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Solenidade realizada nesta terça-feira (05) marca o 
lançamento do calendário de eventos para este ano, com 

novas edições do Fica, Canto da Primavera e TeNpo
política  |  3

rEtomada cultural

cAiADo AnUnciA mAis De 
r$ 20 mi pArA A cUltUrA

Di
vu

lg
aç

ãosEgurança pública

AleGo AprovA 
projeto De lei 

qUe possibilitA 
promoções nA 

políciA penAl
A matéria ajusta os critérios para 

promoção na carreira, modificando 
a atual redação do inciso IV do art. 

3º da Lei estadual nº 17.090, de 
2010, dentre outros dispositivos. 
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Duas certezas

O prazo final de desincompatibilização e 
de filiação visando às eleições de outubro 
colocou um ponto final em cima de muitas 
narrativas. Este é um tema muito batido 
no meio político de hoje. Mas é real. Ou 
melhor, continua sendo, normalmente, 
irreal. São histórias ou versões inventadas 
para justificar o que deveriam ser fatos po-
líticos, que nem sempre acontecem com 
a intensidade desejada por alguns atores 
políticos. O primeiro ato foi mais uma de-
sistência de Henrique Meirelles (PSD), que 
se apresentava como pré0candidato ao 
Senado. Meirelles é lembrado como candi-
dato em todas as eleições em Goiás desde 
2002. Neste ano, concorreu e se elegeu o 
deputado federal mais votado, até então, 
na história de Goiás. Perderia esse título, 
posteriormente, para Íris Araújo e Delega-
do Waldir. Meirelles foi eleito e não assu-
miu o mandato, pois foi comandar o Banco 
Central de Lula. Desde então, é lembrado 
como candidato desde prefeito de Anápo-
lis a governador de Goiás. Concorreu a pre-
sidência em 2018. Coleciona uma vitória, 
uma derrota e uma dezena de desistências 
no mundo das eleições. Continua gerando 
mais desconfiança. A outra história encer-
rada é a saída de Gustavo Mendanha da 
prefeitura de Aparecida de Goiânia e sua 
filiação ao Patriota. Com erros e acertos, 
com idas e vindas, Mendanha chega en-
fraquecido, partidariamente, mas como 
principal nome da oposição para o pleito 
de outubro. Até porque os outros ainda 
não colocaram o bloco na rua.

ritmo De campanha
Sem a agenda administrativa, Gustavo 
Mendanha iniciou a semana com uma 
série de entrevistas nos principais veícu-
los de imprensa. Lançou ainda um aplica-
tivo para receber sugestões para o plano 
de governo. É mais uma narrativa, mas 
que pode gerar empatia junto ao eleitor. 

DeDos cruzaDos 
para o senaDo
O líder das pesquisas para o Senado é Mar-
coni Perillo (PSDB), que tem direcionado 
discurso para campanha de governador. 
Pode mudar, mas esse é o seu momento. 
O vice-líder, Henrique Meirelles, cancelou o 
caminhão de mudança e fica em São Paulo. 
Cada candidato busca sua aliança, a par-
tir de agora. Wilder Moraes sal na frente, 
ao anunciar formação de chapa com Vítor 
Hugo (PL). João Campos(Republicanos), 

Alexandre Baldy (PP) e Delegado Waldir 
(União Brasil) disputam a simpatia de Ro-
naldo Caiado, agora com a companhia de 
Lisauer Vieira (PSD). Em princípio, a defini-
ção fica para julho. Até lá, a aposta maior é 
sobre consulta feita por Waldir ao TSE sobre 
candidaturas avulsas ao Senado. Existe pre-
cedente aberto em eleição no Pará em 2010 
e parecer favorável da assessoria técnica do 
TSE, reconhecendo que não há proibição 
para essa prática ma atual legislação. Se o 
plenário do TSE mantiver esse entendimen-
to, melhor principalmente para Caiado que 
não precisará costurar aliança. Caso contrá-
rio, pelo menos dois pretendentes vão cair 
nos braços da oposição.

coligação
A coligação negociada para terceira via 
na eleição presidencial não terá influên-
cia maior nas articulações estaduais. 
Não há verticalização nas coligações. Ou 
seja, o que for definido para presidente 
não precisa ser seguido nos Estado. Dife-
rente das federações, figura nova que via 
amarrar os partidos envolvidos nos pró-
ximos quatro anos. Três federações es-
tão desenhadas. A primeira envolvendo 
PSDB e Cidadania, a segunda com REDE 
e PSOL e outra com PT, PCdoB e PV.

conspiração
Matéria publicada no jornal O Globo cha-
ma a atenção para o fracasso anunciado 
em candidaturas bancadas por Jair Bolso-
naro nos Estados. João Roma, na Bahia, e 
Vítor Hugo, em Goiás, são citados como os 
mais extremos, que geram preocupação 
na direção nacional do PL. Por sua vez, essa 
mesma direção se sujeitou ao aval presi-
dencial para a definição dos palanques nos 
Estados. Vítor Hugo foi o deputado federal  
com menos votos na legislatura em Goiás. 
Foram 31 mil, a metade de José Nelto, 
o 16º eleito. Vítor chegou a Brasília na 
onda da bancada da bala, claro, e deve 
muito aos votos do Delegado Waldir, o 
bicampeão nas urnas goianas. 

governo em furos
A convivência com o Centrão tem sido 
positiva para o presidente Bolsonaro, 
que vem recuperando espaço nas pes-
quisas. Longe de imaginar uma vitória 
ainda, apesar do entusiasmo dos seus 
seguidores. Mas o efeito colateral vem 
sendo sentido. Em uma semana, o Cen-
trão trouxe dois dissabores. O primeiro 
com o fracasso na mudança da direto-
ria da Petrobras. O jeitinho para colocar 
nomes simpáticos ao grupo não colou 
e a esolha pode cair no colo do ministro 
Paulo Guedes. No comando do Fundeb, o 
Centrão produziu mais um milagre da ma-
temática, ao tentar comprar ônibus para 
transporte escolar pelo dobro do preço. 

clécio sob 
nova Direção

Polêmico, personalista e eterno seguidor 
de Íris Rezende, o vereador Clécio Alves 
mudou de casa na busca de mandato de 
deputado estadual. Deixa o MDB e vai 
para o Republicanos, partido do prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz. Reforça a cha-
pa para outubro e mantem espaços im-
portantes na administração municipal. 
Clécio já teve oportunidade de assumir 
mandato de deputado estadual e é um 
dos vereadores mais antigos da capital.

tenDência nacional
A janela partidária de filiação mostrou a 
vontade dos parlamentares e candida-
tos para a eleição de outubro. Dos par-
tidos tradicionais, o PT continua sendo 
destaque, se mantendo muito em fun-
ção do nome do eterno presidente Lula. 
O DEM se união ao PSL, formou o União 
Brasil, mas perdeu bancada na troca. O 
PL cresceu e tem a maior bancada, respi-
rando o ar bolsonarista. Outro que cres-
ce é o Republicanos. Conservador, conti-
nua sendo porto seguro de evangélicos 
e simpatizantes, mas está indo além da 
Universal. Fica como quinta maior ban-
cada no Congresso. MDB e PSDB min-
guam. E o PSD deixa de ser o sucesso 
que apresentava ser. Coincidentemente, 
o PSD fracassou na apresentação de um 
projeto nacional. 

caDê o lula?
Líder nas pesquisas, Lula indicou que 
“definiria” se seria ou não candidato em 
fevereiro. Entramos em abril com a mes-
ma “dúvida”. Dos nomes que figuram 
nas pesquisas, Lula é o único que não co-
municou a candidatura. Tem discurso de 
candidato, ação de candidato, claque de 
candidato, mas não assume. Conseguiu 
uma união poucas vezes vista da esquer-
da e costura, a partir de Alckmin, apoio 
de setores conservadores. Mas está de-
morando a vestir o uniforme e entrar 
definitivamente no jogo.

perDenDo tempo
Lula está perdendo o tempo. Não é a 
primeira vez. Principal cabo eleitoral 
dos setores progressistas, mantém o 
PT vivo em torno das suas vontades. 
Em 2018, mesmo preso, manteve até o 
último momento a candidatura, buscan-
do transferência de votos para o então 
pouco conhecido Fernando Haddad. 
Apesar do atraso, a estratégia funcionou 

no primeiro turno. No segundo, Lula co-
meçou a por tudo a perder ao permitir o 
primeiro ato de campanha de Haddad. O 
candidato foi à sede da PF em Curitiba 
para se aconselhar com o eterno presi-
dente preso...

maracanã vai esperar
O Vila Nova abre, nesta sexta-feira a 
temporada 2022 do Campeonato Bra-
sileiro. O jogo será contra o Vasco, no 
Rio. A equipe carioca dormiu no pon-
to. Sabendo do grande apelo em torno 
da presença do Vila na cidade, o Vasco 
tentou levar o jogo para o Maracanã, 
mas já não havia tempo. Melhor para 
o Fluminense, que recebe o Tigre pela 
Copa do Brasil, no dia 19. 

parabéns, meu guru!

Ulisses Sousa é uma pessoa que surge 
do nada e aparece em vários eventos 
públicos, em um mesmo dia. Figura sim-
pática, bom papo, gosta da política e da 
família. Deu uma pausa na agenda 
no final de semana para comemorar 
mais um aniversário. O que deixa 
alegres os seus seguidores, incluindo 
este humilde colunista. 

Água continua 
correnDo
Os políticos tomam um fôlego, mas já 
estão de olho nas articulações que serão 
fechadas em outubro. Alguns temas na 
mesa. Quem será candidato a senador 
ao lado de Caiado? Quem vai apostar 
em Mendanha? Marconi será candida-
to a governador? Vítor Hugo vai até o 
final? José Eliton vai? Pra onde? O PSD 
terá candidato a senador?

panDemia fora Da pauta
Ao contrário do que se imaginava, a 
pandemia da Covid-19 vai ficando fora 
do centro do debate dessa eleição. Os 
números estão caindo e a realidade é 
de mais tranquilidade, principalmente 
em função das vacinas e da diminui-
ção na circulação do vírus. Claro que 
vermos candidatos se vangloriando 
dos feitos em rpol da população. Ha-
verá ainda acusações especialmente 
contra os negacionistas. Mas a eco-
nomia promete dar o tom.

por que?
Os que falaram muito na semana passa-
da, preferem o silêncio agora.

“Eu gosto do serviço público, 
é onde me realizo” (Eduardo Leite)
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Mais investiMentos
O Governo de Goiás 

garantiu ainda mais ver-
bas para o setor cultural 
com o Programa Estadu-
al de Incentivo à Cultu-
ra – Goyazes. A ação visa 
apoiar projetos por meio 
de empresas privadas 
contribuintes do Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS). O governador Ro-
naldo Caiado garantiu R$ 
10 milhões para o fomen-
to ao setor.

Outra novidade é a 
reforma do Centro Cul-
tural Martim Cererê, com 
investimento de R$ 330 
mil, oriundo do Tesouro 
Estadual e emenda par-
lamentar. E ainda foi lan-

çada a Casa de Cultura de 
Goiás Altamiro de Moura 
Pacheco, localizada na 
Avenida Araguaia com a 
Rua 15, no Centro da ca-
pital. A iniciativa da atual 
gestão busca preservar a 
história e memória do Es-
tado e promover os cos-
tumes, tradições e cultura 
da região.

O Circuito das Cava-
lhadas está de volta com 
investimentos de R$ 1,3 
milhão. O evento integra 
o Programa de Interiori-
zação da Cultura, admi-
nistrado pela Secult, e 
auxiliará 12 municípios 
goianos na manutenção 
e realização das festivi-
dades. São eles: Pirenó-

polis, Jaraguá, Palmeiras 
de Goiás, São Francisco, 
Crixás, Santa Cruz de 
Goiás, Santa Terezinha, 
Hidrolina, Pilar de Goiás, 
Corumbá de Goiás, Posse, 
além da Cidade de Goi-
ás, principal novidade da 
temporada, que retorna 
após mais de 70 anos.

“Quem expressa e va-
loriza quem faz cultura, 
será um Estado, um país 
que vai muito longe”, dis-
se o prefeito da cidade de 
Goiás, Aderson Gouvea. 
“Governador dá continui-
dade e preserva cultura. 
Porangatu é uma cidade 
polo, que converge vários 
municípios. Este momen-
to da retomada é impor-

tante para o nosso Estado 
e, principalmente, para a 
nossa região Norte”, ana-
lisou a prefeita de Poran-
gatu, Vanuza Valadares. 

“Celebro a principal pa-
lavra que nos move: par-
cerias. Menos discursos 
e mais entregas. Assem-
bleia Legislativa e Gover-

no de Goiás estão unidos 
pelo bem do Estado e da 
cultura”, completou o de-
putado estadual Virmon-
des Cruvinel.

cultura

Ronaldo Caiado anuncia investimentos de mais de 
R$ 20 milhões para a retomada cultural no Estado

o governador Ronal-
do Caiado lançou, 
nesta terça-feira 

(05), no Teatro Goiânia, no 
centro da capital, a tem-
porada 2022 de festivais 
e mostras promovidas 
pela Secretaria de Estado 
de Cultura (Secult). Foram 
apresentadas ao público 
as informações sobre o 
23° Festival Internacio-
nal de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica), a Expo-
Cavalhadas, a 17ª Mos-
tra de Teatro Nacional 
de Porangatu (TeNpo), o 
21° Canto da Primavera 
– Mostra de Música de 
Pirenópolis e o concurso 
Canto da Primavera Kids.

O Governo de Goiás 
anunciou ainda a reforma 
de parte do Martim Cererê 

e a criação da Casa de Cul-
tura de Goiás Altamiro de 
Moura Pacheco.

As atrações fazem par-
te da estratégia de retor-
no presencial às ativida-
des do setor de maneira 
segura, por conta da pan-
demia de Covid-19, e têm 
o objetivo de valorizar a 
diversidade da cultura 
goiana. Para formular o 
novo calendário, o Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secult, firmou parceria 
com a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Susten-
tável (Semad), a Universi-
dade Estadual de Goiás 
(UEG) e com o Serviço So-
cial do Comércio (Sesc). 
Na solenidade, o Estado 
ainda celebrou convênio 

com as prefeituras muni-
cipais dos locais que re-
ceberão os eventos.

“Não existia sequer se-
cretaria de Cultura antes. 
Era uma subdiretoria de al-
guma secretaria do Estado. 
Um Estado só se firma, só 
é respeitado se, realmente, 
alavancar o orgulho de sua 
história”, relembrou Caiado. 
“Meu muito obrigado a to-
dos que fazem, preservam 
e representam a cultura do 
Estado de Goiás no exte-
rior. Muito obrigado por le-
varem a bandeira, o nome 
de Goiás para uma situa-
ção de destaque nacional. 
Quero dar condições para 
que vocês produzam o que 

há de melhor”, enfatizou o 
chefe do Executivo.

Titular das pastas de 
Cultura e da Retomada, 
César Moura ressaltou o 
foco da gestão. “A Secult é 
cultura para todo o Esta-
do. É democratização. É o 
dinheiro da cultura sendo 
usado para todo mundo 
que quiser fazer cultura 
em Goiás”, pontuou. “Esta 
é a verdadeira parceria 
público-privada. Nós te-
mos que nos envolver 
para fazer mais, melhor 
e mais barato”, explicou 
o presidente da Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado de Goiás (Fecomér-

cio), Marcelo Baiocchi.
O Fica ocorrerá na ci-

dade de Goiás de 24 de 
maio a 5 de junho e vai 
contar com mostras cine-
matográficas, debates e 
oficinas. Serão investidos 
R$ 5 milhões no festival. 
A Mostra de Teatro Nacio-
nal de Porangatu (TeNpo) 
será de 16 a 19 de junho 
e contará com espetácu-
los, performances circen-
ses e de dança, oficinas 
teatrais e palestras. Com 
investimento de R$ 1 mi-
lhão, distribuirá cachês 
com valores de R$ 12 mil 
para apresentações e R$ 
10 mil para cada oficina.

Já o Canto da Primave-

ra será realizado de 30 de 
agosto e 4 de setembro 
e terá 25 shows, oficinas, 
mesa redonda, além de 
cachês entre R$ 10 mil 
e R$ 20 mil. De 22 a 26 
de junho também haverá 
a estreia do Canto da Pri-
mavera Kids, direciona-
do ao público infantil de 
quatro a 11 anos de ida-
de. Serão distribuídos R$ 
18 mil em premiação. O 
governo anunciou ainda 
a ExpoCavalhadas, para 
27 de abril, na Praça Cí-
vica, em Goiânia, com o 
objetivo de divulgar as 
cavalhadas de 12 cida-
des. Serão investidos R$ 
1,8 milhão.

Solenidade realizada nesta terça-
feira (05) marca o lançamento do 
calendário de eventos para este 
ano, com novas edições do Fica, 
Canto da Primavera e TeNpo
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Secretário de Estado da Cultura, César Moura, destaca democratização do acesso aos editais e recursos da pasta para artistas de todo Estado 

“Não existia sequer secretaria de Cultura antes. Era uma subdi-
retoria de alguma secretaria do Estado. Um Estado só se firma, 
só é respeitado se, realmente, alavancar o 
orgulho de sua história”, relembrou Caiado



4 quarta-feira, 6 de ABRIL de 2022cidades

goiânia

Rogério Cruz assina termo de cessão de área 
pública para construção de subestação de energia

o prefeito Rogério 
Cruz assinou, nesta 
terça-feira (05/04), 

termo de cessão de área 
pública para construção 
da Subestação Riviera, no 
Setor Centro-Oeste, em 
Goiânia. Solenidade foi 
realizada no Paço Munici-
pal, e contou com a pre-
sença do diretor-presi-
dente da Enel Goiás, José 
Nunes de Almeida Neto.

“A subestação Riviera 
dará mais flexibilida-
de ao fornecimento de 
energia, com tecnologia 

capaz de reduzir o im-
pacto ambiental, e vai 
beneficiar cerca de 150 
mil clientes nos muni-
cípios de Goiânia, Apa-
recida de Goiânia e Se-
nador Canedo”, destaca 
Rogério Cruz, ao frisar 
que trabalho em con-
junto leva melhorias 
para a população.

“Estamos sempre 
atentos às demandas da 
população, e sabemos 
o quanto é importante 
esse investimento da 
Enel para aumentar a 

oferta e melhorar a qua-
lidade da energia en-
tregue aos goianienses”, 
completa o prefeito.

O projeto da subesta-
ção compacta prevê in-
vestimentos da ordem de 
R$ 60 milhões, por parte 
da Enel Distribuição Goi-
ás, e conta com a constru-
ção de 10 alimentadores 

que vão garantir mais 
flexibilidade no forneci-
mento de energia para a 
região, com o acréscimo 
de 50 MVA de potência 
ao sistema elétrico.

O diretor-presidente 
da Enel Goiás, José Nu-
nes, agradeceu ao muni-
cípio pela cessão da área 
pública. “Esse terreno es-

pecífico, por ser vizinho à 
linha, vai facilitar muito o 
atendimento à região. Sa-
ímos daqui e vamos orga-
nizar a questão da licença 
ambiental para iniciar a 
obra, quase que imedia-
tamente”, garante Nunes.

“Teremos muitas 
outras parcerias pela 
frente, sempre em be-

nefício da população”, 
arremata o diretor-pre-
sidente da Enel Goiás.

Participaram da soleni-
dade de assinatura, den-
tre outras autoridades; 
diretores Thiago Dorne-
les, Marco Pavan, André 
Gustavo, Thelio Marques 
e Reginaldo Santos; e o 
vereador Bruno Diniz.

Área, localizada no Setor Centro-
Oeste, abrigará Subestação Riviera, 
que receberá investimentos de R$ 60 
milhões por parte da enel distribuição 
Goiás. “Estrutura dará mais flexibilidade 
ao fornecimento de energia, com 
tecnologia capaz de reduzir impacto 
ambiental e beneficiar consumidores 
nos municípios de Goiânia, Aparecida 
de Goiânia e Senador Canedo”, 
ressalta prefeito Rogério Cruz
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Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz assina termo de cessão de área pública para construção de subestação de energia que beneficiará 150 mil 
pessoas: localizada no Setor Centro-Oeste, abrigará subestação Riviera, que receberá investimentos da ordem de R$ 60 milhões por parte da Enel 

saúde

Prefeitura de Goiânia oferece segunda dose de reforço contra 
Covid-19 a moradores com 60 anos ou mais, nesta quarta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), convoca 
todas as pessoas com ida-
des acima de 60 anos para 
tomar a quarta dose contra 
a Covid-19, a partir desta 
quarta-feira (06/04).

Estratégia integra o 
Plano Nacional de Ope-
racionalização de Vacina 
contra Covid-19 (PNO) do 
Ministério da Saúde (MS), 
e atende à Nota Técnica 
da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-GO), que 

recomenda a medida nos 
municípios goianos, com 
o propósito de assegurar 
maior proteção contra a 
doença a esse grupo es-
pecífico de pessoas. Doses 
estão disponíveis nos 73 
locais de vacinação da ca-
pital, a partir das 08h.

“É muito importante que 
a população idosa seja va-
cinada com a quarta dose. 
Estamos vencendo o vírus 
graças à vacinação correta, 
em todas as faixas etárias 
da população”, observa pre-

feito Rogério Cruz.
O titular da SMS, Durval 

Pedroso, anuncia que, tam-
bém a partir desta quarta-
-feira, gestantes e puérperas 
estão liberadas para tomar 
a vacina contra a Influenza 
no município. “Lembramos 
que as vacinas estão dispo-
níveis em 73 pontos de va-
cinação na capital, sendo 71 
unidades de saúde, o Clube 
da Caixa, localizado no se-
tor Bueno, e o drive-thru, no 
estacionamento do Estádio 
Serra Dourada, no Jardim 

Goiás”, pontua.
Goiânia já aplicou 

2.829.911 doses con-
tra Covid-19, sendo que 
84,4% da população acima 
de 05 anos já recebeu a 
primeira dose, e 77,8% da 
população acima de 05 
anos a segunda ou dose 
única . “Já aplicamos tam-
bém 510.103 doses de 
reforço e, até o momen-
to, aplicamos 4.764 do-
ses referentes à segunda 
dose de reforço”, afirma 
Durval Pedroso.

Imunização requer intervalo mínimo 
de quatro meses, a partir da aplicação 
do primeiro reforço. doses estão 
disponíveis nos 73 locais de vacinação 
da capital, a partir das 08h. Município 
libera, também, vacina contra gripe 
a gestantes e puérperas. “estamos 
vencendo o vírus graças à imunização 
correta, em todas as faixas etárias da 
população”, observa prefeito Rogério Cruz
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No Pelo 360 - Será 
realizado em Goiânia 
a segunda edição 
do festival NO PelO 
360, que é idealizado 
pela dupla goiana 
Hugo e Guilherme, 
na ocasião dividirá o 
palco com grandes 
artistas como raça 
Negra, dennis dJ e 
Netto, a apresentação 
está marcada para 
o próximo domingo, 
dia 10 de abril, no 
estacionamento 
do estádio Serra 
dourada. 

Podcast – O 
Podcast Fala 
aí, liderado 
Pelo Samuka, 
recebe diversos 
artistas de 
renome nacional 
e no mês de 
março uma das 
presenças ViP foi 
com o eX-bbb 
Yuri Nandes. 

Lei Geral de Proteção de Dados – lGPd -  a 
advogada laura Porto, irá abordar o tema 
lei Geral de Proteção de dados (lGPd), no 8° 
encontro Goiano de registro Civil Webinar, dia 9 
de abril, das 13h às 19h, no K Hotel. 

Certificado - Unimed Goiânia recebe certificado de parceira do Hemocentro, 
bruna leal Frasão, assistente de sustentabilidade da Unimed Goiânia, recebe 
o certificado do secretário estadual de Saúde, ismael alexandrino, e da 
diretora-geral da rede Hemo, denyse Goulart. 
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Divulgação

a culpa é do cabral
Cinco comediantes, representantes das mais diversas 

regiões do brasil, se encontram em um programa 
de TV e mudam a perspectiva da comédia nacional. 
Fabiano Cambota, rafael Portugal, Thiago Ventura, 

rodrigo Marques e Nando Viana formam o grupo 
humorístico ‘a Culpa é do Cabral’. O programa já 

conta com 11 temporadas e a partir deste sucesso, 
eles iniciam sua turnê em grupo. Goiânia recebe duas 

sessões esgotadas no dia 11 de abril, segunda-feira, às 
19h e 21h45 no Teatro rio Vermelho. devido ao grande 

procura, a terceira sessão foi aberta às 23h45.

Tecnoshow comigo
responsável por mais de 940 mil postos de trabalho 
e 60% do parque industrial de Goiás, o agronegócio 

goiano será debatido durante reunião do Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste (FCO), na sexta-feira 

(8), durante a 19ª edição da Tecnoshow Comigo 
2022, que acontece em rio Verde, no Sudoeste 

goiano. O encontro tem o apoio da associação Pró-
desenvolvimento industrial do estado de Goiás 

(adial). as linhas de crédito do FCO são atrativas 
para os produtores e empresários que pretendem 
adquirir caminhões e máquinas agrícolas durante 

o evento. Cerca de três mil equipamentos, que 
facilitam o trabalho no meio agropecuário, estarão à 

disposição na Tecnoshow Comigo.

congresso de biomedicina
O XVii Congresso brasileiro, V internacional de 

biomedicina e i Congresso brasileiro e internacional 
de biomedicina estética será realizado em Goiânia 

(GO), entre os dias 15 e 18 de junho de 2022, no 
Centro de Convenções. este é o primeiro evento 

presencial desde o início da pandemia da Covid-19 
em 2020. a programação oferecerá o que há 

de mais atual e relevante sobre a biomedicina 
com palestrantes renomados em suas áreas 

de atuação. O evento tem apoio do Conselho 
regional de biomedicina – 3ª região (CrbM-3) e 
a expectativa de público é aproximadamente mil 

pessoas, entre profissionais e acadêmicos.

meTaverso  
a Universidade Corporativa da WaM Group, a WaM 
ensino criou uma sala de aula em ambiente virtual.O 
projeto do espaço digital contou com a colaboração 

da gerente de extensão da WaM ensino, leticia 
Rufino, para sua execução e visa tornar as aulas mais 
dinâmicas e despertar a colaboração entre os alunos, 
além de prepará-los para a evolução das plataformas 

digitais. O professor e sócio-diretor WaM ensino, 
Pedro Monforte, explica que a marca está à frente do 
treinamento de profissionais em diversas cidades no 
país, de Gramado - rS à Fortaleza - Ce. Com as salas 

de aula no Metaverso todos os profissionais poderão 
ter um treinamento equiparado e de mais troca de 

experiências, fazendo as atividades práticas de forma 
simultânea no mesmo ambiente.
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segurança pública

Ronaldo Caiado destaca poder do conhecimento para 
progresso do País durante conferência da Adesg Goiás

a importância do co-
nhecimento foi um 
dos temas que nor-

tearam a conferência do 
governador Ronaldo Caia-
do durante aula inaugural, 
na noite desta terça-feira 
(05/04), do 2° Curso de 
Introdução à Atividade 
de Inteligência (CIAI) da 
Associação dos Diploma-
dos da Escola Superior de 
Guerra em Goiás (Adesg 
Goiás). O evento, realiza-
do no Palácio Pedro Lu-
dovico Teixeira, reuniu os 
50 estagiários inscritos, 
entre civis e militares.

“A cultura geral é algo 
que faz com que a pessoa 
assuma responsabilidades 
com o Brasil. Isso é mão 
dupla. Cada vez que estu-
da, você se apaixona e se 
dedica a retribuir ao País e 
aos brasileiros que aqui vi-
vem”, argumentou o gover-
nador. Conforme destacou, 
o conhecimento é a chave 
para se conquistar uma 
nação mais desenvolvida, 
homogênea, com políticas 
sociais fortalecidas e com 
melhor renda per capita. 

Caiado participou do 

curso em 1985. Nesta 
noite, durante palestra 
aos novos matriculados, 
contou um pouco sobre 
como o conteúdo contri-
buiu com a expansão de 
sua visão profissional, bem 
como a decisão de iniciar 
uma vida pública. “Reco-
nheço que muito daquilo 
que produzi foi aflorado 
diante do conhecimento 
que absorvi no curso da 
Adesg”, disse ao lembrar 
que, antes de governador, 
já foi deputado e senador. 
Ainda de acordo com ele, o 
maior legado que carrega 
enquanto adesguiano é a 
capacidade de dialogar.

O delegado da Adesg 
Goiás e coronel veterano 
do Exército, Marcelo Vila-
nova, agradeceu a confe-
rência ministrada por Caia-
do e deu boas-vindas aos 
participantes. “Esperamos 
que os conhecimentos e 
as técnicas aprendidas no 
curso possam estimular 
os nossos profissionais na 
valorização do sentimento 
de amor à pátria e ajudá-
-los em um dos grandes 
desafios da atualidade: a 

inteligência organizacio-
nal e corporativa na gestão 
pública e privada”, afirmou. 

Um dos estagiários é o 
bombeiro militar Marcos 
Ráime. Ele comentou que 
a turma é composta por 
“pessoas que querem fazer 
um País diferente e garantir 
dias melhores para a socie-
dade”. Também afirmou que 
a gestão de Caiado à fren-
te do Estado serve como 
inspiração. “A liderança é 
uma poderosa combina-
ção de estratégia e cará-
ter”, disse, referindo-se à 
trajetória do governador. 

O curso segue até 2 de 
setembro. Até lá, estão pre-
vistas 72 horas de aulas. 

Constam no cronograma 
abordagens sobre os con-
ceitos ligados à Inteligên-
cia, além de vistorias às 
estruturas de instituições 
federais e estaduais que 
cuidam do setor. O dele-
gado afirmou que todo 
conteúdo ministrado está 
relacionado ao lema do ór-
gão: “Um só coração, uma 
só alma pelo Brasil”. 

Sobre a Adesg
A Adesg Goiás é uma 

organização sem fins lu-
crativos que iniciou seus 
trabalhos em 1971, minis-
trando cursos, seminários 
e painéis sobre Política e 
Estratégia. Ao longo de 51 

anos de história, diplomou 
profissionais de diversas 
áreas da sociedade. Hoje 
com mais de dois mil in-
tegrantes, a entidade atua 
como difusora de concei-
tos e estudos conjunturais 
relativos à segurança e 
ao desenvolvimento, com 
ênfase na defesa nacio-
nal, por meio de métodos 
planejados, seguindo a 
linha de pesquisa da Es-
cola Superior de Guerra 
(ESG), centro de estudos 
e pesquisas associado ao 
Ministério da Defesa do 
governo federal.

Participaram do even-
to o presidente da Adesg 
Nacional, coronel vetera-

no Celente Videira; o pro-
curador-geral de Justiça 
de Goiás, Aylton Vechi; o 
representante do Tribunal 
de Justiça de Goiás, de-
sembargador Guilherme 
Gutemberg; os secretários 
de Estado Joel Sant’Anna 
(Indústria, Comércio e Ser-
viços) e coronel Luiz Carlos 
de Alencar (Casa Militar); o 
comandante-geral do Cor-
po de Bombeiros, coronel 
Esmeraldino Jacinto de Le-
mos; o diretor-geral de Ad-
ministração Penitenciária, 
Josimar Pires; o deputado 
estadual coronel Adailton; 
além de representantes 
das forças armadas e de-
mais autoridades.

em sua 2ª edição, curso de introdução à 
atividade de inteligência será ministrado 
a 50 participantes civis e militares. 
Conferencista da aula inaugural, 
governador menciona aprendizado que 
teve quando foi aluno, em 1985

An
dr

é 
Sa

dd
i 

Governador Roanldo Caiado ministra palestra na abertura do 2° Curso de Introdução à Atividade de Inteligência da Adesg 

A Assembleia Legisla-
tiva de Goiás aprovou, 
em segunda votação, na 
tarde desta terça-feira 
(5), projeto de lei que al-
tera a Lei nº 17.090/10, 
que dispõe sobre as 
classes e padrões de 
subsídios nas carreiras 
dos Policiais Penais da 
Diretoria-Geral de Ad-
ministração Penitenciá-
ria (DGAP). O projeto de 
lei nº 1.390/22, do Poder 
Executivo, foi aprovado 
por unanimidade e agora 
segue para sanção do go-
vernador Ronaldo Caiado.

A matéria ajusta os 
critérios para promoção 
na carreira, modifican-
do a atual redação do 
inciso IV do art. 3º da 
Lei estadual nº 17.090, 

de 2010, dentre outros 
dispositivos. Também 
redistribui 2.850 vagas 
do cargo de Policial Pe-
nal, de forma piramidal. 
As alterações alcançam 
os servidores efetivos 
da DGAP, mas não mo-
dificam suas atribuições, 
tampouco o exercício de 
suas funções.

“Com a lei aprova-
da, vamos destravar as 
promoções dos poli-
ciais penais, que há dez 
anos não tinham esse 
direito garantido. Isso é 
fruto do compromisso 
do governador Ronaldo 
Caiado com a segurança 
pública e com a Polícia 
Penal”, destaca o diretor-
-geral Josimar Pires.

“É uma conquista 

muito grande para a Po-
lícia Penal. Agradeço o 
empenho do governador 
e do ex-secretário da Se-
gurança Pública, Rodney 
Miranda, que nos ajudou 

no trabalho de articu-
lação interna e políti-
ca. Sem eles e o nosso 
corpo técnico dentro da 
DGAP, não teríamos con-
seguido esta aprovação”, 

emenda Josimar Pires.
No projeto enviado 

pelo Executivo, a DGAP 
esclarece, ainda, que a 
Lei Estadual nº 20.421, 
de 7 de março de 2019, 

extinguiu a classe inicial 
das carreiras dos outro-
ra agentes de segurança 
prisional, atuais poli-
ciais penais. “Por isso, 
faz-se necessário o ajus-
te do parágrafo único do 
art. 1º da Lei Estadual 
nº 17.090, de 2010, para 
que a lei regente da car-
reira esteja adequada à 
norma alteradora”, frisa 
o diretor-geral.

As despesas resultan-
tes das alterações nos 
critérios de promoção da 
carreira de Policial Penal, 
incluídas no projeto de 
lei 1.390/22, são compa-
tíveis com as atuais pro-
jeções de crescimento da 
despesa primária total e 
da despesa primária cor-
rente da DGAP.
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Projeto que altera plano de cargos e remunerações segue para sanção do governador Ronaldo Caiado

Alego aprova projeto de lei que possibilita promoções na Polícia Penal
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a Vitrine da música
O Flamboyant Shopping acaba de anunciar nova temporada do in Concert. O projeto está de volta e 
ainda mais eclético, contemplando gêneros musicais como MPb, samba, forró, rock, pop rock nacional e 
presença de artistas convidados. Para a abertura do projeto, dia 26 de abril, o grupo Falamansa traz ao 
palco muito carisma e gêneros musicais que consagraram a banda, a exemplo do forró universitário e o 
xote. reforçando a dinâmica da temporada, o show contará com participação especial da rainha do forró, 
elba ramalho, interpretando algumas canções. Com shows mensais, até outubro os lovers do projeto 
poderão conferir sete apresentações. O encerramento será em clima de roda-de-samba, no mês de ou-
tubro, quando Zeca Pagodinho se apresenta pela primeira vez na vitrine da música, no dia 25 de outubro.

metaVerso
a Universidade Corporativa da WaM Group, a WaM ensino criou uma sala de aula em ambiente 
virtual.O projeto do espaço digital contou com a colaboração da gerente de extensão da WaM en-
sino, Leticia Rufino, para sua execução e visa tornar as aulas mais dinâmicas e despertar a colabo-
ração entre os alunos, além de prepará-los para a evolução das plataformas digitais. O professor e 
sócio-diretor WaM ensino, Pedro Monforte, explica que a marca está à frente do treinamento de 
profissionais em diversas cidades no país, de Gramado - RS à Fortaleza - CE. Com as salas de aula 
no Metaverso todos os profissionais poderão ter um treinamento equiparado e de mais troca de 
experiências, fazendo as atividades práticas de forma simultânea no mesmo ambiente.

Biomateriais

JbS Couros anunciou um aporte de 40 mil euros para a criação de um Centro de Pesquisa que apoia-
rá o desenvolvimento de conhecimento sobre a sustentabilidade de biomateriais – considerando 
o processo do início ao fim –, o Biomat em Milão, na Itália. A organização será gerenciada pela 
Spin 360, consultoria especializada em modelos de negócios sustentáveis. O objetivo da iniciativa 
é promover e consolidar estudos científicos aprofundados a respeito dos impactos ambientais na 
cadeia de valor de biomateriais – inclusive do couro – e estabelecer parâmetros e melhores práticas 
de produção. O anúncio do investimento foi feito pelas duas empresas fundadoras do projeto, em 
um evento prévio à Asia Pacific Leather Fair (APLF), uma das principais feiras do setor, promovida 
em dubai, nos emirados Árabes. O gerente de Sustentabilidade da JbS Couros, Kim Sena, e o CeO 
da Spin 360, Federico brugnoli, estiveram presentes na cerimônia.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Pravaler, principal plataforma de acesso e soluções para o ecossistema de educação do 
Brasil, promoverá, no dia 7 de abril, a partir das 19h, o Meetup Pravalab. O evento, que será 
transmitido pelo canal do Pravaler no YouTube, inaugura uma série de encontros previstos 
pela empresa dedicados à inovação tecnológica. O encontro tem como objetivo trocar ideias 
e aprendizados entre os especialistas do Pravaler: Marcelo Malcher (CTO), Fernando Tralci (ge-
rente de Plataforma e Cibersecurity) e Vivian Liu de Oliveira (head de Dados e Agilidade); profis-
sionais do mercado e os participantes interessados no tema de Tecnologia da Informação.

receita Federal

Prazo para entrega da declaração 
do IR é prorrogado para 31 de maio

a Receita Federal pror-
rogou para o dia 31 
de maio de 2022 o 

prazo final para a entrega 
da declaração de ajuste 
anual do Imposto de Renda, 
que tem como base os ren-
dimentos obtidos no ano de 
2021. A nova data consta 
da Instrução Normativa nº 
2.077, publicada no Diário 
Oficial da União de hoje (5). 
O prazo previsto anterior-
mente era 29 de abril.

De acordo com a Receita, 
objetivo da prorrogação é 
diminuir eventuais efeitos 
da pandemia da covid-19 
que possam dificultar o pre-
enchimento e envio das de-

clarações, “visto que alguns 
órgãos e empresas ainda 
não estão com seus serviços 
de atendimento totalmente 
normalizados”. Até o final 
de março, a Receita Federal 
contabilizava quase 6 mi-
lhões de declarações de Im-
posto de Renda de Pessoa 
Física (IPRF) entregues. A 
expectativa é de que 34,1 
milhões sejam enviadas 
até o final do prazo.

De acordo com as regras, 
estão obrigadas a apresen-
tar a Declaração de Ajuste 
Anual os cidadãos que tive-
ram, em 2021, rendimentos 
tributáveis com valor acima 
de R$ 28.559,70.

A Instrução Normativa de 
hoje mantém o cronograma 
para a restituição dos cinco 
lotes aos contribuintes. O 
primeiro está previsto para 
31 de maio. Os segundo e 
terceiro lotes serão restitu-
ídos no dia 30 de junho e 
de julho. O quarto lote está 
previsto para 31 de agosto; 

e o quinto, para 30 de se-
tembro.

Auxílio 
emergencial

Em fevereiro, quando 
foram anunciadas as re-
gras para a declaração 
deste ano, técnicos da Re-

ceita Federal lembraram 
que o auxílio emergencial, 
pago pelo governo para 
amenizar prejuízos causa-
dos pela pandemia, é con-
siderado tributável.

Assim, se a pessoa re-
cebeu, além do salário, o 
auxílio emergencial e, so-
mando esses rendimentos 
tributáveis, ultrapassar o 
limite de R$ 28,5 mil, ela 
estará obrigada a apresen-
tar declaração de IR.

No caso de rendimen-
tos considerados “isentos, 
não tributáveis ou tribu-
tados exclusivamente na 
fonte”, quem recebeu va-
lor superior a R$ 40 mil é 
obrigado a declarar.

Também são obrigados a 
declarar aqueles que, no dia 
31 de dezembro de 2021, 

possuíam propriedade de 
bens ou direitos, inclusive 
terra nua, acima de 300 mil; 
e pessoas que, na atividade 
rural, receberam rendimen-
tos tributáveis com valor 
acima de R$ 142.798,50.

Imposto a pagar
De acordo com a Receita 

Federal, o imposto a pagar 
apurado também teve seu 
vencimento adiado para o 
final do mês de maio. “As 
datas permitidas para a op-
ção pelo débito automático 
passam a ser 10 de maio, 
para a primeira cota, e até 
31 de maio para as demais. 
Ou seja, para as declarações 
enviadas após o dia 10 de 
maio, o pagamento da pri-
meira cota deverá ser reali-
zado com DARF”. 

instrução normativa com nova data 
foi publicada no dOU de hoje
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De acordo com a Receita Federal, o imposto a pagar apurado 
também teve seu vencimento adiado para o final do mês de maio
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Alzheimer: identificados 42 genes 
para conhecer melhor a doença

Grupo de pesquisado-
res europeus iden-
tificou 75 áreas do 

genoma humano associa-

das à doença de Alzhei-
mer, das quais 42 nunca 
tinham sido relacionadas 
à doença. A nova lista de 
genes oferece oportuni-
dade para melhor com-
preensão dos processos 
degenerativos, assim 
como novas pistas para 
tratamento mais eficaz.

O estudo recolheu da-
dos de 111.326 casos 

para caracterizar o quadro 
genético da doença de Al-
zheimer. Para estudo com-
parativo foram também 
analisados dados do ge-
noma humano de 677.663 
indivíduos saudáveis.

Os genomas foram 
fornecidos por clínicas 
em mais de 15 países da 
União Europeia e dados 
provenientes da Argentina, 

Austrália, do Brasil, Canadá, 
da Islândia, Nigéria, Nova 
Zelândia, do Reino Unido e 
dos Estados Unidos.

“Esse é um estudo de 
referência no campo da 
pesquisa do Alzheimer e é 
o resultado de 30 anos de 
trabalho”, disse a coauto-
ra do estudo Julie Willia-
ms, diretora do Centro de 
Pesquisa de Demência do 

Reino Unido, na Universi-
dade de Cardiff.

Os 42 genes associados 
à doença indicam novos 
caminhos para combater 
sua progressão. Se o taba-
gismo, a atividade física 
ou a dieta podem influen-
ciar o risco de desenvol-
ver o Alzheimer, Williams 
destaca que a genética 
pode também contribuir 

para a patologia.
“Sessenta a 80 por 

cento do risco de doença 
é baseado na nossa ge-
nética e, portanto, deve-
mos continuar a procu-
rar as causas biológicas 
e desenvolver tratamen-
tos muito necessários 
para milhões de pesso-
as afetadas em todo o 
mundo”, observou.

estudo é de 
um grupo 
de cientistas 
europeus
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sistema imunolóGico
Além do já conheci-
do gene APOE e4 ou 
das proteínas de beta-
-amilóide e tau, na nova 
lista estão identificados 
genes associados a pro-
cessos de inflamação e 
células do sistema imu-
nilógico que podem da-
nificar células cerebrais.

A análise detalhada 
de um regulador imuno-
lógico chamado Lubac, 
necessário ao corpo para 
ativar os genes e prevenir 
a morte celular, foi um 
dos pontos de partida.

O estudo descobriu 
que a microglia, célula do 

sistema imunológico no 
cérebro, que tem por mis-
são “tirar o lixo” – limpar 
os neurônios danifica-
dos – desempenha papel 
fundamental em pessoas 
diagnosticadas com do-
ença de Alzheimer.

Alguns dos genes des-
cobertos podem fazer 
com que a microglia seja 
menos eficiente. Se essa 
célula perder eficácia, “a 
doença poderá ser acele-
rada”, disse Julie Williams.

O estudo identificou 
também genes associa-
dos à inflamação, que 
envolvem citocinas ou 

proteínas capazes de 
provocar a morte de cé-
lulas tumorais. O mau 
funcionamento dessas 
proteínas pode permitir 
que inflamações evolu-
am para tumores.

O corpo desencadeia 
processo inflamatório 
como mecanismo de de-
fesa para matar agentes 
patogênicos. Desem-
penha também papel 
na remoção de células 
danificadas. O estudo 
encontrou um conjunto 
de genes associados às 
proteínas de Necrose 
Tumoral Alfa, como é 

denominado.
Durante a análise 

desses processos, a in-
vestigação encontrou 
uma proteína que se 
destacou no sistema 
imunológico para regu-
lar a inflamação. Embora 
o verdadeiro papel do 
processo químico seja 
reunir as defesas do cor-
po para a luta contra a 
infecção, essa reação 
também tem impacto 
em muitas doenças au-
toimunes, nas quais o 
corpo se volta contra 
si mesmo, como artrite 
reumatoide, psoríase, 

doença de Crohn e dia-
betes tipo 1, explicam os 
cientistas.

As interações gené-
ticas foram encontra-
das pelo estudo e todas 
mostram que “a doença 
de Alzheimer é multi-
fatorial, composta de 
diferentes patologias, 
e cada pessoa tem seu 
próprio caminho”, disse 
Richard Isaacson, diretor 
da Clínica de Prevenção 
de Alzheimer, do Centro 
de Saúde do Cérebro, 
da Faculdade de Medi-
cina Schmidt da Florida 
Atlantic University.

“A doença se apresen-
ta de maneira diferente 
e progride de maneira 
diferente em pessoas di-
ferentes”, explicou Issac-
son. Essas descobertas 
fornecerão aos cientis-
tas novos indicadores e 
ferramentas para tra-
tamentos, medicamen-
tos e conselhos para 
alterações de estilo de 
vida, que podem redu-
zir o risco da doença 
cerebral, dizem os pes-
quisadores. Para Isaacson, 
o futuro da doença de Al-
zheimer é a medicina de 
precisão e prevenção.

“Sessenta a 80 por cento do 
risco de doença é baseado 

na nossa genética”, 
observou Williams
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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

Atlético-GO recebe a LDU no 
Antônio Accioly e faz 4 a 0

o Atlético-GO goleou a 
LDU (Equador) por 4 
a 0, nesta terça-feira 

(5) no estádio Antônio Ac-
cioly, pela primeira rodada 
da fase de grupos da Copa 
Sul-Americana. O resultado 

deixou o Dragão na ponta 
da classificação de sua cha-
ve, a F, com três pontos.

Após um primeiro tempo 
movimentado, mas sem gols, 
o Atlético-GO abriu o placar 
aos 16 minutos da etapa fi-

nal, quando Jorginho recebeu 
de Wellington Rato para mar-
car. Quinze minutos depois o 
camisa 10 assumiu o papel 
de garçom e, após boa jo-
gada individual, cruzou para 
Shaylon deixar o dele.

Mas a equipe brasileira 
queria mais, e conseguiu 
o terceiro aos 41 minutos, 
em uma cobrança ensaiada 
de falta que terminou em 
uma pancada do lateral 
Hayner. O quarto saiu já 

aos 48, com o volante Ri-
ckson aproveitando rebote.

O Dragão volta a entrar 
em campo pela competição 
na próxima terça (12), con-
tra o Defensa y Justicia (Ar-
gentina) fora de casa.

dragão vence em 
casa com gols de 
Jorginho, Shaylon, 
Hayner e Rickson

Di
vu

lg
aç
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