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Após desembarcar no hangar do Governo 
de Goiás, no Aeroporto Santa Genoveva, em 
Goiânia, o corpo do ex-deputado estadual, 
ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de 

Goiás, Iris Rezende, seguiu numa viatura 
do Corpo de Bombeiros por um roteiro com 

destino ao Palácio das Esmeraldas, onde 
aconteceu o velório

despedida

O ADEUS A IRIS

economia

codego

Goiás investe mais de R$ 70 milhões no Daia

governo  | 6
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despedida

Cortejo fúnebre de Iris passou em frente à 
Alego, onde o político foi presidente por 2 anos

em cortejo fúnebre, 
o caixão do político 
percorreu as prin-

cipais ruas da Capital, 
dentre elasa Alameda 
dos Buritis. Na via está 
localizada a Assembleia 
Legislativa de Goiás, 
onde Iris exerceu o man-
dato de deputado esta-
dual pelo PSD, entre os 

anos de 1963 a 1965, 
sendo, inclusive, pre-
sidente do Parlamento 
por um biênio.

Minutos antes da pas-
sagem do cortejo, diversas 
pessoas já aguardavam no 
local, para prestar suas ho-
menagens de despedida. 
Dentre elas, moradores e 
trabalhadores da região 
e servidores públicos da 
Casa de Leis. “A passagem 
do cortejo com o corpo 
de Iris Rezende pelo Le-
gislativo goiano represen-
ta muito para todos nós, 
sobretudo, porque ele já 
ocupou as cadeiras deste 
Parlamento, construindo 
aqui uma grande e exem-
plar história de trabalho e 
honrosa atuação em prol 
de todo o nosso estado. 
É o nosso último adeus a 
ele, que tanto fez por Goiás 
como governador, senador, 
prefeito e também como 

deputado”, destacou o pre-
sidente da Casa, deputado 
Lissauer Vieira (PSB).

Residente nas proximi-
dades da Alego, a funcio-
nária pública Maria Apare-
cida Roriz, de 63 anos, não 
escondeu a emoção du-
rante a passagem do cor-
tejo. Com sentimento de 
gratidão, ela descreveu Iris 
Rezende como uma pessoa 
humilde e humana. “Meu 
primeiro emprego foi ele 
que me deu”, relembrou. 
“Ele é demais. É humano. 
Não tenho palavras. O que 
eu já chorei hoje... Não 
existe um político igual a 
ele e nunca vai existir. Ele 
tem humanidade, carisma 
e humildade”, pontuou.

O servidor público Oda-
el Souza, de 41, saiu do 
trabalho, no Procon Muni-
cipal, e também aguardava 
pela cerimônia. De acordo 
com ele, veio prestar uma 

última homenagem a um 
grande líder do estado 
de Goiás e, principalmen-
te, da cidade de Goiânia. 
“Não podíamos deixar de 
prestar essa última home-
nagem a ele”, ponderou, 
com a ressalva de que Iris 
se tratava de “um homem 
totalmente voltado para a 
sociedade, como um todo”.

A profissional da área da 
Educação, Darci Lobato de 
Aguiar, presenciou, bem de 
perto, a passagem do cor-
tejo em frente a Alego. Ela 
afirmou ter acompanha-
do a trajetória de mais de 
60 anos do político, que 
deixa um grande legado. 
“Foi um grande político 
para Goiânia, Goiás e para 
o Brasil. Ele fez muito, 
principalmente para os 
pobres, para as classes 
menos privilegiadas. E é 
isso o que eu admiro: a 
humildade dele”, disse. 

Segundo Lobato, esta 
foi uma forma de se des-
pedir de alguém que tanto 
contribuiu para o municí-
pio. “Essa foi a minha úl-
tima homenagem, porque 
lá é muito cheio e, devido 
à covid-19, não tenho co-
ragem de ir. Mas o senti-
mento é de tristeza, mes-
mo, e gratidão por tudo o 
que ele fez. Eu acho que 
nunca teve um político 
em Goiás com o prestígio, 
com a garra, com a cora-
gem e determinação que 
ele teve. Fica a gratidão e 
a saudade”, destacou.

Iris Rezende faleceu na 
madrugada desta terça-
-feira, 9, aos 87 anos, no 
Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo, onde estava 
internado em tratamen-
to de recuperação de um 
Acidente Vascular Cere-
bral (AVC). No dia 6 de 
agosto, o político preci-

sou ser submetido a uma 
cirurgia, para conter uma 
hemorragia no cérebro, 
no Hospital Neurológico 
de Goiânia. No dia 31 do 
mesmo mês, foi transferi-
do para a unidade hospi-
talar da capital paulista, a 
pedido da família.

Em dezembro do ano 
passado, o Legislativo de 
Goiás promoveu sessão 
extraordinária especial em 
homenagem aos 62 anos 
de vida pública de Iris Re-
zende, que experimentava 
seu último mês à frente 
da Prefeitura de Goiânia. 
A condecoração foi uma 
forma de agradecer ao 
homenageado pela sua 
valorosa contribuição 
para o progresso de Goi-
ás e, em especial, de Goi-
ânia, e teve espaço no 
plenário Getulino Artiaga, 
ainda com restrições da 
pandemia de covid-19.

Após desembarcar 
no hangar 
do Governo 
de Goiás, no 
Aeroporto Santa 
Genoveva, em 
Goiânia, o corpo 
do ex-deputado 
estadual, ex-
prefeito de Goiânia 
e ex-governador 
de Goiás, Iris 
rezende, seguiu 
numa viatura 
do Corpo de 
bombeiros por 
um roteiro com 
destino ao Palácio 
das esmeraldas, 
onde aconteceu 
o velório
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Em cortejo fúnebre, o caixão do político percorreu as principais ruas da Capital, dentre elasa Alameda dos Buritis, na via está localizada a Assembleia Legislativa de Goiás

A Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) lamenta 
profundamente a mor-
te do ex-presidente da 
Assembleia Legislativa, 
ex-governador de Goiás, 
ex-senador, ex-prefeito 
de Goiânia, ex-deputado 
estadual, ex-ministro e 
ex-vereador Iris Rezende 
Machado (MDB). 

Iris teve passagem 
destacada pela Alego, de 
1963-1967, tendo sido 
eleito presidente da Casa 

no segundo biênio do 
mandato, de 1964 a 1965.

Em dezembro do ano 
passado, o Legislativo 
de Goiás promoveu ses-
são extraordinária es-
pecial em homenagem 
aos 62 anos de vida 
pública de Iris Rezende, 
que experimentava seu 
último mês à frente da 
Prefeitura de Goiânia.

Na oportunidade, Iris 
Rezende foi homenage-
ado com Certificado de 

Reconhecimento Público, 
como forma de agradecer 
ao homenageado pela 
sua valorosa contribuição 
para o progresso de Goiás 
e, em especial, de Goiânia. 

Em virtude da perda 
de um dos mais expo-
entes nomes da política 
goiana, a Alego decreta 
luto oficial por sete dias. 
A sessão plenária previs-
ta regimentalmente para 
esta terça-feira, 9, tam-
bém foi suspensa.
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Em dezembro do ano passado,  Iris foi homenageado com Certificado de Reconhecimento Público

Em nota, Assembleia Legislativa lamenta a morte 
de Iris Rezende e decreta luto oficial por sete dias
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Morre iris rezende

Caiado, em suas redes sociais, lamenta a 
morte do amigo e líder do MDB de Goiás

iris Rezende, ex- gover-
nador de Goiás e ex-pre-
feito de Goiânia, faleceu 

no início da madrugada, às 
0h30, desta terça-feira (9), 
após três meses interna-
do em São Paulo. Aos 87 
anos, tentava se recuperar 
de um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) que sofreu 
em 6 de agosto após sen-
tir fortes dores de cabeça 
e, no mesmo dia, passou 
por um procedimento ci-
rúrgico para conter uma 
hemorragia na cabeça.

O ex-governador pas-
sou as últimas semanas no 
Hospital Vila Nova Star. Iris 
morreu por volta das 0h30, 
mas a informação foi di-
vulgada duas horas depois, 
após postagem da asses-
soria do político em seu 
perfil nas redes sociais:

“Com grande pesar in-
formamos a morte do ex-

-prefeito e ex-governador 
de Goiás Iris Rezende 
Machado, aos 87 anos, no 
Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo. Ele esta-
va em tratamento contra 
um Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC) desde o dia 
06/08/2021. No último 
sábado (6) foi submetido à 
intubação para tratar uma 
forte infecção”.

Vida política
O político encerrou, em 

2020, sua extensa carreira 
política, que começou em 
1959, quando foi eleito ve-
reador. Em mais de 60 de 
vida pública, ele foi quatro 
vezes prefeito de Goiânia e 
ainda eleito governador do 
Estado por dois mandatos, 
de 1983 a 1986 e de 1991 
a 1994. O governador Ro-
naldo Caiado, lamenta a 
morte do amigo e líder do 

MDB de Goiás:
“Durante minha cam-

panha ao Senado Federal, 
passei a conviver frequen-
temente com Iris Rezende. 
A paixão por Goiás, o sen-
timento de paternidade por 
Goiânia, os gestos, as ações 
e a história comprovam o 
quanto Iris foi um homem 
público exemplar. Eu passei 
a ouvi-lo com muita frequ-
ência. Foi político por mais 
de 60 anos sem perder sua 
capacidade de ouvir e de 
interagir com o povo. Nos 
mutirões, prática que alguns 
políticos achavam ultrapas-
sada, mostrou o porquê de 
sua longevidade. Com hu-

mildade, determinação, rece-
bia lições das pessoas mais 
simples e humildes. Anteci-
pava o que o povo queria. 
Essa foi a lição número 1 
para explicar Iris como re-
ferência nacional, tão queri-
do, que transformou o MDB 
de Goiás num partido com 
pessoas tão apaixonadas e 
militantes.Deixou um dos 
maiores legados na política 
do Brasil. Eu o cito com fre-
quência depois que assumi 
o executivo, quando me de-
paro com auxiliares dizendo 
que têm dificuldades para 
atingir metas: imaginem um 
governante no começo da 
década de 1980 construir 

mil casas em apenas um 
dia! Isso define bem quem 
foi Iris Rezende. Deixou 
escola, fez muitos discípu-
los, tem uma multidão de 
apaixonados que hoje sen-
tem, choram a sua partida. 
Mas com certeza Iris esta-
rá lá em cima ensinando a 
prática dos mutirões e nos 
orientando a continuar aqui 
em Goiás fazendo a políti-
ca com ética e dignidade. E 
a população reconhecendo 
sua trajetória de vida polí-
tica. A família decidiu fazer 
o velório e toda a cerimônia 
de despedida no Palácio das 
Esmeraldas. Iris terá todas 
as honras que merece do 

Estado de Goiás. Adeus, Iris 
Rezende. E saiba que a sua 
história continuará com os 
bons políticos de Goiás. Está 
decretado luto oficial. Nosso 
Estado chora a sua partida, 
meu amigo. Saudades.”

Caiado, ainda em suas 
redes sociais, informa que o 
corpo do ex-governador Iris 
Rezende está previsto para 
chegar 11 horas da manhã 
no Hangar do Estado. De 
lá, segue para o Palácio 
das Esmeraldas, onde será 
velado pelos familiares. Em 
seguida, a cerimônia será 
aberta ao público. Está de-
cretado luto de 7 dias no 
Estado de Goiás.

o ex-governador lutava para se 
recuperar de um acidente vascular 
cerebral (AvC) há três meses. o 
político passou as últimas semanas 
no Hospital vila nova Star, em São 
Paulo (SP).  no último sábado (6) 
foi submetido à intubação para 
tratar uma forte infecção. Com 87 
anos, mais de seis décadas foram 
dedicados à vida pública
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Em mais de 60 de vida pública, ele foi quatro vezes prefeito de Goiânia e ainda eleito governador do Estado por dois mandatos, de 1983 a 1986 e de 1991 a 1994

Debaixo de uma chuva 
intensa, que se mistu-
rava às lagrimas dos 
presentes, o corpo de 
Iris Rezende foi levado 
do Palácio das Esmeral-
das, em Goiânia, para o 
Cemitério Santana, no 
Setor dos Funcionários, 
onde foi dado o último 
adeus a um dos maio-
res nomes da política 
goiana e do Brasil. A ce-
rimônia, que foi restrita 
aos familiares e amigos 
mais próximos, foi re-
alizada com honras de 
Estado. Ex-governador 
de Goiás e ex-prefeito 
de Goiânia, Iris emocio-
nou a população com 
sua partida - era notável 
nos rostos chorosos de 

diversos cidadãos que 
estavam no local.

O velório do grande lí-
der não seria menos car-
regado de comoção. Com 
a presença de milhares 
de pessoas, Iris teve sua 
despedida verbalizada 
nas palavras de sua filha 
Ana Paula Craveiro, que 
citou um verso bíblico: 
“Meu pai lutou o bom 
combate, agora descansa 
ao lado do Pai maior”, dis-
se com voz embargada. O 
velório foi realizado nes-
ta terça-feira (9/11), no 
Palácio das Esmeraldas, 
em Goiânia.

Governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (DEM) 
disse que partiu dele 
mesmo o pedido para 

que o velório fosse reali-
zado na Casa Verde, como 
o Palácio localizado na 
Praça Cívica é carinho-
samente chamado. “É um 
símbolo maior”, referiu-se 
a Iris Rezende. Para o De-
mocrata, o ex-governador, 
“com muita dignidade e 
competência, mudou a 
história do Estado”. “O Iris 
não tinha um minuto que 
não fosse para trabalhar. 
Conhecia Goiás como 
ninguém”, acrescentou.

O velório reuniu mui-
tos apaixonados pela 
trajetória política do cris-
tianopolino. Alguns se 
destacavam mesmo em 
meio a tantas autorida-
des. É o caso da cantora 
Ilza da Costa, de 58 anos. 

LE
TÍ

CI
A 

CO
QU

EI
RO

Iris Rezende faleceu aos 87 anos de idade, após batalhar por pouco mais de três meses para se 
recuperar de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em Goiânia no dia 6 de agosto

Comoção e forte chuva marcam despedida de Iris em Goiânia
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Goiânia amanheceu 
nesta terça-feira 
(9/11) de luto com a 

notícia do falecimento do 
ex-prefeito e ex-governa-
dor Iris Rezende Machado. 
O prefeito Rogério Cruz 
decretou ponto facultativo 
no município para que os 
servidores possam prestar 
as últimas homenagens ao 
líder político que será ve-
lado no Palácio das Esme-
raldas. Também foi decre-
tado Luto Oficial por sete 
dias na capital.

“Foi com imensa cons-
ternação e muito pesar 
que eu a minha esposa, 
Thelma Cruz, recebemos 
a triste notícia do faleci-
mento do sempre prefeito 
de Goiânia, Iris Rezende, 
depois de mais de três me-
ses de uma árdua e cora-
josa luta pela vida. Nossas 

orações e sentimentos 
são dedicados à esposa, 
Dona Iris Araújo, aos fi-
lhos Ana Paula, Adriana e 
Cristiano, netos, demais 
familiares e a todos que 
sofrem com a partida de 
Iris”, lamentou Rogério 
Cruz em nota de pesar.

A história de Iris Rezen-
de Machado, que nasceu 
em Cristianópolis, interior 
de Goiás, em 22 de dezem-
bro de 1933, confunde-se 
com a de Goiânia, cidade 
marcada pelas administra-
ções e paixão do político 
goiano. Iris marcou tam-
bém a política nacional 
com uma das lideranças 
do processo de redemo-
cratização do país.

Iris foi governador de 
Goiás por dois manda-
tos, ocupou cargos nos 
governos de José Sarney 

(ministro da Agricultura) 
e de Fernando Henrique 
Cardoso (ministro da Jus-
tiça), mas, como sempre 
gostava de enfatizar em 
seus discursos, conversas e 
entrevistas, guardava mes-
mo as melhores memórias 
à frente do Paço Municipal. 
Foi onde ficou conhecido 
como o “tocador de obras”, 
fama reforçada também 
em suas administrações 
no Executivo Estadual.

Homem de fé, Iris não 
escondia sua religiosidade 
e costumava contar que 
suas principais decisões 
eram tomadas após mo-
mentos de reflexão e 
oração. Figura carismáti-
ca e bom de prosa, trazia 
na memória detalhes da 
história de Goiânia, de 
Goiás, de suas adminis-
trações e de suas expe-
riências na vida pública.

A criação dos mutirões 
para a construção de casas 
populares — que chamou 
a atenção do país e reuniu 
multidões — e também a 
fama de bom gestor das 
finanças e de tocador 
de obras eram repetidas 
com orgulho e saudosis-
mo, nos quatro cantos da 
cidade que o acolheu e 
que foi responsável pelo 
início de sua vida política, 
ainda como líder estu-
dantil e vereador.

Foi o povo goianiense 
que o consolidou como 
um dos políticos mais po-
pulares e queridos garan-
tindo sua eleição também 
para os cargos de deputa-
do estadual, prefeito, se-
nador e governador.

Iris Rezende mudou-se 

para Goiânia no final da 
década de 1940, com o ob-
jetivo de levar adiante seus 
estudos. Formou-se em 
Direito pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG), 
mas foi na política que se 
realizou. Liderança estu-
dantil, ainda na década de 
1950, contra a vontade de 
sua família, disputou elei-
ção para vereador. Eleito 
em 1959, permaneceu na 
função até 1962. Em 1963, 
ele assumiu o cargo de 
deputado estadual, sendo 
o mais votado em todo o 
estado. Em 1965, aos 32 
anos, Iris Rezende foi elei-
to prefeito de Goiânia.

Em 1969, Iris Rezende 
foi cassado e perdeu seus 
direitos políticos por 10 
anos pelo Ato Institucional 
nº 5 (13/12/1968), edita-
do durante o governo do 
general Artur da Costa e 
Silva (1967-1969). Voltou 
para a advocacia mas não 
abandonou a luta pela re-
democratização, levando 
multidões a comícios pe-
las “Diretas Já”, em Goiânia. 
Após o reestabelecimento 
de seus direitos em 1979, 
Iris decidiu retornar à po-
lítica e disputar o governo 
de Goiás em 1982, sendo 
eleito com 67% dos votos.

Já na Nova República, 
em 1986, Iris assumiu o 
Ministério da Agricultu-
ra, durante o governo do 
presidente José Sarney. Foi 
eleito governador na elei-
ção de 1990 e senador por 
Goiás em 1994. Em 1997, 
assumiu a pasta da Justiça, 
durante o governo de Fer-
nando Henrique Cardoso. 
Em 1998, disputou o go-

verno estadual mais uma 
vez, na disputa que elegeu 
Marconi Perillo.

Foi eleito prefeito 
de Goiânia em 2004 e 
2008, deixando o cargo 
em 2010 para disputar a 
vaga de governador, sen-
do derrotado por Marconi 
Perillo. O experiente po-
lítico considerou esse o 
seu maior erro na política 
e decidiu tentar retornar 
ao comando do Paço Mu-
nicipal a fim de terminar 
o trabalho iniciado.

Em 2016, entrou na 
disputa pelo comando 
do Executivo municipal e 
novamente saiu vitorioso. 
Em 2020, em meio à pan-
demia da Covid-19, já com 
86 anos, Iris descartou sua 
candidatura à reeleição e 
decidiu aposentar-se da 
política, apesar da alta 

popularidade e uma ges-
tão elogiada. Aposentado 
da vida pública, Iris pas-
sou a se dedicar à sua 
fazenda e a seu escritório 
de advocacia, onde rece-
bia lideranças políticas.

Após sentir intensa 
dor de cabeça, no dia 6 
de agosto de 2021, o ex-
-governador foi interna-
do em Goiânia e passou 
por um procedimento 
cirúrgico para conter um 
acidente vascular cere-
bral hemorrágico.

No dia 31 de agosto, 
foi transferido para São 
Paulo e permaneceu in-
ternado no Hospital Vila 
Nova Star em tratamento 
de complicações clínicas 
do acidente vascular até o 
início da madrugada desta 
terça-feira (9/11) quando 
faleceu aos 87 anos.

“os corações do nosso povo 
se abrem hoje para uma dor 
imensurável, dor que reflete 
a admiração, o respeito e a 
gratidão por tudo o que Iris 
Rezende representou aos milhões 
de goianienses, goianos e aos 
brasileiros de outras localidades 
por meio da sua atuação política 
durante mais de 6 décadas. O Brasil 
perde um de seus notáveis líderes 
políticos”, prefeito Rogério Cruz
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Iris deixa esposa, a ex-deputada federal Iris de Araújo, os filhos Ana 
Paula Rezende Machado Craveiro, Adriana Rezende e Cristiano 
Rezende, os netos Daniel e Mariana, e seu inseparável amigo de patas, o 
Barack, além de um legado de trabalho e amor por Goiânia, Goiás e o Brasil

Estilo inconfundível de governar: Iris chegava cedo ao seu gabinete

Raízes: homem do campo, registro de Iris Rezende em sua fazenda 

luto

Iris Rezende: O eterno prefeito de Goiânia
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l’Eau dE lily 
o boticário acaba de lançar o primeiro 

desodorante colônia da linha Lily. Inspirado 
na versão tradicional, com toques de 

leveza, L’Eau de Lily é cheio de frescor 
e ideal para ser usado em todos os 

momentos. Sendo da Família Floral Floral, 
a novidade conta com notas frescas e leves 
de maçã-verde, flor de laranjeira e lírio. Sua 

assinatura é sofisticada e marcante.

Aniversário Mc  
O McDonald’s do Portal Shopping 

completou 10 anos de operação em 
Goiás neste domingo (07). Aqueles que 

passam pelo estabelecimento encontram 
um Méqui totalmente modernizado, já 

que a unidade segue os novos conceitos 
da rede com espaço e identidade 

visual mais modernos, conectados e 
tecnológicos, oferecendo uma experiência 

mais interativa e conveniente aos 
consumidores.  desde sua inauguração em 

2011, a unidade já ofereceu oportunidade 
de emprego para mais de 150 pessoas em 

Goiás e, atualmente, conta com cerca de 30 
colaboradores. 

 
Espaço coopErar 

o Sicoob UniCentro br, cooperativa de 
crédito com mais de 53 mil cooperados em 

Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins 
e Distrito Federal, inaugurou o Espaço 

Cooperar em Itumbiara com a presença 
do prefeito Dione Araújo, representantes 

das cooperativas, secretários, vereadores e 
pessoas da comunidade. 

O Espaço Cooperar é uma ação em 
conjunto do Sicoob UniCentro Br, Unimed 

Regional Sul Goiás, UniOdonto, OCB/GO 
e a Prefeitura de Itumbiara e tem como 

propósito proporcionar à comunidade uma 
área de lazer e convivência. 

 
Ep “difErEntE” 

nome bastante conhecido no mundo da 
música nos últimos 20 anos, Jenner Melo 

se prepara para um novo passo em sua 
carreira. o cantor lançou o seu mais novo 
projeto, o EP “Diferente” composto com 

quatro faixas, “Quiero Perreo”, “Nasa”, 
“Solteiros” e “Louis Vuitton”, que já está 

disponível em todas as plataformas 
digitais. Famoso pelo seu trabalho, em 2017 

teve duas indicações ao Grammy Latino 
como melhor álbum sertanejo. Em 2018, 
o hit Regime fechado, single composta e 
produzida por Jenner Melo foi indicada a 

música do ano no prêmio Multishow, sendo 
a 16° canção mais executada no Brasil.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Desfile - A franqueada da Carmen Stefans, Tatiane Hattori, a primeira dama de Aparecida de Goiânia, Mayara Mendanha e a 
organizadora do evento, Maris Tavares, da Officina de Estrelas durante o desfile Passarela Inclusiva, no SJ Premium Hotel. 

Dubai - O casal de empresários Ângela 
Thiago e Otacilio Ramalho curtem férias em 
dubai nos emirados Árabes e aproveitaram 
e visitaram a Expo Dubai 2021. 

32

4

Emporio Goyazes - Os empresários Alexandre Alves e Ricardo 
Freitas prometem revolucionar o mercado goiano com um 
novo conceito no segmento de empório de frios e vinhos. Os 
empresários abrirão duas unidades do emporio Goyazes aqui na 
capital: uma ainda em 2021 e a outra no início do próximo ano. 
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Tarde com Giovani - o cantor Giovani estará em 
Goiânia na próxima quinta-feira, 11, para um evento 
especial na Mostra Kzulo 2021 em uma tarde exclusiva.
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Goiás investe mais de R$ 70 milhões no Daia

no dia em que o Dis-
trito Agroindustrial 
de Anápolis (Daia) 

completa 45 anos de 
inauguração, nesta terça-
-feira (9), o Governo de 
Goiás, por meio da Com-
panhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Goi-
ás (Codego), lança uma 
série de investimentos de 
mais de R$ 70 milhões. As 
obras serão voltadas para 
ampliação e moderniza-
ção da infraestrutura do 
maior e mais antigo par-
que industrial do estado.

Para evitar que o Daia 
volte a sofrer com escas-
sez hídrica, o presiden-
te da Codego, Renato de 
Castro, ressalta a destina-
ção de R$ 11,6 milhões 
para a construção de duas 
barragens ao longo do Ri-
beirão Caldas para arma-
zenamento de mais de 3 
milhões de m³ de água. 
Além disso, a estatal tem 

feito um estudo geofísico, 
a perfuração e a inter-
ligação de novos poços 
profundos, que devem in-
crementar a disponibilidade 
hídrica no Daia, responsá-
vel pelo abastecimento de 
mais de 150 indústrias e 
cerca de 50 bairros da re-
gião Sul de Anápolis.

Dentro da programa-
ção consta o início da 
construção de um reser-
vatório de água, com es-
trutura de concreto, com 
capacidade para armaze-
nar 10.000 m³, um reser-
vatório metálico de 2.000 
m³ e uma Estação Ele-
vatória de Água Tratada, 
com leitos de secagem 
de lodo do tratamento 
de água e adequação das 
instalações hidráulicas e 
elétricas para a interli-
gação da infraestrutura 
atual ao novo sistema de 
abastecimento de água 
do Daia, ações orçadas 

em R$ 15 milhões.
“O principal objetivo 

é manter o nível de água 
alto, para superar com 
tranquilidade o período 
de estiagem e evitar de 
vez a escassez que todos 
os anos aflige a popula-
ção anapolina”, afirmou o 
presidente da Companhia, 
Renato de Castro.

Há ainda a preocupa-
ção com o tratamento dos 
resíduos industriais. Por 
isso a estatal investirá R$ 
10 milhões na reforma 
e adequação da Estação 
de Tratamento de Esgoto 
(ETE) do distrito, já visan-
do a ampliação do sistema 
para atender a chegada de 
novas indústrias.

Expansão
Outro ponto importante 

destacado pelo presiden-
te Renato de Castro foi 
a aceleração do proces-
so de ampliação do Daia, 
com a integração de uma 
Plataforma Logística Mul-
timodal, com área de 175 
hectares repassada pelo 
governo estadual, que dis-
ponibilizará 108 módulos 
industriais para funciona-
mento de novas empresas.

A nova estrutura rece-
berá mais de R$ 5 milhões 
de investimentos, que in-
tegra a implantação de 
rede de água, de esgoto e 
de uma estação elevatória 
de esgoto. Também consta 
no orçamento um projeto 

de iluminação para a Pla-
taforma Logística.

A Codego construirá no 
Daia uma usina fotovoltai-
ca para ampliar a capaci-
dade energética do parque 
industrial, com programa-
ção para empregar R$ 25 
milhões na obra.

Pavimentação, 
drenagem e 
mobilidade

A Codego já destinou R$ 
900 mil na construção de 
24 novos pontos de ôni-
bus modulares, de última 
geração e ecologicamente 
corretos, que dispõem de 
assentos, iluminação notur-

na, wi-fi, câmeras de mo-
nitoramento e pontos de 
energia para carregamento 
de celular. A energia elétrica 
local advém de um sistema 
fotovoltaico, por meio de 
captação de energia solar.

Parcerias com órgãos 
estaduais também foram 
realizadas para incremen-
tar o parque industrial. 
A Goinfra, por exemplo, 
tem reconstruído toda a 
GO-330, o eixo principal 
do Daia. E o Detran re-
alizou a restauração da 
sinalização viária, ações 
que contribuem para a 
segurança dos motoris-
tas e dos pedestres que 
passam pelo parque in-
dustrial diariamente.

maior e mais antigo parque industrial 
do estado é administrado pela Codego 
e gera mais de 20 mil empregos diretos. 
no dia em que o distrito Agroindustrial 
de Anápolis completa 45 anos 
de inauguração, o Governo de Goiás, 
por meio da Codego, lança uma 
série de investimentos
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Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) conta com mais de 150 empresas de diversos segmentos e emprega mais de 20 mil pessoa

economia goiana

Agronegócio responde por 62,5% das exportações 

As vendas externas do 
agronegócio goiano totali-
zaram US$ 355,6 milhões 
em outubro de 2021. O 
valor (FOB) correspondeu 
a 62,5% do total das ex-
portações do Estado, que 
somaram US$ 569,3 mi-
lhões no mês. Os números 
foram divulgados na últi-
ma sexta-feira (5/11) pela 
plataforma Comex Stat do 
Ministério da Economia. 

Os cinco itens agropecuá-
rios mais comercializados 
por Goiás foram: complexo 
soja (US$ 135,1 milhões); 
carnes (US$ 117,4 mi-
lhões); complexo sucro-
alcooleiro (US$ 36,6 mi-
lhões); cereais, farinhas e 
preparações (US$ 20,7 mi-
lhões); e couros, produtos 
de couro e peleteria (US$ 
16.9 milhões).

Como já esperado, a 

suspensão das compras 
de carne bovina por par-
te da China impactou os 
resultados. Mesmo assim, 
no acumulado de janeiro 
a outubro deste ano, os 
valores (FOB) obtidos por 
Goiás nas negociações de 
produtos do agro com ou-
tros países superaram os 
do mesmo período do ano 

passado: US$ 6,2 bilhões 
(2021) contra US$ 5,6 bi-
lhões (2020). No que diz 
respeito à participação do 
agro em relação ao total 
das exportações do Esta-
do, de janeiro a outubro de 
2021, o setor respondeu 
por 78,6% das vendas ex-
ternas de Goiás. Em 2020, 
no mesmo período, esta 

proporção foi de 80,0%.
“A redução das compras 

chinesas começou a ser 
sentida no mês de outubro 
e não pode ser desprezada. 
Mas vale destacar que o 
setor do agronegócio se-
gue com saldo positivo em 
relação a 2020, o que é im-
portante para a economia 
goiana neste momento de 

retomada”, afirma o titular 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), 
Tiago Mendonça.

No décimo mês do ano, 
Goiás exportou US$ 75,1 
milhões em carne bovina 
para 49 países. O Chile foi 
o principal comprador do 
produto, seguido por Es-
tados Unidos, Egito, Hong 
Kong e Emirados Árabes. 
Apesar da redução nas 
aquisições de carne bovi-
na, a China seguiu como 
maior parceiro comercial 
do Estado. Em outubro, o 
país asiático comprou US$ 
53,0 milhões em produtos 
do agro goiano. Irã, Indo-
nésia, Bangladesh e Chile 
também se destacaram 
entre os cinco maiores. A 
lista completa de compra-
dores de produtos agro-
pecuários goianos no mês 
tem 110 países.
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A suspensão das compras de carne bovina pela China impactou os resultados. Mesmo assim, nas negociações de 
Goiás- de janeiro a outubro deste ano- o acumulado é de US$ 6,2 bilhões (2021) contra US$ 5,6 bilhões (2020)

Setor registrou US$ 355,6 milhões 
em vendas externas no mês e US$ 
6,2 bilhões no acumulado no ano. em 
relação ao total das exportações do 
estado, de janeiro a outubro de 2021, o 
setor respondeu por 78,6% das vendas 
externas de Goiás. em 2020, no mesmo 
período, esta proporção foi de 80,0%
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Black Friday
De acordo com levantamento da Neotrust/Compre&Confie, em 2020, as vendas do período superaram 
5,1 bilhões de reais, valor 31% maior do que em 2019. Na ocasião, foram registradas 7,6 milhões de com-
pras online, 24,7% a mais do que o registrado no ano anterior. Para 2021, a perspectiva do varejo é que o 
consumo quebre novos recordes no país. Na última edição, 80% dos consumidores fizeram suas compras 
através de novos canais de venda, como whatsapp ou redes sociais de lojas, é o que apontou a Pesquisa Re-
tomada do Consumo 2021 para Inteligência de Mercado Globo, a Behup. Segundo Otávio Procópio Ferraz, 
head de digital e sócio da Macfor, em função da pandemia, a Black Friday 2020 foi a mais digital da história. 
Só no último ano, o comércio eletrônico no país cresceu 41%, segundo o relatório Webshoppers 43, da Ebit/
Nielsen e do Bexs Banco, alcançando um faturamento de R$ 87,4 milhões, a maior alta em 13 anos.

eFiciência energética
Termina na próxima quarta-feira (17) o prazo para ins-
crição na chamada pública da Enel Distribuição Goiás, 
que vai selecionar projetos de eficiência energética 
com foco no consumo eficiente de energia elétrica. 
A companhia vai destinar R$ 5 milhões para o finan-
ciamento dos projetos. Podem participar clientes das 
classes comercial, industrial, residencial, poder públi-
co, serviço público e iluminação pública. A execução 
dos projetos selecionados está prevista para ocorrer 
entre os anos de 2022 e 2023. O Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição Goiás 
existe desde 1999 e já investiu aproximadamente R$ 188 milhões em 125 projetos. 

Viagens
A Onfly, travel tech mineira voltada à gestão de viagens corporativas, anuncia a abertu-
ra de investimentos no mercado de turismo, principalmente na aquisição de agências de 
viagens e em parcerias com empresas do segmento. O intuito é acelerar o crescimento 
-  a startup pretende atingir R$ 40 milhões de volume transacionado somente neste ano 
-  através da ampliação da carteira de clientes, que englobam corporações de diversos seg-
mentos que, recorrentemente, contratam viagens aos seus colaboradores e, assim, sanar 
ineficiências que o mercado possui com a falta de digitalização de seus processos. 

Varejo
A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, anuncia a inauguração das 
primeiras lojas da Pefisa, fintech e braço financeiro do grupo. As unidades estão localizadas na 
Rua São Bento e Shopping Mais, ambas na capital paulista. A iniciativa tem como objetivo am-
pliar o alcance dos serviços da financeira, contribuindo com a democratização e bancarização 
dos brasileiros. O portfólio de produtos e serviços para Pessoas Físicas inclui o lançamento do 
Cartão Múltiplo Pefisa Elo Mais e Elo Grafite, que já vem com uma conta digital e habilitado 
para as funções débito e crédito. Com ele, o cliente pode realizar compras dentro e fora da 
Pernambucanas, saques, depósitos, investimentos, além de ter acesso a diversos benefícios 
como a Sacola de Descontos e Cupons de Desconto (exclusivo nas lojas da varejista). Nas lojas 
Pefisa será possível ter acesso a todo portfólio da financeira como empréstimos, seguros pela 
Corretora Pefisa, entre outros. O local também vai oferecer serviços de correspondente bancá-
rio para pagamento de contas de energia, água, telefone etc. Haverá atendimento às Pessoas 
Jurídicas pelo Internet Banking Pefisa. Entre os serviços ofertados estão os empréstimos, se-
guros, serviços de Banco Folha, conta digital, crédito, entre outros.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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As vendas externas do agronegócio goiano totalizaram US$ 355,6 milhões em outubro de 
2021. O valor (FOB) correspondeu a 62,5% do total das exportações do Estado, que soma-
ram US$ 569,3 milhões no mês. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia. 
Os cinco itens agropecuários mais comercializados por Goiás foram: complexo soja (US$ 
135,1 milhões); carnes (US$ 117,4 milhões); complexo sucroalcooleiro (US$ 36,6 milhões); ce-
reais, farinhas e preparações (US$ 20,7 milhões); e couros, produtos de couro e peleteria 
(US$ 16.9 milhões). Como já esperado, a suspensão das compras de carne bovina por parte 
da China impactou os resultados. Mesmo assim, no acumulado de janeiro a outubro deste 
ano, os valores (FOB) obtidos por Goiás nas negociações de produtos do agro com outros 
países superaram os do mesmo período do ano passado: US$ 6,2 bilhões (2021) contra US$ 
5,6 bilhões (2020). No que diz respeito à participação do agro em relação ao total das 
exportações do Estado, de janeiro a outubro de 2021, o setor respondeu por 78,6% das 
vendas externas de Goiás. Em 2020, no mesmo período, esta proporção foi de 80,0%.

comBustíVeis

Ministro diz que preço do petróleo ainda vai subir mais

o ministro de Minas 
e Energia, Bento 
Albuquerque, disse 

nesta terça-feira (9) que 
o preço do petróleo deve 
subir mais com a chegada 
do inverno no Hemisfé-
rio Norte e o consequen-
te aumento do consumo. 
Em audiência pública das 
comissões de Infraestru-

tura e temporária para 
discutir as causas da crise 
energética do Senado, ele 
justificou a alta de preços 
dos combustíveis em 2021. 
“Por que houve aumento? 

Principalmente pela alta 
do petróleo, 60% só em 
2021, e com tendência, 
com a chegada do inverno 
no Hemisfério Norte, de 
subir um pouco mais”, de-

clarou Albuquerque.
Aos senadores, Albuquer-

que destacou que, embora a 
produção de petróleo no 
Brasil tenha aumentado em 
2021, no restante do mun-
do, ela diminuiu, o que teria 
gerado uma crise de oferta 
e demanda. Ao citar o preço 
do barril de petróleo, outro 
fator destacado pelo minis-
tro para a alta da gasolina e 
do diesel foi a desvaloriza-
ção do real em comparação 
ao dólar. “O preço saiu de 
US$ 66, em janeiro de 2020, 
e o valor subiu, hoje está 
em US$ 84. E se formos 
ver a desvalorização cam-
bial, o dólar saiu de R$ 4 
em janeiro de 2020 e hoje 
está em R$ 5,55. Isso tudo 
leva a aumento nos preços 
dos combustíveis”.

Alternativa
Albuquerque defendeu 

a atual política de preços e 
negou interferência do go-
verno federal neste setor da 
Petrobras. Ele lembrou que, 
sendo uma empresa pública 
de economia mista, a estatal 
não pode sofrer interferên-
cia do governo na fixação 
dos preços dos combustíveis.

Sem dar detalhes da pro-
posta nem de quando será 
oficialmente apresentada, 
Bento Albuquerque, adian-
tou aos senadores que o 
governo estuda criar um 
“colchão tributário” e uma 
reserva estabilizadora de 
preços para conter a alta 
nos preços. Uma propos-
ta nos mesmos moldes já 
havia sido sugerida pelo 
Fórum de Governadores 

ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

Ainda segundo Bento 
Albuquerque, a redução de 
tributos para resolver o pro-
blema dependerá de com-
pensações. “Alguns tributos 
já foram reduzidos, outros 
estão em análise, tem que 
haver compensação. O col-
chão tributário, que é uma 
medida que pode permitir, 
ao longo do tempo, que 
essas variações dos pre-
ços do petróleo e também 
dos combustíveis sejam 
compensadas de alguma 
forma. E uma reserva es-
tabilizadora de preço, que 
seria uma reserva de capi-
tal que pudesse ser aplica-
da quando houvesse uma 
volatilidade muito grande”, 
resumiu o ministro.

bento 
Albuquerque 
aponta 
desvalorização 
do real como 
uma das causas
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Albuquerque destacou que, embora a produção de petróleo no Brasil 
tenha aumentado em 2021, no restante do mundo, ela diminuiu
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CoP26

Brasil pede mais ajuda internacional 
para preservar meio ambiente

o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim 
Leite, disse ontem 

(9), em Glasgow, na Es-
cócia, que a proposta dos 
países ricos ajudarem as 
nações em desenvolvi-
mento com US$ 100 bi-
lhões anuais para finan-
ciar ações de preservação 
ambiental e de enfrenta-
mento às mudanças cli-
máticas tornou-se insufi-
ciente diante da urgência 
do mundo transformar o 
atual modo de produção.

“Acho que o desafio 
global é uma transição 
responsável na direção da 
neutralidade de carbono, 
de forma rápida, mas res-
ponsável. O que significa 
isto? Que nós precisare-
mos de mais recursos do 
que os US$ 100 bilhões 
anuais”, disse Leite ao par-
ticipar de um evento do 
pavilhão brasileiro na Con-
ferência Sobre Mudanças 
Climáticas da Organização 
das Nações Unidas (COP26).

Antes mesmo de o mi-
nistro Joaquim Leite che-
gar a Glasgow, onde desde 
a semana passada aconte-
ce a COP26, a delegação 

brasileira já tinha apresen-
tado a representantes dos 
países que participam do 
evento uma proposta em 
defesa da ampliação, pe-
las principais economias 
mundiais, dos US$ 100 
bilhões de ajuda, alegan-
do que o valor fixado em 
2009, e batizado de Fundo 
Verde, já não é suficiente.

O ministro citou um 
estudo da Boston Consul-
ting Group (BCG) segundo 
o qual o mundo precisará 
investir US$ 150 trilhões 
nos próximos 30 anos se 
quiser cumprir as me-
tas do Acordo do Clima 
pactuado em Paris, em 
2015, e, assim, conter o 
aquecimento global.

Ou seja, US$ 5 trilhões 
anuais, pelas próximas três 
décadas, para transformar 
em realidade projetos 
que permitam a todos os 
países migrarem para um 
modelo econômico base-
ado no conceito de baixa 
emissão de gases de efeito 
estufa, dentre eles, o dióxi-
do de carbono (CO²).

“O papel do Brasil [na 
COP26] é tentar buscar 
um consenso multilateral 

para que a gente rume 
de uma forma justa para 
uma economia mais ver-
de. O grande desafio é o 
financiamento, o incentivo 
[financeiro]. O desafio não 
é punir, proibir ou parar 
[o desenvolvimento eco-
nômico]. É acelerarmos 
na direção de uma nova 
economia verde. E como 
eu faço isto? Incentivando. 
Com inovação”, disse Leite 
antes de afirmar que, para 
o Brasil e outros países em 
desenvolvimento, será di-
fícil custear as inovações 
necessárias sem o apoio 
financeiro das nações ricas.

“O Brasil apoia clara-
mente este movimento de 
que a solução para uma 
nova economia, neutra em 
emissões, está no incenti-
vo, no empreendedorismo, 
no juro verde – que faça 
com que qualquer projeto 
fique de pé. E muitos pro-
jetos, em algumas regiões, 
ainda não têm esta capa-
cidade de fazer esta tran-
sição que o mundo todo 
espera”, acrescentou o mi-
nistro antes de transmitir 
um “recado”.

“O recado que eu gos-
taria de dar é: serão [mais] 
quatro dias de muita nego-

ciação [na Cop26]. Tenho 
a honra de representar o 
Brasil nestas negociações. 
Vamos defender os inte-
resses do Brasil em pri-
meiro lugar, mas buscando 
um consenso global para 
esta nova economia verde, 
na direção da neutralida-
de de carbono em 2050, 
conforme anunciamos nas 
nossas metas [brasileiras]. 
E os países, especialmente 
os mais ricos, têm que con-
tribuir com recursos.”

Urgência
Além do ministro do 

Meio Ambiente, participa-

ram do evento, transmitido 
em tempo real, o presiden-
te do Congresso Nacional, 
senador Rodrigo Pache-
co; o vice-presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Marcelo Ramos; e o pre-
sidente da Confederação 
Nacional da Indústria, Ro-
bson Braga de Andrade.

Antes da fala de Leite, 
Andrade também já havia 
se referido à “mobilização 
de recursos financeiros 
internacionais para ações 
de combate às mudanças 
climáticas” como uma “me-
dida de grande relevância 
para a indústria brasileira”.

ministro do meio Ambiente 
participou de evento da CoP26
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“Estamos diante de um dos maiores desa-
fios da humanidade”, diz Rodrigo Pacheco

Quatro governadores 
debateram ontem (9) a 
realidade das agendas 
climáticas e de desen-
volvimento econômi-
co verde no Brasil. Eles 
destacaram os desafios 
e as oportunidades para 
parcerias no desenvolvi-
mento verde e no finan-
ciamento climático que 
possam acelerar a tran-
sição rumo à neutralida-
de de carbono no país.

Eles participaram do 
evento Governadores 

pelo Clima, no Pavilhão 
Euroclima da Cúpula do 
Clima das Nações Uni-
das (COP-26). Os quatro 
integram um movimento 
que atua de forma inde-
pendente, em relação ao 
governo federal.

Da reunião de hoje par-
ticiparam os governadores 
do Pará, Hélder Barbalho 
(MDB); do Piauí, Welling-
ton Dias (PT); de Pernam-
buco, Paulo Câmara (PSB); 
e de Santa Catarina, Carlos 
Moisés (sem partido).

Hélder Barbalho disse 
que todos os integrantes 
do Governadores pelo 
Clima, que instituiu o 
Consórcio Brasil Verde 
com o objetivo de auxi-
liar os estados na busca 
por recursos internacio-
nais, atuam em defesa de 
uma causa: construir so-
luções sustentáveis para 
o equilíbrio climático e 
para a geração de um 
“novo modelo de desen-
volvimento” que permita 
a compatibilização entre 

pessoas e floresta.
“Quero reafirmar o 

compromisso dos esta-
dos da Amazônia para 
com essa agenda e cons-
truir caminhos que har-
monizem o maior ativo 
de floresta tropical do 
mundo com cerca de 25 
milhões de pessoas que 
nele habitam. A solução 
é fazer com que a flores-
ta em pé se transforme 
em vocação econômica; 
em um novo ativo e em 
uma nova commodity 

global, para que ela pos-
sa se consorciar a voca-
ções já estruturadas que 
sustentam a economia 
de nossa região”, disse.

Ele lembrou que a bio-
economia gerada a partir 
de fármacos e cosméti-
cos, bem como as ações 
agroflorestais, tem ajuda-
do pequenos produtores 
da agricultura familiar a 
manterem suas raízes no 
campo e a atuarem na fis-
calização contra os desma-
tamentos ilegais.

O governador do Piauí, 
Wellington Dias, disse 
que o Consórcio Brasil 
Verde deve, em breve, au-
mentar para 25 o número 
de estados integrantes 
– atualmente, o grupo é 
composto de 24 governa-
dores. “Vamos vencer bar-
reiras, com governadores 
de diferentes partidos e 
regiões, que vivem dife-
rentes problemas. Isso 
dará segurança e estabi-
lidade a uma política de 
longo prazo”, argumentou.
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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

Votação nos melhores jogadores ao 
prêmio The Best Fifa começa dia 22

A Fifa anunciou nesta 
terça-feira (9) que a 
sexta edição do prê-

mio The Best, que escolhe 
os melhores da temporada 
no futebol mundial (2020-
21), terá seus vencedores 
conhecidos no dia 17 de 
janeiro de 2022. A ceri-
mônia ocorrerá na sede 
da entidade, em Zurique 
(Suiça), mas a entrega será 
feita de forma virtual.

Os vencedores serão 
decididos por votação, que 
terá um painel formado 
por capitães e técnicos de 
todas as seleções do mun-
do, além de mais de 300 
integrantes da mídia espe-
cializada e dos votos dos 
fãs. A votação começa em 
22 de novembro e termi-
na em 10 de dezembro.

São 11 prêmios no 
total: melhor jogador e 
jogadora, melhor técni-
co feminino e masculino, 
melhor goleiro e goleira, 
onze ideal feminino e 
masculino, prêmio Puskas 
(para o gol mais bonito 
do ano), prêmio Fair Play 

(jogo limpo) e Fan Award 
(para uma história de des-
taque de um torcedor).

Os vencedores serão 
decididos por votação, que 
terá um painel formado 
por capitães e técnicos de 
todas as seleções do mun-
do, além de mais de 300 
integrantes da mídia espe-
cializada e dos votos dos 
fãs. A votação abre no dia 
22 de novembro e se en-
cerra em 10 de dezembro.

Desde que assumiu 
a nova roupagem, o The 
Best já premiou alguns 
brasileiros, como a rainha 
Marta, melhor do mundo 
em 2018, o goleiro Alis-
son, atual detentor dos 
últimos dois prêmios de 
melhor goleiro e também 
a torcedora do Palmeiras 
Silvia Grecco, que ganhou 
o Fan Award de 2019 por 
levar o filho Nickollas, 
que tem deficiência visu-
al e é autista, aos jogos do 
clube no estádio e narrar 
as jogadas para ele.

Já o Prêmio Puskas, que 
faz parte da cerimônia do 

The Best desde 2016 mas 
é entregue desde 2009 
já foi vencido duas vezes 
por brasileiros: em 2011, 
por Neymar, quando atu-
ava pelo Santos e em 
2015 por Wendell Lira, à 

época atleta do Goiané-
sia, da cidade de mesmo 
nome, em Goiás.

Para esta edição, que 
engloba o que aconteceu 
na temporada 2020-21, 
incluindo os Jogos Olím-

picos de Tóquio, um brasi-
leiro naturalizado italiano 
aparece como forte can-
didato entre os homens. 
É Jorginho, campeão da 
Liga dos Campeões pelo 
Chelsea, da Inglaterra, e 

da Eurocopa pela Itália. 
Ele já foi eleito o me-
lhor jogador da última 
temporada pela UEFA e 
também concorre à Bola 
de Ouro, concedida pela 
revista France Football.

Cerimônia de entrega virtual dos 
troféus será em 17 de janeiro N
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A atacante Marta, da seleção brasileira, foi eleita a melhor jogadora do mundo pelo The Best Fifa Awards em 2018
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