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QuatRo chapas

Com participação ativa nas eleições em Goiás 
dos últimos 50 anos, o ex-deputado vilmar 
rocha presidente do PSd em Goiás, acredita 
em quatro chapas estruturadas para concorrer 
ao Governo de Goiás. Uma vai representar, na 
opinião dele, vai dar palanque à candidatura 
de Lula á presidência. da mesma forma, outra 
vai turbinar a reeleição de Jair Bolsonaro. Por 
fim, duas chapas representando a tradicional 
política de Goiás, uma de situação comandada 
pelo governador ronaldo Caiado (UB) e outra 
pela oposição. A dúvida, para vilmar, é se o 
palanque bolsonarista vai conseguir gerar um 
candidato ao governo estadual. 

caRtóRio
vilmar rocha deu a declaração durante 
live, que está disponível no canal oficial 
do instagram, @marcelohelenooficial.

DEputaDo maRginal
Essa foi a definição de Vilmar para o seu então 
colega de Câmara, Jair Bolsonaro. o marginal, 
no caso, não tem nada a ver com bandida-
gem. Segundo vilmar, Bolsonaro sempre vive 
à margem do parlamento. Comparecia pouco. 
Quando aparecia, fazia barulho, chamava a 
atenção da imprensa, e sumia de novo. 

canDiDato único

dentro desse quadro, o governador 
ronaldo Caiado entrou fevereiro como 
candidato mais definido para a sua su-
cessão. Tem partido, é candidato na-
tural, buscou o vice, com a aliança es-
tratégica com o MdB e, agora, costura 
apoio de siglas e a definição de vice. PP 
e PSd são as principais siglas no radar. 

as opçõEs
Pelo desenho feito por vilmar rocha, 
Marconi Perillo (PSdB), Gustavo Menda-
nha (sem partido) e Wolmir Amado (PT) 
seriam os outros candidatos de ponta na 
sucessão em Goiás. 

FalanDo nisso
deputado federal e maior responsável 
pela estrutura que o PT tem em Goiás, 
rubens ottoni garanti que o partido vai 
dar o candidato para Lula chamar de 
seu em Goiás.

mas...
A pesquisa Serpes está motivando segui-
dores do ex-governador Marconi Perillo a 
arrumar lugar para a disputa ao Senado. 
Seria o mais viável, no quadro atual. 

ainDa não
Não é verdade que Gustavo Mendanha vá 
anunciar sua filiação no dia 22/2/22.

cEntRão inDEpEnDEntE
o anúncio do PP de Ciro Nogueira de 
que o seu partido está livre para fazer 
as coligações regionais abriu a porteira 
da traição ao projeto Bolsonaro. 

maioR Do congREsso
Confirmada pela justiça eleitoral, a 
fusão entre PSL e deM isolou a nova 
sigla como a maior da Câmara. É na-
tural que haja saídas. o PSL está di-
vidido entre os que seguem o presi-
dente do partido, Luciano Bivar, e o 
presidente da república. dA mesma 
forma, o deM forneceu sempre de 
três a quatro ministros ao presidente 
Bolsonaro, mas nunca se assumiu no 
governo os descontentes vão anteci-
par a saída, em função da fusão. 

líDER E guRu

dos caras bons que eu gosto demais, e 
que levam o mesmo nome. de um lado, 
Ulisses Sousa, líder comunitário, suplen-
te de vereador e presença marcante no 
meio político da cidade. do outro, Ulisses 
Aesse, que um dia conheci poeta e que é 
rockeiro nas horas vagas que o Jornalismo 
e o direito permitem. 

um sinal

Prefeito de Goiânia, rogério Cruz (re-
publicanos), e governador ronaldo 
Caiado (UB) tiveram agendas conjuntas 
nos últimos dias. em princípio, reforço 
da parceria administrativa. 

outRo sinal
Gustavo Mendanha reforçou presença 
em eventos puxados por evangélicos e 
bolsonaristas. Um dos mais recentes, a 
visita do ministro André Mendonça (que 
se encaixa nas duas categorias). 

Dois lancEs
depois de fumar o cachimbo da paz 
com o prefeito de Catalão,  Adib 
el ias,  presidente do MdB, daniel 
vi lela acompanha o movimento do 
deputado Zé Mario Schreiner,  que 
deve se f i l iar ao partido.  Na busca 
pela reeleição,  vai  reforçar sua base 
no Sudoeste goiano. 

mês Das FEDERaçõEs
Março será decisivo para a formação de 
federações. É a junção de partidos para 
a disputa das eleições, como aconteceu 
sempre com as coligações, com duração 
dos próximos quatro anos. depois de 
juntar PSL e deM, o União Brasil busca a 
federação com o MdB, que negocia com 
o PSdB, que negocia com o Cidadania... 
PT já tem o PCdoB na federação e busca 
acordo com o PSB para ampliar o meca-
nismo.  Pv também entra. 

aliança já

deputado federal do PSB goiano, elias vaz 
é defensor de aliança já no primeiro turno 
com o presidente Lula. Acredita que o mo-
mento é de união dos setores progressistas 
para derrotar o presidente Bolsonaro. 

Vacina DEu sinal
Pesquisa encomendada pelo PL indica a 
necessidade de mudança de posição de 
Bolsonaro, se quiser ampliar seu leque de 
eleitores. Ao contrário do seu discurso, a 
maioria absoluta dos brasileiros defende 
a vacina. No geral, a população não sente 
a presença dos projetos do governo em 
sua vida. São pontos essenciais para ten-
tar salvar a reeleição. .

não tEm liVE
essa semana não tem live. voltamos na se-
mana que vem com mais duas, uma voltada 
para a política e outra na cultura. 

poR QuE?
Nem tudo que reluz é ouro? Nem mesmo as 
coisas que brotam em nome de deus. 

“Todo ponto de vista é 
a vista de um ponto”. 

(Leonardo Boff)
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habitação

Cinquenta moradores de Paraúna recebem casas a custo zero

O governador Ronaldo 
Caiado entregou, nesta 
terça-feira (8), as 50 pri-
meiras casas a custo zero 
do Programa Pra Ter Onde 
Morar – Construção. Os 
contemplados foram os 
moradores de Paraúna, 
município localizado no 
Sudeste do Estado, dis-
tante 150 quilômetros de 
Goiânia. Os investimentos 
para a inauguração das 
unidades habitacionais to-

talizam R$ 3,4 milhões e 
são provenientes do Fun-
do de Proteção Social de 
Goiás (Protege).

Para Ronaldo Caiado, é 
uma realização entregar as 
casas em um projeto, fruto 
de ação conjunta, que evi-
dencia seu compromisso 
com os goianos mais vul-
neráveis socioeconomica-
mente. “É emocionante es-
tarmos aqui com pessoas 
humildes que chegam para 

ter seu sonho realizado de 
uma casa própria”, afirmou 
ao salientar que as entre-
gas impactam diretamente 
na qualidade de vida de 
famílias que passam a ter 
um patrimônio e melhores 
condições de vida.

Ao lado do prefeito e 
de outras autoridades, o 
governador realizou a en-
trega simbólica das cha-
ves e vistoriou uma das 
moradias construídas no 

Residencial Dona Mula-
ta. Os lotes têm, aproxi-
madamente, 300 metros 
quadrados e, as unidades 
habitacionais, 42,43 me-
tros quadrados, sendo dois 
quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço. 
O modelo de casa a cus-
to zero integra também 
o programa Goiás Social, 
coordenado pelo Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS).

Para a operadora de ta-

lharia Taisnara Silva Costa, 
receber a moradia própria 
é sinônimo de mudança 
de vida. Mãe solteira, a be-
neficiária pagava R$ 350 
de aluguel, dinheiro que 
agora será direcionado 
aos cuidados com o filho 
Leandro, de 7 anos. “Muda 
tudo. Vou ter onde morar 
e mais condição de com-
prar as coisas para ele”, 
avaliou. Já o trabalhador 
autônomo Alexandre Ro-
drigues relatou que uma 
moradia no padrão entre-
gue estaria fora das suas 
condições. “Uma casa as-
sim eu não conseguiria 
comprar”, afirmou.

O presidente da Agehab, 
Pedro Sales, explicou que 
a iniciativa foi pensada 
para atender a população 
em situação de vulnerabi-
lidade social, com critérios 
como ter renda mensal 
familiar de até um salário 
mínimo, entre outros. “Jus-
tamente, onde as pessoas 
mais precisam no Estado, 
onde há carência, restrição, 

são os locais que o senhor 
tem escolhido para levar 
desenvolvimento para 
combater as desigualda-
des”, assinalou. Sales in-
formou que 30 municípios 
estão com casas em fase 
de finalização e a expecta-
tiva é de contemplar mais 
35 na segunda fase do edi-
tal do programa ainda nes-
te mês de fevereiro.

Programa
O Pra Ter Onde Morar 

– Construção é fruto de 
parceria junto aos municí-
pios: o Estado, por meio da 
Agência Goiana de Habi-
tação (Agehab), custeia as 
obras, enquanto as prefei-
turas doam o terreno devi-
damente regularizado. Em 
Paraúna, coube ao Executi-
vo local também viabilizar 
a infraestrutura completa 
no residencial, o que in-
clui asfalto, água, esgoto e 
área verde, além de escola 
e posto de saúde próximos 
para atender demandas 
dos novos moradores.
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O governador Ronaldo Caiado durante entregas das primeiras 
moradias a custo zero, em Paraúna: “Governar é ouvir as pessoas”

Com investimentos de r$ 3,4 milhões, 
empreendimentos inaugurados no 
residencial dona Mulata são fruto de 
projeto-piloto do Programa Pra Ter 
Onde Morar - Construção, que beneficia 
cidadãos em situação de vulnerabilidade 
social. Ao lado do prefeito e de outras 
autoridades, o governador realizou a 
entrega simbólica das chaves e vistoriou 
uma das moradias construídas

rodovias

Caiado entrega reforma das GOs 050 e 164

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou, nesta terça-fei-

ra (08/02), em Paraúna, a 
recuperação e sinalização 
da GO-050, no trecho até 
o entroncamento com a 
GO-174, e, também, da GO-
164, entre o município e 
Acreúna, no Oeste goiano. 
As melhorias foram execu-
tadas pela Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra) e soma-
ram R$ 39,4 milhões.

“Nada mais gratificante 
do que estarmos aqui, e 
ver tantas carretas bitrem 
passando por esta rodovia, 
e todas elas com total se-
gurança, nessa pista 100% 
sinalizada e com asfalto 
da melhor qualidade, com 
todas as condições para 

suportar o transporte de 
carga”, disse o governador, 
após descerrar a placa de 
inauguração. Ele comen-
tou ainda que no início do 
governo, em visita a muni-
cípios da região, pôde con-
ferir a situação precária 
das rodovias hoje recupe-
radas. “Era de total destrui-
ção”, observou o Caiado.

As obras para a recupe-
ração de 98 quilômetros 
da GO-050 receberam R$ 
22,1 milhões do Governo 
de Goiás. O trecho passou 
por reciclagem de base e 
recebeu novas capas em 
microrrevestimento e con-
creto betuminoso usinado 
a quente (CBUQ). Para si-
nalizar 73 quilômetros da 
mesma rodovia, o investi-
mento foi de R$ 878,5 mil.

Nos 51 quilômetros da 
GO-164, entre Acreúna e 
Paraúna, o aporte foi de 
R$ 15,7 milhões para a re-
cuperação e R$ 675,8 mil, 
em sinalização. A rodovia 
recebeu novo pavimento 
em CBUQ e tratamento 
superficial duplo (TSD). 
Nas duas obras, as pistas 
já receberam sinalização 
horizontal e tachas refle-
tivas, e a vertical já está 
sendo implantada.

Presidente da Goinfra, 

Pedro Sales destacou, ao 
citar algumas das frentes 
de obras que o gover-
no executa em todas as 
regiões de Goiás, que a 
atual gestão trabalha em 
sintonia com os anseios 
da população. “O Estado 
precisa ir aonde a ponte 
caiu, ir ao lugar em que 
as pessoas têm suas de-
mandas, para que a gente 
sinta na pele, perceba o 
sentimento e a angústia 
das pessoas, para trans-

mitir o senso de urgência 
para as equipes de traba-
lho”, ressaltou.

Mais obras
Além do investimento 

de R$ 39,4 milhões nas 
duas rodovias inaugura-
das nesta terça-feira, o 
Governo de Goiás já apli-
cou outros R$ 19,3 mi-
lhões em obras na região, 
por meio da Goinfra. Uma 
delas é a recuperação de 
26,8 quilômetros da GO-

333, entre Rio Verde e 
Paraúna, importante cor-
redor de escoamento do 
Sudoeste goiano.

Houve ainda serviços 
de microrrevestimento 
e aplicação de CBUQ na 
GO-325, de Arantina, dis-
trito de Acreúna, até o 
município de Santa He-
lena, alcançando mais de 
58 quilômetros da via; e a 
recuperação de 24,5 quilô-
metros da GO-513, entre 
Acreúna e Arantina.

“Asfalto da melhor qualidade, com 
todas as condições para suportar 
o transporte de carga”, declara o 
governador. Ao todo, 149 quilômetros 
de rodovias estaduais foram 
recuperados e sinalizados no oeste 
goiano. Aporte do Governo do estado 
nas obras ultrapassa r$ 39,4 milhões
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Caiado entrega 149 quilômetros de rodovias recuperadas nas GOs 050 e 164, no Oeste goiano. Investimento de mais de R$ 39,4 milhões
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Parlamento goiano está em linha com a era digital

Antenado às transforma-
ções do mundo digital, a 
cada ano o Parlamento 
goiano se torna mais co-
nectado à sociedade. E a 
recíproca é igualmente ver-
dadeira. Isso é o que reve-
lam os dados do Relatório 
Redes, recentemente divul-
gado pela Diretoria de Co-
municação Social da Alego. 

Com marcante presença 
em três importantes redes 
sociais (Instagram, Face-
book e Twitter), em 2021, 
o Legislativo estadual 
conquistou quase sete mil 
novos seguidores. Precisa-
mente, 6.891 perfis passa-
ram a seguir as páginas da 

Casa no período. 
Em consequência disso, 

o público virtual reunido 
nas três plataformas que 
abrigam os perfis da Ale-
go também bateu recorde 
no último ano. Ao todo, os 
perfis do Legislativo goiano 
encerraram o período com 
48.898 seguidores, o que 
apontou um crescimento de 
16,40% em relação a 2020.

Sucesso no mundo vir-
tual, o Instagram também 
é destaque de audiência 
da Alego. O aplicativo, 
referência no comparti-
lhamento de fotos e víde-
os na internet, aglutinou 
mais de 60% do total 

de seguidores da Casa e 
agregou 30.723 perfis. 
A rede foi, ainda, a que 
apresentou o maior por-
centual de crescimento 
no último ano. De 2020 a 
2021, o público da página 
aumentou em 19,57%. 

Na sequência, com um 
público visivelmente me-
nor, aparece o Facebook, 

com 7.672 seguidores. O 
perfil da Alego na plata-
forma, que já foi febre na 
internet, também apre-
sentou, em 2021, uma as-
censão considerável. Ao 
longo do período, foram 
arrebanhados 1.163 no-
vos seguidores, um cres-
cimento de 17,87% em 
relação ao ano anterior. 

Por fim, com o menor 
desempenho, aparece o 
Twitter. O perfil da Alego 
na plataforma conquistou 
699 novos seguidores no 
último ano e registrou 
um crescimento de 7,13% 
em relação ao período 
anterior. Ainda assim, em 
termos de audiência, o 
microblog da Casa ocu-
pou o segundo lugar, com 
10.503 seguidores. 

Engajamento
Como é de se esperar, 

na frenética dinâmica das 
redes sociais, o alcance 
dos perfis institucionais 
da Casa vai muito além do 
seu número de seguidores. 
Isso porque a movimenta-
ção nas páginas da Alego, 
ao longo do ano, foi inten-
sa, o que gerou um engaja-
mento ímpar em todas as 
suas plataformas. No total, 
foram publicados 8.416 
conteúdos, que juntos al-

cançaram 2.605.806 perfis.
O Facebook assume o 

topo no ranking do de-
sempenho das publica-
ções produzidas e veicu-
ladas. Ao todo, a página 
contou, ao longo do ano, 
com um trabalho de atu-
alização dedicado que 
reuniu 704 posts e 2004 
stories. Os conteúdos di-
vulgados chegaram a al-
cançar 1.776.575 perfis 
da plataforma, revelando 
um aumento de 72% em 
relação a 2020. 

Na sequência, vem o 
Instagram, com 824 posts 
e 2.607 stories. Embora a 
produção aqui tenha sido 
maior, o alcance foi mais de 
duas vezes inferior ao do 
Facebook e movimentou 
779.910 perfis. Ainda assim, 
o impacto em relação ao 
ano anterior foi, de longe, o 
mais significativo, tendo su-
perado em mais de 500% as 
publicações de 2020.
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Em 2021, foram contabilizados quase sete mil novos 
seguidores nas redes sociais, que oferecem, regularmente, 
conteúdos atualizados. Nas postagens, o usuário pode 
obter informações sobre a política, o Legislativo e o estado

relatório divulgado pela diretoria de 
Comunicação da Alego mostra que o 
Parlamento goiano está acompanhando 
as mudanças do mundo digital, marcando 
presença no instagram, facebook e Twitter

economia

Caiado empossa Eurípedes do Carmo 
na presidência da GoiásFomento

o governador Ro-
naldo Caiado deu 
posse, nesta terça-

-feira (8/2), ao novo pre-
sidente da Agência de 
Fomento de Goiás (Goi-
ásFomento), Eurípedes 
José do Carmo. A cerimô-
nia ocorreu no Auditório 
Mauro Borges, no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira, 
em Goiânia. O novo di-
rigente assume com a 
função de dar continui-
dade ao trabalho reali-
zado pelo ex-presidente 
Rivael Aguiar.

Desde 2019, a agência 
de fomento concedeu R$ 
192 milhões em emprés-
timos, com 7.486 contra-
tos aprovados, média de 
2.495 ao ano. O montante 
de recursos aplicado pe-

los empresários contem-
plados foi responsável 
por gerar, aproximada-
mente, 18 mil empregos. 
“A GoiásFomento é, hoje, 
o órgão que tem muscu-
latura, representatividade 
e eficiência junto, princi-
palmente, aos pequenos 
e microempresários e 
também às famílias vul-
neráveis de Goiás”, pon-
tuou o governador.

Em seu discurso, Eurí-
pedes do Carmo ressaltou 
que o propósito de suas 
ações será dar celerida-
de ao repasse de crédito. 
“Vamos lutar com força e 
afinco para fazer com que 
as pessoas que neces-
sitam da GoiásFomento 
sejam atendidas o mais 
rapidamente possível. 

Talvez este seja o princi-
pal foco do meu trabalho”. 
O ex-presidente Rivael 
Aguiar agradeceu a auto-
nomia e o incentivo, por 
parte da gestão de Caia-
do, para atuar na pasta.

Crédito facilitado
A GoiásFomento im-

plementou medidas para 
facilitar o acesso ao cré-
dito para micro e peque-
nas empresas, principal-
mente, no momento em 

que a economia foi dura-
mente prejudicada pela 
pandemia da Covid-19. 
Em 2020, foram liberados 
com juros subsidiados R$ 
80,8 milhões para 1.607 
contratos, com geração 
de 6.527 vagas de traba-
lho. Em 2021, o valor li-
berado chegou a R$ 76,8 
milhões, com a criação de 
8.641 oportunidades no 
mercado de trabalho.

A ampliação da ofer-
ta de crédito foi possível 

graças às ações imple-
mentadas pela agência 
para facilitar o acesso 
ao crédito, dentre elas 
os fundos garantidores, 
FAMPE e Fundeq, além 
do Programa Estadual 
de Apoio ao Empreende-
dor (Peame), lançado em 
março de 2021, Pronam-
pe e Fungetur, todos com 
foco no micro e pequeno 
empreendedor. Com va-
lores menores em opera-
ções de crédito, foi possí-

vel atender um número 
maior de clientes.

O resultado desta po-
lítica é o desempenho da 
agência de fomento de 
Goiás, primeira colocada 
em número de operações 
com garantia do Fundo 
de Aval das Micro e Pe-
quenas Empresas (Fam-
pe) do Sebrae, entre todas 
as agências de fomento 
e bancos de desenvolvi-
mento do país. Com essa 
garantia, a instituição fi-
nanceira liberou cerca de 
R$ 77 milhões em opera-
ções de crédito.

“Muitas pessoas po-
dem achar que a Goiás-
Fomento é algo como era 
antigamente. Não. É ex-
tremamente relevante e 
responsável pelos maio-
res programas sociais do 
Estado, junto também à 
representatividade que 
tem junto aos pequenos, 
micro e empresários in-
dividuais. Temos todo o 
programa Mães de Goiás, 
o Aprendiz do Futuro, o 
Aluguel Social, progra-
mas de empoderamento 
das pessoas, de alfabeti-
zação. Tudo isso são mi-
lhões e milhões repassa-
dos”, explicou Caiado.

Novo titular assume com 
compromisso de dar continuidade 
ao trabalho já realizado pela Agência, 
que, em três anos, aprovou r$ 192 
milhões em crédito para empresas de 
todos os portes e contribuiu para a 
criação de cerca de 18 mil empregos

Se
co
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Desde 2019, a agência de fomento concedeu R$ 192 mi em empréstimos, com 7.486 contratos aprovados
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EntrE casas E jardins
A fGr incorporações lança o seu mais novo condomínio 
horizontal em Goiânia: o Jardins Amsterdã, com todas as 

unidades vendidas. o empreendimento está localizado 
próximo a grandes polos de atratividade urbana, como o 
Autódromo de Goiânia, Centro Cultural oscar Niemayer, 

Shopping flamboyant, Hipermercados e Prefeitura, 
entre outros. o condomínio possui 255 lotes, com área 

entre 301 e 704 m². o condomínio possui ainda uma área 
total de 295. 311 m², com área de preservação de mata 
nativa de 54.363 m² e área de lazer de 60.283 m², que 

proporcionará integração entre o meio ambiente natural 
e o meio urbano.

EU oUVi oUtBacK?
Um clássico é – e sempre será – um clássico. Pensando 

nisso, a aclamada cebola gigante e dourada Bloomin’ 
onion, a tradicional ribs on The Barbie e a famosa 

caneca de chopp congelada do outback foram escolhidas 
como as estrelas principais da nova campanha 

institucional da rede de inspiração australiana, a primeira 
de 2022. os três clássicos do cardápio da marca são 

unanimidade em pedidos e amados por seus lovers, 
e juntos da famosa expressão “eu ouvi outback?”, 

marcam a volta da rede à mídia de massa, após um 
período grande atuando no off-line. Com esse call to 

action marcante e três filmes, o Outback busca reforçar 
ainda mais a conexão e os momentos de celebração de 

seus fãs ao lado dos maiores ícones do seu menu.

doação dE sangUE
Hoje, quarta-feira (09 de fevereiro), das 8h às 17h, 
o Hospital estadual de Aparecida de Goiânia Cairo 

Louzada (Heapa) vai receber uma unidade móvel do 
Hemocentro Coordenador estadual de Goiás Prof. Nion 

Albernaz (Hemogo) para uma ação voluntária de doação 
de sangue e medula óssea. A ação será aberta para os 
colaboradores do Heapa e também para a sociedade. 
A campanha tem o intuito de aumentar o estoque de 

sangue do Hemocentro, responsável pelo abastecimento 
de todos os hospitais públicos do estado de Goiás. Para 

participar, é necessário o agendamento da coleta no 
Laboratório da unidade, pessoalmente, ou através do 

número (62) 3983-1777.

assEmBlEia VirtUal
No dia 11 de fevereiro, às 9 horas, a cooperativa de 

crédito Sicredi Cerrado Go realizará assembleia para 
apresentação dos resultados alcançados ao longo de 

2021, assim como prestação de contas e discussão sobre 
o planejamento de ações e projetos previstos para este 

ano. A reunião acontecerá em formato virtual, através da 
plataforma: sicredi.com.br/assembleias. A ação efetiva 

a participação dos associados - que, diferentemente 
das instituições financeiras tradicionais, são donos do 

negócio -, permitindo que eles se envolvam no cotidiano 
da cooperativa, possibilitando a votação e decisão 

quanto aos rumos do negócio. A cooperativa, que tem 
sede em Goiânia, soma mais de 26 mil associados em 

diferentes cidades de Goiás.

Novo Projeto - 
o cantor Lau da 
cidade de Santos 
SP esteve em 
Goiânia para lançar 
seu novo projeto e 
visitou o tradicional 
restaurante 
Japonês Ankai no 
Goiânia Shopping 
e posou para 
foto com o casal 
Lucíola vitória e 
Sandro Juliano, 
proprietários do 
Ankai e os amigos 
João Lucas e 
ralf Souza.

Convenção americana - A viagem no 
mês de janeiro uniu trabalho e lazer para o 
empresário goiano e diretor executivo do 
Grupo Pivot, Cauê Campos, que esteve no 
Havaí (Estados Unidos), onde participou 
de uma convenção americana de vendas 
de irrigação. No evento, o executivo foi 
recepcionado pela diretoria global da Lindsay, 
marca líder mundial no desenvolvimento 
de tecnologias de irrigação. da esquerda 
para direita, Brian Ketcham (CFO da 
Lindsay), Gustavo Oberto (Presidente 
Global de Irrigação), Cauê Campos, 
Randy Wood (CEO da Lindsay) e Brian 
Magnusson (Vice-presidente para as 
Américas da Lindsay Corporation).

Live - o Sindicato das empresas de Serviços 
Contábeis e das empresas de Assessoramento 
de Goiás (SESCON) realiza nesta quarta-feira (9) 
uma live sobre ‘Boas práticas para empreender 
na Contabilidade’. o evento é online, a partir 
das 17h, por meio do canal oficial da instituição 
no YouTube (youtube.com/sescongoiasoficial). 
o contador e diretor de comunicação da 
feNACoN, francisco Canindé Lopes recebe o 
contador, palestrante e especialista em SPed e 
eSocail, Fernando Sampaio (foto).

Aniversário - A advogada e sócia-proprietária do 
oishii Japanese food, fernanda Sarelli, escolheu passar 
seu aniversário de 40 anos no espaço de eventos, 
Casa Lis, que proporcionará um serviço impecável 
de buffet, além de sua instalação suntuosa. A festa, 
que ocorrerá no dia 14 de fevereiro, será um evento 
intimista, somente para convidados.

1

2

4
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Lucas Assis

Acervo pessoal Arquivo Pessoal

Studio Classic
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Goiânia tem 30,6% das crianças de 05 
a 11 anos vacinadas contra Covid-19

Goiânia vacinou con-
tra Covid-19, até 
esse sábado (05/01), 

36.787 crianças de 05 a 
11 anos, segundo dados 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). Esse número 
representa que 30,6% das 
120 mil meninas e me-
ninos aptos a receber o 
imunizante pediátrico na 
capital goiana, que ini-
ciou a aplicação da vaci-
na neste público no dia 
17 de janeiro. Neste pe-
ríodo, a gestão municipal 
disponibilizou, conforme 
estabelece o Ministério 
da Saúde, 13 salas exclu-
sivas para atendimento 
exclusivo às crianças.

Essas salas disponibili-
zam doses da Pfizer e da 
Coronavac a este público, 
com o horário de funciona-
mento até às 17 horas. Não 
há necessidade de agen-
damento e basta apresen-
tar o cartão de vacinas da 
criança, um documento 

pessoal e o comprovante 
de endereço. No caso das 
crianças que os pais não 
podem acompanhar, basta 
assinar um Termo de Con-
sentimento, disponível no 
ImunizaGyn e apresentar 
no ato da vacinação.

A cada percentual alcan-
çado, o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, comemora o 
resultado positivo da vaci-
nação em Goiânia, que atin-
ge uma média de 1,5 mil 
doses aplicadas diariamen-
te. “Já são mais de 36 mil 
crianças que receberam a 
primeira dose de esperan-
ça no braço”, comemora o 
prefeito, parabenizando 
os pais e responsáveis 
que tem incentivado e 
levado o público infantil 
aos postos de vacinação.

“As crianças estão dan-
do um verdadeiro show. 
Recebo diariamente fotos 
de muitos que levam car-
tazes demonstrando a feli-
cidade e a importância em 

se vacinar. Por isso, concla-
mo aos pais que não dei-
xem de levar esse público 
de 5 a 11 anos para rece-
ber a vacina”, diz Rogério 
Cruz, ao lembrar que com 
mais de 2 milhões doses 
aplicadas, Goiânia está 
mostrando sua capacidade 
de vacinação e configura 
entre as 11 capitais que 
mais vacinam no Brasil.

O titular da SMS, Durval 
Pedroso, relata que Goiâ-
nia tem tido uma boa ade-
são à campanha de vaci-
nação. “Estamos com uma 
média de 1,5 mil crianças 
vacinadas por dia, mas ain-
da sim pedimos aos pais 
e responsáveis que não 
deem atenção às notícias 
falsas”, pediu o secretá-
rio, acrescentando que as 

vacinas são seguras. “Não 
temos registros de eventos 
adversos para esse públi-
co e repetimos que a va-
cinação em massa produz 
maior eficácia para toda a 
população. É fundamen-
tal que os pais levem as 
crianças o quanto antes 
para serem protegidas 
com os imunizantes dis-
poníveis”, completa.

Balanço

Goiânia já recebeu 
2.759.390 doses e apli-
cou 2.523.098 doses. 
Dessas, 1.145.688 foram 
aplicadas para primeira 
dose, 1.029.472 foram 
para segunda ou dose 
única e 347.938 foram 
aplicadas como dose de 
reforço em Goiânia.

Percentual representa mais de 
36 mil das 120 mil crianças aptas 
a receber imunizante na capital. 
“Conclamo aos pais que não deixem 
de levar seus filhos para receber a 
vacina”, afirma prefeito Rogério Cruz
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“É fundamental que os pais levem as crianças o quanto antes para serem protegidas com os imunizantes disponíveis”, diz Durval Pedroso

infraestrutura

Prefeitura de Goiânia avança na manutenção asfáltica no 
Setor Central, Jardim América, e mais 12 bairros da capital

Por determinação do prefei-
to Rogério Cruz, as equipes 
da Prefeitura de Goiânia já 
estão nas ruas da capital, 
nesta terça-feira (08/02), 
onde trabalham na ma-
nutenção em descida de 
águas pluviais na Alameda 
Vitória Régia (Setor Goiânia 
II); recuperação de bocas de 
lobo na Rua Paraíso (Jardim 
Pompéia), Rua RI 16 (Resi-
dencial Itaipú) e Rua T-29 
(Setor Bueno); terraplana-

gem no Setor Industrial e 
no Residencial London Park; 
contenção de erosão no Rio 
Anicuns; e na construção de 
galerias pluviais na rua VF-
15, no Setor Alto do Vale.

Os servidores da Secre-
taria Municipal de Infra-
estrutura Urbana (Seinfra) 
também atuam nas produ-
ções de massa asfáltica, ar-
mações e meios-fios, além 
de trabalhos que abrangem 
a iluminação pública nos 

bairros Jardim Bela Vista, 
Jardim Vitória, Parque San-
ta Cruz, Parque Acalanto, 
Jardim Gardênia, Fazenda 
Santa Rita, Alphaville Resi-
dencial, Capuava, Ipiranga, 
Jardim Petrópolis, São Fran-

cisco, Jardim Novo Mundo, 
Vila Maria Luiza, Jardim 
Brasil, Sonho Verde, Água 
Branca, Vera Cruz, Vila 
Paraíso, Parque Eldorado 
Oeste, Jardim São José e 
Residencial Monte Pascoal.

Um grupo de servido-
res da Seinfra, em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação (SME), realiza 
o trabalho de manutenção 
no telhado da escola Pe-
dro Gomes de Teixeira (Vila 
Regina); serviços de pedrei-
ro, pintura e instalação de 
portas na escola Donata 
Monteiro (Vila Monticelli); 
manutenção elétrica e repo-
sição de fiação na escola De-
putado Jamel Cecílio (Jardim 
Vila Boa); serviço de pedrei-
ro na escola Maria Araújo de 
Freitas (Parque Atheneu); 
reforma de janelas e troca 
de vidros no Cmei Dom 
Antônio Ribeiro de Oliveira 
(Setor Leste Universitário); 
e manutenção e reparos 
hidráulicos no Cmei Gua-

nabara (Jardim Guanabara).
Já a limpeza de bocas 

de lobo, córregos e bueiros 
avança hoje nos setores 
Norte Ferroviário, São José, 
Vila Canaã, Sol Nascente, 
Vila Bela, Jardim Presidente, 
Oeste, Bueno, Residencial 
Forteville, Crimeia Oeste, 
Vila Itatiaia e Jardim Guana-
bara. A manutenção asfáltica 
é realizada por 95 funcioná-
rios da Prefeitura de Goiâ-
nia no Setor Central, Setor 
Jaó, Vila Monticelli, Jardim 
América, Parque Atheneu, 
Residencial Serra Azul, Se-
tor Parque Santa Rita, Setor 
Cidade Verde, Setor Recan-
to do Bosque, Jardim Novo 
Mundo, Residencial Lucy 
Ribeiro, Jardim das Aroeiras, 
Setor Santa Fé e Vila Mauá.
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Os serviços podem ser solicitados por meio do aplicativo Prefeitura 24h 
ou pelos telefones 3524-8363/3524-8373 e WhatsApp 9-8493-7229

Servidores da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana (Seinfra) também 
atuam nas produções de massa asfáltica, 
armações e meios-fios, além de trabalhos 
que abrangem iluminação pública
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Trabalho e Previdência

Geração nem-nem e idosos terão 
oportunidade de emprego, diz Onyx

após fechar o ano 
de 2021 com 
a geração de 

2.730.924 empregos for-
mais - recorde da última 
década -, o Brasil passará 
a contar com um progra-
ma de iniciação, quali-
ficação e reinserção ao 
emprego criado pelo 
governo federal, afirmou 
ontem (8) o ministro do 
Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni.

Entrevistado pelo pro-
grama A Voz do Brasil, 
Lorenzoni falou sobre a 
criação de vagas de tra-
balho para pessoas que 
vivem em situação de 
informalidade - cerca de 
40 milhões de brasileiros, 
dos quais 7,8 milhões são 
do grupo chamado Nem 
Nem - os que nem estu-
dam e nem trabalham -, 
estimou o ministro.

“Muitas vezes para que 
uma pessoa possa ter su-

cesso, prosperar na vida, 
ela precisa que se abra 
uma porta. E é disso que se 
trata o Programa de Servi-
ço Civil Voluntário. As pes-
soas trabalham por meio 
turno cumprindo alguma 
tarefa, enquanto no turno 
inverso elas têm a obri-
gatoriedade de fazer um 
curso de capacitação por 
semestre”, esclareceu.

Para aqueles que ade-
rirem ao Programa de 
Serviço Civil Voluntário, o 
período mínimo de per-
manência será de um ano. 
Durante esse tempo, o be-

neficiado cumprirá tarefas 
definidas em edital pelas 
prefeituras e deverá estar 
inscrito em um dos cerca 
de 200 cursos de capaci-
tação gratuitos oferecidos 
pelo Sistema S. Os municí-
pios definirão previamente 
o valor da bolsa, que será 
complementada por auxí-
lio transporte.

O programa terá dois 
focos distintos, explicou 
o ministro. O primeiro, 
jovens de 18 a 29 anos 
que possuem pouca ou 
nenhuma experiência de 
trabalho e não possuem 

qualificação profissional. 
Para esses, “a ideia é poder 
construir uma rampa de 
ascensão social”, disse Lo-
renzoni. “Esse jovem pode 
caminhar para outro nível, 
tanto de empregabilidade 
quanto de renda para a fa-
mília dele”, complementou.

O outro grupo é forma-
do por adultos acima de 
50 anos que já tiveram 
atividades profissionais, 
mas que por razões so-
ciais ou econômicas fo-
ram colocados para fora 
do mercado formal.

O programa visa be-

neficiar prioritariamen-
te pessoas que recebem 
o Auxílio Brasil e que 
já têm o cadastro único 
(CadÚnico) do governo 
federal para programas 
sociais. Mas todos os so-
licitantes serão benefi-
ciados de acordo com a 
oferta de vagas na cidade, 
explicou Onyx Lorenzoni.

Telemedicina
Sobre as recentes mu-

danças adotadas pelo Ins-
tituto Nacional de Seguro 
Social (INSS), Onyx Loren-
zoni afirmou que o proje-
to piloto de atendimento 
remoto será uma das fer-
ramentas usadas pelo go-
verno para zerar filas de 
atendimento em municí-
pios que não contam com 
peritos e médicos.

“A telemedicina é uma 
realidade cada vez mais 
no mundo. Nós temos um 
sistema desenvolvido em 
Israel que permite que a 
pessoa esteja a quilôme-
tros de distância e se pos-
sa colocar frente a frente 
a pessoa que necessita de 
perícia e um médico. Isso 
é uma maneira de otimi-
zar o trabalho e diminuir 
as filas”. O ministro falou 
também que o projeto é 

conduzido em 10 cidades 
do país - duas para cada 
uma das cinco regiões. “O 
aposentado e o pensio-
nista precisam ser aten-
didos com atenção, com 
respeito e com muito ca-
rinho. Eles já fizeram mui-
to pelo Brasil”, disse. 

Prova de vida
O ministro explicou 

que haverá integração 
entre bases de dados de 
diversos órgãos - públicos 
e privados - aos quais o 
governo tem acesso para 
viabilizar a inversão da 
prova de vida anunciada 
pelo INSS. Para os ca-
dastros pendentes, uma 
outra parceria com os 
Correios ajudará a iden-
tificar beneficiários em 
suas residências, que se-
rão notificados caso haja 
irregularidades.

“Durante anos se obri-
gava 36 milhões de segu-
rados a ir ao INSS ou ao 
banco. Trocamos o ônus 
dessa responsabilidade. 
Vamos reunir todas as ba-
ses de dados às quais o go-
verno federal tem acesso e 
nós teremos a responsabi-
lidade de achar os 36 mi-
lhões”, explicou o ministro 
do Trabalho e Previdência.

Programa tem 
parceria com 
municípios e 
oferecerá bolsas 
e qualificação
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O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni , é entrevistado no programa A Voz do Brasil

economia

Governo federal vai lançar programa para 
transformar metano em biocombustível

O governo deve lançar, 
em 30 dias, o Programa 
Metano Zero, que vai esti-
mular a transformação do 
gás de efeito estufa em 
biocombustível, com au-
xílio financeiro de bancos 
públicos. A informação é 
do ministro do Meio Am-
biente, Joaquim Leite, em 
entrevista nesta manhã à 
Rádio Nacional.

“O governo federal 
regulamentou a Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos, em janeiro. E 

agora estamos prepa-
rando o programa de 
metano. O Brasil tem 

potencial de geração de 
biometano que vem dos 
resíduos urbanos [ater-

ros sanitários] e rurais, 
especialmente de aves, 
suínos, açúcar e álcool”, 
disse, no programa Re-
pórter Nacional.

Segundo o ministro, 
o biocombustível pode 
substituir o diesel de má-
quinas pesadas da produ-
ção agrícola. “Nós temos 
um pré-sal rural, com vo-
lume de geração de bio-
metano nas propriedades 
rurais e nos aterros sani-
tários”, destacou.

Em novembro de 2021, 
o Brasil aderiu ao com-
promisso global para a 
redução das emissões de 
metano, durante a COP 
26, em Glasgow, na Escó-
cia. O acordo prevê a re-
dução voluntária de 30% 
das emissões no mundo.

Mercado de 
carbono

Leite também afir-
mou que o governo e o 
Congresso Nacional vão 
criar o arcabouço legal e 
organizar o mercado de 
carbono no Brasil, com 
exportação de créditos. 
No mercado de crédito de 
carbono regulado, o Brasil 
poderá reduzir a emissão 
do gás, com certificação, 
e exportar o crédito para 
países que não tenham 
alcançado a meta.

“O Brasil deve ser o 
país que mais vai se be-
neficiar desse mercado 
por diversas caracterís-
ticas: o custo de redução 
de emissão é muito me-
nor que de outros países; 

vamos criar regras para 
garantir a qualidade do 
carbono brasileiro, para 
ser reconhecido global-
mente e a característica 
mais importante é que 
temos diversas fontes”, 
disse. Ele citou as fontes 
de energia renovável e 
a proteção e recupera-
ção de florestas nativas, 
como exemplo.

Na COP26, Leite anun-
ciou uma nova meta de 
redução de emissões de 
gases do efeito estufa.

“Apresentamos hoje 
uma nova meta climática, 
mais ambiciosa, passan-
do de 43% para 50% até 
2030; e de neutralidade 
de carbono até 2050, que 
será formalizada durante 
a COP26”, disse, na época.
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Na COP26, Leite 
anunciou uma nova 
meta de redução de 

emissões de gases 
do efeito estufa

Informação é do 
ministro do Meio 
Ambiente à 
Rádio Nacional
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Governo investirá mais de R$ 33 mi 
no sistema socioeducativo, neste ano 

o Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria de Estado de 

Desenvolvimento Social 
(Seds), investirá mais de 
R$ 33 milhões na constru-
ção, reforma e equipagem 
das unidades do Centro de 
Atendimento Socioedu-
cativo (Case) no Estado. A 
cada dois meses, um novo 
prédio será inaugurado ou 
reformado, concluindo o 
calendário de entregas no 
mês de dezembro.

O sistema socioedu-
cativo corresponde a um 
conjunto de medidas re-
lacionadas ao processo de 
ressocialização de adoles-
centes em conflito com a 
lei, sendo, portanto, me-
didas aplicáveis àqueles 
envolvidos na prática de 

ato infracional. Elas estão 
previstas no artigo 112 
do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), 
que apresenta, de forma 
gradativa, as medidas a 
serem aplicadas, desde 
advertência até privação 
de liberdade. 

Atualmente, Goiás conta 
com 262 vagas na modali-
dade exclusiva de regime 
fechado. Quando as novas 
unidades e as reformadas 
ficarem prontas, esse nú-
mero será ampliado para 
551 vagas, sempre aten-
dendo aos princípios da 
regionalização do sistema.

Os novos prédios ficam 
nos municípios de Itabe-

raí, Itumbiara, São Luís de 
Montes Belos, Rio Verde 
e Porangatu. Outros dois 
centros serão reformados, 
um em Goiânia e outro em 
Luziânia. Conforme crono-
grama da Seds, a primeira 
obra será entregue em 90 
dias, em Itaberaí. 

O orçamento destinado 
à construção e à reforma 
das unidades soma mais 
de R$ 23 milhões, e to-
das seguem o padrão do 
Sistema Nacional Socio-
educativo (Sinase), tanto 
em relação às instala-
ções quanto ao modelo 
de assistência aos jovens 
infratores. O orçamento 
de 2022 inclui, ainda, R$ 

10 milhões para custeio e 
equipagem das unidades. 

A unidade de Rio Verde 
teve a obra paralisada em 
2018, pelo governo ante-
rior, ainda faltando cerca 
de 50% para ser concluí-
da. Uma licitação para re-
tomá-la está programada 
para o mês de março.

Instalações
Segundo a superinten-

dente do Sistema Socioe-
ducativo da Seds, Kérima 
Ferreira Sobrinho, o aten-
dimento aos internos, em 
Goiás, tem sido feito de 
acordo com os eixos do 
Sinase: educação, oficinas 
pedagógicas, atividades 

esportivas, culturais e de 
lazer, atendimento psicos-
social, vivência em grupo, 
qualificação profissional, 
dentre outros. “As insta-
lações das unidades ofe-
recem todas as condições 
para a execução dessas 
atividades, já que dis-
põem de unidade escolar, 
quadra poliesportiva, sala 
para atendimento psico-
lógico, enfermagem e as-
sistência social”, diz.

Em janeiro de 2022, 
a Seds reuniu represen-
tantes dos Colégios Tec-
nológicos (Cotecs) nos 
municípios para definir a 
programação de cursos de 
profissionalização e capa-

citação que serão minis-
trados nas unidades. 

Prevenção
Atualmente, Goiás con-

ta com seis unidades de 
internação, duas de semi-
liberdade e uma que fun-
ciona como plantão inte-
rinstitucional. Nos locais 
são realizados estudos que 
analisam comportamen-
tos dos internos que, por 
algum motivo, reiteram 
em infrações disciplina-
res, dentro das unidades. 
Por meio da pesquisa, é 
possível estabelecer con-
dições para prevenir pro-
blemas comportamentais 
e conflitos internos.

Cinco unidades 
do Centro de 
Atendimento 
Socioeducativo 
(Case) serão 
construídas e 
outras duas 
reformadas. 
Primeira obra 
será entregue 
em 90 dias, no 
município de 
itaberaí 

Se
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Obra de construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) em andamento, em Itumbiara, no Sul do Estado. Todas as unidades 
seguem o padrão do Sistema Nacional Socioeducativo (Sinase) em relação às instalações e ao modelo de assistência aos internos

agenda

Governador lança projeto Cinturão da Moda e empossa novo 
diretor-geral de Administração Penitenciária, nesta quarta
O governador Ronaldo 
Caiado lança, nesta quar-
ta-feira (09/02), às 14h30, 
no estacionamento do 
Mega Moda Shopping, 
projeto desenvolvido 
pela Secretaria de Estado 
de Indústria, Comércio e 
Serviços (SIC) para im-
pulsionar os setores de 
confecção e moda, em 30 
municípios de pequeno 
porte. Batizada de Cintu-
rão da Moda, a iniciativa 

tem apoio da Associação 
Empresarial da Região da 
44 (AER44). 

Às 18h30, Caiado dá 
posse ao novo diretor-ge-
ral de Administração Peni-
tenciária, o policial penal 
Josimar Pires, e participa 
da formatura da oitava 
turma de policiais penais. 
A solenidade será reali-
zada no Auditório Mauro 
Borges, no Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira. 

Josimar Pires é o primei-
ro policial penal a assumir 
o comando da Diretoria-
-Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP). O 
servidor tem 35 anos e 
integra os quadros da Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica desde 2010, quando 
foi nomeado agente de 
segurança prisional. Pires 
é graduado em pedagogia 
e direito pela Universidade 
Estadual de Goiás (UEG). 
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Caiado dá posse ao novo diretor-geral de Administração Penitenciária, o policial penal Josimar Pires
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

uNo WaY  1 .0 BrANCo 
2014 CoMPLeTo 4 Por-
TAS ÚNiCo doNo ACeiTo 
TroCA e fiNANCio WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

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

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

gol g6 4 PorTAS BrANCo 2014 
C/ Ar+dH ÚNiCo doNo ACeiTo 
TroCAS e fiNANCio WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 verMeLHA 2014 GArAN-
TiA de fÁBriCA ÚNiCo doNo 2.0 
fLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PreTo 2008 AU-
ToMÁTiCo PNeUS NovoS ACei-
To TroCA e fiNANCio WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

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

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

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

vendas: valéria rocha.

strada cs 1.4 PrATA 2010 CoM-
PLeTA ACeiTo TroCA e fiNANCio 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PrATA 
2008 CABiNe dUPLA ACeiTo 
TroCA e fiNANCio WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 verMeLHo 
2003 CoMPLeTo 2 Por-
TAS 1.0 SoLeiL r$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

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

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

Palmeiras vence Al Ahly e se garante 
na final do Mundial de Clubes
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o Palmeiras é o pri-
meiro finalista da 
disputa de título do 

Mundial de Clubes no pró-
ximo sábado (12) em Abu 
Dhabi (Emirados Árabes 
Unidos). Em noite inspirada 
dos meias  Dudu (camisa 
7) e Raphael Veiga (23), o 
time brasileiro estreou com 
vitória por 2 a 0 sobre o Al 
Ahly (Egito). O adversário na 
final será conhecido nesta 
quarta (9): será o vencedor 

do embate entre Chelsea 
(Inglaterra) e Al Hilal (Arábia 
Saudita), às 13h 30 (horário 
de Brasília), no estádio Mo-
hammed Bin Zayed. 

Diante de mais dois mil 
palmeirenses nas arqui-
bancadas do estádio Al 
Nahyan, o Verdão mandou 
no jogo desde o início: teve 
mais posse de bola (57%),  
apesar da defesa bem po-
sicionada - cinco jogado-
res -  da equipe egípcia, 

e conseguiu bloquear os 
contra-ataques do rival. A 
primeira boa chance do Al-
viverde balançar as redes 
foi aos 31 minutos, após 
jogada do meio-campista  
Dudu com o lateral-direito 
Marcos Rocha a partir da 
intermediária. O camisa 7 
chegou a cruzar na área, 
mas a zaga afastou. Sete 
minutos depois, o Palmei-
ras abriu o placar com um 
chute colocado do meia 

Raphael Veiga, após passe 
de primeira de Dudu.

Na volta do intervalo, 
bastaram três minutos em 
campo para Dudu ampliar 
para o Verdão. A jogada co-
meçou no meio de campo, 
com Piquerez lançando 
para Matheus Veiga marcar 
um golaço.  Após sofrer o 
segundo gol, o time egípi-
cio botou pressão, e chegou 
a diminuir aos 26 minutos: 
Mohamed chutou de fora da 

área, Weverton afastou, mas 
a bola caiu nos pés do ata-
cante Sherif que mandou 
para o fundo da rede. No 
entanto, houve intervenção 
do VAR, e o gol foi anulado 
por impedimento de Sherif. 

E o VAR entrou nova-
mente em ação aos 34 
minutos, após carrinho por 
trás do zagueiro Ayman 
Ashraf para parar Rony. O 
juíz de campo chegou a 
dar cartão amarelo para o 

defensor egípcio, mas após 
a consulta das imagens do 
lance, decidiu pela expul-
são do zagueiro. Mesmo 
com dez em campo, o Al 
Ahly ainda tentou diminuir. 
Já nos minutos finais, We-
verton fechou o gol em um 
chute de Hany, depois She-
rif mandou uma bomba no 
travessão, mas a noite era 
mesmo do Verdão coman-
dado pelo técnico portu-
guês Abel Ferreira.

Meias dudu 
e raphael 
veiga brilham 
e garantem o 
triunfo por 2 a 0
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