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mais de 70 mil atendimentos

mutirão iris rezende

ConsCiênCia negra

RogéRio 
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Primeiro 
prefeito negro 
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EntEnda Como é fEita 
a CoRREção do EnEm

5 pEssoas moRREm E mais dE 40 
fiCam fERidas Em atRopElamEnto

Caiado ao lado de Ana Paula Rezende, abre o primeiro mutirão em homenagem ao pai Iris Rezende
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aSSEMBlEia lEGiSlatiVa 

LOA é debatida nos municípios

penúltima audiência 
pública da Comissão 
de Finanças foi nesta 

6ª-feira, 19, em Doverlân-
dia. Sugestões levantadas 
serão objeto de análise 
por parte da Alego. Quatro 
deputados compareceram, 
entre eles, Lissauer.

A Câmara Municipal 
de Doverlândia sediou, na 
manhã desta sexta-feira, 
19, mais uma das audiên-
cias públicas que estão 
sendo realizadas pela Co-
missão de Finanças da As-
sembleia Legislativa visan-
do aprimorar a matéria de 
nº 7673/21, referente à Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
para o exercício financeiro 
de 2022. O sexto e penúl-
timo encontro realizado 
com essa finalidade foi 
conduzido pelo presiden-
te do colegiado, deputado 
Thiago Albernaz (Solida-
riedade). A mesa diretiva 
dos trabalhos também foi 
composta pelo presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Lissauer Vieira (PSB), pe-
los parlamentares Antô-
nio Gomide (PT) e Charles 
Bento (PRTB), além de au-
toridades municipais. 

As demandas apresen-
tadas pela prefeita de Do-
verlândia, Genilva Kátia 
Rodrigues (Republicanos), 
pelo vice-prefeito Éder 
Paulo Barreto (Cidadania), 
e pelos vereadores Nelson 

Vieira dos Santos (PSD), 
Antonio Senilson (MDB), 
Manoel Menezes de Castro 
Neto (Progressistas), Leon 
Barcelos de Urzedo (Pro-
gressistas), Lindon Jhon-
son (Republicanos), Val-
deir Alves de Sousa (PSB) 
Hércules Romano Lima 
(PDT) e Ubirazilda Neres 
Prudente Arantes (PSDB) 
foram, em sua maioria, re-
ferentes à área de infraes-
trutura, com destaque para 
a substituição de pontes e 
a construção do anel viá-
rio. Segundo os participan-
tes, essa demanda merece 
uma atenção especial do 
poder público por se tra-
tar de uma região agrícola 

e que necessita de condi-
ções adequadas para o es-
coamento da produção.

O presidente da Câmara 
Municipal de Doverlândia, 
vereador Mardemy José 
de Moraes (PT), o Giraia, 
anfitrião do encontro, re-
cepcionou os deputados, 
vereadores e secretários. 
Ele ressaltou a importân-
cia da realização da audi-
ência pública no que tange 
às melhorias que poderão 
ser trazidas à cidade e re-
gião. “É um marco para o 
nosso município”, disse. 
Além de tratar das princi-
pais demandas, voltadas 
a obras de infraestrutura, 
o vereador cobrou a obra 

que fornecerá água para 
um assentamento local.

O presidente Lissauer 
Vieira frisou a importância 
do debate da LOA no mu-
nicípio e disse acreditar 
que a realização da audi-
ência pública impulsionará 
grandes feitos na cidade, a 
partir do ano que vem. “Es-
sas audiências públicas são 
para que possamos ouvir 
a comunidade, lideranças, 
prefeitos e vereadores, para 
conhecermos as prioridades 
e incluir no relatório da LOA”, 
explicou Lissauer, a um pú-
blico de mais de 70 pessoas, 
que lotou a sede do Poder 
Legislativo de Doverlândia.

O chefe do Parlamento 

goiano ressaltou o avanço 
acelerado do agronegócio 
no município. “Tem aconte-
cido muito mais rápido que 
as ações do poder público 
e precisa da mão forte do 
mesmo para o avanço do 
setor”, disse. Na perspectiva 
de Lissauer Vieira, diferente 
de governos anteriores, a 
atual gestão estadual tem 
realizado ações e somado 
avanços na região.

Por sua vez, Thiago Al-
bernaz frisou a importância 
da audiência pública para 
a construção de um orça-
mento justo, participativo 
e que beneficie a todos. O 
parlamentar garantiu que 
as demandas estarão pre-

sentes no relatório que 
está sob responsabilidade 
do deputado Wagner Neto 
(Pros) e que serão levadas 
ao debate no Plenário da 
Assembleia Legislativa. 

O deputado Antônio Go-
mide (PT), que tem marcado 
presença nessas audiências 
públicas realizadas nos 
quatro cantos do estado, 
reforçou a importância de o 
Parlamento estadual se co-
municar com a população, 
por meio desses encontros 
regionais. “Esses debates 
que têm sido feitos sobre a 
LOA 2022 tem a prerrogati-
va de envolver municípios e 
lideranças municipais para 
buscar melhorar a propos-
ta orçamentária. A Alego 
cumpre o seu papel quando 
chama as câmaras munici-
pais e prefeitos para fazer 
esse debate”, afirmou.  

Na perspectiva do de-
putado Charles Bento 
(PRTB), “é muito importan-
te conhecer os principais 
gargalos das cidades para 
a construção do orçamen-
to anual do Estado”. Além 
disso, ele ressaltou a im-
portância das emendas 
impositivas destinadas aos 
parlamentares estaduais. 
“Elas atendem de perto a 
população”, disse. E conti-
nuou: “Conversei com co-
merciantes e uma das maio-
res demandas é em relação 
às galerias pluviais”.

Penúltima audiência pública da Comissão de Finanças foi nesta 6ª-feira, 19, em doverlândia. Sugestões levantadas 
serão objeto de análise por parte da Alego. Quatro deputados compareceram, entre eles, Lissauer
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É um programa que virou referência e eu não tenho dúvidas que tem uma condição muito boa de 
concorrência na Unale. Vamos fazer todo o esforço para voltar com o troféu”, afirma Lissauer Vieira

Indicado pela Presidên-
cia do Legislativo goiano, 
o Programa Politizar, da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás, é um dos finalistas 
para concorrer ao prêmio 
Assembleia Cidadã, da 
União Nacional dos Le-
gisladores e Legislativos 
Estaduais (Unale), na 24ª 
Conferência Nacional da 
entidade.  As votações 
para o concurso ocorrem 
nos dias 24, 25 e 26 de 
novembro, na modalidade 
presencial, para membros 
da Unale e parlamentares 
que prestigiarem o evento. 
A votação pode ser rea-
lizada também de forma 
on-line, por meio do site 
oficial da entidade. Para 
isso, é necessário se ins-
crever na conferência, por 
meio de cadastro dispo-
nível neste link: https://
sis.automacaodeeventos.
com.br/2021/unale/sis/

inscricao/index.asp
Para o presidente do 

Parlamento goiano, depu-
tado Lissauer Vieira (PSB), 
o projeto possui grande re-
levância e requisitos para 
vencer. “Do Politizar saíram 
projetos que viraram leis 
em Goiás. É um programa 
que virou referência e eu 
não tenho dúvidas de que 
tem uma condição muito 

boa de concorrência na 
Unale. Nós vamos fazer 
todo o esforço para voltar 
com o troféu”, frisa. 

O programa Politizar é 
um projeto de iniciativa 
do Legislativo goiano, em 
parceria com a Univer-
sidade Federal de Goiás 
(UFG), que tem como obje-
tivo aproximar estudantes 
universitários do Poder 

Público, especificamente, 
do Legislativo, além de 
contribuir com a formação 
cidadã e educação política 
dos acadêmicos.

Para atender a esse 
intuito, os participantes 
têm experiências práticas 
sobre a política brasileira, 
por meio de uma vivên-
cia que simula atividades 
cotidianas de deputados 

estaduais, assessores de 
comunicação e jornalistas 
políticos dentro do Parla-
mento estadual. “O Poli-
tizar é um programa que 
deu certo aqui na Assem-
bleia e virou referência 
para várias outras Casas 
Legislativas do país”, pon-
tua Lissauer Vieira.

“Um programa que si-
mula o Parlamento, que 
traz estudantes e os apro-
xima a conhecer as trami-
tações da Casa Legislati-
va. Esse é um objetivo que 
temos na nossa gestão. 
Fazer com que as pesso-
as se interessem cada vez 
mais sobre os processos 
legislativos, sobre a tra-
mitação desses proces-
sos e conheçam, de fato, 
a atuação do deputado e 
sua importância”, elucida 
o presidente da Alego. 

Coordenadora do pro-
jeto desde 2013, Mariza 

Barboza comemora a par-
ticipação do Politizar no 
concurso e pede empenho 
para a população goiana, 
bem como aos deputados 
e servidores da Casa, para 
a conquista do título. “Caso 
venha a acontecer a vitória 
do Politizar, será a primeira 
vez que um projeto goiano 
vence . O Politizar, a cada 
ano, abrange mais municí-
pios goianos e também há 
o crescimento do número 
de inscritos”, pontua.

De acordo com Mariza, 
foi enviado um material 
elucidativo a respeito do 
programa, para avaliação. 
O Politizar permaneceu, 
inicialmente, entre os sete 
finalistas. Nesta última 
etapa, o projeto desenvol-
vido pela Alego foi selecio-
nado para estar entre os 
três finalistas. O trabalho 
ocupa a categoria de pro-
jetos especiais.
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Programa desenvolvido pela Alego e UFG é um dos finalistas no prêmio Assembleia Cidadã, da Unale, 
na 24ª Conferência Nacional da entidade. As votações para o concurso ocorrem nos dias 24, 25 e 26 

Politizar está na final do maior evento Legislativo da América Latina
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mutirão iris rezende

“Enquanto eu for governador, o Mutirão 
vai percorrer Goiás”, diz Ronaldo Caiado

o governador Ronal-
do Caiado cele-
brou a realização 

de mais de 70 mil atendi-
mentos nos dois dias de 
programação da primeira 
edição do Mutirão Iris Re-
zende Governo de Goiás, 
encerrado neste domingo 
(21), e anunciou a conti-
nuidade do projeto que 
deve contemplar todas as 
regiões de Goiás.

Em dois dias de pro-
gramação, 55 mil pessoas 
procuraram os serviços 
no local e tiveram acesso 
ao modelo de atendimen-
to idealizado pelo ex-
-governador Iris Rezende. 
A próxima edição já está 
confirmada para ocorrer 
nos dias 11 e 12 de de-
zembro e será realizada 
no município de Apare-
cida de Goiânia com um 

tributo à cantora Marília 
Mendonça. “Enquanto for 
governador, essa estrutu-
ra vai percorrer o estado 
de Goiás”, definiu Caiado.

O encerramento da pri-
meira edição do Mutirão 
Iris Rezende Governo de 
Goiás foi feito pelo próprio 
governador que percorreu 
toda a estrutura montada 
no Setor Morada do Sol, 
em Goiânia, e esteve ao 
lado da população durante 
os atendimentos ao longo 
da manhã deste domingo. 
Caiado também integrou a 
ação final do evento com 
plantio de mudas de ipê, 
no local onde foi realizado.

“É a função do estado 
manter aquela tradição, 
que foi muito bem colo-
cada pelo Iris Rezende, 
de proximidade com o 
povo, de ouvir a neces-

sidade da população e 
ajudar”, declarou Caiado. 
Um dos destaques desta 
edição, com organização 
do Governo de Goiás, foi 
a aposta na aplicação 
de amplo aporte tecno-
lógico, estrutural e de 
recursos humanos para 
levar o melhor atendi-
mento aos moradores 
da região Noroeste.

Próximas Edições

O governador mapeou a 
sequência de continuidade 
do Mutirão. “A programação 
já está feita”, apontou, ao 
citar a próxima edição, em 
Aparecida de Goiânia, se-
guida de outros municípios 
que estarão concentradas 
na Região Metropolitana. 
De acordo com o governa-

dor, a expectativa é atender 
o extremo Nordeste de Goi-
ás e, depois, o Entorno do 
Distrito Federal.

“O Mutirão Iris Rezende 
Governo de Goiás superou 
todas as nossas expecta-
tivas”, avaliou Aristóteles 
de Paula, o Toti, que atuou 
nas edições de mutirões 
ao lado de Iris Rezende e 
atuou no planejamento 

e execução desta edição. 
“Tudo isso só engrande-
ce a administração, todo 
secretariado participou 
ativamente. Vimos como 
o governador trabalha 
e percebemos como ele 
tem atenção para com o 
povo”, afirmou.

Com 70 mil atendimen-
tos e um público de 55 
mil pessoas, o balanço da 
primeira edição foi consi-
derado muito positivo não 
apenas pela projeção nu-
mérica, mas pela qualida-
de dos serviços oferecidos. 
“Isso aqui é algo que as 
pessoas se sentem respei-
tadas. As pessoas sentem a 
presença do Estado”, desta-
cou o governador que ex-
pressou que não há nada 
mais “gratificante” na vida.

Serviços
Em dois dias de pro-

gramação, R$ 50 milhões 
em obras de saneamento 
básico foram destinados 
à região. Um total de 3 
mil mulheres foram con-
templadas com o cartão 
Mães de Goiás que garan-
te, mensalmente, R$ 250 
para alimentação dos 
filhos entre zero a seis 
anos de idade e que estão 
na base de dados CadÚni-
co do Governo Federal.

Próxima edição já está definida para 
ocorrer em Aparecida de Goiânia, no 
mês de dezembro. Nesta primeira 
etapa do projeto, em dois dias 
de programação, 55 mil pessoas 
passaram pela estrutura montada no 
Setor Morada do Sol, em Goiânia
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Governador Ronaldo Caiado no segundo dia da primeira edição do Mutirão Iris Rezende Governo de 
Goiás: “É a função do estado manter aquela tradição, que foi muito bem colocada pelo Iris, de proximi-
dade com o povo, de ouvir a necessidade da população e ajudar” 

Destas, 674 com entrega 
de escrituras e outras 332 
com a etapa de coleta de 
assinaturas nos documen-
tos de suas moradias, que 
depois serão encaminha-
das pela agência para re-
gistro em cartório antes da 
entrega definitiva.

Já os totens do Expres-
so, plataforma de aten-
dimento digital do Vapt 
Vupt, ofereceram mais de 
20 serviços. Já o Atende 
Mais realizou primeira e 
segunda via de CPF, reca-
dastramento do Goiasprev, 
senha para consignação e 
itens do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran), 
como acesso a boletos 
on-line do Imposto so-
bre Propriedade de Ve-
ículo Automotor (IPVA), 
multas, licenciamentos 
e emissão de Certificado 

de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV).

Na economia, serviços 
como parcelamento de IPVA 
e emissão de documentos 
para microempreendedor 
individual e produtor rural. 
Cidadãos tiveram acesso, 
ainda, a serviços nos setores 
de meio ambiente, educa-
ção, saneamento básico, en-
tre outros. Houve também 
corte de cabelo, registro de 
certidões de nascimento, 
casamento e óbito, emis-
são de passaporte do idoso, 
carteira do deficiente e do 
autista. A Secretaria de Se-
gurança Pública emitiu 300 
carteiras de identidade.

Com mais de 150 traba-
lhadores da saúde mobiliza-
dos em cada dia do Mutirão, 
entre médicos, biomédicos, 
enfermeiros e administrati-
vos, o Governo de Goiás, por 

meio da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES-GO), facili-
tou o acesso da população 
aos serviços como consul-
tas e exames oftalmoló-
gicos. Foram distribuídas 
1.200 senhas ao longo dos 

dois dias de Mutirão para 
os procedimentos.

Para a oftalmologia 
houve seis consultórios, 
sendo quatro na estrutura 
física e dois no ônibus da 
Fundação Banco de Olhos 

de Goiás (Fubog). Auto-
-refração e de tonometria 
foram os exames oferta-
dos. Caso haja necessidade 
de algum procedimento, 
o paciente já foi regulado 
para atendimento. Quando 

constatada alguma defi-
ciência visual, a pessoa 
recebeu a receita médica 
e um voucher da Organi-
zação das Voluntárias de 
Goiás (OVG) para receber 
a doação de óculos.

Na lista de atendimen-
tos disponibilizados pela 
SES-GO também estavam 
exames de imagem, como 
ultrassonografia, ecocar-
diografia e eletrocardio-
grafia, além de aferição de 
pressão arterial e glicemia, 
testagem para Covid-19 e 
vacinação contra a doença. 
Foi disponibilizada uma 
sala para médico clínico, 
para eventuais necessida-
des de atendimentos no 
local. Ainda a unidade mó-
vel (ônibus) do Hemocen-
tro de Goiás estava esta-
cionada na Praça da Feira 
para doação de sangue.
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Governador Ronaldo Caiado durante visita a estandes do 1º Mutirão Iris Rezende Governo de 
Goiás: “Sempre foi marca de boa gestão e respeito à população, de um homem que tanto cons-
truiu e deu orgulho, ex-governador, ex-prefeito de Goiânia e ex-ministro Iris Rezende Machado” 

Contato direto com a população: mais de
70 mil atendimentos foram feitos no mutirão 
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“Esses mutirões eram o que davam vida para meu pai. Esse 
contato com as pessoas, o carinho de cada um era combustível 

para ele”, disse Ana Paula Rezende, filha de Iris Rezende 

Educação

sanEamEnto para rEgião noroEstE

Foram entregues 200 
Chromebooks a estudan-
tes da rede estadual de 
educação, sendo 10.600 
em toda Goiânia. Alunos 
dos colégios estaduais 
Edmundo Rocha; Verany 
Machado De Oliveira; 
João José Coutinho; e do 
Centro de Ensino em Pe-
ríodo Integral (Cepi) Pro-

fessor Genesco Ferreira 
Bretas, todos localizados 
na região Noroeste da ca-
pital goiana, participaram 
de um aulão preparatório 
para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

Eduardo Erick Souza 
Fernandes e Amanda Mi-
ckaelly Barreto de Souza 
representaram os estu-

dantes. “Agradeço o go-
vernador Ronaldo Caiado 
pelos kits de uniforme, 
Chromebook e verba para 
arrumar a quadra”, disse a 
aluna do Genesco Ferreira 
Bretas. “Agradeço também 
minha mãe, que sempre 
me acompanha nos es-
tudos e me faz esforçar 
em tudo”, disse o rapaz. 

“Ontem, Fátima [Gavioli, 
secretária da Educação] 
me contou que das 8h ao 
meio-dia, as escolas es-
taduais tiveram mais de 
35 mil matrículas novas. 
Isso quer dizer que os 
pais hoje estão dando 
preferência a elas, antes 
das particulares”, cons-
tatou Caiado.

O Mutirão Iris Rezende Go-
verno de Goiás levou R$ 50 
milhões em obras de sanea-
mento básico para a região 
Noroeste de Goiânia, entre 
serviços inaugurados, em 
andamento e autorizados. 
Um marco para o local, o 
governador Ronaldo Caiado 
entregou o empreendimen-
to realizado para implantar 
mais de 8 mil ligações do-
miciliares e 132,2 quilôme-
tros de redes coletoras dos 
sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sa-
nitário. O investimento foi 
de R$ 16 milhões.

A estrutura alcança mais 
de 34 mil moradores de 11 
bairros: Jardim Nova Espe-
rança, Setor Cândida de Mo-
raes, Setor Santos Dumont, 
Parque Industrial Paulista, 
Jardim Petrópolis, Jardim 
Novo Petrópolis, Jardim Cla-
rissa, Vila Regina, Residen-
cial 14 Bis, Jardim Bonanza 
e Setor Barra da Tijuca.

“Hoje é um dia para a 
história de Goiás. Quando o 
dinheiro público é correta-
mente aplicado, combatemos 
a corrupção, e a população 
melhora a qualidade de vida. 
Benefícios chegam. Isso que 

vemos em Goiás hoje”, afir-
mou o governador Ronaldo 
Caiado, neste sábado (20/11), 
primeiro dia do mutirão.

Em mais um ponto de 
avanço na estrutura da 
Companhia Saneamento 
de Goiás (Saneago), o go-
vernador descerrou, ainda, 
as placas de inauguração 
dos Centros de Reservação 
Curitiba I e II, no bairro Jar-
dim Curitiba, que receberam 
R$ 5 milhões em recursos. A 
obra, já pronta para entrar 
em operação, representa 
uma ampliação de 7 mi-
lhões de litros no sistema 

de reservação de água.
“No final do ano passa-

do, estivemos aqui, junta-
mente com o prefeito Iris 
Rezende, visitando as obras 
de ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário 
da região Noroeste. E hoje 
retornamos para inaugurar”, 
relembrou o presidente da 
Saneago, Ricardo Soavinski. 
“Eu sempre gosto de ressal-
tar a importância, o valor de 
cada obra. Esgoto tratado 
representa saúde pública, 
qualidade de vida, confor-
to e dignidade às pessoas”, 
complementou.

Foram entregues 200 Chromebooks a estudantes da rede estadual de educação

Caiado também autorizou duas novas obras com ordens de serviços no valor de R$ 29,7 mi

mutirão iris rEzEndE

Caiado abre 1º 
mutirão em 
homenagem 
a Iris Rezende

o governador Ronaldo 
Caiado fez a abertu-
ra do 1º Mutirão Iris 

Rezende Governo de Goiás, 
neste sábado (20), na região 
Noroeste de Goiânia. A es-
trutura foi montada na Pra-
ça da Feira, Avenida Manga-
lô, Setor Morada do Sol. O 
evento é uma homenagem 
ao ex-prefeito de Goiânia e 
ex-governador Iris Rezende, 
que faleceu no último dia 9 
de novembro e cujos even-

tos de prestação direta de 
serviços à comunidade es-
tão entre as marcas de sua 
trajetória política.

“Iris Rezende está lá 
de cima, botando as mãos 
sobre nós, e dizendo para 
manter viva a participação 
do povo nas decisões po-
líticas do Estado de Goiás. 
O espírito dele é de traba-
lhar, estender as mãos às 
pessoas”, afirmou Caiado, 
emocionado, em agradeci-

mento a todas as autorida-
des presentes, bem como 
ao público, que compare-
ceu em massa. “Excelência 
aqui em Goiás não é o go-
vernador. É o povo de Goi-
ás, o jeito de Iris Rezende 
fazer política, de Marília 
Mendonça cantar, do povo 
goiano trabalhar e produ-
zir. Esse é o Goiás de Exce-
lência, da qualidade de um 
povo que honra sua terra e 
orgulha nossa gente”, exal-
tou o governador.

“Isso me brilha os olhos: 
a pessoa receber a escritura 
da casa própria. A emoção 
da pessoa ao dizer: ‘pelo 
amor de Deus, eu esperava 
há mais de 20 anos. Para 
mim, foi o melhor presente 
de Natal”, continuou Caia-

do. “Gente, governo há dois 
anos, 10 meses e 19 dias, 
e já investimos em Goiás 
mais do que eles em 20 
anos, mesmo com pande-
mia, crise fiscal e Tesouro 
bloqueado, porque eles não 
pagavam as contas. Compa-
rem as ações”, convidou o 
governador aos presentes.

Visivelmente emociona-
da e com olhos marejados, 
a filha do líder goiano, Ana 
Paula Rezende, disse que a 
iniciativa de Caiado é “a cara 
do meu pai”. “Tenho certeza 
de que será lembrado em 
cada olhar, em cada gesto, 
em cada cabo de enxada 
presente nos mutirões”, 
pontuou Ana Paula, que 
estava acompanhada da 
irmã, Adriana, e do neto de 

Iris, Daniel. “Esses mutirões 
eram o que davam vida 
para meu pai. Esse contato 
com as pessoas, o carinho 
de cada um era combustível 
para ele. Ele ajudava muitas 
pessoas, mas era ajudado 
também, cuidado por cada 
um e cada uma que faziam 
parte disso”, acrescentou.

“Eles me honram com a 
presença e com o aval para 
que eu pudesse continuar 
esse projeto”, disse o gover-
nador. “Iris começou uma 
luta construindo mil casas 
em um dia. Jamais deixou 
de ter contato com a popu-
lação. Isso nós vamos man-
ter vivo em nosso Estado de 
Goiás”, salientou.

A manhã foi repleta de 
entregas. Caiado deu o pon-

tapé com a inauguração da 
ampliação dos sistemas de 
Abastecimento de Água e 
Esgotamento executadas 
na localidade no valor de 
R$ 16 milhões. Outras duas 
obras de saneamento bási-
co foram autorizadas pelo 
governador, com recursos 
totais de R$ 29,7 milhões, 
aplicados para implantação 
de 147 km de redes coleto-
ras de esgoto em 16 bairros 
e requalificação das redes 
de distribuição de água em 
15 setores. Em breve, en-
tram em operação os Cen-
tros de Reservação Curitiba 
I e II, unidades com serviços 
já concluídos no valor de R$ 
5 milhões e que ampliam 
a reservação de água para 
mais 7 milhões de litros.

Serviços do mutirão Iris rezende, no 
Setor morada do Sol, em Goiânia, 
englobam consultas médicas, 
exames, distribuição de mudas de 
árvores, cortes de cabelo, emissão de 
documentos, entrega de brinquedos, 
propostas educativas, workshops 
e apresentações culturais
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Como 
todo 

negro, eu 
convivi com 
o preconceito 
em vários 
momentos da 
minha vida. 
Mas nunca 
me abati. sigo 
firme e hoje 
tenho muito 
orgulho de 
ser o primeiro 
prefeito negro 
de goiânia”, 
rogério Cruz

“

dia da consciência negra

Primeiro prefeito negro, Rogério Cruz 
é símbolo de uma mudança histórica

a Prefeitura de Goiâ-
nia comemora o Dia 
da Consciência Ne-

gra (20 de novembro) de 
forma bem representativa 
neste 2021. O Executivo 
goianiense tem o primeiro 
prefeito negro de sua his-
tória. Rogério Cruz assumiu 
o Paço Municipal no dia 
15 de janeiro deste ano, 
após morte de Maguito 
Vilela, vítima de compli-
cações de Covid-19.

O prefeito reconhece 
que sua presença na che-
fia do Executivo confere a 
ele a responsabilidade de 
construir uma gestão que 
olhe para quem historica-
mente foi relegado às mar-
gens da sociedade.

“Novas lideranças que 
foram vítimas de precon-
ceito por raça, cor ou reli-
gião começam a surgir. E 
o interessante é que elas 
têm um olhar mais sen-
sível e atento a questões 
como esta justamente 
por já terem sido discri-
minadas”, comenta o che-
fe de Executivo.

Inspirado por Nelson 
Mandela, o principal lí-
der político da história da 
África do Sul, Rogério ins-
talou em seu gabinete no 
Paço Municipal um retra-
to daquele que considera 
um dos grandes nomes 
mundiais da luta contra a 
opressão racial. A obra de 
arte é assinada pelo artista 
goiano Selvo Afonso.

Feira das Pretas

Na gestão do prefeito 
Rogério Cruz, foi lançada 
a Feira das Pretas. O even-
to, que chega a sua quarta 
edição neste fim de sema-
na, exibe e venda de pe-
ças criadas por mulheres 
negras da comunidade 
local, como tecidos e rou-
pas africanas, assessórios, 
alimentos, pinturas e ar-
tesanato e visa estimular 
a valorização da negritu-
de, além de fortalecer o 
afroempreendedorismo.

Responsável pela cria-
ção da lei que instituiu em 
Goiânia o Dia de Combate 
à Intolerância Religiosa, 
Rogério acredita que “cada 
um tem direito à sua pró-
pria crença, a seguir aquilo 
que acredita”. Como repre-
sentante do poder público, 

defende que é seu dever 
assegurar que esse direi-
to seja exercido em sua 
plenitude por todos em 
todas as religiões, inclu-
sive as de matriz africana.

Executivo e 
Legislativo

Assim como na Prefei-
tura de Goiânia, a Câmara 
Municipal de Vereadores 
também é comandada por 
um presidente negro, o 
vereador Romário Policar-

po. Para ele, o Executivo e 
o Legislativo atuam para 
ampliar a inclusão social 
e econômica da população 
negra da capital.

“O Legislativo está 
sempre atento e vigilan-
te a essa demanda e vem 
atuando para equilibrar o 
acesso de todos os goia-
nienses à saúde, à educa-
ção, à habitação, ao lazer a 
cultura”, afirma Policarpo.

“O Dia da Consciência 
Negra é a oportunidade 
que temos de reafirmar 

esse compromisso e o 
prefeito Rogério, por 
sua formação e origem, 
tem demonstrado muita 
sensibilidade no atendi-
mento a essas deman-
das”, completa o presi-
dente da Câmara.

Representatividade
O cientista político Gui-

lherme Carvalho entende 
que é necessário que mais 
negros passem a ocupar 
esses espaços liderança 
pois não há representati-

vidade efetiva nas esferas 
de poder e espaços de to-
mada de decisão.

“É simbólico ter repre-
sentantes nos maiores 
cargos do Município, mas 
é necessário que mais 
pessoas consigam se fa-
zer representar pelo voto 
ou pela ocupação de es-
paços. Para que a socieda-
de tome consciência, tem 
de se tornar tradicional 
falar do problema para 
que todos entendam.”

Nesse sentido, na opi-
nião do cientista políti-
co, o papel das escolas é 
fundamental com a reali-
zação de atividades cul-
turais que falem da his-
tória do povo preto, dos 
problemas da sociedade 
de forma mais ampla e 
que se comemore o dia 
da Consciência Negra por 
meio da conscientização.

Carvalho avalia que 
Goiânia ganha com um 
prefeito negro a medi-
da em que o gestor e a 
Prefeitura dialogam com 
a sociedade, expondo os 
problemas que o prefeito 
enfrentou e enfrenta pela 
cor da sua pele e como 
ocupar um posto de po-
der chave propicia a ele 
auxiliar a promoção da 
população no alcance de 
oportunidades para que 
um dia possam ocupar 
esses postos também.

Ele destaca que a atual 
gestão estruturou secre-
tarias, superintendências 
e gerências com preocu-
pação com a representa-
tividade sexual, de gêne-
ro, direitos humanos, mas 
em especial também com 
a questão étnica. “Não 
se trata apenas de ocu-
par os mais altos postos, 
mas também os de nível 
médio e todos os pos-
tos representativos, ou 
seja, ocupar de forma 
equânime de acordo 
com a porcentagem na 
sociedade”, defende.

Além de rogério Cruz no executivo, 
a Câmara municipal de vereadores 
também é comandada por um 
presidente negro, o vereador 
romário Policarpo
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educação

Entenda como é feita a correção do Enem

o Exame Nacional 
do Ensino Médio 
(Enem) começou a 

ser aplicado ontem (21) 
para estudantes de todo 
o país. Ele terá sequên-
cia no próximo domingo 
(28). Apenas depois do 
fim da aplicação o Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) irá 
divulgar o gabarito oficial 
e os Cadernos de Ques-
tões. A previsão é que a 
divulgação ocorra no dia 
1º de dezembro. 

O Enem utiliza um sis-
tema de correção chamado 
teoria de resposta ao item 
(TRI), conhecido como um 
método antichute. Mesmo 
com o gabarito em mãos, 
não é possível saber a 
pontuação final do exa-

me. Explicações detalha-
das do cálculo da nota do 
Enem estão disponíveis 
no Guia do Participante 
do Enem 2021.

Na prova objetiva do 
Enem, a nota não é cal-
culada levando-se em 
conta somente o número 
de questões corretas, mas 
também a coerência das 
respostas do participante 
ao conjunto das questões 
que formam a prova. A TRI 
estima a dificuldade das 
questões e avalia o co-
nhecimento dos partici-
pantes. Assim, estudantes 
com o mesmo número de 
acertos da prova poderão 
ter notas diferentes. 

Provas
Nesse domingo (21), 

os estudantes fizeram as 
provas de linguagens, ci-
ências humanas e redação. 
No próximo domingo, eles 
resolverão, em cinco horas, 
as questões de ciências da 
natureza e de matemática. 
Com exceção da redação, 
todas são provas objetivas, 

de múltipla escolha. Cada 
uma com 45 questões. 

Na hora da correção, 
a TRI vai levar em consi-
deração a coerência da 
prova, ou seja, é espera-
do que um estudante que 
acerte questões muito di-
fíceis, acerte também as 
muito fáceis. Se isso não 
acontecer, o sistema pode 
entender que ele chutou 
a questão e, por isso, ele 
pontuará menos nessa 
questão do que candidatos 
que tenham mantido certa 
coerência esperada. 

Modelo 
matemático 

As questões do Enem 
são escolhidas a partir do 
Banco Nacional de Itens 
(BNI), acervo de questões 
que é frequentemente 
abastecido com novas 
questões. Cada questão é 
testada antecipadamente 
com um grupo de estu-
dantes e classificada de 
acordo com a dificuldade. 
Por causa disso, é possível 

compor várias provas do 
Enem, com temas diferen-
tes, mas com o mesmo ní-
vel de dificuldade.

Segundo o Inep, o mo-
delo matemático da TRI 
usado no Enem considera 
três parâmetros: 

*Parâmetro de discrimi-
nação: poder de discrimi-
nação que cada questão 
possui para diferenciar os 
participantes que domi-
nam dos participantes que 
não dominam a habilidade 
avaliada naquela questão.

*Parâmetro de dificul-
dade: associado à dificul-
dade da habilidade ava-
liada na questão, quanto 
maior seu valor, mais difícil 
é a questão. Ele é expres-
so na mesma escala da 
proficiência. Em uma pro-
va de qualidade, devemos 
ter questões de diferentes 
níveis de dificuldade para 
avaliar adequadamente os 
participantes em todos os 
níveis de conhecimento.

* Parâmetro de acer-
to casual: em provas de 
múltipla escolha, um par-

ticipante que não domina 
a habilidade avaliada em 
uma determinada questão 
da prova pode responder 
corretamente a um item 
devido ao acerto casual. 
Assim, esse parâmetro re-
presenta a probabilidade 
de um participante acertar 
a questão não dominando 
a habilidade exigida.

Outra característica da 
TRI é não ter um limite in-
ferior ou superior padrão 
entre as áreas de conhe-
cimento. Isso significa que 
as proficiências dos parti-
cipantes não variam entre 
zero e mil. Os valores má-
ximos e mínimos de cada 
prova dependerão das 
características dos itens 
selecionados. No Enem, 
somente a prova de reda-
ção tem um valor máximo 
(mi)l, já que o processo de 
correção é diferente.

Enem 2021
O Enem reúne mais de 

três milhões de estudan-
tes em todo o país, tanto 
na versão impressa quanto 

na versão digital. O exame 
seleciona estudantes para 
vagas do ensino superior 
público, pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
para bolsas em institui-
ções privadas, pelo Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni), e serve de 
parâmetro para o Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies). Os resulta-
dos também podem ser 
usados para ingressar 
em instituições de ensi-
no portuguesas que têm 
convênio com o Inep. 

Questões do Enem
Para testar os conheci-

mentos, os estudantes po-
dem acessar gratuitamen-
te o Questões Enem, um 
banco preparado pela Em-
presa Brasil de Comunica-
ção (EBC), que reúne todas 
as questões do Enem de 
2009 a 2020. No sistema, 
é possível escolher quais 
áreas do conhecimento 
se quer estudar. O banco 
seleciona as questões de 
maneira aleatória.  

exame terá 
sequência 
no próximo 
domingo
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covid-19

Média de mortes diárias no país fica abaixo de 200
As mortes diárias por co-
vid-19, segundo a média 
móvel de sete dias, fi-
caram, no último fim de 
semana, abaixo de 200 
pela primeira vez desde 
abril de 2020. Segundo o 
boletim Monitora Covid, 
da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), foram re-
gistradas médias de 195 
óbitos no sábado e 197 

no domingo.
A última vez que o 

total de mortes pela do-
ença havia ficado abaixo 
de 200 no país foi em 23 
de abril (198). Os óbitos 
registrados sábado e do-
mingo são os mais baixos 
desde 22 de abril (167).

Nos últimos 14 dias, 
houve um recuo de 15,1% 
na média de óbitos no 

país. Em um mês, a queda 
chega a 46,6%. Em rela-
ção ao ápice da pande-
mia, em 12 de abril, quan-
do houve 3.124 mortes, a 
média caiu 93,7%.

A média móvel de 
sete dias é calculada 
somando-se os dados do 
dia  com os seis dias an-
teriores e dividindo-se o 
resultado por sete.
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Houve média de 
195 óbitos no sábado 

e 197 no domingo

Nesse domingo (21), os estudantes 
fizeram as provas de linguagens, 

ciências humanas e redação
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Goiânia 
Mostra curtas

A edição que celebra os 20 anos do 
festival Goiânia mostra Curtas começa 

nos próximos dias e o público já pode se 
preparar para uma programação intensa 

de seis dias, com exibição de 86 filmes, 
divididos em seis mostras diferentes. 

Tem também homenagens, bate-papo, 
debate, oficina, masterclass, aula, 

palestra e pocket show. o guia com a 
programação completa está disponível 

em goianiamostracurtas.com.br.

inoar cosMÉticos 
em sua segunda coleção apresentada 
no São Paulo Fashion Week, sendo a 

primeira em formato presencial, a Santa 
resistência, da estilista mônica Sampaio, 

sobe à passarela com um casting 100% de 
mulheres pretas, que tiveram seus cabelos 

preparados com produtos da indústria 
brasileira Inoar Cosméticos. 

studio Velocity
o Studio velocity, pioneiro em studios 

boutique no brasil, se prepara para abrir 
suas portas no dia 27 de novembro na 

Asa Sul em brasília. As empresárias 
Isabella marinheiro e mariana Lisita, que 

já são detentoras de duas franquias em 
Goiânia, se juntaram aos empresários 

Alex Carvalho, Guilherme roriz e Lucas 
Lacerda para lançar a marca também 

em brasília. no Studio velocity são 
realizadas aulas de bike indoor que 

trabalham o corpo por completo e a 
mente do aluno com frases positivas 

e de superação, com um mix de 
iluminação e músicas especiais que 
criam diferentes momentos na aula

clique e retire
Com a pandemia e as necessidades 
de isolamento social as compras de 

supermercado se tornaram virtual. Por 
isso, muitas redes têm apostado nos 

deliveries. Além de economizar tempo, o 
delivery facilita o cotidiano das pessoas. 
e para auxiliar ainda mais o consumidor, 
o bretas agora tem também a opção de 

clique e retire, que permite que o cliente 
faça suas compras na comodidade de 

sua casa e apenas selecione a loja onde 
quer buscar as suas compras. Sem filas 

e sem precisar nem descer do carro. A 
facilidade já está disponível em duas 
lojas de Goiânia (Go) – Laranjeiras e 

Goiânia Shopping  - e em Uberlândia 
(mG) – loja da rondon Pacheco.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Convidadas - Keurry Lourenna, Waléria Motta eram convidadas dos anfitriões Werlan Moura e Ana Paula Moura (foto) do 
show do Zé vaqueiro em Anápolis. 
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Show - A dupla Bruno e Denner era uma das atrações do 
show que aconteceu em Anápolis na última sexta-feira e na 
foto aparece com o produtor breno Figueiredo. 

Camarote - Lourenzo brito aproveitou o show do Zé 
Vaqueiro em Anápolis no camarote do ex BBB Caio Afiune. 

Turma - Isabela, Caiube, Zé Tofofo, Leandro bomtempo, 
eduardo, nicole, Zied e nicole prestigiaram o show em Anápolis. 

Late coração - o jornalista e assessor bruninho Afonso fez a 
assessoria do show do cantor Ávine vinny em Planaltina-dF. 
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Wisconsin

EUA: cinco pessoas morrem e mais de 
40 ficam feridas em atropelamento

Pelo menos cinco 
pessoas morreram e 
mais de 40 ficaram 

feridas, entre as quais 
crianças, quando um veí-
culo atravessou um desfi-

le de Natal em Waukesha, 
no estado norte-america-
no do Wisconsin, no do-
mingo (21) à tarde.

Até o momento, as au-
toridades dos Estados 
Unidos não classificaram 
o atropelamento como 
um ato de terrorismo. O 
atropelamento ocorreu às 
16h39, no horário local.

“Neste momento, pode-
mos confirmar que cinco 
pessoas morreram e mais 
de 40 estão feridas”, infor-

mou uma publicação na 
conta da câmara da cidade, 
na qual se ressalva que os 
números “podem mudar” à 
medida em que mais infor-
mações são recolhidas.

O veículo utilizado no 
ataque, um SUV de cor 
vermelha, foi recuperado 
e uma pessoa foi detida. 
Vários vídeos publicados 
nas redes sociais mos-
tram um carro atraves-
sando o local do desfile 
em alta velocidade.

O chefe da polícia local, 
Daniel P. Thompson, afir-
mou que os seus investi-
gadores ainda trabalham 
para identificar as vítimas. 
De acordo com Thompson, 
há neste momento “uma 
pessoa de interesse sob 
custódia”. Todavia, não foi 
confirmado se se trata do 
condutor do veículo.

“Esta é ainda uma in-
vestigação em curso”, 
acrescentou, em declara-
ções a jornalistas.

Um policial de 
Waukesha disparou con-
tra o veículo, numa tenta-
tiva de detê-lo, mas nin-
guém teria sido atingido, 
ainda segundo as autori-
dades norte-americanas.

O local “encontra-se 
agora a salvo e seguro”, 
afirmou o chefe da polícia.

Escolas fechadas
A polícia indicou que to-

das as estradas no local do 
atropelamento vão per-

manecer fechadas duran-
te 24 horas, pelo menos, 
assim como o comércio.

O Distrito Escolar de 
Waukesha mandou fechar 
nesta segunda-feira (22) 
todas as a escolas.

No Twitter, o governa-
dor do Wisconsin, Tony 
Evers escreveu que reza-
ria por Waukesha “e to-
das as crianças, famílias 
e membros da comuni-
dade atingidos por este 
ato sem sentido”.

veículo atropelou 
público que 
assistia a um 
desfile de Natal
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O Distrito Escolar de Waukesha mandou fechar nesta segunda-feira (22) todas as a escolas.

Pequim

Tenista chinesa diz que está segura em ligação 
com autoridade do COI

A estrela chinesa do tê-
nis Peng Shuai fez uma 
ligação por vídeo neste 
domingo (21) com o pre-
sidente do Comitê Olím-
pico Internacional (COI) e 
disse a ele que está segu-
ra e bem, informou o Co-
mitê em comunicado.

Fotos e vídeos de 
Peng num torneio em 
Pequim neste domingo 
surtiram pouco efeito 

em mitigar preocupa-
ções internacionais após 
ela passar quase três se-
manas sem aparecer em 
público depois de acusar 
o ex-vice-premiê chinês 
de abuso sexual.

Em comunicado, o COI 
disse que no início de sua 
ligação de 30 minutos 
com o presidente, Tho-
mas Bach, Peng agrade-
ceu o COI pela preocupa-
ção com seu bem-estar.

“Ela explicou que está 
segura e bem, vivendo em 
sua casa em Pequim, mas 
que gostaria de ter sua 
privacidade respeitada 
neste momento”, disse o 
comunicado do COI. “Por 

isso, prefere passar mais 
tempo com a família e os 
amigos no momento. Ain-
da assim, ela continuará 
envolvida com o tênis, o 
esporte que ama tanto.”

A preocupação so-
bre Peng surge num 
momento em que asso-
ciações internacionais 
defensoras dos direitos 
humanos pedem boico-
te às Olimpíadas de In-
verno em Pequim, que 
acontecerão em feverei-
ro, devido ao histórico 
da China em relação aos 
direitos humanos.

Em 2 de novembro, 
Peng fez um post em 
redes sociais chinesas 

dizendo que o ex-vice-
-premiê Zhang Gaoli a 
havia assediado sexual-
mente há alguns anos. 

Nem Zhang nem o gover-
no chinês comentaram 
sua acusação. O post de 
Peng foi deletado rapida-

mente das redes sociais 
e o assunto foi banido na 
altamente censurada in-
ternet chinesa.
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Peng fez um post dizendo que o ex-vice-premiê Zhang Gaoli a havia assediado sexualmente há alguns anos

Peng agradeceu 
o CoI pela 
preocupação com 
seu bem-estar

O Distrito Escolar de Waukesha mandou fechar nesta segunda-feira (22) todas as a escolas.O Distrito Escolar de Waukesha mandou fechar nesta segunda-feira (22) todas as a escolas.O Distrito Escolar de Waukesha mandou fechar nesta segunda-feira (22) todas as a escolas.



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231segunda-feira, 22 de novembro de 2021 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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Lewis Hamilton conquista 
Grande Prêmio do Catar de F1

o h e p t a c a m p e ã o 
mundial Lewis 
Hamilton venceu 

o Grande Prêmio do Ca-
tar pela Mercedes neste 
domingo (21), reduzin-
do a vantagem de Max 
Verstappen na classifi-
cação do mundial de pi-
lotos da Fórmula 1 para 
8 pontos, com apenas 
duas corridas restantes.

Verstappen, da Red 
Bull, ficou em segundo 
após largar em sétimo 
por ser penalizado de 
perda de cinco posições 
no grid de largada por 
não respeitar bandei-
ras de advertência na 
qualificação de sábado, 
mas ganhou um ponto 
bônus por ter a volta 
mais rápida.

O bicampeão mundial 
Fernando Alonso, da Al-
pine, ficou em terceiro 

lugar, o primeiro pódio 
do espanhol de 40 anos 
desde 2014.

“Foi bem simples, es-
tava bastante solitário 
na frente”, disse Hamil-
ton, que liderou desde a 
largada e que não foi de-
safiado em nenhum mo-

mento nas 57 voltas da 
corrida noturna no Catar.

“Claro, eu gosto das cor-
ridas em que você está lu-
tando, mas precisávamos 
desses pontos hoje, então 
acho que foi um trabalho 
realmente sólido da equi-
pe […]. Que venham as 

próximas duas”, afirmou.
A vitória foi a sétima 

de Hamilton em 20 corri-
das nesta temporada e a 
102ª de sua carreira, am-
pliando um recorde.

Porém, Verstappen, ho-
landês de 24 anos, ainda 
pode vencer o campeona-

to com uma corrida de fol-
ga na próxima rodada, na 
Arábia Saudita, se Hamil-
ton não conseguir pontuar.

O mexicano Sergio Pé-
rez, da Red Bull, ficou em 
quarto, enquanto o fran-
cês Esteban Ocon, da Al-
pine, ficou em quinto.

Lance Stroll ficou em 
sexto, pela Aston Martin, 
à frente da dupla Carlos 
Sainz e Charles Leclerc, 
da Ferrari. Lando Norris 
terminou em nono, pela 
McLaren, e Sebastian Vet-
tel fechou o top 10, pela 
Aston Martin.

max verstappen 
termina em 
2º e mantém 
liderança da 
classificação
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