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n o PSdb estadual mostra 
que não se envergonha com 
a falta de representativida-
de dos seus encontros re-
gionais e vai promover mais 
um sábado, 27, em Guapó, 
terra do conselheiro do TCm 
Sérgio Cardoso.

n As reuniões dos tucanos 
nos municípios, até agora, 
só serviram para mostrar a 
fragilidade do partido, que 
ainda não se reergueu das 
catastróficas derrotas de 
2018 e 2020 e dificilmente 
vai conseguir.

n As redes sociais do depu-
tado federal major vitor Hugo 
estão inundadas de manifes-
tações dele e de apoiadores 
quanto a sua pré-candidatura 
a governador de Goiás. o en-
tusiasmo é crescente.

n Major Vitor Hugo arru-
mou até um slogan: ele se 
autodenomina “xerife do 
povo”, em alusão ao seu cur-
rículo militar, embora não 
tenha nenhuma contribuição 
para a política de segurança 
em Goiás.

n O fiasco das prévias do 
PSdb mostra que o partido, 
nacional e estadualmente, 
está inviabilizado e destinado 
a papel secundário ou terciário 
nas eleições de 2022, para pre-
sidente e para governador.

n O marketing do prefeito 
Gustavo Mendanha prepara 
levantamento para mostrar, 
nas redes sociais, que Daniel 
Vilela, quando deputado fe-
deral, levou uma mixaria em 
emendas orçamentárias para 
Aparecida.

n A ideia é deixar claro que 
os atuais deputados federais 
Glaustin Fokus e Prof. Alcides 
encaminharam muito mais re-
cursos para Aparecida, em dois 
anos e meio de mandato, do 
que o filho de Maguito Vilela. 

n Dois pré-candidatos ao 
Senado – João Campos e 
Alexandre Baldy – mostram 
notável inconsistência polí-
tica ao admitir sair candida-
tos em qualquer chapa. Isso 
mesmo: qualquer uma serve.

n o republicanos deve se fe-
char para Gustavo mendanha: 
se ele sair para governador e 
perder, já admitiu que concor-
rerá a prefeito de Goiânia em 
2024. rogério Cruz não vai for-
talecer um possível adversário.

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

Os mutirões que tanto marcaram as administrações de Iris Rezende na 
prefeitura de Goiânia e até no governo do Estado voltaram à ordem do dia. 
O governador Ronaldo Caiado, em uma boa tacada de estratégia também 
eleitoral, os converteu em política pública, transformando pela primeira 
vez esse modelo de mobilização popular em programa oficial de uma ges-
tão, devidamente institucionalizado com o nome de Mutirão Iris Rezende. 
A 1ª edição já ocorreu em Goiânia, na região Noroeste, e foi um sucesso, 
não sendo exagero calcular que pelas tendas armadas para oferecer servi-
ços públicos, na avenida Mangalô, passaram mais de 100 mil pessoas – já 
que foram registrados algo além de 70 mil atendimentos. Sim, o mutirão 
facilita o acesso da população à máquina administrativa estadual, por um 
lado, mas tem, por outro lado, o efeito de aproximar governante e governados, 
em uma interação que é positiva para a sociedade e seus segmentos menos 
incluídos, não há dúvidas. Caiado elevou essa ideia à enésima potência, jogando 
com o poder quase que sem limites da máquina administrativa sob seu comando.

MENDaNHa pERDEU o tiMiNG E aGoRa coRRE o RiSco DE SER Mal coMpaRaDo
o prefeito de Aparecida Gustavo mendanha escorregou ao perder o timing para também lançar o seu modelozinho de mutirão, intitulado Prefeitura em Ação: 
depois que o governador ronaldo Caiado instituiu o mutirão Iris rezende, ele correu atrás e resolveu promover a sua cópia em Aparecida, candidatando-se 
ao risco de ser comparado com o governo e perder por léguas de distância. nenhuma prefeitura, a não ser a de Goiânia, com Iris e mesmo assim em parceria 
com o governo estadual, é capaz de oferecer para a população um mutirão realmente completo quanto a oferta de serviços públicos e oportunidades. o de 
mendanha, em Aparecida, que será realizado antes do mutirão Iris rezende, este marcado para os dias 11 e 12 de dezembro, e só vai mostrar o acanhamento 
da esfera municipal para realmente mobilizar as pessoas que moram nas redondezas. É tiro no pé, que mostra o quanto o prefeito é mal assessorado 
– contando com uma equipe absolutamente abaixo das necessidades estratégicas para quem se imagina em pré-campanha para uma eleição como a 
de governador. mendanha está sozinho, cada vez mais enfraquecido, brincando de fazer política em uma arena competitiva onde só os fortes vencem.  

BolSoNaRo No pl coMplica aS coiSaS paRa a DEpUtaDa MaGDa MoFatto
Com a confirmação da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, no próximo dia 30, as coisas se complicam em Goiás, onde os bolsonaristas liderados pelo 
deputado federal major vitor Hugo se preparam para assumir o comando do diretório regional da legenda – dando um chega pra lá na deputada federal mag-
da mofatto, atual proprietária da sigla no estado. magda, diz major vitor Hugo, se precipitou ao antecipar anúncio à pré-candidatura de Gustavo mendanha, 
que o grupo ligado ao presidente vê como inapropriado do ponto de vista ideológico e de preparo político. A rejeição a ele, dentro do bolsonarismo estadual, é 
uma unanimidade. Para Mendanha, a notícia é péssima porque o PL, até agora, figurava como o único partido a oferecer respaldo para o seu projeto de dispu-
tar as eleições de 2022. A esperança do prefeito é uma reação da deputada, que também é bolsonarista de raiz e poderia, quem sabe, convencer o pre-
sidente a aceitar uma outra candidatura que não a do major vitor Hugo (sim, ele é pré-candidato a governador e está animadíssimo com a hipótese).

FoRtioRi, DiaGNÓStico E GRUpoM ERRaRaM 
FEio NaS ElEiÇÕES paRa a oaB-Go
As eleições para a OAB-GO, vencidas por Rafael Lara, deixaram um rastro de destruição entre os institu-
tos de pesquisas que se envolveram na campanha. o grande vitorioso foi o Serpes, com seis pesquisas 
prenunciando o resultado e ainda acertando em cheio no levantamento publicado às vésperas da vo-
tação. derrotados, saíram o Fortiori, o diagnóstico e o Grupom, que encheram a mídia de índices favo-
ráveis ao candidato Pedro Paulo Medeiros e sempre garantiram que Rafael Lara perderia. Deram com 
os burros n’água e emergem do episódio sob suspeita de manipulação de resultados para atender aos 
interesses eleitoreiros de PP. este, aliás, confiando na eficácia do Fortiori, comprou 20 barris de chope e 
comes à vontade para a festa de comemoração, logo após a apuração. Com a frustração, todo esse apa-
rato será agora usado em uma confraternização de natal para quem participou da campanha fracassada. 

pRoGRaMa MÃES DE GoiÁS É MElHoR QUE o aUXílio BRaSil DE BolSoNaRo
Enquanto o Auxílio Brasil do presidente Jair Bolsonaro, que vai substituir a Bolsa Família, não tem sustentação fiscal e só vai durar o curso do ano 
que vem, além de quase impossível de executar e desconjuntado, o mães de Goiás do governador ronaldo Caiado vai no sentido contrário e recebe 
elogios em razão da simplificação de procedimentos e elevado raio de alcance – em marcha acelerada para beneficiar 100 mil famílias por esse Goiás 
afora. Um veículo da imprensa nacional está preparando uma reportagem comparando os dois programas, com ampla vantagem para o que começa 
a ser implantado por Caiado. Ao contrário do Mães de Goiás, que tem regras claras e financiamento orçamento claro e definido, o Auxílio Brasil será 
provisório e tem escopo claramente eleitoral, como última tentativa para tornar possível o impossível, ou seja, a reeleição de bolsonaro.

aDRiEtY EliaS NÃo Vai MaiS paRa a SEcREtaRia EStaDUal DE DESENVolViMENto Social
Um pouco estranho depois que foi severamente acometido pela Covid-19 e chegou a ser intubado em São Paulo, o prefeito de Catalão Adib elias 
decidiu não aceitar a indicação da sua mulher, a ex-deputada Adriety elias, para a Secretaria estadual de desenvolvimento Social. Adib está a caminho 
de se recompor com o presidente estadual do mdb daniel vilela, que o expulsou do partido, ou pelo menos deixar de considerar esse incômodo do 
passado como impeditivo para o seu apoio á reeleição do governador ronaldo Caiado. desde que aliança dem-mdb foi anunciada e logo apro-
fundada com a indicação de daniel para vice de Caiado, o prefeito catalano mergulho em obsequioso silêncio. mesmo fortemente pressionado 
por jornalistas de o Popular, recusou-se a dar declarações que pudessem perturbar a estabilidade da base política governista. 

MUtiRÃo iRiS REZENDE ElEVa À ENÉSiMa potÊNcia
a capaciDaDE política E aDMiNiStRatiVa DE caiaDo
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ElEiÇÕES oaB-Go

Veja revelações da disputa pela mais
importante instituição civil do Estado

o Diário Central 
publicou o maior 
e a mais am-

plo noticiário sobre as 
eleições ao comando 
da Ordem dos Advo-
gados do Brasil-Seção 
de Goiás e não poderia 
encerrar essa cobertu-
ra sem uma avaliação 
e um balanço do re-
sultado – a advocacia 
goiana escolheu Rafael 
Lara como o próximo 
presidente, depois de 
uma campanha que foi 

marcada pela agres-
sividade e por acertos 
e erros de estratégia, 
nesse último caso com 
o representante da 
oposição Pedro Paulo 
Medeiros cometendo 
equívocos em série que 
acabaram inviabilizan-
do a sua candidatura. 
Confira nesta página 
um resumo do que foi a 
disputa pela direção da 
mais importante insti-
tuição da sociedade ci-
vil em Goiás, a OAB-GO.

vitória de rafael Lara mostrou 
capacidade de trabalho do 
candidato e liderança de 
Lúcio Flávio, além de fraqueza 
estratégica dos adversários
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PEdro Paulo é o maior dErrotado

oaB FortE nunca maiS

Fortiori E GruPom, quE rouBada...

lúcio Flávio é o 
GrandE vEncEdor

Pedro Paulo Medeiros, 
advogado criminalista que 
tentou o comando da OAB-
-GO em 2018 e foi derro-
tado pelo atual presiden-
te Lúcio Flávio, partiu de 
premissas equivocadas e 
colheu uma derrota que o 
afasta em definitivo da polí-
tica classista. Orientado por 
pesquisas qualitativas que 
indicavam um cansaço da 
advocacia com argumentos 
como a sua filiação à OAB 
Forte e ao “escândalo das 
carteirinhas” e, no início da 
campanha, traziam boas 
perspectivas para a sua vitó-
ria, devido ao recall da elei-
ção passada, ele acreditou 
que poderia rasgar a másca-
ra e assumir o grupo ao qual 
pertence e que cometeu os 
maiores desatinos à frente 
da Ordem. Assim, preencheu 
sua chapa com nomes notó-
rios da OAB Forte, além de 
entregar o comando da sua 
operação eleitoral a um dos 
caciques do clã Forte, o des-
gastadíssimo Miguel Can-
çado. Não prestou, também, 
esclarecimentos sobre o seu 
envolvimento em fraudes 

no Exame de Ordem, que o 
fizeram ser preso pela Polí-
cia Federal. Resultado: esses 
temas voltaram com força e 
o levaram a ter mil votos a 
menos que em 2018, quan-
do ele esperava vencer com 
tranquilidade, com base em 
pesquisas cuja manipulação 
não percebeu, já que foram 
feitas por marqueteiros 
que estava pagando. Fa-
lhou também ao manter os 
mesmos fundamentos da 
campanha passada, desde o 
visual até as palavras de or-
dem, inclusive o número da 
chapa, 5. Tudo repetido, o in-
sucesso também se repetiu.

O grupo dos ex-presi-
dentes da OAB-GO liderado 
por Felicíssimo Sena, Mi-
guel Cançado e Henrique 
Tibúrcio foi assumido sem 
censura pelo candidato 
Pedro Paulo Medeiros, que 

começou sua carreira na 
política classista dentro da 
OAB Forte. A tentativa de 
ressurreição mostrou-se um 
erro grave. Ficou claro que, 
para a advocacia goiana, 
OAB Forte nunca mais.

Os institutos Fortiori e 
Grupom, apesar de erros co-
metidos no passado, ainda 
tinham alguma ressonância 
e foram os que mais publi-
caram pesquisas mostrando 
que Pedro Paulo Medeiros 
venceria as eleições para a 
OAB Forte. Enquanto isso, 
o Serpes, de credibilidade 
insuperável e incontestá-
vel em Goiás, produziu seis 
pesquisas consecutivas 
deixando claro que o 1º 
lugar era de Rafael Lara, o 
que as urnas, abertas, aca-

baram comprovando. For-
tiori e Grupom, o primeiro 
de propriedade de Gean 
Carvalho, também mar-
queteiro de Pedro Paulo, 
o que sugere um conflito 
ético, e o segundo de Má-
rio Rodrigues, precisam 
explicar como seus índices 
passaram tão longe do re-
sultado da eleição. Foram 
comprados? Houve mani-
pulação? Não há dúvidas: 
os dois institutos saíram da 
campanha pela OAB com a 
credibilidade destruída.

Lúcio Flávio Paiva, duas 
vezes eleito presidente da 
OAB-GO, em 2015 e em 
2018, é o vencedor número 
um do pleito deste ano, no 
qual foi candidato a con-
selheiro federal na chapa 
de Rafael Lara. Lúcio Flávio 
escolheu o seu sucessor em 
uma decisão aparentemen-
te polêmica, já que havia 
mais pretendentes dentro 
do seu grupo. Mas ele mirou 
a penetração de Lara entre 
a juventude da advocacia, 
hoje predominante entre os 

inscritos na Ordem. Houve 
dissidências – Rodolfo Otá-
vio, presidente da CASAG, 
e a conselheira Valentina 
Jungmann – acabaram se 
rebelando e lançando seus 
nomes, com resultados pí-
fios. Hoje, Lúcio Flávio pode 
ser considerado como a 
maior liderança de toda a 
história da OAB-GO, com 
papel preponderante para 
o futuro da classe em Goi-
ás e até mesmo em termos 
nacionais, como membro do 
Conselho Federal da Ordem. 

quEm 
vEncEu 

no 
markEtinG

Otávio Antunes (foto), 
marqueteiro com experi-
ência em campanhas pre-
sidenciais, comandou a 
campanha de Rafael Lara 
com o peso da sua expe-
riência nacional e da sua 
expertise em comunicação 
eleitoral estratégica. Venceu 

publicitários já tradicionais 
no meio da política clas-
sista da advocacia estadu-
al, como Marcus Vinicius 
Queiroz, que conheceu um 
fiasco desabonador com 
a candidatura de Rodolfo 
Mota, e Djan Henemann 
(agora acusado pela turma 

de PP de se preocupar mais 
com o Tocantins, onde fez 
a campanha de Gedeon 
Pitaluga e ganhou; Djan 
tem no currículo a derrota 
humilhante de Flávio Buo-
naduce em 2018, quando, 
representando a OAB For-
te, ficou em 3º lugar, com 

uma mixaria de votos) e 
Gean Carvalho (dono do 
instituto Fortiori, o mes-
mo que indicou a vitória 
de PP), que patrocinaram 
a derrota de Pedro Paulo. 
Valentina Jungmann não 
teve marqueteiro – e não à 
toa ficou em último lugar. 

raFaEl lara, o novo PrESidEntE
Candidato inicialmente 

visto como frágil, Rafael 
Lara acabou dando uma 
demonstração de vigor 
eleitoral e de capacidade 

de trabalho. Lúcio Flá-
vio Paiva, que o esco-
lheu como sucessor, 
o definiu como “um 
tanque”, alusão à sua 

incansável disposição fí-
sica e ao seu inabalável 
espírito de luta. Foi vio-
lentamente atacado pela 
campanha de Pedro Paulo, 
que invadiu até mesmo a 
sua esfera familiar, mas se 
manteve firme, porém com 
a deferência de sempre 
responder com clareza aos 

questionamentos dos ad-
versários. Isso é um mé-
rito: Lara teve humildade 
e transparência de sobra. 
Pedro Paulo, quando cri-
ticado, manteve a postu-
ra olímpica de ignorar as 
dúvidas sobre o seu perfil 
e histórico. Foi arrogante. 
E perdeu.
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MUNicipaliSMo 

Lissauer Vieira recebe diploma de Honra ao 
mérito e reforça atuação a favor de Paraúna

Em reconhecimento 
aos relevantes ser-
viços prestados à 

população paraunense e 
à sua forte atuação mu-
nicipalista, o presidente 
da Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), Lissauer 
Vieira (PSB), foi homena-
geado na noite da última 
segunda-feira, 22, pela 
Câmara Municipal de Pa-
raúna com o Diploma de 
Honra ao Mérito. Prestigia-
da por autoridades políti-
cas e eclesiais, a entrega 
da honraria contou com 
a presença do prefeito da 
cidade, Paulinho do Luzi-
tana, deputados estaduais 
e federais, vereadores e re-
presentantes da sociedade 
civil organizada.

Expressando o seu 
sentimento de gratidão 
e destacando o compro-
misso parlamentar fir-
mado junto à cidade de 
Paraúna, o presidente da 
Alego ressaltou que a ho-
menagem reforça ainda 
mais a sua responsabili-
dade em continuar atuan-
do em prol das demandas 
e dos principais anseios 
da população. Lissauer 

também relembrou o 
Título de Cidadão Parau-
nense concedido a ele 
em 2016. Segundo o de-
putado, reconhecimen-
tos que o fazem traba-
lhar cada vez mais pelo 
progresso e desenvolvi-
mento do município.

“Em 2016 tive a grata 
satisfação de me tornar 
um cidadão paraunense 
e, hoje aqui, novamente, 
sou homenageado por 
este querido município. 
Essa honraria vem au-
mentar ainda mais a mi-
nha responsabilidade de 
continuar levando os be-
nefícios necessários para 
a nossa população, traba-
lhando cada dia mais por 
esta cidade e defendendo 
sempre os interesses de 
todos os paraunenses. 
Esse é o nosso compro-
misso. Muito obrigado, 
nobres vereadores, e con-
tinuem contando comigo”, 
agradeceu Lissauer.

Reconhecimento
Destacando a postura 

e a conduta municipalis-
ta do chefe do Legislati-
vo goiano, o presidente 

da Câmara Municipal de 
Paraúna, vereador Fer-
nando Cardoso, pontuou 
as ações empreendidas 
pelo deputado Lissauer 
em prol de Paraúna. “O 
deputado Lissauer Vieira 
é um homem de postura 
e caráter exemplar e que 
sempre tem demonstrado 
grande apreço pelo nos-

so município através da 
destinação de benefícios 
como aquisição de veícu-
los, realização de obras, 
recursos para saúde e 
educação e tantos outros. 
Merece, com certeza, essa 
homenagem”, frisou.

Da mesma forma, o 
prefeito do município, 
Paulinho do Luzitana, 

salientou a contribuição 
e o trabalho prestado 
pelo presidente da Alego 
aos paraunenses. “Hoje é 
um dia muito importan-
te e emblemático para a 
nossa Câmara Municipal. 
Estamos homenageando 
pessoas com forte re-
presentatividade e que 
sempre fizeram jus aos 

votos que aqui tiveram. 
O deputado Lissauer tem 
sido um grande parceiro 
para nossa cidade, está 
sempre pronto para nos 
ouvir e atender. Sem dú-
vidas, reconhecimento 
mais que merecido a ele 
que tanto tem feito pelo 
nosso município”, decla-
rou o prefeito.

Aprovada por unanimidade pela 
Câmara de vereadores de Paraúna, 
homenagem foi entregue durante 
sessão solene realizada na 
sede do Legislativo municipal
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A entrega da honraria a Lissauer contou com a presença do prefeito da cidade, Paulinho do Luzitana, 
deputados estaduais e federais, vereadores e representantes da sociedade civil organizada

EM EvENto Na agoS

André Fortaleza dá projeção estadual para Aparecida

Durante evento de lan-
çamento da Associação 
Goiana de Supermerca-
dos (Agos) Regional Apa-
recida de Goiânia,  pri-
meira filial da Associação 
no interior do Estado, o 
Presidente da Câmara 
Municipal de Aparecida 
de Goiânia, vereador André 
Fortaleza, se reuniu com o 
Deputado Estadual, Dele-
gado Eduardo Prado.

Na ocasião, os parla-
mentares exaltaram a 
importância do setor va-

rejista para a economia 
local, ressaltando que foi 
um dos que mais sofre-
ram durante a pandemia.

Como o evento foi re-
alizado na sede do Legis-
lativo aparecidense, André 
Fortaleza salientou que 
deputados que olham para 
Aparecida de Goiânia pre-
cisam ser lembrados e va-
lorizados. Diante disso, ele 
garantiu que o Deputado 
será convidado para parti-
cipar de uma futura sessão 
da Câmara Municipal.

Sobre a solenidade de 
lançamento, a Agos Regio-
nal Aparecida de Goiânia 
será um braço da associa-
ção no município que vai 
discutir assuntos de inte-
resse do setor, represen-
tar o segmento na cidade, 
além de ser uma forma de 
relacionamento mais pró-
ximo com o associado.

De acordo com Gil-
berto Soares, presidente 
da Agos, um dos objeti-
vos da entidade é criar 
regionais no Estado para 
dissociar as ações reali-
zadas em Goiânia.

“A descentralização 
das atividades, com as 

regionais, visa tornar a 
associação mais forte e 
atuante, com atividades 
que atinjam todo o Esta-
do”, enfatizou.

Para o novo diretor da 
Agos Regional Aparecida 
de Goiânia, Mário Júnior de 
Farias, as expectativas são 
as mais positivas.

“Será uma forma de es-
tar próximo do supermer-
cadista e ouvir os seus in-
teresses. Nos últimos dois 
meses, fizemos um levan-
tamento durante visitas a 
vários empresários da re-
gião, e sentimos o quanto 
eles buscam apoio e ca-
pacitação, afirmou.
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André Fortaleza salientou que deputados que olham para 
Aparecida de Goiânia precisam ser lembrados e valorizados

Plenário da Câmara recebeu evento de 
lançamento da Agos Aparecida de Goiânia
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infraestrutura

Caiado anuncia construção de anel 
viário em Pires do Rio e Ipameri

O governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta terça-feira 

(23/11), um decreto que 
viabiliza a construção do 
Anel Viário de Pires do 
Rio. Também anunciou 
dinheiro em caixa para 
fazer a mesma obra de 
infraestrutura no municí-
pio de Ipameri. Juntas, as 
duas construções rodo-
viárias estão orçadas em 
R$ 36,99 milhões. “Vocês 
terão arcos viários lindos 
e muito bem preparados”, 
afirmou o governador à 
população das regiões.

O documento assinado 
em Pires do Rio declara 
utilidade pública para 
fins de desapropriação e 
estadualização do terri-
tório que receberá a obra. 
A partir disso, a Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra) 
pode dar andamento ao 
projeto. “Não faço pro-

messa vã, nem para ga-
nhar campanha ou en-
ganar as pessoas. Temos 
de ter honestidade para 
sermos respeitados”, sa-
lientou Caiado ao anun-
ciar que as máquinas co-
meçam os trabalhos em 
março do ano que vem, 
após o período chuvoso.

O anel viário vai inter-
ligar três rodovias: GO-
020, GO-309 e GO-330. O 
Contorno Oeste, como é 
chamado o projeto, visa 
garantir acesso a municí-
pios como Goiânia, Cata-
lão, Anápolis e Itumbiara, e 
ainda ao Distrito Federal e 
a Minas Gerais. “É um an-
seio antigo da nossa popu-
lação”, resumiu a prefeita 
Cida Tomazini. O investi-
mento previsto gira em 
torno de R$ 27,2 milhões, 
via Termo de Acordo de Re-
gime Especial (Tare). Serão 
12,5 quilômetros de pista 
simples, com revestimento 

em Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ).

O presidente da Câma-
ra de Pires do Rio, Denil-
son Castro, disse que a 
assinatura do decreto é 
“um dos primeiros gran-
des passos para a reali-
zação de um sonho”. Ele 
agradeceu ao governador 
pela série de benefícios 
que o município tem re-
cebido do Estado. Já o 
prefeito de Catalão, Adib 
Elias, definiu o anún-
cio do anel viário como 
a obra mais importante 
do último século para a 
região. “Só está aconte-
cendo porque tivemos 
coragem de apoiar aque-
le que verdadeiramente 
tem compromisso com o 
povo”, destacou.

A deputada federal Flá-
via Morais afirmou que 
Goiás deslancha em todas 
as áreas sob gestão de 
Caiado. Citou, como exem-

plos, a condução da saú-
de em meio à pandemia, 
os avanços da segurança 
pública e na área da in-
fraestrutura. “O anel viário 
vai representar o desen-
volvimento para o municí-
pio”, analisou. “No passado, 
Goiás estava nas páginas 
policiais. Hoje está nas pá-
ginas políticas de um go-
vernador austero, que tem 
palavra e que não lança 
pedra fundamental, nem 
autorizo. Vem aqui para 
dizer que a obra vai come-
çar”, complementou o de-
putado federal José Nelto.

O projeto está em 
fase de desenvolvimen-
to e foi doado pela Nu-
triza Agroindustrial de 
Alimentos S/A. Quando 
concluída, a obra vai me-
lhorar a infraestrutura 
para transporte rodovi-
ário e facilitar o acesso 
de moradores dos muni-
cípios de Catalão, Campo 

Alegre de Goiás, Ipameri 
e Orizona, Vianópolis, 
Palmelo, Santa Cruz de 
Goiás, Caldas Novas, São 
Miguel do Passa Quatro, 
Cristianópolis e Urutaí. 
Juntos, somam mais de 
300 mil pessoas.

Ipameri
De Pires do Rio, a comi-

tiva seguiu para Ipameri, 
onde o governador anun-
ciou que o Estado também 
fará a construção de um 
anel viário na região. O 
projeto deve ser doado à 
Goinfra pela Caramuru Ali-
mentos. “Agora já tenho di-
nheiro em caixa”, frisou. 
“[Quando estiver pron-
to], assino na mesma 
hora a desapropriação 
da área e, imediatamen-
te, coloco o projeto em 
licitação. Esse é o crono-
grama, é fazer com que a 
obra aconteça dentro de 
uma previsão”, assegurou.

O prefeito Jânio Pache-
co relatou que essa obra 
será um grande presente 
para Ipameri. “Tenho cer-
teza de que os produto-
res rurais, empresários e 
toda população vão saber 
reconhecer esse traba-
lho que o senhor vai nos 
doar”, agradeceu.

O anel viário de Ipa-
meri será um ponto de 
encontro entre a GO-213 
e a GO-330/BR-352. A 
obra deve custar mais de 
R$ 9,74 milhões. O Con-
torno Sudoeste, como é 
chamado o projeto, tem 
como objetivo beneficiar 
toda a população do mu-
nicípio, que gira em torno 
de 27,5 mil pessoas, e ci-
dades vizinhas. Paralelo a 
isso, vai melhorar o esco-
amento de grãos e outros 
produtos, o que reduz os 
custos operacionais de 
empresas instaladas na 
região da Estrada de Ferro.

no primeiro município, governador 
assina decreto que viabiliza início dos 
trabalhos. Projeto fará interligação 
das Gos 020, 309 e 330. Já projeto 
no perímetro urbano de Ipameri, que 
está em elaboração, será ponto de 
encontro entre a Go-213 e a Go-330/
br-352. “não faço promessa vã, nem 
para ganhar campanha ou enganar 
as pessoas. Temos de ter honestidade 
para sermos respeitados”, afirma
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Governador Ronaldo Caiado, em visita a Pires do Rio e Ipameri, anuncia obras para construção do anel viário dos 
dois municípios, com investimentos de mais de R$ 36 milhões: “Vocês terão arcos lindos e muito bem preparados”

gOiânia

Cidade Inteligente: Prefeitura moderniza processo 
administrativo com Sistema Eletrônico de Informações

A Prefeitura de Goiânia 
vai adotar o SEI – Sistema 
Eletrônico de Informações 
para a gestão dos proces-
sos e documentos munici-
pais. A estratégia de inova-
ção na gestão pública vai 

proporcionar mais trans-
parência administrativa e 
economia e começa a fun-
cionar em 180 dias, a partir 
da data de publicação no 
Diário Oficial do Município 
nesta terça (23/11).

O prefeito Rogério Cruz 
esclarece que a adoção do 
SEI é mais um passo no 
posicionamento da capital 
como cidade inteligente, 
pautada pela transforma-
ção digital. “A implemen-
tação do SEI, sem ônus fi-
nanceiro para o município, 
com certeza trará maior 
produtividade e economia 
para os órgãos municipais. 
Vai proporcionar um aten-
dimento realmente efi-
ciente para o goianiense”, 

afirma.
O sistema elimina, por 

completo, o uso de pa-
pel no ambito municipal 
promovendo a redução 
dos custos operacionais 
e de armazenamento de 
documentos. Por facilitar 
o acesso às informações, 
também promove a atu-
alização e comunicação 
dos eventos em tempo 
real. De acordo com o 
secretário municipal de 
Administração, Eduardo 

Merlin, vai simplificar o 
atendimento ao usuário 
e agilizar a tramitação de 
processos. “O usuário do 
SEI terá um login e senha 
que valem como a assina-
tura”, explica.

Controle externo
Conectado com o Por-

tal da Transparência, o SEI 
permite consulta ágil de 
processos e a integração 
com o Tribunal de Contas 
do Município e Ministério 

Público permitindo que os 
órgãos de controle possam 
acompanhar as tramita-
ções. Já é utilizado na esfe-
ra pública federal. A cessão 
do direito de uso é regula-
da por Acordo de Coopera-
ção Técnica com o Tribunal, 
que permite a transferên-
cia de tecnologia para uso 
no âmbito municipal, de 
forma gratuita. A partir daí, 
o sistema será adequado 
à formatação da estrutura 
administrativa da capital.

Plataforma, que elimina o uso do papel no 
âmbito municipal, passa a funcionar em 180 
dias “como mais um passo na transformação 
digital de Goiânia”, diz prefeito rogério Cruz



6 quinta-feira, 25 de novembro de 2021governo

AvAnÇo De 12 PoSIÇÕeS

Goiás é o sétimo Estado mais transparente em 
informações contábeis e fiscais no ranking da STN

goiás alcançou a 7ª 
posição entre os 26 
estados brasileiros 

e o Distrito Federal no 
“Ranking da Qualidade da 
Informação Contábil e Fis-
cal dos Estados”, divulgado 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). O ranking 
da STN de 2021 compara o 
desempenho nas informa-
ções contábeis e fiscais, le-
vando em conta dados do 
ano anterior. Em relação 
ao levantamento divulga-
do em 2020, quando foi o 
19º colocado, o governo 
goiano subiu 12 posições. 

“Hoje temos um outro 
Estado de Goiás. As pes-
soas acreditam nele e sa-
bem que aqui o dinheiro 
é corretamente aplicado. 
Sabem que temos condi-
ção de orgulhar o povo 
goiano”, afirmou o gover-
nador Ronaldo Caiado ao 
comentar as melhorias im-
plementadas desde o iní-
cio da gestão. “Estamos em 
um outro ciclo de governo, 

com muita transparência, 
responsabilidade e um 
corpo técnico capacitado”, 
complementa. 

Goiás obteve 92,2% de 
acertos em 2020 (88,256 
acertos de 96 verificações), 
de acordo com o relatório 
da STN. “Começamos a co-
lher hoje o que estamos 
plantando desde janeiro 
de 2019. Este é mais um 
bom resultado de uma 
gestão ética, técnica e efi-
caz”, comemorou a secre-
tária da Economia de Goi-
ás, Cristiane Schmidt.

“Quem está dizendo 
que Goiás está, de fato, 
respeitando os recursos 
públicos e utilizando-os 
de forma responsável é o 
Tesouro Nacional”, frisou 
Schmidt. Ela acrescentou, 
ainda, que o “ajuste fiscal 
é a premissa básica para 
que o governante consiga 
fazer políticas públicas 
para a população”.

“Isso só foi possível 
pelo apoio da alta ges-

tão, do governador e da 
secretária da Economia, 
que têm privilegiado a 
melhoria da qualidade 
da informação a fim de 
atender os anseios da so-
ciedade por informações 
de qualidade, verdadeiras 
e fidedignas”, salientou o 
contador-geral e superin-
tendente Contábil da Se-
cretaria da Economia, Ri-
cardo Borges de Rezende.

“A melhoria da qualida-
de atende tanto aos órgãos 
de controle externo como 
à própria sociedade que 
tem informações confiá-
veis para fazer uma avalia-
ção das ações do governo, 
na aplicação dos recursos 
públicos”, finalizou Ricardo 
Borges de Rezende.

Sobre o Ranking
O Ranking da Qua-

lidade da Informação 
Contábil e Fiscal é uma 
iniciativa da Secreta-
ria do Tesouro Nacional 
(STN), criada em 2019, 
sempre analisando um 
ano anterior. O relató-
rio objetiva incentivar a 
qualificação e consistên-
cia dos dados recebidos 
por meio do Sistema de 
Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público 

Brasileiro (Siconfi).
A avaliação da STN é 

feita com base nas se-
guintes dimensões: I) 
Gestão da informação; II) 
Informações Contábeis; 
II) Informações Fiscais; 
IV) Informações Contá-
beis x Informações Fis-
cais. O relatório completo 
está acessível em: https://
ranking-municipios.te-
souro.gov.br/estados.

Governo goiano cumpre 92,9% de 
acertos em verificações da Secretaria 
do Tesouro Nacional. Avaliação 
objetiva incentivar qualificação e 
consistência dos dados recebidos  A
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Governador Ronaldo Caiado: “Hoje temos um outro Estado de Goiás. As pessoas acreditam nele e sabem 
que aqui o dinheiro é corretamente aplicado. Sabem que temos condição de orgulhar o povo goiano”

economIA

Nota Goiana sorteia R$ 200 mil em prêmios nesta quinta

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria da Eco-
nomia, realiza nesta quinta-
-feira (25), o sorteio do mês 
de novembro do Programa 
Nota Fiscal Goiana. Será 
sorteado um total de R$ 
200 mil entre os consumi-
dores inscritos e que pedi-
ram o CPF na nota fiscal. O 

sorteio eletrônico será às 
10h, na Sala de Reuniões do 
Complexo da Economia, na 
Nova Vila, em Goiânia.

De acordo com os dados 
da Coordenação da Nota 
Goiana, foram gerados qua-
se 3 milhões de bilhetes 
eletrônicos. “Desse universo, 
o sistema apontará 158 bi-

lhetes premiados. Ao somar 
R$ 100,00 em compras rea-
lizadas no comércio goiano 
no mês passado, o partici-
pante garantiu seu bilhete 
eletrônico. Entram tam-
bém as notas fiscais não 
pontuadas nas edições 
anteriores dos prêmios”, 
detalha o coordenador Le-

onardo Vieira de Paula.
Os nomes dos premia-

dos ficarão disponíveis 
no site da Nota Goiana: 
www.economia.go.gov.br/
nfgoiana. Ao fazer o login 
com o CPF e a senha, os ca-
dastrados podem consultar 
a quantidade de bilhetes 
recebida para o sorteio.
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O sorteio eletrônico será às 10h, na Sala de Reuniões 
do Complexo da Economia, na Nova Vila, em Goiânia

De acordo com os dados da Coordenação da Nota Goiana, foram gerados quase 3 milhões 
de bilhetes eletrônicos. Desse universo, o sistema apontará 158 bilhetes premiados
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Black Friday 
FlamBoyant shopping
A black Friday do Flamboyant Shopping será 

na sexta-feira, dia 26 de novembro, com muitas 
novidades para quem deseja aproveitar a melhor 

temporada de descontos do mercado goiano antes 
do Natal. O sucesso da promoção ficará por conta 

da mobilização dos lojistas. muitos já anteciparam 
promoções e os descontos podem chegar até 70%. 

Além da comodidade de encontrar tudo num só local, 
na data as lojas irão funcionar em horário estendido, 

das 10h às 23h. Outro atrativo fica por conta dos 
sorteios de cartões vales-compra, no valor de r$ 40 

mil cada, exclusivos para as lojas físicas do shopping. 
São aceitas notas fiscais com data a partir de 16 

de outubro de 2021, onde a cada r$ 500 reais em 
compras em lojas físicas aderentes à promoção, o 

cliente recebe um número da sorte para concorrer. 
Investindo numa campanha 100% digital, o cliente 

precisa cadastrar suas notas fiscais no aplicativo 
Super vitrine Flamboyant, observando a data de cada 

sorteio no regulamento https://www.flamboyant.com.
br/promocoes/flamboyant-40-anos-regulamento-

campanha-promocional-1.

BEst Friday
A Avon deu início à best Friday, ativação promocional 

da marca para o mês de novembro pelo site da marca, 
com mais de 700 produtos em promoção e descontos 

de até 70% para consumidores e representantes de 
beleza Avon. no dia 26, clientes também poderão 

contar com frete grátis e brindes em compras a partir 
de r$ 129,90, como delineadores, esmaltes, blushes 

e hidratantes labiais. Além das ofertas, a empresa 
de cosméticos se uniu à Samsung em uma parceria 

promocional, que oferecerá para consumidores pelo 
aplicativo Samsung members um voucher que garante 

r$ 15,00 de desconto em produtos Avon.

WEBinar gEolocalização
As inovações tecnológicas passaram a ser ainda mais 

importantes na otimização e fechamento de negócios. 
Para falar sobre isso, a Geoambiente, revendedora 

do Google maps no brasil há 10 anos, convidou 
Thiago Ciaciare, gerente de marketing da desenrola, 

plataforma do Grupo brasil brokers, para participar de 
um webinar online e gratuito, que acontece no dia 25, 

às 10h30. Inscrições site Geoambiente.

FEstiVal Bar Em Bar
Segue até o próximo dia 28 o festival que aqui em 

Goiânia movimenta 48 bares e restaurantes. “Saúde, 
vamos brindar à vida”. esse é o cartão de visitas dos bares 

participantes do bar em bar em 2021 aos seus milhares 
de consumidores. Um convite para festejar, com a devida 

segurança, o que realmente importa: os amores, os 
amigos e a família. e qual palco melhor para isso senão 

um bar? Afinal, lá tudo se conversa. É uma instituição 
nacional que faz a alegria de todos, abriga o papo, o riso, o 

violão em festa, a contestação e a comemoração.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

GIV - Giovanna Veríssimo lançou sua marca de roupas GIV, durante um desfile para seletos convidados na noite 
da última segunda-feira (22), no SJ Premium Hotels, no Setor oeste. na foto, ela posa com o seu namorado, o 
empresário mozart Freitas e o casal marcelo e Jana Torquatto, da Pit bull Jeans.

Puxadinho - neste sábado, o evento ‘Puxadinho’ 
terá apresentação de bell marques, da dupla 
matheus & Kauan e o netto dj. o evento está sendo 
realizado no espaço ‘music Stage’, localizado em 
frente ao Shopping Passeio das águas.

32

4

Complan - os advogados diego Amaral (foto), 
Luciana Lara, Ana Cristina dias, Ana elisa deboni 
e bianca viana, integrantes do escritório 
dias & Amaral Advogados, participam do Complan. 
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Premiação - edson Cândido Pinto, presidente do 
Sindicato de Contabilidade de Goiás (Sescon), ganhou 
nesta semana o troféu de Contador mais influente do 
estado na foto aparece ladeado de Adriana Godinho.
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Enem serve de acesso ao ensino superior no Brasil e em Portugal

O Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) começou 
a ser aplicado no último 
domingo (21) e segue no 
próximo dia 28. Trata-se 
do maior exame de acesso 
ao ensino superior do país. 
Com as notas em mãos é 
possível concorrer a vagas 
em instituições públicas e 
privadas em todo o Brasil 
e também em instituições 
estrangeiras. 

Um dos principais pro-

gramas federais que uti-
lizam a nota do Enem é o 
Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu), que seleciona 
estudantes para vagas em 
instituições públicas de en-
sino superior. Para concorrer, 
os candidatos não podem 
ter tirado zero na prova de 
redação. O Sisu geralmente 
tem duas edições no ano. 
A primeira delas ocorre em 
janeiro do ano seguinte à 
aplicação do Enem.

Por causa da pandemia, o 
calendário do Sisu 2021 foi 
atípico. Com as aulas sus-
pensas para evitar a propa-
gação do novo coronavírus, 
as universidades precisaram 

adaptar os períodos letivos. 
A expectativa é que, em 
2022, o cronograma come-
ce a ser regularizado. 

O Programa Universida-
de para Todos (ProUni), por 
sua vez, seleciona estudan-
tes para bolsas de estudos 
em instituições privadas 
de ensino superior. As bol-
sas podem ser integrais, de 
100% da mensalidade, ou 
parciais, de 50%. Para con-
correr às bolsas integrais, o 
estudante deve comprovar 
renda familiar bruta mensal, 
por pessoa, de até 1,5 salá-
rio mínimo. Para as bolsas 
parciais, a renda familiar 
bruta mensal deve ser de 

até três salários mínimos 
por pessoa. É preciso tam-
bém não ter zerado a reda-
ção do Enem e ter obtido, 
no mínimo, 450 pontos na 
média das notas das provas. 

Assim como o Sisu, o 
ProUni tem duas edições 
no ano. Em 2021, o ProU-
ni também foi atípico por 
causa da pandemia. A pri-
meira edição do programa 
utilizou as notas do Enem 
2019, para que o calendá-
rio não sofresse impacto. As 
notas do Enem 2020, cujas 
provas ocorreram em ja-
neiro e fevereiro deste ano, 
foram usadas na segunda 
edição do ProUni 2021. 

Agora, o programa de-
verá ser normalizado. Os 
estudantes que fizeram o 
Enem 2021 poderão con-
correr às bolsas do ProUni 
2022. O ProUni geralmen-
te ocorre após o Sisu. 

A nota pode também 
ser usada para obter fi-
nanciamento pelo Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies), que ofere-
ce recursos a condições 
mais atrativas que as dis-
poníveis no mercado.

Além dos processos 
seletivos conduzidos pelo 
governo federal, as insti-
tuições de ensino públicas 
e privadas têm liberdade 

para usar as notas em pro-
cessos próprios. Os candi-
datos podem checar nas 
instituições onde têm inte-
resse em estudar quais são 
os critérios adotados. 

Instituições de ensino 
estrangeiras também utili-
zam as notas do Enem em 
processos seletivos. Atual-
mente, o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) tem convênio com 51 
instituições de ensino em 
Portugal. Cada instituição 
define as regras e os pesos 
para uso das notas. A lista 
das instituições está dispo-
nível no portal do Inep. 

Segundo dia de 
provas será no 
próximo domingo

a Agência Nacional 
de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) apro-

vou resolução com a mu-
dança da bula da vacina 
da Pfizer (Comirnaty) para 
incluir a possibilidade da 
dose de reforço e de que 
a aplicação adicional seja 
feita seis meses após a 
conclusão do ciclo vaci-
nal para pessoas a partir 
de 18 anos. A aprovação 
foi condicionada ao mo-
nitoramento do uso da 
dose de reforço e de pos-
síveis efeitos adversos.

Contudo, em reunião 
da diretoria colegiada 
nesta quarta-feira (24), 
foi aprovado voto, com 
questionamentos e reco-
mendações ao Ministério 
da Saúde, para realização 
da campanha da dose de 
reforço desse e de outros 
imunizantes, anunciada 
na semana passada.

Isso porque o minis-
tério informou, no dia 16 

deste mês, que aplicaria 
as doses de reforço para 
todos os cidadãos com 
idade a partir de 18 anos. 
Até então, o Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI) só direcionava do-
ses de reforço para ido-
sos, imunossuprimidos e 
profissionais de saúde.

Na semana passada, 
porém, nenhuma vacina 
contra a covid-19 tinha 
autorização da Anvisa 
para a dose adicional. A 
agência enviou então um 
ofício ao Ministério da 
Saúde solicitando escla-
recimentos sobre a cam-
panha anunciada. O ofício 
foi respondido hoje, com 
respostas parciais.

A partir de hoje, a apli-
cação da dose de reforço 
da Pfizer passa a estar 
ancorada pela permissão 
da Anvisa, mas as demais, 
ainda não. O consórcio 
Oxford/AstraZeneca, que 
tem parceria no Brasil 

com a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), solici-
tou no dia 17 deste mês 
autorização da terceira 
dose para quem tomou 
as duas primeiras do 
mesmo imunizante.

A Janssen também en-
trou com pedido na Anvi-
sa para aplicação da dose 
de reforço tanto em quem 
tomou a dose única da 
farmacêutica quanto em 
quem recebeu doses de 
outras marcas. O reque-
rimento foi feito no dia 
19 de novembro. A Anvi-
sa deve fazer a avaliação 
em até 30 dias.

Os pedidos do consór-
cio Oxford/AstraZeneca 
e da Janssen ainda estão 
em análise pela equipe 
da Anvisa. A CoronaVac, da 
farmacêutica Sinovac em 
parceria com o Instituto 
Butantan, ainda não soli-
citou a atualização para 
contemplar a terceira dose.

Enquanto a altera-

ção da bula da vacina da 
Pfizer foi decidida pela 
equipe técnica e publi-
cada no Diário Oficial de 
hoje, a Diretoria Cole-
giada discutiu diretrizes 
para doses de reforço em 
geral. A relatora do tema, 
Meiruze Freitas, questio-
nou o fato de o Ministé-
rio da Saúde não ter en-
caminhado a campanha 
a partir da aprovação da 
Anvisa. Mesmo assim, 
Meiruze reconheceu, com 
recomendações, o benefí-
cio da dose de reforço.

“O mais adequado se-
ria o ministério ter apro-
vado por meio de rito 
regulatório da Anvisa, a 
inclusão da dose de refor-
ço, permitindo essa poso-
logia na bula das diferen-
tes vacinas. Entretanto, a 
realidade nos impõe olhar 
todo o cenário, e a situa-
ção que vemos, como de 
maior controle do ponto 
de vista da vigilância sa-

nitária”, disse Meiruze.
A relatora mencionou 

estudos tanto das farma-
cêuticas quanto de auto-
ridades sanitárias de ou-
tros países que indicam 
um perfil de segurança 
após tomar a dose de re-
forço semelhante ao da 
segunda dose. Ainda de 
acordo com Meiruze, pes-
quisas científicas apon-
taram uma melhoria da 
resposta imunológica de 
pessoas que receberam 
doses adicionais seis me-
ses depois da conclusão 
do ciclo vacinal original.

Quanto a quem tomou a 
dose de reforço com vaci-
na diferente das originais, 
a Anvisa não vê risco. Por 
isso, pessoas que já tive-
ram a aplicação da dose 
adicional com uma marca 
distinta daquela usada 
no ciclo vacinal primário, 
a princípio, não teriam 
grandes possibilidades 
de efeitos adversos.

Recomendações
Todavia, diante do 

fato de que ainda são 
necessários mais da-
dos de monitoramento 
de eventos adversos da 
vacina da Pfizer e pelo 
fato das demais mar-
cas ainda não terem 
autorização, a relatora 
apresentou ao Ministé-
rio da Saúde um con-
junto de recomenda-
ções sobre a campanha.

Segundo Meiruze Frei-
tas, o Ministério da Saú-
de já informou à Anvisa 
mudanças em relação 
ao que foi anunciado na 
semana passada. Pessoas 
vacinadas com imunizan-
tes da Pfizer e da Janssen 
deverão tomar a dose de 
reforço da mesma mar-
ca das anteriores. Já as 
que receberam doses da 
Oxford/AstraZeneca e da 
CoronaVac receberão va-
cina de reforço de outra 
marca, como a Pfizer.

anvisa

Aprovada dose 
de reforço 
para vacina 
da Pfizer
Agência faz também 
recomendações ao 
Ministério da Saúde

Aprovada dose 
de reforço 
para vacina 
da Pfizer
Agência faz também 
recomendações ao 
Ministério da Saúde

Aprovada dose 
de reforço 
para vacina 
da Pfizer
Agência faz também 
recomendações ao 
Ministério da Saúde
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 brAnCo 
2014 ComPLeTo 4 Por-
TAS ÚnICo dono ACeITo 
TroCA e FInAnCIo WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi novo 20.138,40 r$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTAS brAnCo 2014 
C/ Ar+dH ÚnICo dono ACeITo 
TroCAS e FInAnCIo WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 vermeLHA 2014 GArAn-
TIA de FÁbrICA ÚnICo dono 2.0 
FLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PreTo 2008 AU-
TomÁTICo PneUS novoS ACeI-
To TroCA e FInAnCIo WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  r $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

vendas: valéria rocha.

strada cs 1.4 PrATA 2010 Com-
PLeTA ACeITo TroCA e FInAnCIo 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PrATA 
2008 CAbIne dUPLA ACeITo 
TroCA e FInAnCIo WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 vermeLHo 
2003 ComPLeTo 2 Por-
TAS 1.0 SoLeIL r$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
r$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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futebol

Vila Nova derrota Nova Mutum e 
fica perto da final da Copa Verde

o Vila Nova deixou 
bem encaminhada a 
vaga na decisão da 

Copa Verde. Nesta quarta-
-feira (24), o Tigre venceu o 
Nova Mutum-MT por 3 a 0, 
no estádio Onésio Brasileiro 
Alvarenga, no primeiro jogo 
do confronto válido pelas 
semifinais da competição 
regional, que envolve ti-
mes do Centro-Oeste e do 
Norte do país, além do es-
tado do Espírito Santo.

A partida de volta será 
na quinta-feira da próxima 
semana (2 de dezembro), 
às 16h (horário de Bra-
sília), no estádio Valdir 
Doilho Wons, em Nova 
Mutum (MT). A equipe da 
casa terá que ganhar por 
quatro ou mais gols de 
diferença para avançar à 
final. Os goianos têm a 
vantagem de poder per-
der por até dois gols.

O campeão da Copa Ver-
de ganha vaga na terceira 

fase da Copa do Brasil do 
ano que vem. Em 2021, a 
presença neste estágio da 
competição nacional já ga-
rantia uma premiação de 
R$ 1,5 milhão. Os valores 
referentes à edição de 2022 
ainda não foram anuncia-

dos pela Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF).

Apesar de superior des-
de os primeiros minutos, 
o Vila Nova demorou a 
vencer o goleiro Gabriel. 
A rede só balançou na se-
gunda etapa, graças a dois 

jogadores que saíram do 
banco de reservas. Aos cin-
co minutos, o meia Tiago 
Real rolou na área para 
o atacante Pedro Júnior 
finalizar no canto e abrir 
o placar. Aos 11, o lateral 
William Formiga cruzou da 

esquerda, o volante Dudu 
ajeitou de cabeça e Pedro 
Júnior concluiu para o gol. 
Por fim, aos 35 minutos, 
Tiago Real girou na entra-
da da área e acertou o ân-
gulo, fechando o marcador.

Antes do jogo de volta, 

o Tigre tem compromis-
so pela última rodada da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro. A equipe goiana, 
que ocupa a décima posi-
ção, visita o Vitória no Bar-
radão, em Salvador, às 16h 
deste domingo (28).

Tigre faz 3 a 0 e 
vai à decisão até 
se perder por dois 
gols na volta
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A partida de volta será na quinta-feira da próxima semana (2 de dezembro), às 16h (horário de Brasília), no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT)
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