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aValiaÇÃo Da EDUcaÇÃo EStaDUal

Fátima Gavioli, participa de reunião da 
Comissão de Educação da Assembleia

Na oportunidade, 
a chefe da pasta 
apresentou desa-

fios enfrentados, além de 
questões importantes rela-
cionadas ao Atendimento 
Educacional Especializado, 
Professores de Apoio e Es-
tatuto do Servidor Público. 
O encontro aconteceu na 
sala da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
(CCJ) na nova sede da Ale-
go, o Palácio Maguito Vi-
lela, e foi transmitido pela 
TV Alego (canais 3.2 da TV 
aberta, 8 da NET Claro e 7 
da Gigabyte Telecom), pelo 
site oficial do Parlamento 
(portal.al.go.leg.br) e, ain-
da, pelo canal do Youtube.

Durante a audiência 
pública, conduzida pelo 
presidente da comissão, 
deputado Talles Barreto 
(PSDB), Gavioli destacou 
a importância do diálo-
go com os parlamentares 

e de poder apresentar a 
eles a quantidade de alu-
nos atendidos dentro da 
educação especial. “Esse 
diálogo é muito impor-
tante”, assinalou.  

Na ocasião, a secre-
tária também pôde de-
monstrar o que é edu-
cação especial e o que 
é inclusão. Além disso, a 
secretária apresentou aos 
deputados o resultado 
do Sistema de Avaliação 
Educacional do Estado de 
Goiás (Saego), no qual as 
crianças da rede estadu-
al obtiveram uma perda 
de oito pontos na língua 
portuguesa, e 16 em ma-
temática. “Apresentamos 
os resultados para a co-
missão e também pedi-
mos ajuda para corrigir 
isso agora, para os próxi-
mos anos”, definiu. 

Barreto, por sua vez, 
comemorou o fato de a 

comissão que preside 
ser a primeira a realizar 
audiência pública na 
nova sede. “Já iniciando 
na primeira segunda-
-feira de abertura da 
Casa com essa audiên-
cia pública importan-
tíssima, onde discutimos 
algumas medidas funda-
mentais em relação ao 
professor e ao profissio-
nal de apoio”, disse. 

Segundo observou o 
parlamentar, “a Secre-
taria conta atualmente 
com muitos profissionais 

qualificados que atual-
mente trabalham como 
apoio, mas muitas vezes 
faltam profissionais em 
sala de aula, porque eles 
ficam exclusivos com 
aquele aluno”. 

Barreto abordou ainda 
a necessidade de algu-
mas mudanças na legis-
lação para atender às 
demandas da Seduc. “Ela 
foi muito lúcida. A gente 
vê uma dedicação muito 
forte, pela secretária Fá-
tima Gavioli e por toda a 
sua equipe”, elogiou. 

Processos 
em trâmite

Além de atender ao pedi-
do da chefe da pasta da Edu-
cação, a comissão realizou a 
votação de 46 proposituras 
de autoria parlamentar, 
além da distribuição de 
mais 51 processos.

Em sua contribuição, 
o deputado Coronel 
Adailton (Progressis-
tas), vice-presidente da 
comissão, ressaltou a 
relevância do encontro. 
“É de extrema importân-
cia. A comissão atua de 

maneira abrangente no 
nosso estado”, disse. 

Também estiveram 
presentes na reunião as 
superintendentes esta-
duais de Organização e 
Atendimento Educacio-
nal, Patrícia Coutinho; e 
de Modalidades e Temá-
ticas Especiais da Seduc, 
Núbia Rejaine. De forma 
remota, os parlamentares 
integrantes do colegiado, 
Cairo Salim (Pros), Thiago 
Albernaz (Solidariedade), 
Tião Caroço (DEM) e Wil-
de Cambão (PSD).

os deputados integrantes da 
Comissão de educação, Cultura e 
esporte do Legislativo de Goiás 
receberam na manhã da segunda-
feira, 7, a secretária de estado da 
educação, Fátima Gavioli
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Secretária de Educação, Fátima Gavioli apresenta os desafios da pasta para os deputados membros do colegiado

O Plenário da Assembleia 
Legislativa realizará a se-
gunda sessão ordinária 
do ano, nesta terça-feira, 
8, às 15 horas. Na Ordem 
do Dia constam 41 maté-
rias que contemplam, ex-
clusivamente, iniciativas 
parlamentares. A sessão 
será realizada pelo siste-
ma híbrido, com parte dos 
deputados trabalhando de 
forma presencial no plená-
rio do Palácio Maguito Vi-
lela, e outra parte de suas 
residências ou escritórios.

Poderão ser votados 
15 projetos de lei em fase 
de votação definitiva e 26 
proposituras, em primeira 
etapa de discussão e vota-
ção. Dentre as propositu-
ras que serão submetidas 
à votação definitiva, desta-
ca-se a que versa sobre o 
atendimento preferencial 
às pessoas acometidas 
com lúpus e ataxia (pre-
juízo na coordenação mo-
tora). A matéria, protoco-

lada com o nº 2497/19, é 
de autoria do presidente 
da Alego, deputado Lis-
sauer Vieira (PSB).

Segundo a proposta, 
ficam os órgãos públicos, 
empresas públicas, em-
presas concessionárias 
de serviços públicos e 
empresas privadas locali-
zadas no estado de Goiás 
obrigadas a disponibili-
zar, durante todo o horá-
rio de expediente, aten-
dimento preferencial 
às pessoas com lúpus e 
ataxia. As empresas co-
merciais que recebem 
pagamentos de contas 
também deverão incluir 
esse público nas filas de 
atendimento preferen-
cial já destinadas aos 
idosos, gestantes e pes-
soas com deficiência.

A proposição explica 
que o lúpus é uma doen-
ça inflamatória autoimune, 
que pode afetar múltiplos 
órgãos e tecidos, como 

pele, articulações, rins e 
cérebro. Em casos mais 
graves, se não tratada ade-
quadamente, pode matar. 
Por uma razão desconhe-
cida, o organismo passa a 
não reconhecer suas pró-
prias células e produz anti-
corpos contra elas, causan-

do diversas anormalidades 
clínicas e laboratoriais. 
Pode ocorrer em qualquer 
faixa etária, incluindo 
crianças e gestantes, mas é 
mais frequente em mulhe-
res jovens, especialmente 
entre 15 e 45 anos.

Já a ataxia é frequente-

mente causada por uma 
perda de função do ce-
rebelo (parte do cérebro 
que serve como centro 
de coordenação motora), 
medula espinhal ou das 
vias condutoras que in-
terligam o cerebelo à me-
dula. A ataxia pode afetar 
os dedos, mãos, braços, 
pernas, movimentos do 
corpo, da fala e oculares. 
Ela pode se desenvolver 
ao longo do tempo ou 
surgir subitamente.

Lissauer Vieira observa 
que, atualmente, pacien-
tes com quadros clínicos 
graves dessas doenças não 
são caracterizados como 
pessoas com deficiência, 
e veem-se compelidos 
a aguardar, às vezes por 
longo tempo, para serem 
atendidos. “Isso implica 
não apenas desconforto 
para uma pessoa com do-
ença grave, mas pode tam-
bém levar à piora do seu 
quadro de saúde”, observa 

o deputado.
Caso o projeto seja vo-

tado e aprovado durante a 
sessão, estará apto a rece-
ber a sanção do governa-
dor Ronaldo Caiado (União 
Brasil). Para mais informa-
ções sobre as matérias que 
devem ser apreciadas nes-
sa terça-feira, 8, consulte a 
pauta prévia.

Na última quinta-fei-
ra, 3, foi realizada a pri-
meira sessão ordinária 
híbrida de 2022 da Ale-
go. Apesar do formato 
híbrido, 38 parlamenta-
res optaram por se reu-
nir, presencialmente, no 
plenário do Palácio Ma-
guito Vilela, para presti-
giar a abertura dos traba-
lhos legislativos na nova 
sede do Parlamento goia-
no. Durante os trabalhos, 
os deputados aprovaram 
o parecer favorável da 
Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação 
(CCJ) a 16 projetos de lei.
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O Plenário do Legislativo goiano realizará a primeira sessão 
ordinária da semana, nesta terça-feira, 8, na nova sede da Casa, 
o Palácio Maguito Vilela. Na Ordem do Dia constam 41 matérias 
assinadas por parlamentares. Poderão ser votados 15 projetos de 
lei em etapa definitiva e 26 proposições, em primeira fase

Matérias de deputados são destaque na sessão desta terça
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coRRUPÇÃo EM aPaREciDa

TCM-GO instaura processo para apurar 
denúncia de licitação direcionada no HMAP

o Tribunal de Contas 
dos Municípios do 
Estado de Goiás 

(TCM-GO) instaurou um 
processo para apurar de-
núncias de que a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) de Aparecida de 
Goiânia abriu chamamen-
to público para contratar 
uma outra Organização 
Social (OS) para fazer a 
gestão do Hospital Mu-
nicipal de Aparecida de 
Goiânia (HMAP) e que essa 
licitação estaria direciona-
da. Atualmente, a unidade 
hospitalar é gerida pelo 
Instituto Brasileiro de Ges-
tão Hospitalar (IBGH). A 
Sociedade Beneficente Is-
raelita Brasileira Hospital 
Albert Einstein venceu o 
certame realizado no dia 
24 de janeiro para escolha 
da instituição para a ope-
racionalização e execução 
das ações e serviços de 

saúde do HMAP. 
A prefeitura fica impe-

dida de alterar a adminis-
tração do hospital até re-
gularização do processo. O 
órgão notificou o prefeito 
Gustavo Mendanha (sem 
partido) e o secretário mu-
nicipal de saúde, Alessan-
dro Magalhães, a explica-
rem a opção por “contratar 
Organização Social (OS) 
com exigência do ates-
tado de capacitação téc-
nica em local com mais 
de 200 leitos” para gerir 
o Hospital Municipal de 
Aparecida de Goiânia.

“O fato de exigirem 
comprovação de gestão 
em hospital com mais de 
200 leitos na data da pu-
blicação do edital é um 
fator que limita muitas Or-
ganizações Sociais sérias e 
com capacidade de fazer 
essa gestão, mas que não 
podem comprovar esse 
atestado técnico e isso é 
totalmente descabido”, re-
vela um dos auditores que 

atuam na investigação do 
Tribunal. No Acórdão pro-
latado pelo conselheiro 
Sérgio Antônio Cardoso 
de Queiroz, há a reco-
mendação também para 
a secretária executiva de 
Licitação, Virgínia Oliveira, 
prestar as mesmas expli-
cações sob pena de sus-
pensão cautelar do proces-
so de chamamento.

Segundo o Ministério 
Público de Contas, com 
atuação no TCM-GO, pe-
sam sobre esse chama-
mento graves suspeitas 
de que o processo está 
viciado desde o início 
para beneficiar alguma 
OS que seja da preferên-
cia de Gustavo Mendanha 
ou Alessandro Magalhães. 
O advogado Waldir Go-
mes Pereira, por meio de 
relatório do TCM-GO, de-
nunciou que o Edital de 
Chamamento Público nº 
005/2021, do município 
de Aparecida de Goiânia, 
restringe à competição a 

exigência de que a Orga-
nização Social que queira 
participar atenda à Lei 
Municipal nº 3.056/2012, 
regulamentada pelo De-
creto nº 132/2018, “que 
por via oblíqua, em seu 
art. 3º, impede que as 
Organizações Sociais de 
outros entes federativos 
participem do certame”.

Falta de 
transparência

De acordo com a de-
núncia, “o edital burla o 
princípio da isonomia, que 
os critérios descritos na 
Lei Municipal nº 3.056/12 
deixam de ser obrigató-
rios e essenciais para as 
entidades do item  ‘b’ do 
edital (transcrito no início 
do relatório deste despa-
cho), que poderá escolher 
participar com o intuito 
de firmar Termo de Coo-
peração com base na Lei 
Federal nº 13.019/2014”.

“Afirma que a composi-

ção do Conselho de Admi-
nistração nos termos esta-
belecidos no art. 3º, I, ‘a’, do 
Decreto nº 132/2018, im-
pede as Organizações So-
ciais que não tenham sede 
no município de Aparecida 
de Goiânia de participar 
do processo, salvo as que 
tenham relacionamento 
político com a Administra-
ção. Ainda acrescenta que, 
ao permitir que Entidades 
Privadas sem fins lucra-
tivos, regidas pela Lei nº 
13.019/14, participem 
sem a exigência feita 
para as OS, provoca um 
notório desequilíbrio na 
competição, uma vez que 
das primeiras não é exigi-
do que tenham membros 
do Poder Público Munici-
pal em nenhuma de suas 
esferas diretivas”, subli-
nha o documento.

Nessa linha, o denun-
ciante explicou que exi-
gir dos participantes sede 
no município ou requerer 
documentos, mesmo que 

de forma inclinada, como 
condição para habilitação 
em procedimento admi-
nistrativo fere o princípio 
constitucional da isono-
mia. Ele afirma que não 
há justificativa técnica 
ou motivação para tais 
determinações no ins-
trumento convocatório, 
informando que referidas 
imposições beneficiam 
diretamente as interessa-
das que já possuem sede 
ou filial no município.

Prazo insuficiente
A denúncia ressaltou 

que a publicação do edi-
tal ocorreu no dia 25 de 
outubro de 2021, com 
data prevista para apre-
sentação de proposta em 
29 de novembro de 2021, 
ou seja, pouco mais de 30 
dias, “sendo este prazo in-
suficiente e tecnicamente 
impraticável para qual-
quer instituição de outra 
unidade da federação, ou 
até de outro município 
de Goiás, ingressar com 
pedido de indicação de 
membros do Conselho de 
Administração para fazer 
as alterações estatutárias 
e seu respectivo registro”.

“Por fim, concluiu que 
a Administração deve ter 
cautela ao estabelecer 
quais as condições que de-
verão ser atendidas pelos 
participantes, de modo a 
garantir que os princípios 
da razoabilidade, impes-
soalidade, isonomia e 
competitividade, entre 
os interessados, sejam 
observados, uma vez que 
exigências de caráter 
restritivo podem afetar a 
seleção de proposta  mais 
vantajosa para a Adminis-
tração”, arremata o docu-
mento do TCM-GO.

Imputações 
apontam que 
o edital de 
Chamamento 
Público está 
viciado desde 
o início para 
beneficiar alguma 
oS que seja 
da preferência 
do prefeito ou 
do secretário 
de Saúde do 
município
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Segundo denunciante, exigência de comprovação de gerir hospital com mais de 200 leitos limita os competidores 

Por meio de nota, a Pre-
feitura de Aparecida de 
Goiânia informou que ao 
considerar a experiência 
prévia em gerenciamento 
de hospitais com mais de 
200 leitos no Chamamen-
to Público para a seleção 
de instituição que irá ad-
ministrar o Hospital Mu-
nicipal de Aparecida de 

Goiânia (HMAP), o poder 
público municipal bus-
ca garantir a capacidade 
técnica dos concorrentes. 
“O HMAP é um hospital 
de grande porte, com 220 
leitos, e o objetivo de 
todo o edital é selecionar 
a entidade melhor quali-
ficada”, destaca.

“A prefeitura esclarece 

que a comprovação de ex-
periência no gerenciamen-
to de hospitais com mais 
de 200 leitos não é obriga-
tória e que, portanto, não 
inviabiliza e nem restringe 
a participação de entida-
des interessadas, apenas 
melhor classifica quem 
demonstra tal expertise”, 
afirmou o comunicado.

Ela esclarece que esse 
critério de pontuação 
também esteve presente 
no último edital de Cha-
mamento Público que se-
lecionou a atual Organi-
zação Social responsável 
pelo gerenciamento do 
hospital e já foi, inclusive, 
motivo de análise pelo 
Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de 
Goiás (TCM), que em de-
cisão colegiada admitiu a 
legalidade da cláusula.

“A prefeitura reitera que 
não há direcionamento no 
edital e que diversas ins-
tituições candidatas com-
provaram a experiência no 
gerenciamento de gran-
des hospitais, nivelando a 

qualidade técnica entre as 
candidatas. A prefeitura in-
forma ainda que todos os 
atos do processo licitatório 
são públicos, elaborados 
de acordo com a legislação 
vigente e passíveis de revi-
são, e que o chamamento 
público é acompanhado 
pelos órgãos fiscalizado-
res”, arremata. 

Prefeitura nega acusações e afirma que busca 
garantir a capacidade técnica dos concorrentes
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homenagem ao dia da mulher

Prefeitura de Goiânia promove hoje 
concerto da Orquestra Feminina

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Muni-

cipal de Cultura (Secult), 
promove, nesta terça-fei-
ra (08/03), às 20h, no Tea-
tro Goiânia, concerto com 
apresentação da Orques-
tra Feminina de Goiânia, 
em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. 
O evento, em parceria 
com o Governo de Goiás, 
levará ao palco do teatro 
orquestra de cordas com-
posta exclusivamente por 
mulheres integrantes da 
Orquestra Sinfônica de 
Goiânia e Orquestra Sin-
fônica Jovem de Goiás.

“Proposta é mostrar a 
crescente força das mu-
lheres na música de con-

certo, em especial nas 
orquestras. É mais uma 
oportunidade de apoiar-
mos e valorizarmos tra-
balho das mulheres”, 
ressalta o prefeito Rogé-
rio Cruz.

No programa, obras 
de Vivaldi, Ponchielli e 
Chiquinha Gonzaga. A re-
gência será da maestrina 
Raimora Karielly. Como 
solistas, a flautista Sara 
Lima, a pianista Dalila 
Kaismer e as cantoras 
Anne Clarenci e Pamela 
Calaço, que se revezarão 
frente à orquestra. Des-
taque da programação 
são as obras de Chiqui-
nha Gonzaga. De origem 
negra, foi a primeira pia-
nista do gênero “choro”; 

autora da primeira mar-
cha carnavalesca, e a 
primeira mulher a reger 
uma orquestra no Brasil.

“O universo das or-
questras é, historica-
mente, quase exclu-
sivamente masculino. 
Em anos recentes, as 
mulheres têm ocupado 
cada vez mais espaços 
na música de concerto 
em instituições ao re-
dor do mundo, inclusive 
em postos de liderança 

como maestrinas. Goiâ-
nia foi pioneira ao for-
mar a primeira Orquestra 
Sinfônica Feminina, que 
funcionou entre 1959 e 
1961, numa iniciativa da 
pianista Belkiss Spenci-
éri”, pontua o secretário 
municipal de Cultura, 
Zander Fábio.

O concerto terá aces-
so limitado a 430 pes-
soas, condicionado aos 
protocolos sanitários de 
contenção da Covid-19, 

além das orientações 
próprias adotadas pela 
direção do espaço. O te-
atro abrirá às 19h15, e a 
admissão será por ordem 
de chegada. Não é neces-
sário retirar os ingressos 
antecipadamente.

Outras ações
A programação espe-

cial da Prefeitura de Goiâ-
nia para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher 
inclui outras atividades 

culturais. A partir desta 
segunda-feira (07/03), no 
hall do Paço Municipal, 
tem início a exposição 
“Feminino”, com obras 
dos professores do Cen-
tro Livre de Artes (CLA). 
E o Centro Cultural Casa 
de Vidro Antônio Poteiro, 
no Jardim Goiás, sediará 
a exposição “Mulheres na 
Casa do Vidro”, com obras 
do acervo do Museu de 
Arte de Goiânia (MAG), de 
diversas artistas goianas.

evento, em parceria com Governo 
de Goiás, será no Teatro Goiânia, às 
20h. musicistas integram orquestra 
Sinfônica de Goiânia e orquestra 
Sinfônica Jovem de Goiás. obras 
de Vivaldi, Ponchielli e Chiquinha 
Gonzaga estão no repertório. “mais 
uma oportunidade de apoiarmos e 
valorizarmos trabalho das mulheres”, 
ressalta prefeito rogério Cruz
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Evento, em parceria com Governo de Goiás, será no Teatro Goiânia, às 20h. Musicistas integram Orquestra Sinfônica 
de Goiânia e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Obras de Vivaldi, Ponchielli e Chiquinha Gonzaga estão no repertório. 
“Mais uma oportunidade de apoiarmos e valorizarmos trabalho das mulheres”, ressalta prefeito Rogério Cruz

A Prefeitura de Goiânia 
promove, nesta terça-
-feira (08/03) e quarta-
-feira (09/03), na Área de 
Convivência do Paço Mu-
nicipal, Feira de Talentos, 
com produtos comercia-
lizados por 35 mulheres. 
Exposição integra a pro-
gramação do projeto Goi-
ânia por Elas, conjunto de 
ações em comemoração 
ao Mês da Mulher.

Expositoras comer-

cializarão itens de arte-
sanato, moda, joias, ali-
mentação e bem-estar 
(massagem). Dentre os 
produtos, estão tricô con-
feccionado por artesã 
com deficiência visual, 
moda afro e biojoias.

Os artigos comerciali-
zados são de expositoras 
que já recebem apoio da 
prefeitura, por exemplo, 
a Feira das Pretas e Feira 
do Lixo Zero, e, também, 

de novas empreendedo-
ras convidadas.

“Goiânia é inclusiva, 
respeitosa e por elas. 
Destacamos o papel que 
a mulher exerce em todas 
as áreas, em especial, a 
econômica. Fomentar o 
empreendedorismo femi-
nino é proporcionar ren-
da à mulher goianiense 
e, consequentemente, sua 
autonomia”, afirma o pre-
feito Rogério Cruz.
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Prefeitura de Goiânia promove feira Goiânia por Elas, com mais de 35 expositoras, nesta 
terça-feira (08/03) e quarta-feira (09/03), das 08h às 18h: “Fomentar o empreendedorismo 
feminino é proporcionar renda e, consequentemente, autonomia”, afirma prefeito Rogério Cruz 
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Multipropriedade 
suMMit

estado de Goiás é considerado 
o berço da multipropriedade 

imobiliária no Brasil e evento irá 
abordar o cenário do segmento 

no país, que no último ano atingiu 
a marca de r$ 28,3  bilhões, 

conforme dados do Valor Geral de 
Vendas (VGV). Hoje, segunda-feira 

(7) Goiânia recebe a primeira edição 
do multipropriedade SUmmIT, 

no Hub Cerrado, no Jardim 
atlântico. o evento traz em sua 

programação grandes nomes do 
mercado que visam discutir sobre 

o cenário de multipropriedade 
no Brasil. Um deles é o mineo 

Nakamura, sócio diretor do Grupo 
aBL Prime, atuante no mercado 

goianiense desde 2017 e referência 
no segmento imobiliário. o evento 

acontece das 14h às 20h30 e é 
destinado a empresários dos 
segmentos de incorporação 
imobiliária, construção civil, 

hotelaria, turismo, investidores, 
advogados e consultores. 

Mulheres reais 
em comemoração ao dia das 

mulheres, o Shopping Bougainville 
lança no dia 8 de março a 

exposição “mulheres reais”. São 
trabalhos da fotógrafa goiana dani 

Fernandes que estarão até o dia 
31 deste mês no centro comercial. 

No mesmo dia, às 19h, também 
acontece um talk show com a 

psicóloga alessandra Junqueira 
sobre autoestima e fotografia. Será 

no Espaço Experiência, que fica 
no terceiro piso do Bougainville. a 

entrada é gratuita.  

 irpF 2022
o prazo para entregar a declaração 

de Imposto de renda neste ano 
ficou mais curto, começa hoje, 7 de 
março, e o Shopping Bougainville, 

em parceria com a UNIGoIÁS 
e delegacia da receita Federal, 

promove neste sábado, 05, uma 
oportunidade única para que as 
dúvidas sobre o assunto sejam 

esclarecidas. o evento Importo de 
renda Sem mistérios acontecerá 

entre 14h30 e 17h, no piso II do 
shopping, e será gratuito e aberto 

ao público em geral.

4

Dj toca o som - 
as dj’s Bianca oliveira 
(@blogueirinhada 
classecoficial) e danni 
ro tocaram no último 
sábado (05) na Lux 
Lounge em rio verde. 

Aniversário - 
a advogada 
e digital 
influencer 
Luciana 
Sinzimbra, 
comemorou a 
chegada dos 
30, em uma 
viagem com 
amigos para o 
rio de Janeiro. 

Gravação - Fhilipe Nathan do perfil @brasilbemsertanejo 
e Cecília macedo prestigiaram a gravação do dVd da 
dupla day e Lara, no camarote da “cremosinha” Brahma 
duplo malte no complexo Laguna em Goiânia. 

Lux Lounge - o sócio proprietário da Lux Lounge e 
cirurgião dentista Joao mendanha, recebeu daniel monteiro, 
proprietário da agência de propaganda d/monteiro para 
curtir a  programação da Lux no último sábado. 

1

2 3

Divulgação

Divulgação Reprodução/Instagram 

Reprodução/Instagram 
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educação

Ensino Especial terá nova unidade em 
Goiânia com investimento de R$6,3 mi

o governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta segunda-

-feira (7), ordem de ser-
viço para implantação 
do Centro de Referência 
Estadual em Educação 
Especial Florescer, que 
será instalado nas depen-
dências físicas do Centro 
de Atendimento Educa-
cional Especializado Ins-
tituto Pestalozzi, no Setor 
Pedro Ludovico, em Goiâ-
nia. Os investimentos, na 
ordem de R$ 6,3 milhões, 
incluem a construção do 
novo centro e ampla re-
forma do espaço.

“Estudam aqui crian-
ças que seus pais dedi-
cam a elas todo o carinho 
possível, porque sentem a 
necessidade de transmitir 
a elas a segurança de que 
elas precisam. E, muitas 
vezes, essas famílias são 
vulneráveis socialmente, 

passam dificuldades de 
sobreviver no dia a dia”, 
comentou o governador, 
ao assinar a ordem de 
serviços.

Caiado também falou 
das dificuldades que as 
famílias com filhos en-
frentam para buscar tra-
tamento de saúde, edu-
cação e inclusão. “Como 
dar a essas crianças uma 
fisioterapia, uma orienta-
ção didática, uma higiene 
adequada? É aí que entra 
o Estado”, completou.

O projeto contempla 
ainda espaços físicos 
adequados e modernos, 
com atendimento de ex-
celência aos alunos. A 
obra será executada pelo 
Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (Seduc). 
O objetivo é melhorar a 
qualidade e a capacidade 
de atendimento ao pú-

blico do ensino inclusivo, 
que é constituído do es-
tudante e de sua família.

A secretária de Educa-
ção, Fátima Gavioli, salien-
tou que, além das obras, o 
atual governo dá à educa-
ção toda a atenção neces-
sária para o desenvolvi-
mento dos alunos. “Cuidar 
de gente é o maior bem e 
patrimônio que um gover-
no pode ter”, refletiu.

As obras de reforma e 
ampliação incluem me-
lhorias na acessibilidade; 
construção de dois novos 
blocos prediais, de mu-
ros e portões; reforma 
geral dos blocos A e G; 
cobertura e pintura dos 
blocos já existentes; im-
plantação de central de 
gás; reforma da quadra 
de esportes; implantação 
de playground; reforma e 

ampliação dos sanitários 
e desenvolvimento de 
projeto de paisagismo.

“Aqui, antes, a gente 
fazia vaquinha para con-
sertar a estrutura. Tudo 
era muito difícil e suca-
teado. Graças ao olhar 
do senhor, governador, 
pelo ensino especial, 
poderemos contar com 
uma educação digna para 
nossos alunos”, afirmou a 

diretora da escola Joelma 
Santos, que está na insti-
tuição há 22 anos. “A pala-
vra inclusão é muito bo-
nita de ser dita, mas seu 
exercício é algo muito 
difícil, pois ele tem de vir 
de cima para baixo, como 
está sendo feito, como 
vocês têm olhado por 
nós”, disse Cristina Frei-
tas, que falou em nome 
dos pais de alunos.

Governador ronaldo Caiado assina 
ordem de serviço para reforma do 
Instituto Pestalozzi, onde será instalado 
o Centro de referência estadual 
em educação especial Florescer
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O Centro de Referência Estadual em Educação Especial Florescer será instalado nas dependências físicas do 
Centro de Atendimento Educacional Especializado Instituto Pestalozzi, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia

meio ambiente

Estações elevatórias beneficiam mais de 4 mil em Aparecida

Mais de quatro mil mo-
radores de Aparecida de 
Goiânia poderão contar 
com os serviços de coleta, 
afastamento e tratamento 
de esgoto, a partir deste 
mês. Com a conclusão das 
Estações Elevatórias de Es-
goto (EEE) Bonança e Chá-
cara São Pedro, será pos-
sível atender cerca de mil 
imóveis nos bairros Jardim 
Mont Serrat, Cruzeiro do 
Sul e Chácara São Pedro, 
que terão seus efluentes 
conduzidos até a Estação 
de Tratamento de Esgoto 

(ETE) Santo Antônio para o 
devido tratamento.

As estações elevatórias 
de esgoto desempenham 
um papel importante nos 
locais com desnível de 
solo, pois têm a capacida-
de de transferir os esgotos 
existentes de um ponto 
mais baixo para outro mais 
elevado da cidade. O siste-
ma de coleta do esgoto, na 
maioria das vezes, é proje-
tado para ocorrer em es-
coamento gravitacional. 
No entanto, em situações 
em que a topografia do 

local não é favorável ou 
não há a presença de 
desnível natural do ter-
reno, é necessária a uti-
lização de elevatórias.

Funcionamento
As unidades são forma-

das por poço de sucção, 

bombas, válvulas, gerado-
res, equipamentos elétri-
cos e, ainda, equipamen-
tos complementares ao 
sistema, que servem como 
barreiras contra resíduos 
sólidos, como grades, ces-
tos e peneiras. As unidades 
Bonança e Chácara São 

Pedro serão responsáveis 
por bombear para o trata-
mento na ETE Santo Antô-
nio cerca de três milhões 
de litros de esgoto por dia.

“Para a instalação des-
tas unidades sempre é 
levada em consideração a 
preservação do meio am-

biente, pois o mecanismo 
viabiliza a coleta e con-
dução de locais onde não 
seria possível o serviço 
pelo método tradicional 
de rede coletora”, explica o 
gerente de Engenharia da 
BRK em Goiás, Christian 
Fonseca. As obras foram 
executadas pela BRK, em-
presa subdelegada pela 
Saneago para os serviços 
de esgotamento sanitário 
no município.

“O sistema contribui 
para a redução de conta-
minações e transmissões 
de doenças que estão di-
retamente relacionadas 
à falta de saneamento 
básico, impactando po-
sitivamente na melhoria 
da qualidade de vida e da 
saúde nas regiões em que 
é instalada”, ressalta a co-
ordenadora de Operação e 
Manutenção em Aparecida 
de Goiânia, Débora Muniz.
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As estações elevatórias de 
esgoto desempenham um 

papel importante nos locais 
com desnível de solo

Com a conclusão das obras de duas 
elevatórias, serviços de coleta, 
afastamento e tratamento de esgoto 
serão disponibilizados, já neste mês, às 
famílias do Jardim mont Serrat, Setor 
Cruzeiro do Sul e Chácara São Pedro
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Mulheres são mais conectadas, mas 
acessam menos serviços na internet

a semana começa e 
os clientes da do-
ceira lida Ribeiro 

recebem, por meio de lis-
ta de transmissão, men-
sagem motivacional. Foi 
essa a estratégia adotada 
quando ela começou a 
usar a internet nos negó-
cios: “Todos os domingos 
mandava uma mensagem 
para começarem a sema-
na bem, mensagens com 
positividade. E daí vinham 
sempre três ou quatro en-
comendas”, conta. 

A proprietária de A Mi-
neira Doceria Gourmet 
considera a internet im-
portante aliada nas ven-
das. Agora, as mensagens 
motivacionais deixaram a 
lista de transmissão e são 
postadas no status. Pelas 
redes sociais, ela recebe 
atualmente pelo menos 
90% dos pedidos. 

A internet também é o 
instrumento de trabalho 
da empreendedora digital 
Tayane Andrade, que chega 
a trabalhar até 14 horas por 

dia quando precisa executar 
um projeto. “É um mundo 
muito rico em questão de 
conteúdo. Um mundo que 
dá para trabalhar e se sus-
tentar”, defende.

Tanto Elida quanto 
Tayane não são regras en-
tre as mulheres brasileiras. 
Apesar de estarem mais 
conectadas à internet que 
os homens, as mulheres 
ainda usam menos a rede 
para trabalhar ou para es-
tudar.  A pesquisa Mulhe-
res e Tecnologia - Dados 
sobre o acesso feminino a 
Tecnologias da Informação 
e Comunicação, da plata-
forma Melhor Plano, mos-

tra que 85% das mulheres 
de 10 anos ou mais são 
usuárias de internet. Esse 
percentual entre os ho-
mens é menor, 77%. 

Apesar disso, elas 
usam menos a internet 
para trabalhar. Em 2020, 
em meio à pandemia de 
covid-19, 32,47%, pratica-
mente uma em cada três 
mulheres, usou a internet 
para realizar atividades 
relacionadas ao trabalho. 
Entre os homens, 44,16% 
fizeram esse uso. 

O estudo foi feito a par-
tir dos dados do Centro 
Regional de Estudos para 
o Desenvolvimento da So-

ciedade da Informação.

Rotina na rede 
As redes sociais entra-

ram na rotina de Elida por 
causa de um cliente. Em 
Brasília, ela fazia doces e 
levava para vender nos ba-
res da cidade. Foi quando 
um cliente a ajudou a criar 
perfis nas redes sociais. 
Ela passou então a postar 
onde estaria fazendo as 
vendas. Logo, passou a re-
ceber encomendas online 
e a ampliar os negócios, 
contratando funcionárias 
para a empresa. Quando 
veio a pandemia, já estava 
estabelecida de forma on-

line e isso, segundo ela, foi 
fundamental.  

“A minha mãe dependia 
de as pessoas compra-
rem, comerem e gostarem. 
Hoje, tem essa ferramenta 
gratuita que é Instagram”, 
diz Elida, que aprendeu a 
fazer bolos e doces com a 
mãe e a avó, que tinham 
o mesmo ofício.

Se não é possível con-
quistar os clientes pelo 
estômago, ela conquis-
ta pelos olhos: só posta 
aquilo “que dá vontade 
de comer com os olhos”, 
diz. “Os nossos doces são 
cem por cento artesanais 
e feitos diariamente. A 
gente tira várias fotos. O 
cuidado que temos é se 
olhamos a foto e temos 
vontade de comer. É a pri-
meira coisa. Tem vontade 
de comer? Se sim, divulgo 
e, se não, nem divulgo”. 

Muito trabalho 
Para Tayane também 

foi fundamental o traba-
lho online, sobretudo na 
pandemia. “Essa pande-
mia não teve coisa boa, 
mas se tenho alguma 
coisa a agradecer desse 
tempo que fiquei em casa 
é justamente saber que 
mundo digital existe. É 
um privilégio”, diz. 

Tayane dava aulas de 
empreendedorismo para 
mulheres. Com a necessi-
dade de distanciamento 
social, as aulas passaram 
a ser online na pandemia. 
Foi aí que ela percebeu 
toda a dificuldade enfren-
tada por outras mulheres, 
que iam desde a falta de 
dinheiro para comprar pa-
cotes de conexão, falta de 
equipamentos a até falta 
de tempo e de prioridade 
para se dedicar aos estu-
dos. Como às vezes a famí-
lia tinha um único celular, 
“a preferência era de quem 
trabalhava na rua ou era 
do marido, nunca dela”, diz. 

Quando conseguiam 
passar muito tempo em 
frente às telas, se dedi-
cando aos estudos, parecia 
que estavam fazendo algo 
errado. “Elas se sentiam 
um pouco desconfortáveis 
de passar tanto tempo de-
dicadas ao negócio porque 
era estranho e parecia que 
não estavam fazendo nada. 
No início, eu mesma me 
incomodava com isso tam-
bém e, se não cuidar, até 
hoje a gente se incomoda 
porque parece que não 
está fazendo nada. Mas 
é tão trabalhosa quanto 
qualquer outra atividade, 
às vezes até mais”. 

dados são 
da pesquisa 
mulheres e 
Tecnologia
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O estudo foi feito a partir dos dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação

Direitos autorais

Participação feminina ainda é desigual no mercado musical

A participação feminina no 
mercado musical, em rela-
ção ao número de titulares 
de música beneficiados 
com direitos autorais, apre-
sentou aumento discreto, 
mas importante, de 5% em 
2021. Do total de valores 
distribuídos no ano passa-
do a 267 mil compositores, 
artistas, demais titulares e 
associações, de R$ 901 mi-
lhões, as mulheres recebe-
ram cerca de 7%, resultado 
equivalente ao de 2020. 
Os dados estão no segun-
do relatório “O que o Brasil 
ouve – Edição Mulheres 
na Música”, divulgado pelo 
Escritório Central de Ar-

recadação e Distribuição 
(Ecad) por ocasião do Dia 
Internacional da Mulher, 
comemorado hoje (8),

Foram beneficiadas qua-
se 23 mil artistas do sexo 
feminino, representando 
cerca de 10% do total de 
titulares pessoa física con-
templados com direitos 
autorais em 2021. Foram 
66% de autoras, 29% de in-
térpretes e 5% das demais 
categorias, como musicis-

tas e produtoras fonográfi-
cas. Quanto à nacionalida-
de, o relatório informa que 
67% são brasileiras e 33% 
são estrangeiras.

Os titulares de música 
são os compositores, intér-
pretes, músicos, editores 
e produtores fonográficos 
filiados em uma das sete 
associações de música 
que administram o Ecad, 
a Associação de Músicos 
Arranjadores e Regentes 

(Amar), a Associação de 
Intérpretes e Músicos (As-
sim), a Sociedade Brasilei-
ra de Autores, Composito-
res e Escritores de Música 
(Sbacem), a Sociedade 
Independente de Compo-
sitores e Autores Musicais 
(Sicam), a Sociedade Bra-
sileira de Administração 
e Proteção de Direitos In-
telectuais (Socinpro) e a 
União Brasileira de Com-
positores (UBC).

Apoio
O estudo visa a apoiar a 

atuação das mulheres na 
cadeia produtiva da músi-
ca para que alcancem seus 
espaços. A superintenden-
te executiva do Ecad, Isa-
bel Amorim, acredita que 
levantamentos como esse 
sobre as mulheres na mú-
sica podem ajudar não só a 
mostrar a participação fe-
minina no setor, mas tam-

bém a apoiar e estimular o 
seu crescimento. “Os dados 
indicam longo caminho a 
ser percorrido em favor de 
total igualdade de gênero 
nesse mercado, mas é fun-
damental ter um estudo 
que apresente a relevância 
e a participação da mulher. 
É importante levarmos em 
consideração que o ecos-
sistema da música não é 
formado apenas por intér-
pretes e compositoras, mas 
também por produtoras e 
musicistas”, afirmou Isabel.

Também no ranking dos 
100 autores com maior 
rendimento, considerando 
todos os segmentos de 
execução pública, a pre-
sença feminina cresceu de 
2% para 4%, embora os ho-
mens constituam a grande 
maioria. A superintendente 
executiva do Ecad admitiu 
que mesmo com os avan-
ços, a média de apenas 

quatro mulheres entre os 
100 autores com maior 
rendimento nos últimos 
cinco anos deixa claro 
que o cenário ainda está 
longe da igualdade. Em 
2018, a participação fe-
minina no ranking dos 
100 autores com maior 
rendimento alcançou 6%.

A compositora e pia-
nista Chiquinha Gonzaga 
foi uma das pioneiras, no 
Brasil, na defesa dos direi-
tos autorais na virada do 
século 20 e abriu caminho 
para as mulheres nos seto-
res de música e teatro. Em 
2021, as mulheres tiveram 
a maior parte de seus ren-
dimentos proveniente dos 
segmentos de rádio, TV 
aberta e sonorização am-
biental, que somaram qua-
se 60% de todos os valores 
pagos a elas, com contri-
buições de 30,9%, 16,3% 
e 12,7%, respectivamente.
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O estudo visa a apoiar a atuação das mulheres na cadeia 
produtiva da música para que alcancem seus espaços

relatório é 
divulgado pelo ecad 
no dia Internacional 
da mulher
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AfegAnistão

Quase 400 civis morreram com Talibã no poder

Quase 400 civis foram 
mortos em ataques no 
Afeganistão desde que o 
Talibã assumiu o poder, 
mais de 80% deles por um 
grupo afiliado ao Estado 
Islâmico, mostrou um re-
latório da ONU que reforça 
a escala das insurgências 
que os novos governantes 
precisam enfrentar.

É o primeiro grande 
relatório de direitos hu-
manos desde que o Ta-
libã tomou o poder do 
antigo governo apoiado 
pelos Estados Unidos, em 
agosto do ano passado. O 
documento gera preocu-
pações no Ocidente sobre 
um recuo mais amplo de 
direitos para mulheres, 
jornalistas e outros.

Corresponde ao perío-
do de agosto de 2021 ao 
fim de fevereiro e diz que 
397 civis foram mortos, a 
maioria em uma série de 

ataques do grupo Estado 
Islâmico Khorasan (ISIS-K).

Mais de 50 pessoas que 
teriam ligações com o gru-
po militante extremista 
foram mortas no mesmo 
período, afirma o relató-
rio, algumas torturadas e 
decapitadas e jogadas na 
beira da estrada.

“A situação de direi-
tos humanos para muitos 
afegãos é profundamente 
preocupante”, disse a alta 
comissária para Direitos 
Humanos da ONU, Michelle 
Bachelet, em um discurso 

apresentando o relatório ao 
principal órgão de direitos 
humanos, em Genebra.

No mesmo discurso, 
Bachelet disse que o Ta-
libã restringiu direitos e 
liberdades das mulheres. 
Ela pediu que as mulheres 
possam “participar plena-
mente” da vida pública.

Sob o governo ante-
rior, de 1996 a 2001, os 
islamistas linha-dura do 
Talibã proibiram mulhe-
res e garotas de serem 
educadas. Eles dizem que 
mudaram desde então.
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“A situação de direitos humanos para muitos afegãos é profunda-
mente preocupante”, disse a comissária ONU, Michelle Bachelet

Período corresponde 
agosto de 2021 ao 
fim de fevereiro

guerrA

Negociações são retomadas em 
meio a ataques a civis na Ucrânia

Autoridades ucra-
nianas afirmaram 
que uma fábri-

ca de pães foi atingida 
por um ataque aéreo da 
Rússia nesta segunda-
-feira (7), enquanto os 
negociadores do país se 
reuniam para discussões 
com autoridades russas, 
após rodadas anteriores 
não terem gerado uma 
pausa no conflito.

Os corpos de pelo me-
nos 13 civis foram recu-
perados dos escombros, 
após a fábrica na cidade 
de Makariv, na região de 
Kiev, ter sido atingida, dis-
seram serviços locais de 
emergência. Cinco pes-
soas foram resgatadas, 
das 30 que estariam no 
local naquele momento. 
A Reuters não conseguiu 
verificar o ataque em um 
primeiro momento.

A Rússia havia ofereci-

do rotas de fuga aos ucra-
nianos para a Rússia e 
Belarus, sua aliada próxi-
ma, nesta segunda-feira, 
após tentativas de cessar 
fogo para a retirada de 
pessoas ao longo do fim 
de semana terem falhado. 
Na cidade portuária sitia-
da de Mariupol, centenas 
de milhares de pessoas 
continuam presas, sem 
comida e água, e sob 
bombardeios regulares.

Um negociador ucra-
niano pediu que a Rússia 
pare o seu ataque à Ucrâ-
nia, que, segundo a ONU, 
fez com que 1,7 milhão 
de pessoas fugissem para 
a Europa Central.

“Em alguns minutos, 
vamos começar a conver-
sar com representantes 
de um país que realmen-
te acredita que violência 
em larga escala contra 
civis é um argumen-

to”, disse o negociador 
ucraniano Mykhailo Po-
dolyak, no Twitter. “Pro-
vem que não é o caso.”

Pela proposta da Rús-
sia, um corredor da ca-
pital Kiev levaria a Be-
larus, aliada da Rússia, e 
civis de Kharkiv, segunda 
maior cidade da Ucrânia, 
seriam direcionados para 
a Rússia, segundo mapas 
publicados pela agência 
de notícias RIA.

“Tentativas dos ucra-
nianos de enganar a 
Rússia e todo o mundo 
civilizado.. . são inúteis 
desta vez”, disse o minis-
tério de Defesa da Rússia 
após anunciar os “corre-
dores humanitários”.

Um porta-voz do pre-
sidente ucraniano Vo-
lodymyr Zelenskiy disse 
que a proposta da Rús-
sia era “completamente 
imoral”. “Eles são cida-

dãos da Ucrânia, eles de-
veriam ter o direito de ir 
para o território da Ucrâ-
nia”, disse o porta-voz.

A Rússia nega estar 
deliberadamente tentan-
do atingir civis. Chama a 
campanha que iniciou em 
24 de fevereiro de “ope-
ração militar especial” 
para desarmar a Ucrânia 
e retirar líderes que des-
creve como neonazistas. 
A Ucrânia e seus aliados 
ocidentais consideram 
isso um pretexto para 
uma invasão que busca 
conquistar a nação com 
44 milhões de pessoas.

Petróleo
Nações ocidentais 

aplicaram fortes sanções 
a Moscou para isolá-la do 
comércio global e agora 
estão considerando proi-
bir importações de pe-
tróleo russo. O preço do 

petróleo disparou para o 
patamar mais alto desde 
2008, diante da possibi-
lidade de haver menos 
oferta da Rússia, a maior 
exportadora do mundo 
de petróleo e gás.

Ao mesmo tempo, o 
Estado-Maior das Forças 
Armadas da Ucrânia dis-
se que as forças russas 
estavam “começando a 
acumular recursos para 
atacar Kiev”, cidade com 
mais de 3 milhões de 
habitantes, após dias de 
progresso lento em sua 
principal frente, partindo 
do sul de Belarus.

Em Moscou, o porta-
-voz do Kremlin, Dmitry 
Peskov, disse à Reuters 
que o governo russo in-
terromperia as operações 
se a Ucrânia parasse de 
lutar, alterasse sua Cons-
tituição para declarar 
neutralidade e reconhe-

cesse a anexação da Cri-
meia pela Rússia e a in-
dependência de regiões 
tomadas por separatistas 
apoiados pela Rússia.

Ed Arnold, analista do 
instituto Royal United 
Services do Reino Unido, 
disse que a Rússia preci-
saria tentar consolidar os 
ganhos que já conseguiu 
e dar uma pausa para 
mobilizar mais forças, a 
menos que aumente o 
ritmo do seu ataque.

“Com a atual taxa de 
baixas da Rússia, temos 
indicações de que esta 
operação será insusten-
tável em cerca de três 
semanas”, disse. Moscou 
reconheceu quase 500 
mortes entre seus solda-
dos, mas países ociden-
tais dizem que o número 
real seria muito maior, e a 
Ucrânia afirma que esta-
ria na casa dos milhares.

Russos ofereceram rotas 
de fuga aos ucranianos 
para a Rússia e Belarus
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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

Fifa abre janela especial para 
jogadores na Rússia e na Ucrânia

A Fifa está abrindo 
uma janela es-
pecial de trans-

ferência para jogadores 
estrangeiros que atuam 
na Rússia e na Ucrânia, 
informou a entidade que 
rege o futebol mundial 
nesta segunda-feira (7).

“No que diz respeito à 
situação na Ucrânia, para 
proporcionar aos jogado-
res e treinadores a opor-
tunidade de trabalhar e 
receber um salário, e para 
proteger os clubes ucra-
nianos, a menos que as 
partes no contrato con-
cordem explicitamente 
em contrário, todos os 
contratos de trabalho de 
jogadores e treinadores 
estrangeiros com clu-
bes filiado à Associação 
Ucraniana de Futebol 
[UAF] será considerado 
automaticamente sus-
penso até o final da tem-
porada na Ucrânia [30 
de junho de 2022], sem 

a necessidade de qual-
quer ação das partes 
nesse sentido”, afirmou a 
Fifa em comunicado.

Em relação à situação 
dos jogadores que atu-
am na Rússia, a entidade 
máxima do futebol disse: 
“Para facilitar a saída de 
jogadores e treinadores 

estrangeiros da Rússia, 
caso os clubes afiliados à 
União de Futebol da Rús-
sia [FUR] não cheguem 
a um acordo mútuo com 
seus respectivos jogado-
res e treinadores estran-
geiros antes ou em 10 
de março de 2022 [...] os 
jogadores e treinadores 

estrangeiros terão o di-
reito de suspender uni-
lateralmente seus con-
tratos de trabalho com 
os clubes afiliados à FUR 
em questão até o final da 
temporada na Rússia [30 
de junho de 2022]”.

“A suspensão de um 
contrato [...] significará 

que jogadores e treina-
dores serão considerados 
‘sem contrato’ até 30 de 
junho de 2022 e, por-
tanto, terão a liberdade 
de assinar um contrato 
com outro clube sem en-
frentar consequências de 
qualquer tipo”, diz a nota.

O Brasil tem 30 jo-

gadores com vínculos 
com times de futebol 
da Ucrânia (entre eles 
o zagueiro Marlon San-
tos e os atacantes Da-
vid Neres e Pedrinho). 
Outros 13 brasileiros jo-
gam na Rússia (como os 
atacantes Malcom, Clau-
dinho e Yuri Alberto).

decisão foi 
motivada pela 
guerra que 
acontece no 
Velho Continente
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O Brasil tem 30 jogadores com vínculos 
com times de futebol da Ucrânia


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf

