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n o CadÚnico de Apareci-
da, responsabilidade da pre-
feitura municipal, está com-
pletamente desatualizado. 
Consta que seriam quase 40 
mil inscritos, mas na verdade 
o número não chega a 3 mil.

n Ocorre que o Auxílio 
Brasil, do governo fede-
ral, e o programa Mães de 
Goiás, do governador Ro-
naldo Caiado, serão distri-
buídos apenas a inscritos 
no CadÚnico. Muita gente 
vai ficar no prejuízo.

n Candidatos à Câmara Fe-
deral, os deputados estadu-
ais major Araújo e delegado 
Humberto Teófilo não têm ba-
ses sólidas para voar tão alto. 
mas eles acreditam que serão 
eleitos pelas redes sociais.

n O prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha come-
morou o apoio de Roberto 
Dentista, candidato derro-
tado do DEM à prefeitura de 
Rianápolis. É sério. Roberto 
Dentista vai apoiar Menda-
nha para governador. 

n depois de 5 mandatos con-
secutivos, o deputado federal 
rubens otoni corre o risco de 
não se reeleger: o cansaço das 
suas bases é visível. e haverá 
concorrentes de expressão no 
PT, como Adriana Accorsi. 

n Aliás, se sair a federação 
entre o PT e o PSB, mais um 
nome de peso entrará na 
disputa com Otoni, ou seja, o 
atual deputado federal Elias 
Vaz. É aí que ele perderá de 
vez as chances de ganhar o 
6º mandato. 

n o resultado de Goiás nas 
prévias do PSdb que esco-
lheram o governador paulista 
João dória como candidato a 
presidente foi ocultado por 
ordem do presidente estadual 
do partido marconi Perillo.

n Sinal de que, na terra de 
um dos seus mais íntimos 
aliados, João Dória perdeu a 
disputa para o governador 
gaúcho Eduardo Leite. Mar-
coni não conseguiu retribuir 
o apoio que recebeu depois 
da queda. 

n Consta que o governador 
ronaldo Caiado defende o 
apoio do dem (que está em 
fusão com o PSL para se trans-
formar no União brasil) ao ex-
-juiz Sérgio moro, que segue 
crescendo nas pesquisas.

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

O presidente estadual do MDB Daniel Vilela, em sua fase “mais Maguito Vilela e menos Da-
niel”, mote que ele mesmo cunhou em alusão à vontade de incorporar o espírito conciliador 
do pai em detrimento da sua essência pessoal outrora beligerante, vem se comportando como 
uma raposa experiente ao trabalhar para eliminar as arestas que o seu histórico político abriu 
em pontos específicos da base do governador Ronaldo Caiado. Ele já entrou em processo de 
aproximação com o prefeito de Goiânia Rogério Cruz, com o qual havia rompido depois que os 
secretários indicados pelo MDB foram afastados da equipe do Paço Municipal, no início deste 
ano. Resolveu em definitivo as diferenças com os prefeitos Paulo do Vale, de Rio Verde, e Fausto 
Mariano, de Turvânia, expulsos do MDB por apoiar Caiado em 2018. Move-se com cuidado para 
fazer o mesmo em relação a Renato de Castro, ex-prefeito de Goianésia e hoje presidente da 
Codego, e Adib Elias, prefeito de Catalão, também chutados para fora do partido pelo mesmo 
motivo. Aparentemente, já está em paz com o secretário de Governo Ernesto Roller, que se 
desfiliou antes de também ser expulso como dissidente. Em sentido oposto, passou a se referir 
ao seu ex-aliado Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida, com palavras duras, que, de tão 
contundentes acabaram não sendo respondidas à altura (Mendanha engoliu calado a acusação 
de que nada fez e apenas herdou a casa arrumada do seu antecessor Maguito). Quer dizer: é 
outro Daniel Vilela o que temos no palco da política estadual agora, mais vivido e amadurecido.

 o popUlaR apERta MENDaNHa E ElE NÃo coNSEGUE SE EXplicaR
Para quem sabe ler um pinto é letra: a entrevista de página inteira do prefeito de Aparecida Gustavo mendanha a o Popular, a sétima em 3 ou 4 meses, dessa 
vez não teve o tom habitualmente tolerante quanto as perguntas da jornalista Fabiana Pulcineli. Pela primeira vez, mendanha foi confrontando que a pedreira 
que tem pela frente para viabilizar a sua candidatura a governador, a partir do fato de que não tem sequer um partido ao qual se agarrar, perdeu o apoio do PL 
e a possibilidade de ingressar no Podemos e foi obrigado a admitir que só conta mesmo a possibilidade de se filiar a legendas nanicas, como o PROS. 
na área administrativa, foi perguntado e não conseguiu responder sobre as pesquisas de instituições nacionais, como a Firjan – Federação das Indús-
trias do rio de Janeiro, que mostraram queda nos investimentos e na competitividade de Aparecida depois que a prefeitura foi passada de maguito 
vilela para o atual prefeito. A desculpa esfarrapada que mendanha deu foi a de que priorizou recursos para o enfrentamento à Covid-19, o que é pura 
lorota e não esclarece a marcha à ré dos principais indicadores econômicos e sociais que o município tomou a partir da ascensão do atual prefeito.

 íNDicES NEGatiVoS DE apaREciDa EViDENciaM GEStÃo SEM pRoJEto DE DESENVolViMENto
o que acontece em Aparecida? Há um prefeito que sonha em ser governador, mas é bombardeado por avaliações da sua gestão quer indicam proble-
mas graves para o município, como os levantamentos recentes do Instituto rio branco (30 mil crianças sem vagas em creches); da Firjan – Federação 
das Indústrias do rio de Janeiro (que mostrou queda brutal nos investimentos da prefeitura); e do CLP – Centro de Liderança Pública, órgão ligado à 
bolsa de São Paulo (revelando que Aparecida despencou no ranking de Competitividade dos municípios). Convenhamos: dados negativos como esse, 
pelo peso e abrangência, não servem para credenciar nenhum político a governar Goiás, ao contrário. 

pacotE DE BENEFícioS paRa pRoFESSoRES alUNoS E NÃo tEM pREcEDENtES Na HiStÓRia
É difícil encontrar no passado recente de Goiás um governador com tanta receptividade e popularidade entre os professores da volumosa rede de 
ensino estadual quanto ronaldo Caiado. A valorização do magistério e o pacote de benefícios atribuídos até agora, em menos de 3 anos de gestão, 
simplesmente não tem precedentes na história, estendendo-se também aos funcionários administrativos quanto as benesses salariais e aos próprios 
alunos em termos de condições físicas (100% das escolas reformadas e modernizadas) e suporte para o aprendizado, a exemplo dos notebooks para 
todos os matriculados na última série do ensino médio e do auxílio de r$ 100 reais mensais, nesse caso indistintamente pago a quem estiver com a 
frequência em dia. Caiado fez e faz muito mais, como os bônus acrescentados aos vencimentos mensais e o 14º salário para os professores, além de 
ajudas específicas para pagar internet e comprar computadores. É algo que nunca se viu antes. E lembrando que se trata de um público naturalmente 
formador de opinião, capilarizado pelo Estado inteiro. As repercussões nas eleições do ano que vem serão significativas, é fácil prever. 

UM ÊXito E taNto: cRiStiaNE ScHMiDt coNSoliDa a REcUpERaÇÃo FiScal Do EStaDo 
A fase em que o governador ronaldo Caiado ingressou, prestes a iniciar o seu 4º ano de mandato, quando disputará a reeleição, vem 
sendo marcada por uma agenda diária de intensas entregas, cobrindo obras físicas e mais ainda programas de caráter social (oportunas 
em tempos de inflação e de ressaca do período mais duro da pandemia de Covid-19), só é possível graças à recuperação fiscal do Estado – 
um feito que será a grande marca do 1º mandato do governador. Para 2022, o orçamento do Estado está projetado sem qualquer déficit, 
o que vai simbolizar a conquista da estabilidade financeira e o fim do desequilíbrio entre receitas e despesas em Goiás. Silenciosamente, 
sem atrair holofotes, trabalha com sucesso nessa frente a economista Cristiane Schmidt como secretaria de economia, garantindo seu 
lugar na história do estado como a melhor titular da pasta (na verdade, Secretaria da Fazenda, apesar da mudança de nome) de todos os 
tempos. A professora, que é do rio de Janeiro, onde se deu a sua vida acadêmica, vai deixar um dia Goiás credenciada para posições mais 
elevadas no contexto federal e não é exagero supor que estará habilitada até mesmo ao ministério da economia. É esperar e conferir.

lUiZ Do caRMo DEVERia tER JUíZo E SE caNDiDataR a DEpUtaDo REDERal
o senador pelo mdb de Goiás Luiz do Carmo, na verdade, não é um senador. É alguém que desceu de paraquedas no Senado Federal, a mais importante Casa 
legislativa do país, sem receber um único voto isso, após assumir como 1º suplente depois da renúncia de ronaldo Caiado para assumir o governo de Goiás. 
Mesmo sem perfil majoritário e liderança política orgânica, Carmo ganhou uma chance de ouro: quatro anos de mandato como senador, mas não aproveito, 
não passando de uma figura apagada e sem expressão no Congresso Nacional, maior palco da história política nacional. Não pronunciou uma só palavra que 
servisse para qualquer finalidade e se filiou de modo o mais rastejante possível ao comando do presidente Jair Bolsonaro, que o ignorou completamente e 
nunca sequer o convidou como acompanhante para qualquer uma das suas visitas a Goiás. Luiz do Carmo pretende, agora, disputar a reeleição, para o quê não 
tem a menor chance. Mas, com esse currículo, fica difícil pedir voto. Se tivesse juízo, seria candidato a deputado federal e ainda assim teria uma eleição difícil.

DaNiEl VilEla FaZ o DEVER DE caSa E EliMiNa
aREStaS QUE poDERiaM atRapalHaR caiaDo
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Natal do Bem 2021

Governo inicia entrega de meio milhão de 
brinquedos nos 246 municípios do Estado

o Governo de Goiás, 
por meio da Orga-
nização das Volun-

tárias de Goiás (OVG) e 
do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), deu início 
nesta semana à entrega de 
meio milhão de brinque-
dos nos 246 municípios 
do Estado. Ao longo do 
mês de dezembro, haverá 
distribuição de carrinhos, 
bonecas, bolas de futebol 
e vôlei, que ajudarão a 
garantir o direito de brin-
car e um Natal com mais 
dignidade e alegria para 
as famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

Os brinquedos já vêm 
sendo retirados pelas 
equipes municipais na 
sede da Indústria Química 

do Estado de Goiás (Ique-
go), na capital. O trabalho 
seguirá o cronograma das 
festividades de fim de ano 
de cada município. “O Go-
verno do Estado vai estar 
presente nos eventos de 
cada cidade em uma ver-
dadeira corrente do bem. 
Levar donativos a quem 
mais precisa é uma mis-
são assumida por nós, mas 
com certeza de forma es-
pecial no Natal. Planeja-
mos esse momento para 
que essas crianças pos-
sam ter a alegria única 
dessa época de festas de 
fim de ano”, destaca o go-
vernador Ronaldo Caiado. 

As entregas ocorrem 
em parceria com prefeitu-
ras e seguem até o dia 23 

de dezembro. A coordena-
dora do Gabinete de Polí-
ticas Sociais e presidente 
de honra da OVG, primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
faz questão de destacar 
a parceria com os muni-
cípios em mais uma ação 
do Governo de Goiás na 
área social. “Nesta edição 
especial do Natal do Bem, 
o Estado firma mais essa 
parceria tão importan-
te junto aos municípios 
para levar um Natal mais 
digno às nossas crianças. 
Vamos alcançar as famí-
lias que mais precisam 
em cada canto de Goiás”, 
afirma a primeira-dama. 

Em Goiânia, a tradicio-
nal distribuição dos brin-
quedos do Natal do Bem 

já tem data marcada. O 
Governo de Goiás recebe 
as famílias em vulnerabi-
lidade social da capital no 
próximo domingo (5/12), 
no Ginásio Goiânia Arena, 
a partir das 8h. O público 
assistirá a apresentações 
de personagens infantis e 
a um grande show de Fe-
lipe Araújo. Além dos brin-
quedos, as crianças tam-
bém receberão um lanche 
especial preparado por 
voluntários da OVG.

Natal do Bem 2021
A programação de Na-

tal do Governo de Goiás 
em 2021 está repleta de 
novidades. Além da dis-
tribuição de brinquedos, 
o Natal do Bem oferecido 

pela OVG passa a contar 
com novo endereço. A 
festa natalina das famí-
lias goianas será reali-
zada no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, um dos 
principais cartões postais 
de Goiânia. Nesta edição, 
os visitantes poderão ver 
de perto a Vila de Natal, 
Parada Natalina, espetá-
culos gratuitos de dan-
ça e música, além de se 
divertirem em espaços 
interativos em meio às 
luzes de fim de ano com 
a presença do Papai Noel, 
que promete encantar as 
crianças. O evento, que 
será realizado de 6 de 
dezembro a 2 de janeiro, 
das 18 horas às 23 horas, 
respeitará todos os proto-

colos de segurança refe-
rentes à pandemia.

A diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo Caia-
do, destaca que o even-
to foi pensado para que 
ninguém fique de fora da 
celebração natalina. “O 
Natal do Bem é pensado 
para que todos possam 
participar. Nosso público 
principal é de famílias em 
vulnerabilidade social que 
não teriam outra opção de 
lazer neste período natali-
no, por isso firmamos essa 
parceria com a RedeMob 
para que as famílias pos-
sam se deslocar com con-
forto e segurança nesta 
linha especial criada para 
nosso tão esperado Natal 
do Bem”, destaca Adryanna.

Ao longo do mês de dezembro, 
estado distribui carrinhos, bonecas, 
bolas de futebol e vôlei, que ajudarão 
a garantir direito de brincar e um 
natal com mais dignidade e alegria 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. “Planejamos 
esse momento para que essas 
crianças possam ter a alegria única 
dessa época de festas de fim de ano”, 
destaca governador ronaldo Caiado 
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Brinquedos do Natal do Bem adquiridos pelo Governo de Goiás são enviados a municípios do interior, onde serão distribuídos a crianças em vulnerabilidade social

educação

Inscrição para Prêmio Professor Transformador segue até dia 1°

Para consultar o regula-
mento completo e saber 
mais informações sobre 
a inscrição, basta acessar 
o lonk: https://significare.
org.br/premio/

O Instituto Significa-
re, em parceria com a 
Base2edu e a Bett Edu-
car, está com inscrições 

abertas para a 2ª edi-
ção do Prêmio Professor 
Transformador, que tem o 
objetivo de valorizar pro-
jetos de Educação Trans-
formadora implementa-
dos na Educação Básica. 
Professores de todo o 
país, que lecionam nas 
redes públicas e ou pri-

vada, têm até o próximo 
dia 1° de dezembro para 
se inscreverem.

Devido à pandemia de 
Covid-19, o cronograma 
do prêmio foi impactado. 

Por isso, as inscrições se 
estenderam e foram man-
tidas abertas durante o 
ano letivo de 2021, pos-
sibilitando que mais pro-
fessores participassem.

Os professores podem 
inscrever projetos, ações e 
outras iniciativas que es-
tejam fazendo a diferença 
nas etapas de ensino In-
fantil, Fundamental (I e 
II) e Médio. Os projetos 
inscritos devem ter sido 
desenvolvidos em 2021 
ou em anos anteriores, 
levando em consideração 
a aplicação das compe-
tências estabelecidas na 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

Neste ano, a edição 
está repleta de novida-
des quanto a avaliação 
e classificação dos proje-
tos, reconhecimento dos 
professores e premiação. 
Para consultar o regula-
mento completo e saber 

mais informações sobre a 
inscrição, basta acessar o 
site aqui.

Instituto 
Significare

O Instituto Significare 
tem o propósito de promo-
ver e estimular práticas de 
Educação transformadora. 
Assim, a primeira ação que 
impulsionou o instituto foi 
o Prêmio Professor Trans-
formador, implementado 
pela Base2edu e Bett Edu-
car. De acordo com os co-
ordenadores do instituto, o 
intuito é reconhecer e dar 
visibilidade a educadores 
e projetos pedagógicos 
transformadores de todas 
as partes do Brasil.

Os professores podem inscrever projetos, ações e 
outras iniciativas que estejam fazendo a diferença nas 
etapas de ensino Infantil, Fundamental (I e II) e Médio

Iniciativa visa colocar em evidência 
projetos de educação Transformadora 
desenvolvidos por educadores de todo 
o país. neste ano, a edição está repleta 
de novidades quanto à avaliação e 
classificação dos projetos, reconhecimento 
dos professores e premiação
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câmara de aparecida

André Fortaleza faz homenagem 
aos atletas corredores de rua

o Presidente da Câma-
ra Municipal de Apa-
recida de Goiânia, 

vereador André Fortaleza 
(MDB), promoveu na noite 
de ontem, 29, sessão solene 
em homenagem aos atletas 
corredores de rua. Ele abriu 
a solenidade explicando os 
motivos da sua iniciativa.

“Estou aqui hoje fazendo 
essa homenagem porque 
ela é justa. Não se trata de 
um ato político, mas, sim, 
uma homenagem mais do 
que justa, merecida, pois sa-
bemos o quanto o esporte 
precisa de apoio e a corrida 
de rua é um deles. Precisa-
mos buscar uma forma de 
apoiá-los”, justificou.

O Presidente falou que, 
como o  dia mundial do cor-
redor de rua é comemorado 
todo dia sete de junho, ele 
apresentou um Projeto de 
Lei que também incluirá a 
data no calendário. Antes de 

encerrar seu discurso, For-
taleza fez um compromisso 
com os atletas presentes, no 
qual garantiu que ano que 
vem realizará a primeira 
corrida de rua da Câmara de 
Aparecida de Goiânia.

Continuando com os 
discursos, o vereador Ge-
tulio Andrade (PV), que é 
Presidente da Comissão 
Permanente de Esporte e 
Lazer da Câmara, elogiou 
os atletas corredores de 
rua e sua contribuição para 
o esporte da cidade.

“Independente da moda-
lidade esportiva, nós estare-
mos sempre avidos a estar-
mos apoiando o esporte de 
forma incondicional”, discur-
sou Getúlio. Outro vereador 
que fez questão de contri-
buir com a sessão solene foi 
Gleison Flávio (MDB), que 
parabenizou a iniciativa.

“O esporte é bem vindo 
em tudo, então  parabéns a 

cada um de vocês que aqui 
estão. Essa singela e impor-
tantíssima homenagem foi 
promovida pelo nosso Pre-
sidente, mas é em nome de 
todos da Câmara”, elogiou o 
vereador. Em seguida, Diony 
Nery (PSDB), que também 
é membro da Comissão de 
Esporte e Lazer da Câmara, 
lembrou que o Prefeito Gus-
tavo Mendanha também é 
um incentivador da moda-
lidade. “Não poderia deixar 
de citar que nosso Prefeito, 
que é formado em educa-

ção física, vem há tempos 
promovendo várias corridas 
em nossa cidade”, destacou.

Representando os ho-
menageados, o atleta Jú-
nior Madureira citou que 
a solenidade resgata um 
compromisso antigo do 
Presidente André Fortale-
za. “O Presidente uma vez 
falou pra mim que Apare-
cida de Goiânia terá an-
tes e depois de dele em 
relação às corridas de rua 
e hoje você está resga-
tando esse compromisso. 

Muito Obrigado, Presi-
dente”, enalteceu.

Madureira ainda falou 
com orgulho sobre seu 
amor pela corrida de rua e 
por Aparecida de Goiânia, 
ressaltando que procura 
sempre representar a cida-
de da melhor forma possí-
vel nas provas que disputa.

Antes de partir para a 
entrega das homenagens, 
o Secretário Esporte, Lazer 
e Juventude de Aparecida 
de Goiânia, Gerfeson Ara-
gão, falou do apoio que o 

Poder Legislativo concede 
na área do esporte.

“Todos vereadores des-
ta Casa tem parceria com 
a Secretaria de Esporte. 
Por exemplo, o vereador 
Getúlio, que é presidente da 
Comissão de Esporte, e tem 
participado desde o primei-
ro dia do seu mandato lado 
a lado com a Secretaria. 
Nunca tinha recebido um 
apoio especificamente na 
área do esporte como acon-
tece com essa legislatura”, 
salientou o Secretário.

durante a solenidade, o líder do Poder 
Legislativo garantiu que ano que vem 
realizará a 1ª corrida de rua da Câmara
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Presidente André Fortaleza, juntamente dos demais vereadores presentes, entregaram certificados em homenagem aos atletas corredores de rua.

alego

Lissauer promulga lei que suspende multas arbitrárias 
aplicadas em mais de 350 mil produtores goianos

Atuando em defesa dos pro-
dutores rurais e reconhecen-
do a sua importância para a 
cadeia econômica do estado, 
o presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
Lissauer Vieira (PSB), pro-
mulgou no Diário Oficial da 
Casa a Lei nº 21.077, que 
garante a suspensão das 
multas arbitrárias ligadas 
ao Guia de Transporte Ani-
mal (GTA). Com a medida, 
mais de 350 mil produtores 
goianos terão suas dívidas 
perdoadas, garantindo a to-
dos eles maior segurança 
jurídica, além de viabilizar 

também melhores condi-
ções de financiamentos e 
negociações.  

De acordo com o che-
fe do Poder Legislativo, a 
aprovação do projeto é uma 
vitória para o setor produ-
tivo goiano, haja vista que 
ele já havia sido aprovado 
em 2019, mas vetado pelo 
Governo estadual. Para Lis-
sauer, a promulgação da 
lei contribuirá significativa-
mente para o fortalecimen-
to de toda a produção rural 
no estado garantindo, dessa 
forma, que os produtores, do 
pequeno ao grande, tenham 
maior seguridade e suporte 
jurídico no exercício da sua 
atividade. 

 “Em 2015 começamos 
a discutir essa pauta, no 
entanto, a matéria não foi 
aprovada no período le-
gislativo. Já em meados de 
2019 voltamos a tratar des-
sa demanda e, após vários 
debates junto à Secretaria 

da Fazenda e o setor produ-
tivo, conseguimos a aprova-
ção do texto, que na época 
foi vetado pelo Governo. E 
agora, com a volta do pro-
jeto para a Assembleia, con-
seguimos derrubar o veto e 
finalmente dar essa vitória 
a quem tanto contribui para 
o fortalecimento da nossa 
produção rural”, explicou Lis-
sauer Vieira. 

Suspensão 
das multas

Com a aprovação do pro-
jeto e a promulgação da lei 
pelo Poder Legislativo, to-
das as multas aplicadas de 
forma arbitrária em mais 
de 350 mil produtores en-
tre 2014 e 2017 serão sus-
pensas. A aplicação dessas 
penalidades foi ocasionada 
pelo fato de que, pela inexis-
tência de uma unidade da 
Secretaria da Fazenda em 
suas respectivas cidades, a 

maioria dos pequenos agro-
pecuaristas não retiraram 
a nota fiscal relacionada 
ao deslocamento de gado 
bovino, somente o Guia de 
Transporte Animal (GTA) e, 
com isso, grande parte deles 
tiveram seus nomes negati-
vados no SPC e Serasa.

De acordo com o texto 
da matéria, a lei promulgada 
aplica-se aos créditos tribu-
tários e não-tributários da 
Receita Estadual e da Agên-
cia Goiana de Defesa Agro-
pecuária, inscritos ou não-
-inscritos em dívida ativa, 
ajuizados ou não-ajuizados, 
relacionados à aplicação de 
penalidade pelo transporte 
de gado bovino desacom-
panhado de nota fiscal, em-
bora acompanhado de Guia 
de Trânsito de Animal — GTA, 
incluindo-se a hipótese de 
deslocamento para esta-
belecimento de diferente 
contribuinte localizado no 
território do estado.
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Com a aprovação do projeto e a promulgação da lei pelo Poder 
Legislativo, todas as multas aplicadas de forma arbitrária em 
mais de 350 mil produtores entre 2014 e 2017 serão suspensas

Com isso, as multas 
relacionadas à 
Guia de Transporte 
Animal (GTA) 
aplicadas aos 
pecuaristas serão 
perdoadas
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Rogério Cruz busca apoio do setor 
produtivo para ampliar vacinação

O prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz, 
e auxiliares se 

reuniram com represen-
tantes do setor produ-
tivo no início da noite 
desta segunda-feira 
(29/11), no 6º andar do 
Paço Municipal, no Park 
Lozandes. Em pauta: 
vacinação em Goiânia, 
apoio e parcerias para 
a imunização. Com o 
objetivo de ampliar a 
vacinação na capital, o 
Executivo lançará pro-
grama de vacinação iti-
nerante e busca auxílio 
de empresários.

O VacinAção Itineran-
te, que será lançado na 
sexta-feira (03/12), re-
cebeu apoio irrestrito do 
setor produtivo.

“Como eu sempre digo, 
nós não fazemos nada 

sozinhos. Por isso, reu-
ni os representantes do 
setor empresarial para 
pedir o apoio de todos. 
Nosso objetivo é levar 
vacina aos goianienses 
e completar ciclo de va-
cinação alcançando 70% 
da população vacinada 
com as duas doses até o 
dia 20 de dezembro”, co-
mentou o prefeito.

O secretário municipal 
de Saúde, Durval Pedroso, 
frisou que haverá dispo-
nibilidade para operacio-
nalizar a vacinação em 
vários pontos de Goiâ-
nia. “Nossa proposta é 
que os empresários le-
vantem a relação dos 
funcionários que ainda 
não tomaram todas as 
doses para que possa-
mos ir até lá e completar 
o ciclo”, declarou Durval. 

Com as informações, a 
logística será preparada.

Pela Prefeitura partici-
param da reunião os se-
cretários Durval Pedroso 
(Saúde) e Marcos Teixei-

ra (Comunicação), além 
da secretária executiva 
da Saúde, Luana Ribei-
ro. Do setor empresarial, 
os presidentes Marcelo 
Baiocchi (Fecomércio), 

Rubens Fileti (Acieg), 
Thiago Conde (Sindicato 
das Academias de Goiás), 
Eduardo Gomes (Sindilo-
jas), Jairo Gomes (Asso-
ciação dos Empresários 

da Rua 44), Fernando 
Coe Razuk (Ademi), Luis 
Alberto (OCB), Danilo Ra-
mos (Abrasel), José Torres 
(Aceg) e o vice-presidente 
da Fieg (André Rocha).

Prefeito e auxiliares se reuniram com 
grupo empresarial na noite desta 
segunda-feira, 29, no Paço municipal Fe
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O secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, frisou que haverá disponibilidade para operacionalizar a vacinação em vários pontos de Goiânia

O mês de dezembro é co-
nhecido mundialmente 
como um período em que 
a luta contra a Aids é in-
tensificada. A Prefeitura 
de Goiânia preparou uma 
programação especial que 
iniciará nesta quarta-feira 
(1º/12), no Paço Municipal, 
com a ação do “Dia D” do 
Dezembro Vermelho. O 
evento da Secretaria de 
Saúde (SMS) ocorrerá das 
8h às 17h e contará com 
as presenças da primeira-
-dama Thelma Cruz, do 
secretário de Saúde, Dur-
val Pedroso, e da secre-
tária-executiva de Saúde, 
Luana Ribeiro.

O Dia D tem como 
objetivo alertar a comu-
nidade em geral para a 
prevenção, diagnóstico 

e tratamento precoce do 
HIV e Aids. Na programa-
ção estão previstas pa-
lestras com especialistas 
da área sobre prevenção 
do HIV e Covid, além dos 
serviços de diagnóstico 
e tratamento oferecidos 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS). Have-
rá também a campanha 
#FAÇAOTESTE com a 
oferta de aproximada-
mente 400 testes, sendo 
para HIV, Sífilis e Hepati-
tes B e C, além da distri-
buição de preservativos. 

“É uma ação importante 
para todos nós, visto que 
essas infecções, que são 
transmissíveis, podem ge-
rar consequências graves. 
Vamos intensificar a oferta 
dos testes durante todo o 

mês, mas vale lembrar que 
eles são realizados pelo 
município como rotina 
e estão disponíveis para 
qualquer pessoa. Por isso, 
faça o teste e previna-se”, 

completa o secretário de 
Saúde, Durval Pedroso. 

A ação é aberta ao pú-
blico em geral, basta apre-
sentar algum documento 
com foto para fazer os 

exames. Caso tenha algum 
resultado positivo para 
qualquer uma das doen-
ças, será feita uma orien-
tação para que a pessoa 
procure uma unidade bási-

ca de saúde mais próxima 
à residência dela para que 
possa seguir com o fluxo 
normal do tratamento. O 
município calcula que cer-
ca de 7,5 mil pessoas são 
portadoras do HIV atual-
mente na capital.

O Brasil desde o ano de 
1980, faz alusão a este dia 
por meio de palestras, con-
ferências, intensificação de 
testagem para o HIV e dis-
tribuição de preservativos. 
A cada ano, a Organização 
Pan-Americana de Saúde e 
a Organização Mundial de 
Saúde (OPAS/OMS) defi-
nem um tema a ser discu-
tido no dia 1º de dezem-
bro e no ano de 2021 o 
tema é: Faça o Teste. Aca-
be com as desigualdades. 
Acabe com a pandemia.
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Mês é referência Mundial de Luta Contra Aids. Dentro da programação do “Dia D”, nesta quarta-
-feira (1/12), Goiânia vai oferecer testes de HIV, Sífilis e Hepatites B e C no Paço Municipal
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investimentos

Ronaldo Caiado entrega obras e 
benefícios em Cidade Ocidental

o governador Ronal-
do Caiado realizou 
a entrega de 3.489 

cartões do Programa Mães 
de Goiás, na manhã desta 
segunda-feira (29), em Cida-
de Ocidental, na região do 
Entorno do Distrito Federal. 
A ação representa um mon-
tante de R$ 10,4 milhões/ 
ano em distribuição de ren-
da via auxílio às moradoras.

A localidade recebeu, 
ainda, equipamentos para 
o setor educacional com 
a destinação de laborató-
rios móveis de informática 
e conjuntos de mobiliário 
para sala de aula. Os in-
vestimentos em educação 
em todo o estado alcan-
çam R$ 3 bilhões, sendo 
que, somente em Cidade 
Ocidental, foram aplica-
dos R$ 11,5 milhões em 
recursos para melhoria 
nas escolas estaduais.

Caiado inaugurou, ain-
da, requalificação da sede 
da Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran), do 
Departamento Estadual de 
Trânsito de Goiás (Detran-
-GO), e o novo prédio do 
Conselho Tutelar.

“Não existe nada que 
seja caro, quando os inves-
timentos são para que as 
pessoas tenham qualidade 
de vida e educação”, ressal-

tou o governador Ronaldo 
Caiado, que realizou as en-
tregas do benefício em dois 
pontos da cidade, no Giná-
sio de Esportes Lindolfo 
Lima Neto, onde 1.730 rece-
beram o benefício e, na Fei-
ra Coberta, local de entrega 
de mais 1.759 cartões. “É 
aqui que se tem que gastar 
dinheiro do Estado. Não é 
com bandalheira, nem com 
corrupção. O dinheiro tem 
que ir para o povo de Goiás”, 
completou ao mencionar a 
gama de ações que atuam 
para garantir mais qualida-
de de vida e cidadania em 
todas as áreas do governo.

O Programa Mães de 
Goiás concede R$ 250 men-
sais a mulheres que tenham 
filhos de até seis anos de 
idade, com o intuito de pro-
mover mais proteção social 
às famílias vulneráveis. O 
cartão, que provê verba para 
alimentação e medicamen-
tos das crianças, já é entre-
gue com saldo disponível. A 
medida contribui ainda para 
injetar recursos no comércio 
do município, que passa a 
ter R$ 872 mil mensais dis-
poníveis em renda distribu-
ída pelo Governo de Goiás.

“Se nós queremos me-
lhorar, em Goiás, a renda 
das pessoas, a qualidade de 
vida, nós temos que come-

çar a cuidar desde quando a 
criança nasce”, afirmou o go-
vernador ao mencionar que 
priorizou instituir o auxílio 
assim que alcançou estabi-
lidade nas contas estaduais. 
“Foi um projeto que sempre 
quis fazer como médico que 
sou. Quando a criança nas-
ce até os seis anos de ida-
de, precisa ser muito bem 
alimentada para cumprir 
o desenvolvimento neuro-
cognitivo”, detalhou.

O prefeito de Cidade Oci-
dental, Fábio Correia, reco-
nheceu que o Mães de Goi-
ás atende pontualmente às 
famílias e também aumenta 
a circulação de capital na 
economia local. “Estou feliz 
de ver todas as mães con-
templadas para que possam 

ajudar a cuidar de suas fa-
mílias. Não podemos esque-
cer de falar que os empresá-
rios, que também passaram 
dificuldade na pandemia, 
vão ter injetados na econo-
mia aproximadamente R$ 
10 milhões”, lembrou

Investimentos 
na educação

O município de Cidade 
Ocidental está vinculado à 
Coordenação Regional de 
Educação de Novo Gama, 
somente para essa regio-
nal foram destinados R$ 
48,9 milhões em verbas 
para reformas, aquisição de 
equipamentos e ampliação 
do uso de tecnologia no 
processo pedagógico. “Esta-

mos aparelhando todas as 
escolas. Vocês estão vendo 
o padrão que fazemos para 
os filhos de vocês se senti-
rem estimulados a ficar nas 
aulas”, afirmou Caiado ao 
falar sobre os investimentos 
na educação que já atingem 
R$ 3 bilhões nesta gestão.

A entrega de laboratórios 
móveis de informática para 
todas as escolas representa 
um investimento de R$ 106 
milhões. O equipamento, 
que promove aporte tec-
nológico, é composto por 
42 computadores portáteis, 
sendo 36 para estudantes e 
oito para professores, além 
de um armário para armaze-
namento e recarga de ele-
trônicos. O recurso garante 
mobilidade dentro da esco-

la, já que os equipamentos 
podem ser transportados de 
sala em sala e demais am-
bientes escolares.

A qualificação estru-
tural da rede estadual de 
educação também conta 
com substituição de mo-
biliário para estudantes e 
professores, com recursos 
destinados no valor de R$ 
21,1 milhões. O município 
recebeu 750 conjuntos de 
móveis para estudantes 
destinados à sala de aula. Já 
para a regional Novo Gama, 
foram 2.704 conjuntos. Ao 
todo, no padrão entregue 
pelo governador em Ci-
dade Ocidental, foram ad-
quiridos 60 mil conjuntos 
compostos por carteiras e 
cadeiras para alunos.

moradoras do município do entorno 
do dF passam a receber r$ 250 
mensais para custear alimentação e 
medicamentos para crianças com até 
seis anos de idade. recursos destinados 
à rede estadual de educação na 
localidade chegam a r$ 11,5 milhões
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Em Cidade Ocidental, na região do Entorno do Distrito Federal, o governador Ronaldo Caiado distribuiu 3.489 cartões 
do Programa Mães de Goiás, inaugurou Ciretran, Conselho Tutelar e entregou melhorias para a educação estadual: 
“Não existe nada que seja caro, quando os investimentos são para que as pessoas tenham qualidade de vida e educação” 

governo prioriza municípios do entorno de Brasília
Ao lado do prefeito Fá-
bio Correa, o governador 
inaugurou ainda a refor-
ma da sede da Circunscri-
ção Regional de Trânsito 
(Ciretran), do Departa-
mento Estadual de Trân-
sito de Goiás (Detran-GO) 
e entregou o novo prédio 
do Conselho Tutelar do 
município. Caiado falou 
da parceria estabelecida 
com a Prefeitura. “Aqui 
não tem disputa que 
não seja melhorar a vida 
das pessoas. Estamos 

aqui num mandato com 
esse único objetivo: jun-
tar forças para darmos 
resultado para todo o 
povo”, declarou.

As obras são resulta-
do da parceria do Gover-
no de Goiás com a ad-
ministração municipal. 
No Ciretran, houve troca 
de piso interno, reforma 
no banheiro dos funcio-
nários, pintura externa e 
interna, criação de nova 
fachada e construção de 
dois banheiros externos 

para os usuários com 
adaptação para pessoas 
com deficiência, além 
de nova guarita para a 
vigilância. No local, es-
tão disponíveis serviços 
como renovação de ha-
bilitação, abertura de 
processo de primeira via, 
mudança e adição de ca-
tegoria, além de servi-
ços na área de veículos, 
como licenciar, transfe-
rir, realizar inclusão de 
veículo novo e vistoria 
para alteração de carac-

terística.
Já a construção do pré-

dio do Conselho Tutelar 
recebeu apoio da Agência 
Goiana de Habitação e 
recursos totais de R$ 226 
mil, com contrapartida 
estadual de R$ 130 mil. 
“Quando duas pessoas 
se juntam para trabalhar 
para o cidadão, levar os 
recursos como um serviço 
público ao cidadão, é isso 
que acontece, é a parceria 
que dá certo”, concluiu o 
prefeito Fábio Correa ao 

citar a entrega.

Presenças
Acompanharam a 

agenda do governador 
em Cidade Ocidental o 
secretário de Estado de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços, Joel de Sant’Anna 
Braga Filho; o vice-pre-
feito de Cidade Ocidental, 
Lula Viana; os vereadores 
Fernando Fornalha, José 
Divino, Clauber Morlé, 
Railson Rodrigues, Ivone 
Souto, Rony Gás e Pastor 

João Lázaro; os prefei-
tos Carlinhos do Mangão 
(Novo Gama) e Pábio 
Mossoró (Valparaíso de 
Goiás); o ex-prefeito de 
Valparaíso de Goiás, José 
Valdécio; o coronel Elber 
Geovani Costa, represen-
tando a Polícia Militar do 
Estado de Goiás; o sub-
comandante do 5° Bata-
lhão Bombeiro Militar (5° 
BBM), capitão José Fábio 
Anastácio Leite, além de 
demais lideranças classis-
tas e pessoas convidadas.
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caravana coca-cola
A tradicional ação de fim de ano reacende o espírito natalino 

e mostra que a magia acontece quando estamos juntos. 
Com a chegada do Natal, a Coca-Cola se prepara para 

relembrar o verdadeiro espírito natalino e a real magia de 
estarmos juntos nesta data. Entre os dias 03/12 e 18/12, a 

Caravana Coca-Cola chega às cidades de Goiânia, Trindade, 
Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Caldas Novas, Anápolis, 

São Luís dos Montes Belos e Pirenópolis, mantendo as 
normas de distanciamento e segurança frente à pandemia. 

A marca e a Coca-Cola Bandeirantes estão priorizando o 
bem-estar da população e seguindo todas as medidas de 

segurança e protocolos que envolvem desde a produção do 
evento, a definição de equipes de trabalho, até a operação.

aTraÇÃo naTalina
Que tal conferir o clima natalino num divertido passeio 

de trem pelos corredores do Flamboyant Shopping? Na 
decoração deste ano, o público tem acesso a atrações 

interativas e contemplativas para todas as idades. Além de 
um Papai Noel cenográfico, avistado numa locomotiva, a 
Praça Central (piso 1) oferece uma Estação de Trem, onde 

é possível reunir amigos, familiares, pais e filhos. O trem 
elétrico tem capacidade para até 15 pessoas e funciona 

de segunda a sábado das 10h às 21h30 e domingos e 
feriados das 14h às 19h30. No percurso, os visitantes 

passeiam pelo corredor ao som de músicas infantis ou 
natalinas e conhecem sob um novo ângulo as belezas de 

natal preparadas para as duas principais praças de lazer 
do shopping. Expresso Flamboyant. Local: Praça Central 

(piso 1) Preço: R$ 15 por pessoa.

FiMTPoDEr
Na próxima sexta-feira, dia 03 de dezembro, é comemorado 

o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Em Goiás, 
temos o Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho 

das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS 
(FIMTPODER). Para comemorar a data dias 01 e 02 de 

dezembro o FIMTPODER vai realizar lives trazendo em 
pauta os aspectos legais e esclarecimento de dúvidas sobre 

a Portaria Dirben/INSS Nº 949, de 18 de Novembro de 
2021, que traz os requisitos necessários para a concessão 

do Auxílio-Inclusão, novo benefício criado em junho deste 
ano, que pode ser requerido pelas pessoas com deficiência, 

atendidas pelo INSS, que ingressarem no mercado de 
trabalho e também sobre a valorização da diversidade no 

mercado de trabalho.  

naTal soliDário
A Farmalaser Estética Avançada abre mais uma vez 

a temporada de tratamentos solidários. Este ano, as 
pacientes que doarem uma cesta básica, poderão escolher 

entre uma limpeza de pele, peeling químico, ou uma sessão 
de skinbooster ou de lipo sem cortes, para complementar 

seus tratamentos. A iniciativa é da empresária Mayara 
Camargo, que todos os anos contribui com as causas 
sociais da Organização Não Governamental UMSC - 

União de Mulheres Saradas por Cristo. A cesta básica 
pode ser composta de alimentos não perecíveis ou de 

produtos de higiene pessoal e limpeza.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Do jeito que o povo gosta - O cantor goiano, Brendon Sales de Oliveira, de 27 anos, gravará o segundo DVD da 
carreira chamado “Do jeito que o povo gosta” com composições inéditas, participações especiais e regravações 
históricas, terça-feira (07 de dezembro de 2021), às 21h00, na Azzure Club, setor Marista, em Goiânia. 

Novo Diretor Geral - A Estácio de Goiás acaba 
de receber um novo diretor geral. O professor 
Guilherme Guterres Graça Cavalcanti, que possui 
formação em Comunicação Social, Marketing, 
Administração Estratégica e Liderança e 
Desenvolvimento de Pessoas.

32

4

Alongamento Capilar - A cabeleireira goiana 
Eliana Martins, especialista em alongamento 
capilar e criadora do método micro emborrachada, 
é a responsável pelo cabelo da MC Mirella.
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Beleza nas Ruas - 3ª edição do Beleza nas Ruas 
será realizado no próximo domingo, 5 de dezembro 
em Goiânia, o projeto Social oferece cuidados 
básicos de higiene, beleza, alimentação e saúde para 
as pessoas em situação de vulnerabilidade social.
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Primeira parcela do décimo 
terceiro deve ser paga até hoje

Um dos principais be-
nefícios trabalhistas 
do país, o décimo 

terceiro salário tem a pri-
meira parcela paga até 
hoje (30). A partir de ama-
nhã (1º), o empregado com 
carteira assinada come-
çará a receber a segunda 
parcela, que deve ser paga 
até 20 de dezembro.

Essas datas valem ape-
nas para os trabalhado-
res na ativa. Por causa da 
pandemia de covid-19, o 
décimo terceiro dos apo-
sentados e pensionistas do 
Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) foi ante-
cipado pelo segundo ano 
seguido. A primeira parcela 
foi paga entre 25 de maio 
e 8 de junho. A segunda 
foi depositada de 24 de 
junho a 7 de julho.

Quem tem direito
Segundo a Lei 

4.090/1962, que criou 
a gratificação natalina, 
têm direito ao décimo 
terceiro aposentados, 
pensionistas e quem tra-
balhou com carteira as-
sinada por pelo menos 
15 dias. Trabalhadores 

em licença maternidade 
e afastados por doença 
ou por acidente também 
recebem o benefício.

No caso de demissão 
sem justa causa, o décimo 
terceiro deve ser calcula-
do proporcionalmente ao 
período trabalhado e pago 
junto com a rescisão. No 
entanto, o trabalhador per-
de o benefício se for dis-
pensado com justa causa.

Cálculo 
proporcional

O décimo terceiro sa-
lário só será pago inte-
gralmente a quem tra-
balha há pelo menos um 
ano na mesma empresa. 
Quem trabalhou menos 
tempo receberá propor-
cionalmente. O cálculo 
é feito da seguinte for-
ma: a cada mês em que 
trabalha pelo menos 15 
dias, o empregado tem 
direito a 1/12 (um doze 
avos) do salário total 
de dezembro. Dessa for-
ma, o cálculo do décimo 
terceiro considera como 
um mês inteiro o prazo 
de 15 dias trabalhados.

A regra que beneficia 
o trabalhador o preju-
dica no caso de excesso 
de faltas sem justifica-
tiva. O mês inteiro será 
descontado do décimo 
terceiro se o empregado 
deixar de trabalhar mais 
de 15 dias no mês e não 
justificar a ausência.

Tributação
O trabalhador deve es-

tar atento quanto à tribu-
tação do décimo terceiro. 
Sobre o décimo terceiro, 
incide tributação de Im-
posto de Renda, INSS e, 

no caso do patrão, Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço. No entanto, 
os tributos só são cobra-
dos no pagamento da 
segunda parcela.

A primeira metade do 
salário é paga integral-
mente, sem descontos. 
A tributação do décimo 
terceiro é informada num 
campo especial na decla-
ração anual do Imposto de 
Renda Pessoa Física.

Pandemia
A situação dos traba-

lhadores com contrato 

suspenso ou com jornada 
reduzida com diminuição 
proporcional dos salários, 
porque fecharam acordo 
durante a segunda onda 
da pandemia de covid-19, 
seguiu o modelo do ano 
passado. Para os contra-
tos com jornada reduzida, 
o décimo terceiro e as fé-
rias devem ser pagos de 
forma integral.

No caso de suspensão 
de contratos, o período 
não trabalhado será des-
contado do décimo ter-
ceiro. No entanto, para 
manter a harmonia com a 

legislação, o mês em que 
o empregado tiver tra-
balhado 15 dias ou mais 
será contado como mês 
inteiro e será pago.

Os critérios para o pa-
gamento do décimo tercei-
ro nessas situações foram 
definidos por nota técnica 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência. Embora a 
nota técnica não tenha 
força de lei, equivale à in-
terpretação da norma pelo 
governo e será levada em 
conta pelos auditores fis-
cais do trabalho nas fisca-
lizações das empresas.

Segunda metade deverá ser 
depositada até 20 de dezembro
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O décimo terceiro salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa

saúde

Principal resposta para a Ômicron é vacinação, diz ministro

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse nesta 
segunda-feira (29) que a 
principal resposta contra a 
variante Ômicron é a vaci-
nação. “Esse contrato assi-
nado com a farmacêutica 
Pfizer é a prova cabal da 
programação do Ministério 
da Saúde para enfrentar 
não só essa variante Ômi-
cron como as outras que 
já criaram tanto problema 
para nós”, completou.  

Em Salvador, ele afirmou 

que o cuidado da vigilância 
em saúde no país permane-
ce o mesmo adotado desde 
o começo da pandemia. “É 
uma variante de preocupa-
ção, mas não é uma variante 
de desespero porque temos 
um sistema de saúde capaz 
de nos dar as respostas no 
caso de uma variante des-
sa ter uma letalidade um 
pouco maior. Ninguém sabe 
ainda”.

Réveillon 
e carnaval

Questionado sobre a 
retomada de festas de ré-
veillon e carnaval, Quei-
roga lembrou que o tema 
não é pauta do ministério e 
que a definição é feita pe-
los municípios. “Esse é um 
momento de vigilância, de 

observar o que vai aconte-
cer em função dessa nova 
variante que foi descrita. O 
Ministério de Saúde está 
vigilante, preparado para 
essa emergência e para 
outras que possam surgir”.

Dose de reforço
Mesmo diante da iden-

tificação da Ômicron, o 
ministro descartou, pelo 
menos por enquanto, a 
possibilidade de reduzir o 
intervalo de cinco meses 
exigido atualmente pela 
pasta para a aplicação da 
dose de reforço da vacina 
contra a covid-19. A exi-
gência, segundo ele, per-
manece a mesma.

“Ainda não há evidência 
na ciência pra isso. Não se 
pode querer uma ciência 
self-service. Pra umas coisas, 

se quer evidência científica 
de nível A. Pra outras, não 
tem nenhuma evidência, só 
opinião de um secretário 
municipal. Não pode ser as-
sim. A partir de cinco meses, 
já pode ser aplicada a dose 
de reforço naqueles com 
mais de 18 anos.”

OMS
Queiroga disse ainda 

que conversou domingo 
(28) com o diretor-geral da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom, sobre os possíveis im-
pactos da nova variante no 
cenário brasileiro. “Estamos 
trabalhando com a perspec-
tiva de, no Brasil, com a si-
tuação epidemiológica mais 
controlada, não deixarmos 
ter retrocesso em relação 
ao que já conseguimos”.
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Queiroga disse ainda que conversou domingo (28) com o diretor-
-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, 
sobre os possíveis impactos da nova variante no cenário brasileiro

Cuidado da 
vigilância em 
saúde no país 
permanece o 
mesmo



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231terça-feira, 30 de novembro de 2021 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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

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

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

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

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

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

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

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

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

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

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

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

vendas: valéria rocha.

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

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

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

motos

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

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

Goiás conquista título nas Paralimpíadas Escolares

No terceiro e último 
dia de disputas das 
Paralimpíadas Es-

colares 2021, competição 
disputada em São Paulo 
durante esta semana, a 
equipe de Goiás conquis-
tou o título no futebol de 
cinco, em um jogo final 
emocionante. Após vencer 
as duas primeira partidas, 
os goianos decidiram a 
medalha de ouro contra 
São Paulo, e ficaram com o 
título ao empatar em 0 a 0 

com os donos da casa.
Por ter construído um 

melhor saldo de gols nas 
duas primeiras rodadas, a 
equipe goiana entrou em 
campo com a vantagem 
do empate. Em um due-
lo cheio de alternativas, 
os goleiros acabaram le-
vando a melhor. Especial-
mente o arqueiro goiano, 
Gustavo, que defendeu 
duas cobranças de pênalti, 
sendo uma a apenas oito 
segundos do fim de jogo, 

garantindo o lugar mais 
alto do pódio para Goiás.

A atuação na final co-
roou o excelente campe-
onato feito por Gustavo, 
que foi o único goleiro a 
não sofrer gols na com-
petição. Nas rodadas an-
teriores, Goiás venceu o 
Ceará por 2 a 0 e a Paraí-
ba por 5 a 0. Além do títu-
lo, a equipe goiana ainda 
emplacou Raynã como 
artilheiro do torneio, com 
seis gols marcados.

O camisa 10 e capitão, 
além de mais dois jogado-
res, Alvaro Augusto e Pedro 
Paulo Lemes, são bolsistas 
do Pró-Atleta, programa 
de fomento ao esporte de 
alto rendimento do Gover-
no de Goiás, que também 
ofereceu apoio logístico e 
de transporte para a de-
legação goiana nas Para-
limpíadas Escolares, que 
contou com 89 integran-
tes, entre atletas, comis-
são técnica e staff.

A disputa ficou  no 0 a 0 com os 
donos da casa. Por ter construído 
um melhor saldo de gols nas 
duas primeiras rodadas, a equipe 
goiana entrou em campo com 
a vantagem do empate. em um 
duelo cheio de alternativas, os 
goleiros acabaram levando a melhor
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A atuação na final coroou o excelente campeonato feito por Gustavo, que foi o único goleiro a não sofrer gols na competição. Nas rodadas anteriores, Goiás venceu o Ceará por 2 a 0 e a Paraíba por 5 a 0
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