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coMBatE à sonEgaÇÃo fiscal

A operação contou 
com 20 policiais 
civis e 23 auditores 
fiscais da Secretaria 
da Economia. 
Foram apreendidos 
documentos e 
dados dos sistemas 
de informática 
que propiciarão 
auditoria completa 
para estabelecer 
o montante de 
tributos devidos. 
Foram apreendidos 
também 
equipamentos de 
cartões de crédito - 
cidadEs | 5

operação fiscaliza guichês na rodoviária

foco no cidadÃo

Investimentos em tecnologia e foco no cidadão fizeram com que 
Estado subisse cinco posições em apenas um ano. No início de 2019, 

Goiás figurava entre dez piores na prestação de serviços digitais

política  |  3

estado de goiás é o 2° 
mais digitalizado do país
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o recado de Kassab

o presidente nacional do PSd, Gilberto 
Kassab, iniciou a semana em Goiânia, 
para comandar evento de motivação 
dos candidatos da sigla. Aproveitou pra 
mandar recados. o principal deles ´q eu 
o PSd tem Lisauer Vieira como candida-
to ao Senado. A novidade é que a can-
didatura vale para qualquer situação. A 
prioridade continua sendo a composi-
ção com o governador Ronaldo Caiado 
(uB). Se não for possível, Lisauer pode 
tanto ser candidato avulso, como se ali-
nhar com uma candidatura de oposição. 
A conferir. Kassab acabou ainda com 
qualquer movimento em torno de uma 
candidatura de última hora ao governo.
  
Vilmar fica
um dos fundadores nacionais da sigla e 
presidente do PSd em Goiás desde o início, 
Vilmar Rocha continua no mesmo lugar. 
Kassab não abriu qualquer brecha para mu-
dança nesse comando. Vilmar continua sen-
do personagem central no crescimento do 
PSd. É, por exemplo, o principal responsável 
pela montagem das chapas de candidatos a 
deputado federal e estadual. Vilmar fica.
 
três candidatos soltos
não está vingando a ideia de candidatu-
ras avulsas ao Senado. A questão não é 
jurídica. É política. Pouca gente topa uma 
campanha avulsa, descolada da estrutura 
de uma candidatura a governador. Além 
de Lisauer, Alexandre Baldy (PP) e Luiz 
do Carmo (PSC) sonham com a aliança 
com Caiado. Baldy pela força do partido 
no interior de Goiás. Luiz foi  suplente de 
Caiado. Como Lisauer, podem tanto optar 
pela candidatura avulsa ou mudar de rota 
e embarcar em outro grupo.
 
definidos
entre os principais candidatos ao Governo 
de Goiás, dois estão com concorrente ao 
Senado definidos. Vítor Hugo (PL) tem o 
colega de partido Wilder Morais na chapa. 
na semana passada, Gustavo Mendanha 
(Patriota) definiu aliança com o Republica-
nos de joão Campos.

lula e bolsonaro iguais

em teses e discursos, Lula (PT) e Bolsonaro 
(PL) divergem em praticamente tudo. na 
hora de fazer política, acabam se igualando 
em vários aspectos. Bolsonaro já soltou a 
isca, dizendo que só vai a debates na TV se 
Lula estiver lá. Lula não definiu, mas acena 
que não vai querer muito embate, certa-
mente amparado pela liderança apontada 
nas pesquisas. os dois estão recusando, in-
clusive, convites para sabatinas promovidas 
por veículos de imprensa. Querem se guar-
dar para o segundo turno, apostando na 
permanência da polarização.
 
ciro e simone 
aproVeitam
enquanto isso, Ciro Gomes (PdT) e Simo-
ne Tebet (MdB) tentam aproveitar, dentro 
da estratégia de tentar encostar nos líde-
res. Ciro é a segunda opção da maioria dos 
eleitores, mas não consegue avançar nos 
índices de intenção de voto. Tem discurso 
agressivo, é preparado, mas ainda falta um 
pouco de empatia e outro tanto de simpatia 
pra chegar lá. Tebet tem MdB, PSdB e Cida-
dania para trabalhar uma base. O desafio é 
mostrar que é diferente em um partido com 
diversas figuras envolvidas em escândalos 
de corrupção.
 
a esfinge gasolina
A gasolina continua gerando fogo no ninha 
bolsonarista. Parece que o mandato de pre-
sidente da Petrobras dura até o próximo 
reajuste. o óbvio parece que não basta tro-
car pessoas. Antes, deve-se mudar a políti-
ca de preços. enquanto Bolsonaro se junta 
a Arthur Lira pra encontrar uma solução, o 
novo ministro das Minas e energia, Adolfo 
Sachsida, afirmou em audiência pública no 
Senado que o governo não tem como mexer 
nos preços do setor. Vai entender...

influência nacional
A eleição continua desafiadora. O eleitor é 
diferente, assim como o mundo e os dias 
atuais. um lugar comum é que a eleição 
presidencial não influencia a estadual, em 
Goiás. Pesquisa divulgada no final de sema-
na pelo Goiás Pesquisa, no site Mais Goiás, 
mostra que o deputado federal Vítor hugo 

(PL) está conseguindo viabilizar sua candi-
datura, com discurso totalmente focado no 
bolsonarismo. da mesma foram, o palanque 
lulista pode alavancar mais uma candidatura 
de oposição em Goiás. É mais um mito que 
vai caindo.

obras sem fim
Goiânia continua se tornando a capital das 
grandes obras que não acabam nunca. A 
vergonha da vez continua sendo a Praça 
Cívica, que vem sendo remodelada para 
abrigar as estações do BRT. Que é aquele 
projeto do transporte, que deveria estar 
pronto para ajudar a alavancar a candida-
tura da capital goiana como sede da Copa 
do Mundo de 2014. nessa, Goiânia tam-
bém vai levando de 7x1.

iptu eleitoral

Tem vereador preocupado com a demora 
na entrega do projeto que modifica o Có-
digo Tributário e apara arestas do IPTu. o 
problema é que a aprovação deve acontecer 
em setembro, a pouco mais de um mês das 
eleições. Pode virar tema de debate eleitoral, 
envolvendo os vereadores que querem se 
tornar deputados. o petista Mauro Rubem 
já está recorrendo ao STj para tentar cance-
lar os reajustes desde ano.

recado de alagoas
ex-presidente e exemplo para o líder do pes-
soal, Fernando Collor de Mello (PTB) desistiu 
de concorrer à reeleição ao Senado, por Ala-
goas. está convencido que teria pouca chan-
ce na disputa com o ex-governador Renan 
Filho (MdB), que um dia conheceu criança. 
Collor tenta o governo de Alagoas, para en-
frentar o grupo político de Calheiros. 

recado da colômbia
Com a eleição do ex-guerrilheiro Gusta-
vo Preto, a Colômbia aponta para nova 
onda esquerdista na América do Sul, 
acompanhando Chile, Argentina e Bo-
lívia. Cada qual no seu quadrado. Cada 
qual com seu processo. 

fiscais das urnas 

Com todos os problemas no país resolvi-
dos ou em fase de solução, alguns órgãos 
federais se dedicam agora à fiscalização do 
processo nas urnas eletrônicas. o líder do 
pessoal não conseguiu provar nada, mas 
continua vendo problemas nos equipamen-
tos. Com isso, Polícia Federal e Ministério da 
defesa, que pretendem desenvolver estru-
turas próprias para fazer essa fiscalização.

mais um prazo
2 de julho é o último prazo para que possí-
veis candidatos nas eleições deixem cargos 
públicos. nessa condição, o mais ilustre é o 
general Braga netto (PL), cotado para ser 
vice na chapa de Bolsonaro. ele é assessor 
especial da Presidência, atualmente. Mas 
pode ser convidado a continuar por lá mes-
mo. ou não.

o mito dos 100 mil
Multiplicando por dez o número de candi-
datos a deputado federal que garantem ter 
100 mil votos. Coisa de admirar.

*oportunidade para 
empreender*
dados da Pesquisa nacional por Amos-
tra de domicílios Contínua (PnadContí-
nua), apurada pelo Instituto Brasileiro de 
economia e estatística (IBGe) mostram 
que o país alcançou uma taxa de infor-
malidade de 40,1% no mercado de tra-
balho no trimestre até março de 2022. 
na prática, são 38,203milhões de traba-
lhadores atuando na informalidade no 
período. Foi prevendo esse cenário que 
surgiu a plataforma oddie https://oddie.
com.br/,  criada em 2021. A plataforma 
acaba de chegar aos goianos com uma 
proposta democrática de serviço online 
e utilização 100% gratuita conectando 
profissionais e clientes em busca de ser-
viços dos mais diversos gêneros.

por que?
Tem gente com barbas de molho, com 
a certeza de que, em política, não exis-
tem surpresas.

“Quando os homens não são 
forçados a lutar por necessidade, 

lutam por ambição”  (Maquiavel)
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Foco No ciDaDÃo

Goiás é o 2° mais digitalizado do País

Goiás alcança a se-
gunda posição no 
ranking dos esta-

dos mais digitalizados do 
País. O levantamento foi 
realizado pela Associação 
Brasileira de Entidades 
Estaduais de Tecnologia 
de Informação e Comuni-
cação (Abep-TIC) e mostra 
que o Estado subiu cinco 
posições, em apenas um 
ano, no Ranking do Índi-
ce Abep-TIC de Oferta de 
Serviços Públicos Digitais 
dos Governos Estaduais 
e Distrital. A cerimônia 
de entrega da premia-
ção será realizada nesta 
quarta-feira (22/06), no 
auditório do Hotel Royal 
Tulip, em Brasília (DF).

A conquista é um reco-

nhecimento do trabalho 
do Governo de Goiás em 
oferecer atendimento digi-
tal para os serviços públi-
cos, com o programa Ex-
presso, que disponibiliza 
hoje mais de 100 ativida-
des em formato comple-
tamente digital. “Trouxe-
mos Goiás para o mundo 
digital. Com a ajuda da 
tecnologia, conseguimos 
agilizar a vida do cidadão 
que recorre aos serviços 
do Estado”, frisou o gover-
nador Ronaldo Caiado.

De acordo com Caiado, 
o Expresso tem democra-
tizado o acesso ao serviço 
público e mostra o com-
prometimento e cuidado 
do Governo de Goiás com 
a população. “A pessoa tem 

acesso direto ao que pre-
cisa e se sente respeita-
da”, explicou. O programa 
está em funcionamento 
há um ano e já contabili-
za mais de um milhão de 
serviços realizados.

O trabalho pela digi-
talização do Executivo 
estadual foi iniciado em 
2019, com a inclusão 
de Goiás na rede Gov.Br 
e a desburocratização 
dos processos e servi-
ços, para que pudessem 
ser ofertados à popula-
ção em meio digital. Até 
aquele ano, Goiás figu-
rava entre os dez piores 
na prestação de serviços 
on-line e em 2021 che-
gou à sétima colocação. 
Ainda de acordo com o 
levantamento, o Estado 
alcançou a terceira posi-
ção na categoria ‘Variação 
Nominal no Índice Abep-
-TIC entre 2021 e 2022’.

Modernização
Desenvolvido por meio 

da parceria entre as se-
cretarias estaduais da Ad-
ministração (Sead), de De-
senvolvimento e Inovação 
(Sedi) e Geral da Gover-
nadoria (SGG), o Expresso 
recebe novos serviços con-
tinuamente, com o objeti-
vo de ampliar seu alcance 
e a oferta simplificada de 
atendimento aos usuários.

O secretário-geral de 
Governo, Adriano da Rocha 
Lima, avalia a evolução no 
ranking nacional de servi-
ços públicos digitais como 
um resultado positivo de 
toda uma cadeia de ações 
rumo à modernização do 
Estado, em suas várias 
frentes, tendo a tecnolo-
gia como grande aliada. 
“Estamos empenhados em 
modernizar a forma como 
o Governo de Goiás atende 
o cidadão, em suas mais 

diferentes necessidades. 
Promover a digitaliza-
ção dos serviços é uma 
delas. Ela agiliza, poupa 
esforços, facilita acessos 
e ainda permite que o 
Estado seja presente de 
forma menos burocrática, 
atendendo o cidadão por 
meio de um smartphone, 
na palma da sua mão”, re-
flete Rocha Lima.

Para o secretário de De-
senvolvimento e Inovação, 
Marcio Cesar Pereira, os 
esforços estratégicos para 
ampliar os serviços ofere-
cidos no Expresso foram 
determinantes para con-
quistar o segundo lugar no 
ranking. A plataforma é o 
resultado de uma estraté-
gia focada na experiência 
do cidadão. Hoje, os servi-
ços estão disponíveis para 
o cidadão sem que ele pre-
cise sair de casa em multi-
canais. “Colhemos os frutos 

de um projeto que tem 
como prioridade oferecer 
serviços digitais e facilitar 
o dia a dia da população. 
Hoje nós somos referência 
para outras unidades fede-
rativas”, comemora Marcio.

Secretário da Adminis-
tração, Bruno D’Abadia, 
destaca que a ascensão de 
Goiás no ranking é resulta-
do de um esforço coletivo 
e que tem como principal 
objetivo facilitar a vida do 
cidadão. “A transformação 
e digitalização dos servi-
ços públicos são frentes 
em que o Estado também 
ganhou notoriedade na-
cional, fruto da capacidade 
técnica e dedicação das 
nossas equipes e, irrefu-
tavelmente, pela preocu-
pação do governador em 
democratizar e facilitar o 
acesso dos goianos aos 
atendimentos estaduais”, 
pontua o titular da Sead.

Investimentos em tecnologia e foco 
no cidadão fizeram com que Estado 
subisse cinco posições em apenas 
um ano. No início de 2019, Goiás 
figurava entre dez piores na prestação 
de serviços digitais. A cerimônia de 
entrega da premiação será nesta 
quarta-feira (22), no auditório do 
Hotel Royal Tulip, em Brasília (DF)
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Em funcionamento há um ano, Programa Expresso contabiliza mais de um milhão de atendimentos realizados

eDucaçÃo

Em Porteirão, Ronaldo Caiado entrega reforma do 
Colégio Estadual Professor Braz Simões Borges

Em agenda pelo Sul do Es-
tado nesta terça-feira (21), o 
governador Ronaldo Caiado 
inaugurou, no município 
de Porteirão, a reforma do 
Colégio Estadual Professor 
Braz Simões Borges, que re-
cebeu do Governo de Goiás 

investimentos de R$ 327 
mil. Foram realizados repa-
ros sanitários e instalação 
de uma nova cozinha com 
refeitório, além de adapta-
ções de acessibilidade, pin-
tura e reforma do forro.

O governador comen-

tou que a unidade estava 
com a estrutura “totalmen-
te fragilizada”, sem condi-
ções de receber os alunos. 
“Investimos para recuperá-
-la, expandimos e, agora, 
estamos entregando para 
população de Porteirão”, 
afirmou Caiado.

O governador ressaltou 
ainda que uma de suas pri-
meiras ações no Estado foi 
investir para valer na educa-

ção. “E o resultado veio: Goi-
ás tem o primeiro lugar no 
país. Nas nossas escolas as 
crianças estão estimuladas 
a estudarem. Todo pai sente 
hoje que o filho é respeita-
do, que a educação é de pri-
meira qualidade. É isso que 
nos alegra”, discursou.

Segundo a coordena-
dora regional de Educação 
de Santa Helena de Goiás, 
Magna Veloso, os investi-

mentos no setor deixam 
todos os trabalhadores em 
“êxtase”. “É valorização e 
respeito com a educação e 
o futuro das nossas crian-
ças. Tudo isso emociona e 
é motivo para todos os dias 
pensarmos naquilo que 
podemos fazer de melhor”, 
contou a profissional.

Em funcionamento des-
de 1984, o Colégio Estadu-
al Professor Braz Simões 

Borges atende, atualmen-
te, 396 estudantes do 6º 
ano do Ensino Fundamen-
tal à 3ª série do Ensino Mé-
dio. Os recursos da reforma 
foram provenientes do 
Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE) Goiás. 
Por meio dele, o Governo 
de Goiás destinou R$ 39,6 
milhões para reformar 120 
colégios estaduais, dentre 
eles o de Porteirão.

Obra faz parte dos R$ 39,6 milhões destinados pelo 
Governo de Goiás para melhorias na estrutura de 
120 unidades escolares em todo o Estado

O Expresso amplia o alcance e a oferta simplificada de atendimento aos usuários
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SeSSão ordinária híbrida

Assembleia aprova iniciativa de 
reorganização judiciária do Estado

para abrir os trabalhos 
legislativos da se-
mana, o Parlamento 

goiano se reuniu na tarde 
desta terça-feira, 21, em 
mais uma sessão ordinária 
híbrida. Durante o encon-
tro, foram apreciadas qua-
tro matérias, sendo duas 
de iniciativa parlamentar, 
uma da Governadoria e 
uma da Procuradoria-Ge-
ral de Justiça. Todas foram 
aprovadas em segunda 
fase e seguem para sanção 
do Executivo.

Durante o Pequeno 
Expediente, ocuparam a 
tribuna para discursar os 
deputados Delegado Hum-
berto Teófilo (Patriota), Ju-
lio Pina (PRTB), Amauri Ri-
beiro (UB), Helio de Sousa 

(PSDB), Major Araújo (PL) e 
Paulo Trabalho (PL).

De iniciativa parla-
mentar, vão à sanção 
duas iniciativas do de-
putado Paulo Cezar (PL). 
Uma, protocolada sob nº 
5182/21, denomina Car-
mino Machado Sobrinho 
o trecho da GO-461 que 
liga a cidade de Dover-
lândia a Matrinchã, em 
Goiás. Já a outra, de nº 
5483/21, nomeia como 
Juventino Barnabé o 
trecho da GO-326 que 
interliga o trevo da GO-
418, passando pelo dis-
trito de Bacilândia até a 
cidade de Jaupaci.

Da Procuradoria-Geral 
de Justiça, o processo 
legislativo nº 10150/22 

altera o reordenamento 
da organização judiciá-
ria, que implica, também, 
em alteração no discipli-
namento da organização 
das Promotorias de Justi-
ça. O objetivo da proposta 
é melhorar o atendimen-
to do interesse público, 
mediante modificação 
em algumas comarcas 
existentes em Goiás.

De acordo com a jus-
tificativa apresentada na 
matéria, a medida, que 
envolve movimentos de 
desativação de unidades 
ou anexação em distri-
tos judiciários, encontra 
respaldo em normativas 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Após as mu-
danças, nas comarcas que 

passarem a agregar duas 
ou mais Promotorias de 
Justiça, será escolhido um 
representante do cargo 
para exercer, sem preju-
ízo de suas atribuições 
habituais, a função de co-
ordenador. A iniciativa foi 
aprovada definitivamente 
com 24 votos.

Também avalizada em 
fase final, a propositura 
de nº 10157/22, da Go-
vernadoria, altera a Lei 
Complementar de nº 58, 
de 4 de julho de 2006, 
que dispõe sobre a orga-
nização da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE). A 
matéria propõe alteração 
do parágrafo 2º do art. 
34 para prever expres-
samente a possibilidade 

de movimentação, no 
interesse do serviço, dos 
procuradores do Estado 
substitutos, entre as di-
versas unidades da PGE, 
inclusive as descentraliza-
das. Destaca-se, também, 
o fim da fixação por clas-
se dos quantitativos de 
cargos de procurador do 
Estado, além da mudança 
do regramento relativo às 
promoções na carreira.

Essas promoções passa-
riam a ocorrer a cada cin-
co anos, alternadamente, 
pelos critérios de mereci-
mento e de antiguidade, 
em procedimentos de re-
gulamentação distinta, nos 
termos do art. 42 do pro-
jeto de lei complementar 
ora apresentado.

O texto da proposta traz 
ainda que a lei orgânica 
da PGE manterá a divisão 
em classes, sem dispor, no 
entanto, sobre o número 
exato de cargos em cada 
classe, situação que já é 
estabelecida para outras 
carreiras na administração 
pública goiana.

O projeto de lei nº 
3883/19, de Henrique Cé-
sar (PSC), seria colocado 
em apreciação, mas rece-
beu emenda do deputado 
Bruno Peixoto. Assim, o 
texto, que cria a Campa-
nha “Doe Sangue”, visando 
aumentar os estoques nos 
bancos de sangue de Goi-
ás, voltará para análise da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ).

na primeira sessão ordinária da 
semana, nesta terça-feira, 21, os 
deputados aprovaram quatro 
matérias, todas em votação definitiva. 
São dois projetos de iniciativa 
parlamentar, um do executivo e outro 
da Procuradoria Geral de Justiça. Esse 
último altera o reordenamento da 
organização judiciária, que também 
muda o disciplinamento da organização 
das Promotorias de justiça
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O objetivo da proposta é melhorar o atendimento ao público, mediante modificação em algumas comarcas existentes em Goiás

câmara de aparecida

Vereadores derrubam veto da prefeitura e ponto 
eletrônico para profissionais da saúde é mantido

Na sessão ordinária desta 
terça-feira, 21, os vereado-
res de Aparecida de Goiâ-
nia derrubaram o veto da 
Prefeitura ao Projeto de Lei 
Nº 008/2022, de autoria 
do vereador William Pan-
da, que trata da implan-
tação de ponto eletrônico 
para os médicos e demais 
profissionais da rede pú-
blica de saúde. Agora, a 
Prefeitura tem 48 horas 
para promulgar a lei.

Com a nova legislação, 

que precisará ser regula-
mentada pela Prefeitura em 
até 90 dias, os profissionais 
da rede municipal de saú-
de terão que marcar ponto 
eletrônico na entrada, saída 
e intervalos do expediente. 
Segundo o autor, a forma 
eletrônica contribui para 
evitar fraudes no registro.

“Médicos, Enfermeiros e 
outros servidores da rede 
pública de saúde de várias 
cidades já tem o controle 
de jornada de trabalho por 

meio de sistema de ponto 
eletrônico, mecanismo que 
além da identificação per-
sonalíssima do funcionário 
via crachá ou leitura bio-

métrica que analisa as im-
pressões digitais, registra o 
ponto no dia e hora da mar-
cação, evitando fraudes no 
controle de jornada”, explica 

Panda em sua justificativa.
Outra motivação para a 

proposta de lei foi a de coi-
bir as chamadas “consultas 
a jato”, quando a consulta 
médica é feita de maneira 
muito rápida, impedindo 
uma avaliação aprofunda-
da do paciente.

Após a votação, diversos 
vereadores fizeram uso da 
palavra para elogiar a atua-
ção do autor, tanto na apre-
sentação da proposta de lei, 
quanto na articulação para 
derrubada do veto.

Em 2019, William Pan-
da teve uma matéria se-
melhante aprovada, mas 
que incluía apenas os 

médicos. Porém, naquela 
oportunidade, o Proje-
to de Lei teve o veto do 
Poder Executivo acatado 
pelo legislativo, impossi-
bilitando de virar lei.

Veto Mantido
Já o veto total da Prefei-

tura ao Projeto de Lei Nº 
024/22, de autoria do vere-
ador Marcos Miranda, que 
instituiu a implementa-
ção de cursos gratuitos à 
mulher gestante sobre os 
cuidados e atendimentos 
emergenciais a crianças 
de zero a seis anos, foi 
mantido. Com isso, a ma-
téria não se tornará lei.
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Ao vetar o Projeto de Lei, o Poder Executivo alegou vício de iniciativa 
por se tratar de matéria de sua competência e não do Poder Legislativo

já o veto ao PL 024/22, de autoria do 
vereador Marcos Miranda, foi mantido
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Operação fiscaliza guichês 
na Rodoviária de Goiânia

Para combater a so-
negação fiscal e a 
concorrência desle-

al, a Secretaria de Estado 
da Economia, por meio do 
Fisco goiano, deflagrou na 
manhã desta terça-feira 
(21/06) a Operação Rodo-
viária, que teve como alvo 
empresas de vendas de 
passagens em guichês lo-
calizados no Terminal Ro-
doviário de Goiânia. Foram 
apreendidos documentos 
e equipamentos de car-
tões de crédito.

A investigação teve iní-
cio a partir de um levan-
tamento realizado pela 
Delegacia Regional de Fis-
calização (DRF) de Goiânia, 
que constatou possíveis 
irregularidades. Os traba-

lhos de análise do crime 
fiscal foram realizados 
pela Gerência de Inteli-
gência Fiscal da Secretaria 
da Economia.

A operação contou 
com 23 auditores fiscais, e 
apreendeu documentos e 
dados dos sistemas de in-
formática que propiciarão 
auditoria completa para 
estabelecer o montante 
de tributos devidos. Fo-
ram apreendidos também 
equipamentos de cartões 
de crédito no intuito de 
levantar os valores sone-
gados aos cofres públicos 
estaduais.

“Além da suspeita do 
uso de documentos não 
fiscais – uma espécie de 
controle paralelo de emis-

são de passagens para não 
emitir o bilhete fiscal – foi 
constatado que empresas 
de outros estados estavam 
emitindo o documento 
como se a origem da ope-
ração fosse de lá, fazendo 
com que o recolhimento 
do tributo não ocorresse 
aqui em Goiás, onde de 
fato deveria ser”, explica o 
Auditor Fiscal Gerson Se-
gundo, delegado da DRF 
de Goiânia.  

A Polícia Civil do Esta-
do de Goiás, por meio da 
Delegacia de Repressão 

a Crimes conta a Ordem 
Tributária (DOT), constatou 
irregularidades na emissão 
do Bilhete de Passagem 
Eletrônica (BP-e) e con-
duziu os representantes 
das empresas para oitiva 
e, posteriormente, inqué-
rito policial. Ao todo foram 
nove conduções.

O Fisco goiano aler-
ta que a fiscalização vai 
continuar dentro e fora 
da rodoviária. A operação 
teve ainda a participação 
de equipe do Apoio Fa-
zendário da Economia, do 

Batalhão Fazendário e da 
Agencia Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT). A 
Polícia Civil lavrou Termo 
Circunstanciado de Ocor-
rência (TCO).

BP-e

O Bilhete de Passagem 
Eletrônica (BP-e) é um do-
cumento emitido e arma-
zenado eletronicamente, 
cuja validade jurídica é 
garantida pela assinatura 
digital do emitente e auto-
rização de uso pela Secre-

taria de Estado da Econo-
mia de Goiás.

Em vigor e obrigató-
rio desde 1º de julho de 
2019, a emissão do Bilhe-
te de Passagem Eletrônico 
tornou-se obrigatória para 
o setor de transporte regu-
lar de passageiros inter-
municipal, interestadual e 
internacional, nos modais 
rodoviário, ferroviário e 
aquaviário.  A modalidade 
de bilhete de passagem di-
gital modernizou a relação 
da Receita estadual com o 
contribuinte.

A operação contou com 20 policiais 
civis e 23 auditores fiscais da 
Secretaria da economia. Foram 
apreendidos documentos e dados 
dos sistemas de informática que 
propiciarão auditoria completa para 
estabelecer o montante de tributos 
devidos. Foram apreendidos também 
equipamentos de cartões de crédito
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Realizada pela Secretaria da Economia, com apoio da Polícia Civil e da ANTT, Operação Rodoviária tem o objetivo de combater a sonegação fiscal

educaÇÃO

Revista Anápolis Digital prorroga prazo 
para submissão de artigos científicos

A revista Anápolis Digital 
prorrogou o prazo para 
submissão de novos ar-
tigos que irão compor a 
próxima edição, prevista 
para lançamento entre 
meados de setembro e 
outubro deste ano. A data 

final para envio de arti-
gos científicos agora é 
10 de julho, devendo os 
interessados se atenta-
rem às diretrizes e nor-
mas disponíveis no Por-
tal da Educação.

“Recebemos muitas 
solicitações de pesqui-
sadores com interes-
se na submissão, para 
que pudessem prepa-
rar melhor seus textos. 
Achamos muito válido e 
decidimos junto ao con-
selho pela prorrogação”, 
comenta a doutora Olira 
Saraiva Rodrigues, um 
dos membros do conse-

lho editorial da revista.
A 15ª edição contem-

plará artigos multidis-
ciplinares, ou seja, que 
podem envolver temas 
de várias disciplinas e 
pesquisas de diversos 
campos do saber. Todo 
artigo publicado recebe 
o Número Internacional 
Normalizado para Publi-
cações Seriadas (ISSN) e 
é anexado à plataforma 
do Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciên-
cia e Tecnologia (IBICT). 
Além disso, o periódico 
também possui o Digital 
Object Identifier (DOI), 

um registro padrão que 
reconhece documentos 
postados na web.

Os artigos são avalia-
dos por pesquisadores 
que possuem expertise 
necessária para analisar 
os conteúdos submeti-
dos para a publicação. A 
revista tem como público 
principal pesquisadores, 
professores, graduandos 
e graduados, mestres e 
mestrandos de todo o Bra-
sil. Mais informações pelo 
telefone 3902-2728 e pelo 
site https://portaleduca-
cao.anapolis.go.gov.br/re-
vistaanapolisdigital/.
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A 15ª edição contemplará artigos multidisciplinares

Trabalhos, que 
podem ser de 
diversos campos 
do saber, devem 
ser enviados até 
dia 10 de julho
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Caiado vistoria obra na rodovia que 
liga Itumbiara a Cachoeira Dourada

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

(21), as obras de pavimen-
tação da rodovia GO-309, 
em Itumbiara, no Sul goia-
no, no trecho que liga o 
município até Cachoeira 
Dourada. Ainda na cida-
de, onde cumpriu agenda 
durante toda a manhã e 
o início da tarde, o chefe 
do Executivo também as-
sinou a ordem de serviço 
para o início dos traba-
lhos do Programa Goiás 
em Movimento –Eixo 
Municípios, que vai re-
construir ruas e avenidas 
locais. Ambos os serviços 
têm execução da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra).

A rodovia estadual con-
ta com extensão total de 
31 quilômetros, dos quais 
17 ainda não eram asfal-

tados, o que era uma de-
manda antiga da popula-
ção. Apenas a atual gestão 
do Estado já investiu mais 
de R$ 22 milhões na obra, 
que vem sendo feita por 
etapas. “É um asfalto de 
qualidade, o que existe 
de melhor, asfalto quente, 
tudo acompanhado pela 
Goinfra para ter garantia 
mínima de 12 a 15 anos. 
Isso faz a diferença na 
vida da população”, expli-
cou Caiado.

“Essa rodovia é um 
sonho de Itumbiara e Ca-
choeira Dourada. Antes, já 
fizeram vários churrascos 
aqui prometendo a con-
clusão dela. Nós vamos fa-
zer churrasco é no dia que 
inaugurarmos 100%. O di-
nheiro já está depositado, 
a empresa já foi licitada 
e estamos com as máqui-
nas funcionando. No nosso 

governo, empreiteiro não 
tem de ficar pagando pro-
pina. O dinheiro vai dire-
tamente à empresa, com 
total respeito a quem faz 
obras em Goiás. Não tem 
inauguração fake. Aqui 
é governo pé no chão”, 
completou Caiado.

Além da pavimenta-
ção, o Governo de Goiás 
executa a restauração e 
ampliação de 7,5 quilôme-
tros da GO-206, conhecida 
como Avenida Modesto 
de Carvalho, no perímetro 
urbano do município, para 
dar mais agilidade ao trá-
fego de veículos. “O Sul de 

Goiás tem sido muito pres-
tigiado nesta gestão. Ro-
naldo Caiado fez o que em 
muitos anos não foi feito. 
Essa obra é fundamental. 
Temos um outro Estado, 
uma outra cara. É só ver o 
quanto foi feito em só três 
anos e meio de governo”, 
ressaltou o prefeito de 
Itumbiara, Dione Araújo.

Moradora do Bairro 
Brasília, que fica às mar-
gens da rodovia, a dona 
de casa Alice Santana 
comemorou o fim da po-
eira, na época de seca, 
e do barro, no período 
chuvoso. “A gente espe-

rou por muitos e mui-
tos anos. A população 
do bairro sofria muito 
com a poeira. Isso já 
era para estar asfaltado 
há muito tempo”, contou 
ela. “Agora sai. Agora tem 
governo”, celebrou ela.

Goiás em Movi-
mento – Eixo 
Municípios

Caiado também assinou 
a ordem de serviço que dá 
sinal verde aos serviços 
do programa Goiás em 
Movimento –Eixo Municí-
pios em Itumbiara, que vai 

possibilitar a reconstrução 
total do asfalto de nove 
ruas e uma avenida. “O Go-
verno de Goiás entra com 
R$ 2 milhões, contratamos 
a empresa e a Goinfra faz 
a fiscalização. Tem tam-
bém a contrapartida dos 
prefeitos. Temos que nos 
preocupar em atendê-los 
neste momento em que 
passam por dificuldades”, 
afirmou o governador.

Moradora há sete anos 
do setor Alto do Trindade, 
Leides Rocha relembrou 
a espera pelas máquinas 
e os transtornos: “Foram 
anos difíceis, muito tristes. 
A desvalorização de imó-
veis por aqui era total. Mas 
estamos sendo recompen-
sados. Esse asfalto é muito 
bom”, frisou ela.

Entrega de 
quadra coberta

No Centro de Ensino 
em Período Integral (Cepi) 
Dr. José Feliciano Ferreira, 
o benefício foi a entrega 
da cobertura da quadra 
poliesportiva, aguardada 
há mais de 40 anos. Entre 
as melhorias realizadas na 
estrutura estão a execu-
ção de arquibancada e de 
alambrado. O valor investi-
do pelo Estado nos traba-
lhos foi de R$ 456 mil.

Governador Ronaldo Caiado 
vistoriou trecho de 17 quilômetros 
da Go-309 entre os dois municípios. 
em outra frente, programa Goiás 
em Movimento – eixo Municípios 
vai possibilitar recuperação de 
ruas e avenidas da cidade
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Asfalto novo: em Itumbiara, governador Ronaldo Caiado vistoria obra na GO-309 e anuncia recuperação asfáltica

cultura

Canto da Primavera Kids tem início nesta quarta, 22

A abertura do 1º Canto da 
Primavera Kids, iniciativa 
do Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Cultura (Secult), 
com correalização do Sesc 
Goiás, em parceria com a 
prefeitura de Pirenópo-
lis, será realizada nesta 
quarta-feira, 22, às 18h, 
no Colégio Estadual Se-
nhor do Bonfim. Na oca-

sião, seis crianças de qua-
tro a oito anos participam 
da primeira audição.

O Canto Kids tem o 
objetivo de despertar o 
interesse das crianças 
pelo universo musical e 
valorizar os talentos in-
fantis, além de incluir os 
pequenos na programação 
do Canto da Primavera, um 
dos festivais de música mais 

tradicionais do Estado.
“Essa é a primeira vez 

que as crianças serão pro-
tagonistas deste festival 
que é tão importante para 
a cultura goiana. Realizar 
um evento voltado exclu-
sivamente para crianças e 
adolescentes é o caminho 
para incentivar as novas 
gerações a descobrir seus 

talentos”, ressalta o secre-
tário Marcelo Carneiro.

Seguindo a programa-
ção, na quinta-feira, 23, as 
audições ocorrem no po-
voado de Malhador e na 
sexta, 24, no povoado de 
Santo Antônio. No sábado, 
25, e domingo, 26, o even-
to será realizado no largo 
da Igreja Matriz de Nossa 

Senhora do Rosário.
Na noite de encerra-

mento do festival, haverá 
apresentação especial de 
encerramento com o can-
tor mirim Gustavo Bardim 
após a grande final do 
concurso. Natural de Gua-
ramirim, no Norte de Santa 
Catarina, Gustavo vai levar 
os sucessos da música bra-
sileira e músicas autorais 
para o evento. Vencedor do 
programa da TV Globo, The 
Voice Kids 2021, o cantor, 
que hoje tem 11 anos, já 
gravou duas músicas e se 
prepara para lançar seu 
primeiro álbum.

Concurso
O Canto Kids tem o 

formato de concurso, com 
duas categorias, uma com 
participantes com idade 
entre 4 e 8 anos e outra 

para a faixa etária entre 
9 e 14 anos. As inscrições 
foram feitas nas escolas 
estaduais, municipais e 
privadas, e também na 
sede da prefeitura. A ava-
liação, bem como classi-
ficação e eliminação dos 
candidatos, será realizada 
por uma comissão julga-
dora composta por pro-
fissionais reconhecidos, 
escolhidos a critério da 
Secretaria Municipal de 
Cultura de Pirenópolis.

A performance terá du-
ração de três minutos e 
será avaliada a partir de 
três critérios: voz, inter-
pretação e apresentação 
de palco. A premiação é 
de R$ 18 mil e será dis-
tribuída entre os clas-
sificados em primeiro, 
segundo e terceiro lugar 
nas duas categorias.
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Realizado em Pirenópolis, 1º Canto da Primavera Kids tem 
premiação de R$ 18 mil e reúne jovens talentos de 4 a 14 anos

Concurso tem a participação de crianças 
e adolescentes de 4 a 14 anos, em duas 
categorias. Premiação é de R$ 18 mil e 
será distribuída entre os classificados 
em primeiro, segundo e terceiro lugar. o 
Canto Kids tem o objetivo de despertar 
o interesse das crianças pelo universo 
musical e valorizar os talentos infantis
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imobiliário
A opus Incorporadora anunciou que o Geo 136 home, a ala residencial do opus Geo 136, lançado em 
abril e que será erguido no setor Marista, terá metade de suas unidades comercializadas. os outros 50%, 
como anunciado anteriormente, serão locados através de uma plataforma digital de aluguel própria da 
opus. A empresa optou por vender parte das residências em razão da alta demanda do mercado.

marketing
Acontece no dia 02 de julho, das 7h às 20h, no hotel Maione, uma imersão de marketing digital vol-
tada para empreendedores, empresários, autônomos e profissionais liberais. Os temas abordados 
serão: Instagram - do zero ao faturamento; Como perder a vergonha para gravar vídeos; Geração de 
Conteúdo; Primeiros passos do Trafégo Pago, WhatsApp Business; Como atender bem e converter 
os leads (possíveis clientes) em vendas. o evento possui vagas limitadas. Para garantir a sua, basta 
entrar em contato pelo whatsapp: (62) 99106-6100.

cultura 1
o espetáculo “Amazing Tenors” será apresentado às 19h30 de sexta-feira, dia 24 de junho, no Tea-
tro da Facunicamps. no palco, três jovens tenores: henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo 
Paolilo, acompanhados de uma belíssima orquestra ao vivo, homenagearão “Bocelli” (com clássicos 
como: “Vivo Per Lei”, “Com Te Partirò”), além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes italia-
nos. Os ingressos para sessão única já estão disponíveis no site furandoafila.com.br e variam de R$ 
45 a R$ 140. Mais informações em @amazingtenorsoficial

cultura 2
o Teatro da Facunicamps receberá o tributo “Coldplay Live experience”, às 22h de sexta-feira, dia 
24 de junho. A apresentação é uma adaptação da famosa estrutura de shows em estádios (com 
impressionante riqueza de detalhes e equipamentos de última geração, trazendo a imersão mu-
sical e visual para o Teatro), de uma das maiores bandas do mundo na atualidade: o Coldplay! A 
semelhança física e vocal do vocalista Thiago Gonçalves é impressionante e faz com que o público 
se sinta frente a frente com Chris Martin. os ingressos para única sessão já estão disponíveis no site 
furandoafila.com.br e variam de R$ 45 a R$ 140. Mais informações em @coldplay.experience

Fundo Social
os associados da Cooperativa Sicredi Celeiro Centro oeste, através do Fundo Social, possibilitam o 
apoio a projetos sociais de interesse coletivo voltados para educação, cultura, esporte, segurança, 
meio ambiente e inclusão social em todas as comunidades onde atua. no último ano, somente em 
Chapadão do Céu, foi possível atender três projetos sociais voltados ao atendimento de crianças, de 
pessoas com necessidades especiais temporárias e deficiência, que juntos somam mais de R$ 38 mil 
em doações.  As inscrições para o Fundo Social da Sicredi Celeiro Centro Oeste 2022 já estão abertas 
e devem atender projetos sociais locais, de interesse coletivo, voltados a educação, cultura, esporte, 
saúde, meio ambiente, segurança e inclusão social, que contribuem com o desenvolvimento das 
comunidades da área de atuação da Cooperativa. Para mais informações, acesse o regulamento: 
https://fundosocialceleiro-co.com.br.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O maior festival de investimentos do mundo já tem data marcada. A Expert XP 2022 está confir-
mada para os dias 3 e 4 de agosto em formato híbrido, pela primeira vez em 12 anos, e terá como 
tema “O futuro pelo olhar de quem transforma”. O evento presencial acontecerá em 43 mil m² 
do São Paulo Expo com experiências únicas para os 30 mil participantes esperados nos dois dias. 
Os primeiros nomes confirmados para os painéis de 2022 são Amy Webb (futurista americana, 
autora, fundadora e CEO do Future Today Institute), Lawrence H. Summers (ex-secretário do Te-
souro dos Estados Unidos), Howard Marks (sócio fundador e co-chairman da Oaktree Capital 
Management), Nathalia Arcuri (especialista em finanças, fundadora e CEO da Me Poupe!), Thiago 
Nigro, (CEO e fundador do Grupo Primo e idealizador do O Primo Rico, um dos maiores projetos 
de comunicação sobre finanças do país) e Edu Lyra (fundador e CEO da Gerando Falcões).
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Governo paga hoje Auxílio Brasil 
a beneficiários com NIS final 4

o governo paga hoje 
(22) a parcela de 
junho do Auxílio 

Brasil aos beneficiários 
com Número de Inscrição 
Social (NIS) com final 4. O 
valor mínimo do benefício 
é de R$ 400. As datas se-
guem o modelo do Bolsa 
Família, que pagava os be-
neficiários nos dez últimos 
dias úteis do mês.

O beneficiário poderá 
consultar informações so-
bre as datas de pagamen-

to, o valor do benefício e a 
composição das parcelas 
em dois aplicativos: Auxílio 
Brasil, desenvolvido para o 
programa social, e o aplica-

tivo Caixa Tem, usado para 
acompanhar as contas pou-
pança digitais do banco.

Atualmente, 17,5 mi-
lhões de famílias são aten-

didas pelo programa. No 
início do ano, três milhões 
de famílias foram incluídas 
no Auxílio Brasil.

Auxílio Gás
O Auxílio Gás também 

é pago hoje às famílias ca-
dastradas no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚ-
nico), com NIS final 4. Com 
valor de R$ 53 em junho, o 
benefício segue o calendá-
rio regular de pagamentos 
do Auxílio Brasil.

Com duração prevista 
de cinco anos, o programa 
beneficiará 5,5 milhões de 
famílias, até o fim de 2026, 
com o pagamento de 50% 

do preço médio do botijão 
de 13 quilos, conforme va-
lor calculado pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) 
nos últimos seis meses.

Pago a cada dois me-
ses, o Auxílio Gás tem or-
çamento de R$ 1,9 bilhão 
para este ano. Só pode 
fazer parte do programa 
quem está incluído no 
CadÚnico e tenha pelo 
menos um membro da 
família que receba o Be-
nefício de Prestação Con-
tinuada (BPC).

A lei que criou o progra-
ma definiu que a mulher 
responsável pela família 
terá preferência, assim 
como mulheres vítimas de 

violência doméstica.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem 

três benefícios básicos e 
seis suplementares, que 
podem ser adicionados 
caso o beneficiário consiga 
um emprego ou tenha um 
filho que se destaque em 
competições esportivas ou 
científicas e acadêmicas.

Podem receber o bene-
fício as famílias com renda 
per capita [por cabeça] de 
até R$ 100, consideradas 
em situação de extrema 
pobreza, e aquelas com 
renda per capita de até R$ 
200, consideradas em con-
dição de pobreza.

Valor mínimo 
para cada família 
é R$ 400

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 Jr

Ag
ên

cia
 B

ra
sil

O Auxílio Brasil é coordenado pelo Ministério da Cidadania, 
responsável por gerenciar os benefícios do programa 
e pelo envio dos recursos para pagamento da Caixa
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TEsTE DE coViD-19
Clínica realiza teste rápido 

domiciliar e empresarial para 
covid-19, com baixos custos, 

em Goiânia. de acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), Goiânia apresentou mais 
de 11 mil casos confirmados 

de covid-19, apenas nas 
primeiras semanas do mês 

de junho e para evitar ainda 
mais a disseminação do 

coronavírus, a Clínica dr. Pra 
Você está disponibilizando 
testes rápidos com o custo 

de R$79,90 e resultados em 
apenas 30 minutos. Segundo 

o administrador da clínica, 
Alex Borges, a ação se estende 

até o dia 30 de junho ou até o 
término do estoque e o intuito 

é de  ajudar no diagnóstico 
da doença, prevenir possíveis 

complicações e reduzir o 
número de infectados.

BoTiK
nos últimos anos, observamos 

a tendência em cuidados faciais 
despontar, especialmente 

relacionada a um desejo 
aspiracional de conquistar 

uma pele saudável, uniforme, 
com elasticidade, firmeza e 
aspecto natural. Pensando 

nisso, Botik, marca de cuidados 
faciais do Boticário, lança mais 
uma linha para complementar 
a rotina e ampliar o portfólio: 
Botik Retinol, que reúne três 

produtos com formulação 
contendo o ativo em sua forma 

mais pura.

MarKETing 
DigiTal para 

EMprEEnDEDorEs 
o especialista em Marketing 

digital, jafé Tavares, realiza no 
dia 02 de julho, das 7h às 20h, 

no hotel Maione, uma imersão 
para que empreendedores, 
empresários, autônomos e 

profissionais liberais aprendam 
a dominar as redes sociais e 

crescer seu negócio. o evento 
possui vagas limitadas. Para 

garantir a sua, basta entrar em 
contato pelo whatsapp: (62) 

99106-6100.

Amazing Tenors - o espetáculo 
“Amazing Tenors” será apresentado 
às 19h30 desta sexta-feira, 
dia 24 de junho, no Teatro da 
Facunicamps. no palco, três jovens 
tenores: henrique Moretsohon, 
Murilo Trajano e Paulo Paolilo, 
acompanhados de uma belíssima 
orquestra ao vivo, homenagearão 
“Bocelli” (com clássicos como: “Vivo 
Per Lei”, “Com Te Partirò”), além 
dos famosos boleros, tangos e 
temas de filmes italianos. os 
ingressos para sessão única 
já estão disponíveis no site 
furandoafila.com.br e variam de 
R$ 45 a R$ 140. Mais informações 
em @amazingtenorsoficial.

Bateraço - o Aparecida 
Shopping comemora cinco 
anos em grande estilo, com 
um evento musical inédito 
e destinado para quem 
deseja apresentar a sua 
arte – profissional ou não. o 
“artista” poderá participar 
do Bateraço do Aparecida 
Shopping, ou seja, fazer uma 
apresentação para o público 
presente com sua bateria. o 
evento acontece nos dias 25 e 
26 de junho. Para se inscrever 
basta entrar no link: l1nq.com/
My0sG. no último dia (26), às 
20h30, ainda terá um “super” 
show com a Banda Retrô.

Novas diretoras - o hospital estadual e Maternidade nossa 
Senhora de Lourdes (heMnSL) tem novas integrantes em sua 
diretoria. A médica Cristiane de Souza Carvalho, assumiu a 
diretoria técnica da unidade e a contabilista juliana Paixão Silva 
Pinto(foto), a diretoria operacional.

Aniversário - A empresária goiana eliana Martins, 
proprietária do Salão Vitrine da Mulher, especializado em laces 
e alongamento capilar, desembarcou em São Paulo para uma 
missão muito especial: prestigiar o aniversário de MC Mirella.
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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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quadra

Seleção masculina estreia 
no Mundial de basquete 3x3
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a seleção masculina 
de basquete 3x3 
estreou nesta terça-

-feira (21) no Mundial da 
modalidade, que é dispu-
tado na Antuérpia (Bélgi-
ca). Neste primeiro dia de 
partidas, o Brasil perdeu 
de Porto Rico por 20 a 16, 

mas derrotou a França por 
16 a 15 em seu segundo 
compromisso do dia.

A seleção volta a entrar 
em quadra na próxima 
quinta-feira (23), quando 
mede forças com a Sérvia 
e com a Nova Zelândia.

“Após uma viagem lon-

ga conseguimos fazer 
bons jogos logo no primei-
ro dia de competição, per-
dendo por apenas quatro 
pontos de Porto Rico, uma 
equipe campeã de WT em 
2021, e vencendo a Fran-
ça, devolvendo a derrota 
no Pré-Olímpico no ano 

passado. Seguimos para o 
segundo dia com grandes 
chances de classificação 
para a fase final, e agora 
já sabendo como jogam 
nossos adversários”, disse 
o técnico da seleção bra-
sileira, Luca Carvalho.

Pelo formato do tor-

neio, o Grupo A, com 
Brasil, França, Nova 
Zelândia, Porto Rico e 
Sérvia, se enfrenta den-
tro da chave. O primeiro 
colocado avança direto 
para as quartas de final. 
E o segundo e terceiro vão 
para as oitavas de final.

Estreia da equipe 
feminina

Quem entra em quadra 
pela competição na próxima 
quarta-feira (20) é a seleção 
brasileira feminina, que en-
cara a Áustria, a partir das 
6h (horário de Brasília), e a 
França, a partir das 7h50.

Brasil venceu 
a França e 
perdeu para 
Porto Rico
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