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RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS MUNICÍPIOS

Gustavo MENDaNHa 
DERRuBa aPaRECIDa 

Gestão do atual prefeito leva o município a despencar no Ranking de Competitividade dos Municípios, 
pesquisa do CLP – Centro de Liderança Pública, de credibilidade nacional, sobre as gestões de 411 prefeitos

POlÍTICA  |  3

GOVERNO  | 6 CIDADES  | 5

hAbITAçãO GOIâNIA

“Pra Ter Onde MOrar - aluguel SOcial” garanTia de 
dignidade

Ronaldo Caiado lança programa com auxílio de R$ 350 mensal pela Agehab, cujo 
projeto de lei entrou em tramitação na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira 

(25/11), é criar nova frente de combate ao déficit habitacional no Estado

Rogério Cruz entrega 
escrituras residenciais a 
400 famílias da capital
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Black 
Friday

Fiscais vão verificar 
o valor dos itens 
comercializados 

para apurar 
possíveis fraudes

CIDADES  | 5
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 “troféu Gratidão” 

Lissauer Vieira, é homenageado 
na 24ª Conferência da Unale

o presidente da As-
sembleia Legislati-
va de Goiás (Alego), 

deputado Lissauer Vieira 
(PSB), foi homenageado, 
com o “Troféu Gratidão”, 
na noite de quarta-feira, 
24, durante a cerimônia 
de abertura oficial da 24ª 
Conferência da União Na-
cional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais 
(Unale), realizada em 
Campo Grande (MS). A 
homenagem é um reco-
nhecimento pela parceria 
e, também, trabalho rea-
lizado à frente do Cole-
giado de Presidentes das 
Assembleias Legislativas.

A 24ª Conferência Na-
cional da Unale ocorre 
pela primeira vez de for-
ma híbrida, com palestras 
apresentadas também de 
forma virtual. Com o tema 
“Redesenhando os Cami-
nhos do Parlamento”, o 
objetivo dessa edição é 
debater soluções e ini-
ciativas de fortalecimen-
to da representatividade 
dos parlamentos esta-
duais. A deputada Lêda 
Borges (PSDB) também 
acompanha o evento pre-
sencialmente. 

Abertura oficial 
Na cerimônia, o pre-

sidente da comissão 
organizadora e vice-
-presidente da região 
Centro-Oeste, deputado 
estadual Lídio Lopes (PA-
TRI-MS), destacou o desa-
fio da nova formatação e 
a importância para o es-
tado de Mato Grosso do 
Sul sediar o evento pre-
sencial. “As articulações 
foram tantas que conse-
guimos vencer, em Brasí-

lia, para que Campo Gran-
de pudesse sediar a 24ª 
Conferência Nacional da 
Unale. O que parecia ser 
um sonho distante. Ago-
ra, temos a maior e mais 
tecnológica conferência 
da Unale”, avaliou. 

Já a presidente da Una-
le, deputada Ivana Bastos 
(PSD-BA), fez uma avalia-
ção da própria atuação 
no comando da entidade, 

durante o período de pan-
demia. De acordo com a 
deputada, essa “foi uma 
longa jornada”, por isso ela 
chegou a se auto questio-
nar em relação à presidên-
cia da entidade. “Tínhamos 
muitos planos voltados 
para jovens e para o em-
preendedorismo. A Una-
le parecia se antecipar e 
investir em novas tecno-
logias, essenciais nesse 

período de pandemia. Cos-
tumo dizer sempre: ‘tudo 
na vida tem o seu dia e a 
sua hora’. Hoje tenho certe-
za que esse é o lugar que 
eu deveria estar”, disse. 

Ivana citou as perdas e a 
necessidade de recomeço, 
pontuando projetos ino-
vadores da entidade para 
contribuir com as assem-
bleias legislativas, no en-
frentamento dos desafios 
da pandemia de covid-19, 
tais como um banco de 
leis, acompanhamento da 
vacinação, dentre outros. 
“As assembleias se adap-
taram rapidamente, o que 
garantiu alta produtivida-
de. Conseguimos comemo-
rar muitas vitórias, mesmo 
em tantas perdas. Nunca 
tivemos uma atuação tão 
forte”, ressaltou. 

Homenageado na noi-
te, o presidente da Alego, 
Lissauer Vieira, parabeni-
zou a presidente da Unale 
pelo trabalho de inovação 
e também o evento reali-
zado em Campo Grande, 
nesse ano, marcado pela 
celebração do jubileu de 
prata da entidade. “São 
25 anos de história de 
fortalecimento das as-
sembleias legislativas. 
Conseguimos trocar ex-
periências e cuidar da 

vida das pessoas dos 
estados que represen-
tamos. Ainda estamos 
saindo da pandemia, 
mas essa 24ª Conferên-
cia ficará para a história.”

O governador do Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja (PSDB), agrade-
ceu a presença da comiti-
va goiana no evento, em 
especial de Lissauer, pela 
representação do estado e, 
também, de todos os pre-
sidentes de legislativos. 
Azambuja abordou, ainda, 
a importância do Poder 
Legislativo na constru-
ção de agendas positivas 
para a superação da crise 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus. “Não 
teria um tema mais apro-
priado do que o escolhido. 
Precisamos retomar nossa 
capacidade de diálogo e o 
Parlamento é lugar mais 
adequado. É hora de supe-
rarmos os extremos para 
construir uma agenda pro-
positiva, para enfrentar os 
desafios, principalmente 
da economia e da saúde, 
que ainda não acabaram. 
E o Parlamento tem papel 
fundamental na constru-
ção das novas agendas. 
Que dessa conferência 
possam surgir novos cami-
nhos e soluções.”

A conferência, aberta ontem à noite, homenageou com o “Troféu Gratidão” o presidente da Alego, Lissauer 
vieira, pela parceria e pelo trabalho realizado à frente do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas
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O evento ocorre, pela primeira vez, de forma híbrida, cujo tema principal é “Redesenhando 
os Caminhos do Parlamento”. A modernização, aspectos econômicos do agronegócio e 
tendência econômicas são alguns dos painéis que acontecem nesta quinta-feira.

A Assembleia Legislativa 
realizará, neste sábado, 
27, a 11ª edição do pro-
grama itinerante Alego 
Ativa. A ação ocorrerá no 
município de Jataí, a 321 
km da Capital goiana, na 
região Sudoeste do es-
tado. O evento tem lugar 
na Feira Coberta, ao lado 
da Prefeitura da cidade, 
localizada no setor Santa 
Maria, a partir das 8 horas. 
A comunidade local terá 
acesso a diversos serviços 
gratuitos nas áreas jurídi-
ca, de saúde, de assistência 
social, além de cursos de 
empreendedorismo e ofi-
cinas profissionalizantes. A 
população também pode-
rá contar com apresenta-
ções culturais e atividades 
de entretenimento para as 

crianças.
O Alego Ativa é uma 

iniciativa da Mesa Diretora 
da 19ª Legislatura, presidi-
da pelo deputado Lissauer 
Vieira (PSB). O objetivo é 
ampliar a representativida-
de do Parlamento estadual 
e o envolvimento dele com 
a sociedade. “Sabemos a 
importância desse projeto 
para fortalecer a relação 
do Legislativo goiano com 
os municípios e com a po-
pulação, que é a grande 
beneficiada. São serviços, 
cursos e atendimentos que 
fazem a diferença e temos 
orgulho em poder realizar 
esse evento junto a gran-
des parceiros”, pontua o 
parlamentar.

“Estamos muito ani-
mados para essa próxima 

edição do Alego Ativa em 
Jataí, por ser na região Su-
doeste, da qual sou repre-
sentante. Não tenho dúvi-
da do sucesso do evento, 
pois desde que retoma-
mos, temos nos surpreen-
dido positivamente a cada 
município que percorre-
mos”, afirma Lissauer.

O Alego Ativa foi reto-
mado no mês de setembro, 
após um ano e meio sus-
penso em razão da pan-
demia de covid-19. A ação, 
que foi a nona do programa 
itinerante, aconteceu em 
Goianira, na região Metro-
politana de Goiânia (RMG), 
e realizou 7.649 atendi-
mentos, distribuídos entre 
os 57 serviços oferecidos à 
comunidade, de acordo com 
a Diretoria de Assuntos Ins-

titucionais da Casa de Leis.
Já a décima edição do 

programa (e segunda após 
a retomada) foi realizada 
em Morrinhos, no dia 23 de 
outubro. Na ocasião, foram 
contabilizados 4.881 aten-
dimentos à comunidade. 
Para a ação desse sábado, 
a expectativa é atender às 
demandas da população ja-
taiense, represadas durante 
o período de pandemia.

O assessor da Diretoria 
de Assuntos Institucionais 
da Assembleia, diretor de 
Relações Institucionais da 
Federação do Comércio 
(Fecomércio), e idealizador 
do Alego Ativa, Simeyzon 
Silveira, frisa a importância 
do programa para o Estado. 
“São vários os benefícios. É 
um evento muito completo, 

que traz benefícios imedia-
tos para a comunidade, que 
oferta uma gama de atendi-
mentos gratuitos ao público, 
em diferentes áreas. Além, 
ainda, ser uma oportuni-
dade para ouvir, in loco, as 
lideranças da região, du-
rante a audiência pública 
que é realizada”.

Simeyzon destaca que 
a 11ª edição conta, ainda, 

com a junção de forças do 
Legislativo e do Execu-
tivo municipal, o que, na 
perspectiva dele, contribui 
para uma boa execução do 
evento. “Essa ação vai ter o 
apoio total da Prefeitura 
de Jataí e da Câmara Muni-
cipal. Isso ajuda muito. Não 
tenho dúvida de que será 
uma edição com um ótimo 
resultado”, ressaltou.
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A 11ª edição do programa da Assembleia será neste sábado, 27, com início às 
8 horas. A comunidade local receberá diversos serviços de assistência social, 
oferecidos pela Casa em parceria com instituições públicas e privadas.

Alego Ativa acontecerá em Jataí
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QUEDa ENtRE 2020 E 2021

Gestão de Mendanha derruba Aparecida
no Ranking de Competitividade Municipal
Assim como 
nas pesquisas 
da Firjan e do 
Instituto rui 
barbosa, gestão 
de Gustavo 
mendanha é 
mal avaliada 
e pode até ser 
considerada 
prejudicial para o 
desenvolvimento 
do município
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Instituições de credibilidade nacional divulgaram pesquisas 
apontando o mau desempenho como prefeito de Aparecida

Gráficos do Ranking de Competitividade dos Municípios mostra piora dos 
indicadores sob comando do prefeito Gustavo Mendanha em Aparecida

Município está atrás de 
Rio Verde, Jataí e Catalão 

No Ranking de Competitividade dos Municípios, atua-
lizado em 2021 pelo CLP – Centro de Liderança Pública, 
Rio Verde, Jataí e Catalão aparecem à frente de Aparecida 
– o que esvazia a retórica do prefeito Gustavo Mendanha 
no sentido de apresentar a sua cidade como líder em de-
senvolvimento no Estado. Simplesmente não é verdade. E 
ainda tem Goiânia, em 1º lugar em Goiás. 

Índices de responsabilidade 
do Estado estão em alta

Áreas que estão fora do controle da prefeitura de 
Aparecida foram avaliadas positivamente no Ranking de 
Competitividade dos Municípios. Segurança Pública, por 

exemplo, melhorou entre 2020 e 2021, com 7 pontos de 
alta. O Saneamento, setor em que o governador Ronaldo 
Caiado tem pesados investimentos na cidade, recebeu um 
acréscimo de 60 pontos. As Telecomunicações também 
mereceram nota positiva, com 123 pontos de alta. 

Notícias negativas tornaram-se 
rotina para Mendanha

O Ranking de Competitividade dos Municípios prepa-
rado pelo CLP, mostrando baixo desempenho de Apareci-
da do ano passado para este ano, é mais uma notícia ruim 
para o prefeito Gustavo Mendanha. Outras duas institui-
ções independentes (a Firjan – Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro e o Instituto Rui Barbosa) também de-
ram notas ruins para a gestão de Mendanha. Em gestão 
fiscal, a Firjan mostrou queda brutal nos investimentos da 

prefeitura desde que Maguito Vilela entregou o cargo ao 
seu sucessor. E na oferta de vagas em creches, o Instituto 
Rui Barbosa localizou quase 30 mil crianças sem lugar 
para estudar nos CMEIs.

Estudos têm credibilidade 
nacional incontestável

O objetivo do CLP ao publicar o Ranking de Competi-
tividade dos Municípios é disponibilizar dados para que 
a população faça uma avaliação crítica dos prefeitos das 
maiores cidades brasileiras. É uma ferramenta de trans-
parência, portanto, cortando o caminho do marketing e 
da propaganda enganosa. Serve também para que o setor 
privado possa balizar decisões de investimentos produti-
vos, que, coincidência ou não, despencaram em Aparecida.

Confira revelações do relatório do Centro de Liderança Pública

o município de Apa-
recida teve um de-
sempenho sofrível 

na 2ª edição, referente a 
2021, do Ranking de Com-
petitividade dos municí-
pios brasileiros – elabora-
do pelo CLP – Centro de 
Liderança Pública, uma or-
ganização suprapartidária 
que busca engajar a socie-
dade na fiscalização dos 
governantes, conscientizar 
líderes públicos para en-
frentar os problemas mais 
urgentes do Brasil e é res-
ponsável pela confecção 
do Ranking de Competiti-
vidade dos Estados.

Em 2020, o CLP publi-
cou o 1º Ranking de Com-
petitividade dos Municí-
pios, seguido agora pela 
edição referente a 2021. 
Pouco mais de 400 prefei-
turas foram avaliadas, es-
colhidas, evidentemente, 
entre as maiorias e mais 

importantes do país. E uma 
das principais surpresas do 
novo levantamento foram 
os péssimos resultados 
para Aparecida, que caiu 
7 posições do ano passa-
do, quando já não estava 
bem, para este ano, indo 
do 202º para o 209º lugar. 

O Ranking da Compe-
titividade dos Municípios 
(foram analisados os da-

dos de exatos 411 deles) 
inclui a avaliação de inú-
meros quesitos, alguns 
sob controle direto das 
prefeituras, como a ges-
tão fiscal, e outros que 
dependem da ação dos 
prefeitos e das políticas 
públicas que eles deve-
riam liderar. Um desses 
itens é o da Inovação – 
setor hoje de importância 

estratégica fundamental 
para o desenvolvimento 
econômico em qualquer 
nível, seja municipal, es-
tadual ou federal. Nesse 
capítulo, Aparecida vai 
muito mal.

De 2020 para 2021, 
a gestão de Mendanha 
despencou da 149ª para 
a 199ª posição, o que de-
monstra que o município 
não pratica nenhuma po-
lítica de aproveitamento 
da tecnologia como fer-
ramenta de crescimento 
– ao contrário do que o 
prefeito repete noite e dia, 
chegando mesmo a viajar 
ao exterior, segundo ele, 
para buscar intercâmbio 
com “cidades inteligentes” 
como Barcelona, onde ele 
estava na semana passada. 

O item Inovação e Di-
namismo Econômico, na 
pesquisa do CLP, têm um 
peso decisivo. O Estado de 
Goiás, na gestão do gover-
nador Ronaldo Caiado, foi 
avaliado pela instituição, 
subindo no ranking e pas-
sando a figurar entre as 10 
Unidades da Federação 
consideradas mais compe-
titivas. Porém em Apareci-
da, como se vê, inovação 

só existe no discurso do 
prefeito.

Mendanha teve de-
sempenho pífio, colhen-
do números negativos 
em praticamente todos 
os tópicos do Ranking 
de Competitividade Mu-
nicipal. Em Inserção Eco-
nômica, ele caiu do 161º 
para o 168º lugar. Em 
Sustentabilidade Fiscal, 
despencou da 9ª para a 
36ª posição, o que, aliás, 
confirma o mau resultado 
obtido por Aparecida no 
IFGF – Índice Firjan de 
Gestão Fiscal, em que o 
município desceu do 26º 
para o 249º lugar e, quan-
to ao funcionamento da 
máquina administrativa, 
um critério que pesa dire-
tamente as virtudes e os 
defeitos de cada prefeito, 
Mendanha viu a sua ges-
tão tombar da 16ª para a 
59ª posição. 

É bom lembrar que o 
CLP – Centro de Lideran-
ça Pública, assim como a 
Firjan – Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro 
e o Instituto Rui Barbosa, 
que também publicaram 
nos últimos dias pesqui-
sas mostrando queda no 

desempenho de Apare-
cida (o último quanto 
ao fracasso da Educação 
Infantil no município), é 
uma entidade indepen-
dente, ou seja, que não 
se submete a influências 
políticas ou partidárias 
de nenhuma espécie. Os 
três organismos são téc-
nicos, apurando índices 
que são levados em con-
ta na formulação de po-
líticas públicas no Brasil, 
em especial para os Esta-
dos e municípios. 

Na Saúde e na Edu-
cação, Mendanha se 
saiu pessimamente. No 
primeiro, caiu entre 46 
e 65 pontos na avalia-
ção quanto ao Acesso à 
Saúde e aos Serviços de 
Saúde; no segundo, desa-
bou entre 6 e 40 pontos 
em termos de Acesso à 
Educação e Qualidade da 
Educação – área em que 
o Instituto Rui Barbosa 
também evidenciou que 
a prefeitura só consegue 
atender pouco mais de 
9% da população em ida-
de de receber a Educação 
Infantil, deixando quase 
30 mil crianças sem va-
gas nos CMEIs.
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aÇÕES Do GoVERNo coNtRa a ViolÊNcia DoMÉStica
Ações do Governo 
O Governo de Goiás, na atu-
al gestão, reestruturou dele-
gacias especializadas para 
atender mulheres vítimas 
de violência de forma mais 
humanizada e qualificada. 
A implantação da Sala Lilás, 
na sede da Polícia Técnico-
-Científica, em Goiânia, 
também representa um 
avanço no acolhimento às 
vítimas de violência du-
rante a realização de exa-

mes de corpo de delito. 
O Estado de Goiás criou, 

em 2020, o Grupo Estadu-
al de Repressão a Estupros 
(Gere), para investigar os ca-
sos ocorridos em território 
goiano. A região do Entorno 
do Distrito Federal e o mu-
nicípio de Aparecida de Goi-
ânia receberam Unidades 
Regionais Especiais para 
Atendimento às Mulheres. 

Já os municípios de Iporá 
e cidade de Goiás recebe-

ram uma Delegacia Espe-
cializada no Atendimento à 
Mulher. Dentro do aplicativo 
“Goiás Seguro”, foi instituído 
o “Alerta Maria da Penha”, 
que auxilia mulheres em si-
tuação de risco de agressão. 

Entre as parcerias, o Go-
verno do Estado atua com o 
Tribunal de Justiça no proje-
to “Maria da Penha nas Es-
colas”. O foco é levar para as 
crianças, de forma didática, 
as informações legais que 

amparam famílias com his-
tórico de violência domés-
tica.  Há, ainda, ações di-
recionadas intersetoriais 
via “Pacto Goiano pelo 
Fim da Violência Contra 
a Mulher” e a “Rede de 
Atenção às Vítimas de 
Violência Doméstica”. 

“É inadmissível que o 
cidadão, por se achar fisi-
camente mais forte, possa 
amanhã se dar o direito de 
agredir ou, ao se sentir con-

testado, violentar a sua par-
ceira”, disse o governador.

Para o procurador-geral 
de Justiça de Goiás, Aylton 
Vechi, o objetivo do evento 
é aprimorar as formas de 
atuação para se obter cada 
vez mais resultados sociais 
importantes. “Com o pac-
to goiano, saímos do 5º 
para 12º lugar no ranking 
de violência doméstica. 
Provamos que a união de 
forças consegue fazer a di-

ferença”, pontuou.
Estiveram presentes ao 

Congresso a sub-procura-
dora-geral de Justiça para 
Assuntos Institucionais do 
MPGO, Laura Ferreira; o 
sub-procurador geral de 
Justiça para Assuntos Ju-
rídicos, Marcelo André e a 
presidente da Coordena-
doria Estadual da Mulher 
em Situação de Violência 
Doméstica, desembarga-
dora Sandra Reis.

 Xi ENcoNtRo NacioNal Da copEViD

“Queremos patamar de excelência: taxa zero de 
agressão e violência contra a mulher”, diz  Caiado

o governador Ronaldo 
Caiado participou da 
abertura do XI En-

contro Nacional da Comis-
são Permanente de Com-
bate à Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher 
(Copevid), na noite desta 
quinta-feira (25/11), na sede 
do Ministério Público do Es-
tado de Goiás, em Goiânia. 

O evento, dedicado ao 
tema “Lei Maria da Pe-
nha: Interseccionalidades 
e Alterações Legislativas”, 
tem programação até esta 
sexta-feira (26/11). A ação 
soma-se às mobilizações 
em função do Dia Interna-
cional pela Eliminação da 
Violência Contra Meninas 
e Mulheres, celebrado em 
25 de novembro.

“Por mais que já tenha-
mos avanços, precisamos 
mostrar que é inadmissí-
vel essa prática da violên-
cia”, disse o governador. “A 
força do Estado, em parce-
ria com o MPGO e demais 
poderes, é para sermos re-
ferência nacional”, afirmou, 
sobre o objetivo de tornar 
Goiás o estado com menor 
índice de violência contra 
a mulher do país. 

“A mulher goiana vai 
saber que estamos avan-
çando, mas que queremos 
o patamar de excelência: 
taxa zero de agressão e 
violência contra a mulher”, 
disse o governador. 

A iniciativa marca ain-
da a comemoração dos 15 
anos da Lei Maria da Pe-

nha, com o lançamento da 
Campanha Nacional “Voz 
para Todas”. 

O encontro ocorre em 
formato híbrido com orga-
nização conjunta da Co-
pevid, Grupo Nacional de 
Direitos Humanos (GNDH) 
do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais (CNPG), 
o Centro de Apoio Operacio-
nal e a Escola Superior do 
Ministério Público do Esta-
do de Goiás (Esump-MPGO). 

A iniciativa é voltada 
para integrantes do MPGO, 
do Poder Judiciário, da rede 
de atendimento à mulher 
em situação de violência e 

comunidade acadêmica.
Coordenadora nacional 

da Copevid, a promotora 
do Estado da Bahia, Sara 
Gama, disse que a Comis-
são é um marco no Minis-
tério Público Brasileiro. 

“Trouxemos a moldura 
de leis muito importante 
na vida de muitas mulheres. 
Em 2018, conseguimos em-
placar o primeiro tipo penal 
dentro da Lei Maria da Pe-
nha, que pune com prisão o 
descumprimento da medida 
protetiva”, disse Sara Gama. 

A promotora apresen-
tou, durante a abertura 
do evento, dados sobre a 

atuação da Copevid e as 
características que envol-
vem os crimes contra as 
mulheres. “Elas morrem 
nas mãos de quem as 
amam ou amaram algum 
dia, e isso é muito grave”, 
disse Gama.

Presidente do Grupo 
Nacional de Direitos Hu-
manos do Conselho Na-
cional de Procuradores-
-Gerais, a promotora de 
Justiça do Espírito Santo, 
Luciana de Andrade, disse 
que o evento é disruptivo 
e mantém um alerta por 
trazer um assunto difícil. 

“Falar de violência con-

tra a mulher desassossega, 
muitas vezes é motivo de 
resistência na sociedade ci-
vil e dentro da nossa própria 
casa”, disse Andrade.

“O XI Encontro da Co-
pevid aprofunda um olhar 
sobre a violência de gêne-
ro”, disse a coordenadora 
local do Encontro e titular 
da 63ª Promotoria de Justi-
ça de Goiânia, Rubian Cou-
tinho. Ela também agrade-
ceu a presença de Caiado 
no evento: “Sabemos do 
vosso empenho e apoio 
nas diversas ações no en-
frentamento à violência 
contra a mulher”, pontuou.

evento é organizado pela Comissão 
Permanente de Combate à violência 
doméstica e Familiar contra a mulher 
(Copevid), em parceria com Grupo 
nacional de direitos Humanos do 
Conselho nacional de Procuradores-
Gerais, Centro de Apoio operacional 
e escola Superior do ministério 
Público do estado de Goiás
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O governador Ronaldo Caiado durante abertura do XI Encontro Nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid): “Por mais que já tenhamos avanços, precisamos mostrar que é inadmissível 
essa prática da violência. A força do Estado, em parceria com o MPGO e demais poderes, é para sermos referência nacional” 

EcoNoMia

Prêmio de 50 mil da Nota Goiana sai para Goiânia
Morador da Capital, no Setor 
Aeroporto, Roberto Severino 
de Lima foi o ganhador do 
prêmio de R$ 50 mil, o maior 
do sorteio do Programa Nota 
Fiscal Goiana, realizado nesta 
quinta-feira (25) pela Secre-
taria da Economia. Foi o pe-

núltimo sorteio de 2021. O 
último será realizado no dia 
23 de dezembro, com pre-
miação duplicada.

Os três prêmios de R$ 10 
mil ficaram com um morador 
de Aparecida de Goiânia, Ro-
drigo Otávio de Melo Gomes; 

com um morador de Água 
Fria de Goiás, José Luis da Sil-
va; e com uma moradora de 
Santo Antônio do Descoberto, 
Laidenize Pereira dos Santos.

O sorteio eletrônico foi 
realizado na Sala de Reu-
niões Sala de Reuniões do 

Complexo da Economia, na 
Nova Vila, em Goiânia, com 
aproximadamente 3 milhões 
de bilhetes de participantes 
que incluíram o CPF na nota 
fiscal nas compras realiza-
das no varejo em Goiás.

A relação dos premiados 

está disponível no site: www.
economia.go.gov.br/nfgoiana 
, na aba “sorteio”. A consulta 
exige login, CPF e a senha. 
Além de servidores da Pasta 
estava presente o superin-
tendente de Controle e Fisca-
lização, Marcelo Mesquita.

esse foi o penúltimo 
sorteio de 2021. 
o último será 
realizado no dia 23 
de dezembro, com 
premiação duplicada
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prefeitura de goiânia

Rogério Cruz entrega escrituras residenciais 
a 400 famílias da capital nesta sexta, 26

a Prefeitura de Goiâ-
nia entrega, nesta 
sexta-feira (26/11), 

escrituras a 400 famílias 
residentes em 15 bairros 
da capital. A ação é coorde-
nada pela Secretaria Extra-
ordinária de Regularização 
Fundiária. A solenidade 
acontece no hall do Bloco 
D (Espaço de Eventos) do 
Paço Municipal, às 8h.

A entrega dos docu-
mentos contempla famí-
lias residentes no Distrito 
Vila Rica, Jardins Guanaba-
ra II e III, Vila Santa Cruz, 
Jardim Goiás, Residencial 
Buena Vista, Goiânia Viva, 
Residencial Itamaracá, 
Jardins do Cerrado, Resi-
dencial Mundo Novo III, 
Residencial Orlando de 
Morais, Real Conquista e 
Setor Pedro Ludovico.

O prefeito de Goiânia, 

Rogério Cruz, destaca que 
a posse legal do imóvel é 
mais do que um sonho re-
alizado, mas a garantia de 
dignidade. “Essas famílias 
esperam há, pelo menos, 
dez anos por estas es-
crituras. Algumas, até 30 
anos. Por isso, a ação da 
secretaria busca a justi-
ça social para quem luta 
para construir e ter sua 
casa própria”, afirma.

A Secretaria Extraor-
dinária de Regularização 
Fundiária cuida exclusiva-
mente da questão fundiá-
ria na cidade e tem, como 
objetivo, regularizar a situ-
ação de 300 bairros da ca-
pital e de cerca de 40 mil 
famílias que esperam pelo 
benefício. Em setembro, 
outras 175 escrituras resi-
denciais foram entregues 
a moradores da capital.

evento será realizado no 
Paço Municipal e beneficia 
moradores de 15 bairros
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A entrega de escrituras a 400 famílias residentes em 15 bairros da capital será nesta sexta-feira, às  8hs,  no Hall do Bloco D do Paço Municipal

O Procon Goiânia rea-
lizar nesta sexta-feira 
(26/11) operação de 
fiscalização da Black 
Friday em estabeleci-
mentos comerciais que 
ficam em shoppings, 
centro e em campinas. 
Os fiscais vão orientar 
consumidores para que 
não caiam em golpes e 
sobre o Código de De-
fesa do Consumidor.

Como forma de pre-
venção à prática de pre-
ços abusivos na Black 
Friday, mais de 100 es-
tabelecimentos foram 
visitados pelos fiscais no 
decorrer do mês. Também 
foi realizado o monitora-
mento de preços de 429 
produtos que podem en-

trar em promoção para 
orientar o consumidor se 
as ofertas realmente têm 
o desconto anunciado.

De acordo com a presi-
dente do Procon Goiânia, 
Carolina Pereira, nesta 
sexta-feira os fiscais vão 
verificar o valor dos itens 
comercializados para 
apurar possíveis maquia-
gens de preços e certi-
ficar se os preços estão 
visíveis de acordo com o 
Código de Defesa do Con-
sumidor. “Os advogados e 
os fiscais do Procon esta-
rão nas ruas para repas-
sar orientações à popu-
lação, além de garantire 
que todos façam compras 
bem sucedidas e sem in-
tercorrências”, explica.
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o valor dos itens 
comercializados 

para apurar 
possíveis 
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Habitação

Ronaldo Caiado lança programa “Pra Ter Onde 
Morar - Aluguel Social”, auxílio de R$ 350 mensal

o Governo de Goi-
ás deu o primeiro 
passo, nesta quinta-

-feira (25/11), para a cria-
ção de nova linha de aten-
dimento à população de 
baixa renda que integra o 
déficit habitacional do Es-
tado. Um projeto de lei de 
autoria da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab) foi 
apresentado na Assem-
bleia Legislativa com ob-
jetivo de criar o programa 
de aluguel social “Pra Ter 
Onde Morar”. A iniciativa 
inovadora visa combater, 
de maneira imediata, com 
subsídio para locação de 
imóveis, a falta de mora-
dias, que em Goiás afeta 
cerca de 156 mil famílias, 
de acordo com o Instituto 
Mauro Borges (IMB).

Com a aprovação da lei, 
a proposta do Governo de 
Goiás é atender cerca de 
30 mil famílias goianas, 
conforme demanda surgi-

da por meio de inscrições 
na Agehab e com subsídio 
proveniente do Fundo de 
Proteção Social do Estado 
de Goiás (Protege).

Conforme o texto, que 
segue para apreciação em 
plenário, será concedido 
auxílio financeiro no va-
lor mensal de R$ 350, por 
até 18 meses, para famí-
lias que se enquadrarem 
nos requisitos. Caso haja 
aval da assistência social 
da Agehab, ao final des-
se período, ele poderá ser 
prorrogado para mais 18 
meses, conforme a evolu-
ção da situação. “Se tem 
um ponto do qual nós, no 
Governo de Goiás, não nos 
distanciamos nem um mi-
nuto, é cuidar das famílias 
mais vulneráveis do Esta-
do”, destaca o governador 
Ronaldo Caiado. “Somos 
um governo social, para 
chegar às pessoas. Esse é 
nosso objetivo”, completa.

“A avaliação é de que há 
muitas famílias que já não 
podem mais esperar até 
que novos empreendimen-
tos de interesse social se-
jam concluídos. Muitas de-
las estão na iminência de 
situação de rua, por exem-
plo, porque simplesmente 
faltam renda e condições”, 
explica o presidente da 
Agehab, Pedro Sales.

De acordo com Sales, o 
objetivo do programa não 
é apresentar uma proposta 
definitiva para a situação 
do déficit habitacional, 
mas sim atender casos 

mais urgentes que ferem 
a dignidade dos cidadãos 
goianos mais vulneráveis 
financeiramente.

“Ao longo do tempo da 
concessão do benefício 
haverá, paralelamente, o 
acompanhamento social 
da nossa equipe, com es-
tímulo ao autossustento 
da família e à recolocação 
no mercado de trabalho”, 
observa. Nos casos em que 
as situações não evoluírem 
positivamente, segundo 
ele, as famílias tornam-se 
candidatas a beneficiárias 
de novas moradias cons-

truídas pelo Estado.
Entre os requisitos para 

a família ser atendida com 
o aluguel social estão renda 
familiar de até dois salários 
mínimos, ser constituída de, 
no mínimo, duas pessoas 
(com exceção de idosos), 
habitar moradia improvi-
sada ou em coabitação ou, 
ainda, se tiver mais de 50% 
da renda familiar compro-
metida com aluguel. “São 
situações de extrema vul-
nerabilidade social que 
precisam ser atendidas”, 
salienta Pedro Sales.

O projeto de lei prevê 

ainda que a titularidade do 
benefício será preferen-
cialmente da mulher e que 
terão prioridade famílias 
com idosos, pessoas com 
deficiência ou vítimas de 
violência doméstica. “Te-
mos certeza de que, com 
essa iniciativa, vamos 
estar mais perto da nos-
sa missão na Agehab, de 
diminuir o máximo pos-
sível a falta de moradias 
no Estado”, pontua o pre-
sidente da agência.

Dificuldades 
com aluguel

Entre as 156 mil famí-
lias em déficit habitacio-
nal atualmente em Goiás, 
há um dado ainda mais 
relevante que justifica a 
criação do novo programa, 
conforme ressalta Pedro 
Sales. Ele lembra que, se-
gundo o Instituto Mauro 
Borges, pelo menos 71% 
do total dessas famílias ti-
nham dificuldade em arcar 
com os custos do aluguel. 
Em números absolutos 
– referentes ao ano de 
2018 –, isso corresponde 
a 113 mil famílias nessas 
condições, o que significa 
algo em torno de 319 mil 
pessoas diretamente em 
situação de vulnerabili-
dade habitacional.

objetivo do novo programa da 
Agehab, cujo projeto de lei entrou 
em tramitação na Assembleia 
Legislativa nesta quinta-feira (25/11), 
é criar nova frente de combate ao 
déficit habitacional no Estado
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A proposta do Governo de Goiás é atender cerca de 30 mil famílias goianas, conforme 
demanda surgida por meio de inscrições na Agehab e com subsídio proveniente Protege

Segurança 

Pacto pelo Fim da Violência Contra a Mulher completa 2 anos

O Governo de Goiás com-
pleta, neste mês de no-
vembro, dois anos de cria-
ção da iniciativa “Todos Por 
Elas – Pacto Goiano pelo 
Fim da Violência Contra a 
Mulher”. Nesta quinta-feira 
(25), também é celebrado 
o Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência 
Contra Meninas e Mulhe-
res. As ações de proteção 
às mulheres vítimas de 
violência doméstica e fa-
miliar incluem ainda o 
Protocolo Sinal Vermelho, 
que se tornou lei, e a ade-
são ao Dia Laranja.

“Tenho certeza abso-
luta do quanto estamos 

avançando em Goiás, 
combatendo todos aque-
les que acham que po-
dem agredir e violentar 
as mulheres”, destacou 
o governador Ronaldo 
Caiado ao fazer um ba-
lanço das iniciativas im-
plementadas.

Por meio da Rede Esta-
dual Pelo Fim da Violência 
Contra a Mulher, o Gover-
no de Goiás vem realizan-
do diversas ações, como a 
criação de aplicativos para 
segurança feminina ou 
denúncias, investimentos 
em infraestrutura e ca-
pacitação de servidores e 
agentes da sociedade civil 

envolvidos em tudo que é 
relacionado à defesa e ao 
combate à violência contra 
a mulher. Também criou o 
Batalhão Maria da Penha, 
com atuação em todo o 
Estado, e abriu Delegacias 
Especializadas de Atendi-
mento à Mulher (Deam).

“É o combate a todos 
aqueles que acham que 
podem, por força física ou 

poder, agredir uma mulher. 
Temos delegados e dele-
gadas para dizer que em 
briga de homem e mulher 
não metemos a colher, mas 
a algema. Aqui não tem es-
paço para esses falsos va-
lentões”, frisou Caiado na 
segunda-feira (22), duran-
te inauguração da Deam 
na cidade de Goiás.

Outro serviço de des-

taque é o Centro de Re-
ferência Estadual da 
Igualdade (Crei), para 
atendimento às pessoas 
vítimas de qualquer tipo 
de violência, preconceito 
e discriminação, ou ainda, 
que estejam em situação 
de vulnerabilidade so-
cial. O Pacto Goiano pelo 
Fim da Violência Contra a 
Mulher é executado pela 

Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Seds), em 
parceria com secretarias 
e vários órgãos da ad-
ministração estadual, de 
outros poderes e de ins-
tituições da sociedade 
civil e religiosas

De acordo com a su-
perintendente da Mulher 
e da Igualdade Racial da 
Seds Goiás, Rosi Guima-
rães, o Todos Por Elas trou-
xe o sentimento de união 
em relação ao combate à 
violência contra as mu-
lheres e meninas. “O Pacto 
é um conjunto de ações 
que visam a capacitação 
dos servidores de todas 
as áreas de atendimen-
to, como das forças po-
liciais, dos agentes que 
atuam no atendimento 
às vítimas, apoio, suporte, 
acompanhamento, mo-
nitoramento, assistência 
social, saúde, educação”.
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 A Sala Lilás é um espaço destinado a garantir atendimento de forma qualitativa a todas as mulheres e crianças 
vítimas de violência e evitar a revitimização. A sala faz parte da rede de proteção às vitimas de violência doméstica

Ações do Governo de Goiás incluem criação de 
aplicativos para segurança feminina e também 
para denúncias, investimentos em infraestrutura e 
capacitação de servidores e agentes da sociedade 
civil, assim como adesão à campanha dia Laranja
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RestauRante PaRis 6 
e stella aRtois

na próxima segunda-feira (26), o restaurante 
Paris 6 e a cerveja Stella Artois celebrarão 

uma parceira que tem tudo pra dar certo. o 
restaurante se tornará casa oficial da marca de 

cerveja e a novidade será anunciada com evento 
especial para amigos, parceiros e imprensa. A 

partir da data, os clientes poderão desfrutar das 
melhores experiências que só a casa parisiense e 

a cerveja podem proporcionar.

Desconto PaRa a viagem
A intenção da WAm Hotéis é proporcionar 

lazer de qualidade e uma experiência única 
com preços especiais. Para isso, fará 12 horas 

de promoções imperdíveis. das 8h às 20 
horas exclusivamente nesta sexta-feira, dia 
26 de novembro, quem deseja viajar terá a 

oportunidade de conferir valores que serão 
disponibilizados para quem ligar no 0800 620 

7575. As reservas promocionais poderão ser 
feitas para qualquer data de 26 de novembro 

de 2021 a dezembro de 2022, com exceção do 
réveillon. entre as opções, empreendimentos 

como o ondas Praia resort na bahia, o luxuoso 
dom Pedro Laguna no Ceará, a pousada Là-bas 
em Campos do Jordão, no interior de São Paulo 
e o Solar Pedra da Ilha em Santa Catarina. Além 

deles, oito empreendimentos da marca, por meio 
do Prive Hotéis e Parques, em Caldas novas 

(Go), também integram as opções de destino e 
promoções.

“contígua”

A Arte Plena Casa Galeria abre no próximo dia 
24 de novembro, a exposição coletiva intitulada 

“Contígua”. A exposição sugere uma reflexão 
sobre a tendência de nos aproximarmos cada vez 
mais de nossos semelhantes e dos pensamentos 

consonantes aos nossos. A coletiva é formada 
por um grupo de 19 artistas: Anna Carolina Cruz, 

André Felipe Cardoso, Augusto César, Carlos 
monaretta, daniela Ktenas, danilo buttas, 

ebert Calaça, estevão Parreiras, Fabíola morais, 
Hortência moreira, manuela Costa, marcelo Solá, 

mateus dutra, nancy de melo, rodrigo Flávio, 
ritchelly oliveira, Sandro Tôrres, vinicius Yano e 

Zé César.

claRinet in conceRt
Show de música clássica e oficinas criativas são 

destaque desta sexta-feira (26) do natal do 
Cerrado, de Pirenópolis. o espetáculo Clarinet 
in Concert será realizado às 20 horas na Igreja 
matriz nossa Senhora do rosário, enquanto a 
oficina de origami começa às 18 horas, na Casa 

do Papai noel, no salão paroquial. Todas as 
atividades são gratuitas.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

União - O advogado e secretário de administração e finanças de Hidrolândia Bruno Chaves e a advogada Anabel Pitaluga, 
oficializaram a união no último dia 15 de novembro em uma cerimônia intimista no Bistrô Sofia em Goiânia. 

Conecta Brasil - débora ducy, Liliane emanuele, 
Isabelly Castro e Ana Clara, da equipe de 
marketing do Conecta brasil, estiveram presentes 
no 1º encontro das Instituições Conecta brasil, no 
Comfort Suits Flamboyant.

32

4

Comemoração - o presidente do Grupo Kurujão Amarildo 
Correia comemorou ontem mais um ano de vida. As 
comemorações foram realizadas em família, com um jantar 
privativo em sua residência.
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Voga Invest - Aconteceu na última terça-feira 
(23), o coquetel de lançamento da nova sede 
da Voga Invest em Goiânia. Durante o evento 
estiveram presentes os sócios fundadores da 
empresa daniel Cambraia, Tiago Alvim e João 
victor beze, que recepcionaram os convidados, 
dentre eles João victor beze.
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educação

Enem oferece recursos de acessibilidade

apoio para pernas 
e pé, auxílio para 
leitura, sala de fácil 

acesso, mesa para cadeira 
de rodas, prova superam-
pliada, prova em Língua 
brasileira de sinais (Libras), 
prova em braile e uso do 
nome social. Esses são al-
guns dos recursos ofere-
cidos no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
para que o exame seja 
mais acessível e inclusivo. 
Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), o Enem impresso 
oferece atualmente 16 re-
cursos de acessibilidade e, 
o Enem digital, seis. 

Os recursos são volta-
dos para atender estudan-
tes com baixa visão, ce-
gueira, déficit de atenção, 
deficiência física, deficiên-
cia intelectual, deficiência 
auditiva, discalculia, disle-
xia, surdez, surdocegueira, 
transtorno do espectro 
autista e visão monocular. 
Podem também solicitar 
atendimento especiali-
zado as candidatas ges-
tantes e lactantes e os 
participantes idosos. Al-
guns desses participantes 
podem inclusive contar 
com correção especial da 
redação, que levará em 
consideração as singula-
ridades do candidato.

É preciso estar atento 
aos prazos previstos no 
edital do Enem para fazer 

as solicitações e fornecer 
os documentos necessá-
rios. Nesta edição, o Inep 
não divulgou quantos 
foram os estudantes que 
solicitaram atendimentos 
especializados ou o uso 
do nome social. Ao todo, 
3,1 milhões de candida-
tos se inscreveram para 
as provas que começaram 
a ser aplicadas no último 
dia 21 e seguem neste 
domingo (28). 

Alice Marina Mendes, 
21 anos, está entre os ins-
critos para fazer as provas 
em Libras. Este foi o pri-
meiro Enem dela. “Achei 
muito bom, quando eu leio 
em português às vezes 
não consigo entender, pois 
português é muito profun-
do, principalmente texto 
longo. Então, explicar em 
Libras é mais claro”, diz. 

Como outros estudan-
tes surdos, Alice tem Libras 
como primeira língua. “A 
maioria dos surdos não en-
tende português, por isso é 
necessário colocar a prova 
em Libras, que é a língua 
deles e a minha. Ouvintes 
têm a língua deles, que é 
o português. A nossa é Li-
bras”, explica. A vídeoprova 
em Libras é uma demanda 
antiga. Ela passou a ser 
aplicada em 2017. A partir 
de 2018, as provas já apli-
cadas passaram a ser dis-
ponibilizadas no portal do 
Inep para, assim, os parti-
cipantes poderem estudar 

as questões e conferir os 
gabaritos, como ocorre 
com a aplicação regular.  

Com o exame mais in-
clusivo, surge também a 
demanda por preparos 
específicos voltados para 
cada tipo de necessida-
de especial. Foi a falta 
de materiais de estudos 
voltados para estudantes 
surdos que fez com que 
Bruna Wendhausem Enne 
fundasse o Sinaliza Enem, 
curso online de preparo 
para o Enem em Libras. 

“A prova em Libras é 
muito importante para os 
surdos. Além da língua, a 
prova adaptada tem algu-
mas questões, por exem-
plo, que têm a ver com mú-
sica, com microfone, alto 
falante, coisa que esses 
estudantes não têm acesso 
no cotidiano deles. Ela não 
é só traduzida, é pensada 

para os surdos”, diz. 
Bruna explica que, as-

sim como o português, 
Libras tem regionalismos. 
O cursinho preocupa-se, 
então, em mostrar para os 
alunos os diferentes sinais 
usados nas diversas par-
tes do Brasil para que eles 
possam estar preparados 
no dia do exame.

O cursinho, que foi cria-
do em 2020, ajudou no 
preparo de três candidatos 
aprovados no ensino su-
perior com o último Enem. 
Para Bruna, a inclusão des-
ses estudantes trará tam-
bém transformações para 
as universidades. “A gente 
percebe o primeiro surdo 
que entra, a universidade 
está completamente de-
sesperada, chega a ligar 
para ele para confirmar 
a matrícula. Depois, isso 
muda. Quando outros 

entram, já tem um grupo 
para recebê-los”. 

Tempo adicional 
Ottis Dominique Medei-

ros Vör Tonons é autista e 
tem transtorno do déficit 
de atenção com hiperativi-
dade (TDAH). Esta é a se-
gunda vez que faz o Enem. 
Ele tem direito a recursos 
como tempo adicional de 
prova, auxílio para leitura 
e auxílio para transcrição. 
Em 2018, fez essas soli-
citações. “A pessoa leu a 
prova toda para mim - tem 
a opção de ler só quando 
precisar ou ler tudo. Fiquei 
em uma sala separada, eu 
poderia andar pela sala 
também. Uma pessoa lê e 
outra transcreve”, conta. 

Este ano, Tonons aca-
bou perdendo o prazo de 
solicitação dos recursos e 
acabou fazendo a prova 

regular. “A prova em si foi 
muito ruim, principalmen-
te por ter algumas ques-
tões que têm como opção 
ironia e eu não saber 
onde ela está, sabe? Essas 
pegadinhas, ironias, me 
atrapalham. Tinha apenas 
17 pessoas na sala comi-
go. O ventilador fazia um 
som horrível”, diz. 

São mudanças que fa-
riam toda a diferença e 
que permitiriam que ele 
demonstrasse de fato os 
conhecimentos que tem. 
“Eu chutei 15 questões 
que tinham o enunciado 
muito grande e foquei nas 
questões pequenas, me 
forçando a ler, pensar e 
responder em um minuto 
as outras 30. No cartão 
resposta, literalmente 
ficou faltando marcar a 
questão 90. Ficou bagun-
çado pra mim este ano”. 

exame impresso oferece 
16 recursos e o digital, 6
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O Enem começou a ser aplicado no último dia 21 e segue neste domingo (28), quando os estudantes farão as provas de matemática e de ciência da natureza

covid-19

Ministério da Saúde recomenda dose de reforço da Janssen

O Ministério da Saúde di-
vulgou uma nota técnica 
na noite dessa quinta-
-feira (25)  em que orien-
ta que os 4 milhões de 
brasileiros que se vacina-
ram com o imunizante da 
Janssen tomem uma dose 
de reforço entre dois e 
seis meses após a primei-
ra aplicação. A recomen-
dação do ministério é que 
seja utilizado a vacina do 
mesmo fabricante.

Segundo a nota, a 
orientação foi baseada 
em estudos científicos que 
mostram aumento signifi-

cativo na imunidade após 
a aplicação de mais uma 
dose da vacina, principal-
mente com intervalo mais 
longo, de seis meses. 

Se a dose de reforço, 
segundo estudos, for apli-
cada com um intervalo de 
seis meses, os níveis de an-
ticorpos aumentam nove 
vezes após uma semana 
com a imunização da Jans-
sen. Esse índice segue au-
mentando em até 12 vezes 
quatro semanas após a 
aplicação do reforço.

A nota técnica citou 
uma pesquisa norte-ame-
ricana que demonstrou 
que a dose de reforço, 
quando aplicada com um 
intervalo mínimo de dois 

meses, fornece até 94% 
de proteção contra a co-
vid-19. Com dose única do 
imunizante, o índice é de 
75%. O estudo também 
demonstrou que os níveis 
de anticorpos aumenta-
ram de quatro a seis ve-
zes com a dose de reforço. 

Os resultados  embasa-
ram o Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC, em inglês) a tam-
bém recomendar a dose 
de reforço da Janssen.

No caso de mulheres 
que se vacinaram com a 
Janssen e que estejam 
grávidas, a recomen-
dação é que a dose de 
reforço seja feita com a 
vacina da Pfizer.

O Brasil recebeu, até 
agora, 6,6 milhões de do-
ses de vacinas da Janssen. 
No momento, cerca de 2 
milhões de doses estão em 
análise do Instituto Nacio-
nal de Controle de Quali-
dade em Saúde (INCQS). 

Segundo o Ministério 
da Saúde, a previsão do 
laboratório é que mais 
2,8 milhões de doses se-
jam entregues no começo 
de dezembro e o restante 
até o fim do mês. “Esses 
quantitativos são suficien-
tes para a aplicação do re-
forço de quem se vacinou 
com a Janssen dentro do 
intervalo recomendado de 
até seis meses”, informou o 
ministério em nota.
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O Brasil recebeu, até agora, 6,6 milhões de doses de vacinas da Janssen

Intervalo deve ser de 
dois a seis meses
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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

Ceará bate Corinthians e entra 
na briga por vaga na Libertadores

o Ceará venceu o 
Corinthians por 2 
a 1 na noite desta 

quinta-feira (25), no Es-
tádio Castelão, em Forta-
leza, pela 35ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Os 
gols do Vozão foram mar-
cados pelo meia Vina, aos 
cinco minutos do primeiro 
tempo, depois de um erro 
na saída de bola do golei-
ro Cássio, e pelo atacan-
te Yony González, aos 41 
minutos da etapa final. O 
Corinthians marcou com 
o também avante Róger 
Guedes, aos 38 minutos do 
segundo tempo, depois de 
um bom passe de Willian.

Essa nova vitória fez 
com que os nordestinos 
ultrapassassem o Inter na 
tabela de classificação, pu-

lando para o 8º lugar com 
49 pontos. O Corinthians, 
apesar da derrota, se man-
teve em 4º com 53. O pró-
ximo compromisso do 
Vozão será contra o Flu-
minense no Maracanã no 
sábado (27). No domingo 
(28), o Timão vai receber 
o Athletico Paranaense 

em São Paulo. 

Santos 
O Santos fez 2 a 0 no 

Fortaleza na Vila Belmiro 
em partida válida pela 35ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os gols do jogo 
foram marcados pelo ata-
cante Marcos Leonardo. O 

primeiro saiu de pênalti, 
anotado pelo árbitro Wag-
ner Magalhães com auxílio 
do VAR, e convertido pelo 
atleta do Peixe aos 25 
minutos da etapa final. E, 
praticamente no final da 
partida, já aos 44 minutos, 
ele mesmo concluiu uma 
boa trama de ataque para 

fechar o placar.
Com esses três pontos 

conquistados nesta quin-
ta-feira, o Santos chegou 
aos 45, subiu duas posi-
ções (chegando ao 10º 
lugar) e atingindo a marca 
que, na média histórica, 
mantém as equipes na Sé-
rie A do futebol brasileiro. 

Enquanto isso, o Leão do 
Pici segue em 5º com 52 
pontos. A próxima parti-
da do time paulista será 
contra o Inter no Beira-
-Rio, em Porto Alegre, no 
domingo (28). Já o Forta-
leza atua novamente na 
sexta-feira (03) contra o 
Juventude no Castelão.  

vozão bate 
Timão com 
gols de vina e 
Yony González 
e alcança 49 
pontos
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