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Governador, durante velório no Palácio das Esmeraldas, informa que primeiro evento será 
realizado no dia 20 de novembro, na região Noroeste de Goiânia, com oferta de serviços 

diretamente à população.  “Infelizmente, teremos a ausência, mas será o Mutirão Iris Rezende

copa do mundo

pREJuÍZo paRa a oaBGoiânia canto dE ouRo

homenagem a íris

Caiado anunCia mutirões

Por vaga antecipada, Brasil encara Colômbia 
nas Eliminatórias, hoje

Você sabia: “escândalo das carteirinhas”
custou R$ 200 mil em multa para a instituição

A 10ª edição do Festival promovido pela Prefeitura, 
segue com programação a partir desta quinta-feira

programa

mandato 
dE todoS

Lissauer Vieira leva 
gabinete itinerante para 
Região Oeste. Iniciativa, 

segundo presidente 
da Alego, visa facilitar 
o acesso de lideranças 

municipais ao seu gabinete
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2 política quinta-feira, 11 de novembro de 2021

n Amigos estão distribuindo 
um vídeo de Iris rezende em 
que ele conta ter levantado à 
noite, durante uma tempes-
tade, e rezado a deus para 
proteger Goiânia dos estra-
gos e prejuízos. Imediata-
mente, o tempo melhorou.

n Essa foi uma caracterís-
tica marcante de Iris, em es-
pecial depois de idoso: acre-
ditava em um poder divino 
concedido a ele para traba-
lhar pelo povo. Que falhou 
quando perdeu 3 vezes para 
Marconi Perillo nas urnas. 

n o prefeito de Goiânia rogé-
rio Cruz está incomodado com 
a ineficiência da sua equipe. 
As coisas não caminham no 
Paço municipal e só pequenas 
obras ou projetos sem impor-
tância vão para a frente. 

n O secretário estadual de 
Ernesto Roller arrumou um 
novo serviço: é um dos coor-
denadores do programa de 
mutirões que o governador 
Ronaldo Caiado inicia ainda 
neste mês em Goiânia. 

n roller está trabalhando 
com a mesma equipe que 
organizava os mutirões na 
época de Iris rezende, co-
mandada por Aristóteles de 
Paula, o Toti. Lembrando 
que houve problemas quan-
to a gastos inexplicados.

n O ex-governador Marco-
ni Perillo fez um festival de 
posts nas redes sociais para 
homenagear e se despedir de 
Iris Rezende. Mas, apesar da 
convivência cordial que tive-
ram, eles se detestavam.

n o prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha ficou aba-
lado com o desmentido do ex-
-governador Agenor rezende, 
que negou ter dado apoio à sua 
pré-candidatura. mendanha 
passou por mentiroso.

n Falando em Mendanha: 
o Polo Aeronáutico Antares, 
que ele lançou pela quinta 
vez em outubro, não deu 
sequência às obras anuncia-
das e está 100% paralisado. 
As máquinas que estavam lá 
foram embora.

n o Popular está enviando 
e-mails aos assinantes comu-
nicando que economizou mais 
de r$ 30 milhões para os cofres 
públicos com as denúncias que 
levaram o prefeito rogério Cruz 
a cancelar uma consultoria. 

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

Ainda sem ter completado 40 anos, o ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado 
federal e atual presidente estadual do MDB Daniel Vilela tornou-se, em menos de um 
ano, dono do maior patrimônio político do Estado: um partido que tem décadas de tradi-
ção, capilaridade em praticamente todos os municípios, ampla ressonância popular nas 
regiões de maior densidade demográfica de Goiás e um peso eleitoral inegável, mesmo 
porque há mais de 40 anos participa de todas as eleições majoritárias e debateu todas os 
temas que mobilizaram o eleitorado estadual. Com o desaparecimento de Maguito Vilela 
e Iris Rezende, em menos de 10 meses, Daniel Vilela tornou-se praticamente sozinho o 
herdeiro de um capital político de valor incomensurável, cuja instrumentalização tem 
tudo a levá-lo para o topo do poder nos próximos anos, ou seja, ao Palácio das Esme-
raldas, em cuja antessala, como candidato a vice na chapa da reeleição do governador 
Ronaldo Caiado, já ocupa a principal cadeira. Com pouca experiência e geralmente mal 
assessorado, ainda de vez em quando improvisando declarações ou agindo sem refletir 
a fundo antes, o jovem emedebista tem uma larga avenida à sua frente e só ele mesmo 
será capaz, se acumular erros, de prejudicar a sua trajetória para cima.

pRoGRaMaS SociaiS DE caiaDo REpRESENtaM iNVEStiMENto DE BilHÕES
o investimento do governador ronaldo Caiado em programas sociais está cada vez maior. Calcula-se que, nos três primeiros anos do seu mandato, 
deverá chegar a mais de r$ 2 bilhões, se não mais. Há políticas públicas de auxílio a famílias e pessoas vulneráveis em todas as faixas etárias e regiões 
do estado. mães, idosos, jovens em idade escolar e núcleos familiares que enfrentam vicissitudes. São segmentos da população que nunca foram 
tão assistidos, em especial pela modernidade dos programas implantados - que contemplam desde a cobertura nutricional para uma alimentação 
adequada de quem não tem recursos sobrando até estímulos a adolescentes para permanecer estudando, como a criação recente da bolsa de r$ 
100 reais/mensais para todos os alunos da rede estadual de ensino. Tudo isso contribui também para minimizar os efeitos deletérios da pandemia 
em Goiás e contribui para criar um clima de paz e equilíbrio pelo Estado afora, refletindo-se até mesmo no fortalecimento das estratégias de combate à 
violência e ao crime – cujas ocorrências caíram para índices insignificantes, em um marco histórico que nunca foi alcançado antes no território goiano.

MENDaNHa tENtoU FaZER MaRKEtiNG coM a MoRtE DE iRiS
no afã de fazer marketing e alimentar as redes sociais a todo custo, o prefeito de Aparecida Gustavo mendanha andou exagerando na tenta-
tiva de usar a morte de Iris rezende para aparecer a qualquer custo. É uma piada essa história de que foi barrado no Palácio das esmeraldas, 
quando, na verdade, ele tentou forçar a barra nos momentos iniciais do velório, reservado apenas para a família e amigos chegados – condição 
da qual Mendanha está longe, ainda mais depois de desfiliar-se do MDB contrariando os conselhos que recebeu do próprio Iris. O prefeito 
aparecidense estava acompanhado de uma equipe de filmagem, o que mostra a sua falta de pudor.

JoVaiR E HENRiQUE aRaNtES EM 2022: UM Na opoSiÇÃo, oUtRo No GoVERNo
A família Arantes está montando uma equação complicada para o ano que vem: Jovair, o pai, será candidato a deputado federal na 
oposição ao governador ronaldo Caiado, embora sem saber ainda por qual partido, enquanto o filho, o deputado estadual Henrique 
Arantes, vai perseguir a reeleição alinhado com a base governista, provavelmente mantendo-se na legenda em que já está, o mdb. não 
será fácil explicar essa contradição nos municípios. e por isso mesmo o resultado pode ser o pior para os dois candidatos.

RRF paRa GoiÁS EStÁ pRoNto, MaS NÃo HÁ MaiS taNta pRESSa
Toda a documentação necessária e todos os requisitos para a adesão de Goiás ou ao regime de recuperação Fiscal - rrF 
ou ao Plano de equilíbrio Fiscal - PeF estão resolvidos, conforme informou a secretária da Fazenda Cristiane Schmidt – que 
tem ido semanalmente a Brasília para finalizar o papelório. O Supremo Tribunal Federal está monitorando a Secretaria do 
Tesouro nacional para que não crie embaraços para a admissão de Goiás e conceda os benefícios estipulados na legislação. o 
governador ronaldo Caiado dará com isso um salto inimaginável para o estado que ele recebeu quebrado dos seus anteces-
sores. Será um ganho extra, porque, na prática, o ajuste fiscal já foi feito. Caiado teve acesso aos depósitos judiciais, no valor 
de r$ 1,8 bilhão, espécie de empréstimo a juros baratíssimos; ganhou do STF a suspensão das prestações do endividamento 
estadual, correspondendo a uma retenção no caixa entre r$ 5 a 6 bilhões, talvez bem mais, desde que a primeira quitação foi 
postergada; alavancou a receita, que deu e continua dando sucessivos saltos de crescimento, tanto as transferências federais 
quanto a arrecadação de ICmS e o ITCd, o imposto sobre heranças, que infelizmente disparou por causa das mortes provo-
cadas pela Covid-19; e está recebendo quase r$ 2 bilhões por conta da privatização da Celg GT, dinheiro que irá para o fundo 
previdenciário, em uma demonstração de responsabilidade fiscal. Tudo isso e mais os cortes de gastos já representa por si só 
um “ajuste fiscal”, somando-se, a dezenas e dezenas de outros acertos de menor monta que também foram feitos.  

poSSE DE ZÉ GaRRotE Na pRESiDÊNcia Da aDial caUSoU ESpÉciE ENtRE EMpRESÁRioS
Provocou arrepios a estreia do empresário José Carlos de Souza, o Zé Garrote, dono da SuperFrango, como presidente da Associação Pró-desenvolvi-
mento Industrial do estado de Goiás, em substituição ao sempre correto e elegante otavinho Lage. muitos dos empresários presentes na cerimônia 
de posse se assustaram com o conteúdo evangélico que foi dado à reunião, com direito a “bênção” a cargo do “apóstolo” Cesar Augusto, cuja Igreja 
é representada por Zé Garrote em Itaberaí, onde fica a sua principal indústria de processamento de frangos. Outra impressão ruim foi dada 
pelo inoportuno “show” do cantor Leonardo, garoto propaganda da SuperFrango, com as suas costumeiras piadas de mau gosto e preferência 
por um vocabulário rasteiro e agressivo, sem falar no desrespeito à Língua Portuguesa. esperava-se mais da solenidade e inclusive do dis-
curso de posse de Zé Garrote, mas quem roubou a cena foi o governador Ronaldo Caiado – como sempre em tom firme e objetivo sobre as 
obrigações dos empresários em relação ao desenvolvimento econômico e social do estado. A Adial, na prática, é uma associação de grandes 
empreendedores dedicada a defender seus privilégios, entre os quais a eterna mínima contribuição em termos de pagamento de ICmS, alta-
mente nociva para Goiás, como demonstrou a CPI dos Incentivos Fiscais da Assembleia Legislativa. Para eles, quanto menos impostos, melhor.

SEM MaGUito E SEM iRiS, DaNiEl VilEla HERDoU
MaiS ValioSo patRiMÔNio político Do EStaDo
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ValPaRaíSo DE GoiÁS

Ronaldo Caiado entrega cartões do Programa 
Mães de Goiás e Chromebooks a estudantes

o governador Ronal-
do Caiado entregou, 
nesta quarta-feira 

(10), 1.556 cartões do Pro-
grama Mães de Goiás, em 
Valparaíso de Goiás. Em 
novembro, 22.134 famílias 
de sete municípios do En-
torno do Distrito Federal e 
da região Noroeste de Goi-
ânia serão beneficiadas. Os 
investimentos do Estado 
somam R$ 5,5 milhões. 
Foram entregues também 
1.367 Chromebooks a es-
tudantes da 3ª série do En-
sino Médio do município. A 
regional receberá, ao todo, 
4,5 mil computadores.

“No momento em que 
Deus me deu a oportuni-
dade de ser governador de 
Goiás, o meu objetivo foi 
fazer com que o dinheiro 
seja aplicado para melho-
rar a vida das pessoas, para 
que se sintam honradas de 
aqui viver, com qualidade 
de vida, dignidade e cida-
dania. Esse é o objetivo 
que me move a cada dia”, 
disse Caiado.

Desde setembro, 49 
municípios receberam o 
cartão do Mães de Goiás, 
que já foi entregue a mais 
de 22 mil famílias. O bene-
fício chegou ao Entorno do 

Distrito Federal no último 
mês de outubro, e a pre-
visão da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social (Seds) é de que os 
cartões sejam distribuídos 
até o próximo dia 30 de 
novembro, quando o pro-
grama deve alcançar 44 
mil mães. Nesta etapa, a 
entrega começou por Aba-
diânia e Valparaíso. Além 
desses municípios, o pro-
grama chegará a Cristalina, 
Luziânia, Campos Belos, 
Goiânia (Região Noroeste), 
Águas Lindas de Goiás e 
Cidade Ocidental.

“Tratamos da vulnera-
bilidade, mas, ao mesmo 
tempo, buscamos saídas 
para que as pessoas não 
continuem nessa condi-
ção, para que a pobreza 
não continue sendo ali-
mentada por jovens que 
não se prepararam e não 
tiveram sua independên-
cia profissional e finan-
ceira”, disse Caiado.

O governador também 
entregou 1.367 Chrome-
books a estudantes de Val-
paraíso. Os equipamentos 
fazem parte de um lote 
de 60 mil adquiridos para 
distribuição a todos os alu-
nos da 3ª série do ensino 
médio do Estado. O inves-
timento total no projeto é 
de R$ 144 milhões.

O governador anun-

ciou o Programa Bolsa 
Estudo, auxílio de R$ 100 
que será concedido men-
salmente aos alunos do 
ensino médio para evitar 
a evasão escolar. O pro-
jeto, da Governadoria, foi 
enviado para a Assembleia 
Legislativa de Goiás. “Sabe 
qual é o presente que vo-
cês vão ganhar a partir do 
mês de dezembro? Todos 
os alunos do ensino médio 
terão ajuda de R$ 100 de-
positada no cartão de vo-
cês. Olha, na minha idade, 
como estudante, eu não ti-
nha nem essa mesadinha”, 
disse ele aos estudantes.

“A educação de Goiás 
agora tem nova perfor-
mance, nova motivação. As 
crianças estão sendo todas 
uniformizadas, recebendo 
apoio para aquilo que é 
necessário para que o pro-
fessores deem aulas com 
maior condições de educar 
nossos estudantes. Para-
béns, professores, dire-
tores, coordenadores e 
alunos de Goiás, que são 
o 1° lugar do Ideb no Bra-
sil”, disse Caiado.

O prefeito Pábio Mos-
soró explicou à população 
que o Mães de Goiás foi 
idealizado e implantado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado e pela primeira-
-dama e coordenadora do 
Gabinete de Programas 

Sociais (GPS), Gracinha 
Caiado. “Sabemos que es-
tamos em um momento 
difícil, em que famílias 
enfrentam dificuldades fi-
nanceiras. E o governador, 
sensivelmente, lança esse 
projeto aqui em Valparaí-
so”, disse. O prefeito falou 
também dos investimen-
tos em Educação. “Aqui, na 
nossa cidade, são mais de 
R$ 17 milhões.”

Mães de Goiás
A meta do Estado é 

beneficiar 100 mil mulhe-
res, com filhos entre zero 
e seis anos de idade, em 
situação de extrema vul-
nerabilidade. O programa 
de distribuição de renda é 
pioneiro no Brasil e garan-
te o auxílio de R$ 250 por 
mês. Com esse dinheiro, o 
Mães de Goiás busca ga-
rantir segurança alimen-
tar, fomentar renda para 
as famílias e também mo-
vimentar a economia dos 
municípios. Além disso, 
a iniciativa visa oferecer 
melhor qualidade de vida 
e assegurar a permanên-
cia das crianças na escola.

No programa Mães de 
Goiás, as mães são se-
lecionadas pela base de 
dados do Cadastro Único 
(CadÚnico), do Governo 
Federal. As mulheres con-
templadas são atendidas 

por meio de um calendá-
rio progressivo, que inclui 
todas as beneficiárias em 
até 10 meses. Dessa for-
ma, aproximadamente 10 
mil famílias receberão o 
auxílio por mês.

Presença
Estiveram presentes 

ao evento em Valparaíso 
de Goiás também a vice-
-prefeita Zeli Fritsche; os 
vereadores do município 
Jorge Recife, Zequinha e 
Maria Dumonte; o secre-
tário municipal de Assis-
tência Social e Cidadania 
de Valparaíso de Goiás, 
José Antônio; o ex-prefeito 
da cidade, José Valdécio; 
o prefeito de Novo Gama, 
Carlinhos do Mangão; o 
comandante do 5° Co-
mando Regional da Polícia 
Militar (5° CRPM), coronel 
Giovane Rosa da Silva; 
o comandante do 4° Co-
mando Regional Bombeiro 
Militar (4° CRBM), tenente-
-coronel Eduardo de Sousa 
e Silva; o major do Colégio 
da Polícia Militar do Estado 
de Goiás (CPMG) Fernando 
Pessoa, Eric Chiericato; o 
pastor Milton Pereira; o 
administrador do bairro 
Céu Azul, Paulo Baiano; 
além de demais autorida-
des políticas, lideranças 
classistas e outras pesso-
as convidadas.

desde setembro, 49 municípios 
receberam cartões do programa, que 
vai alcançar 44 mil famílias ainda em 
novembro. Computadores chegam 
a todos os alunos do último ano 
do ensino médio da rede estadual. 
“Tratamos da vulnerabilidade, mas, ao 
mesmo tempo, buscamos saídas para 
que as pessoas não continuem nessa 
condição”, diz governador
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Caiado, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, durante distribuição de 1.556 cartões do Programa Mães de Goiás e 1.367 Chromebooks

“Meu objetivo é fazer com que o dinheiro seja aplicado para 
melhorar a vida das pessoas”, Governador Ronaldo Caiado
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ElEiÇÕES oaB-Go

Mulher de Lara e Juiz viram alvos de ‘fake news’

a disputa pelo co-
mando da OAB-
-Goiás entra na 

reta final com o aumento 
na circulação ‘fake news’ 
que não tem perdoado 
nem membros das famí-
lias dos candidatos. Uma 
das vítimas da estratégia 
de desgastar o adversário 
é a esposa do postulante 
da chapa da situação, Ra-
fael Lara, líder na corrida 
segundo as pesquisas. 

Danielle Andrade 
Rosa Martins foi alvo 
de matéria publica-
da no site Juri News, 
na última terça-feira 
(9) na qual relata que 
uma empresa, da qual 
é sócia, teria prestado 
serviço para promover 
eventos e cursos da 
Escola Superior de Ad-
vocacia (ESA), entidade 

que Lara é diretor-geral.
A ‘fake news’ provocou 

reação imediata da cam-
panha de Lara. Em vídeo, 
o candidato à presidente 
da OAB-Goiás reforçou 
“com muita indignação” 
que nem a esposa e 
qualquer empresa liga-
da a ela “jamais pres-
taram qualquer tipo de 
serviço ou receberam 
um único centavo da 
OAB ou da ESA Goiás”. 

A matéria chega a en-
volver o juiz do Trabalho 
e ex-presidente da Asso-
ciação dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Alexandre 
Valle Piovesan, ao afir-
mar que o magistrado 
“seria usado como o pro-
fissional da área para 
receber indicações e 
ter privilégios para 

ministrar cursos na 
ESA”. Alexandre teria 
participados de cursos 
na Escola Superior de 
forma voluntária. 

O magistrado, assim 
como Rafael Lara, já se 
manifestou que vão acio-
nar na Justiça criminal-
mente o veículo de co-
municação e as pessoas 
que distribuíram a ‘fake 
news’. Durante o vídeo 
gravado a seus apoiado-
res, o candidato da situ-
ação condenou a prática 
dos adversários.

“É como se a oposição 
estivesse medindo o juiz 
Alexandre e a minha es-
posa Danielle pela régua 
deles, pelas maneiras que 
eles fazem as coisas. Isto 
tem que ter um basta. Os 
responsáveis responde-
ram criminalmente por 

mais essa infâmia”, disse. 

Ataques 
intensificados

O caso da esposa de 
Lara revela que os ata-
ques, principalmente por 
meio de ‘fake News’, in-
tensificaram nessa reta fi-
nal da campanha. Segun-
do as pesquisas, o quadro 
de estagnação da disputa 
favorece o primeiro co-
locado Rafael Lara, que 
passou a ser a principal 
vítima das campanhas de 
desconstrução.

Na maioria dos levanta-
mentos divulgados no fi-
nal do mês passado, início 
de novembro, Lara aparece 
com ao menos 5 pontos 
porcentuais de frente do 
segundo colocado, Pedro 
Paulo de Medeiros.

Campanha entra nos seus últimos dias: adversários do primeiro colocado nas pesquisas intensificam ataques
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Pedro Paulo Medeiros, candidato oposicionista: atrás nas 
pesquisas, não explicou seu envolvimento em episódios 
polêmicos que colocam a OAB-GO nas páginas policiais

Advogados inadimplentes 
com a Ordem dos Advo-
gados do Brasil-Seção de 
Goiás não poderão votar 
nas eleições classistas do 
próximo dia 19. A polêmi-
ca foi encerrada com a de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal, nesta quarta, 10, 
recusando seguimento a 
uma reclamação do advo-
gado Pedro Paulo Medei-
ros, candidato a presiden-
te da Ordem pela Chapa 
5, que pretendia anular a 
sentença do Superior Tri-

bunal de Justiça que vetou 
o direito de voto a quem 
não está com a anuidade 
em dia.

Em despacho, o pre-
sidente do STF Luiz Fux 
reconheceu que a inadim-
plência dos profissionais 
do Direito com a OAB não 
pode impedir o exercício 
da profissão, porém essa 
abertura não se estende 
automaticamente ao direi-
to de votar para a escolha 
do comando das seccio-
nais estaduais da Ordem.

Pedro Paulo investiu 
tudo na extensão do di-
reito de voto mesmo a 
quem não está em dia 
com a anuidade e chegou 
a conseguir duas decisões 
favoráveis, na 1ª instância 
da Justiça Federal e no Tri-
bunal Federal de Recursos, 
em Belo Horizonte. Em 
seguida, foi derrotado no 
STJ, que revogou os despa-
chos anteriores e manteve 
a proibição de votar para 
quem está inadimplente 
com a anuidade.

Acostumado a advogar 
em Brasília, junto aos tri-
bunais superiores, Pepê 
recorreu ao STF e garantiu 
que conseguiria garantir 
aos que estão com a anui-
dade atrasada o mesmo 
direito de voto assegurado 
a quem paga em dia. Deu 
com os burros n’água: a 
pretensão foi negada. Na 
eleição do dia 19, em Goi-
ás, só terá acesso às urnas 
a maioria da advocacia 
que cumpre a sua obriga-
ção com a Ordem. 

No desfecho do proces-
so sobre o “escândalo das 
carteirinhas”, a Justiça Fe-
deral determinou que uma 
multa referente às fraudes 
no Exame de Ordem fosse 
revertida para o combate 
à Covid-19. O montante 
total foi de R$196.673,87, 
doado à Universidade Fe-
deral de Goiás, há pouco 
mais de um ano.

A multa foi mais um 
componente da herança 
maldita deixada pela OAB 

Forte para a gestão de Lú-
cio Flávio Paiva, obrigada 
a recolher o valor à Justiça 
Federal.  Ao pagar, a OAB in-
formou que a destinação de 
recursos para ações de com-
bate ao coronavírus deveria 
ser vista com bons olhos. 

“Ainda que o lamentá-
vel escândalo da fraude no 
Exame de Ordem ocorri-
do em 2007 seja de triste 
memória para a advocacia 
goiana, saber que os re-
cursos serão destinados a 

beneficiar a população traz 
um alento à atual gestão da 
OAB-GO, que com sacrifício 
aos cofres da instituição 
paga por erros cometidos 
no passado; que, espera-se, 
jamais voltem a se repetir”, 
disse a nota de Lúcio Flávio.

O Ministério Público 
Federal pediu a destina-
ção dos recursos da multa 
à UFG, apontando que “o 
dinheiro oriundo dessas 
ações reparatórias deve 
ser empregado em bene-

fício dos interesses difusos 
da coletividade afetada”. 
Diante da situação de ca-
lamidade provocada pela 
pandemia do coronavírus, 
o órgão decidiu que a des-
tinação mais correta seria 
o combate à Covid-19.

Com isso, o procurador 
de Justiça Hélio Telho pe-
diu que o montante fosse 
transferido à UFG, que fez 
a sua aplicação nos seus 
laboratórios de testes so-
bre a Covid-19.
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Presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux: só 
tem direito a votar quem está em dia com a anuidade

Pedro Paulo, o Pepê: site Consultor Jurídico noticiou a prisão

Supremo Tribunal recusa ação de Pepê
que queria dar voto aos inadimplentes

Você sabia: “escândalo das carteirinhas”
custou R$ 200 mil em multa para a OAB
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Caiado anuncia mutirões em 
homenagem a Iris Rezende

Em homenagem ao 
ex-prefeito de Goiâ-
nia e ex-governador, 

Iris Rezende, o governador 
Ronaldo Caiado anunciou, 
nesta terça-feira (9/11), 
a volta dos mutirões or-
ganizados pelo Estado, 
com oferta de serviços 
prestados diretamente ao 
cidadão. “Ele tem a pa-
tente dessa maneira de 
fazer política, que ouve o 
povo, sempre sensível às 
demandas”, disse, durante 
mensagem no velório do 
líder do MDB, que faleceu 
nesta madrugada de terça-
-feira (9/11) em decorrên-
cia de complicações de um 
Acidente Vascular Cerebral 
Hemorrágico (AVCH).

Caiado informou que o 
primeiro Mutirão do Go-
verno de Goiás em sua 
nova já tem data marcada: 
20 de novembro, na região 
Noroeste de Goiânia. “Infe-
lizmente, vamos ter essa 
ausência, mas será uma 
homenagem a Iris Rezen-
de”, destacou.

Iris foi velado no Palá-

cio das Esmeraldas com 
honras de líder de Estado. 
“Da mesma maneira que 
o palácio foi oferecido 
em sua inteireza ao ex-
-governador Maguito Vile-
la, também assim foi feito 
ao ex-governador Iris Re-
zende, para que a família 
se despedisse com todas 
as honras que ele merece”, 
afirmou Caiado.

O corpo do ex-prefeito 
de Goiânia chegou à capi-
tal por volta de 14 horas, 
no hangar do Estado, no 
Aeroporto Santa Genove-
va. De lá, em carro aberto 
do Corpo de Bombeiros, 
saiu em cortejo até o Pa-
lácio das Esmeraldas. No 
percurso, passou pelas 
Avenidas Meia Ponte, In-
dependência, pela Câmara 
de Vereadores, Alameda do 
Buritis, em frente à Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego) e ao Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO), e, 
finalmente, pela Rua 83.

O cortejo chegou ao 
Palácio das Esmeraldas 
por volta das 15h30. Ini-

cialmente, a cerimônia 
ocorreu somente para 
familiares. Foi celebrado 
culto ecumênico por dom 
Washington Cruz e pelo 
pastor Marcos. Posterior-
mente, a população teve 
acesso ao Salão Dona Ger-
cina Borges, onde milhares 
de pessoas, muitas delas 
beneficiadas com os muti-
rões na região Noroeste de 
Goiânia, puderam dar o úl-
timo adeus a Iris Rezende.

Reconhecimento
Caiado destacou que 

Iris galgou todos os de-
graus e fez uma escola po-
lítica dentro de Goiás.  “Ele 
ascendeu em decorrência 
de sua capacidade, dedi-

cação e empenho em se 
tornar uma referência no 
Estado”, afirmou. “Até por 
isso, permaneceu na vida 
pública por mais de 60 
anos”, citou. “Foi um ges-
tor reconhecido, que sabia 
trazer soluções para os 
momentos mais difíceis. A 
cada mandato se superava. 
O MDB é um partido forte, 
mas é muito mais forte em 
Goiás do que nas demais 
federações porque, aqui, 
teve um líder. Iris mostrou 
como governar com pai-
xão e assim fez também 
na capital”, lembrou o go-
vernador.

Sempre atuante ao 
lado do pai, a filha de Iris, 
Ana Paula Craveiro, disse 

que ele deixa um grande 
exemplo. “Vai deixar mui-
ta saudade, fazer muita 
falta, mas será lembrado 
nas obras. É o legado que 
ele deixa para todos nós”, 
declarou. Ela ainda pon-
tuou que o pai sempre 
governou com amor. “O 
maior dom dele era cuidar 
e amar. Hoje, vejo que era 
amado na mesma medida 
e isso me deixa muito gra-
ta. Agradeço a todos que 
oraram e torceram por ele”, 
afirmou.

Bastante emocionada 
durante o velório, a esposa 
Iris de Araújo agradeceu a 
gentileza do governador 
Ronaldo Caiado por estar 
sempre ao lado de sua 

família. “Nos prestou toda 
assistência necessária em 
São Paulo e aqui, desde o 
primeiro momento em que 
Iris sofreu o AVC”, recordou.

Mutirão
Ao anunciar o retorno 

dos mutirões durante ve-
lório no Palácio das Esme-
raldas, o governador obser-
vou que “Iris mostrou ao 
país que político precisar 
ter sensibilidade, escutar 
as pessoas e ter condições, 
mesmo após o mandato, de 
continuar circulando pela 
cidade, entrando em todos 
os bairros e lugares. Esse 
homem, sem sombra de 
dúvida, governou conforme 
a população desejou”.

Governador, durante velório no 
Palácio das esmeraldas, informa 
que primeiro evento será realizado 
no dia 20 de novembro, na região 
noroeste de Goiânia, com oferta de 
serviços diretamente à população.  
“Infelizmente, teremos a ausência, 
mas será o mutirão Iris rezende
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Governador Ronaldo Caiado, no Palácio das Esmeraldas, durante velório, faz anúncio de Mutirão do Governo de 
Goiás em homenagem a um dos maiores líderes políticos do Estado: primeiro será realizado em 20 de novembro

PRoGRaMa MaNDato DE toDoS

Lissauer leva gabinete itinerante para Região Oeste

O deputado Lissauer Viei-
ra, presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), dá continuidade 
ao programa Mandato de 
Todos – Gabinete Itine-
rante neste sábado, 13, 
em visita à Região Oes-
te. Durante todo o dia, o 
parlamentar estará em 
Piranhas para audiências 
com o prefeito, secretários 

e vereadores do municí-
pio e também de cidades 
próximas como Aragarças, 
Palestina, Doverlândia, Ba-
lisa, Caiapônia, Arenópolis 
e Bom Jardim.

A iniciativa, segundo 
Lissauer, visa facilitar o 
acesso de lideranças mu-
nicipais ao seu gabinete, 
buscando discutir e me-
lhor atender as deman-

das das cidades. “Precisa-
mos estar cada vez mais 
próximos da população, 
conhecendo a realida-
de e as necessidades de 
cada município”, expli-
ca o presidente da Ale-
go. “Com esse programa, 
queremos estreitar essa 
relação com os chefes 
dos Executivos munici-
pais e também com toda 
a sociedade, colocando o 
nosso gabinete à inteira 
disposição da comunida-
de”, completa o deputado.

Com o programa Man-
dato de Todos – Gabinete 
Itinerante, Lissauer re-

força sua conduta muni-
cipalista e intensifica a 
atuação da Assembleia 
Legislativa em favor das 
cidades do interior. Essa 
é a segunda edição do 
programa que começou 
em Itarumã, atendendo 
municípios daquela re-
gião. “A nossa intenção é 
chegar nos quatro cantos 
de Goiás. Não podemos 
limitar a nossa atividade 
parlamentar, fomos elei-
tos para trabalhar pelas 
pessoas e esse é o nosso 
papel enquanto repre-
sentantes públicos”, afir-
ma o deputado.
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Durante todo o dia, o parlamentar estará em Piranhas para 
audiências com o prefeito, secretários e vereadores 
do município e também de cidades próximas

Iniciativa, segundo presidente da Alego, visa 
facilitar o acesso de lideranças municipais 
ao seu gabinete, buscando discutir e melhor 
atender as demandas das cidades
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Prefeitura de Goiânia facilita acesso 
às vagas em escolas e Cmeis da capital

o  documento estabe-
lece que 50% das 
vagas para a faixa 

etária de 6 meses a 5 anos 
e 11 meses na Educação 
Infantil serão destinadas 
para famílias atendidas 
por programas sociais e 
para os filhos de mães 
trabalhadoras que atuam 
como celetistas, servido-
ras públicas, microempre-
endedoras individuais e 
autônomas contribuintes 
do regime geral de pre-
vidência social. Os outros 
50% das vagas serão des-
tinadas para o público 
em geral. A medida visa 
democratizar o acesso ao 
ensino e facilitar a matrí-
cula de alunos nas unida-
des de ensino da capital.

Antes dessa normati-
va, 30% das vagas eram 
destinadas para famí-

lias atendidas pelo Bol-
sa Família e 30% eram 
direcionadas para mães 
trabalhadoras. Para que 
as crianças pudessem 
ser matriculadas nos dois 
grupos prioritários, as fa-
mílias tinham que com-
provar, via apresentação 
de documentação, víncu-
lo formal de trabalho e 
inscrição nos programas 
sociais do Governo Fede-
ral. Diante dessas regras, 
em 2021, a Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) identificou dificul-
dades no preenchimento 
das vagas prioritárias. Das 
4.895 vagas oferecidas 
neste ano para beneficiá-
rios de programas sociais 
e mães trabalhadoras, ape-
nas 1.627 (33,2%) foram 
preenchidas de imediato.

Com os novos critérios, 

a Prefeitura de Goiânia 
democratiza o acesso à 
Educação. “Neste ano, por 
exemplo, identificamos a 
dificuldade de alcançar o 
percentual destinado para 
os grupos prioritários. Mui-
tas mães, inclusive, não 
conseguiam matricular as 
crianças na Rede Munici-
pal de Ensino porque tive-
ram dificuldade em com-
provar vínculos formais 
de trabalho. Agora, além 
de facilitar a comprovação 
empregatícia de mães que 
atuam como autônomas 
com a simples apresen-
tação de contribuição do 
regime geral de previ-
dência, estamos amplian-
do o acesso de outras 
famílias, muitas vezes em 
situações de vulnerabili-
dade social, ao sistema 
de matrícula”, afirma o 

titular da SME, professor 
Wellington Bessa.

A portaria publicada 
hoje determina que as 
matrículas na Educação 
Infantil e no Ensino Fun-
damental serão realizadas, 
assim como no ano passa-
do, apenas com o número 
do Cadastro da Pessoa 
Física (CPF) das crianças 
e estudantes. Por isso, a 
SME orienta que os pais e 
responsáveis procurem as 
agências dos Correios, Cai-
xa Econômica e do Banco 

do Brasil para emitir o do-
cumento. Para 2022, o pro-
cesso para realização de 
matrículas obedecerá as 
seguintes etapas: I) Cadas-
tro Antecipado; II) Valida-
ção do Cadastro (somente 
para vagas prioritárias 
em Cmeis/CEIs); III) So-
licitação de Vagas; e IV) 
Efetivação da Matrícula.

O Cadastro Antecipado 
será aberto em dezembro 
e deverá ser realizado so-
mente pela internet, no 
site sme.goiania.go.gov.br. 

Nesta fase, os interessados 
devem incluir no sistema 
os dados das crianças e 
estudantes, bem como dos 
pais ou outro responsável 
legal, e tem por objetivo 
o levantamento das de-
mandas para a Secretaria 
Municipal de Educação 
de Goiânia. No ato do Ca-
dastro Antecipado, o estu-
dante maior de idade, os 
pais ou outro responsável 
legal deverão responder 
ainda a um formulário 
socioeconômico.

Com a proximidade do Cadastro Antecipado para a 
matrícula de 2022 na rede municipal de ensino, a 
Prefeitura de Goiânia publicou, nesta quarta-feira 
(10/11), uma portaria com novos procedimentos para as 
inscrições de alunos nas escolas e Cmeis da capital
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Com os novos critérios, a Prefeitura de Goiânia democratiza o acesso à Educação

cultura

Confira a programação do Goiânia Canto de Ouro
deste fim de semana

A 10ª edição do Festival 
Goiânia Canto de Ouro, 
promovido pela Prefeitu-
ra de Goiânia, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura (Secult), segue 
com programação a partir 
desta quinta-feira  (11/11), 
às 20h, e segue na sexta-
-feira (12/11) e sábado 
(13/11), às 21h. No domin-
go (14/11) as apresenta-
ções  começam às 19h.

Os shows estão previs-
tos até o dia 28 de novem-
bro com a participação de 
cantores da cena cultural 
de Goiânia. A proposta do 
festival é mostrar ao pú-
blico a música popular 

brasileira, além da música 
contemporânea feita na 
capital.

No total, 50 músicos in-
tegram o elenco do Canto 
de Ouro 2021, para feste-
jar a volta dos artistas aos 
palcos e do público aos 
teatros. “O Canto de Ouro 
é fundamental para a di-
vulgação da MPB em Goi-
ás, além de abrir espaços 
para novos artistas. Este 
ano, serão 12 novos talen-
tos que se apresentarão no 
festival pela primeira vez e 
merecem reconhecimento”, 
afirma o secretário muni-
cipal de Cultura, Zander 
Fábio.

Canto de Ouro
Criado em 2008, com 

realização da Prefeitura de 
Goiânia, o Festival, desde 
então, cumpre sua tarefa 

de mostrar ao público os 
artistas que fazem e ex-
pandem a MPB na capital.

Os espetáculos são to-
dos gratuitos, com entrada 
limitada a 155 pessoas por 
ordem de chegada, ou reti-
rada de ingresso antecipa-
do na bilheteria do teatro 
em horário comercial. Ou-
tra opção para retirada de 
ingressos é pela platafor-
ma Sympla no link: https://
bit.ly CantodeOuro2021

Os eventos seguem os 
protocolos de prevenção à 
Covid-19, como distancia-
mento social, uso obriga-
tório de máscaras e álcool 
em gel. Os músicos serão 
testados para a Covid-19 
antes das apresentações. 
E para entrada da plateia 
será exigido comprovan-
te de vacina com duas ou 
única dose.
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Festival é realizado 
no Goiânia ouro 
com entrada gratuita

11/11 – bIA TAvAreS e THAInÁ JAnAÍnA
Abertura: PKn
12/11 – LUCIAnA CLÍmACo e CeLSo GALvÃo
Abertura: Pedro rAPHAeL

13/11– LAÉrCIo CorrenTInA e dU oLIveIrA
Abertura: Leonardo e Trismegisto
14/11 – GrACe venTUrInI e dArWInSon
Abertura: brUnÊ

confira cronograma de atrações:
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aZZURE clUB
O fim de semana será agitado 

na Azzure Club. Como principal 
atração nesta sexta-feira (12), 

Luíza & Maurílio agitam a 
noite. No sábado (13), é a vez 

de Rayane & Rafaela. Para 
começar a semana (véspera de 

feriado), no domingo (14), Dj 
André Melo assume o som.

PUXaDiNHo
Com data de abertura marcada 

para o dia 14 de novembro 
(domingo), com show da banda 

de pagode Menos é Mais, que 
se apresentará pela primeira 

vez em Goiânia, o ‘Puxadinho’ 
acontecerá no espaço ‘MUSIC 

STAGE’, em frente ao Shopping 
Passeio das Águas.

siMPÓsio 
GoiaNo

O advogado especialista em 
Direito Imobiliário Diego 

Amaral, à frente do escritório 
Dias & Amaral, participa 

nesta quinta-feira (11) do 
Simpósio Goiano de Direito 
Imobiliário e Urbanístico, às 

20h15. Ele discorre sobre o 
tema ‘O conceito vinculado 

à Multipropriedade e sua 
importância para a retomada 

do mercado imobiliário 
brasileiro’. Ao lado de outros 

advogados, o evento traz 
como tema norteador 

‘Institutos tradicionais e 
evoluções contemporâneas’. 

As inscrições podem ser 
feitas pelo site esa.oabgo.

org.br e presencialmente até 
uma hora antes do evento. A 

programação ocorre também 
a partir das 8h na sexta-feira 

(12), tudo forma presencial no 
Auditório da OAB-GO e com 

toda segurança sanitária.

FEsTiVal 
BaR EM BaR

Começa nesta quinta-feira o 
Festival Bar em Bar em 48 bares 

e restaurantes de Goiânia. As 
casas preparam petiscos para 

participar do festival com preços 
promocionais. São pratos para 

todos os gostos e bolsos.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Agência Eskutaki - O publicitário e empresário Lucas Mattos inaugura para convidados, nesta quinta, 11 de 
novembro, sua agência especializada em marketing de influência, a Eskutaki, no Setor Marista, em Goiânia.

A Eleição do CRF – Conselho Regional de Farmácia agita a cidade 
de Anápolis, numa reação incrível e com a CHAPA 2 – RENOVAÇÃO, 
quem tem a frente o Anapolino, Dr. Adriano Vieira, suplente 
ao Conselho Federal de Farmácia e a Dra. Sueza, professora da 
Faculdade FAMA, tiveram uma enorme virada na cidade.

2 3

4

Beachwear - A empresária e estilista Tuany Marra, proprietária 
e diretora criativa da marca Alma Lee realizará desfile beachwear 
(moda praia) da sua nova coleção Nuances, nesta quinta-feira 
(11/11), às 19h30, na loja física localizada no setor Marista.

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

Imersão - Os dentistas Thiago Firmino e Talita Soares fazem parte 
da equipe da imersão de harmonização fácil da Nobel Odontologia.
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em anápolis

Caiado vistoria Agência Empresarial dos 
Correios e anuncia parceria com Hospital

o governador Ronal-
do Caiado visto-
riou, na tarde des-

ta quarta-feira (10/11), 
em Anápolis, a Agência 
Empresarial dos Correios, 
no Distrito Agroindustrial 
de Anápolis (Daia), um 
dos maiores centros de 
distribuição da América 
Latina, e as instalações 
do Hospital Municipal Al-
fredo Abrahão, no Jardim 
Progresso. O objetivo 
foi conhecer a unidade 
de saúde, inaugurada 
na terça-feira (09/11). 
Acompanhado do pre-
sidente da Empresa 
Brasileira de Correios e 
Telégrafos, general Flo-
riano Peixoto, percorreu 
a agência que iniciou 
operação assistida, no 
dia 22 do mês passado.

“Nós somos a primeira 
Agência Empresarial do 
Centro-Oeste e ela é re-
sultado de uma luta que 
empenhamos logo no 
início do nosso mandato”, 
lembrou Caiado. Segundo 
o governador, o espaço 

fortalecerá a economia 
de Goiás e do Brasil. “Ela 
dará um suporte enorme 
aos empresários, que te-
rão facilidade, rapidez e 
garantia de que a produ-
ção industrial goiana será 
distribuída no país e no 
mundo”, explicou o chefe 
do Executivo Estadual.

“O que nós temos para 
Anápolis é grande”, pro-
jetou o general Floriano 
ao explicar os fatores de 
logística e infraestrutura 
que influenciaram na es-
colha do município para 
abrigar uma unidade em-
presarial da estatal. De 
acordo com o presidente 
dos Correios, a inaugu-
ração é apenas parte de 
um projeto maior de am-
pliação da rede de distri-
buição de mercadorias e 
encomendas no mercado 
interno e externo. “Aná-
polis tem uma estrutura 
intermodal ímpar em re-
lação ao país; nós pre-
tendemos torná-la num 
Centro Logístico Interna-
cional”, projetou Floriano.

Perfil
A nova agência é espe-

cializada no atendimento 
a empresas no Daia, que 
é parte da estrutura que 
compõe o Polo Logístico 
do Estado. Ela atende-
rá a toda a região, com 
foco em pessoas jurídi-
cas, já que possui estru-
tura especializada para 
esse perfil de clientes. A 
unidade possui 1,1 mil 
metros quadrados, com 
estacionamento e área 
para carga e descarga de 
encomendas, e deve ser 
inaugurada oficialmente 
nos próximos meses.

O serviço de coleta 
atenderá clientes situ-
ados no eixo Goiânia-
-Anápolis e garantirá 
tratamento especializado, 
mais celeridade na lo-
gística e, também, redu-
ção nos custos para os 
usuários. Esta é a segun-
da unidade estruturada 
sob este modelo no país. 
A primeira é a Agência 
Água Branca, situada em 

São Paulo (SP).
Em seu discurso, o ge-

neral Floriano disse que a 
nova unidade trará benefí-
cios para o setor empresa-
rial de todo país, uma vez 
que fortalecerá as expor-
tações. “Ganha o Estado e 
ganha o Brasil. O Estado 
na sua vocação industrial 
de produzir riquezas e o 
Brasil, que se projeta ainda 
mais no contexto interna-
cional”, ressaltou.

Saúde
Durante a agenda em 

Anápolis, o governador 
conheceu também as ins-
talações do Hospital Mu-
nicipal Alfredo Abrahão. A 
unidade possui 75 leitos, 
sendo 10 de UTI, e três 
centros cirúrgicos para 
atendimentos de urgência 
e de emergência em orto-
pedia, traumatologia e ci-
rurgias, além da realização 
de consultas ambulatoriais 
e cirurgias eletivas em vá-
rias especialidades.

O hospital, segundo o 

prefeito de Anápolis, Ro-
berto Naves, foi construído 
com apoio dos governos 
federal e estadual. “Nós 
somos parceiros do Esta-
do em todos os projetos. 
É uma parceria respeitosa 
e que deu certo. Nós co-
locamos os interesses da 
população em primeiro lu-
gar e trabalhamos em prol 
deles”, afirmou Naves.

A unidade realizará 
cirurgias de urgência e 
emergência e também 
eletivas, com estimativa 
inicial de 200 por mês. São 
mais de 3 mil metros qua-
drados de área construída. 
Na parte ambulatorial, a 
previsão é de mais de 5 
mil consultas por mês.

Ao conhecer as de-
pendências do ambula-
tório, Caiado destacou 
que o novo hospital 
servirá de apoio ao tra-
balho de regionalização 
da saúde que o Estado 
tem desenvolvido. “Ele 
vai absorver grande par-
te da região chamada de 

Pirineus, são pacientes 
de vários municípios que 
serão internados neste 
hospital. Isso vai diminuir 
a demanda reprimida por 
cirurgias eletivas”, disse o 
governador.

Parceria
Ainda segundo Caiado, 

o Governo de Goiás assi-
nará um convênio com o 
Hospital Alfredo Abrahão, 
o que garantirá mais 
atendimentos à popula-
ção de Anápolis e região. 
“O Estado fará repasses 
mensais de acordo com o 
número de cirurgias rea-
lizadas”, ponderou.

Também participaram 
da comitiva ao município 
de Anápolis o diretor de 
Negócios dos Correios, 
Alex do Nascimento; o 
superintendente estadual 
dos Correios, Alex Monte-
negro; o vice-prefeito de 
Anápolis, Márcio Cândi-
do; os deputados estadu-
ais Amilton Filho e Coro-
nel Adailton.

Unidade da estatal terá 11 mil metros 
quadrados de área construída. 
especializada no atendimento a 
empresas do daia, que é parte da 
estrutura que compõe o Polo Logístico 
de Goiás. Governador conheceu 
também as instalações do Hospital 
municipal Alfredo Abrahão. A unidade 
possui 75 leitos, sendo 10 de UTI, e três 
centros cirúrgicos para atendimentos 
de urgência e de emergência
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Caiado durante visita às instalações do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, unidade servirá de apoio ao trabalho de regionalização da saúde

educação

Estado abre processo seletivo para professor temporário

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Educação (Seduc) e da Se-
cretaria da Administração 

(Sead), abre processo se-
letivo simplificado de pro-
fessores temporários para 
composição de banco de 

habilitados do Estado. As 
inscrições estarão abertas 
de 17 a 26 de novembro 
no site selecao.go.gov.br. 
Haverá cobrança de taxa 
no valor de R$ 30,00. 

Os aprovados poderão 
ser convocados para atuar 
no Centro de Estudo e Pes-
quisa Ciranda da Arte, no 
Projeto Arte Educa – Ban-
das e Fanfarras, no Projeto 
Arte Educa – Artes Visuais, 

Dança, Teatro e Música/
Violão e no Instituto de 
Educação em Artes Profes-
sor Gustav Ritter – Forma-
ção Inicial e Continuada 
(Fics) nas áreas de Música, 
Dança e Teatro e itinerário 
de artes no Ensino Médio.

A seleção será realiza-
da em duas etapas, sendo 
análise curricular e en-
trevista, ambas de caráter 
classificatório e eliminató-

rio. Também haverá prova 
de desempenho técnico e 
didático para as funções 
destinadas ao Projeto Arte 
Educa – Bandas e Fanfar-
ras (Exceto para a modali-
dade “Linha de Frente” que 
contará com entrevista) e 
ao Instituto de Educação 
em Artes Professor Gustav 
Ritter – Formação Inicial e 
Continuada (Fics) nas áre-
as de Música, Dança e Tea-

tro e itinerário de artes no 
Ensino Médio.

A remuneração será 
conforme a carga horária 
estabelecida pela Seduc, 
que poderá ser de 20, 30 ou 
40 horas semanais. Os res-
pectivos valores estão des-
critos no edital. Para mais 
informações, os interessa-
dos devem acessar o Edital 
013/2021 na íntegra, dispo-
nível em selecao.go.gov.br.

Seleção será por meio de análise curricular 
e entrevista. Em áreas específicas, 
também haverá prova de desempenho 
técnico e didático. Inscrições estarão 
abertas de 17 a 26 próximo
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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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Por vaga antecipada na Copa, Brasil 
encara Colômbia nas Eliminatórias

o Brasil pode fina-
lizar a 13ª rodada 
das Eliminatórias 

da Copa do Mundo mate-
maticamente garantido no 
Catar. Para isso, é preciso 
bater a Colômbia nesta 
quinta-feira (11), às 21h30 
(horário de Brasília), na 
Neo Química Arena, em 
São Paulo. A Rádio Nacio-
nal transmite o confronto.

Se ganhar nesta quin-
ta, a seleção comandada 
por Tite vai a 34 pontos e 
abre 18 de diferença para 
os próprios colombianos, 
que ocupam o quarto lu-
gar e podem até igualar 
o Brasil na pontuação 
final, mas ficarão atrás 
pelo número de vitórias. 
Na pior das hipóteses, 
a equipe canarinho se 
garante na repescagem 
mundial em caso de triun-
fo na capital paulista.

A vaga direta à Copa, 
portanto, pode ser confir-
mada na sexta-feira (12), 
se o Uruguai perder da 
Argentina como anfitrião 
no estádio Campeón del 
Siglo, em Montevidéu. 

Os uruguaios somam os 
mesmos 16 pontos da Co-
lômbia, mas ainda podem 
chegar aos mesmos dez 
triunfos do Brasil, caso a 
seleção verde amarela não 
some mais pontos até o 
fim das Eliminatórias.

“Para mim, estamos 
classificados com a pon-
tuação que temos. Agora, 
partimos para um estágio 
de preparação específica 
para jogos de Copa do 
Mundo, onde podemos 
enfrentar, por exemplo, 
uma Colômbia nas quar-
tas de final ou nas oitavas 
de final. Isso é fato, como 
aconteceu em 2014. E, 
para mim, [a Colômbia] 
estará na Copa, é uma 
projeção. Nós estamos 
trabalhando em cima 
dessa evolução e dessa 
pressão que estou colo-
cando agora”, declarou 
Tite, em entrevista cole-
tiva na manhã da última 
quarta-feira (10).

À tarde, em atividade 
na própria Neo Química 
Arena, Tite confirmou a 
escalação que mandará 

a campo com quatro al-
terações em relação ao 
time que derrotou o Uru-
guai por 4 a 1 na Arena da 
Amazônia, em Manaus, no 
último dia 14 de outubro, 
pela rodada anterior das 
Eliminatórias. Retornam o 
goleiro Alisson, o lateral-
-direito Danilo, o zagueiro 
Marquinhos e o volante 
Casemiro, respectivamen-
te nas vagas de Ederson, 
Emerson, Lucas Veríssimo 

(lesionado) e Fabinho. A 
formação canarinho terá 
Alisson; Danilo, Marqui-
nhos, Thiago Silva e Alex 
Sandro; Casemiro, Fred e 
Lucas Paquetá; Raphinha, 
Gabriel Jesus e Neymar.

Apesar de ocupar um 
lugar no G4 das Elimina-
tórias e estar invicta há 
nove jogos, a Colômbia 
vive um momento irre-
gular. A seleção dirigida 
por Reinaldo Rueda (ex-

-Flamengo) venceu so-
mente duas vezes nesta 
sequência, com sete em-
pates. Nos últimos três 
compromissos, sendo 
um deles contra o pró-
prio Brasil, em casa, a 
equipe não saiu do zero.

O atacante Radamel 
Falcao Garcia, contundi-
do, é o principal desfal-
que dos Cafeteros (como 
é conhecida a seleção 
colombiana). Por outro 

lado, o meia-atacante Ja-
mes Rodriguez, ex-Real 
Madrid (Espanha) e atual-
mente no Al-Rayyan (Ca-
tar), foi convocado pela 
primeira vez após um ano 
ausente. Vale destacar 
também as presenças do 
meia Victor Cantillo (Co-
rinthians) e do atacante 
Miguel Borja (Grêmio), 
que representam o Cam-
peonato Brasileiro no se-
lecionado de Rueda.

Se vencer, seleção se garante no Catar 
caso Uruguai perca da Argentina
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A Rádio Nacional transmite o confronto, ao vivo, a partir das 21h, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e repor-
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