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n o Podemos só tem 14 pre-
feitos em Goiás, mas anotem: 
nenhum deles fica no partido 
se for confirmado algum apoio 
a Gustavo Mendanha para go-
vernador. Eles se desfiliarão 
em um ato conjunto.

n Eleição para deputado 
federal: Pedro Salles tende 
desistir e ficar na Goinfra, en-
quanto Ismael Alexandrino 
está praticamente decidido a 
deixar a Secretaria de Saúde 
para se candidatar.

n os dois – Salles e Alexan-
drino – conhecem a fundo o 
ambiente político do Congres-
so e estão preparados para 
o mandato na Câmara, mas 
o presidente da Goinfra ain-
da tem muito o que fazer na 
agência.

n Quem fala demais dá bom 
dia a cavalo: as declarações 
de Jorcelino Braga recusando 
radicalmente qualquer apro-
ximação com Marconi Perillo 
estão atrapalhando a filiação 
de Gustavo Mendanha ao 
Patriota.

n Preventivamente, Gusta-
vo Mendanha intensificou seu 
relacionamento com o vice Vil-
mar Mariano, na tentativa de 
prevenir surpresas caso venha 
a renunciar ao mandato para 
disputar o governo.

n Mas Vilmarzim é uma in-
cógnita. Na média, as apos-
tas vão no sentido de que, se 
houver fidelidade, durará até 
a eleição. Depois, o jeitão do 
vice vai ser imposto na pre-
feitura, goste Mendanha ou 
não.

n A jornalista Cileide Alves 
chamou o vice-governador 
Lincoln Tejota de “vice zumbi”, 
em alusão à pouca relevância 
que conseguiu com o cargo, a 
tal ponto que acabou excluído 
da chapa da reeleição.

n Candidaturas a deputa-
do estadual em Aparecida: 
Gustavo Mendanha bancará 
Max Menezes; Prof. Alcides 
lançará o seu chefe de gabi-
nete Wallace Braz: e o vice 
Vilmarzim apoiará Veter 
Martins.

n O Mutirão Iris Rezende vol-
ta nos dias 12/13 de março com 
uma nova edição em Apareci-
da. A equipe do MdB liderada 
por Paulo Ortegal que atua na 
organização do evento está 
trabalhando dia e noite.

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

A questão social caminha para ser um forte componente da campanha eleitoral que se avizinha em 
Goiás graças aos pesados investimentos que o governador Ronaldo Caiado vem fazendo para beneficiar 
as famílias carentes do Estado, chamando a atenção para o tema em época de pandemia. O próprio 
Caiado já antecipou que considera o apoio às goianas e goianos em situação de vulnerabilidade como 
o principal foco do seu governo, muito mais do que qualquer obra ou realização física. Isso será um de-
safio para o prefeito Gustavo Mendanha: ele não tem o que mostrar nessa área, depois de 5 anos como 
prefeito de Aparecida. Apesar de contar com mais de 40 mil pessoas inscritas no CadÚnico, o cadastro 
de vulnerabilidade do governo federal, o município não conta com nenhum programa social em caráter 
permanente, sob responsabilidade da prefeitura. Anotem bem aí, leitoras e leitores: nenhum.

apoio DE RoGÉRio cRUZ À REElEiÇÃo DE caiaDo MiRoU EM 2024
Embora inesperado quanto ao momento e sem nenhuma preparação, o apoio anunciado do prefeito Rogério Cruz 
à reeleição do governador Ronaldo Caiado não chegou a ser uma surpresa. Em outubro do ano passado, o chefe de 
gabinete do prefeito José Firmino, usando da sua autoridade como homem de confiança e de todos os auxiliares 
de Rogério Cruz o de maior intimidade, já havia antecipado a notícia – embora com pouca repercussão, na época. 
Fato é que o pragmatismo pesou na definição, que ainda envolve dúvidas quanto a se tratar de um apoio pessoal e 
isolado ou incluir uma posição oficial do Republicanos. Sabe-se que o deputado federal João Campos, embora sem 
perfil majoritário, aspirava ou ainda aspira uma candidatura ao Senado e contava para isso com o peso e o poder 
de pressão do partido, que dificilmente deixará de dar cobertura para a posição do prefeito – voltada também 
para a construção da sua própria reeleição, em 2024, quando Caiado muito provavelmente estará no governo do 
Estado, diante do favoritismo da sua recondução a mais um mandato no pleito de outubro que se avizinha.

MENDaNHa FaZ política iMpoNDo DE ciMa paRa BaiXo. NÃo FUNcioNa
O prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha ainda não aprendeu que apoio imposto ou forçado acaba tendo efeito contrário. Ele está 
desesperado atrás de uma definição de cúpula do PP a favor da sua candidatura a governador, constando que esteve pessoalmente com 
o presidente regional do partido Alexandre Baldy e ofereceu a ele a vaga de postulante ao Senado, enquanto ele próprio, Mendanha, 
disputaria o governo do Estado pelo Patriota. Pode até acontecer, mas os mais de 30 prefeitos do PP jamais acompanhariam Baldy nessa 
aventura. O prefeito aparecidense só levaria o tempo de televisão e as migalhas que o presidente estadual passar a ele por conta do 
Fundo Eleitoral. Em 2018, Baldy não deu um centavo para o Prof. Alcides e concentrou todos os recursos que recebeu da direção nacional 
do PP na campanha de Adriano do Baldy para a Câmara Federal (atenção: Adriano pode deixar o PP e migrar para o União Brasil, com a 
concordância de Baldy). Nesta semana, haverá um encontro estadual dos prefeitos da legenda em Goiânia, que provavelmente reafirma-
rão apoio à candidatura senatorial do presidente da sigla, omitindo estrategicamente a questão da chapa que poderá ou deverá compor. 
Em tempo: Baldy para senador é pura ilusão já que ele não tem minimamente o chamado perfil majoritário, que presume as condições 
objetivas para aspirar ao cargo. E mais em tempo ainda: o PL pode vir a apoiar Mendanha, mas os 12 prefeitos do partido, não.

SaiR Do pSDB E iNGRESSaR Na BaSE DE caiaDo É REtoRNo ÀS oRiGENS, paRa tallES
Ao deixar o PSDB na janela partidária do ano que vem, o deputado estadual Talles Barreto estará apenas retornando às suas origens, ingres-
sando em um partido da base do governador Ronaldo Caiado ou, quem sabe, diretamente no DEM (ou no seu sucessor, com a fusão com o 
PSL). No passado, Talles passou anos no PFL, próximo a Caiado na condição de presidente da juventude pefelista. Pouca gente sabe 
que, quando Caiado assumiu o governo, em janeiro de 2019, o deputado se preparou para ser abordado pelo Palácio das Esmeraldas e 
conversar sobre a sua reconversão, mas surpreendentemente não houve nenhuma iniciativa nesse sentido. Ele, Talles, não se dá bem 
com o ex-governador Marconi Perillo e menos ainda com o ex-vice e ex-governador José Eliton. Após a derrota dos dois, em 2018, Talles 
propugnou por uma autocrítica do tucanato estadual e pela abertura de espaço para reoxigenação da sigla, com a redução do espaço dos 
derrotados, mas não foi ouvido e nem minimamente levado em consideração. Mais um ponto: na sua base eleitoral de quase 40 prefeitos 
é praticamente unânime a opinião – e a pressão – para que se transfira para o DEM (ou outro partido da base governista), quando chegar a hora, 
e assim possa disputar com chances a reeleição. Uma informação que reforça tudo isso: Caiado foi padrinho de casamento de Talles.

oS “ESQUERDiStaS” DE apaREciDa: apENaS UMa piaDa SEM GRaÇa
A grande piada – sem graça – por trás da rejeição dos bolsonaristas de Goiás ao prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha é que o prin-
cipal motivo alegado – as supostas tendências esquerdistas por abrir representantes de 5 partidos desse espectro no seu secretariado 
– não tem o menor fundamento. Mendanha não tem educação política para se posicionar ideologicamente e só pensa com base no utili-
tarismo pragmático do dia a dia da política e das vantagens que pode tirar em cada caso. Os “esquerdistas” na prefeitura são da mesma 
linhagem. Estão lá porque o prefeito cooptou toda a classe política do município aparelhando sem limites a folha de pagamento, inflada 
de cargos comissionados milionários. Essa é a triste realidade: não há ideologia alguma em Aparecida. 

a 7 MESES Da ElEiÇÃo, opoSiÇÃo aiNDa NÃo tEM caNDiDato
Está provado hoje que o movimento do governador Ronaldo Caiado na consolidação do acordo com o MDB foi acertado, na 
medida em que tirou o fôlego da oposição em Goiás – a sete meses da eleição, Caiado não tem ainda um adversário defini-
do, situação inédita na história de Goiás. A manobra teve a marca da dignidade e da hombridade que já são características 
do governador, substituindo parâmetros que outras lideranças da política estadual sempre adotaram, como a raposice e até 
mesmo pela malandragem explícita. Mostrou visão de futuro e disparou um projeto provavelmente muito duradouro de 
poder. Sim, houve e ainda há reações dentro da base governista, mas nenhuma comparável em importância com o efeito 
positivo da composição com o MDB e a indicação de Daniel Vilela para a vaga de vice na chapa da reeleição. 

pRoGRaMaS SociaiS VÃo SER o GRaNDE tEMa
DE DEBatE NaS ElEiÇÕES DE oUtUBRo pRÓXiMo
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RUMo a MaiS UM MaNDato

Prefeito Rogério Cruz anuncia apoio à reeleição de 
Caiado; decisão encolhe estrutura de Mendanha

Por Divino Olávio

a informação foi re-
velada pelo pre-
feito durante en-

trevista ao Jakson Abrão 
entrevista, na sede do 
Grupo Jaime Câmara. Per-
guntado sobre qual dos 
pré-candidatos a gover-
nador já colocados – Ro-
naldo Caiado e Gustavo 
Mendanha -, Rogério Cruz  
afirmou que acompanha-
rá a candidatura do go-
vernador, por entender 
que a administração de 
uma cidade como a ca-
pital precisa trabalhar de 
mãos dadas com o Go-
verno do Estado, com as 
parcerias para a realiza-
ção de obras necessárias 

para a população. Rogério 
disse ainda na entrevista 
que comunicou sua deci-
são durante café da ma-
nhã com o governador, no 
Palácio das Esmeraldas.

A decisão do prefeito 
Rogério Cruz de apoiar a 
reeleição do governador 
Ronaldo Caiado nas elei-
ções deste ano provoca 
novo baque na pré-cam-
panha  do prefeito Gustavo 
Mendanha (sem partido), 
que tinha esperança de re-
ceber o apoio do colega de 
Goiânia. Sem o Republica-
nos, sem outro partido de 
maior expressão para se 
filiar ou integrar sua estru-
tura, Mendanha é mais um 
motivo significativo no au-
mento das dificuldades do 

aparecidense.
Gustavo Mendanha pa-

rece alimentar ainda uma 
pontinha de esperança de 
conseguir se filiar no PL, 

para disputar a eleição na 
condição de candidato do 
presidente Jair Bolsonaro, 
o que não está fácil. Ocor-
re que diante de suas an-

danças de um lado para o 
outro na busca de apoios, 
entre o PT de Lula e parti-
dos da base de Bolsonaro, 
Gustavo acabou desper-

tando a desconfiança dos 
bolsonaristas, que passa-
ram a atacá-lo dia e noite 
nas redes ligadas à base 
do presidente em Goiás.

o prefeito de Goiânia, rogério 
Cruz (republicanos), anunciou 
nesta segunda-feira (21) o apoio à 
candidatura à reeleição do governador 
ronaldo Caiado (União Brasil)
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Decisão de Rogério Cruz de apoiar reeleição de Ronaldo Caiado reduz estrutura de apoiadores da candidatura de Gustavo Mendanha

lUto

Falece pai de Lissauer Vieira, Carlos Vieira

A cidade de Rio Verde per-
deu, na tarde desta segun-
da-feira, 21, um de seus 
maiores empresários do 
ramo da agricultura. Fale-
ceu, em São Paulo, Carlos 
Vieira, aos 81 anos, pai do 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Lis-
sauer Vieira (PSB). Carlos 
Vieira estava internado 
no Hospital Vila Nova 
Star para tratamento de 
uma infecção.  

Em suas redes sociais 
ainda na noite desta se-
gunda-feira, Lissauer di-
vulgou vídeo em que de-
fine o pai como seu maior 
exemplo, grande conse-
lheiro nas horas de incer-
tezas e melhor amigo em 
todos os momentos. “Nos-
sa ligação e seus ensina-
mentos ficarão para sem-

pre. Uma parte de mim vai 
com ele, afinal era a minha 
maior fonte de inspiração 
e refêrencia”, lamentou o 
presidente da Assembleia. 

O pai de Lissauer Vieira, 
completaria 82 anos no 
próximo dia 28 de feve-
reiro. Era produtor rural na 
cidade de Rio Verde, onde 
construiu boa parte de sua 
história no agronegócio.  

Natural de Ijuí (RS), 
ele se mudou para Goi-
ás com a família no final 
da década de 80, quando 
Lissauer tinha 9 anos. A 
família saiu do município 
de Coronel Bicaco (RS), 
onde morava, para se mu-
dar para Rio Verde. 

Casado, era pai de seis 
filhos, sendo três do ca-
samento com dona Cecí-
lia Zanella: Vera Suzi, Ana 

Amélia e Lissauer. Os ou-
tros três filhos são: Júlio 
César, José Valdir e José 
Valmir, frutos de relaciona-
mento anterior. 

O velório de Carlos 
Vieira vai ocorrer nesta 
terça-feira, 22, na Igreja 
Evangélica Assembleia de 
Deus, que fica na Rua Cos-
ta Gomes, número 1480, 
no Centro de Rio Verde, a 
partir das 12 horas. O se-
pultamento está marcado 
para às 17 horas, no Ce-
mitério São Sebastião, na 
mesma cidade. 

Na tarde de hoje, a Mesa 
Diretora da Assembleia Le-

gislativa publicou Decreto 
Administrativo decretando 
luto oficial por três dias e 
também suspendendo o 
expediente no Poder Le-
gislativo nesta terça-feira, 
22. As atividades adminis-
trativas serão retomadas 
na quarta-feira, 23. 

Cidadão goiano
No dia 22 de dezem-

bro de 2021, o governador 
Ronaldo Caiado sanciou a 
a Lei Estadual nº 21.213 
(originalmente projeto de 
lei nº 5137/20), de auto-
ria do deputado Chico KGL 
(DEM), que concede Título 

de Cidadania Goiana ao 
produtor rural gaúcho Car-
los Vieira, pai do deputado 
Lissauer Vieira (PSB). De 
acordo com o deputado 
Chico KGL, o homenage-
ado acreditou, de forma 
visionária, na potencialida-
de agropecuária de Goiás. 
Natural de Ijuí (RS), Carlos 
Vieira trabalhou na lavou-
ra de arroz e milho de sua 
família, na zona rural, até 
os 18 anos de idade. 

Posteriormente, Carlos 
arrendou terras e, ainda 
no estado natal, trabalhou 
por cinco anos com cultivo 
de milho e soja, conforme 
justificativa do projeto. 
Na ocasião, comprou o 
seu primeiro caminhão e 
passou a trabalhar com 
compra, venda e trans-
porte de cereais. No ramo, 
fundou, em 1973, a Trans-
carlos, no município de 
Coronel Bicaco (RS).

Em Goiás, deu início 
à sua atuação no ano de 
1977, quando, de acordo 
com a matéria, começou o 
seu legado de contribuição 
para o crescimento econô-

mico do estado. No ano se-
guinte, Carlos Vieira teria 
fundado, no município de 
Itumbiara, a empresa de 
revenda de sementes de 
soja, por nome Sementes 
Riograndense. Em 1982, 
adquiriu terras no muni-
cípio de Rio Verde (GO), 
onde foi um dos pioneiros 
na produção rural, em es-
pecial no cultivo de soja. 

Segundo amigos, Car-
los Vieira, com sua garra 
e determinação, foi um 
visionário a perceber o 
perfil que o estado de Goi-
ás tinha para o cultivo da 
soja. Com trabalho árduo 
e com uma força de von-
tade ímpar, acompanhou 
esse ritmo que passou a 
ditar o próprio desenvol-
vimento da economia do 
estado de Goiás assim 
como do próprio País”.

O empresário expandiu 
suas atividades em 1989, 
ao município goiano de 
Paraúna. Em 1990, mudou-
-se, de forma definitiva, 
para a cidade de Rio Verde, 
onde residia e atuava no 
ramo da agropecuária.
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Lissauer e o pai, importante personalidade de Rio Verde-GO

faleceu nesta segunda-feira, 21, em São 
Paulo, o agropecuarista Carlos vieira, pai 
do presidente da Alego, deputado Lissauer 
vieira. o velório e sepultamento ocorrem 
nesta terça-feira, 22, em rio verde
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Prefeitura de Goiânia

Mais de 33 mil goianienses podem 
ser beneficiados com tarifa social

dados do Cadastro 
Único para Progra-
mas Sociais do Go-

verno Federal (CadÚnico) 
mostram que Goiânia tem 
33.777 pessoas, de um to-
tal de 127.652 mil cadas-
trados, que se enquadram 
na faixa de extrema po-
breza, e podem solicitar 
cadastro na tarifa social 
prevista no contrato da 
Prefeitura de Goiânia com 
a Saneago.

O presidente da Agên-
cia de Regulação de Goi-
ânia (AR), Paulo César Pe-
reira, explica que a Lei Nº 
11.445, de 5 de janeiro de 
2007, que estabelece as 

diretrizes nacionais para 
o saneamento básico, 
prevê que na regulação 
do serviço sejam criadas 
tarifas sociais para quem 
tem menos renda.

“Esse benefício foi asse-
gurado pela Prefeitura de 
Goiânia, que colocou em 
que termos do contrato de 
concessão com a Saneago, 
essa tarifa social tem que 
ser concedida, cumprindo 
o marco regulatório”, expli-
ca o presidente da AR.

Uma nova resolução 
foi aprovada e será pu-

blicada pela Agência de 
Regulação de Goiânia nos 
próximos dias. Objetivo 
é simplificar o processo 
de conferência de quem 
tem o direito ao benefí-
cio. “Conceder acesso do 
cidadão ao consumo da 
água é promover saúde e 
qualidade de vida”, defen-
de o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz.

Tarifa social
Para solicitar o bene-

fício junto à Saneago, é 
preciso entrar em contato 

com a Central de Relacio-
namento da Companhia, 
por meio do número 0800 
645 0115, ou então agen-
dar atendimento em uma 
unidade Vapt Vupt, com 
os documentos pessoais e 
conta de água.

O benefício garante o 
abatimento de 50% no 
valor mensal da conta 
de água e esgoto, volta-
do para a categoria resi-
dencial, com o consumo 
mensal de até 20 m³, e 
incide sobre os valores 
da tarifa de água, coleta, 

afastamento e tratamen-
to de esgoto e sobre a ta-
rifa básica.

“Inscritos no CadÚnico 
devem ficar atentos aos 
critérios do programa e 
solicitar esse benefício 
que facilita o acesso das 
famílias à água potável”, 
afirma Paulo César Pereira. 
Ele frisa que é preciso ter 
cadastro ativo no banco de 
dados do CadÚnico, que 
em Goiânia é feito pela 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano 
e Social (Sedhs).

Benefício deve 
ser solicitado 
na Central de 
relacionamento 
da Saneago, por 
meio do número 
0800 645 
0115, e garante 
subsídio de 50% 
nas faturas, 
limitado ao 
consumo mensal 
de até 20 m³. 
“Conceder acesso 
do cidadão ao 
consumo da 
água é promover 
saúde e qualidade 
de vida”, afirma 
rogério Cruz
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Família beneficiada com IPTU Social: mais de 33 mil goianienses podem ser beneficiados com tarifa social, estabelecida pela 
Prefeitura de Goiânia para a conta de água, que garante o abatimento de 50% no valor mensal da conta de água e esgoto

cultura

20 lives para livros de sucesso
Em um determinado mo-
mento histórico, o livro foi 
condenado à extinção por 
alguns pensadores. A ideia 
era que a tecnologia iria 
aposentar o livro. Isso não 
aconteceu. O livro mantém 
o seu espaço nas prate-
leiras. E tem conquistado 
novos leitores,  empurra-
do justamente pelo uso 
da tecnologia. Mostrar 
a criação e publicação 
de um livro nesse novo 
cenário é o objetivo do 
projeto “Jornada do Autor 
– Da Concepção ao Autor 
Influente”, que começa na 
semana que vem, ofere-
cendo um conjunto de 20 
lives sobre o assunto. 

Redes sociais – As lives 
serão mostradas no canal 
da Editora Kelps no You-
Tube, sob comando de Le-
andro Almeida. Em pauta, 
técnicas para transformar 
um livro em best-seller, as 
etapas de criação de um 
livro, como desenvolver 
o hábito de leitura, como 
publicar um livro, como 
fazer o lançamento, as 
novas linguagem (ebook 
e audiolivro) e como usar 
o poder de influência das 
redes sociais. 

Para tratar esses temas, 
já estão convidados auto-
res novos e consagrados, 
editores e analistas do 
mercado livreiro. Eles vão 

aparecer em depoimentos 
e entrevistas, mostrando 
todas as etapas para a pro-
dução do livro.  

Todo o material estará 
disponível pelas transmis-
sões diárias, ao vivo, de 
segunda a sexta, a partir 
da segunda, 21, até 22 de 
março. O material ficará 
gravado no canal da Kelps 
no YouTube, aberto a toda 
pessoa interessada em 
produzir e divulgar, da me-
lhor forma, o seu livro. 

Kelps – A Kelps nas-
ceu como Pirâmide Artes 
Gráficas, em 1983, em 
Aparecida de Goiânia. No 
mesmo ano, publicou o 
primeiro livro, do poeta 

Ademir Hamú. A empresa 
cresceu, transferiu sede 
para o Setor Marechal 
Rondon, em Goiânia, e 
mudou de nome, por su-
gestão do escritor Bariani 
Ortêncio. A inserção defi-
nitiva nos projetos cultu-
rais aconteceu nos anos 
90, com as Edições Con-
sorciadas, que propor-
cionoram a publicação 
de dez livros de autores 
ligados à União Brasileira 
dos Escritores. A partir daí, 
a Kelps vem se especiali-
zando na edição de livros 
dos mais diversos gêneros, 
com atendimento diferen-
ciado e sempre buscando 
a viabilização de projetos 

de escritores goianos. 
Lives – “A Jornada do 

Autor – Da Concepção do 
Autor Influente” é o projeto 
que será mostrado a partir 

da próxima segunda-feira, 
21, às 19 horas, pelo ca-
nal da Editora Kelps no 
YouTube.  (www.youtube.
com/editorakelps)
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Maior editora de Goiás e referência no país, a Kelps promove uma série de 20 lives, para indicar caminhos 
não só para publicar um livro. Mas para transformar esse livro em uma história de sucesso
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O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelensky, disse 
que está em contato com 
os seus aliados europeus, 
de quem espera apoio “cla-
ro” e “eficaz”, e com as Na-
ções Unidas. Ele prometeu 
fazer tudo para conseguir 
uma resolução calma que 
respeite as partes.

Em recado a Moscou, 
afirmou que a Ucrânia “já 
não é a mesma de 2014”, 
quando perdeu a penínsu-

la da Crimeia.
“Estamos em nossa 

casa, não devemos nada 
a ninguém e nem vamos 
entregar nada a ninguém”, 
reiterou o presidente, de-
pois de acusar a Rússia de 
violar a soberania ucrania-
na.

“Não tenho medo de 
nada nem de ninguém”, 
acrescentou Zelenskyi.

O embaixador da Ucrâ-
nia na Organização das 

Nações Unidas (ONU) afir-
mou que a atual configura-
ção das fronteiras do país 
é para ser mantida.

Nessa segunda-feira 
(21), o presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin, reco-
nheceu a independência 
das autoproclamadas re-
públicas de Donetsk e Lu-
gansk e anunciou o envio 
do que chamou de forças 
de “manutenção de paz” 
para solo ucraniano.
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Volodymyr Zelensky 
acusa Rússia de violar 

soberania do país

“Não tenho medo”, diz 
presidente da Ucrânia

conflito

Rússia reconhece independência de 
territórios separatistas na Ucrânia
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o presidente russo 
Vladimir Putin as-
sinou ontem (21) 

decreto que reconhece 
duas regiões do leste da 
Ucrânia como indepen-
dentes. Com a medida, 
Donetsk e Luhansk não 
serão mais reconhecidas 
como território ucraniano, 
o que abre espaço para a 
livre movimentação de 
tropas russas em direção 

à capital ucraniana, Kiev.
Em discurso, Putin 

afirmou que o governo 
ucraniano não cumpriu 
promessas de cessar-fo-
go. “Preciso tomar uma 
decisão que já deveria 
ter tomado: reconhecer 
a independência”, disse 
Putin em rede nacio-
nal, segundo informa a 
agência pública de notí-
cias de Portugal RTP.

Durante a fala, Pu-
tin acusou a Ucrânia de 
bombardear áreas civis 
e matar moradores das 
áreas separatistas. “A 
Rússia fez tudo o que 
podia para manter a in-
tegridade territorial da 
Ucrânia. Mas foi tudo em 
vão”, declarou. “Os go-
vernantes de Kiev têm 
de parar com estas hos-
tilidades e derramamen-

to de sangue em Don-
bass. Caso contrário, 
qualquer consequência 
terá de pesar nas suas 
consciências.”

Tanto o primeiro-mi-
nistro britânico Boris Jo-
hnson quanto o chance-
ler alemão Olaf Scholz 
já haviam advertido 
Putin sobre um possível 
movimento de anexação 
ou liberação dos territó-

rios da parte leste da 
Ucrânia. A União Euro-
peia prepara sanções 
econômicas que deve-
rão ser anunciadas em 
breve contra a Rússia.

Mais cedo, os Estados 
Unidos haviam proposto 
um encontro de presi-
dentes para nova rodada 
de negociações de paz na 
região. A condição impos-
ta pelo presidente Joe 

Biden, no entanto, não 
foi cumprida pela Rús-
sia. Entre os termos do 
acordo, a não invasão de 
territórios ucranianos.

O novo capítulo da 
tensão entre os dois 
países já dura mais de 
um mês e recupera um 
conflito que teve ori-
gem em 2014. Entenda 
mais sobre o conflito 
entre Rússia e Ucrânia.

Medida facilita 
movimentação 
de tropas e armas 
para perto de Kiev
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Ronaldo Caiado inicia ampliação 
do Hospital Estadual de Trindade

o governador Ronal-
do Caiado lançou, 
nesta segunda-fei-

ra, 21, a pedra fundamen-
tal das obras de reforma 
e ampliação do Hospital 
Estadual de Trindade Wal-
da Ferreira Santos (Hetrin), 
na região metropolitana 
de Goiânia. O projeto am-
pliará os atuais 56 lei-
tos para 149, em área de 
8.194 mil m². A estrutura 
contará com maternidade 

de alto risco e nova sala de 
exames. Os investimentos 
chegam a R$ 50 milhões.

“Temos de garantir 
aos prefeitos a condição 
de terem um hospital re-
gional. Esse aqui não é 
uma unidade comum de 
urgência, é um hospital 
geral, com portas abertas 
24 horas por dia. Teremos 
um centro de obstetrícia 
de alto risco, o que tem 
de mais moderno e que é 

capaz de atender a qual-
quer caso complexo, para 
que tudo seja resolvido 
aqui”, disse o governador. 

“Obrigado, governador, 
pela disposição em mudar 
a história de Trindade, por 
a colocar onde ela merece 
estar, como protagonista”, 
agradeceu o prefeito, Mar-
den Júnior. “Trindade mere-
ce ser o que ela representa 
no Estado de Goiás, uma 
cidade-polo”, respondeu 

Caiado. “Gestante nenhu-
ma vai precisar ir para 
Goiânia, seja qual for o 
caso. Isso é um orgulho 
muito grande para nós”, 
ressaltou a deputada fe-
deral Flávia Morais .

Com as obras, o Hetrin 
contará com seis leitos de 
observação, dois de emer-
gência, 14 de alojamento 
conjunto, 20 de enferma-
ria para clínica cirúrgica, 
90 de clínica médica, 20 

de UTI, quatro salas ci-
rúrgicas. Terá, ainda, um 
novo parque de exames e 
aparelho de tomografia de 
última geração. O labora-
tório, a recepção e todo o 
bloco administrativo tam-
bém serão reformados. 
Com isso, a área construí-
da vai passar de 2.491 m² 
para 8.194 m². O hospital 
beneficiará a população 
local e outros 15 municí-
pios da região. 

Com investimentos 
de r$ 50 milhões, 
obras triplicarão 
capacidade de 
atendimento 
da unidade 
que ganhará 
maternidade de 
alto risco
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 “Teremos um centro de 
obstetrícia de alto risco para 

que tudo seja resolvido aqui”, 
disse o governador

O Hetrin contará com Ma-
ternidade de Alto Risco, 
uma estrutura com dois 
consultórios obstétricos, 
além de 14 leitos de aloja-
mento. Também será cons-
truído o Centro de Parto, 
composto por três salas 
de pré-parto, sala cirúrgica 
obstétrica, de ambulação 
interna e externa, acolhi-
mento familiar, distribui-
ção de dietas e posto de 
enfermagem exclusivos 

para o atendimento da 
maternidade, somando 
mais de 1.000 m². Será im-
plantada, ainda, uma UTI 
Neonatal, com 10 leitos.

“A evolução que essas 
obras vão conquistar para 
a região será fantástica. 
Certamente, é mais um 
passo para a consolidação 
da regionalização da saú-
de em Goiás”, afirmou o se-
cretário de Saúde, Ismael 
Alexandrino.
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Trindadenses contarão com maternidade de alto risco
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Ministro fala sobre ações para 
ajudar a cidade de Petrópolis

Quase R$ 3 milhões 
foram destinados 
pelo governo federal 
para auxiliar a cida-

de de Petrópolis, no Rio de 
Janeiro,  a se reerguer após a 
enxurrada que derrubou ca-
sas e causou, até o momen-
to, quase 180 mortes.

De acordo com o minis-
tro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho, 
entrevistado desta segun-
da-feira (21) do programa 
A Voz do Brasil os recursos 
estão sendo empregados 
em ações como limpeza 
das ruas, aquisição de ali-
mentos, cobertores, me-
dicamentos, viabilização 
de abrigos, reestabeleci-
mento da energia e obras 
de mobilidade urbana. 
A Defesa Civil Nacional 
montou uma base na ci-
dade para, em conjunto 
com as defesas estadual 
e municipal, atuar no res-

gate dos corpos.
Segundo Marinho, o Ba-

talhão de Montanhas de 
Petrópolis está funcionan-
do como Centro de Ope-
rações integrando repre-
sentantes do Ministério da 
Saúde, da Infraestrutura, 
da Cidadania, das Forças 
Armadas e da Caixa.

O governo federal já fez 
a liberação de mais de R$ 
2 bilhões para os mais de 
500 municípios brasilei-
ros atingidos pelas fortes 
chuvas nesse início de ano. 
Segundo Marinho são cer-
ca de R$ 700 milhões para 
utilização do Ministério da 
Cidadania ações de abri-
gamento, R$ 500 milhões 
para o Ministério da In-
fraestrutura utilizar na de-
sobstrução de estradas e 
mais de R$ 1 milhão para 
as ações do Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal. “Eles são liberados [os 

recursos] a medida em que 
os planos de trabalho são 
apresentados”, disse.

egundo o ministro esta-
mos vivendo um momen-
to muito atípico porque o 

volume de águas que caiu 
em diversos estados bra-
sileiros foi bem acima da 
normalidade. “Em Petró-
polis é a maior chuva dos 
últimos 90 anos”, lembra.

Segundo ele as defesas 
civis têm tentado ante-
cipar os avisos de situa-
ções de risco. O governo 
também tem estimulado 
municípios a buscar finan-

ciamento para obras que 
minimizem esses trans-
tornos. O governo federal 
também tem feito obras 
de canalização de córre-
gos, de saneamento bási-
co e na área de drenagem. 
Também será lançado 
um programa federal de 
regularização fundiária 
para reorganizar o espa-
ço urbano das cidades e 
acabar com as moradias 
irregulares, sobretudo em 
áreas de risco.

Seca
Rogério Marinho falou 

do trabalho que vem sendo 
realizado em outra frente: 
a do combate a seca que 
afeta, historicamente, o 
nordeste brasileiro. Nesse 
sentido, o ministro destaca 
a conclusão de importan-
tes obras da Transposição 
do São Francisco. Segun-
do ele, são mais de 3 mil 
quilômetros de canais e 
adutoras. O investimento é 
de R$ 3,5 bilhões no Pro-
jeto de Integração do São 
Francisco. Com os sistemas 
acessórios, esse valor pula 
para R$ 5 bilhões.

Município foi devastado 
por enxurrada que deixou 
quase 180 mortos
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O governo federal já fez a liberação de mais de R$ 2 bilhões para os mais de 
500 municípios brasileiros atingidos pelas fortes chuvas nesse início de ano.

brasília

Fachin assume por seis meses presidência do TSE
O ministro Edson Fachin 
assume hoje (22) a presi-
dência do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), onde ficará 
por seis meses. Depois, deve 
passar o cargo para seu vice, 
Alexandre de Moraes. O 
atual presidente, Luís Ro-
berto Barroso, deixa o car-
go e também o TSE, onde 
passou quatro anos.

Isso faz com que, em um 
ano eleitoral, o TSE tenha 
três presidentes diferentes. 
O revezamento de minis-

tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) no coman-
do da Justiça Eleitoral é 
normal e está previsto no 
regramento da instituição. 

A Corte Eleitoral tem 
sempre sete ministros titu-
lares, três provenientes do 
Supremo. Sempre que ne-
cessário, um ministro é elei-
to pelo plenário do STF, em 
votação simbólica, já que é 
adotado regime de rotação 
que vai do ministro mais an-
tigo ao mais recente.

Cada ministro do TSE 
assume mandato de dois 
anos, podendo ser recon-
duzido apenas uma vez 

pelo mesmo período. O 
momento de entrada na 
Corte Eleitoral é desigual, 
o que resulta, em alguns 
casos, em passagens bre-
ves pela presidência.

Fachin, por exemplo, 
será responsável por 
conduzir as principais 
providências relativas à 
organização do pleito ma-
joritário deste ano, mas 
a dois meses da votação 
deve deixar o TSE, após 
completar sua passagem 
máxima de quatro anos.

Além de ser substitu-
ído na presidência por 
Moraes, Fachin dará lugar 

no plenário à ministra 
Cármen Lúcia. Ricardo 
Lewandowski completa a 
tríade de ministros do Su-
premo. Durante e depois 
das eleições, até a diplo-
mação dos eleitos, serão 
eles que deverão partici-
par dos julgamentos e es-
clarecer todas as dúvidas.

Dois dos sete ministros 
titulares do TSE são prove-
nientes do STJ. Duas vagas 
são reservadas a membros 
da advocacia eleitoral, in-
dicados pelo presidente da 
República a partir de lista 
tríplice eleita pelo plená-
rio do Supremo.
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Além de ser substituído na presidência por Moraes, 
Fachin dará lugar no plenário à ministra Cármen Lúcia

Ministro substitui Luís 
roberto Barroso
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futebol feminino

Torneio da França: seleção brasileira 
encerram participação contra Finlândia

A seleção feminina 
de futebol enfrenta 
a Finlândia nesta 

terça-feira (22), às 14h30 
(horário de Brasília), pela 
última rodada do Torneio 
Internacional da França. 
A competição amistosa 
serve de preparação para 
a Copa América, entre 8 e 
30 de julho, na Colômbia. A 
partida será disputada no 
estádio Michel D’Ornano, 
em Caen, palco também 
dos compromissos ante-
riores pelo torneio.

As brasileiras somam 
um ponto, do empate por 
1 a 1 com a Holanda, na 
quarta-feira passada (16). 
No último sábado (19), as 
comandadas da técnica 
Pia Sundhage foram der-
rotadas pela França, por 2 
a 1, de virada. As anfitri-
ãs lideram a competição 
com seis pontos, das vitó-
rias sobre Brasil e Finlân-
dia (5 a 0, na quarta-feira, 
no estádio Océane, em 
Le Mans). As holandesas 
aparecem em segundo, 

com quatro pontos - elas 
derrotaram as finlande-
sas por 3 a 0 no sábado, 
também em Le Mans.

Apesar de não ter mais 
chances de título, a equipe 
canarinho disputa com a 
Holanda o vice-campeona-
to. Para isso, o Brasil tem de 
ganhar das finlandesas e 
torcer para as rivais perde-
rem das francesas no due-
lo das 17h10, em Le Mans. 
Neste cenário, a briga pelo 
segundo lugar ficaria pelo 
saldo de gols, pois ambas 
as seleções teriam quatro 

pontos. As holandesas, por 
sua vez, serão campeãs se 
baterem as anfitriãs, que 
jogam pelo empate.

A posição final na com-
petição amistosa, porém, 
não é a prioridade de Pia. 
Nesta segunda-feira (21), 
em entrevista coletiva, a 
treinadora deixou claro 
que a preocupação dela 
para o embate com a 
Finlândia é ver a sele-
ção ter mais velocidade 
na tomada de decisão 
e acertos de passe na 
construção ofensiva.

“Tenho conversado com 
as jogadoras sobre como 
ficar mais com a bola. Elas 
são muito técnicas, mas 
não estão ainda atuando 
por seus clubes na tempo-
rada, esse é uma das razões 
para esses tantos erros de 
passe. Além disso, quando 
você joga contra bons ti-
mes como Holanda e Fran-
ça, você precisa inverter o 
jogo com mais rapidez e 
isso começa desde a go-
leira, e vamos conduzindo 
a bola até termos certeza 
que temos espaços. Temos 

que seguir o que a gente 
vem trabalhando, ter mais 
jogos como esses será 
muito importante pra gen-
te afinar essa inversão de 
jogo e concluir os passes”, 
analisou a técnica sueca.

Assim como no duelo 
contra a França, Pia indi-
cou que fará mudanças na 
equipe titular. Na partida 
anterior, a treinadora fez 
cinco mudanças em re-
lação ao time que iniciou 
o jogo com a Holanda, 
promovendo as entradas 
da goleira Lelê, da lateral 

Tamires, da zagueira Rafa-
elle, da volante Angelina 
e da atacante Marta. Elas 
substituíram, respectiva-
mente, Lorena, Fê Palermo, 
Daiane, Duda e Geyse.

“Elas [Finlândia] são 
boas nas bolas paradas e 
esse será um bom treino 
para sabermos se esta-
mos fazendo o certo na 
marcação. Será também 
uma nova chance de tes-
tar novas jogadoras, algu-
mas já atuaram por mui-
tos minutos, outras nem 
tanto”, concluiu Pia.

Seleção de Pia 
Sundhage busca 
vice-campeonato 
de torneio 
amistoso
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As brasileiras 
somam um ponto, 
do empate por 1 a 
1 com a Holanda, 

na quarta-feira 
passada (16)
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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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