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Conheça sobre a 
condição que afeta 
a atriz e esposa 
de Will Smith, 
Jada Pinkett

brasil  | 8

Governador assina ordem de serviço para ampliação do sistema de abastecimento de 
água e construção do Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

entrega Laboratório Include e novas sedes das polícias Militar e Civil
governo  |  7

em são luís de montes belos 

GOVERNADOR  RONALDO CAIADO 
ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 28 MI
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senador Canedo goiânia

GLAUSTIN DA fOkUS ASSINA ORDEM DE SERVIçO 
pARA REfORMA DE qUADRAS pOLIESpORTIVAS

MêS DAS 
MULhERES

Deputado garantiu ainda em 2021 R$ 477,5 mil a serem investidos em infraestrutura  - polítiCa  |  4

Rogério Cruz divulga lista com mais 
de 4,2 mil aprovadas na 3ª etapa do 

Renda Família + Mulher  
Cidades  |  5

Di
vu

lg
aç

ão
 / 

Se
co

m

ALOpECIA



2 política quinta-feira, 31 de março de 2022

n Nesta quinta, 31, apareci-
da passa a ter novo prefeito: 
por mais que Vilmar mariano 
diga e repita que será leal a 
Gustavo mendanha, as des-
confianças entre os dois con-
tinuam falando alto.

n Em nenhuma parte do 
mundo o modelo em que 
um governante obedece a 
ordens de alguém de fora ja-
mais deu certo. E não vai dar 
em Aparecida: quem sai gos-
ta de mandar, quem entra 
não é de obedecer.

n Parece claro que Hen-
rique meirelles queria ser 
candidato a senador, mas foi 
podado pelo PSd, que não 
enxergou ganhos em servir 
de instrumento para esse 
projeto sem nenhum retorno 
para o partido.

n A coleção de desastres 
que marcou a articulação 
da candidatura de Gustavo 
Mendanha, que não conse-
guiu um partido de peso pa-
rasse sustentar, está sendo 
atribuída ao seu braço-direi-
to Tatá Teixeira.

n Com um nome mais apro-
priado a palhaço de circo, não 
poderia mesmo dar certo. Tatá 
Teixeira sempre acompanhou 
mendanha e era seu secretário 
de articulação Política. a recla-
mação contra ele é unânime. 

n O presidente da Assem-
bleia Lissauer Vieira filiou-se 
ao PSD e, com o afastamen-
to do ex-ministro Henrique 
Meirelles, cresceu como al-
ternativa para o Senado na 
chapa da reeleição de Ronal-
do Caiado.

n a articulação do prefeito 
rogério Cruz foi fundamental 
da operação que fechou as 
portas do republicanos para 
Gustavo mendanha, que tinha 
depositado no partido as suas 
últimas esperanças.

n Sem o Republicanos e 
depois de rejeitado pelo PL, 
PP, PSD e Podemos, só res-
ta agora para o candidato 
de Aparecida se refugiar em 
um partido nanico, como 
Patriotas, DC ou Agir.

n Gustavo mendanha deve 
quedar, após deixar a prefeitu-
ra de aparecida, com o apoio 
de apenas dois deputados, o 
federal Prof. alcides e o esta-
dual max menezes. Todos os 
demais já debandaram.

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

Existem dois Marconis Perillos. Um, o que ganhou quatro eleições para o go-
verno de Goiás e uma para senador, sempre manejando com perícia os instru-
mentos da política e sobretudo se apresentando melhor que os adversários, 
com propostas consistentes para Goiás e as goianas e os goianos. Esse é o 
Marconi vitorioso, que não existe mais. No lugar, apareceu um outro Marconi, 
que só olha para o passado e tem o espírito consumido pelo ressentimento 
que nutre por aqueles que julga responsáveis pela sua derrocada, a qual, de-
veria reconhecer com humildade, foi ele mesmo que cavou, mais ninguém. 
Marconi não consegue se libertar de 2018. Acha que “tomaram” o seu manda-
to de senador, como se dele já fosse proprietário antes da manifestação das 
urnas. Enxerga culpados atrás de cada rocha, considerando-se vítima de uma 
conspiração. Afff… Isso não honra a sua antiga inteligência, quando engo-
lia opositores às carradas e era tido como um semideus da política estadual. 
Agora, perdeu a agilidade mental e o faro para a política de resultados. Até a 
sua imagem, gordo, mostra o quanto está desatualizado e lento para agir de 
acordo com os novos parâmetros da realidade histórica de Goiás. Vejam a foto 
de O Popular(reproduzida nesta nota): esse não é ele. Não pode ser.

ENtREViSta a o popUlaR Foi VaZia DE iDEiaS E plENa EM RESSENtiMENtoS
a entrevista desta semana é mais um desastre em uma sequência interminável de muitos na trajetória do ex-governador marconi Perillo desde 
a derrota de 2018. Não houve uma palavra sobre propostas para Goiás, a não ser voltar atrás, recuar no tempo ao que os seus governos fizeram, 
projetos que foram bem-sucedidos na época de antanho (sim, no mundo de hoje meia hora já define o que é velho), porém hoje provavelmente 
não funcionariam mais a contento porque caminha-se é para a frente, em um constante processo de mutação felizmente para melhor. 
de ré, quem anda é caranguejo. marconi, nesse ritmo, nunca ressurgirá. Nem mesmo se, eventualmente, for eleito para algum mandato 
no Congresso, que é o que restou para ele depois que perdeu o perfil majoritário. embarcando em equívocos e beliscando oportunidades 
aleatórias aqui e acolá, em uma visão de futuro para Goiás, jamais se recuperará, reduzindo-se ao diminuto círculo de bajuladores que o 
cerca e mantém a sua cegueira. ele acostumou-se a isso como governador, caiu por isso e não se mostra disposto a se libertar dessa prisão.

a VaNtaGEM DE caiaDo: SEU NoME RESUME UMa pRopoSta paRa GoiÁS
Candidato à reeleição, o governador ronaldo Caiado leva uma vantagem enorme sobre a oposição: seu nome resume o projeto de futuro que tem 
para Goiás. Caiado não precisa dizer nada. É público e notório que irá dar sequência ao modelo de gestão que vem aplicando desde que assumiu, 
há pouco mais de três anos. Uma fórmula que até os adversários reconhecem como positiva: responsabilidade fiscal, ajuste das finanças do estado, 
fim do desequilíbrio entre receitas e despesas, e ênfase radical na educação, nos programas sociais e na Segurança, áreas onde tem alcançado 
resultados realmente notáveis. mais quatro anos de Caiado serão mais quatro anos que têm tudo para levar Goiás a um patamar virtuoso como 
poucas vezes se viu, sob o embalo da recuperação do fluxo de caixa do governo, que já a partir deste ano mostra uma grande margem de sobras 
para investimentos. depois do plantio difícil e trabalhoso que foi o primeiro mandato, um segundo seria destinado à colheita dos frutos dourados. 

opoSiÇÃo pREciSa DiZER o QUE pENSaM paRa o FUtURo DaS GoiaNaS E DoS GoiaNoS
as cartas do governador ronaldo Caiado para as eleições de outubro estão na mesa, com transparência e precisão. Falta agora ver o jogo dos 
adversários, que já deveria ter sido revelado, mas segue exageradamente atrasado. dois candidatos estão mais ou menos determinados, Gustavo 
mendanha e major Vitor Hugo, e um terceiro, embora conhecido, carece de fôlego, Wolmir amado, do PT. Nenhum dos três foi capaz, até agora, de 
dizer a que virão. o que representam? Que ideias defendem? Qual a visão de amanhã que propõem para Goiás? Ninguém sabe, a não ser um quê 
genérico de contraposição. Wolmir, pelo menos, é sincero e humilde no afã de apenas garantir um palanque mínimo para Lula em Goiás. os outros, 
mendanha e major, ainda não lograram deixar claro qual o projeto alternativo de poder que sugerem para o estado.

QUalQUER caNDiDato apoiaDo poR BolSoNaRo tENDE a aSSUMiR o 2º lUGaR
as candidaturas de Gustavo mendanha e major Vitor Hugo nasceram de vontades individuais e não de um propósito coletivo qualquer, como sempre 
acontece com quem os grandes nomes que, até hoje, ascenderam ao governo de Goiás. Nesse sentido, a postulação do deputado federal tem vantagem 
sobre a do prefeito de aparecida (ex, a partir de hoje, quinta, 31), por uma razão óbvia: ele se comunica e bem com a base bolsonarista, que, mesmo sem 
a expressão do passado, ainda mostra um certo alento em Goiás e sabe o que quer. mendanha, fora os desígnios divinos de que acredita piamente ser 
destinatário, só conta com a simpatia que ainda atrai nos limites do seu município, permanecendo 100% desconhecido fora. apesar de se tratar do 2º 
maior colégio eleitoral dentre os 246 municípios goianos, é pouco para impulsionar um candidato a alçar voo em um pleito majoritário estadual.

caSal MENDaNHa acREDita REcEBER MENSaGENS DiREtaS DE DEUS 
em um discurso com forte conotação religiosa, dentro do estilo pessoal com que sempre se pronuncia, a primeira-dama de apare-
cida mayara mendanha comparou há poucos dias o marido Gustavo mendanha ao rei davi, que a Bíblia diz ter sido escolhido por 
deus para governar “o povo de Israel”. mayara se pronunciou em linguagem confusa e desordenada no evento de ex-prefeitos (com 
a presença de raros deles) no último dia 12, em uma chácara de eventos na periferia de aparecida, quando mendanha foi lançado 
candidato ao governo do estado. Beirando o fanatismo, em cultos evangélicos, ela costuma ter “surtos” de sublimação religiosa. e, 
juntamente com o marido repete a interlocutores que ambos recebem mensagens divinas apontando para a vitória de men-
danha nas eleições que se aproximam. Para os dois, ganhar as próximas eleições é uma questão de fé. em tempo: não há pro-
vas históricas de que o tal rei davi existiu. ele é aquele que derrubou o gigante Golias com uma estilingada, conforme a lenda. 

MaRcoNi pERDEU a MÃo paRa a política E HoJE
coMEtE ERRoS EM SEQUÊNcia. aSSiM NÃo Volta
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investimento de R$ 21,6 milhões

Governador Ronaldo Caiado inaugura 
Policlínica Estadual da Região Oeste

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou, nesta quarta-

-feira (30/03), a Policlínica 
Estadual da Região Oeste, 
em São Luís de Montes Be-
los, a quinta de sua admi-
nistração. Com aporte de 
R$ 21,8 milhões da atual 
gestão, sendo R$ 11,6 mi-
lhões na construção e R$ 
10,2 milhões para aqui-
sição de equipamentos, 
a unidade beneficiará 72 
municípios que compõem a 
macrorregião Centro-Oeste 
de Goiás. A estrutura foi 
projetada para realizar 23 
tipos de exames, além dos 
laboratoriais, e oferece 20 
especialidades. Além des-
ta, já operam as de Posse, 
Goianésia, Quirinópolis e 
Formosa, e deve ser inaugu-
rada em breve a unidade da 
cidade de Goiás.

“O combate à corrup-
ção deu espaço para que 

avançássemos em todas 
as áreas e ofertamos o que 
o povo não tinha: a regio-
nalização da saúde”, frisou 
Caiado. Os atendimentos 
em São Luís de Montes 
Belos foram iniciados em 
22 de março. “Há mais de 
uma semana os pacientes 
são atendidos, em respei-
to ao meu compromisso 
de só inaugurar obras em 
funcionamento e acabar 
com aquele pesadelo 
que abatia sobre os goia-
nos. Ninguém acreditava 
mais em inauguração”, 
ressaltou o governador. 
“Quero melhorar a vida 
em cada cidade. É o que 
me move”, completou.

A unidade terá um cus-
to anual para o Estado de 
cerca de R$ 26 milhões. 
“Entendemos que todos 
os 7,2 milhões de goianos 
são igualmente pagadores, 
não só os da capital. Preci-

sávamos levar estrutura de 
saúde de qualidade ao in-
terior do Estado’, observou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandri-
no. A estrutura possui uma 
equipe multiprofissional 
composta por assistente 
social, biomédico, enfer-
meiro, farmacêutico, fono-

audiólogo, psicólogo, nu-
tricionista e fisioterapeuta. 
Entre os exames que serão 
realizados estão mamo-
grafia, colonoscopia, ul-
trassonografia, tomografia 
computadorizada e teste 
ergométrico. 

“Consolidamos aqui, 
com a policlínica, São Luís 

como um dos maiores po-
los de Saúde do Estado de 
Goiás”, salientou o prefeito,  
Major Eldecirio, que lem-
brou ainda da estadualiza-
ção do hospital municipal 
e abertura de leitos de UTI 
pela primeira vez na re-
gião. “Não sabemos quan-
tas pessoas foram salvas”. 

Líder da bancada goiana 
no Congresso, a deputada 
federal Flávia Morais des-
tacou que o governador 
está se tornando “um re-
alizador de sonhos”, pelas 
entregas que faz à popu-
lação. “Obras estruturantes 
que jamais vão deixar que 
nosso Estado volte atrás”.

Unidade recebe investimento de r$ 
21,6 milhões do estado. estrutura tem 
capacidade para realizar 23 tipos de 
exames, oferece 20 especialidades 
e beneficia 72 municípios da 
macrorregião Centro-oeste de Goiás 
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Ronaldo Caiado durante inauguração da Policlínica Estadual da Região Oeste, em São Luís de Montes Belos, a quinta de sua gestão

seRviços de assistência esPecializada
A policlínica contará 

também com unidade mó-
vel de prevenção ao câncer 
de mama e colo uterino. A 
carreta atenderá aos mu-
nicípios que compõem a 
região de abrangência. A 
estrutura possui dois ma-
mógrafos. “Para todo e 
qualquer investimento do 
Estado, a exigência é que 
seja no mais alto padrão 

de excelência”, asseverou o 
governador. 

Após a inauguração, há 
previsão de que a popula-
ção seja beneficiada com 
mais dois tipos de serviço, 
que serão instalados de 
forma gradual. O primeiro 
é a hemodiálise; o outro 
refere-se à dispensação 
de medicamentos de alto 
custo. Neste último caso, 

pacientes poderão fazer 
a solicitação à policlínica, 
que intermediará a de-
manda junto à Central Ju-
arez Barbosa, em Goiânia. 
“Por todos municípios de 
Goiás, vemos  uma popula-
ção que tem voltado a sor-
rir, a se alegrar, porque tem 
um governador com sen-
sibilidade humana, que 
entende que o governo 

tem que trabalhar para 
atender os mais neces-
sitados e não pensar em 
empreiteira e empresá-
rio”, destacou o deputado 
estadual Rafael Gouveia.

Também estiveram pre-
sentes os secretários de Es-
tado César Moura (Retoma-
da), Joel de Sant’Anna Braga 
Filho (Indústria, Comércio 
e Serviços),  Marcio Cesar 

Pereira (Desenvolvimento 
Econômico e Inovação); de-
putados federal Delegado 
Waldir e estadual Charles 
Bento; presidente da Agên-
cia Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), Pedro Leonardo 
Rezende; vice-prefeito de 
São Luís de Montes Belos, 
Jorcelino Marques Júnior, 

presidente da Câmara Mu-
nicipal, Joaquim Monteiro, 
e secretária municipal de 
Saúde, Adriana Papel; reitor 
da Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), Antônio Cruvi-
nel; chefe de gabinete Alex 
Godinho; delegado-geral 
da Polícia Civil, Alexandre 
Lourenço; além de prefeitos, 
vereadores e comandantes 
da Segurança Pública.
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infraestrutura

Glaustin assina ordem de serviço para reforma 
de quadras poliesportivas em Senador Canedo

o deputado federal 
Glaustin da Fokus 
(PSC-GO) e o pre-

feito de Senador Canedo, 
Fernando Pellozo (PSD), 
assinaram nesta quarta-
-feira (30) uma ordem 
de serviço para reformar 

quadras poliesportivas na 
cidade, a partir de recursos 
destinados pelo parlamen-
tar em 2021. O diretor de 
Patrimônio da prefeitura, 
Thiago Lima, participou da 
solenidade de anúncio.

“Consegui R$ 477,5 mil 

no Ministério da Cidadania 
depois de a prefeitura me 
pedir em setembro do ano 
passado uma ajuda para 
melhorar a infraestrutura 
para a iniciação esportiva 
em Senador Canedo”, diz 
Glaustin. “A ideia é refor-

mar quadras no Jardim 
de Todos Os Santos, com 
o objetivo principal de 
promover inclusão social, 
mas também com o sonho 
de estimular a identifi-
cação de talentos e – por 
que não? – a formação de 

atletas de alto rendimento 
para representar o nosso 
estado em competições 
nacionais e mundiais.”

Além do investimento 
em infraestrutura no es-
porte, na última semana 
de 2021, prazo final para 

empenhar recursos federais, 
Glaustin garantiu junto à 
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf) R$ 715,6 mil para 
obras de pavimentação as-
fáltica em Senador Canedo.|

deputado federal garantiu ainda em 2021 r$ 477,5 mil a serem investidos em infraestrutura de iniciação esportiva
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“Consegui R$ 477,5 mil no Ministério da Cidadania depois de a prefeitura me pedir em setembro do ano passado uma ajuda 
para melhorar a infraestrutura para a iniciação esportiva em Senador Canedo”, diz o deputado federal Glaustin da Fokus

Thiago Moura, Secretário de Saude, prestigiando o deputado 
federal  Glaustin da Fokus por sua conquista ao esporte canedense

alego

Assembleia homenageia mulheres com a Comenda Berenice Artiaga

A tarde dessa quarta-feira, 
30, foi marcada pela rea-
lização da sessão solene 
de entrega da Comenda 
Berenice Artiaga, uma das 
mais altas honrarias da 
Assembleia Legislativa, 
para mulheres que fazem 
a diferença com sua for-

ça e atuação em Goiás. A 
sessão, resultado de pro-
positura conjunta das de-
putadas Delegada Adriana 
Accorsi (PT) e Lêda Borges 
(PSDB), foi comandada 
pelo presidente da Casa, 
deputado Lissauer Vieira 
(PSD), no plenário do Palá-
cio Maguito VIlela. 

Além dos três parla-
mentares, fizeram parte 
da mesa diretora dos tra-
balhos, a esposa do pre-

sidente, Kamila Vieira; a 
secretária de Estado da 
Educação, Fátima Gavioli, 
representando o gover-
nador do Estado, Ronaldo 
Caiado (UB); o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz (Re-
publicanos), e a primeira-
-dama da Capital, Thelma 
Cerqueira da Cruz.

Na ocasião, Adriana Ac-
corsi entregou a comenda 
para a delegada Cláudia 
Stoffel,  Superintendente 

da Polícia Judiciária, para 
a cantora Nirlei Maria de 
Almeida, a Nila Blanco, e 
para a professora Sandra 
Rodrigues Cabral.

A deputada Lêda Bor-
ges homenageou duas 
vereadoras: Cláudia Maria 
Nascimento Aguiar, de Val-
paraíso de Goiás, e Márcia 
Josefa Silva, de Trindade. 
Os demais parlamenta-
res também concederam 
a premiação, cada um 

deles, para duas ou mais 
mulheres. A sessão solene 
de entrega da Comenda 
Berenice Artiaga é em co-
memoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher, lem-
brado no mês de março.

Homenagens
Ao iniciar os trabalhos 

da homenagem, a depu-
tada Delegada Adriana 
Accorsi abriu os discursos 
da tarde saudando o pú-
blico presente e fazendo 
uma breve homenagem 
à ex-deputada que leva o 
nome da honraria. “A pri-
meira deputada estadual 
de Goiás, Berenice Artiaga, 
foi uma mulher multiface-
tada e à frente do seu tem-
po. Fico me perguntando 
o que ela diria se visse as 
mulheres ganhando, hoje, 
esse reconhecimento nas 
mais variadas áreas. Pen-
so que ela diria “isso é ser 
mulher”, comemorou.

Na sequência, Adriana 
lembrou que, apesar das 

conquistas, as mulheres 
ainda enfrentam muitas 
dificuldades para viver em 
condições dignas na socie-
dade atual. “Sei que, para 
cada uma de nós, chegar 
até aqui não foi e não é 
fácil. Temos que enfren-
tar, muitas vezes, dupla e 
mesmo tripla jornada de 
trabalho. Além de sermos 
desvalorizadas nos mais 
variados contextos, há ainda 
o medo de sermos assedia-
das, violentadas e mortas. 
Ser mulher é uma missão 
de risco diário”, alertou.

Dando continuidade às 
homenagens, a deputada 
Lêda Borges ocupou a tri-
buna e ressaltou a neces-
sidade de que as mulheres 
ocupem maiores espaços 
de poder e de decisão. 
Lêda iniciou sua fala ren-
dendo homenagem à co-
lega de Parlamento, Dele-
gada Adriana Accorsi. “É a 
minha única companheira 
da Casa, de luta, de vida e 
de projetos”, frisou.
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Sessão especial de entrega da Comenda Berenice Artiaga em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Por iniciativa 
das deputadas 
adriana accorsi 
e Lêda Borges, 
a assembleia 
Legislativa realizou 
sessão solene 
na tarde desta 
quarta-feira, 30, 
para homenagear 
mulheres com 
a entrega da 
Comenda Berenice 
artiaga
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goiânia

Rogério Cruz divulga lista com mais de 4,2 mil 
aprovadas na 3ª etapa do Renda Família + Mulher

a Prefeitura de Goiâ-
nia divulgou, nesta 
quinta-feira (31/03), 

lista com o nome de 4.273 
mulheres que serão con-
templadas na terceira e 
penúltima etapa do pro-
grama Renda Família + 
Mulher. Todas elas vão re-
ceber seis parcelas de R$ 
300, a serem pagas no dia 
10 de cada mês. O projeto 
é coordenado pela Secre-
taria Municipal de Políticas 
para as Mulheres (SMPM), 
e se destina a atender fa-
mílias em situação de vul-
nerabilidade social.

No total, mais de 8,6 
mil mulheres já recebe-

ram o benefício. E, com a 
terceira etapa, esse núme-
ro vai passar de 12,5 mil 
moradoras. De acordo com 
a prefeitura, as que se ins-
creverem até essa quinta-
-feira (31/03) ainda terão 
os seus cadastros analisa-
dos e estarão aptas a par-
ticipar da última etapa do 
programa, em maio.

“A transferência de ren-
da é essencial para que 
essas mulheres consigam 
sustentar suas famílias. 
Promovemos justiça social 
e devolvemos dignidade a 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade”, afirma o 
prefeito Rogério Cruz.

A Secretaria Municipal 
de Políticas para as Mu-
lheres explica que optou 
pela entrega direta do car-
tão à mulher por razões de 
segurança. Porque poderia 
haver casos, por exemplo, 
em que a pessoa contem-
plada mudou de endere-
ço ou não estava em casa 
para recebê-lo – o que 
causaria o indeferimento 
da inscrição. O cartão só 
pode ser entregue à mu-
lher que fez o cadastro.

As inscrições para o 
programa Renda Família 

+ Mulher terminam hoje 
(31/3), meia-noite. Só pes-
soas que moram em Goiâ-
nia podem receber o auxí-
lio. O benefício será pago 
a mulheres que estiverem 
em, pelo menos, uma das 
seguintes situações:  Per-
deram o emprego e renda;  
Trabalhadoras informais, 
autônomas e microem-
preendedoras individuais;  
Mulheres recém-saídas de 
abrigamentos;  Mulheres 
com medidas protetivas 
em situação de abriga-
mento; Mães solo (inteira-

mente responsáveis pela 
criação dos filhos, sem 
ajuda do pai, a partir de 16 
anos de idade).

Para a titular da Secre-
taria Municipal de Políti-
cas para as Mulheres, Ta-
tiana Lemos, o benefício 
é uma conquista para as 
goianienses. “Infelizmen-
te, durante a pandemia, as 
mulheres, maioria delas 
chefes de famílias, foram 
as primeiras a perderem 
seus empregos e muitas 
seguem com dificuldade 
de inserção no mercado 

de trabalho. Essa trans-
ferência de renda fará 
grande diferença na vida 
delas,” diz a secretária de 
Políticas para Mulheres, 
Tatiana Lemos.

A lista das mulheres 
contempladas nesta eta-
pa pode ser visualiza-
da no site: https://www.
goiania.go.gov.br/renda-
-familia-mais-mulher/. 
Para mais informações, 
as beneficiárias podem 
entrar em contato pelo 
direct do Instagram: @
secretaria_mulher.

Cartões serão distribuídos em 
encontros que vão acontecer 
em todas regiões da capital, no 
fim de abril. Cronograma será 
divulgado em redes sociais. Lista das 
contempladas pode ser visualizada 
no site da prefeitura. “Transferência 
de renda é essencial para que elas 
consigam sustentar suas famílias”, 
afirma Rogério Cruz
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Prefeitura de Goiânia divulga lista, nesta quinta-feira (31/03), com mais de 4,2 mil aprovadas na terceira etapa do Renda Família + Mulher: 
cartões já estão em produção, cronograma será divulgado em redes sociais, e as entregas serão realizadas por regiões no fim de abril 

oporturnidades

Prefeitura de Goiânia leva 800 vagas de emprego 
ao Jardim Novo Mundo, nesta quinta-feira (31/03)

A Prefeitura de Goiânia 
leva mais de 800 vagas 

de emprego, além dos 
serviços de atualização 

cadastral dos trabalha-
dores e produção de 
Carteiras de Trabalho 
e Previdência Social 
(CTPS), aos moradores 
do Jardim Novo Mun-
do, nesta quinta-feira 
(31/03). O atendimento 
acontece das 09h às 13h, 
no Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) do bairro, e faz par-
te do projeto Sine Móvel.

Criado na gestão do 
prefeito Rogério Cruz, o 
Sine Móvel leva toda a 
estrutura da plataforma 
nacional de empregos 
aos bairros da capital, de 
modo a facilitar o acesso 
do goianiense às oportu-
nidades de trabalho dis-
poníveis. Depois do Novo 
Mundo, o próximo setor a 
ser contemplado é o Par-
que Anhanguera, no dia 

23 de abril.
“A prefeitura quer levar, 

para perto da casa das 
pessoas, as oportunida-
des que a cidade oferece, 
sem que elas precisem 
se deslocar até a sede do 
Sine” afirma o prefeito. “A 
meta é ajudar as pessoas 
a construir a sua própria 
autonomia financeira”.

Entre as vagas ofere-
cidas estão as de auxiliar 

de linha de produção, 
economista, cozinheiro, 
costureiro, eletricista, me-
cânico, gerente comercial, 
entre outras. Os inte-
ressados devem levar 
documentos pessoais, 
comprovante de ende-
reço atualizado e car-
teira de trabalho (caso 
já possuam o documen-
to). Haverá cinco aten-
dentes à disposição.

atendimento acontece das 09h às 13h, no 
Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) do bairro. Sine Móvel facilita acesso 
às vagas de emprego existentes na cidade 
e oferece ajuda na produção de carteiras de 
trabalho e na atualização de cadastros
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14ª mostra
a terceira e última sessão-degustação da 

14ª mostra “o amor, a morte e as Paixões” 
acontecerá na próxima sexta-feira (01/04), 

às 19 horas, na Galeria CineX (antigo Banana 
Shopping, piso 1), em Goiânia. Com entrada 

promocional no valor de r$15 a meia entrada 
para todos, o filme selecionado pelo curador 

da mostra Lisandro Nogueira será “a 
felicidade das pequenas coisas”, que conta 

sobre uma verdadeira história de superação 
de um professor enviado para uma aldeia, 

com o objetivo de ensinar crianças com 
poucos recursos. a trama foi o primeiro 

filme do país Butão indicado ao Oscar como 
melhor filme internacional.

Festas de medicina
Festas de medicina da Unirv e Unifan 

movimentam Azzure Club neste final de semana.
os Parazim se apresentam nessa sexta (01), na 

Festa medicina Unirv, que também contará com 
show da cantora Liz maia, dj andré melo e Baile 

do Pedro finalizando a noite. No sábado (02), a 
turma se reunirá para Festa medicina da Unifan, 

com o aclamado ‘Que se Funkey’, a cantora allana 
macedo, mad dogz, andré melo + m2K.

Viiixe
Goiânia recebe ‘Viiixe’, evento considerado o 

maior festival de forró e piseiro do mundo.
Com uma lista de grandes artistas como: Tarcisio 
do acordeon, Zé Vaqueiro, Nattan, João Gomes, 

Xand avião e Vitor Fernandes, o Viiixe  Forró e 
Piseiro promete levantar o público com estilos 

cheios de gingado. o ritmo que vem ganhando 
o Brasil está chegando com tudo na capital 

goianiense, e o tão aguardado show acontecerá 
no shopping Passeio das Águas, no dia 23 de 

abril(sábado). Com espaço amplo, o que não vai 
faltar é espaço para cair na dança. os ingressos 

podem ser encontrados online no site Brasilticket.
com.br ou Fisicamente nas Óticas Paris, no 

Bahrem Bar ou Bahrem eldorado. 

coletiVo online
estão abertas as inscrições para o Coletivo online, 

versão 100% digital da Plataforma Coletivo 
Jovem, do Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB), 

que capacita e conecta jovens de 16 a 25 anos, 
moradores de comunidades de baixa renda, 
com oportunidades no mercado de trabalho 

através de uma rede de mais de 400 parceiros 
empregadores. as inscrições devem ser realizadas 

até 01 de abril ou enquanto houver vagas. a 
aceleração de iniciativas digitais está conectada 

ao compromisso do ICCB de impactar milhões 
de jovens na temática de inclusão produtiva 

como uma das alavancas de transformação e 
crescimento econômico para o país.

McDia Feliz 2022 - a próxima 
edição do mcdia Feliz, uma das 
principais campanhas do país 
em arrecadação de fundos para 
causas infantojuvenis, já tem data 
confirmada: 27 de agosto. Neste dia, 
toda a renda gerada com as vendas 
de sanduíches Big Mac será revertida 
para o Instituto ronald mcdonald, 
que promove a saúde e a qualidade 
de vida de crianças e adolescentes 
com câncer e suas famílias, e para 
o Instituto ayrton Senna. Na foto 
Paulo Camargo, presidente da arcos 
dorados, Bianca Provedel, diretora 
executiva Irm, roberto Campos de 
Lima, VP de expansão e relações 
Institucionais.

Superintendente- a 
ademi-Go dá mais um 
importante passo para 
a profissionalização de 
sua gestão e aprimorar 
ainda mais o serviço 
prestado para as empresas 
associadas. Com uma 
larga experiência no setor, 
Felipe melazzo assume o 
cargo de superintendente-
executivo da entidade 
com o desafio de oferecer 
mais suporte e celeridade 
às ações estratégicas da 
diretoria.

Congresso Gestar & Amar - Neste sábado, 2 de abril, 
ocorre o Congresso Gestar & amar, idealizado pela 
fotógrafa de parto e doula Samara Christiny estevão, 
que na ocasião irá lançar seu primeiro livro, ‘o que 
meus olhos veem’. o evento voltado para gestantes, 
tentantes, pais, avós, tios e toda a rede de apoio de 
uma gestação, começa às 8h e segue até às 18h, no 
auditório do Órion Business & Health Complex. Para 
mais informações (62) 98643-4073.

Mulheres Empreendedoras - a empresária do 
segmento da beleza, eliana martins foi uma das 
homenageadas na edição de 2022 do Prêmio mulheres 
empreendedoras. a premiação reconhece o trabalho e 
a relevância das mulheres na sociedade goiana.  
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r$ 28 milhões

“Quero melhorar cada cidade, é isso que me 
move”, diz Caiado ao entregar investimentos

Durante a passagem 
por São Luís de 
Montes Belos, nes-

ta quarta-feira (30/03), 
o governador Ronaldo 
Caiado inaugurou obras 
no município com inves-
timentos superiores a R$ 
28 milhões. São benefí-
cios que aprimoraram 
a segurança pública, 
educação e o serviço 
de saneamento básico. 
Mais cedo, o governador 
entregou a Policlínica 
Estadual da Região Oes-
te, que comporta atendi-
mentos em 20 especiali-
dades médicas.

“Meu objetivo, como 
governador, é implantar 
em cada município estru-
turas do governo. Aí, sim, 
estarei realizado. Quando 
cada prefeito tiver condi-
ção de agir, contando com 
toda a estrutura que tem 
do Governo de Goiás, esta-
rá de bom tamanho”, disse 
Caiado. Segundo enfatizou, 
seu intuito é que os 246 
prefeitos e prefeitas de 
Goiás, com as parcerias, 
“se sintam como gover-
nadores”. “Quero melhorar 
cada cidade, é isso que me 
move”, ressaltou.

O governador assinou 

ordem de serviço para a 
ampliação do sistema de 
abastecimento de água. 
Serão investidos R$ 17,7 
milhões na construção 
definitiva de uma nova 
captação no Ribeirão 
Santa Rosa, que vai ele-
var a produção de água 
em 117 litros de água 
por segundo. As obras 
têm previsão para ini-

ciar em maio deste ano 
e terminar no segundo 
semestre do ano que 
vem, beneficiando mais 
de 30 mil habitantes. 

Foi assinada também 
a ordem de serviço que 
oficializa a liberação de 
R$ 7,2 milhões para a 
para construção do Hos-
pital Veterinário da Uni-
versidade Estadual de 

Goiás (UEG).  No local 
serão realizados exames 
e atendimentos clínicos e 
cirúrgicos. Caiado lançou, 
ainda, o Programa de Pro-
dução e Transferência de 
Embriões. A UEG investirá 
cerca de R$ 3 milhões ao 
longo dos próximos cinco 
anos para consolidar sua 
vocação na área de Bio-
tecnologia Animal. 

“Estamos dispostos a 
trazer tecnologia de ponta, 
por meio das nossas pes-
quisas, para servir ao povo 
goiano. Obrigado, gover-
nador, por todo o incen-
tivo, esforço e fomento 
necessários para que 
pudéssemos fazer e de-
senvolver tecnologia e 
ciência”, disse o reitor da 
UEG, Antônio Cruvinel.

Governador assina ordem de 
serviço para ampliação do sistema 
de abastecimento de água e 
construção do Hospital Veterinário da 
Universidade estadual de Goiás (UeG), 
entrega Laboratório Include e novas 
sedes das polícias militar e Civil 
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Caiado, em São Luís de Montes Belos, ao entregar benefícios e autorizar obras: “Meu objetivo é implantar em cada município estruturas do governo”, ressaltou

cultura

Com exposições simultâneas, o MAC é  reaberto após dois anos 

Duas exposições marcam 
a reabertura do Museu 
de Arte Contemporânea 
de Goiás (MAC) após dois 
anos fechado ao público 
por causa da pandemia do 

novo Coronavírus. A soleni-
dade de abertura das mos-
tras será realizada nesta 
quinta-feira (31/03), às 20 
horas, no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, equipa-

mento administrado pelo 
Governo de Goiás, por 
meio da Agência Estadual 
de Turismo (Goiás Turis-
mo). As exposições ficam 
disponíveis ao público 
até o dia 27 de maio, com 
entrada gratuita.

Um dos destaques é o 
acervo doado pelo Instituto 
Fayga Ostrower em come-
moração ao centenário de 
nascimento da artista plás-
tica. No mezanino do MAC, 
serão exibidos 45 trabalhos 
doados pelos filhos de Fay-
ga, Ana Leonor (Noni) e Carl 
Robert, ao museu do Centro 

Cultural Oscar Niemeyer. 
Gravadora, pintora, dese-

nhista, ilustradora, teórica 
da arte e professora, Fayga 
Ostrower nasceu na Polônia, 
veio com a família para o 
Brasil como refugiada, rom-
peu com o figurativismo e 
abraçou o abstracionismo. 
Cinara Barbosa, curadora 
da mostra “Fayga Ostrower: 
diálogos ativos”, acredita 
que o primeiro benefício da 
doação é a participação do 
MAC nas comemorações do 
centenário da artista. 

Cinara adianta detalhes 
da exposição: “O que eu tra-

go nessa curadoria é buscar 
sinalizar a face dessa artista, 
mulher, como uma intelec-
tual preocupada em, além 
de criar, pensar e falar sobre 
arte. A proposta é apresentar 
um pouco tanto da produ-
ção gráfica da Fayga como 
criar uma sala de conversa, 
uma sala de estudos. E que 
o MAC tenha a possibilidade 
de estimular campos de es-
tudo em relação à obra dela 
para refletir e produzir arte”.

“Conversas: resis-
tência e convergência” 
Com inauguração na mes-
ma data, no andar térreo do 

MAC, a mostra “Conversas: 
resistência e convergência”, 
com curadoria de Paulo 
Henrique Silva, apresenta 
obras de 51 artistas con-
temporâneos do Planalto 
Central que pertencem ao 
Museu de Artes Plásticas de 
Anápolis (Mapa). A exposi-
ção é um recorte temporal 
que busca criar uma espé-
cie de raio-x da produção 
regional, apresentando um 
coletivo de artistas que 
moram e trabalham nos 
estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul 
e no Distrito Federal. 

duas mostras gratuitas celebram 
retomada da programação no museu 
de arte Contemporânea de Goiás após 
fechamento devido a pandemia. “Fayga 
ostrower: diálogos ativos” abrange boa 
parte da vida e criação da artista plástica 
polonesa naturalizada brasileira

eDucação e segurança 
Outra entrega foi da 

quadra poliesportiva do 
Colégio Estadual Presi-
dente Costa e Silva, onde 
o Governo de Goiás inves-
tiu R$ 410 mil. Na mesma 
unidade também foi ins-
talado mais um Labora-
tório Include. No espaço, 
os alunos têm acesso a 
cursos com metodologia 
e linguagem de software 
e hardware, desenvolvidos 

para viabilizar a inclusão 
social e econômica. 

Por fim, o governador 
entregou as sedes do 7° 
Comando Regional da 
Polícia Militar (CRPM) e 
da 7ª Delegacia Regional 
de Polícia. A delegacia foi 
construída com 100% de 
mão de obra do sistema 
prisional e contou com 
investimento de R$ 350 
mil, entre recursos muni-

cipais e de parceiros, como 
empresários e produtores 
rurais. O terreno foi cedido 
pelo governo federal.

“Hoje, temos em São 
Luís de Montes Belos as 
duas regionais, a da Po-
lícia Civil e a da Polícia 
Militar. Embora tenha 
sido feito um levanta-
mento de que aqui seria 
a cidade ideal para aten-
der às demais da região, 

todos esses benefícios 
não viriam sem a per-
missão do senhor, go-
vernador”, disse o prefei-
to do município, Major 
Eldecírio, ao agradecer a 
Caiado também pela im-
plantação na cidade de 
uma unidade de atendi-
mento do Vapt Vupt.

“O governador Ronal-
do Caiado tornou o Esta-
do igualitário. Todo canto 

de Goiás tem obra”, disse 
o deputado federal De-
legado Waldir. Deputado 
estadual, Charles Bento 
lembrou das dificuldades 
impostas pela pandemia 
às administrações. “Mas 
nosso governador pensa no 
melhor para o Estado. Acre-
ditamos nele e, hoje, está 
aqui o fruto do que ele fez, 
do que ele trabalhou. Esta-
mos colhendo”, ressaltou. 

Participaram também 
do evento os secretários 
estaduais de Saúde, Ismael 
Alexandrino; da Retomada, 
César Moura; de Indústria 
e Comércio, Joel Sant’Anna 
Braga Filho; de Desen-
volvimento e Inovação, 
Márcio César; a deputada 
federal Flávia Morais; o 
deputado estadual Rafael 
Gouveia; prefeitos da re-
gião e outras autoridades.
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Alopecia: Conheça sobre a condição que afeta 
a atriz e esposa de Will Smith, Jada Pinkett

No último domingo 
(27), a cerimônia do 
Oscar, em Los An-

geles (EUA), rendeu bem 
mais que a premiação, com 
a polêmica do ator Will 
Smith dando um tapa no 
rosto do comediante Chris 
Rock. Tudo aconteceu após 
o comediante fazer uma 
piada sobre cabeça ras-
pada de Jada Pinkett Smi-
th, apresentadora, atriz, 
cantora e esposa do ator. 
O que acontece é que na 
verdade, a artista sofre de 
alopecia, uma condição 
autoimune associada à 
queda de cabelos ou pe-
los do corpo.

Para a professora de 
enfermagem da Estácio, 
Vanessa Rosa, a alopecia 
é um dos problemas mais 
relacionados à perda de ca-
belo ou pelo entre homens 
e mulheres em qualquer 
parte do corpo. “Ela pode 
ser causada por influências 
genéticas, processos infla-
matórios locais ou doenças 
sistêmicas. A doença pode 
atingir aproximadamente 
2% da população mundial 
em diferentes níveis — pode 

afetar desde pequenas áre-
as do couro cabeludo ou da 
barba, por meio de lesões 
circulares, ou até causar a 
completa ausência dos fios 
em todo o corpo”, explica.

Entre as mais comuns 
entre o público feminino, 
segundo Vanessa, está a 
alopecia androgenética fe-
minina. “Embora ela atinja 
um público maior, existem 
outros tipos de alopecias fe-
mininas que podem acome-
ter o nosso couro cabeludo. 
Entender os diferentes tipos 
é fundamental para enten-
der o real problema”, cita.

Conhecida como Alo-
pecia Areata, a enfermeira 
explica que ela é uma do-
ença inflamatória que ina-
tiva os folículos capilares e 
provoca queda de cabelo. 
“A perda dos fios acontece 
em uma ou mais regiões 
específicas do couro cabe-
ludo. Esse tipo de alopecia 
feminina está frequente-
mente associado a fatores 
emocionais, como traumas 
físicos, estresse e quadros 
infecciosos (alérgicos)”, 
classifica a profissional.

Já a Alopecia Difusa 

é associada a escassez 
e queda de cabelo ace-
lerada, como descreve a 
professora a Estácio. “Ela 
acontece quando os fo-
lículos capilares passam 
por um período chamado 
eflúvio telógeno, no qual 
os fios pulam os estágios 
de crescimento capilar e 
vão direto para a fase de 
queda, podendo provo-
car a queda de 400 a 500 
fios diariamente. Mas não 
resulta em calvície total, 
já que o cabelo continua 
crescendo, ainda que em 
um ritmo mais lento”.

Assim como a Alopecia 
Androgenética Feminina, 
Vanessa comenta que a 

Alopecia Frontal Fibrosante 
pode ser associada a condi-
ções genéticas, hormonais 
e ambientais. “Esse tipo de 
queda de cabelo é mais 
comum entre mulheres na 
pós-menopausa e consiste 
em um processo inflama-
tório que destrói os folícu-
los capilares, impedindo o 
nascimento de novos fios. 
Sua principal característica 
é a regressão contínua da 
linha do couro cabeludo na 
região da testa”, reforça.

Por fim, a profissional ex-
plica que a Alopecia Senil 
é relacionada ao avanço da 
idade. “Ela costuma surgir 
após os 50 anos, quando 
os fios afinam gradativa-

mente e deixam o cabelo 
mais ralo. Muitas vezes é 
causada por questões hor-
monais, mas também pode 
se apresentar de forma na-
tural, provocada pelo en-
velhecimento”, difere.

Vanessa chama a aten-
ção para a questão estética, 
que se torna um diferencial 
para o público feminino. 
“Para algumas mulheres a 
alopecia se torna um so-
frimento, pois influencia 
diretamente e de modo ne-
gativo a estética, afetando 
assim a sua qualidade de 
vida ao meio social”, explica.

Além disso, a enfermeira 
conta que a fonte de zinco 
também é importantíssima 

quando se fala de pele e 
também do couro cabeludo.  
“A condição pode resultar 
em escamação do cou-
ro cabeludo, supercílios e 
uma alopecia difusa, outro 
sintoma da deficiência de 
zinco são os cabelos secos 
e ingovernáveis, mas estes 
sintomas são facilmente 
revertidos, com tratamen-
tos paliativos como a apli-
cação tópica do óleo de 
açafrão e outros”, indica.

A enfermeira reforça que 
os cuidados com os sinto-
mas da doença são neces-
sários em qualquer idade, 
gênero e local. “Com a que-
da de cabelo frequente, de 
até 100 fios de cabelos por 
dia, é bom procurar um es-
pecialista para acompanha-
mento. A doença não tem 
muitos sintomas, por isso é 
importante ficar atento para 
a queda constante e ter um 
tratamento eficaz”, indica.

Vanessa conta que a cal-
vície feminina não tem cura, 
mas tem tratamento. “Atu-
almente, existem diversas 
formas de tratar a doença, 
que vão desde medicamen-
tos tradicionais até procedi-
mentos inovadores, realiza-
dos para retardar a queda 
de cabelo. Para saber qual 
o método mais adequado 
para usar é importante 
procurar um profissional 
adequado”, finaliza. 

Professora da estácio orienta sobre 
definição, diferencial, cuidados, 
sintomas e tratamentos da doença
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Jada Pinkett Smith é apresentadora, atriz, cantora e esposa do ator Will Smith

ecoNomia

Caixa libera abono salarial para trabalhadores 
nascidos em dezembro

Trabalhadores da iniciativa 
privada nascidos em de-
zembro recebem hoje (31) 
o abono salarial ano-base 
2020. A Caixa Econômica 
Federal iniciou o paga-
mento em 8 de fevereiro 
e encerra o processo nesta 
quinta-feira. O calendário 
é baseado no mês de nas-
cimento do beneficiário.

O abono de até um sa-
lário mínimo é pago aos 
trabalhadores inscritos 

no Programa de Integra-
ção Social (PIS) ou no 
Programa de Formação 
do Patrimônio do Servi-
dor Público (Pasep) há 
pelo menos cinco anos. 
Recebe o abono agora 
quem trabalhou formal-
mente por pelo menos 30 
dias em 2020, com remu-
neração mensal média de 
até dois salários mínimos.

O benefício não é pago 
aos empregados domés-
ticos. Isso porque o abo-
no salarial exige vínculo 
empregatício com uma 
empresa, não com ou-
tra pessoa física. Jovens 
aprendizes também 
não têm direito.

Os valores pagos a cada 

trabalhador variam de 
acordo com a quantidade 
de dias trabalhados duran-
te o ano-base 2020.

Recebem o benefício 
cerca de 22 milhões de 
trabalhadores, com valor 
total de mais de R$ 20 
bilhões. Os recursos são 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

A Caixa informou que o 
crédito será depositado au-
tomaticamente para quem 
tem conta no banco. Os 
demais beneficiários rece-
berão os valores por meio 
da Poupança Social Digital, 
que pode ser movimentada 
pelo aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível a 
abertura da conta digital, o 

saque poderá ser realizado 
com o Cartão do Cidadão 
e senha nos terminais de 
autoatendimento, unida-
des lotéricas, Caixa Aqui 
ou agências, sempre de 

acordo com o calendário 
de pagamento.

Para os beneficiários 
residentes nos municí-
pios da Bahia, de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro 

em situação de emergên-
cia, devido às fortes chu-
vas, o pagamento foi li-
berado em 8 de fevereiro, 
independentemente do 
mês de nascimento .
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Os valores pagos a cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base 2020

Banco conclui 
calendário de 
pagamento do 
benefício em 2022
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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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Tite diz que seleção superou as 
expectativas diante da Bolívia

o técnico da se-
leção brasileira, 
Tite, afirmou que 

sua equipe superou as 
expectativas na goleada 
de 4 a 0 sobre a Bolívia 
na noite desta terça-
-feira (29), pela 18ª ro-
dada das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a 

Copa do Mundo de 2022 
(Catar), em partida dis-
putada nos 3.600 me-
tros de La Paz.

“Sim [superou] qual-
quer expectativa que 
pudesse colocar em cima 
desse desempenho, em 
termos de análise quali-
tativa e quantitativa. Vie-
mos para cá com tantas 
adversidades e fazer um 
placar tão elástico, com 
um número importante 
de finalizações, manten-
do nível e alternando 
sem perder o modelo”, 
declarou o comandante 

do Brasil em entrevista 
coletiva após a partida.

Quem também des-
tacou a performance do 
Brasil na altitude de La 
Paz foi o atacante Ri-
charlison, autor de dois 
gols. “Jogo muito difícil 
aqui na altitude. O pro-
fessor armou uma táti-
ca com a qual a equipe 
jogou muito bem. Estão 
todos de parabéns. Va-
leu o esforço. Seguimos 
em busca de todas as 
vitórias”, afirmou em 
mensagem divulgada 
nas redes sociais da 

Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF).

Sorteio dos 
Grupos da Copa

Após a disputa da 
última rodada das Eli-
minatórias Sul-Ameri-
canas para a Copa do 
Mundo, as atenções se 
voltam para o sorteio 
dos Grupos do Mundial, 
que está marcado para 
ser realizado na próxima 
sexta-feira (1), a partir 
das 13h (horário de Bra-
sília), em Doha (Catar).

Brasil goleou por 
4 a 0 mesmo 
jogando na 
altitude de La Paz
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“Sim [superou] 
qualquer expecta-

tiva que pudesse 
colocar em cima 
desse desempe-

nho, em termos de 
análise qualitativa 

e quantitativa”, 
declarou  Tite

O sorteio da Copa do Mundo, onde as seleções serão divididas 
em grupos, será realizado na sexta-feira (1º de abril)

fifa

Mais de 800 mil ingressos 
são comprados para Copa 
do Mundo no primeiro lote

Torcedores compraram 
804.186 ingressos para 
partidas da Copa do Mun-
do no Catar no final deste 
ano na primeira fase de 
vendas, disse a Fifa nesta 
quarta-feira (30).

A Fifa informou que o 
interesse pelos ingres-
sos veio principalmente 
de Catar, Estados Unidos, 
Inglaterra, México, Emira-
dos Árabes Unidos, Ale-
manha, Índia, Brasil, Ar-
gentina e Arábia Saudita.

Os ingressos para o 
jogo de abertura em 
21 de novembro - que 

contará com o anfitrião 
Catar - assim como a fi-
nal, em 18 de dezembro, 
foram as partidas mais 
procuradas.

O sorteio da Copa do 
Mundo, onde as seleções 
serão divididas em gru-
pos, será realizado na 
sexta-feira (1º de abril)

A Fifa acrescentou 
que os torcedores que 
não tiveram sucesso na 
primeira fase de vendas 
terão outra chance de se 
inscrever durante o pró-
ximo período de vendas 
em seu site em 5 de abril.

mundial terá 32 seleções e sorteio 
de grupos ocorrerá na sexta-feira, 1º
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