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Barrado no PL, sem partido, sem dinheiro, sem tempo de TV e sem 
voto,  prefeito deve desistir da candidatura ao governo
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Durante a assinatura 
de contrato de 
aquisição da Celg T, 
arrematada por 
R$ 2,1 bilhões, antiga 
estatal passa a se 
chamar EDP Goiás 
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Nomeação de Gean na Comunicação fortalece aliança MDB – Caiado

Enquanto algumas vozes 
esparsas na base insis-
tem em resistir ao com-
promisso de aliança MDB, 
com Daniel Vilela de vice 
na chapa do governador 
Ronaldo Caiado (DEM), 
para as eleições deste 
ano, a aliança toma sua 
primeira dose de fortifi-
cante que certamente a 
tornará forte o suficiente 
para resistir às intem-
peres da temporada de 
rojões típicas das cam-
panhas eleitorais.

O MDB chega ao go-
verno com malas, matu-
las, escova e pasta de 
dente suficientes para 
atravessar pelo menos 
uma década  de outo-
nos e primaveras, mar-
cada  pela ascensão do 
jornalista e empresá-
rio Gean Carvalho, es-
coltado por outros três 
emedebistas recém-
-nomeados na Pasta.

Ex-secretário da área 
no governo de Magui-
to Vilela (1995 – 1998), 

Gean tinha razão ao levar 
alguns dias pensando se 
aceitaria ou não o convite 
do governador Ronaldo 
Caiado. É que pelo ritmo 
da carruagem ele estará 

preso às circunstâncias 
que não lhe permitirão 
deixar o cargo no mínimo 
pelos próximos 8 anos e 
11 meses. Tempo superior 
a um mandato de sena-

dor, que é de 8 anos.
Acompanhe o racio-

cínio: com a experiência 
acumulada durante o 
governo de Maguito, de 
quem era cunhado, adi-
cionada ao tempo que 
atuou como empresário 
na área de comunicação e 
pesquisas, Gean Carvalho 
certamente está muito 
bem preparado para rea-
lizar um bom trabalho na 
Comunicação do governo 
de Ronaldo Caiado. Como 
restam agora menos de 
11 meses para concluir 
este mandato, presume-
-se que ele será convi-
dado pelo democrata a 
continuar no cargo nos 
quatro anos seguintes, 

caso ele seja reeleito.
Em sendo vitoriosa a 

chapa Ronaldo Caiado 
– Daniel Vilela, de prefe-
rência com o senador por 
definir o ocupante da vaga 
na chapa, Caiado, muito 
provavelmente disputa-
rá uma vaga de senador 
em 2026. Para isso, ele 
terá que se desincompa-
tibilizar no início de abril 
daquele ano, passando o 
governo ao vice. Tais fatos 
ocorrendo, aí é que o atual 
secretário de Comunica-
ção estará impossibilitado 
de deixar o cargo porque, 
neste caso, além da voz 
da razão, pesará também 
na sua decisão a voz do 
coração (Divino Olávio).
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Ex-secretário da área no governo de Maguito, Gean tinha razão ao 
levar alguns dias pensando se aceitaria ou não o convite do governador

Ascensão de Gean Carvalho na Secom 
sinaliza que aliança entre MdB e 
governador ronaldo Caiado pode ser longa

eleições 2022

Barrado no PL, sem partido, sem dinheiro, sem tempo de 
TV e sem voto,  Mendanha deve desistir da candidatura

Por Divino Olávio
Portal Notícia Pura

após diversas ten-
tativas frustradas 
de conversar com 

Bolsonaro, Mendanha só 
conseguiu ter acesso ao 
filho do 01 do presiden-
te, senador Flávio Bol-
sonaro, que segundo a 
fonte do blog, dispensou 
Mendanha em apenas 4 
minutos de conversa.

Com a impossibili-
dade da filiação no PL e 
segundo especulações 
estaria com dificuldades 
para ingressar também 
no Podemos, que tem o 
ex-juiz Sérgio Moro como 
pré-candidato a presi-
dente, e que por sua vez 
vem conversando com o 
futuro União Brasil sobre 
a possibilidade de apoio. 
Com as portas fechadas 
para ele no PL e possi-
velmente no Podemos, 
Gustavo Mendanha que 
já está sem partido desde 
sua desfiliação do MDB 
em setembro de 2021, 
parece não tem outra sa-

ída viável no horizonte 
em termos de opção par-
tidária. Até agora, ele tem 
o apoio apenas do PTC e 
do Patriota, que também 
possui pequena estrutura. 

Diante dessa crise por 
falta de opção partidária, 
o mais provável é que 
Gustavo Mendanha anun-
cie a desistência da candi-
datura dentro de poucos 
dias, com o argumento 
de que pensou melhor e 
chegou à conclusão que o 
melhor a fazer neste ano 
é permanecer à frente da 
Prefeitura de Aparecida, 
para concluir o mandato. 

Num artigo publicado 
aqui há poucos dias, eu 
previ que depois do insu-
cesso de suas andanças 
improdutivas pelo inte-
rior tentando obter apoio 
para o projeto de sua 
candidatura, que chegou 
até aqui sem apoio de 
prefeitos de cidades ex-
pressivas, sem deputados, 
sem lideranças de grande 
peso político, o destino 
de sua candidatura aca-
baria sendo a desistência. 

Agora, diante do não 
recebido nesta segunda 
do senador Flávio Bol-
sonaro para a sua pre-
tensão de se filiar no PL, 
Gustavo Mendanha ficou 
sem partidos para lhe 
dar sustentação na cam-
panha, sem dinheiro, sem 
apoios de lideranças po-
lítica expressivas, sem 
perspectivas, sem tempo 
de TV para a propaganda 
eleitoral e sem chapas de 
deputado. É isso mesmo, 
Mendanha não consegue 
montar chapas de depu-
tado, por falta de ânimo 
dos pretendentes a dis-
putar eleição para estes 

cargos. Ele tem apenas 
três ou quatro deputados 
estaduais e dois federais. 

Em vídeo postado na 
sua rede social, o depu-
tado federal major Vitor 
Hugo reafirmou que será 
candidato a governador 
pelo PL, partido ao qual 
se filiará em março. Ho-
mem de confiança do 
presidente Jair Bolsonaro, 
Vitor Hugo muito pro-
vavelmente receberá o 
apoio do público bolso-
narista em Goiás, que em 
boa parte vinha apoiando 
Gustavo mas com o desfe-
cho desta segunda-feira 
da não filiação de Gusta-

vo no PL e a confirmação 
da candidatura do major, 
prevê-se  que haverá uma 
corrida migratória dos 
seguidores do presiden-
te para a candidatura do 
major, que por sinal pos-
sui maior autenticidade 
com a linha de Bolsonaro. 
Houve quem comentasse 
que “entre a candidatura 
autêntica e a genérica ou 
similar, é preferível ficar 
com a autêntica”. 

Eleito em Goiás, a 
exemplo do Serpes, até 
agora o colocam em 
terceiro lugar, atrás do 
tucano Marconi Perillo 
que, segundo as pes-

soas mais próximas a 
ele, é candidato a de-
putado federal. 

Dos três deputados es-
taduais que lhe apoiam, 
Paulo  César Martins 
(MDB) tem dado sinais 
de que seu entusiasmo 
para com o projeto de 
Gustavo já foi maior, que 
o de dois meses atrás.

Segundo um deputado 
que conhece em detalhes 
o dia a dia político do  
prefeito de Aparecida, a 
situação da candidatura 
dele atingiu estágio in-
sustentável. Avalia que o 
anúncio de desistência é 
só uma questão de dias.  

depois de perambular por partidos 
de todas as tendências, dentre eles 
o PT de Lula e o PL do presidente 
Jair Bolsonaro, o pré-candidato ao 
governo, Gustavo Mendanha (sem 
partido) teve a filiação recusada nesta 
segunda-feira (07) em Brasília
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Senador Flávio Bolsonaro negou 
filiação de Gustavo Mendanha 
no PL e desistência da pré-
candidatura é esperada 
para este mês
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HosPital Estadual da cRiança E do adolEscEntE

“Só inauguramos obra quando ela já está em 
plena condição de funcionamento”, diz Caiado

o governador Ronal-
do Caiado inau-
gurou oficialmen-

te, nesta segunda-feira 
(07/02), o Hospital Esta-
dual da Criança e do Ado-
lescente (Hecad), em Goiâ-
nia. A unidade, que fica no 
Parque Acalanto, na região 
Sul da capital, é entregue 
à população já em fun-
cionamento e supre a ne-
cessidade de atendimento 
médico especializado em 
pediatria na rede pública 
do Estado. “Só inaugura-
mos a obra quando ela já 
está com plenas condições 
de funcionamento. E vo-
cês vão ver que o hospital 
tem toda uma estrutura de 
qualidade, para ser refe-
rência não só no Centro-
-Oeste, mas nacional”, 
afirmou Caiado durante 
discurso no evento. 

O padrão de aparelha-
gem no Hecad, continuou 

o governador, potencia-
lizará ainda mais a ca-
pacidade e eficiência da 
equipe multiprofissional 
que passa a exercer as 
funções com toda “ga-
rantia” e benefícios dire-
tos aos pacientes. “Este 
hospital vai ser uma 
escola; virão alunos do 
Brasil todo para apren-
der com vocês”, projetou 
ao ressaltar que, desde 
o início do seu mandato, 
mais de R$ 10,5 bilhões 
foram investidos na área 
da saúde, entre recursos 
próprios, convênios e 
emendas parlamentares. 

O governador relem-
brou o início do manda-
to, quando no dia 1º de 
janeiro de 2019 foi até 
o Hospital Estadual Ma-
terno-Infantil Dr. Jurandir 
do Nascimento (HMI) e 
encontrou o hospital sem 
condições de atendimen-

to e de trabalho para os 
servidores. “Encontramos 
as enfermeiras e outros 
servidores, que estavam 
sem receber os meses de 
novembro e dezembro 
do ano anterior, fazendo 
caixinha para comprar re-
médio para uma criança 
que estava em crise con-
vulsiva. Imaginem como 
foi para o governador do 
Estado assistir a um pro-
cesso daqueles?”, lamen-
tou Caiado. Logo após o 
descerramento da placa 
de inauguração, Caiado 
percorreu as instalações 

do novo hospital e con-
versou com pacientes e 
acompanhantes.

O secretário de Esta-
do de Saúde, Ismael Ale-
xandrino, destacou que a 
entrega significa uma “vi-
rada de página na Saúde”. 
“Esse hospital representa 
mais do que um porto 
seguro para a população. 
Representa esperança e 
paz de espírito para as 
pessoas que trazem seus 
filhos e confiam a nós a 
vida de suas preciosida-
des”, declarou. 

Também presente à 

solenidade, o prefeito 
da capital, Rogério Cruz, 
disse que o governador 
honra o cidadão. “Tem 
demonstrado atenção a 
todas as pessoas, inde-
pendentemente de onde 
elas estejam”, pontuou. O 
prefeito de Rio Verde, no 
Sudoeste Goiano, Paulo 
do Vale, ressaltou a re-
gionalização da saúde 
implantada pelo gover-
nador, e da importância 
do Hecad. “O primeiro 
passo para que se possa 
interiorizar também os 
hospitais da criança e do 

adolescente. O Hospital 
Materno-Infantil de Rio 
Verde também será dis-
ponibilizado para crian-
ças e adolescentes”.

O deputado federal 
Zacharias Calil defendeu 
a criação de uma unida-
de médica especializada 
para crianças e acredita 
que a nova estrutura traz 
“todas as condições” para 
o desempenho da equipe 
profissional e assistência 
infantil. “Esse hospital aqui 
é um exemplo hoje para o 
Brasil, em termos de infra-
estrutura”, enalteceu. 

Unidade oferece atendimento 
pediátrico com consultórios, 
centro cirúrgico e pronto-socorro. 
Capacidade plena será de 146 
leitos, com 30 UTis. Além de r$ 
128 milhões aplicados na aquisição, 
Governo de Goiás repassa 
r$ 68,5 milhões para custeio
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Caiado durante entrega do Hospital Estadual da Criança e do 
Adolescente, em Goiânia: “Este hospital vai ser uma escola; virão 
alunos do Brasil todo para aprender com vocês como referência”

invEstimEnto 
O prédio foi adquirido por 
R$ 128,8 milhões, com 
recursos do Governo de 
Goiás. A unidade funciona 
no local que abrigou as 
instalações dos hospitais 
de Campanha de Goiânia 
e, anteriormente, do Ser-
vidor Público. Por meio da 
assinatura de um contra-
to emergencial, a estru-
tura é administrada pela 
Organização Social (OS) 

Associação de Gestão, 
Inovação e Resultados 
em Saúde (Agir). A esti-
mativa de custeio totaliza 
R$ 68,5 milhões para os 
180 dias de vigência do 
contrato de gestão. 

A nova unidade absor-
ve a demanda de pedia-
tria, antes concentrada no 
HMI, que agora é desti-
nado, exclusivamente, a 
atendimentos de neona-

tologia e obstetrícia, tor-
nando-se o Hospital Es-
tadual da Mulher (Hemu). 

O Hecad está em ope-
ração desde dezembro de 
2021. A capacidade plena 
do hospital é para 146 
leitos. Desse total, 116 
são para internação clíni-
ca e cirúrgica, e 30 para 
Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs). Nessa pri-
meira fase de implanta-

ção, o Hecad atende com 
68 leitos de enfermaria e 
30 de UTI (dez são des-
tinados para tratamento 
contra a Covid-19). Gra-
dativamente, os números 
serão expandidos. 

Estiveram presentes à 
solenidade os secretários 
de Estado coronel Luiz 
Carlos de Alencar (Casa 
Militar); Joel de Sant’Anna 
Braga Filho (Indústria, Co-

mércio e Serviços), Gean 
Carvalho (Comunicação); 
os presidentes Leonardo 
Lobo (Instituto de Assis-
tência dos Servidores Pú-
blicos do Estado de Goiás 
- Ipasgo); Denes Pereira 
(Indústria Química do Es-
tado de Goiás - Iquego); 
o presidente estadual do 
MDB, Daniel Vilela, os de-
putados federais Flávia 
Morais, Delegado Waldir e 

João Campos; os depu-
tados estaduais Bruno 
Peixoto, Chico KGL, Cairo 
Salim e Wilde Cambão; 
o presidente da Asso-
ciação Goiana dos Mu-
nicípios (AGM), Carlão da 
Fox; e a presidente da So-
ciedade Goiana de Pedia-
tria (SGP), Marise Helena 
Cardoso; além de prefei-
tos, vereadores e outras 
lideranças políticas. 



4 terça-feira, 8 de fevereiro de 2022cidades

Entre os dias 14 e 21 
de fevereiro, o prefeito 
Rogério Cruz vai entre-
gar cartões do programa 
Renda Família + Mulher 
para 2,6 mil mulheres 
em situação de vulnera-
bilidade social em Goiâ-
nia. O benefício consiste 
em repassar R$ 1,8 mil 
para cada contemplada 
pelo projeto ao longo de 
seis meses, em parcelas 
de R$ 300. Estes even-
tos, com a presença do 
prefeito, vão acontecer 
em diferentes regiões 
da capital e marcarão o 
início da segunda etapa 
do programa.

No total, a prefeitura 
vai investir nesse mês 
R$ 2,5 milhões no Renda 
Família + Mulher. O valor 
diz respeito não só á se-
gunda etapa, mas tam-

bém à ultima parcela da 
primeira etapa, que está 
em aberto. “A transferên-
cia de renda é essencial 
para que essas mulhe-
res consigam sustentar 
suas famílias. Não esta-
mos fazendo caridade, 
mas promovendo justi-
ça social e devolvendo 
dignidade a mulheres 
em vulnerabilidade”, 
afirma Rogério.

O prefeito diz que, no 
primeiro ano da admi-
nistração, o programa 
injetou R$ 32 milhões 
na economia goianien-
se. “O valor deverá ser 
gasto em estabeleci-
mentos localizados no 
município de Goiânia, o 
que também gera movi-
mentação na economia 
local”, explica.

Os cartões serão 

entregues na mão de 
cada mulher. Foi a 
forma que a prefeitu-
ra encontrou para dar 
mais segurança e trans-
parência ao programa.

Estão aptas a par-
ticipar mulheres que 
residem em Goiânia e 
estejam em situação de 
vulnerabilidade social 
devido à pandemia de 
Covid-19. As inscrições 
para o auxílio perma-
necerão abertas até o 
dia 31 de março.

O benefício será pago 
a mulheres que estive-
rem em, pelo menos, 
uma das seguintes si-
tuações: 1) perderam 
o emprego e renda; 2) 
sejam trabalhadoras in-
formais, autônomas e 
microempreendedoras 
individuais; 3) mulheres 

recém-saídas de abri-
gamentos; 4) mulheres 
com medidas protetivas 
em situação de abriga-
mento; 4) mães solo (in-
teiramente responsáveis 
pela criação dos filhos, 
sem ajuda do pai, a par-
tir de 16 anos de idade).

A Secretária de Polí-
ticas Públicas para Mu-
lheres (SMPM), Tatiana 
Lemos, afirma que o 
benefício é “uma gran-
de conquista” para as 
mulheres. “Infelizmente 
as mulheres, na maioria 
chefes de famílias, foram 
as primeiras a perder o 
emprego na pandemia e 
seguem com dificuldade 
de inserção no mercado 
de trabalho. Com certeza 
essa transferência de ren-
da fará grande diferença 
na vida delas”, destaca.
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“Transferência de renda é essencial para que elas consigam 
sustentar suas famílias”, afirma o prefeito Rogério Cruz

Prefeitura lança segunda etapa do programa 
Renda Família + Mulher, com 2,6 mil cartões

goiânia

Rogério Cruz reforça necessidade 
de atualização cadastral de imóveis

o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, visi-
tou, na manhã des-

ta segunda-feira (07/02), 
Maile Goncalves da Silva, 
contribuinte que pediu 
esclarecimentos sobre o 
valor do IPTU 2022 de seu 
imóvel. Acompanhado da 
primeira-dama, Thelma 
Cruz, titulares e técnicos 
da Secretaria Municipal 
de Finanças, Rogério Cruz 
orientou a moradora quan-
to à atualização cadastral. 
“O imposto cobrado da 

Maile veio sobre o ITU, po-
rém, o imóvel dela já está 
construído. Isso significa 
que seu imposto terá valor 
reduzido daqui para fren-
te”, explicou Rogério Cruz.

A contribuinte entrou 
em contato com a Admi-
nistração questionando 
a cobrança de seu IPTU 
2022, no valor de R$ 
394,68. Entretanto, ao 
verificar o cadastro de 
Maile, foi identificado 
que ainda permanecia a 
situação de terreno não 

construído, o que não 
condiz com a realidade 
do imóvel. Deste modo, 
técnicos da Secretaria de 
Finanças foram até a re-
sidência da moradora no 
final de semana e fizeram 
a primeira avaliação.

Na visita desta manhã, 
Maile já recebeu a docu-
mentação com processo 
aberto para a atualização 
cadastral, com a trans-
ferência de terreno para 
imóvel construído. Como a 
moradora já havia efetua-

do o pagamento do bole-
to, aquele valor indevido 
será ressarcido mediante 
recurso. Com a atualização 
cadastral finalizada, passa 
a emitir o boleto do IPTU 
incidente sobre o imóvel 
residencial.

“A situação da Mai-
le não é única. Diversos 
goianienses encontram-
-se com cadastros desa-
tualizados, o que incorre 
em cobrança indevida de 
seus impostos”, disse o 
prefeito. “Como o cadas-

tro é a base para o cálculo 
do imposto, ter os dados 
corretos é imprescindí-
vel. Alguns podem até ser 
contemplados com isen-
ção, a depender do valor 
venal”, frisou. “Lembrando 
que, com o novo Código 
Tributário, a tributação é 
feita sobre a capacidade 
econômica, promovendo 
a justiça social”, concluiu 
Rogério Cruz.

Secretário executivo 
da Sefin, Lucas Morais 
explicou que a atualiza-

ção cadastral é de suma 
importância, uma vez que 
a alíquota do ITU é supe-
rior à aplicada no IPTU. “O 
cadastro serve como base 
para o cálculo do impos-
to. No caso da dona Maile, 
por exemplo, o boleto do 
IPTU daqui para a frente 
será bem menor”, escla-
receu.

Maile elogiou o aten-
dimento personalizado 
da Prefeitura de Goiânia 
e ressaltou que, assim 
como todos os goianien-
ses, sua reivindicação foi 
ouvida e a Administração, 
sensível à sua situação. 
“Assim como meu caso 
está em andamento para 
ser resolvido, o seu tam-
bém será. Por isso, estou 
disposta a contribuir 
com os meus vizinhos 
para que os seus impos-
tos também sejam revis-
tos”, pontuou.

Por ser uma líder da 
região, Maile destacou 
que outros moradores 
também devem estar na 
mesma situação. Por isso, 
organizará, junto às equi-
pes da Prefeitura, atendi-
mentos descentralizados, 
mediante agendamento, 
para revisão e atualização 
cadastral dos vizinhos.

Prefeito rogério Cruz visita moradora 
do residencial Paraíso que teve valor 
do iPTU 2022 reduzido, observa que 
cadastro do imóvel da contribuinte 
estava desatualizado e destaca 
trabalho conjunto entre população e 
poder público. “o imposto cobrado 
da Maile Goncalves veio sobre o 
iTU, porém, o imóvel dela já está 
construído e isso significa que terá 
valor reduzido daqui para frente”, 
aponta ao defender justiça social e fiscal
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O contribuinte pode atualizar o cadastro do seu imóvel em qualquer uma das 
lojas do Atende Fácil na capital, mediante agendamento pelo site da Prefeitura
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EntrEtEnimEnto 
para as famílias

A partir do dia 23 de fevereiro, o flamboyant 
Shopping Center destaca uma nova alternativa 
para as famílias que querem curtir os primeiros 
meses de seus bebês. Através de uma parceria 

com o CineMaterna e Cinemark, o shopping 
passa a oferecer mensalmente e atualmente 

com exclusividade em Goiás, sessões de cinema 
especialmente preparadas para receber mães 

e pais acompanhados de pequeninos com 
até 18 meses de idade. A co-idealizadora do 

CineMaterna, irene Nagashima, lembra que a 
organização sem fins lucrativos está pronta para 

receber as mães, bebês e seus acompanhantes de 
forma segura e acolhedora, ou seja, com máscara 

e distanciamento social. os cinemas estão com 
seus protocolos de segurança e a equipe de 

voluntárias disponíveis para reforçá-los.

tXc Em sinop
A TXC inaugura a primeira loja na cidade de 

Sinop, Mato Grosso, no dia 8 de fevereiro. Sendo 
a segunda unidade no estado, a marca expande 

suas operações e influência no território nacional. 
Localizada no Shopping Sinop, a mais nova 

franquia da TXC conta com as linhas exclusivas 
da marca de estilos e peças extremamente 

versáteis, percorrendo desde a moda country, 
casual até o street style.

Goianos no carnaZord 
Os digitais influencers goianos Jacques Vanier e 

Nilson Neto (cantor) estarão presentes no evento 
Carnazord do dia 8 a 10 de fevereiro. o CarnaZord 

é idealizado e produzido por Lucas Tylty, trader 
do ramo esportivo e traz Claudia Leitte como 

principal atração. Além dela, estão confirmados 
outros grandes nomes nacionais, como Kevinho, 

Zé Felipe, João Gomes, Dennis DJ, É o Tchan, 
Thainá & Jotape e Matheusinho, além de DJs 

residentes. Jacques e Nilson Neto deixaram a 
capital goiana, rumo à villa Galé Guarajuba, no 

Litoral Norte da Bahia, onde eles entram no clima 
carnavalesco que o evento propõe.

Buriti JoGos E dEsafios 
Para a turminha antenada nas redes sociais, o 

Buriti Shopping está promovendo a ação Buriti 
Jogos e Desafios. Até o dia 28 de fevereiro, serão 

postados desafios para o público do centro de 
compras, no perfil do Instagram do shopping. 

Para essa semana, o desafio é o Dance Challenge, 
ou seja, quem gravar uma dancinha do momento 

que estiver no shopping, postar nos stories e 
marcar @buritishopping, ganhará um par de 

ingressos para qualquer filme disponível no 
cinema localizado no interior do shopping. 

Qualquer pessoa pode participar, desde que siga 
as regras do desafio.

VERANEIO - 
A Soul dila apresenta, 
neste começo de 
2022, a coleção 
veraneio, um sopro 
de leveza em forma 
de peças de perfeito 
caimento para o 
verão em qualquer 
lugar do mundo. As 
peças estão à venda 
no e-commerce – 
www.souldila.com.br 
- para todo o Brasil.

União - No último dia 30 
de janeiro, aconteceu o 
casamento da engenheira 
civil isabela Godoy e do 
personal trainer Mohamad 
elkadi Silva. A cerimônia 
e recepção aconteceu no 
espaço Leggera com a 
decoração do Alexandre 
Santos e buffet Fernanda 
Cintra. Na foto a mãe 
da noiva Beatriz Godoy 
posou ao lado de fabiano 
Meireles e sua esposa 
fernanda Godoy, os 
noivos e vanessa Godoy .

Palestra  - Hoje, dia 8 de fevereiro, a partir das 19 
horas, a Mais Pet vai promover a palestra ‘Mercado 
e Transformação’, na unidade da Avenida T-10 com a 
T-1, no Setor Bueno, em Goiânia. 
O palestrante confirmado é o empresário e 
profissional de marketing Paulo Rossi, que conta 
com mais de 30 anos de experiência em grandes 
empresas como Hospital Albert einstein. Na 
ocasião, o diretor hospitalar Hebert Justo(foto) 
também fará a apresentação da empresa e receberá 
os participantes em um coquetel comemorativo.

Casamento - De casamento marcado para o próximo dia 12 
de fevereiro o empresário Lucas Costa reis e a fisioterapeuta 
Nicolle Santiago Guimarães Bonfim estão nos últimos preparativos 
para cerimônia que acontecerá na Chácara recanto raisa.
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Paraúna recebeu o proje-
to-piloto de construção 
de casas com custo zero 
para famílias em situação 
de vulnerabilidade social, 
que não pagarão parcelas 
de financiamento. No mu-
nicípio do Oeste do Estado, 
o chefe do Executivo tam-
bém inaugura, às 10h40, a 
recuperação e a sinaliza-
ção da GO-050, no trecho 
até o entroncamento com 
a GO-174, e da GO-164, 
entre Paraúna e Acreúna. 

O governador Ronal-
do Caiado entrega nesta 

terça-feira (8/2), às 9h, 
em Paraúna, 50 unidades 
habitacionais a custo zero 
para famílias participantes 
do programa Pra Ter Onde 
Morar - Construção, da 
Agência Goiana de Habi-
tação (Agehab). No muni-
cípio do Oeste do Estado, 
o chefe do Executivo tam-
bém inaugura, às 10h40, a 
recuperação e a sinaliza-
ção da GO-050, no trecho 
até o entroncamento com 
a GO-174, e da GO-164, 
entre Paraúna e Acreúna.

Paraúna recebeu o proje-

to-piloto de construção de 
casas com custo zero para 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social, que 
não pagarão parcelas de 
financiamento. A prefeitura 
doou o terreno regulariza-
do e urbanizado. Dentro do 
programa Goiás Social, o Es-
tado bancou integralmente 
a construção das moradias, 
que foram erguidas no Re-
sidencial Dona Mulata com 
recursos de R$ 3,4 milhões, 
por meio do Fundo de Pro-
teção Social do Estado de 
Goiás (Protege).

Já a recuperação de 98 
quilômetros da GO-050 re-
cebeu R$ 22,1 milhões do 
Governo de Goiás. Para 
sinalizar 73 quilômetros 
da mesma rodovia, o in-
vestimento é de R$ 878,5 
mil. Nos 51 quilômetros 
da GO-164, entre Acreú-
na e Paraúna, o aporte foi 
de R$ 15,7 milhões para 
a recuperação e R$ 675,8 
mil em sinalização.

GoiásFomento
Em Goiânia, às 14h, 

Caiado empossa o novo 

presidente da Agência de 
Fomento de Goiás (Goi-
ásFomento), Eurípedes do 
Carmo. A solenidade ocorre 
no Auditório Mauro Borges 
do Palácio Pedro Ludovico 

Teixeira. Eurípedes é advo-
gado e formado em ciências 
contábeis. Atuou em insti-
tuições bancárias e também 
foi prefeito de Bela Vista de 
Goiás entre 2009 e 2016.
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Dentro do programa Goiás Social, o Estado bancou integralmente a 
construção das moradias, que foram erguidas no Residencial Dona 
Mulata com recursos de R$ 3,4 milhões, por meio do Protege

Ronaldo Caiado cumpre agenda em Paraúna 
e Goiânia, nesta terça-feira

economia

CEO da EDP diz que Goiás é bem 
governado e inspira confiança

o Governo de Goiás 
assinou, nesta se-
gunda-feira (7/2), o 

contrato de venda da Celg 
Transmissão S.A (Celg T) 
para a EDP. A estatal foi lei-
loada por R$ 1,977 bilhão, 
em outubro do ano passa-
do. Com as correções mo-
netárias, o valor repassado 
hoje saltou para R$ 2,113 
bilhões, montante que 
será destinado à recom-
posição do Fundo Previ-
denciário do Estado. “Algo 
inédito, nunca visto, um 
governo fazer a venda de 
um ativo e colocar 100% 
na garantia de pagamento 
de aposentados e pensio-
nistas”, frisou o governador 
Ronaldo Caiado.

O CEO da EDP, João 
Marques da Cruz, definiu 
a compra da Celg T como 
uma excelente oportuni-
dade. “Estamos comprando 
uma plataforma de cresci-
mento, de expansão.” Ele 

atribuiu o cenário favorá-
vel à boa gestão do Estado, 
e que trata-se de um terri-
tório promissor, “futuro do 
Brasil”. “Em Goiás, econo-
micamente, um produto, 
o consumo e a eletricida-
de crescem mais do que 
na média do país. É onde 
a EDP quer estar. E é por 
isso que concorremos à 
privatização e ganhamos”, 
garantiu ao anunciar que 
a estatal passa a se cha-
mar EDP Goiás.

“Nós escolhemos o 
Estado de Goiás porque 
acreditamos, acreditamos 
porque é um Estado bem 
governado, os investido-
res precisam sempre de 
confiança e temos aqui 
confiança”, continuou João 
Marques. O CEO adiantou, 
ainda, que uma das metas 
da empresa é investir em 
outros setores da ativida-
de energética. Citou, como 
exemplo, a energia solar. 

“Aproveitemos essa rique-
za para que se crie valor 
para todos”, concluiu. A es-
tatal foi arrematada pela 
EDP em 14 de outubro de 
2021, em sessão na Brasil, 
Bolsa, Balcão (B3 S.A), com 
um ágio de 80,1%. A previ-
são de investimento anun-
ciada para Goiás gira em 
torno de R$ 400 milhões, 
sendo metade desse mon-
tante, em 2022 e 2023.

Caiado assegurou que 
a EDP Goiás terá parceria 
do Governo do Estado em 
prol do desenvolvimento 
econômico regional. “Sei 
que os investimentos da 
EDP não vão ficar restri-
tos aos 756 quilômetros 
de redes de transmissão, 
ou às 14 subestações. 
Vocês vão investir, agora, 
na geração de mais em-

pregos para nosso Esta-
do. Vão entrar, também, 
para disputar o mercado, 
oportunizar ainda mais a 
oferta de energia”.

Como explicado pelo 
governador, o valor arre-
cadado com o leilão vai 
amortizar o histórico défi-
cit previdenciário em Goi-
ás, e ainda, permitir que se 
isente da contribuição pre-
videnciária, aposentados e 
pensionistas que recebem 
até R$ 3 mil, cerca de 18 
mil pessoas. Aqueles que 
recebem acima desse valor 
vão contribuir com alíquo-
tas progressivas, apenas 
sobre a quantia que exce-
der os R$ 3 mil.

O secretário-geral da 
Governadoria, Adriano da 
Rocha Lima, afirmou que 
a assinatura de contra-

to de venda evidencia “a 
gestão séria do Estado, e 
que tem o compromisso 
de entregar para os goia-
nos infraestrutura de alta 
qualidade”. Para efeito de 
comparação, mencionou 
que a Celg Distribuição, 
de maior porte que a Celg 
T, foi vendida a um valor 
inferior pela gestão pas-
sada, em 2016. “O merca-
do nunca paga mal, paga 
o valor que vê naquela 
empresa, o suficiente 
para exercer seu plano 
de negócio. Mostra que a 
EDP viu o valor da Celg T”.

Presente há mais de 
20 anos no País, a EDP é 
uma das maiores empre-
sas privadas do setor elé-
trico. Com mais de 10 mil 
colaboradores diretos e 
terceirizados, a companhia 

tem negócios em geração, 
transmissão e soluções em 
serviços de energia volta-
dos ao mercado B2B, como 
geração solar, mobilidade 
elétrica e mercado livre 
de energia. Em distribui-
ção, atende cerca de 3,6 
milhões de clientes em 
São Paulo e Espírito San-
to, além de ser a principal 
acionista da Celesc, em 
Santa Catarina.

Participaram do even-
to, os secretários de Esta-
do, César Moura (Retoma-
da), Joel Sant’Anna Braga 
(Indústria e Comércio); o 
deputado estadual Bru-
no Peixoto; e os presi-
dentes Gilvan Cândido 
da Silva (Goiásprev), 
José Fernando Navarre-
te (Celg Par) e Fabricio 
Amaral (Goiás Turismo).

durante a assinatura de contrato de 
aquisição da Celg T, arrematada por 
r$ 2,1 bilhões, antiga estatal passa a 
se chamar edP Goiás e tem previsão 
de investimentos na ordem de r$ 
400 milhões para os próximos anos. 
recurso da venda será utilizado para 
isentar a contribuição previdenciária 
de aposentados e pensionistas 
que recebem até r$ 3 mil
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Governador Ronaldo Caiado assina contrato de venda da Celg T para a EDP: “Vocês vão investir, agora, na geração de mais 
empregos para nosso Estado. Vão entrar, também, para disputar o mercado, oportunizar ainda mais a oferta de energia”
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Anvisa indefere pedidos de registro de três 
autotestes de covid-19

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) indeferiu pedidos 
de registros de três au-
totestes de covid-19. De 
acordo com a agência, os 
pedidos foram negados 
devido à falta de estudos 
e documentos completos 
sobre os produtos que so-
licitaram autorização.

As empresas já foram 
informadas por meio de 
Ofício Eletrônico sobre os 
pontos de ajustes neces-
sários para cada produtos 
antes que uma nova sub-
missão possa ser feita, 
informou a Anvisa, por 
meio de nota.

“Estes são os resulta-
dos dos primeiros pedidos 
de registro de autotestes 
avaliados pela Agência. A 
publicação de ontem (se-
gunda feira, 7 de fevereiro) 
do Diário Oficial da União 
traz outros três autotes-
tes que também tiveram 
seus pedidos negados. Mas 

nestes casos a negativa 
aconteceu porque os pe-
didos foram feitos antes 
da vigência da norma que 
regulamentou os autotes-
tes para Covid19 no Brasil”, 
informou a Anvisa.

Os registros indefe-
ridos são das empresas 
LMG Lasers; Medlevenso-
hn; e Okay Technology. As 
duas resoluções com os 
indeferimentos (nº 364 e 
nº 387) foram publicados 
no Diário Oficial da União 
de ontem (7).

Anvisa contabiliza 33 
pedidos de registro para 
autotestes de covid-19 – 

número que não considera 
os pedidos feitos antes da 
vigência da norma.

Destes, três tiveram 
indeferimentos já publi-

cados no Diário Oficial da 
União; quatro produtos ti-
veram a análise concluída 
e aguardam a publicação 
do resultado; nove encon-

tram-se em análise pela 
área técnica; e 17 foram 
distribuídos para a área e, 
atualmente, aguardam o 
início da análise.
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Os registros indeferidos são das 
empresas LMG Lasers; Medlevensohn; 

e Okay Technology

As resoluções 
foram publicadas 
ontem no diario 
Oficial da União

economia

Moradores de duas cidades da Bahia 
podem sacar FGTS por calamidade

a Caixa Econômica 
Federal anunciou 
hoje (7) a disponibi-

lização do saque do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) por motivo 
de calamidade para tra-
balhadores residentes em 
Porto Seguro e Wences-
lau Guimarães, na Bahia. 
A medida é uma forma 
de dar condições a essas 
pessoas de enfrentarem as 
dificuldades trazidas pelas 
fortes chuvas que caíram 
no estado (https://agen-
ciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2022-01/chuva-
-volta-causar-estragos-
-em-municipios-da-bahia) 
nos últimos dois meses.

Não é necessário ir a 
uma agência do banco 
para solicitar o saque. A 
operação Pode ser feita 
pelo aplicativo FGTS via 
celular. Ao registrar a soli-
citação é possível indicar 
uma conta da Caixa, in-
clusive a Poupança Digi-
tal Caixa Tem, ou de outra 
instituição financeira para 
receber os valores. O apli-
cativo está disponível nas 
plataformas Android e iOS.

Os moradores das áreas 
afetadas em Porto Seguro, 

conforme endereços iden-
tificados pela Defesa Civil 
Municipal, podem solicitar 
o saque até 14 de março. Já 
os trabalhadores de Wen-
ceslau Guimarães têm até 
28 de março para realizar 
a operação. É necessário 
possuir saldo positivo 
na conta do FGTS e não 
ter realizado saque pelo 
mesmo motivo em perío-
do inferior a 12 meses. O 
valor máximo para retira-
da é de R$ 6.220,00.

Segundo informado 
pela Caixa, outros 35 
municípios da Bahia e de 
Minas Gerais - estado que 

enfrenta o mesmo pro-
blema - já foram habilita-
dos para essa modalidade 
de saque. Em Minas, resi-
dentes nos municípios de 
Águas Formosas, Almena-
ra, Dores do Indaiá, Iga-
rapé, Machacalis, Mário 
Campos, Mateus Leme, 
Poço Fundo, Rio Manso, 
Sabará e São Joaquim de 
Bicas contam com a pos-
sibilidade do saque extra.

Já na Bahia, moradores 
de Canavieiras, Coaraci, Eu-
nápolis, Floresta Azul, Gan-
du, Ibicaraí, Ibicuí, Ilhéus, 
Itabela, Itabuna, Itajuípe, 
Itamaraju, Itapé, Itapetin-

ga, Itororó, Jaguaquara, Je-
quié, Jiquiriçá, Medeiros 
Neto, Mundo Novo, Prado, 
Porto Seguro, Teixeira de 
Freitas, Ubaitaba, Vitória 
da Conquista e Wences-
lau Guimarães podem 
fazer o saque FGTS por 
motivo de calamidade.

Passo a passo de como 
solicitar o saque do FGTS 
por motivo de calamida-
de pelo aplicativo:

» Realizar o download 
do app FGTS e inserir as 
informações de cadas-
tro; Ir na opção “Meus 
saques” e selecionar “Ou-
tras situações de saque 

— Calamidade pública” — 
acessar a cidade;

» Encaminhar os se-
guintes documentos: foto 
de documento de identi-
dade, comprovante de re-
sidência em nome do tra-
balhador, emitido até 120 
dias antes da decretação 
de calamidade;

» Também são aceitos, 
no lugar da carteira de 
identidade, carteira de ha-
bilitação e passaporte. O 
comprovante de residên-
cia (conta de luz, água ou 
outro documento recebi-
do via correio, emitido até 
120 dias antes da decreta-

ção de calamidade) deve 
estar no nome do traba-
lhador. É necessário anexar 
Certidão de Casamento ou 
Escritura Pública de União 
Estável, caso o compro-
vante de residência esteja 
em nome de cônjuge ou 
companheiro(a).

» Selecionar a opção 
para creditar o valor em 
conta Caixa, inclusive a 
Poupança Digital Caixa 
Tem, ou outro banco e en-
viar a solicitação;

» O prazo para retorno 
da análise e crédito em 
conta, caso aprovado o sa-
que, é de cinco dias úteis.

Benefício será 
disponibilizado a 
partir desta terça Am
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A Rússia nega qualquer 
intenção de invadir o ter-
ritório vizinho da Ucrânia. 
Condiciona, no entanto, a 
solução da crise a exigên-
cias que diz serem ne-
cessárias para garantir a 
segurança interna, entre 
elas a de que a Ucrânia 
nunca fará parte da Or-
ganização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan).

Esse foi o recado dei-
xado pelo presidente rus-
so, Vladimir Putin, durante 
encontro ontem (7) com o 
presidente francês, Emma-
nuel Macron. A conversa, 
em Moscou, durou cerca 
de cinco horas, mas pare-
ce não ter chegado a um 
resultado concreto. Emma-

nuel Macron alertou que a 
Rússia e o Ocidente devem 
trabalhar para evitar a es-
calada do conflito.

“Neste momento, a ten-
são está aumentando, assim 
como o risco de desestabili-
zação. Nem a Rússia nem os 
europeus querem o caos ou 
a instabilidade, sobretudo 
quando as nações já sofre-
ram tanto com a pandemia. 
Por isso, precisamos al-
cançar medidas concretas”, 
afirmou o chefe de Estado 
francês após a reunião.

Depois de Moscou, Ma-
cron segue nesta terça-
-feira (8) para Kiev, a fim 
de conversar com o pre-
sidente ucraniano, Volo-
dymyr Zelensky, em novo 

esforço diplomático para 
acabar com a crise. Os 
dois líderes, Macron e Pu-
tin, vão conversar nova-
mente por telefone após 
o encontro do presidente 
francês com Zelensky.

Sobre a reunião dessa 
segunda-feira, o presiden-
te russo afirmou vagamen-
te que seria possível con-
siderar “várias propostas e 
ideias” de Emmanuel Ma-
cron, com o propósito de 
“estabelecer as bases para 
os próximos passos”.

Ainda assim, Putin repe-
tiu advertências anteriores 
caso a Ucrânia opte por 
se juntar à Otan ou tente 
recuperar a Crimeia, terri-
tório que a Rússia anexou 

há oito anos. Ele alertou 
ainda que a Europa pode-
ria ser arrastada para um 
conflito em larga escala.

“Querem que a Fran-
ça entre em guerra com 
a Rússia? É isso que irá 
acontecer. E não vai haver 
vencedores”, afirmou Putin 
a repórteres franceses.

Na chegada a Mos-
cou, Emmanuel Macron 
já havia minimizado as 
expectativas. “Podemos 
evitar algumas coisas 
no curto prazo. Mas não 
penso que teremos vitó-
rias no curto prazo. Não 
acredito em milagres es-
pontâneos. Há muita ten-
são e nervosismo”, disse o 
presidente francês.
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Na chegada a Moscou, Emmanuel Macron já havia minimizado as expectativas

Rússia reitera que não quer Ucrânia na Otan

otan

Ucranianas fazem cursos de 
autodefesa perto da fronteira
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Viktoria Makarova 
carrega seu rifle e 
mira em um alvo 

no chão coberto de neve, 
enquanto um instrutor a 
mantém firme para o re-
cuo. Gerente de uma em-
presa de construção na 
cidade de Kharkiv, no les-
te da Ucrânia, Makarova 
está passando os fins de 
semana aprendendo a dis-

parar armas, praticar artes 
marciais e aprimorar suas 
habilidades de primeiros 
socorros, enquanto o país 
se prepara para possível 
guerra com a Rússia.

Ela faz um curso de 
autodefesa na segunda 
maior cidade da Ucrânia, 
um centro industrial a 
40 quilômetros da fron-
teira com a Rússia.

“Agora é hora de prote-
ger meu país, minha casa e 
minha família”, disse a mãe 
de dois filhos, de 44 anos.

“Tropas russas estão se 
acumulando em nossas 
fronteiras e há enorme pe-
rigo de sermos invadidos 
novamente. Não vamos 
fugir e abandonar nossa 
amada cidade de Kharkiv, 
isso significa que temos 

que aprender a defendê-
-la”, afirmou Makarova.

A Rússia reuniu mais 
de 100 mil soldados perto 
das fronteiras da Ucrânia 
nas últimas semanas, pro-
vocando temores de uma 
invasão militar em larga 
escala. Moscou nega esse 
plano, mas exige garantias 
de segurança do ocidente, 
incluindo a promessa da 

Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) 
de nunca admitir a ade-
são de Kiev ao grupo.

A demanda por cur-
sos militares e de auto-
defesa aumentou entre 
civis ucranianos à me-
dida que crescem te-
mores de uma invasão.

Dariya Konokh, estu-
dante de direito de 23 

anos que participa do 
curso, disse que não ficou 
surpresa com o fato de a 
maioria dos participantes 
ser do sexo feminino.

“Este é o lugar certo 
para meninas. Conheço 
muitas mulheres mili-
tares profissionais e 
acredito que o gênero 
nesta situação não im-
porta”, acrescentou. .

demanda por 
cursos militares 
aumentou entre 
civis ucranianos
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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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Marcelo Cabo pede demissão do 
Atlético-GO após quatro rodadas

Marcelo Cabo não 
é mais treina-
dor do Atlético-

-GO. Na manhã desta 
segunda-feira (7), o téc-
nico pediu demissão do 
clube, em postagem nas 
redes sociais e foi aten-
dido pela diretoria, em 
nota publicada no início 
desta tarde. O desliga-
mento ocorre após a se-
gunda derrota seguida o 
Dragão no Campeonato 
Goiano, a mais recente 
no último sábado (5), 
por 3 a 2, no clássico 
contra o Vila Nova. 

“Quero agradecer a 
todos os profissionais 
com quem tive a honra 
de trabalhar, ao grupo 
de jogadores e aos tor-
cedores que, em todos 
os momentos, sempre 
apoiaram e colaboraram 
em minhas passagens 
pelo Dragão. Desejo óti-
ma sorte a todos a to-
dos”, disse o treinador 
carioca, de 56 anos, em 

mensagem no Instagram.
O treinador carioca ini-

ciou sua terceira passa-
gem pelo Atlético-GO em 
novembro do ano passa-
do:  em oito jogos pelo 
Campeonato Brasileiro, 

venceu quatro e empatou 
outros quatro, o suficien-
te para garantir a nona 
posição na classificação 
geral, que garantiu ao 
Dragão um vaga na Copa 
Sul-Americana. 

No início da temporada 
2022, foram apenas quatro 
rodadas na primeira fase 
do Estadual. Sob comando 
d Marcelo Cabo, o Dragão 
estreou com vitória em 
casa, por 1 a 0, contra o 

Clube Recreativo e Atlético 
Catalano (Crac), e na sequ-
ência foi derrotado pelo 
mesmo placar pelo Iporá, 
na casa do adversário.

Em nota oficial, o Atlé-
tico-GO o trabalho de-

senvolvido pelo técnico e 
seu auxiliar Gabriel Cabo, 
e reiterou que o treina-
dor “tem uma história 
vitoriosa no Atlético e se 
despede de maneira pa-
cífica e harmoniosa”.

diretoria 
confirmou saída 
do técnico, que 
comandava time 
pela 3ª vez
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Na manhã dessa segunda-feira (07 de fevereiro), Após reunião com o Presidente Adson Batista, comuniquei o meu pedido de desligamento do comando do Atlético-GO
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