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esporte

Benefício garante R$ 350 mensais a pessoas de baixa renda que não possuem 
moradia própria. No município, a primeira-dama também entregou 800 cobertores 
da Campanha Aquecendo Vidas 2022 e distribuiu unidades do Mix do Bem, alimento 

saboroso e nutritivo que integra o programa de segurança alimentar NutreBem

Previsão é de que mais de 2.000 atletas profissionais e amadores participem da prova - cidades | 4

cidades  |  4

aluguel social entrega 500 cartões 
a famílias de planaltina de goiás

nova data: aparecida correndo pela 
vida será realizada em 10 julho
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Bolsonaro perdeu?

o presidente Jair Bolsonaro (PL) reto-
mou, nos últimos dias, o discurso gol-
pista, com ataques ao STF e às urnas 
eletrônicas, já questionando o resulta-
do de uma eleição que não aconteceu. 
Coincidentemente, faz isso no exato 
momento em que as pesquisas apon-
tam para um quadro de estagnação. 
Bolsonaro estava dissolvendo na opi-
nião pública. Levou o Centrão mais pra 
dentro do Planalto diminuiu o discurso 
de ódio e conseguiu recuperar espaço. 
as pesquisas mostraram isso. Como 
mostram um índice muito próximo do 
teto. o pior dado para o presidente, 
no momento, é que a sua rejeição não 
consegue ficar abaixo dos 50%. o es-
tranho é que o normal é apontar para 
o segundo turno e começar a trabalhar 
a simpatia de eleitores que não vota-
riam no candidato. os últimos ataques 
só reforçam a posição no eleitorado de 
Bolsonaro. os ataques podem indicar 
que Bolsonaro está acreditando, sim, 
nas pesquisas. a sua derrota é o nor-
mal, neste momento. Precisa de um 
fato novo para tentar reverter. e esses 
ataques, definitivamente, não são fato 
novo. e não conseguem ampliar a base 
de votos.

as pesquisas
Uma das piadas oficiais é tentar de-
sacreditar justamente as pesquisas, 
dizendo que elas não apontavam a vi-
tória de Bolsonaro. Costumo dizer que 
números não mentem. acrescento que 
“doutor” Google está disponível 24 
horas por dia. o “famigerado” datafo-
lha apontou, em 2018, a dois dias do 
pleito, que Bolsonaro tinha 35% contra 
22% de Fernando Haddad e 11% de 
Ciro Gomes. Na véspera do segundo 
turno, a mesma pesquisa apontou vi-
tória de Bolsonaro com 10 pontos de 
vantagem. as pesquisas costumam 
apontar tendências. que sejam inter-
pretadas. 

Fora de comBate
mesmo com todas as vacinas toma-
das, o governador Ronaldo Caiado 
(UB) foi surpreendido com teste 
positivo de Covid. Caiado iniciou 
isolamento, com cancelamento da 
agenda oficial. encontro do seu 
partido também foi adiado por con-
ta do diagnóstico.

atenção, cruz!
está na hora de o prefeito Rogério 
Cruz (Republicanos) parar de passar o 
pano na GCm. Passou vergonha com 
a história da rifa de uma pistola para 
construir uma base, que é obrigação 
do município e uma ninharia para o 
orçamento da Prefeitura. o prefeito 
continua respondendo pela ideia de 
comprar fuzis e por último, no caso 
de spray de pimento dentro de uma 
escola municipal para conter garotos 
de 11 e 12 anos. Neste caso, o prefeito 
que se apresenta como líder de uma 
gestão que cuida das pessoas deveria 
estar ao lado das famílias atingidas 
pela violência dos guardas e por um 
episódio traumático. eduardo Paes 
faz isso no Rio, João dória sempre fez 
isso em São Paulo. quem cuida tem 
que olhar, conversar e estar ao lado 
das pessoas, especialmente em mo-
mentos difíceis. ainda mais quando 
o órgão municipal cometeu excesso. 
a Guarda é importante, mas precisa 
entender que não é polícia e não tem 
licença, nem autoridade ilimitadas.  
e o prefeito tem que lembrar que, 
como comandante, será responsabi-
lizado pelos erros da corporação. 

o conto do senado
mesmo que a justiça eleitoral con-
firme, o lançamento das candida-
turas avulsas está sendo rejeitada 
em todo o país por razões políticas. 
No meio político, é lugar comum 
a ideia de que quem tem muitos 
candidatos, na verdade não tem 
nenhum. No caso de Goiás, quem 
ganha com o lançamento de três 
ou quatro candidatos na base do 
governador é apenas Caiado como 
candidato à reeleição. Com cam-
panha curta, não dá nem tempo 
de haver identificação de um com 
outro. e, se houver, o eleitorado do 
governador será dividido por três 
ou quatro candidatos. de forma 
pragmática, vai jogar candidato no 
colo da oposição. a avaliação é de 
que não vai funcionar bem. 

leilão?
Um dos pré-candidatos, João Campos 
(Republicanos) tem defendido aliança 
com candidato que assegurar a vaga 
ao Senado. de forma clara, a ideia é 
que, entre Gustavo mendanha e Ro-
naldo Caiado, o apoio vai para quem 
garantir o espaço. 

marconi se lança

marconi Perillo (PSdB) aproveitou 
o arquivamento da operação Cash 
delivery para se lançar como opção 
para o Governo de Goiás. o caminho 
da eleição majoritário já vinha sendo 
trilhado por marconi, que não conse-
guiu viabilizar uma frente de oposição 
e já parte para o embate direto com a 
gestão de Ronaldo Caiado. Um grupo 
próximo a marconi já vem trabalhando 
desde o ano passado, com o levanta-
mento de dados, que vão servir para o 
plano a ser apresentado na campanha. 
marconi é o fato novo da sucessão em 
Goiás. Como animal político, já abriu 
conversas para viabilizar alianças, sem 
qualquer tipo de reserva. 

doria linchado...
o ex-governador de São Paulo ganhou 
as prévias para definir o candidato do 
PSdB à presidência da República. mas 
corre o risco de não levar. de um lado, 
o estilo personalista de doria o afasta 
de lideranças de um partido, que mur-
chou os últimos anos e que tem inte-
resses de grupos nos estados. Com a 
tentativa de viabilizar a aliança com 
mdB e União Brasil, doria acabou 
afastado das conversas. Chamado, de 
última hora, para tratar do assunto, 
alegou agenda inadiável. Um dos pon-
tos dessa agenda é o encontro com li-
deranças em Goiás. 

...democracia tamBém
a prévia é um instrumento democrá-
tico. e foi importante para o partido, 
que mobilizou os filiados para a escolha 
do nome.  mas não foi acompanhada do 
necessário processo de unificação interna. 

sine die
Lideranças do mdB, PSdB, Cidadania 
e União Brasil se debruçam sobre pes-
quisas para tentar chegar a uma chapa 
a ser apresentada na eleição de outu-
bro. esta quarta, 18, era o dia esperado 
para o anúncio. era. 

soB nova direção

o agente Renato Rick assumiu, no 
final de semana, o comando da nova 
diretoria do Sindicato dos Policiais 
Civis de Goiás. Substitui Paulo Sérgio 
alves, que deu maior visibilidade à 
entidade nos últimos anos.

nova arena

Vereadora Sabrina Garcez protocolou 
projeto de lei para criar uma arena 
Sertaneja em Goiânia. a ideia é apro-
veitar a fama de Goiânia e criar um 
espaço específico para a divulgação 
do gênero, com a promoção de even-
tos do gênero. 

apoio ao esporte
deputado Jefferson Rodrigues aguar-
da sanção de projeto que institui o 
selo amigos do esporte. a ideia é 
criar um reconhecimento oficial para 
empresas que apoiam a atividade es-
portiva em Goiás. 

por que?
os números não mentem. Nem nas urnas.

“O que temos nós deixamos. O que 
somos nós levamos” (Divaldo Franco)
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Ampliação do efetivo do Corpo de 
Bombeiros é aprovada em 1ª fase

Na sessão ordinária 
híbrida desta terça-
-feira, 17, o Plenário 

da Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Alego) 
deliberou sobre três ma-
térias, todas elas enviadas 
pela Governadoria. Dois 
projetos foram aprovados 
e um veto do governador 
Ronaldo Caiado (UB) foi 
derrubado com a anuência 
do líder do Governo, depu-
tado Bruno Peixoto (UB).

Conduzida pelo presi-
dente em exercício, de-
putado Álvaro Guimarães 
(UB), a sessão foi realizada 
no Palácio Maguito Vilela, 
sede do Poder Legislativo 
estadual. Os parlamen-
tares também puderam 
participar de forma remo-
ta, a partir da plataforma 
digital utilizada pela Casa 
desde setembro de 2020. 

Na sessão desta terça-
-feira, a discussão de 
maior destaque foi re-

ferente ao projeto nº 
2163/22, da Governa-
doria do Estado. O texto 
trata da reestruturação 
dos quadros de pessoal 
do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goi-
ás (CBM), por meio de 
alterações em duas leis: 
a Lei nº 16.899, de 26 de 
janeiro de 2010, que fixa 
o efetivo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Es-
tado de Goiás, e a Lei nº 
11.383, de 28 de dezem-
bro de 1990, que “dispõe 
sobre as promoções dos 
oficiais da ativa do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás”.  A ma-
téria foi aprovada, com 22 
votos sim e nenhum voto 
não, e aguarda mais uma 
fase de discussão e vota-
ção, antes de seguir para 
a sanção do Executivo. 

Conforme o projeto, em 
virtude da rápida expansão 
da corporação no território 

goiano, a mudança garante 
a ampliação do efetivo de 
4.988 para 5.609 cargos. 
“O objetivo, com a rees-
truturação dos quadros 
de pessoal do CBM, é dar 
continuidade ao processo 
de crescimento e de de-
senvolvimento da organi-
zação e ao preenchimento 
dos cargos disponíveis por 
bombeiros militares”, argu-
menta o governador. 

Quanto às promoções, 
o texto diz que, para ser 
promovido pelo critério 
de antiguidade ou mere-
cimento, é indispensável 
que o oficial bombeiro mi-
litar esteja incluso, no caso 
de major, tenente-coronel 
e coronel, entre os 35% 
mais antigos do quantita-
tivo total de oficiais dos 
postos de capitão, major e 

tenente-coronel.
Oficiais da corporação 

estavam presentes na 
galeria do plenário e co-
memoraram a aprovação. 
Entre os debatedores, se 
posicionaram favoráveis 
à matéria os deputados 
Coronel Adailton (PRTB), 
Wagner Neto (PRTB), Lêda 
Borges (PSDB), Bruno Pei-
xoto (UB) e Helio de Sousa 
(PSDB). O deputado Major 
Araújo (PL) também de-
clarou seu voto favorável, 
mas endossou críticas fei-
tas pelo deputado Delega-
do Humberto Teófilo (Pa-
triota), que defendeu um 
voto em separado. Segun-
do o autor da emenda, o 
destaque proposto visava 
à igualdade entre o critério 
de antiguidade ou mereci-
mento da Polícia Militar e 

do Corpo de Bombeiros. A 
emenda foi rejeitada com 
16 votos contrários, seis 
votos favoráveis e duas 
abstenções.

A segunda matéria em 
discussão na tarde de 
hoje foi o decreto de nº 
2215/22, cujo objetivo é 
nomear Neli Cárita Má-
ximo Figueiredo para o 
cargo de titular no Conse-
lho Regulatório da Agên-
cia Goiana de Regulação, 
Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos (AGR). O 
texto oriundo da Governa-
doria do Estado recebeu o 
aval do Plenário, com 21 
votos sim e nenhuma ma-
nifestação contrária. O de-
creto de indicação segue, 
agora, para a promulgação 
da Assembleia Legislativa. 

Também foi discutido 

o projeto nº 1745/22, no 
qual o Poder Executivo 
estadual vetava integral-
mente o autógrafo de lei 
nº 50, de 23 de março de 
2022. A matéria vetada foi 
proposta pelo deputado 
Talles Barreto (UB) no pro-
jeto nº 0908/22.

A proposta tem o ob-
jetivo de estabelecer a 
destinação dos recursos 
financeiros que o Estado 
transfere aos municípios 
pela execução indireta do 
transporte dos alunos da 
rede estadual de ensino. 
Essa destinação pretende 
custear o pagamento de 
petróleo, aluguel, manu-
tenção, compra de ônibus, 
bem como implantação e 
conservação das paradas 
ou dos pontos do trans-
porte escolar. 

em sessão ordinária da tarde 
desta terça-feira, 17, os deputados 
aprovaram com 22 votos favoráveis 
a reestruturação dos quadros de 
pessoal do Corpo de Bombeiros 
militar do estado de Goiás. a 
mudança garante a ampliação do 
efetivo de 4.988 para 5.609 cargos e 
trata também de promoções
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Conduzida pelo presidente em exercício, deputado Álvaro Guimarães (UB), a sessão foi realizada no Palácio Maguito Vilela

em recuPeração

Governador Ronaldo Caiado testa positivo para Covid-19

O governador Ronaldo 
Caiado apresentou qua-
dro febril na noite de 
segunda-feira (16). Após 
realizar exame, testou 
positivo para a Covid-19 
na manhã desta terça-
-feira (17). Antes mes-
mo do exame, por pre-
caução, o governador já 
havia cancelado a sua 

presença numa agenda 
que teria nesta manhã 
em Senador Canedo.

Após o resultado, ele 
suspendeu também as 
agendas de governo desta 
semana e um encontro que 
seria realizado no próximo 
sábado (21), em Trindade.

Em recuperação, Ro-
naldo Caiado está isolado 

e seguindo os protocolos 
médicos para o tratamento 
da doença. O governador 
manterá a população in-
formada sobre seu quadro 
de saúde e só retomará as 
atividades públicas quanto 
testar negativo. A primeira-
-dama Gracinha Caiado 
também fez o teste e o re-
sultado foi negativo.
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O governador manterá a população informada sobre seu quadro de saúde e só retomará as atividades públi-
cas quanto testar negativo. A primeira-dama Gracinha Caiado também fez o teste e o resultado foi negativo

 antes mesmo do exame, por precaução, o governador já havia 
cancelado a sua presença numa agenda que teria nesta manhã 
em Senador Canedo. após o resultado, ele suspendeu também as 
agendas de governo. em recuperação, Ronaldo Caiado está isolado e 
seguindo os protocolos médicos para o tratamento da doença
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Nova data: Aparecida Correndo Pela 
Vida será realizada em 10 julho

a Prefeitura de Apa-
recida por meio da 
Secretaria de Ação 

Integrada, anuncia nova 
data para a da 10ª edição 
do Aparecida Correndo Pela 
Vida Contra as Drogas, que 
será realizada no dia 10 de 
julho. As inscrições para a 
tradicional corrida de rua do 
município foram encerradas 
no último dia 10 e não se-
rão prorrogadas.

“A mudança na data tem 
como objetivo atender a 
alta demanda de atletas 
inscritos. Tivemos mais de 
duas mil inscrições e va-
mos fazer um evento do 
nível dos nossos atletas, 
garantindo o melhor aten-
dimento e segurança de 
todos”, explica o organiza-
dor do evento, Júlio Lemos. 
Para mais informações o 
interessado pode entrar 
em contato através do te-
lefone (62) 9 8580-8999.

Nos dias 8 e 9 de julho, 
das 10h às 21h, os inscri-
tos poderão receber o chip 

de cronometragem e o kit 
atleta. A entrega será reali-
zada no Espaço Centenário 
localizada no Aparecida 
Shopping, situado à Avenida 
Independência, Setor Ser-
ra Dourada. O kit do atleta 
é composto por: chip de 
cronometragem, camiseta 
comemorativa, número de 
peito e medalha de parti-
cipação para os primeiros 
dois mil atletas que com-
pletarem a prova.

Categorias e 
premiações

A corrida é dividida 
nas categorias 10 km, 5 
km, categoria de pessoas 
portadoras de deficiência 
– masculino e feminino. 
Essa categoria é dividida 
em três subcategorias: de-
ficiente visual, cadeirante, 
atletas com outras defici-
ências, prova infanto juve-
nil. Além disso, há também 
a categoria caminhada no 
qual o percurso é de 5 km 

ou 10 km de acordo com a 
escolha do competidor.

Os competidores da 
categoria geral de 10 km 
masculino e feminino, que 
cruzarem a linha de che-
gada nos três primeiros 
lugares irão receber como 
premiação troféus e me-
dalhas, além do prêmio 
em dinheiro. O primeiro 
lugar receberá a quantia 
de R$ 1,5 mil; o segundo 
lugar R$ 1 mil reais e o 
terceiro lugar R$ 500.

Dentro da categoria ge-
ral de 5 km masculino e fe-
minino, o primeiro, segundo 

e terceiro lugar, além dos 
troféus e medalhas rece-
berão, respectivamente as 
quantias em dinheiro R$ 
800, R$ 500 e R$ 300.

Haverá também premia-
ção para a categoria geral 
por faixa etária. Poderão 
participar dessa categoria 
pessoas de 18 anos a 60 
anos ou mais. Nessa cate-
goria não haverá premiação 
em dinheiro, sendo assim 
os três primeiros colocados 
receberão troféu e medalha.

Na categoria geral de 
pessoas portadoras de de-
ficiência física, os vencedo-

res das subcategorias irão 
receber troféu e medalha. 
Já os vencedores da catego-
ria caminhada irão receber 
medalha de participação. 
Além disso, de acordo com 
a organização os primeiros 
2 mil corredores receberão 
medalhas de participação.

Percurso
No dia 10 de julho, os 

competidores terão a larga-
da na Cidade Administrativa 
e seguirão em direção ao 
Aparecida Shopping, pas-
sando em frente ao Parque 
da Família. Depois seguirão 

pela Avenida Independência 
até a Praça da Igreja Matriz.

A partir deste ponto, os 
atletas seguirão pela Ave-
nida Batista de Toledo em 
direção à Avenida de Fur-
nas. O retorno será feito 
pelo CEU da OAB subseção 
Aparecida, seguindo até o 
Parque Lafaiete. O restante 
do percurso será feito pela 
Avenida Gervásio Pinheiro, 
onde farão o retorno pela 
Aciag (Associação Comer-
cial e Industrial de Apa-
recida de Goiânia) até o 
ponto de chegada, que é a 
Cidade Administrativa.

Previsão é de que mais de 
2.000 atletas profissionais e 
amadores participem da prova Ro
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A largada na Cidade Administrativa e seguirão em direção ao Aparecida Shopping, passando em frente ao Parque da Família

acervo cultural

Alego contrata profissionais para cuidar do acervo artístico

A Assembleia Legislativa 
de Goiás possui um vasto 
acervo cultural de telas e 
obras de artes, oriundas 
de doações de diversos 
artistas goianos. Ao todo, 
são 123 trabalhos que 
compõem o patrimônio da 
Casa de Leis. Com a mu-
dança da sede para o Palá-
cio Maguito Vilela, a “gale-
ria de arte” do Parlamento 
passa por um processo de 
higienização, catalogação 
e avaliação, antes de se-
rem instaladas em seus 
novos departamentos.

Para a realização do 
serviço, foi contratada 

uma equipe especializada. 
À frente do processo que 
visa preservar e valorizar 
o acervo cultural do Legis-
lativo goiano, está Sandro 
Torres Batista, que efetuou 
a higienização e a enver-
nização das obras. Atual-
mente, já na nova sede, 
os trabalhos passam por 
identificação autoral, cata-
logação para a criação de 
ficha técnica, e avaliação 
dos valores de cada. 

“É bastante louvável esse 
trabalho que a Assembleia 
faz, em manter um proje-
to cultural há tantos anos 
e até décadas”, enfatiza o 

profissional responsável 
pelo processo, Sandro Tor-
res. O especialista salienta 
existirem, no acervo, desde 
obras tombadas a quadros 
de autores desconhecidos e, 
até mesmo, sem assinatu-
ra, o que faz juz ao slogan 

“A Casa do Povo”, visto que 
o patrimônio é composto 
de obras de diversas per-
sonalidades, conhecidas e 
desconhecidas.

Após conclusão do tra-
balho, haverá exposição de 
obras selecionadas, ao pú-

blico, por iniciativa da seção 
de Atividades Culturais. A 
definição da data, entretan-
to, ocorrerá após conclusão 
do trabalho realizado pela 
Sandro Torres Batista. “O 
primeiro passo é a gente 
trabalhar a conservação 

dessas obras existentes e 
valorizar os produtos da 
Casa, que são oriundos de 
doações de artistas”, pon-
tua o diretor Administra-
tivo da Assembleia, Marco 
Antônio Ferreira.

“O segundo passo con-
siste na reinstalação das 
obras de arte na nova sede. 
Vamos estudar os melho-
res espaços e harmonizar 
isso com os ambientes 
que temos agora, que são 
diferentes da antiga sede. 
E o terceiro passo é sele-
cionar as melhores obras, 
não pelo renome do artis-
ta, mas pela qualidade da 
obra, e fazer uma exposi-
ção ao público”, salienta 
o gestor, com a ressalva 
de que as obras também 
passam por um processo 
de digitalização e a ex-
posição será estendida, 
também, ao meio digital, 
no portal institucional  e 
nas redes sociais da As-
sembleia Legislativa.
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“É bastante louvável esse trabalho que a Assembleia faz, em manter um projeto cultural há 
tantos anos e até décadas”, enfatiza o profissional responsável pelo processo, Sandro Torres

Telas com obras de artistas goianos, 
que integram o acervo cultural da Casa, 
passam por processo de higienização, 
catalogação e valorização para serem 
expostas e instaladas no Palácio 
maguito Vilela, a nova sede da alego
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coleção da luiva
a emporium Lolitha, das sócias andrea aprígio e Thais 

morbeck, é palco do lançamento da nova coleção 
da Luiva Fall-Winter 2022, na próxima quarta-feira 
(18/5), das 14h às 19 horas. as peças têm inspiração 
nas grandes metrópoles brasileiras e nas mulheres 

que nelas vivem, com tecidos e modelagens plurais 
que se contrastam. Estão confirmadas a presença 

das influenciadoras digitais e embaixadoras da 
marca ana Rassi, Barbara Becker, Bruna Kehrnvald, 
Kamila Branquinho e Taynara araújo. outra atração 
para os presentes é a mesa de doces com as delícias 

da Mariana Perdomo. O Buffet Maison Florency e 
anyrene Joias também são parceiras no evento.

curso gratuito
a Wam ensino em parceria com a organização das 

Voluntárias de Goiás – oVG irão oferecer de 7 a 28 de 
junho de 2022, a primeira turma do curso Capacita 
Voluntário, uma das etapas do projeto Consultoria 

do Bem da oVG. Serão selecionados cerca de 40 
voluntários inscritos como voluntários do Consultoria 
do Bem com formação acadêmica em administração, 
serviço social, direito, contabilidade que participarem 

do processo seletivo realizado pela oVG - organização 
dos Voluntários de Goiás. a participação no curso 

é totalmente gratuita, com disponibilização de 
material e mentorias. Para saber mais detalhes 
sobre como se inscrever, basta acessar o portal 

www.ovg.org.br/voluntariado/programa/714524. o 
curso terá um total de 8h e acontecerá em formato 

100% presencial às terças-feiras, das 19 às 21 
horas com atividades teóricas e práticas. À frente 

das aulas do curso Capacita Voluntário estará o 
professor da Wam ensino, ednaldo Neri, formado 

em contabilidade especializado em Controladoria e 
Finanças com Ênfase em Perícia

alto iNverNo
a empresária Silvinha Umbelino, da manga Rosa 
Pink, promove nesta quinta-feira (19/5), das 14h 

às 18 horas, coquetel de lançamento da nova 
coleção alto inverno. as peças trazem um mix das 

tendências mais expressivas. dentre as apostas, os 
looks com brilho discreto e aplicações de metais, 

assim como o requinte do couro, revitalizam o 
clássico visual em preto e branco.

Mega JorNada do 
eMpreeNdedorisMo

o Grupo mega moda, formado pelos shoppings 
atacadistas mega moda Shopping, mega moda 

Park e mini moda, promoverá na próxima quarta-
feira (18), às 17h, a 5º edição da mega Jornada 

do empreendedorismo. Com o tema “Como 
desenvolver uma coleção de sucesso”, a consultora 

de marketing e estilo, Thay Sanqueta, falará de suas 
experiências desde a inspiração até a campanha de 

uma coleção. o evento é gratuito e será realizado 
na praça de eventos do mega moda Park.
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 Ana Lídia Moraes

Infinito Particular 
- munhoz e Cayo 
Lopes, prestigiaram 
o lançamento oficial 
do show do Henrique 
& Juliano, Infinito 
Particular, no Bahrem 
Bar, em Goiânia. 

Aniversário - o 
produtor de eventos 
Romulo diogo é 
reconhecido por sucesso 
absoluto ao realizar o 
evento de aniversário 
da influencer Gabi 
Garcês. Romulo foi 
o responsável pela 
produção do aniversário 
da influenciadora 
digital, miss Goiás 2020 
/ miss Brasil top 4, Gabi 
Garcês, que foi realizado 
quarta-feira passada, 11, 
em Goiânia. 

Black Tie - o Promoter Wilton Rocha está nos 
preparativos para seu aniversário ao tema “Black tie” 
que ocorrerá no dia 14 de junho ás 20h na loja Vert 
Sophistiqué. essa noite incrível terá como atrações: 
aldair Tomé (Violoncelista), djs Lyah Luk e david Calixto. 
A Decor será assinada por Aldo Rodrigues, o Buffet ficará 
sob o comando do Buffet Urbano, Empório La Zuka, os 
doces serãofeitos por doces dona Jô, os macarons por a.S 
macarons, bem casados por Jub’s bem casados, o Bolo 
por eliude confeitaria, o bar temático será o Caipifruta e o 
serviço será servidos pelos Garçons Walker. 

Show Henrique & Juliano - o evento 
exclusivo  para convidados, contou com a 
participação de imprensa, influencers, formadores 
de opinião e uma das convidadas era a digital 
influencer Laura Alvarenga.
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Pra Ter onde Morar 

Gracinha Caiado entrega 500 cartões do 
Aluguel Social a famílias de Planaltina

a coordenadora do Ga-
binete de Políticas 
Sociais (GPS) e pre-

sidente de honra da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado, entregou 
cartões do programa Pra 
Ter Onde Morar – Aluguel 
Social a 500 famílias de 
Planaltina de Goiás, no 
Entorno do Distrito Fe-
deral (DF). As pessoas 
beneficiadas pelo progra-
ma da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab) são 
moradoras do município 
há pelo menos três anos 
e vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

“O governador respeita 
o Entorno. O Entorno é de 

Goiás! Política a gente faz 
com político. Com a popu-
lação, a gente faz entrega. 
É assim que nós estamos 
chegando aqui com o Goi-
ás Social, com o Mães de 
Goiás, com o Bolsa Estudo 
e todos os nossos progra-
mas sociais. Vocês mere-
cem todo o nosso respeito, 
carinho e compromisso”, 
ressaltou Gracinha, que 
aproveitou para apresen-
tar, ainda, dados de benefí-
cios trazidos para a cidade, 
como os 2.076 cartões do 
Mães de Goiás e também os 
repasses do Bolsa Estudo, 
de R$ 100 mensais, para es-
tudantes que ingressam no 
Ensino Médio na rede esta-
dual de educação.

A entrega também foi 
acompanhada pelo pre-
sidente da Agehab, Pe-
dro Sales, que ressaltou o 
compromisso do Governo 
de Goiás com a região do 
Entorno do DF, uma das 
mais carentes do Estado. 
“Qual foi a ideia que con-
cebemos no momento 
dramático em que vimos 
um crescimento no déficit 
habitacional? Auxiliar as 
pessoas com seu aluguel 
e, por meio desta ação so-
cial, manter as famílias em 
condição de dignidade no 
seu lar. Vem para ajudar 
toda uma rede de proteção 
e de ações sociais. O gover-
nador Ronaldo Caiado sem-
pre fala que a maior obra do 
governo dele é chegar dire-
tamente nas pessoas, trans-
formar positivamente a vida 
de quem precisa do Estado”, 
relembrou o gestor.

“Estamos conseguindo 

sair dos resquícios da pan-
demia e avançar na cidade 
graças às parcerias com o 
Estado”, celebrou o prefeito 
de Planaltina de Goiás, De-
legado Cristiomário. “A gen-
te tem que agradecer pelo 
trabalho do governador Ro-
naldo Caiado. Ele e todo o 
seu governo não tem me-
dido esforços para trazer 
benfeitorias para Planalti-
na”, expressou a primeira-
-dama do município e 
secretária de Desenvolvi-
mento Social e Habitação 
da cidade, Lilian Kelly.

O Pra Ter Onde Morar 
– Aluguel Social destina 
o valor mensal de R$ 350 
para locação de imóveis por 
18 meses para famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, superendividamento 
e que não tenham moradia 
própria. O programa opera 
com recursos provenien-
tes do Fundo de Proteção 

Social do Estado de Goiás 
(Protege), coordenado pelo 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS) da Governado-
ria, dentro do Goiás Social 
e já chegou a 49 municí-
pios goianos.

Mãe de duas crianças, 
a diarista Juciaria Barbosa, 
de 29 anos, afirmou que o 
programa dá mais tranqui-
lidade e segurança para 
ela e sua família. “Tinha dia 
que as diárias entravam, 
mas tinha que guardar 
para o aluguel, né? Ago-
ra posso pagar a moradia, 
mas também tem dinheiro 
para pagar contas de água 
e luz, e comprar calçado e 
roupas para meus filhos”, 
disse. Atualmente desem-
pregada, Dina dos Santos, 
de 33 anos, afirmou que o 
auxílio mensal vai ajudar 
a assegurar uma moradia 
digna para ela e seus cin-
co filhos. “É uma iniciativa 

muito boa. Antigamente a 
gente estava esquecido, 
mas agora veio essa ação.”

Entrega de 
cobertores

No evento, também 
foram entregues 800 co-
bertores da Campanha 
Aquecendo Vidas 2022, da 
OVG e Governo de Goiás. 
Os agasalhos fazem parte 
de um total de 70 mil uni-
dades, que será distribuído 
a todos os 246 municípios, 
bem como entidades so-
ciais e pessoas em situa-
ção de rua em Goiânia e 
na Região Metropolitana. 
Juntamente com os co-
bertores, a população pla-
naltinense recebeu kits do 
Mix do Bem, alimento nu-
tritivo e de preparo rápi-
do, com arroz, proteína de 
soja, cenoura, tomate, alho 
e cebola desidratados.

Benefício garante R$ 350 mensais 
a pessoas de baixa renda que 
não possuem moradia própria. 
No município, a primeira-dama 
também entregou 800 cobertores 
da Campanha aquecendo Vidas 
2022 e distribuiu unidades do 
mix do Bem, alimento saboroso e 
nutritivo que integra o programa de 
segurança alimentar NutreBem
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Gracinha Caiado entrega cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, cobertores e kits do Mix do Bem a famílias de Planaltina

O governador Ronaldo Caiado sempre fala que a maior obra do 
governo dele é chegar diretamente nas pessoas, transformar posi-
tivamente a vida de quem precisa do Estado”, disse Pedro Sales

Previsão do TeMPo

Alerta de queda de temperatura em Goiás a partir de 4ª-feira
O Centro de Informações 
Meteorológicas e Hi-
drológicas de Goiás (Ci-
mehgo) alerta para queda 
acentuada na temperatu-
ra do ar e risco de geada 
em todo o Estado no pe-
ríodo de 18 a 26 próximo.

De acordo com o alerta, 
os possíveis setores afeta-
dos são: social (população 
em situação de vulnera-
bilidade) e população em 
geral, agricultura, piscicul-
tura e pecuária, setor da 
Saúde e da Economia.

O prognóstico do Ci-
mehgo aponta a chegada 
no dia 18 de uma intensa 
massa de ar frio de ori-
gem polar, que propiciará 
o declínio acentuado da 
temperatura do ar no em 
Goiás e que terá duração 

até o dia 26/05.
Outra situação a ser ob-

servada é a ocorrência de 
baixas temperaturas do 
ar e de geada em nosso 
Estado, que poderá afetar 
diretamente os setores da 
agricultura, piscicultura 

e pecuária. Outro setor a 
ser observado é o social, 
quanto a população em si-
tuação de vulnerabilidade.

Os mapas demonstram 
a evolução das tempera-
turas do ar em Goiás como 
também ação do risco para 

geada. Alguns municípios 
do Estado poderão ter 
temperaturas de 0° grau 
ou até mesmo temperatu-
ras negativas. O Cimehgo/
Semad acompanhará a 
evolução da massa de ar 
polar, atualizando o alerta.
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Companhias aéreas

Senado aprova volta do despacho gratuito 
de bagagem

senado aprovou ontem 
(17) a Medida Provi-
sória (MP) 1089/2021, 

que disciplina o transporte 
aéreo no país e que foi 
editada pelo governo com 
o intuito de atrair investi-
dores e desburocratizar o 
setor. Os senadores man-
tiveram o trecho incluído 
na Câmara que retoma 
o despacho gratuito de 
bagagem de até 23 qui-
los em voos nacionais e 
de até 30 quilos em voos 
internacionais. O tex-
to volta à Câmara para 
nova análise.

O relator da MP no Se-
nado, Carlos Viana (PL-MG), 
retirou do relatório a reto-
mada do despacho gratui-
to de bagagem. Na defesa 
da retirada do trecho, 
ele utilizou o argumento 
de que retomar a fran-
quia de bagagem pode 
aumentar os preços das 
passagens e, da mesma 
forma, o despacho pago 
pode reduzir os preços.

Viana sustentou o mes-
mo entendimento do início 
da cobrança de bagagem, 
após aproximadamente 
cinco anos de vigência 

dessa regra e sem re-
duções significativas 
terem sido observadas. 
Ele atribuiu a não redu-
ção dos preços à crise 
gerada pela pandemia e 
também à guerra entre 
Rússia e Ucrânia.

“Se hoje os preços es-
tão elevados é porque o 
setor passa por um mo-
mento extremamente 
crítico, tentando se recu-
perar após a maior crise 
da história, que vivemos 
nos últimos dois anos, 
enfrentando a cotação do 
dólar em níveis recordes, 
e ainda tendo que lidar 
com os impactos atuais 
do aumento do preço do 
combustível, gerado pela 
guerra na Ucrânia”, afir-
mou em seu relatório.

Zenaide Maia (Pros-
-RN) criticou a decisão 
de Viana e a MP de uma 
maneira geral. Para ela, 
enfraquece o Estado em 
benefício do mercado 
das aéreas. “Na hora que 
é para as empresas terem 
lucro, o estatal é que tem 
que responder por isso. 
Financiar, abrir espaço 
para crédito, fazer renún-

cias fiscais. Mas na hora 
de diminuir o preço das 
passagens ou não cobrar 
a bagagem, aí não é para 
interferir porque eles 
são privados”.

Carlos Portinho (PL-RJ) 
divergiu da colega e se-
guiu o raciocínio de Viana. 
“Manter o texto da Câmara 
vai fazer com que, no fu-
turo, paguemos um preço 
maior”. Para Fábio Garcia 
(União Brasil-MT), as aé-
reas usam os dispositivos 
legais para lucrar mais.

“Quando eu era deputa-
do federal, em 2017, acre-
ditei nas companhias aére-
as quando disseram que se 
permitisse que se cobrasse 
pela bagagem, elas dimi-
nuiriam o preço da passa-
gem aérea. E isso não foi 

verdade. E agora dizem 
que se a gratuidade for 
concedida, irão aumentar 
o preço da passagem. Não 
entendo a lógica”, afirmou 
o senador por Mato Grosso.

Um destaque apresen-
tado pelo PSD, porém, pro-
punha retirar a emenda de 
Viana, restituindo o trecho 
aprovado na Câmara sobre 
bagagens. Por 53 a 16, o 
destaque foi vencedor e a 
franquia de bagagens foi 
mantida, tal qual foi deci-
dido pelos deputados.

A Medida Provisória 
vai além dessa questão. 
Ela define o serviço aé-
reo como uma atividade 
de interesse público que, 
mesmo submetida à regu-
lação, pode ser livremente 
explorada por entes pri-

vados. “O entendimento já 
abalizado pelo Supremo 
Tribunal Federal é de que 
as referidas atividades não 
são serviços de titularida-
de exclusiva do Estado e, 
portanto, não exigem a 
outorga, por concessão ou 
permissão”, disse Viana em 
seu relatório.

Além disso, qualquer 
pessoa física ou jurídica 
poderá explorar serviços 
aéreos, observadas as nor-
mas do Código Brasileiro 
de Aeronáutica (CBA) e 
da autoridade de aviação 
civil. A proposta também 
muda valores e tipos de 
operações sujeitas a taxas 
pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac).

Segundo o texto, tan-
to as companhias aéreas 

quanto os que prestam 
serviços de intermediação 
de compra de passagem 
devem fornecer as infor-
mações pessoais do passa-
geiro às autoridades fede-
rais competentes.

Outra Medida Provisória 
foi votada, também tratan-
do o setor aéreo nacional. 
Os senadores aprovaram 
a MP 1.094/2021, que pre-
vê a redução de Imposto 
de Renda Retido na Fonte 
(IRRF) para pagamentos 
de leasing (arrendamen-
to) de aeronaves por 
empresas brasileiras a 
empresas do exterior. O 
texto reduz as alíquotas 
do IRRF nas remessas fei-
tas ao exterior para pagar 
prestações do leasing de 
aeronaves e motores.

medida Provisória também desburocratiza 
operações no serviço aéreo brasileiro Ro
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Zenaide Maia criticou a decisão de Viana e a MP de uma maneira geral. Para ela, enfraquece o Estado em benefício do mercado das aéreas

eConomia

Trabalhadores nascidos em junho podem 
sacar até R$ 1 mil no FGTS

Trabalhadores nascidos 
em junho já podem sacar 
até R$ 1 mil das contas 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
a partir desta quarta-feira 
(18). A Caixa Econômica 
Federal depositará o di-
nheiro na conta poupan-
ça digital usada para o 
pagamento de benefícios 
sociais e previdenciários.

Os valores só podem 
ser movimentados por 
meio do aplicativo Caixa 
Tem (disponível para sis-
temas operacionais An-
droid e iOS), o que permite 

o pagamento de contas 
domésticas e a realização 
de compras virtuais em 
estabelecimentos não 
conveniados. O Caixa Tem 
também libera o saque 
em caixas eletrônicos e a 
transferência para a con-
ta de terceiros.

Em todo o calendário de 
pagamento, serão libera-
dos cerca de R$ 30 bilhões 
para aproximadamente 42 
milhões de trabalhadores 
com direito ao saque. Pelo 
calendário divulgado em 
março, a liberação dos re-
cursos segue cronograma 
baseado no mês de nas-
cimento. O dinheiro será 
liberado em etapas até 15 
de junho, quando recebem 
os nascidos em dezembro.

Todo o processo para 
pedir o saque será informa-
tizado. O trabalhador não 
precisará ir a uma agência 
da Caixa, bastando entrar 
no aplicativo oficial do 
FGTS, disponível para smar-
tphones e tablets, e inserir 
os dados solicitados.

Porém, o trabalhador 
precisará ficar atento. A 
maioria receberá o dinhei-
ro automaticamente na 
conta poupança social di-
gital da Caixa. No entanto, 
em caso de dados incom-
pletos que não permitam a 
abertura da conta digital, o 
trabalhador terá de pedir a 
liberação dos recursos.

O aplicativo dá a opção 
para se pedir o crédito em 
conta corrente ou poupança 

de qualquer banco. A possi-
bilidade, no entanto, só vale 
para quem aceitar fornecer 
documento oficial com foto 
para cadastrar a biometria.

Retirada
Outro ponto que o traba-

lhador precisa ficar atento 
é a retirada do dinheiro. Os 
recursos estarão disponíveis 
até 15 de dezembro e vol-
tarão para a conta vinculada 
do FGTS depois dessa data, 
caso o dinheiro não seja 
gasto, retirado ou transferi-
do para conta corrente.

O dinheiro não movi-
mentado será restituído 
ao FGTS, com correção 
pelo rendimento do Fun-
do de Garantia corres-
pondente ao período em 

que ficou parado na conta 
poupança digital.

Consulta
Para saber se receberá 

automaticamente o di-
nheiro ou se precisará pe-
dir o saque, o trabalhador 
deve fazer uma consulta. 
O processo pode ser fei-
to tanto no site do FGTS 
quanto no aplicativo FGTS 
(disponível para sistemas 

operacionais Android.
O site informa apenas 

a data da liberação e se o 
crédito será feito de for-
ma automática. O aplica-
tivo tem mais funciona-
lidades, como a consulta 
aos valores, a atualização 
dos dados da conta pou-
pança digital e o pedido 
para desfazer o crédito 
e manter o dinheiro na 
conta do FGTS.
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Todo o processo para pedir o saque será informatizado

Caixa fará o depósito 
em poupança digital
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coronavírus

Coreia do Norte mobiliza Exército 
em meio à onda de covid-19 no país

a Coreia do Norte 
mobilizou seus mi-
litares para distri-

buir medicamentos contra 
a covid-19 e enviou mais 
de 10 mil profissionais de 
saúde para ajudar a rastre-
ar pacientes em potencial 
enquanto luta contra uma 
onda de coronavírus, disse 
a mídia estatal KCNA nesta 
terça-feira (17).

O país isolado está en-
frentando seu primeiro 

surto reconhecido de co-
vid-19, confirmado na se-
mana passada, alimentan-
do preocupações com uma 
grande crise devido à falta 
de vacinas e infraestrutura 
médica adequada.

A sede de prevenção de 
epidemias registrou mais 
269.510 pessoas com fe-
bre, elevando o total para 

1,48 milhão, enquanto o 
número de mortos aumen-
tou de seis para 56 na noite 
de segunda-feira (16), disse 
a KCNA, sem especificar 
quantas pessoas testaram 
positivo para a covid-19.

O país não iniciou as va-
cinações em massa e tem 
capacidade de teste limi-
tada, levantando apreen-

são de que pode ser difícil 
avaliar o quanto a doença 
está se espalhando e ve-
rificar o número de casos 
confirmados e mortes.

“Os números não são 
confiáveis, mas o grande 
número de pessoas com 
febre é preocupante”, dis-
se Lee Jae-gap, professor 
de doenças infecciosas 

da Escola de Medicina da 
Universidade Hallym, da 
Coreia do Sul.

Segundo ele, a con-
tagem de mortes deve 
aumentar com o tempo, 
mas Pyongyang pode ficar 
tentada a manter baixos 
os números que divulga 
publicamente para evitar 
uma crise política.

mais de 10 mil 
profissionais de 
saúde ajudam a 
rastrear pacientes
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O país isolado está 
enfrentando seu 
primeiro surto 
reconhecido 
de Covid-19

diplomacia

Parlamento da Finlândia aprova candidatura para aderir à Otan

O Parlamento da Finlân-
dia aprovou por maioria 
esmagadora, nesta terça-
-feira (17), uma proposta 
para solicitar a adesão 
do país à aliança militar 
ocidental Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) em uma mu-
dança política histórica 
provocada pela invasão 
da Ucrânia pela Rússia.

O presidente finlandês, 
Sauli Niinisto, e o governo 
decidiram oficialmente no 
domingo (15) que a Fin-
lândia iria se candidatar à 

adesão, mas a decisão es-
tava pendente da aprova-
ção do Parlamento.

Dos 200 parlamentares, 
188 votaram a favor e oito 

contrários ao pedido, disse 
o presidente do Parlamen-
to, Matti Vanhanen.

O ministro das Relações 
Exteriores do país, Pekka 

Haavisto, disse que a de-
cisão não era motivo para 
comemorar porque “há 
guerra na Europa”.

“A adesão da Finlândia 

à Otan não mudará nos-
so pensamento básico de 
que sempre buscaremos 
soluções pacíficas e somos 
uma nação amante da paz 
que buscará, antes de tudo, 
soluções diplomáticas 
para cada conflito”, disse 
ele durante o debate.

Os opositores ao pe-
dido incluíram alguns 
legisladores da Aliança 
de Esquerda, parte da co-
alizão de cinco partidos 
da Finlândia, entre eles 
Markus Mustajarvi, que 
contestou a decisão com 
uma contraproposta que 
também foi à votação.

“Nossa fronteira se tor-
naria a fronteira entre a 
aliança militar e a Rússia. 
Novas tensões não seriam 
um risco somente durante 
o processo de candidatura, 

mas uma nova e perma-
nente condição de nossa 
política externa e de segu-
rança”, disse ele.

No início da terça-feira, 
o comitê de Relações Ex-
teriores do Parlamento de-
cidiu juntar-se à liderança 
do Estado para propor à 
Casa que o país nórdico se 
candidatasse à adesão.

“Tendo ouvido um 
número muito grande 
de especialistas e ten-
do recebido os parece-
res de 10 comitês (par-
lamentares), o comitê 
de Relações Exteriores 
concorda com o governo 
que a Finlândia deveria 
se candidatar à adesão à 
Otan. Esta decisão é unâ-
nime”, disse o presidente 
do colegiado, Jussi Halla-
-aho, aos repórteres.

Re
pr

od
uç

ão

Dos 200 parlamentares, 188 votaram a favor e oito contrários ao pedido, disse o presidente do Parlamento

dos 200 
parlamentares, 
188 votaram a 
favor do pedido
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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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Atlético-GO vence na Sul-Americana
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Triunfo no 
Antônio Accioly 
mantém o 
Dragão na 
liderança do 
grupo

o Atlético-GO derrotou 
o Antofagasta (Chile) 
por 1 a 0, na noite des-

ta terça-feira (17) no estádio 
Antônio Accioly, e manteve 

a liderança do Grupo F da 
Copa Sul-Americana.

O triunfo em casa dei-
xou o Dragão na primeira 
posição da classificação da 

chave com 12 pontos, três 
a mais do que a LDU (Equa-
dor), que mede forças com o 
Defensa y Justicia (Argenti-
na) na próxima quarta (18).

O gol da vitória do Atlé-
tico-GO foi marcado pelo 
camisa 10 Jorginho aos 11 
minutos de partida, quando 
o meio-campista recebeu de 

Hayner, dominou no peito e 
finalizou de esquerda.

O Dragão volta a entrar 
em campo pelo Brasileiro, 
competição na qual pega 

o Coritiba no sábado (21). 
Na Sul-Americana, a equi-
pe de Goiás visita a LDU 
no último compromisso 
pela fase de grupos.
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