uma 
das ações do programa “O 
Agro é Social – gerando 
renda e transformando 
vidas”, já beneficia 813 fa-

mílias rurais. A informação 
foi publicada na edição de 
novembro do Agro em Da-
dos, na semana passada, 
pela Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa).

O investimento até o 
momento está no valor de 
R$ 1,9 milhão, aplicados 
em 37 municípios de Goiás. 
Os valores são repassados 
diretamente aos contem-

plados para que possam 
investir em suas ativida-
des produtivas, como avi-
cultura, horticultura e fru-
ticultura, para gerar renda 
e melhorar a qualidade de 
vida no campo.

Conforme destaca a 
revista, a adesão da Ema-
ter ao programa ocorreu 
em 2019, a partir de um 
convênio firmado com o 
Ministério da Cidadania, 

tendo a Seapa como inter-
veniente. O papel da Agên-
cia é realizar a triagem das 
famílias e o acompanha-
mento da aplicação dos 
recursos, que são deposi-
tados no Cartão Cidadão 
dos beneficiados.

Cada família recebe 
R$ 2.400,00 divididos 
em duas parcelas: a pri-
meira no valor de R$ 
1.400,00 e a segunda de 
R$ 1.000,00. O objetivo 
é beneficiar 1.556 famí-
lias, em 50 municípios 
goianos, somando os 
R$ 3,8 milhões estabe-
lecidos no convênio. A 
expectativa é de que a 
etapa seja concluída até 
dezembro deste ano.

Números do agro
O principal destaque 

desta edição se refere à 
produção de pequi no Es-
tado. Segundo o boletim, 

a extração do fruto vem 
crescendo em território 
goiano desde 2018. Na-
quele ano, foram extraídas 
2,02 mil toneladas. Em 
2019, o volume aumen-
tou para 2,34 mil tonela-
das. Em 2020, subiu para 
2,58 mil toneladas. O re-
sultado coloca Goiás na 
posição de terceiro maior 
extrator entre os Estados 
e o Distrito Federal. 

Soja e milho
O Agro em Dados de 

novembro também traça 
perspectivas positivas para 
a soja na safra 2021/2022. 
As chuvas favoreceram o 
avanço da semeadura em 
outubro e os preços se-
guem elevados. A estima-
tiva é de aumento da pro-
dução (+2,9%) e da área 
plantada (+5,6%) com a 
oleaginosa em Goiás, man-
tendo o Estado na quarta 

posição entre os maiores 
produtores nacionais. No 
caso do milho, a estimati-
va também é de ampliação 
da produção (+51,8%) e da 
área plantada (+3,6%). 

O Agro em Dados é pro-
duzido pelo governo de 
Goiás, por meio da Seapa. 
O levantamento e a edição 
das informações estão sob 
a responsabilidade da Ge-
rência de Inteligência de 
Mercado da Superinten-
dência de Produção Rural 
Sustentável. As fontes são: 
Emater, Instituto para o 
Fortalecimento da Agro-
pecuária de Goiás (Ifag), 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e 
Ministério da Economia. 
A periodicidade é mensal.
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Valores são repassados aos contemplados para que possam 
investir em avicultura, horticultura e fruticultura, para 
gerar renda e melhorar a qualidade de vida no campo

Programa destina 
valores de r$ 
2,4 mil para cada 
família inscrita. 
Até o momento,  
investimento está 
no valor de r$ 1,9 
milhão, aplicados 
em 37 municípios 
do estado
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Queen celebration in concert
o Teatro rio vermelho será palco, no dia 26 de novembro, do espetáculo “Queen Celebration In Concert”. 
o cantor André Abreu dará vida ao imortal Freddie mercury, em um resgate histórico desta que é uma 
das maiores bandas britânicas de todos os tempos. o musical contará com uma banda acompanhada por 
uma orquestra (formada por 14 músicos) sob a regência de Andrei Presser. A sessão única do espe-
táculo assinado pela equipe boom Producoes Artísticas tem ingressos limitados à venda nas Óticas 
Diniz e no site www.furandofila.com.br. Os preços variam de R$ 90,00 a R$ 220. Mais informações 
estão disponíveis no Instagram @queencelebrationinconcert. Para entrada no dia do espetáculo 
será exigido o cartão de vacinação comprovando a aplicação de pelo menos duas doses da vacina 
contra covid-19 (ou dose única, se for o caso) ou exame de PCR com até 48h de antecedência.

live tributária
O contador, empresário contábil e diretor de comunicação da Fenacon Francisco Canindé Lopes recebe 
nesta quarta-feira, 10 de novembro, às 17h, a contadora, pós-doutora em Ciências Contábeis, empresária 
contábil, professora universitária e mentora na área fiscal e tributária, Ivone Vieira. O mediador e a con-
vidada discorrem sobre a PEC 110/2019: Alteração do Sistema Tributário Nacional/Reforma Tributária e 
Outras Providências. O momento, transmitido pelo canal da instituição no YouTube, é uma oportunidade 
para tirar dúvidas. Mais informações pelo Instagram @sescongoias.

livros
o mercado do livro cresceu 44,4% em volume e 38,2% em valor no primeiro semestre de 2021. movi-
mentou 31,79 milhões de exemplares e faturou R$1,34 bilhões, conforme último levantamento da Nielsen 
BookScan e SNEL – Sindicato dos Editores de Livros, divulgado em setembro. Cadeia do livro aquecida 
é sinônimo de grandes oportunidades para os escritores se destacarem. Uma das formas deles serem 
reconhecidos neste disputado mercado são os concursos e as premiações literárias. Um deles é o Con-
curso Literário Escritores Admiráveis, garante a tiragem e distribuição de até três mil exemplares e ampla 
campanha de marketing para o autor. As inscrições estão abertas até o dia 17 de dezembro e o vencedor 
será revelado em 21 de março de 2022.

mercado movimentado com o natal
Com a decoração natalina inaugurada, o Flamboyant Shopping Center já projeta um fim de ano para se 
comemorar. O investimento programado para o período do Natal supera R$ 4 milhões, incluindo deco-
ração, campanha publicitária, premiação, divulgação interna e externa, eventos e ações dirigidas, o que 
deve gerar aproximadamente 550 novos postos de trabalho, entre efetivos e temporários. o shopping 
também dá continuidade à campanha comemorativa aos 40 anos do empreendimento, que distribuirá 
R$1 milhão em vales-compra ao longo de um ano. Para a campanha de Natal, são aceitas notas fiscais 
com data a partir de 16 de outubro de 2021, onde a cada R$ 500 reais em compras em lojas físicas aderen-
tes à promoção, o cliente recebe um número da sorte para concorrer. 

Fundo social
Para fortalecer atividades que promovam o desenvolvimento das comunidades, a Sicredi Cerrado GO 
lançou o seu Fundo Social. A iniciativa contemplará projetos com finalidades educacionais, culturais, es-
portivas, ambientais, de segurança, saúde e inclusão social. Já aprovado pelos associados da cooperativa 
de credito em Assembleia, o fundo terá como recurso 1% do resultado anual da Cooperativa. Para partici-
par, as entidades precisam ter CNPJ ativo e serem associadas da Sicredi Cerrado GO, entre outros critérios. 
o regulamento completo e o edital podem ser conferidos em uma das agências da Cooperativa ou no site 
sicredi.com.br/cerrado-go. O período de inscrição de projetos segue até 7 de janeiro de 2022.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

atacarejo de tecnologia
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O Fujioka Distribuidor abre a terceira loja atacarejo de produtos de tecnologia. Localizada 
na Praça Tamandaré, em Goiânia, a nova unidade inova pelo espaço e atendimento espe-
cializado à crescente demanda por produtos e soluções em tecnologia, especialmente de 
informática e automação. Entre as mil maiores empresas do mercado e entregas efeti-
vadas para 70% dos municípios brasileiros, o ramo distribuidor da empresa goiana conta 
com carteira de mais de 30 mil clientes de todo o País com CNPJs ativos.

tec

Redução de tarifas injetará R$ 246 bi no 
PIB até 2040, diz Ministério da Economia

a redução em 10% 
da Tarifa Externa 
Comum (TEC) para 

a importação de 87% dos 
produtos de fora do Mer-
cosul injetará R$ 246 bi-
lhões na economia brasi-
leira até 2040, disse hoje 
(5) o secretário especial 
de Comércio Exterior e As-
suntos Internacionais do 
Ministério da Economia, 
Roberto Fendt. Segundo 
ele, as exportações au-
mentarão R$ 280 bilhões 
no mesmo período, com a 
inserção internacional da 
indústria brasileira.

A medida aumentará as 

importações em R$ 290 
bilhões e os investimen-
tos em R$ 139 bilhões no 
mesmo período. Em rela-
ção à inflação, a redução 
da TEC reduzirá em 0,3% 
o nível de preços de lon-
go prazo (entre 10 e 15 
anos), informou Fendt, 
mas pode ter um impacto 
maior no curto prazo.

De acordo com o secre-
tário especial, a necessi-
dade de conter a inflação 
justificou a urgência da 
medida, que valerá até 31 
de dezembro de 2022. “A 
razão de termos tomado 
essa medida agora, an-

tes de que tenhamos um 
consenso entre os quatro 
membros do Mercosul é 
a necessidade e urgência 
de atuar sobre a inflação”, 

disse o secretário.
O secretário espe-

cial disse que as taxas 
de juros são o principal 
instrumento do governo 

para controlar a inflação. 
No entanto, acrescentou 
que a redução das tarifas 
também pode contribuir 
para segurar os preços, 
principalmente em um 
momento de alta acentu-
ada do dólar e de restri-
ções a fluxos comerciais, 
que encarecem os fretes 
internacionais.

Fendt esclareceu que a 
decisão não é ilegal por-
que está amparada em 
artigo do Tratado de Mon-
tevidéu do Mercosul, que 
permite medidas unilate-
rais (sem o aval dos outros 
países do bloco) em caso 
de proteção da vida e da 
saúde da população.

Negociações

Apesar de a medida ser 
temporária, o secretário 
especial informou que o 
governo pretende negociar 
com os países do Merco-
sul, ao longo dos próximos 
meses, para que a redução 
seja permanente. Segun-
do Fendt, a Argentina 
e o Paraguai aceitaram 
a redução em 10% das 
tarifas dos itens produ-
zidos fora do Mercosul, e 
o Uruguai também é fa-
vorável ao corte da TEC, 
mas pede liberdade para 
que os países do bloco 
negociem acordos bila-
terais fora do Mercosul.

Inflação cairia 0,3% em até 15 anos
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Inicialmente, informou o secretário, o Brasil defendia que todos os produtos 
de fora do Mercosul tivessem a tarifa de importação reduzida em 10%

atacarejo de tecnologiaatacarejo de tecnologiaatacarejo de tecnologiaatacarejo de tecnologia
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Fãs se despedem de Marília Mendonça em velório 
e sepultamento foi permitido só para familiares

Os portões do Goiâ-
nia Arena, ginásio 
onde estava sen-

do realizado o velório da 
cantora sertaneja Marília 
Mendonça, foram fechados 
para o público pouco de-
pois de 16h30 do sábado, 
6. O caixão da artista foi 
levado para o Cemitério 
Parque Memorial, na capi-
tal goiana, onde o sepulta-
mento será acompanhado 
apenas por familiares.

Durante toda a tarde, fãs 
e amigos da artista presta-
ram suas últimas homena-
gens. Para acesso ao local, 
uma fila quilométrica com 
milhares de formou. Alguns 
viajaram quilômetros e até 
dormiram na entrada do 
ginásio para poder dar o úl-
timo adeus. “Eu madruguei 
aqui. Trouxe café, água, co-
bertor”, disse Jéssica Oliveira 
em entrevista à TV Brasil 
Central, emissora pública 
vinculada ao governo de 
Goiás e afiliada à TV Cultura.

O auge de seu sucesso e 
movimentando multidões 

em suas apresentações, Ma-
rília Mendonça morreu na 
sexta-feira (5) aos 26 anos 
após sofrer um acidente de 
avião. Ela se deslocava para 
a cidade de Caratinga (MG) 
onde faria um show à noite. 
Todos os cinco tripulantes 
morreram. Além da can-
tora sertaneja e de seu tio, 
estavam na aeronave seu 
produtor Henrique Ribeiro, 
o piloto Geraldo Martins 
de Medeiros e o co-pilo-
to Tarciso Pessoa Viana. 
Investigações para apu-
rar as causas do aciden-
te já estão sendo condu-
zidas pela Polícia Civil 
de Minas Gerais e pelo 
Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa), 
órgão do Comando da 
Aeronáutica.

A morte da cantora co-
moveu a comunidade de 
artistas e também diver-
sas autoridades brasileiras, 
que deixaram mensagens 
de pesar nas redes sociais. 
O governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado, decretou 
luto oficial de três dias. 
A cantora deixa seu filho 
Léo, que fará dois anos no 
próximo mês. Ele é fruto 
de seu relacionamento 
com o cantor Murilo Huff, 
de quem se separou em 
setembro deste ano.

O velório teve início por 
volta de 13h. Ônibus com 
equipes de vários artistas 
estacionaram nos arredo-
res do ginásio. Marcaram 
presença no velório outros 
nomes do ritmo sertane-
jo como Maiara e Maraisa, 
Henrique e Juliano e Di 

Paullo e Paulino. Foram re-
cebidas coroas de flores as-
sinadas por Zezé di Camar-
go, Chitãozinho e Xororó, 
Bruno e Marrone, Zé Neto e 
Cristiano, entre outros.

Houve orações. Maiara 
e Maraisa cantaram o su-
cesso “Esqueça-me se for 

capaz”, gravada em par-
ceria com Marília Men-
donça. Henrique e Juliano 
também fizeram sua ho-
menagem com a música 
“Flor e o beija-flor”. Do 
lado de fora do ginásio, 
fãs se reuniram e entoa-
ram diversas canções.

Cantora morreu em acidente aéreo 
na sexta-feira em minas Gerais Di
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No auge de seu sucesso e movimentando multidões em suas apresentações, Marília Mendonça morreu na sexta-feira (5) aos 26 anos

A Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) 
divulgou sábado (6) um 
comunicado com o objeti-
vo de esclarecer questões 
relacionadas à linha de 
distribuição atingida pela 
aeronave que transportava 
a cantora sertaneja Marília 
Mendonça até Caratinga 
(MG). O contato teria ocor-
rido antes da queda, se-
gundo informou a própria 
estatal mineira sexta-feira 
(5) após o acidente.

“A linha de distribuição 
atingida pela aeronave 
prefixo PT-ONJ, no trá-
gico acidente de ontem, 
está fora da zona de pro-
teção do Aeródromo de 
Caratinga, nos termos de 
Portaria específica do De-
partamento de Controle 
do Espaço Aéreo (Decea), 
do Comando da Aeronáu-
tica Brasileiro. Reitera-
mos que a Cemig segue 
rigorosamente as Normas 

Técnicas Brasileiras e a 
regulamentação em vigor 
em todos os seus proje-
tos. As investigações das 
autoridades competentes 
irão esclarecer as causas 
do acidente. A Companhia 
novamente lamenta esse 
trágico incidente e se so-
lidariza com parentes e 
amigos das vítimas”, diz o 
texto divulgado hoje.

Os cinco tripulantes da 
aeronave morreram. Além 
de Marília Mendonça, via-
javam seu tio e assessor 
Abicieli Silveira Dias Filho, 
seu produtor Henrique 
Ribeiro, o piloto Geraldo 
Martins de Medeiros e o 
co-piloto Tarciso Pessoa 
Viana. O avião bimotor de 
pequeno porte, do mode-
lo Beech Aircraft, caiu nas 
pedras de uma cachoeira 
no distrito de Piedade de 
Caratinga, no município de 
Caratinga. O velório da ar-
tista ocorre nesta tarde (6), 

em Goiânia. São esperados 
cerca de 100 mil fãs.

Hoje, mais cedo, o po-
licial civil e delegado re-
gional de Caratinga, Ivan 
Sales, comentou as infor-
mações divulgadas pela 
Cemig. Ele pontuou que, 
morando há 28 anos na 
cidade, não tem conheci-
mento de reclamações 
sobre problemas com a 
fiação elétrica. “Nunca 
ouvi nenhum comentário 
de piloto amigo ou de 
proprietário de avião nes-
se sentido. O que eu sei e 
podemos afirmar é que o 
aeroporto não é balizar, 
então, por isso, não ope-
ra em horário noturno e 
com condições climáticas 
não favoráveis.”

Um inquérito foi aber-
to sábado (6) pela Polícia 
Civil para apurar as causas 
do acidente. O Centro de 
Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos 

(Cenipa), órgão do Coman-
do da Aeronáutica, tam-
bém foi acionado e uma 
equipe saiu ontem do Rio 
de Janeiro para periciar o 
local da queda. A Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) afirma que a aero-
nave estava em situação 
regular e tinha autorização 
para fazer táxi aéreo.

“A equipe da Cenipa 
já chegou em Caratinga. 

Uma equipe da Polícia 
Civil, composta por um 
delegado e um perito, vai 
acompanhá-la. Eu e o ins-
petor vamos nos deslocar 
ao local do acidente para 
dar continuidade às in-
vestigações”, acrescentou 
o delegado Sales.

O Corpo de Bombei-
ros também informou, em 
nota, que continua traba-
lhando. Uma equipe voltou 

ao local do acidente. “Os 
bombeiros de Minas estão 
atuando no resgate dos 
bens dos passageiros que 
estavam à bordo. Os esfor-
ços também estão volta-
dos para a manutenção da 
estabilidade da aeronave, 
uma vez que o bimotor en-
contra-se próximo do cur-
so d’água e podem ocorrer 
movimentações caso o ní-
vel das águas se elevem.”
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Inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar causas do acidente

Cemig informa que linha atingida por avião 
segue normas técnicas
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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

Aparecidense bate Campinense e 
larga na frente na final da Série D

em uma partida movi-
mentada que contou 
com transmissão ao 

vivo da TV Brasil, a Apare-
cidense não se intimidou 
jogando fora de casa e 
derrotou o Campinense 
por 1 a 0, com gol de Da-
vid, abrindo vantagem na 
final da Série D.

O jogo do título ocorre 
no próximo sábado (13), 
na casa da equipe goiana, 
no estádio Aníbal Batista 
de Toledo. Mesmo com o 
empate na última partida, 
a Aparecidense leva o iné-
dito título. Já o time parai-
bano joga por uma vitória 
simples para tentar a con-
quista nos pênaltis ou por 
dois ou mais gols de dife-
rença para ser campeão no 
tempo regulamentar.

Jogando no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de, o Campinense chegou 
à decisão da Série D com 

um retrospecto de apenas 
uma derrota em onze due-
los. A equipe começou em 
cima da Aparecidense, mas 
logo percebeu que encon-
traria um muro para atra-
palhar os planos: o goleiro 
Pedro Henrique. 

Na primeira etapa, ele 
fez três grandes interven-
ções que impediram que a 
equipe da casa marcasse. A 
de maior destaque foi aos 
17 minutos, quando colo-

cou para escanteio finali-
zação de Anselmo. 

Do outro lado, a Apare-
cidense foi precisa. Abriu 
o placar aos 21, quando 
David recebeu de fora da 
área e, de primeira, chu-
tou não tão forte, mas 
fora do alcance do goleiro 
Mauro Iguatu.  Três minu-
tos depois, o time goiano 
teve duas bolas no tra-
vessão no mesmo lance, 
assustando os torcedores 

locais. Mas a vantagem se 
manteve em 1 a 0.

Na volta do intervalo, 
os times ficaram por um 
bom tempo sem criar 
chances, mas o jogo vol-
tou a esquentar na se-
gunda metade. No entan-
to, Pedro Henrique estava 
determinado a evitar que 
o placar se alterasse. 

Aos 21, ele fez duas in-
tervenções no mesmo lan-
ce, primeiro em chute de 

Dione e depois no rebote 
de Anselmo. Iguatu, o go-
leiro adversário, também 
teve que atuar para colo-
car para escanteio o chute 
forte de Mutuca, aos 26.

Por último, o derradei-
ro ato de Pedro Henrique. 
Aos 39, a finalização com 
força de Vitinho encontrou 
novamente as mãos do 
goleiro, que desviaram o 
chute em escanteio. Na 
cobrança, ele impediu a 

igualdade no placar em 
finalização de Edinho.

No duelo da volta, além 
de superar Pedro Henrique, 
o Campinense precisará 
vencer na casa da Apare-
cidense, algo que somente 
um time, o Porto Velho, de 
Rondônia, conseguiu. Des-
de aquele 3 de julho, ou 
seja, mais de quatro meses 
atrás, a equipe goiana não 
sabe o que é ser derrotada 
em seus domínios.

david marca e 
goleiro Pedro 
Henrique garante 
vitória com boas 
defesas
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O jogo do 
título ocorre 
no próximo 

sábado (13), na 
casa da equipe 

goiana, no 
estádio Aníbal 

Batista de 
Toledo
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