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RASTEIRA dE VITOR HUGO EM MENdANHA
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Verstappen terá 
primeira chance 
de ser campeão 

no GP da 
Arábia Saudita

ESportE  | 10

Deputado federal bolsonarista vai assumir o comando do PL em Goiás, com a filiação do presidente Jair Bolsonaro 
ao partido; primeira providência será afastar a sigla do apoio ao prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha 

Deputado federal bolsonarista deve assumir o comando do PL em Goiás, com a filiação de Jair Bolsonaro

cIdadES  | 4

cuLtura

Canto de ouro

Shows do festival começam 
hoje com proposta de  
mostrar ao público a Música 
Popular Brasileira (MPB) e 
a música contemporânea

poLítIca  |  3

govErno  | 6

mãES dE goIáS

aPoIo ÀS 
MuLHereS 
CHefeS de 
faMÍLIa
Ronaldo Caiado, em 
Águas Lindas de Goiás, 
entrega de cartões do 
Programa Mães de 
Goiás e Chromebooks 
para estudantes

GOVERNO DE GOIÁS
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Encontro dE Valor abad 2021

Consumidor só tem a ganhar com a venda de medicamentos 
isentos de prescrição em supermercados, defende Glaustin

a Associação Brasi-
leira de Atacadis-
tas e Distribuidores 

de Produtos Industria-
lizados (Abad) reforçou 
nesta segunda-feira (22) 
o debate em torno da 
liberação da venda de 
medicamentos isentos 
de prescrição (MIPs) em 
supermercados e lojas 
similares. Apresentado há 
dois anos pelo deputado 
federal Glaustin da Fokus 
(PSC-GO), o Projeto de Lei 
1774/19 ganhou apoio 
de grande parte do públi-
co do Encontro de Valor 
Abad 2021, em São Paulo.

“Eu tenho certeza de 
que a população ganharia 
muito com essa mudança, 

não somente atacadistas, 
distribuidores e varejis-
tas”, disse Glaustin. “Estou 
falando de remédios que 
hoje apenas drogarias 
podem comercializar, sem 
opção de ampliar o nú-
mero de pontos de venda. 
Sabemos que, quando há 
maior oferta, o consumi-
dor paga menos. Esse PL 
1774 é um dos meus pro-
jetos de maior relevância 
social, porque facilita o 
acesso a medicamentos 
em lugares onde não 
existe farmácia e há uma 
porta de supermercado 
sempre aberta.”

Segundo o advogado 
Alessandro Dessimoni, 
coordenador do comitê 

Agenda Política da Abad, 
existem no Brasil 80 mil 
farmácias e drogarias, 
diante de 1 milhão de 
pontos de venda aten-
didos por atacadistas e 
distribuidores.

“Quem pode vender 
os MIPs são somente as 
farmácias e drogarias”, 
lamentou Dessimoni. 
“Essa reserva de merca-
do permanece pratica-
mente apenas no nos-
so país. Trata-se de um 
faturamento superior a 
R$ 5 bilhões, com imen-
so potencial de impacto 
sobre micro e pequenos 
empresários, pois o esta-
belecimento com poucos 
checkouts poderia incluir 

em seu portfólio esses 
medicamentos, que são 
produtos com valor agre-
gado, capazes de gerar 
receita e emprego. Então, 
o projeto do Glaustin só 
traz fatores sociais e eco-
nômicos favoráveis.”

Em contraposição ao 
argumento do Conse-
lho Federal de Farmácia 
sobre a necessidade de 
orientação na compra e 
no uso dos MIPs, Des-
simoni lembrou que o 
próprio comércio eletrô-
nico dispensa a figura do 
farmacêutico na venda 
de remédios sem neces-
sidade de receita médi-
ca. “Você pode entrar no 
site de uma farmácia e 

pedir 20 antiácidos, sem 
qualquer resistência”, 
comentou o advogado. 
“Isso já caiu faz tempo. 
O mercado está em ou-
tro patamar.”

O PL 1774/19 atua-
liza a legislação sobre 
controle sanitário de 
insumos farmacêuticos 
(Lei 5.991/1973), que só 
permite a venda desses 
produtos em farmácias 
e drogarias ou a distri-
buição em postos de 
medicamentos. Na visão 
de Glaustin, “o uso res-
ponsável dos MIPs salva 
mais do que prejudica 
vidas”, porque desafoga 
o sistema de saúde para 
contemplar os pacientes 

de maior gravidade, que 
realmente necessitam de 
atendimento hospitalar.

A Câmara analisa a 
proposta, em caráter con-
clusivo, nas comissões de 
Seguridade Social e Fa-
mília e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Em São Paulo, a Abad 
reconheceu o empenho e 
a articulação de Glaustin 
com uma placa de ho-
menagem. O Encontro 
de Valor reuniu grandes 
executivos da indústria 
de bens de consumo e 
os 300 maiores agentes 
de distribuição do Brasil, 
representados por líderes 
com alto poder de deci-
são em suas empresas.

deputado 
federal recebeu 
apoio a projeto 
de lei durante 
encontro nacional 
da Associação 
brasileira de 
Atacadistas e 
distribuidores 
(Abad) em 
São Paulo
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Em São Paulo, a Abad reconheceu o empenho e a articulação de Glaustin com uma placa de homenagem. O Encontro de Valor reuniu grandes executivos da indústria de bens de consumo

câmara municipal dE aparEcida dE Goiânia

Empreendedorismo feminino é celebrado em sessão solene

Em ação promovida pela 
vereadora Camila Rosa 
(PSD), a Câmara Munici-
pal de Aparecida de Goiâ-
nia realizou, ontem a noi-
te, 22, sessão solene em 
homenagem às mulheres 
empreendedoras.

Camila abriu a sessão  
fazendo um breve relato 
do seu histórico familiar, 
contando que, desde sem-
pre, diante das inúmeras 
dificuldades, encontrou no 
ato de empreender uma 
forma de sustentar sua fa-
mília o que, segundo ela, 
foi o que influenciou sua 
forma de ver a vida, pauta-
da no empreendedorismo.

A vereadora ainda res-
saltou que a paixão pelas 
causas sociais, juntamen-
te do empreendedoris-
mo, foi o que possibilitou 
vencer na vida.

Em seguida, ela falou 
sobre as particularidades 
das mulheres empreende-

doras, que na maioria dos 
casos começam suas ativi-
dades como algo comple-
mentar, para ajudar na ren-
da, mas que logo se torna 
sua renda principal.

“Acredito que muitos 
aqui já começaram seus 
negócios próprios. Na 

cara, na coragem, com 
foco, força e fé, conse-
guindo romper essa bar-
reira”, exaltou Camila 
Rosa, que apresentou um 
interessante dado do Ser-
viço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) que 
mostra que, atualmente, 
9,3 milhões de brasileiras 
são donas de seus negó-
cios, sendo que em Goiás 
esse número gira em tor-
no de 350 mil mulheres.

A Presidente da Rede 
Goiana da Mulher Em-
preendedora, Ludmila da 
Mata, se mostrou honrada 
com o convite para partici-
par da solenidade.

“Iniciamos esse tra-
balho de homenagear 
o Dia Internacional da 
Mulher Empreendedora 
Goiana há quatro anos. 

E poder fazer isso aqui, 
em Aparecida de Goiâ-
nia, segundo maior colé-
gio eleitoral do Estado, é 
uma honra. Significa que 
o trabalho evoluiu e só 
foi possível  graças a uma 
mulher. Isso quer dizer 
que quando uma mulher 
ocupa um lugar de des-
taque e tem essa consci-
ência, ela é capaz de le-
vantar outras mulheres”, 
enalteceu Ludmila.

Dando seguimento, a 
vereadora por Goiânia, Ava 
Santiago, também deu sua 
contribuição ao evento.

“Me sinto emocionada 
e fortalecida por compor 
uma mesa formada só por 
mulheres”, iniciou Ava, que 
destacou um curioso fato 
sobre a arte de empreen-
der pelas mulheres.

“Escutando a história da 

Camila, penso que muitas 
mulheres faziam o empre-
endedorismo muito antes 
de saber que essa palavra 
existia, pois naturalmente 
a mulher é ensinada a cui-
dar dos outros”, destacou.

Também vereadora pela 
Capital, Sabrina Garcez 
exaltou, em nome da ve-
readora Camila e da Secre-
tária de Assistência Social 
e Primeira-Dama de Apa-
recida de Goiânia, Mayara 
Mendanha, o trabalho das 
mulheres aparecidenses 
em prol do empreendedo-
rismo feminino.

Concluindo os discur-
sos, Mayara parabenizou 
a iniciativa da autora da 
sessão solene e desta-
cou a necessidade de 
valorizar cada história 
de sucesso relatada pe-
las participantes.
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A vereadora Camila Rosa, em nome da Câmara Aparecida de 
Goiânia, entregou certificados em homenagem às empreendedoras

Propositura foi 
da vereadora 
Camila rosa
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Major Vitor Hugo trabalha contra
Mendanha e quer comandar o PL

Único trunfo do prefei-
to de Aparecida Gus-
tavo Mendanha a fa-

vor da sua pré-candidatura 
a governador, o apoio do PL 
está por um fio. O deputado 
federal Major Vitor Hugo, 
hoje no PSL, mas decidido 
a deixar a legenda para 
acompanhar o presiden-
te Jair Bolsonaro em sua 
nova filiação partidária, 
definiu como “precipitado” 
o apoio do PL em Goiás e 
da deputada federal Mo-
fatto a Mendanha.

“Flávio Canedo (presi-
dente estadual do PL) e 
Magda Moffato se preci-
pitaram em declarar apoio 
com tanto tempo de an-
tecedência ao  Mendanha”, 
garantiu Major Vitor Hugo. 
“Talvez a Magda tenha de-
finido isso antes de saber 
que o PL era uma alterna-
tiva do presidente”, pon-
tuou o deputado federal.

Ele assegurou que a deci-
são final será do presidente 
Jair Bolsonaro, caso se filie 

ao PL, como parece pro-
vável. E acrescentou que 
“uma decisão importante 
quanto o apoio a uma 
candidatura a governador 
não pode ficar restrita ao 
que o grupo da deputa-
da Magda Mofatto pensa 
para Goiás”, seguiu afir-
mando Major Vitor Hugo.

Na visão dele, “essa de-
finição, ou seja, apoiar esse 
ou aquele candidato a go-
vernador, é bem maior do 
eu e ela.  Estamos falando 
do destino do Brasil com 
um componente de Goiás 
colaborando. Temos que 
esperar o presidente de-
finir o que ele quer para 
Goiás. Se vai ter candida-
to ao governo, se vai ter 
candidato apoiado por ele 
ao Senado. A chapa para a 
Câmara. Tudo isso tem que 
ser coordenado”.

Major Vitor Hugo preten-
de conversar com Magda 
Mofatto e com o presidente 
estadual do PL Flávio Ca-
nedo (marido de Magda)? 

Negativo: “Não vou me des-
gastar em uma conversa 
com quem está a frente do 
PL hoje no Estado de Goiás 
enquanto não houver uma 
decisão efetiva e definitiva 
do presidente sobre a filia-
ção dele”, respondeu.

As declarações do de-
putado federal Major Vi-
tor Hugo foram dadas em 
uma longa entrevista ao 
site Diário de Goiás, nes-
te fim de semana. Ele não 
tem a menor simpatia por 
Gustavo Mendanha, em 
quem enxerga um político 

desfibrado e desideologi-
zado, que tem partidos de 
esquerda no secretariado 
da prefeitura de Aparecida 
e não sabe o que quer, tan-
to que hoje não é filiado a 
nenhum partido político.

Major Vitor Hugo escla-
rece que pode ser ou não 
candidato ao governo do 
Estado, dependendo da 
convocação do presidente 
Jair Bolsonaro. E Mendanha, 
pode ser esse candidato? 
A resposta vem sem hesi-
tação: “É prematuro dizer 
se ele vai receber apoio do 

presidente ou não. É uma 
decisão até da própria base 
bolsonarista em Goiás. Eu 
tenho apontado as difi-
culdades. Alguém que não 
entende ou se entende, ig-
nora, o mal que o PT, o PDT, 
PCdoB, PSB têm feito ao 
longo da história do Bra-
sil e principalmente neste 
momento. Eles propuseram 
vários pedidos de impeach-
ment contra o presidente. Já 
tinham à época da reelei-
ção do Gustavo Mendanha, 
e ele compôs com esses 
partidos, provavelmente 

sem necessidade eleitoral 
porque ele já tinha pesqui-
sas mostrando que seria 
vitorioso. Ele poderia ter 
ganho sem necessidade de 
compor com esses parti-
dos de esquerda”, reclama. 

Major Vitor Hugo, no 
entanto, tem uma defini-
ção: “Quem vai tomar a 
decisão sobre isso é o pre-
sidente Bolsonaro. Eu sou 
soldado do presidente, se 
ele decidir que apoia de-
terminada candidatura e 
não é o meu nome eu vou 
seguir”, finalizou.

Homem de confiança do presidente, 
deputado federal diz que a base 
bolsonarista no Estado não tem 
identidade com o prefeito de Aparecida
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Deputado federal Major Vitor Hugo: se Bolsonaro se 
filiar ao PL, é ele, o presidente, quem vai definir quem 
será o candidato a governador de Goiás

Deputada Federal Magda Mofatto, no momento, é a 
dona do PL em Goiás, mas isso pode mudar com a 
filiação de  Jair Bolsonaro, que passará 

As correntes políticas li-
gadas ideologicamente 
ao presidente Jair Bolso-
naro, em Goiás, rejeitam 
a hipótese de apoiar o 
prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha como 
candidato a governador 
do grupo – e não são 
poucos os motivos. Mas o 
principal dele sugere que 
Mendanha é visto como 
um “oportunista”, no qual 
não se pode confiar.

Essa posição tem sido 
externada com frequência 
pelo deputado federal Ma-
jor Vítor Hugo, ligado um-
bilicalmente ao presiden-
te, que sempre fez críticas 
pesadas a Mendanha. Ele 
vive repetindo que o pre-
feito de Aparecida não tem 
“caracterização ideológica” 
e que é um político sem 
convicções, o que o situa 
na linha contrária ao radi-

calismo de direita desaver-
gonhado que é a essência 
do bolsonarismo.

Desde que saiu do MDB, 
Mendanha vive um dile-
ma. Se quiser se lançar 
à aventura de disputar o 
governo, ele é obrigado a 
recorrer aos poucos parti-
dos de oposição que estão 
dispostos a enfrentar a re-
eleição do governador Ro-
naldo Caiado. De um lado, 
os de esquerda, liderados 
pelo PT e PSB. De outro, 
aqueles que se situam no 
espectro centro-liberal ou 
de direita mesmo, como o 
PSDB, no primeiro caso, e 
o Patriota, PL, o Podemos 
ou até em última hipótese 
o PP, a depender do rumo 
dos acontecimentos em 
2022. Claro que, juntos, 
eles não caminhariam ja-
mais. Não há meio termo.

Por ora, o PL da de-

putada federal Magda 
Mofatto é o único parti-
do que declarou apoio a 
Mendanha, abrindo uma 
crise com o diretório 
nacional, que trabalha 
para entregar a legenda 
a Bolsonaro e aceitar as 
determinações que ele 
pretende fazer quanto as 
eleições em cada Estado. 

Quem conversa com 
o prefeito de Aparecida 
sabe que ele, não sen-
do um político de ideias, 
raciocina com base no 
pragmatismo que já o le-
vou a rejeitar as opções 
de esquerda, temeroso 
de ser forçado a se ali-
nhar com a candidatura 
do ex-presidente Lula – 
teoricamente sem mui-
to espaço em um Es-
tado conservador e de 
forte base econômica 
no agronegócio.

Mas Mendanha é evan-
gélico, segmento no qual 
o bolsonarismo tem uma 
âncora. Aparentemente, a 
única alternativa que res-
ta a ele seria aderir aos 
conceitos extremistas do 
presidente, que se coa-
duna com o conservado-
rismo religioso do qual é 
militante. Mas Mendanha 
diz que não quer esse ca-
minho. E o bolsonarismo 
também não o quer. 

Não à toa, o Major Vitor 
Hugo, líder maior do gru-
po, tem avisado com fre-
quência que o prefeito de 
Aparecida não serve para 
representar o bolsonaris-
mo no Estado, por falta 
de “perfil”. É por isso que 
o deputado federal Dele-
gado Waldir, conhecedor 
profundo do pensamen-
to bolsonarista – que se 
afastou do presidente, mas 

continua identificado com 
a sua ideologia –, também 
já declarou que Mendanha 
“deveria pensar melhor” 
antes de se arriscar a sorte 
largando o mandato para 
disputar o governo.

Outro bolsonarista de 
raiz, o agitador Gustavo 
Gayer, já esteve mais pró-
ximo de Mendanha, pro-
tagonizando lives com ele 
nas redes sociais e troca de 
amabilidades. Hoje, tam-
bém se afastou, a exemplo 
de Major Araújo e Delega-
do Waldir. O campo da ex-

trema-direita, nas eleições 
de 2022, em Goiás, será 
dominado por eles, que 
não querem a companhia 
de um político oportunista 
e sem compromisso usan-
do o grupo para alcançar 
seus objetivos próprios.

Mendanha, visto com 
pouca simpatia pela es-
querda e recusando-se a 
apoiar Lula, parece não 
ter opção a não ser se 
submeter ao pelo bolso-
narismo, que, no entanto, 
o rejeita. Não vai ser fácil 
chegar a uma solução. 
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Apoio do PL era 
o único trunfo de 

Mendanha, que agora 
ficou sem nenhum 

partido ao seu lado

Inédito: esquerda e direita em Goiás
têm rejeição ao prefeito de Aparecida
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Ceasa promove Festa do Pequi

a Centrais de Abas-
tecimento de Goiás 
(Ceasa Goiás) reali-

za, na quinta feira (25), às 
10h, a abertura oficial da 
I Festa do Pequi. O even-
to, na sede da empresa 
na BR-153, Km 5,5, tem 
como objetivo ressaltar 
a importância da central 
em relação ao pequi. O 
entreposto de Goiânia é o 
responsável pela comer-
cialização do maior volu-
me do fruto no País.

A programação do 

evento prevê o descerra-
mento de placa, celebran-
do o feito, apresentações 
artísticas, com folia de reis 
da cidade de Petrolina e 
Orquestra de Violeiros de 
Goiás, além da distribuição 
de milhares de refeições, 
tendo como base a iguaria 
do Cerrado. A organização 
do evento teve o apoio da 
Emater e da Goiás Turismo, 
sendo que estão previstas, 
ainda, na programação, en-
trevistas na Rádio Ceasa e 
a distribuição de mudas de 
pequi por parte da empre-
sa de extensão rural.

Para o presidente da 
Ceasa/GO, Lineu Olimpio, 
o objetivo é deixar re-

gistrado para os anais da 
empresa e para toda a so-
ciedade a importância da 
central no comércio pe-
quizeiro. Ele acrescentou 
que faz parte das premis-
sas do governador Ronal-
do Caiado a valorização 
da cultura e da tradição 
goianas, além do forta-
lecimento institucional, o 
que realmente alavancou 
a realização da festa.

Pequi de todas 
as origens

Minas Gerais e Goiás 
são os dois maiores produ-
tores de pequi no País, po-
rém, se o assunto é venda 

e recebimento do produto, 
a Ceasa Goiás assume a li-
derança, sendo que no Es-
tado, na safra 2020/2021, 
foram produzidas 
2.039,7440 toneladas. No 
entanto, o montante que 
chegou à Ceasa para ven-
das foi 6.229.8560, ou seja, 
volume bem maior que o 
extraído no Estado, o que 
evidencia a soberania da 
central em relação à ven-
da do fruto. As vendas da 
última safra representa-
ram um aporte financeiro 
de mais de R$ 7 milhões. 
Na safra 2021/2022, que 
começou em setembro e 
segue até março, já são 
5.187 toneladas, o que cria 

a expectativa de que o pe-
qui, dessa vez, deve bater 
recorde de vendas. O total 
negociado também já pra-
ticamente atingiu o teto 
anterior, estando na casa 
de R$ 7,5 milhões.

Na Ceasa Goiás, o pequi 
começa a chegar em se-
tembro, com a remessa do 
Tocantins, que representa 
cerca de 30% de tudo que 
entra do produto no en-
treposto goiano. O pequi 
tocantinense mantém a 
demanda até meados de 
outubro, quando dá entra-
da na companhia, as pri-
meiras cargas da produção 
goiana, vinda do Norte, de 
cidades como Poranga-
tu, Crixás e Santa Tereza. 
O pequi de Minas Gerais 
pode ser encontrado na 
Ceasa/GO em dezembro, 
e é o responsável pela co-
mercialização até janeiro. 
Com menos expressivida-
de, o pequi matogrossense 
pode ser encontrado no 
mercado em meados do 
mês de novembro.

É o fruto originário do 
Noroeste goiano, às mar-
gens do Rio Araguaia, que 
é considerado o “filé mig-
non” dos pequis na Ceasa/
GO, por apresentar caroços 
maiores, mais ricos em pol-
pa e sabor. Quando a pro-
dução de São Miguel do 
Araguaia chega à Ceasa/
GO e feiras, ela apresenta 
preço mais elevado, justa-
mente por representar o 
que de melhor se produz 
em relação ao fruto.

Ouro também 
no lixo

Na Ceasa, os vendedo-
res de pequi ficam con-
centrados no GNPC-2, mais 
conhecido como Pedra 2. 
Para a recepção dos frutos, 
é montado todo um es-
quema especial de limpe-
za no entreposto. É que, no 
tempo do pequi, o quanti-
tativo do lixo produzido na 
Ceasa praticamente dobra, 
devido às cascas do fruto. 
Para se ter uma ideia, em 
um caminhão carregado 
com 20 toneladas de pe-
qui, 15 toneladas são de 
cascas, ou seja, de lixo.

Durante a estação 
pequizeira, a Pedra 2 se 
torna fonte de preocu-
pação justamente pela 
grande quantidade de 
lixo acumulado.

Pensando no apro-
veitamento desses re-
síduos, a Ceasa/GO e a 
Agência Goiana de Gás 
Canalizado (Goiásgás) 
encomendaram estudo 
sobre o potencial de se 
produzir biogás e gás 
metano, a serem utiliza-
dos como geradores de 
energia elétrica e como 
combustível veicular, a 
partir das cascas e caro-
ços descartados de pe-
qui. O responsável pela 
pesquisa foi o Centro de 
Inteligência em Energia 
Renovadas (Cibiogas), de 
Foz do Iguaçu-PR, para 
onde amostras de resí-
duos foram enviadas.

evento objetiva 
ressaltar 
importância 
da central, 
que é campeã 
de vendas do 
fruto no País. 
expectativa é que 
Safra 2021/2022 
bata recorde 
de vendas. 
Programação 
inclui 
descerramento 
de placa e 
atrações culturais

Va
sc

on
ce

lo
s N

et
o

Safra 2021/2022 na Ceasa Goiás caminha para ser uma das melhores dos 
últimos anos. Entreposto recebe quase toda a produção nacional do fruto

cultura

Shows do Festival Goiânia Canto de Ouro começam hoje

A décima edição do Festi-
val Goiânia Canto de Ouro, 
promovido pela Prefeitura 
de Goiânia, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult), inicia a úl-
tima semana de apresen-
tações nesta quarta-feira 
(24/11), às 19h. A progra-
mação segue até domingo 
(28) no palco do Centro 
Municipal de Cultura Goi-
ânia Ouro, o Cine Ouro no 
Centro, com grandes no-
mes da música goiana.

“Foi preciso reorganizar 
o cronograma, por conta 

das apresentações que fo-
ram canceladas em respeito 
ao falecimento da cantora 
Marília Mendonça. Portanto, 
nesta última semana, o Fes-
tival começa na quarta-feira 
e está repleto de shows 

imperdíveis até domingo. 
Inclusive, na sexta-feira, 25, 
temos shows sertanejos, 
uma novidade no Canto de 
Ouro. Todos estão convida-
dos para curtir bastante”, Se-
cretário municipal de Cultu-

ra, Zander Fábio.
A proposta do festival é 

mostrar ao público a Músi-
ca Popular Brasileira (MPB) 
e a música contemporânea 
feita na Capital. “Já vamos 
para a terceira semana de 

shows do Canto de Ouro e 
tem sido um sucesso. Casa 
cheia todos os dias e apre-
sentações de extrema qua-
lidade no palco do Cine 
Ouro. Além disso, o evento 
está seguindo as regras em 
respeito à pandemia, que 
ainda não acabou”, afirma 
o secretário municipal de 
Cultura, Zander Fábio.

No total, 50 músicos 
integraram o elenco do 
Canto de Ouro 2021, para 
festejar a volta dos artistas 
aos palcos e do público aos 
teatros. “O Canto de Ouro é 
fundamental para a divul-
gação da MPB em Goiás, 
além de abrir espaços para 
novos artistas. Este ano, 
serão 12 novos talentos 
que se apresentarão no 
festival pela primeira vez e 
merecem reconhecimento”, 

afirma o produtor cultural, 
Carlos Brandão.

Canto de Ouro
Criado em 2008, com 

realização da Prefeitura 
de Goiânia, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult), o Festi-
val cumpre sua tarefa de 
mostrar ao público goia-
niense e goiano os artis-
tas que fazem e expan-
dem a MPB pela 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
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A proposta do festival é mostrar ao público a Música Popular Brasileira (MPB) e a música contemporânea

Última semana tem 
programação no 
palco do Cine ouro 
até domingo (28)
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cantata de natal
A esperada Cantata de natal do Instituto rizzo será 
realizada nos dias 08 e 09 de dezembro a partir das 

19h30min. o evento, que acontecerá na Avenida Cora 
Coralina, localizada no Setor Sul, traz como novidade o 

apoio à filantropia de Goiânia. 
o coral infantil da marco escola de música e o violinista 

revelação Gabriel Figueiredo serão as atrações da Cantata 
de Natal. O evento será gratuito e oferecerá pipoca e 

algodão-doce às crianças presentes no local. Neste ano, 
será possível contribuir com o natal da esperança ao 

doar 1 kg de alimento não perecível, que será entregue à 
OVG, responsável pelo repasse às famílias em situação de 

vulnerabilidade em Goiânia. A cantata também poderá 
ser acompanhada ao vivo pelas redes sociais: Youtube: 

rizzoImobiliaria (https://www.youtube.com/user/
RizzoImobiliaria) e o  instagram: @rizzoinstituto

sustentabilidade 
O Teuto, alinhado aos princípios de ESG (Environmental, 

Social, Governance), é o primeiro laboratório da indústria 
farmacêutica brasileira a utilizar, em suas embalagens, 

o papel cartão Vitacycle. A companhia também é a 
primeira do setor a obter o certificado que comprova a 
logística reversa da matéria-prima utilizada. Produzido 

pela Papirus, uma das maiores fabricantes de papel 
cartão do País, o Vitacycle conta com 30% de fibras 

pós-consumo - provenientes da coleta de embalagens 
usadas e descartadas pelos consumidores. Por 

empregar fibras recicladas pós-consumo, o Laboratório 
adquiriu o direito de utilizar créditos de reciclagem 

que atestam a sustentabilidade da produção das 
embalagens e sua respectiva logística reversa.

Vestindo a Música brasileira
O curso de design de moda da Estácio Goiás realiza nesta 

quinta-feira (25), às 19h, o desfile ‘Vestindo a Música 
Brasileira’. Ícones da música como Anita, Rita Lee, Alceu 

Valença, Carmem Miranda e Pitty inspiraram as criações 
que serão desfiladas durante o evento sob a trilha sonora 

da dJ Tati Junqueira. As peças exploram uma cartela de 
cores que vai desde tons quentes à cores frias como cinza, 

preto e azul. muito brilho e estampas exclusivas foram 
usadas para criar looks que referenciam ritmos musicais 

como Funk, Rock, Pop, Carimbó, MPB e Samba. A ação 
arrecada alimentos não perecíveis para doação. Além 
disso, será transmitido gratuitamente para o público 

por meio do link https://bityli.com/FGsbaY

black Friday
Black Friday é sinônimo de preço baixo. E no Bretas 

não tem como ser diferente, até porque, o fim de ano 
está chegando e é hora de abastecer a despensa para 

as festas. Entre os dias 25 (quinta-feira) a 28 (domingo) 
de novembro as ofertas estarão disponíveis nas 81 
lojas físicas, no aplicativo e no sistema delivery.  os 

descontos são em todos os departamentos, como 
açougue, padaria, bebidas, pet, limpeza, higiene 

pessoal, bazar e muito mais. São reduções que 
chegam a até 50% em alguns itens.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

American Cookies – A produtora de eventos Mirelle Pinheiro, recepcionou as convidadas, Mirella 
Ávila e Hingrid Viana, na inauguração da franquia AMERICAN COOKIES, no shopping BUENA vista.

Sodiê - A empresária e proprietária da Casa & Coisa 
decora emília motta, juntamente com seu marido 
Giulliano Borges, assumem a franquia da Sodiê em 
Goiânia e prometem novidades para o Natal.

32

4

Tour – A dj marcia Cardoso fará sua primeira turnê 
internacional e já tem show marcado para dia 25 de 
dezembro na França em Paris.
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Natal dos Sonhos EBM - A central de decorados 
da ebm desenvolvimento Imobiliário levou o 
clima natalino para dentro de casa com o natal dos 
Sonhos, inaugurado no último sábado, 20/11. Na 
foto, o coordenador de inteligência comercial, Victor 
Camilo, e a coordenadora de comunicação, Lohanne 
Assis, com o bom velhinho.
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Caiado avança com o Programa Mães 
de Goiás nos municípios do Entorno

o governador Ronaldo 
Caiado esteve, nesta 
terça-feira (23/11), 

em Águas Lindas de Goiás, 
no Entorno do Distrito Fe-
deral (DF), onde entregou 
2.317 cartões do programa 
Mães de Goiás, 3.112 Chro-
mebooks a estudantes da 
3ª série do Ensino Médio 
e um laboratório móvel de 
informática para o Colégio 
Estadual Duque de Caxias. 
A solenidade foi realizada 
na sede do Instituto Fede-
ral de Goiás (IFG).

Ao todo, serão 8.552 
cartões do Mães de Goiás 
distribuídos no município. 
O benefício concede crédito 
mensal de R$ 250 a mulhe-
res com filhos de até seis 
anos de idade e que estejam 
em situação de vulnerabili-

dade social. A entrega segue 
até sexta-feira (26/11).

“Águas Lindas tem qua-
se 10% de todas as mães 
do Mães de Goiás. Vejam a 
abrangência do programa 
aqui no município”, salien-
tou o governador, ao falar 
do número de mulheres 
atendidas em relação ao 
total de 100 mil mães a 
serem beneficiadas em 
todo o Estado. A iniciativa 
injetará, mensalmente, R$ 
2.138.000,00 no municí-
pio. O valor anual de renda 
a circular com o dinheiro 
do programa alcançará R$ 
25.650.000,00. “Estou mui-
to satisfeita”, enfatizou An-
dressa Sales da Silva, mo-
radora do Jardim América 
II e mãe de duas crianças 
que serão atendidas com 

os R$ 250 do benefício.
Com as entregas desta 

semana, o Estado chega a 
25.342 cartões do Mães de 
Goiás distribuídos no Entor-
no do DF. Famílias de Padre 
Bernardo, Vila Boa, Cabecei-
ras, Cocalzinho, Planaltina, 
Formosa, Santo Antônio do 
Descoberto, Água Fria de 
Goiás, Mimoso, Abadiânia, 
Valparaíso de Goiás, Cristali-
na e Luziânia estão com os 
cartões em mãos, que foram 
entregues com o dinheiro já 
depositado e pronto para o 
uso no comércio. O próximo 
município a receber o bene-
fício é Cidade Ocidental, nos 
dias 29 e 30 de novembro.

Computadores
Na mesma solenidade, 

Caiado entregou 3.112 
Chromebooks a estudan-
tes da 3ª série do Ensi-
no Médio matriculados 
no município. A ação faz 
parte do plano de in-
vestimento do Governo 
de Goiás para promover 
condições de igualdade 
a todos os estudantes do 
Estado. “Só temos uma 
maneira de interromper 
o ciclo da pobreza: o úni-
co modelo que deu certo 
em todo o mundo foi le-
var educação às crianças”, 
afirmou Caiado. “É essa a 
maneira de recuperarmos 

a condição de viver com 
dignidade”, resumiu.

O equipamento é simi-
lar ao notebook, mas com 
a possibilidade de ser 
usado como tablet e com 
aplicativos semelhan-
tes aos de um celular. Ao 
todo, serão distribuídas 
60 mil máquinas aos es-
tudantes. Quem não tiver 
conectividade em casa 
pode usar a escola como 
ponto de apoio para bai-
xar vídeos e atividades 
para continuar os estudos 
de forma off-line em casa.

“É muito bom, uma op-
ção de nos conectar e ter 
melhores oportunidades 

de estudo. Estou muito fe-
liz”, declarou a jovem Maria 
Eduarda, uma das estudan-
tes contempladas com um 
dos Chromebooks.

Diretora do Colégio Es-
tadual Duque de Caxias, 
que recebeu um laborató-
rio móvel de informática 
durante a solenidade, Ro-
zangela Torquato Beserra 
fez um testemunho. “Um 
aluno nosso da 3ª série do 
Ensino Médio lamentou 
por ter que sair agora que 
a coisa está funcionando. A 
escola só tem a agradecer. 
Os meninos estão ansiosos 
para receber o laboratório”, 
contou a gestora.

Com etapa no município, estado 
chega a 25.342 beneficiárias do 
programa de transferência de renda 
no Entorno do DF. Iniciativa injetará 
na economia local r$ 25,6 milhões 
por ano. Computadores adquiridos 
para 3.112 alunos da rede pública têm 
mecanismo de ponta e podem ser 
usados como tablet
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Caiado, em Águas Lindas de Goiás, durante entrega de cartões do Programa Mães de Goiás, Chromebooks para estudantes e laboratório móvel de informática a escola

O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, nesta 
segunda-feira (22), na ci-
dade de Goiás, a reforma 
e ampliação do Centro de 
Ensino em Período Inte-
gral (Cepi) Lyceu de Goiás 
Professor Alcide Jubé, além 
da nova sede da Delegacia 
de Polícia Civil. Ele ainda 
vistoriou as obras de du-
plicação da rodovia GO-
070, do entroncamento 
com a GO-164 à cidade de 
Goiás, e o andamento dos 
trabalhos de construção 
da Policlínica Rio Verme-
lho, bem como das vias de 
acesso à futura unidade de 
saúde. Todos os benefícios 
somam investimentos su-
periores a R$ 97 milhões.

“Goiás é a nossa cidade 
mãe. Temos um orgulho 
imenso e queremos, cada 
vez mais, transformá-la 
naquilo que já é: o único 
município do Estado e no 
Centro-Oeste brasileiro 

considerado Patrimônio 
da Humanidade”, subli-
nhou o governador ao 
avaliar os investimentos 
feitos. Segundo ele, quan-
to mais se ofertar infra-
estrutura e qualidade de 
vida, “mais a riqueza cul-
tural será realçada, have-
rá mais turismo e renda 
para a cidade”, salientou.

Situado ao lado de ou-
tro prédio histórico cuja 
reforma foi entregue re-
centemente pela atual 
gestão do Governo de Goi-
ás, o Palácio da Instrução, 
sede da Coordenação Re-
gional de Educação (CRE) 
da cidade de Goiás, o Cepi 
Lyceu de Goiás Professor 
Alcide recebeu R$ 290 
mil em investimentos 
para a construção de no-
vos banheiros e cantina, 
além de reparos no telha-
do, pintura geral e cons-
trução de um jardim.

Em solenidade na uni-

dade de ensino, o gover-
nador Ronaldo Caiado fez 
ainda a entrega simbólica 
de 177 Chromebooks para 
estudantes do 3° ano do 
Ensino Médio matricula-
dos na rede estadual, de 
mais 417 destes aparelhos 
para a CRE de Goiás, totali-
zando 594 computadores, 
dispositivo de leitura para 
aluna com deficiência vi-
sual e anunciou a implan-
tação de uma quadra co-
berta no Cepi, que receberá 
recursos do Estado, orça-
dos em R$ 526.824,63. O 
valor integra o montante 
de mais de R$ 2,6 bi-
lhões já destinados pelo 
Governo de Goiás, desde 
2019, à Educação.

“Nós estamos dan-
do para vocês condições 
para que acreditem na 
Educação. Este é um go-
verno transparente. Todo 
centavo arrecadado é 
investido em melhorias 

na qualidade de vida das 
pessoas”, pontuou Caiado, 
em discurso no Cepi.

O governador vistoriou, 
também no centro de ensi-
no, a estrutura de um labo-
ratório móvel de informá-
tica entregue aos alunos 
e alunas. “Se um dia eu ti-
ver netos, vou contar para 
eles que a vovó trabalhou 
para um governador que 
tinha muita vontade de 
devolver Goiás aos goia-
nos. Este homem está tra-
balhando para isso”, disse 
a secretária de Estado de 
Educação, Fátima Gavioli. 
“Estamos fazendo aquilo 
que amamos, que é cuidar 
de gente”, frisou a titular 
da pasta, enaltecendo be-
nefícios fornecidos pela 
atual gestão aos profis-
sionais da área, como 
bônus aos servidores, 14° 
salário e a Bolsa Estudo 
aos estudantes do Ensino 
Médio no valor de R$ 100.
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O governador Ronaldo Caiado na inauguração da reforma do Colégio 
Estadual Lyceu de Goyaz Professor Alcide Jubé, na cidade de Goiás, 
com entrega de Chromebooks a estudantes, dispositivo de leitura para 
aluna com deficiência visual e assinatura de ato para construção 
de quadra coberta, que receberá recursos do Estado orçados em 
R$ 526 mil: valor integra montante de mais de R$ 2,6 bilhões já 
destinados pelo Governo de Goiás, desde 2019, à Educação

Governador inaugura e vistoria obras na cidade de Goiás



7quarta-feira, 24 de novembro de 2021 economia

Black Friday
Levantamento da Associação brasileira de Comércio eletrônico (AbComm) indica crescimento sig-
nificativo nas vendas e no faturamento no próximo dia 26 de novembro. As lojas virtuais do Brasil 
devem movimentar R$ 6,38 bilhões apenas nas 24 horas da sexta-feira. É um crescimento 25% su-
perior ao faturamento registrado em 2020, que já havia sido positivo em razão da aceleração digital 
provocada pela pandemia de covid-19. Na ocasião, as vendas passaram de R$ 5,1 bilhões. Ao todo, 
mais de 10,28 milhões de pedidos serão concluídos ao longo da Black Friday, com um tíquete médio 
de R$ 620 – no ano passado, o valor médio foi de R$ 668,70. As categorias “informática”, “celulares”, 
“eletrônicos”, “moda e acessórios” e “casa e decoração” estão em alta no período.

Black novemBer
A WAM Hotéis por meio do 
Prive Hotéis e Parques está 
em mês de Black November 
com ofertas imperdíveis 
para quem deseja visitar a 
cidade de Caldas Novas-GO. 
Com três parques aquáticos 
e oito hotéis com diferentes 
propostas e acomodações. Além dos preços mais atrativos, a promoção ainda garante cor-
tesia para até 2 crianças de até 12 anos de idade, desde que estejam hospedadas na mesma 
acomodação que os adultos pagantes. A opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros 
(parcela mínima de R$50,00) e acesso gratuito aos parques aquáticos Water Park, Clube 
Privé e Náutico Praia Clube. Ainda está incluso transfer exclusivo para deslocamento do 
hotel para os parques e dos parques para os hotéis, de acordo com os horários disponíveis. 
As reservas são válidas para check-in e checkout até o dia 30 de novembro de 2021. A pro-
moção não é cumulativa e segue mediante disponibilidade e taxa de ocupação, através da 
central de reservas 0800 620 7575 e site https://privehoteiseparques.com.br.

mercado
Entre os dias 25 (quinta-feira) a 28 (domingo) de novembro as ofertas estarão disponíveis 
nas 81 lojas físicas, no aplicativo e no sistema delivery do Bretas. Os descontos são em 
todos os departamentos, como açougue, padaria, bebidas, pet, limpeza, higiene pessoal, 
bazar e muito mais. São reduções que chegam a até 50% em alguns itens.

Sucroenergético
A CRV Industrial e a Cooper –Rubi, usinas sucroenergéticas localizadas no Vale do São Patrício 
(GO),  receberam a certificação internacional Halal, que  assegura que os produtos alimentícios 
foram produzidos de acordo com a jurisprudência islâmica, e, portanto, estão competentes  
a serem exportados para países muçulmanos. Essa é a primeira vez que as unidades con-
quistam essa certificação que garante a exportação do alimento, no caso o açúcar cristal 
branco, para essas nações do mundo. As auditorias foram realizadas remotamente.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Teuto, alinhado aos princípios de ESG (Environmental, Social, Governance), é o primeiro la-
boratório da indústria farmacêutica brasileira a utilizar, em suas embalagens, o papel cartão 
Vitacycle. A companhia também é a primeira do setor a obter o certificado que comprova a lo-
gística reversa da matéria-prima utilizada. Produzido pela Papirus, uma das maiores fabricantes 
de papel cartão do País, o Vitacycle conta com 30% de fibras pós-consumo - provenientes da 
coleta de embalagens usadas e descartadas pelos consumidores. Por empregar fibras recicladas 
pós-consumo, o Laboratório adquiriu o direto de utilizar créditos de reciclagem que atestam a 
sustentabilidade da produção das embalagens e sua respectiva logística reversa.

internet

Ministro diz que resultado de leilão 
do 5G aumentará competitividade

o Ministro das Co-
municações, Fabio 
Faria, disse ontem 

(23) que a entrada de 
novas operadoras com o 
resultado do leilão do 5G 
vai aumentar a competi-
tividade e fazer com que 
preço da telefonia móvel 
no 5G, “provavelmente” 
seja inferior ao da tec-
nologia 4G. Realizado no 
início do mês, o certame 
selecionou operadoras de 

serviços da nova geração 
da telefonia móvel e arre-
cadou R$ 47,2 bilhões.

O leilão ofereceu para 
arremate quatro faixas 
de radiofrequências - 
700 MHz; 2,3 GHz; 3,5 
GHz; e 26 GHz, que têm 
finalidades específicas 
de mercado, divididas 
em diversos lotes. Ope-
radoras já em atuação 
no país, Claro, Vivo e TIM, 
arremataram o lote prin-
cipal do leilão, de abran-
gência nacional, pelo va-
lor de R$ 1,1 bilhão.

Além delas, Sercomtel e 
Algar Telecom, de atuação 
regional, também levaram 
lotes e seis novas opera-
doras entrarão em opera-
ção no mercado - Winity II, 
Brisanet, Consórcio 5G Sul, 
Neko, Fly Link, Cloud2u.

Segundo Faria, o resul-
tado mostrou que, além 
das capitais dos estados, 
1.174 municípios com 
mais de 30 mil habitantes 

serão atendidos por pelo 
menos três prestadoras de 
telefonia móvel.

“Isso nos dá a garan-
tia de que o preço que 

iremos pagar pelo 5G, 
provavelmente será mais 
barato do que no 4G”, dis-
se Faria durante audiên-
cia hoje na Comissão de 

Infraestrutura do Senado 
para debater a implanta-
ção da tecnologia.

Para o ministro, o re-
sultado mostrou que al-
guns provedores de inter-
net entraram na disputa 
e também passarão a ofe-
recer, além do acesso à 
rede de computadores, 
serviço de telefonia.

“No Rio Grande do Nor-
te, por exemplo, nós temos 
Vivo, Claro e Tim. Com lei-
lão, a Brisanet virou ope-
radora, então vai ter mais 
disputa de preço”, afirmou 
o ministro. “As maiores dis-
putas no leilão foram nos 
lotes regionais. Tivemos 
ágio de 211% no leilão, 
mas se colocar, por exem-
plo, lá no Nordeste o ágio 
foi de 13.000%; a Brisanet 
ganhou”, acrescentou.

Faria diz que 
preço de 5G 
provavelmente 
vai ficar menor 
que de 4G

U
ES

LE
I M

AR
CE

LI
N

O

Faria disse que nem todos os lotes do leilão foram contratados. Foram arrematadas 85% das faixas disponíveis e que 
até o próximo ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve liberar os 15% restantes para novo leilão
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Professores dão dicas para 
segundo dia de provas do Enem

No próximo domingo 
(28), os candidatos 
do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) 
2021 farão as provas de 
matemática e ciências da 
natureza. Para se sair bem, 
professores entrevistados 
recomendam que o parti-
cipante tenha uma estra-
tégia de prova. Quem não 
foi bem no primeiro dia de 
aplicação, ainda pode re-
cuperar a nota.

Ter uma estratégia de 
prova é definir previamen-
te como irá administrar o 
tempo e como irá resolver 
as questões. A dica do as-
sessor da área de física do 
Sistema Positivo de Ensino, 
Danilo Capelari, é começar 
pelas questões mais fáceis. 
“Fazer uma primeira leitu-
ra da prova e ir responden-
do as questões mais fáceis. 
Isso garante a proficiência. 
Em uma segunda leitu-
ra, dedicar mais tempo às 
questões mais difíceis”, diz. 

Capelari explica que 
garantir as questões fá-
ceis é uma estratégia 
para atender aos critérios 
de correção das provas, 
pela Teoria de Resposta 
ao Item. Pela TRI, a nota 
não é calculada levando-
-se em conta somente o 
número de questões cor-
retas, mas também a co-
erência das respostas do 
participante ao conjunto 
das questões que formam 
a prova. A TRI estima a 
dificuldade das questões 
e avalia o conhecimento 
dos participantes.

Caso um estudante erre 
todas as questões fáceis e 
acerte uma difícil, a pontu-
ação dele nessa questão 
será menor do que a de 
um estudante que acertou 
as questões mais fáceis e 
também a difícil. No pri-
meiro caso, o sistema po-
derá entender que o parti-
cipante chutou a resposta. 

“Olhe as questões, dê 

uma primeira lida para 
escolher efetivamente os 
itens, começando pelos 
que você tem mais certeza 
de acerto. Como são textos 
grandes, não acho que seja 
adequado se aventurar a 
gabaritar tudo ou a fazer 
de forma contínua, da pri-
meira à última questão”, 
complementa o professor 
de matemática do Colégio 
Matriz Educação, José Car-

los de Medeiros. 

Atenção ao 
enunciado

Outra dica é estar aten-
to aos textos e enunciados 
da questão. “Às vezes, as 
questões [que são de múl-
tipla escolha] têm mais de 
uma alternativa que está 
correta conceitualmente. A 
grande questão é respon-

der de acordo com o que o 
enunciado está pedindo. A 
alternativa pode estar cor-
reta conceitualmente, mas 
não é o que o enunciado 
pede. Quando se fala em 
interpretação de texto, é 
importante que os alunos 
estejam focados no pedido 
da questão, no enunciado”, 
explica Capelari.

Na reta final, a poucos 
dias para a prova, Medei-

ros recomenda que os es-
tudantes descansem, para 
que possam estar tran-
quilos, mas que também 
façam uma última revi-
são. “Eu sempre acho que 
o melhor é o caminho do 
meio, eu acho que cabe dar 
uma revisada, mas estudar 
à exaustão não é a melhor 
solução emocionalmente 
para fazer uma prova”

Uma forma de revisar 
o conteúdo é fazer ques-
tões de provas do Enem 
de anos anteriores. “Acho 
interessante, para quem ti-
ver oportunidade, rever al-
gumas questões dos vários 
grupos de prova, do Enem 
PPL [para pessoas priva-
das de liberdade], Enem 
digital, em Libras [Língua 
Brasileira de Sinais], por-
que elas têm questões 
diferentes, mas que vêm 
do mesmo banco. É legal 
treinar as características 
da prova”, diz o profes-
sor. Todas os cadernos de 
questões e os gabaritos 
de anos anteriores estão 
disponíveis no site do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

matemática e Ciências da natureza 
serão exames de domingo (28)
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No último domingo (21), os candidatos fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. 
Para quem acha que não foi muito bem, os professores dizem que ainda dá para recuperar a nota

medida provisória

Aprovada recriação do Ministério do Trabalho e Previdência
O plenário do Senado 
aprovou nesta terça-feira 
(23) a medida provisória 
que recria o Ministério 
do Trabalho e Previdên-
cia. A proposta também 
transfere a Secretaria 
Especial da Cultura do 
Ministério da Cidadania 
para a pasta do Turismo. 
A MP, já aprovada pela 
Câmara dos Deputados, 
não foi modificada pelo 
Senado e segue para 

sanção presidencial.
Criado em 1930 no go-

verno de Getúlio Vargas, 
o Ministério do Trabalho 
havia sido incorporado ao 
Ministério da Economia, 
criado pelo presidente 
Jair Bolsonaro no início 
de sua gestão. A medida 
que recria a pasta está 
em vigor desde que foi 
editada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, em julho.

O Ministério do Tra-

balho e Previdência será 
responsável por definir 
políticas sobre geração 

de emprego e renda, 
apoio ao trabalhador, fis-
calização do trabalho, po-

lítica salarial, segurança 
no trabalho, registro sin-
dical e previdência, entre 
outras, responsabilizan-
do-se, inclusive, pela pre-
vidência complementar.

Ao tramitar na Câ-
mara, os parlamenta-
res incluíram no texto 
a possibilidade de que 
o ministro da pasta, 
atualmente comanda-
da por Onyx Lorenzoni, 
possa definir as hipóte-
ses de substituição de 
exame pericial presen-
cial por exame remo-

to, assim como as con-
dições e as limitações 
para sua realização.

Outro ponto incluído 
pelos deputados foi o 
Domicílio Eletrônico Tra-
balhista para permitir ao 
Ministério do Trabalho 
notificar o empregador, 
por comunicação eletrô-
nica, sobre atos admi-
nistrativos, ações fiscais, 
intimações e avisos em 
geral. A proposta dispen-
sa a publicação em Diário 
Oficial e o envio de notifi-
cação pelos Correios.
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Outro ponto incluído pelos deputados foi o Domicílio Eletrônico Trabalhista
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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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Verstappen terá primeira chance de ser 
campeão da F1 no GP da Arábia Saudita

Max Verstappen 
terá sua primeira 
chance de con-

quistar o título da Fór-
mula 1 na Arábia Saudita 
dentro de duas semanas, 
mas o piloto da Red Bull 
e líder do campeonato 
também pode ver sua 
vantagem desaparecer 
completamente.

A disputa do título de 
2021 continua apertada 
demais para previsões, 
já que o heptacampeão 
mundial Lewis Hamilton, 
da Mercedes, diminuiu a 
diferença para oito pon-
tos com mais uma vitó-
ria imponente no Catar 
neste domingo (21).

Faltando duas corridas 

na temporada, a pers-
pectiva de um confronto 
do tipo “o vencedor leva 
tudo” na última prova, 
no circuito Yas Marina de 
Abu Dhabi, é enorme.

Para Verstappen con-
quistar o título no pri-
meiro Grande Prêmio 
Saudita em Jedá no dia 
5 de dezembro, precisa 

terminar ao menos na 
segunda colocação.

Mas se Hamilton vencer 
a prova com um ponto de 
bônus pela volta mais rá-
pida e Verstappen ficar em 
segundo, a dupla empata-
rá em pontos e o piloto da 
Red Bull terá nove vitórias 
contra as oito do rival.

Nesta situação, o títu-

lo será conquistado por 
quem terminar a última 
corrida à frente do ou-
tro, a menos que um tire 
o outro da prova.

Caso Hamilton ven-
ça em Jedá e Verstappen 
cruze atrás do segundo 
colocado, será o piloto da 
Mercedes que terá a van-
tagem na corrida final.

Próxima corrida, 
penúltima do 
circuito mundial, 
será em 5 de 
dezembro
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