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o jogo é 2022

A articulação intensa dos últimos dias para definição de can-
didatos tem foco na eleição pra governador em 2022. Natu-
ralmente, ronaldo Caiado (dem) é o candidato mais forte. 
reeleição, no comando da administração e sem oposição bem 
definida. Fortalecer posições nos maiores colégios eleitorais foi 
a estratégia. Com o Psd e Vanderlan Cardoso, Caiado passou a 
ter candidato com voz e voto em Goiânia, Aparecida de Goiâ-
nia e senador Canedo. em Anápolis, já havia aliança com o 
prefeito roberto Naves (PP). o mdb dos Vilela passa a ser o 
maior desafio para Caiado. O grupo aposta na eleição de Ma-
guito Vilela em Goiânia, Gustavo mendanha em Aparecida e 
Humberto machado em Anápolis, que teriam as digitais do 
grupo. sem isso, o mdb também murcha, com a aposenta-
doria de Íris rezende. Como opção a essa polarização, de um 
lado um Pt menos desgastado, com uma ação nacional de 
Lula, e os bolsonaristas mais autênticos, que ainda não 
tem liderança definida por aqui. se Goiânia desenha uma 
disputa acirrada entre maguito e Vanderlan, para 2022 
pode pintar a disputa entre Caiado e daniel Vilela.

íRis paz E amoR 
depois de receber Vanderlan, Wilder e Caiado na semana passada, 
o prefeito Íris rezende recebeu maguito Vilela, para abrir a semana. 
Íris reforçou os 40 anos de amizade e política ao lado de maguito, 
colocando panos quentes em quem acreditava em debandada. ex-
perientes, os dois sinalizam e sabem que estarão juntos. mesmo 
que Íris cumpra à risca sua decisão de não participar da campanha. 

Big BRothER continua
Antes do final do período de convenções, Wilder Moraeis (PSC) e 
maria ester (rede) retiraram suas candidaturas. dra Cristina acabou 
retirada do jogo pelo PL, que passou a apoiar maguito. Cristina ain-
da promete briga, mas o número caiu pra 14. entre os vices anun-
ciados, elias Vaz perdeu Paulinho Graus (Pdt) e samuel Almeida 
ficou sem Felizberto Tavares (Podemos). E pode mudar ainda mais. 

FEchando a conta
Até o próximo paredão são 14 candidatos à prefeitura de Goiâ-
nia. tendência inicial é de largada equilibrada entre Vanderlan 
Cardoso (Psd), maguito Vilela (mdb) e Adriana Accorsi (Pt), 
os dois primeiros com mais estrutura e com mais candidatos a 
vereador. No bloco do meio, elias Vaz (Psb), Allyson Lima (sd) 
e major Araújo (PsL) se destacam, ao lado de talles barreto 
(Psdb) e Virmondes Cruvinel (Cidadania). Na turma do traço, 
a expectativa maior é em relação ao professor Gustavo Gayer 
(dC), que tem o discurso do bolsonarismo raiz.

mais Big BRothER  
Com problemas a resolver no tCU, George moraes (Pdt) saiu 
da disputa em trindade. da mesma forma, Cairo salim (Pros) 
saiu da corrida pela prefeitura de Aparecida de Goiânia. 

mEnos mal 
mesmo com a forte ação das forças governistas, Gustavo 
mendanha (mdb) conseguiu segurar 20 partidos em torno 
da sua candidatura à reeleição, onde terá como adversário o 
seu atual vice, Veter martins (Psd).

dE novo 
em 200º, a situação se repetiu no município. À época, Ademir 
menezes foi reeleito, derrotando o seu vice, ozair José. 

o pt quER
Desde que deixou a carceragem da PF em Curitiba, o eter-
no presidente Lula não perde chance para fazer duas coisas: 
dizer que foi injustiça e pregar a reconstrução do país. Um 
manifesto foi lançado às vésperas das eleições municipais, 
incluindo saída de militares da gestão civil e recriação de mi-
nistérios, para cuidar de setores específicos. 

vamos comBinaR 
Lula precisa atuar em duas frentes: primeiro é acertar com 
os partidos mais à esquerda. o segundo é combinar com o 
povo. das 15 principais capitais do país, o Pt consegue estar 
competitivo, mais uma vez, apenas em Goiânia, com Adriana 
Accorsi. em são Paulo, Jilmar tatto patina nos 2%, bem atrás 
de Guilherme boulos (Psol).

REpEtE tamBém
em 2012, foi assim também. Paulo Garcia foi o único petista 
eleito no primeiro turno. À época, Lula prometeu e não veio 
apoiar o companheiro em Goiânia. 

maguito via zap
o candidato do mdb reserva tempo nesta semana para 
gravar vídeos ao lado de 200 candidatos a vereador. o 
WhatsApp é o limite, enquanto não chega a propagan-
da no rádio e na tV. 

pmdB ganhou mais
Foram nove eleições em Goiânia desde a retomada das 
eleições para prefeito de capital, nos anos 80. Venceu com 
Daniel Antônio (1985), Nion Albernaz (1988) e Íris Rezende 
(2004, 2008 e 2016). O PT tem três vitórias, com Darci 
Accorsi (1992), Pedro Wilson (2000) e Paulo Garcia (2012). 
Por fim, o PSDB venceu em 1996, com Nion Albernaz. 

milhaREs são  
Na noite desta segunda-feira, 21, o tse já tinha recebido 
4.305 pedidos de registro de candidatos a prefeito, 4.309 a 
vice, e 91.068 para vereador. O prazo final para formalizar o 
pedido vence no sábado. 

poR aqui
Aqui em Goiás, são 176 candidatos a prefeito já com registro en-
caminhado, mesmo número de vices. Quase 3,5 mil a vereador. 

mannu 
na FREntE
A candidata a pre-
feito pelo PsoL, 
mannu Jacob, foi 
a primeira a pedir 
o registro. Aliás, a 
única formalizada 
nesta segunda. o 
NoVo foi o primei-
ro a registrar candi-
daturas a vereador. 
PsoL e Ptb tam-
bém já o fizeram. 

sEmpRE sEtEmBRo 
O mês já teve a comemoração dos 86 anos da AGI, que gosta 
de ser lembrada como a mais democrática das nossas enti-
dades. Amanhã, termina o inverno, marcado por muito sol. 
Que venham as chuvas!

outuBRo dE saúdE 
o mês de outubro é todo dedicado ao combate à obesi-
dade. segundo o presidente da sociedade brasileira de 
Cirurgia bariátrica e metabólica - seção Goiás, o gastro 
cirurgião Leonardo Porto sebba, em Goiás 54% dos ho-
mens estão acima do peso e 46% das mulheres estão 
obesas.  mais da metade da população está acima do 
peso e a obesidade atinge um a cada cinco brasileiros, 
segundo dados o ministério da saúde. outro dado preo-
cupante é que a obesidade é um dos principais fatores de 
risco da Covid-19. Por isso, algumas ações estão progra-
madas para chamar a atenção sobre o problema.

poR quE?
o Vila Nova é meu eterno campeão.

marcelohel@gmail.com

“O drama da construção do Brasil num 
detalhe conflituoso entre a arte de 

massas e a política no país”. 
(Caetano Veloso, sobre “Narciso Em Férias”, onde narra 

os dois meses em que ficou preso durante a dita)
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cNH Social

“Ação importante e que vai ao encontro dos 
anseios da nossa população”, diz Lissauer

ao lado do gover-
nador Ronaldo 
Caiado (DEM), do 

vice, Lincoln Tejota, do 
presidente do Departa-
mento Estadual de Trân-
sito (Detran-GO), Marcos 
Roberto Silva, e demais 
autoridades, do lança-
mento da Semana Nacio-
nal de Trânsito, na sede 
do órgão, em Goiânia. Na 
oportunidade, também 
foi anunciada a abertura 
de 4.014 novas inscrições 
ao programa CNH Social. 
A ampliação da oferta de 
vagas foi aprovada no 
mês passado pelo Poder 
Legislativo, através de 
projeto de lei, e contem-
pla as modalidades estu-
dantil, rural e urbana.

Reconhecendo a impor-
tância da iniciativa para a 
geração de novas oportu-
nidades de trabalho e de 
inclusão social, o presiden-
te da Alego ressaltou que 
a abertura de novas vagas 
demonstra o compromisso 
do Governo estadual com 
as necessidades da popu-
lação goiana, sobretudo, 
de quem mais precisa. “O 
governador Ronaldo Caia-
do, e toda a sua equipe, 

tem se sensibilizado nesse 
momento e dado oportuni-
dade para aquelas pessoas 
que precisam tirar a CNH, 
contribuindo, assim, para 
a qualificação profissional 
e a inserção no mercado 
de trabalho. Sem dúvidas, 
mais uma ação importan-
te e que vai ao encontro 
dos anseios da nossa po-
pulação”, destacou.

O chefe do Poder Le-
gislativo reforçou ainda 
em seu discurso a conduta 
adotada pela administra-
ção estadual com relação 
aos programas sociais. 
Segundo ele, não existe 
“rivalidades” entre o Poder 
Executivo e as secretarias 
do Estado. Pelo contrário, 
ele diz que o que se vê é 
a união de forças com o 
objetivo de atender as de-
mandas da sociedade. “Nós 
temos que parabenizar o 
Governo de Goiás, o Detran 
e toda as secretarias pela 
parceria nesse programa. 
Vejo que neste governo 
não existem rivalida-
de entre as secretarias, 
pelo contrário, o que ve-
mos constantemente é a 
união de forças entre to-
dos para beneficiar a nos-

sa população”, pontuou o 
presidente da Alego.

Por sua vez, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
mencionou que seu pro-
pósito de devolver Goiás 
aos goianos é cada vez 
mais uma realidade e que 
tem no Detran-GO um 
dos maiores exemplos. 
Ele também lembrou que 
a iniciativa vai ao encon-
tro dos propósitos da Se-
cretaria da Retomada, ao 
promover a inserção no 
mercado de trabalho. “É a 
oportunidade de a pessoa 
ter uma ferramenta para 
enfrentar o desempre-
go que estamos vivendo 
neste momento”, frisou.

Já o presidente do 
Detran, Marcos Rober-
to, ressaltou as ações de 
modernização implemen-
tadas pelo órgão. Entre 
elas, a implementação do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 

(CRLV) Eletrônico, que per-
mite aos motoristas, após 
duas horas do pagamento, 
ter acesso ao documento, 
costumeiramente chama-
do de “verdinho”. “Fomos 
pioneiros no País. Lembro 
até hoje de quando falei ao 
governador e ele autorizou 
que implementássemos 
de forma imediata, o que 
trouxe uma economia de 
quase R$ 6 milhões para 
o Detran. Dinheiro que é 
revertido para outras áreas 
do Estado”, explicou.

Programa 
CNH Social

O programa CNH Social 
oferece aos contemplados 
a isenção das taxas do De-
tran-GO (Inclusão no Re-
gistro Nacional de Carteira 
de Habilitação (Renach), 
Licença de Aprendizagem 
de Direção Veicular, agen-
damento de prova teórica, 

agendamento de exame 
prático. Eles também fica-
rão isentos de pagar pelos 
exames médico e psicoló-
gico, junta médica, quando 
se tratar de candidato com 
deficiência, e toxicológi-
co, exigido para categoria 
profissional. Por meio de 
parcerias, são oferecidos 
ainda o curso teórico, de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção e 
até três retestes.

Inscrições
As inscrições podem 

ser realizadas no site do 
Detran, até o dia 17 de ou-
tubro, para as modalidades 
estudantil, rural e urbana. 
Para a primeira, os estu-
dantes devem ter entre 18 
e 25 anos, estar com ca-
dastro ativo no CadÚnico 
e ter cursado e concluído 
o ensino médio na rede 
pública estadual. Já para 
a modalidade urbana ou 

rural, é necessário ter 
idade igual ou superior a 
18 anos, estar inscrito e 
ativo no CadÚnico, saber 
ler e escrever e atender 
aos critérios estabeleci-
dos pelo Código Brasi-
leiro de Trânsito.

Participaram da soleni-
dade o deputado estadual 
Charles Bento; a titular 
da Secretaria de Desen-
volvimento Social (Seds) 
de Goiás, Lúcia Vânia; 
secretário de Estado de 
Comunicação, Tony Carlo; 
secretário-chefe da Casa 
Militar, coronel Luiz Car-
los de Alencar; assessor 
especial da Governado-
ria, Lyvio Luciano; chefe 
de gabinete particular da 
Governadoria, Alex Gon-
dim, e comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goi-
ás, coronel Esmeraldino 
Jacinto de Lemos.

Também estiveram 
presentes o superinten-
dente de Ensino Médio da 
Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc), Osvani 
Gondim; os diretores do 
Detran, coronel João Batis-
ta (Atendimento e Inova-
ção), Osmar Pereira (Ope-
rações), Isac Silva (Técnico) 
e Wiles Silva (Gestão In-
tegrada); o presidente do 
Sindicato dos Profissionais 
dos Centros de Formação 
de Condutores do Estado 
de Goiás (Sinpocefc), Derli 
Fernandes, e dois dos can-
didatos contemplados na 
primeira edição da CNH 
Social, Wellington Borges 
e Alexandre Marques.

reforçando seu respaldo às ações 
sociais desenvolvidas pelo Governo 
do estado, o presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
Lissauer Vieira (Psb), participou, 
na manhã desta sexta-feira, 18
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atividadeS preSeNciaiS

Comissões do Senado fazem sessões semipresenciais
Depois de seis meses sem 
atividades presenciais, a 
Comissão de Relações Ex-
teriores (CRE) do Senado 
terá nesta segunda-feira 
(21) um dia de reuni-
ões semipresenciais. Na 
pauta, estão indicações 
de 34 embaixadores. 
Amanhã (22), a Comissão 
de Constituição e Justiça 
se reunirá no mesmo 
formato para sabatinar 
indicados para vagas de 
ministro do Superior Tri-
bunal Miltar (STM).

As reuniões com a pre-
sença de paramentares 
no plenário do colegiado 

não significam a retoma-
da definitiva desse forma-
to. A semana especial foi 
programada por se tratar 
de votação secreta, reali-
zada apenas pelo sistema 
de biometria da Casa, o 
que implica a presença 
física dos senadores.

Homenagem
A abertura dos traba-

lhos foi marcada por uma 
homenagem às vítimas 
da covid-19 no país. O 
presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, 
Nelsinho Trad (PSD-MS), 
pediu um minuto de si-

lêncio em memória às 
mais de 136 mil pesso-
as mortas pela doença 
no Brasil. “Também não 
podemos nos esquecer 
daqueles que perderam 
seus empregos ou que 
tiveram seus salários re-
duzidos, assim como dos 
empresários e empre-
endedores autônomos e 
informais que perderam 
seus negócios ou que 
enfrentaram problemas 
decorrentes da pande-
mia”, destacou.

Trad disse ter certeza 
de que o Senado cum-
prirá com o seu papel 

constitucional de apro-
var o que for necessário 
para que haja rápida re-
cuperação da economia 
brasileira e que a vida 
de todos os brasileiros 
volte ao normal o mais 
rápido possível.

Dinâmica
Sobre a lista grande de 

indicações para votação 
em apenas um dia, Nelsi-
nho Trad disse que conta 
com a compreensão dos 
pares para que a pauta 
seja esgotada hoje ainda. 
Para isso, foram progra-
mados, ao longo do dia, 

três turnos de votações. 
Manhã e tarde, com 11 
nomes em cada perío-
do, e o último turno, à 
noite, com mais 12 in-
dicações. Para dar ce-
leridade ao processo, os 
sabatinados têm apenas 
cinco minutos para fazer 
sua exposição inicial.

A lista inclui nomes 
para ocupar embaixa-
das brasileiras em pa-
íses como a Argentina, 
que tem tido relações 
mais tensas com o Brasil 
do que no passado. Para 
evitar que  polêmicas 
atrasem a deliberação, o 

presidente da comissão 
mostrou-se otimista, já 
que na semana passada 
foram distribuídos, de 
gabinete em gabinete, 
relatórios sobre os nomes 
em questão. Trad disse que 
confia que os senadores 
entendam o momento 
importante que o Brasil 
atravessa para que se ins-
talem, de fato e de direito, 
os diplomatas em seus 
respectivos postos “para 
ajudar na promoção do 
desenvolvimento do Brasil 
e abrir novos negócios que 
gerem emprego e renda 
para o povo brasileiro”.
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Servidores passam a 
receber apoio psicossocial

O acesso inicial aos 
atendimentos do 
PAS será realiza-

do pelo chat disponível 
no site da Sead e a con-
versação será realizada 
por videoconferência.

O Programa de Acolhi-

mento ao Servidor (PAS) 
começa o atendimento 
psicológico a partir deste 
segunda-feira, dia 21. O 
acesso inicial aos aten-
dimentos do PAS será 
pelo chat disponível no 
site da Secretaria da Ad-

ministração e a conver-
sação, por videoconfe-
rência, das 7 às 19 horas, 
de segunda a sexta-feira.

O PAS tem como ob-
jetivo oferecer apoio psi-
cossocial aos servidores 
do Poder Executivo Esta-
dual, de forma a ajudá-
-los a superar o mal-estar 
emocional, oferecendo 
alternativas para lidar 
com o contexto atual e 
foi concebido em três 
frentes de atuação.

Na primeira frente do 
programa, são executadas 

ações psicoeducativas, já 
iniciadas desde maio de 
2020 com a realização de 
lives, divulgação de vídeos 
e posts nas redes sociais 
da pasta @seadgoias e da 
Escola de Governo @esco-
ladegovernogo.

Nas frentes dois e três 
do PAS, com início em 21 
de setembro, serão rea-
lizados os atendimentos 
diretos aos servidores.

A frente dois será o 
primeiro e mais amplo 
nível de atendimento, 
dedicado ao acolhimento 

da demanda espontânea, 
em que serão oferecidos 
os cuidados psicológicos 
iniciais, com escuta em-
pática e apoio emocio-
nal, tendo duração pre-
vista de até 30 minutos 
de conversação.

Nesta frente, também 
será realizada uma tria-
gem e, dependendo da 
necessidade de cada ser-
vidor, oferecido novo aten-
dimento a ser agendado 
diretamente com um pro-
fissional psicólogo.

A frente três promo-

verá os atendimentos 
agendados após triagem 
realizada pelo atenden-
te da frente dois, e será 
voltada ao apoio es-
pecializado para casos 
mais críticos, tendo du-
ração prevista de até 50 
minutos de conversação.

Nas situações em que 
forem identificadas a 
necessidade de acom-
panhamento psicológi-
co contínuo será feita a 
orientação para a rede 
externa (assistenciada 
pelo SUS e rede privada).

Acompanhamento psicológico aos 
servidores do executivo vai ajudá-los 
a lidar com o contexto gerado pela 
pandemia do novo coronavírus
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em senadOr canedO

Vandalismo deixa 
região inteira sem água 
Equipes técnicas estão 
trabalhando há duas se-
manas para garantir o 
abastecimento de água 
na Vila Galvão, Oliveiras, 
Matinha e região. Nos úl-
timos dias, no local hou-
ve a danificação crimi-
nosa por três vezes na 
tubulação, causando 
perda de reservação de 

água tratada.
Devido ao alto con-

sumo, em um período 
de estiagem, mesmo 
com a produção de 
água tratada sendo re-
alizada, em alguns ho-
rários do dia, onde há 
maior consumo não há 
pressão suficiente para 
que chegue até as ca-

sas, muita destas sem 
reserva domiciliar (cai-
xa d’ água). Caminhões 
com água tratada estão 
sendo deslocados da 
Estação de Tratamento 
de Água para abaste-
cerem os reservatórios, 
para que assim o abaste-
cimento ocorra nos perí-
odos de maior consumo.
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sonho dos Pés
o shopping Cerrado conta agora com mais uma loja 

do segmento de calçados e acessórios. A franquia 
carioca sonho dos Pés, já presente no mercado 

brasileiro há 30 anos, acaba de ser inaugurada e 
está localizada no Piso térreo, ao lado do Cerrado 

supermercado. Primeira loja da franquia em 
Goiânia, a sonho dos Pés tem mais de 150 unidades 

no brasil. Na capital goiana, é comandada pelas 
sócias-proprietárias Fernanda braile, Alessandra 

braile, roberta taborda e renata taborda. são 
mais de 4 mil itens dentre sapatos, tênis, sandálias, 

cintos, carteiras e bolsas.

Escalando o Futuro 
o mcdonald’s e a Associação brasileira de 

Comunicação empresarial (Aberje) anunciam a 
abertura das inscrições para a segunda edição 
do programa escalando o Futuro, que vão até 
dia 08/10. Lançada em 2019, a iniciativa busca 

desenvolver jovens talentos da comunicação nas 
áreas de produção de conteúdo, storytelling e 

empreendedorismo. Para se inscrever, o candidato 
precisa preencher o formulário disponível no site 

www.escalandoofuturo.com.br e submeter um 
texto de até 1000 caracteres ou um vídeo de até 60 

segundos pela própria página, contando uma boa 
história de tema livre.  

sEtEmbro amarElo

Aderindo a Campanha setembro Amarelo, de 
prevenção e combate ao suicídio, para o ambiente 

corporativo, Laboratório teuto desenvolve ações de 
comunicação, apoio e informações sobre o assunto. 

Neste ano, a companhia está com uma proposta 
de que todos os colaboradores venham com 

alguma peça de roupa na cor amarela, para mostrar 
solidariedade. Além disso, os funcionários podem 

compartilhar momentos e histórias emocionantes 
nas redes socias, que a companhia está repostando 
com destaque. A indústria oferece, também, auxílio 

psicológico gratuito todas as sextas-feiras para 
colaboradores. todos pela vida, juntos nessa causa.

laVato
A empresária daniella Campelo teles, traz para 

Goiânia um novo conceito em higienização 
automotiva, a Lavato. Além da estrutura de 

higienização dos carros, o espaço ainda conta 
com um quiosque para alimentações rápidas, 

para os clientes ficarem à vontade, enquanto os 
automóveis passam pelo processo de limpeza. 

Na primeira semana de inauguração as atividades 
serão no formato Soft Opening.

A Lavato será inaugurada em Outubro, ficará na 
Avenida transbrasiliana, N 876 e estará seguindo 
todas as recomendações da oms para o controle 

da CoVId-19 e promote muitas surpresas para 
seus clientes.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Live - No dia 23 de setembro, a modelo e estilista Camila montovani participará de uma Live no Instagram da empresária e 
ativista Luiza brunet. No bate Papo divertido e descontraído a modelo contará sobre o lançamento do seu livro e falará das 
dificuldades de ser uma mulher trans no Brasil.

Viagem - o casal Weder mendes e dieuler Angelo, estiveram 
em Holambra, que é conhecida como a cidade das flores.

2 3

4

Hit – Pequena Lo, como é conhecida no instagram se tornou 
hit com os vídeos que produz, relatando o cotidiano e na última 
semana chegou a 1 milhão de seguidores na plataforma.
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Final de semana – A digital influencer Kelly Pires aproveitou o final 
de semana com o marido rodrigo e os filhos na cidade de Pirenópolis.
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mato grosso

Cerca de 2 mil famílias recebem posse 
definitiva de propriedades rurais

após quase duas 
décadas de espera, 
1.665 famílias re-

ceberam, nesta sexta-fei-
ra (18), o título de posse 
de suas propriedades ru-
rais, no município de Sor-
riso, no Mato Grosso. Com 
essa formalização, é mais 
fácil ter acesso a crédito 
e a políticas públicas fe-
derais. Nessas áreas, os 
proprietários plantam ali-
mentos como soja, milho, 
algodão e frutas.

Dez famílias dos proje-
tos de assentamento Boa 
Esperança I, II e III e Pi-
ratininga, localizados no 
município de Nova Ubira-
tã, representaram simbo-
licamente os beneficiários 
e receberam o título das 
mãos do Presidente Jair 
Bolsonaro, de ministros e 
autoridades locais. Foram 
atendidas famílias de agri-
cultores que vivem em 32 
projetos de assentamento 
administrados pelo Insti-

tuto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária 
(Incra) em 21 municípios 
do Mato Grosso.

A expectativa é de que 
o Governo entregue 600 
mil títulos de propriedade 
até 2022, segundo o secre-
tário especial de assuntos 
fundiários do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Nabhan 
Garcia. “Agora, esses ci-
dadãos que estão aí vão 
chegar ao Banco do Bra-
sil, na Caixa, e vão apre-
sentar com muito orgulho 
um título de propriedade 

e vão ser chamados de 
proprietários rurais. Nun-
ca mais de acampados e 
assentados”, disse.

Criador de gado, Mi-
dival de Souza Menezes 
agora tem o título da 
propriedade onde vive 
em uma das etapas do 
assentamento Boa Es-
perança. Ele comemorou 
que o acesso ao crédito 
será facilitado e tem pla-
nos para o futuro. “Isso 
é fundamental para a 
agricultura familiar. Tem 
13 anos eu estou naque-
la residência esperando 

esse título. Hoje, feliz-
mente, conseguimos pe-
gar ele. Facilita muito o 
nosso trabalho, tira toda 
a dificuldade que a gente 
tinha”, comemorou.

“Sem dúvida, estamos 
com planos de avançar 
mais para valorizar o que 
a gente está adquirin-
do hoje. É necessário ter 
esse papel, não só para 
mim, mas para todos os 
que estão lá. Porque de-
senvolve o lugar, desen-
volve tudo”, acrescentou 
Midival de Souza.

O presidente do Sin-

dicato Rural de Sorriso, 
Thiago Stefanello, ressal-
tou a importância do títu-
lo para dar segurança aos 
negócios dos produtores 
rurais. “Independente do 
tamanho do produtor, se 
ele for pequeno, médio, 
grande, ou mega, a ques-
tão da legalização dos 
títulos da sua proprieda-
de é importante para ele 
conseguir recursos, tanto 
federal quanto particular. 
Isso dá legalidade no ne-
gócio, faz com que ele te-
nha recurso para fomen-
tar a produção”, afirmou.

Infraestrutura para 
o Mato Grosso

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, participou da 
cerimônia e disse aos 
presentes que o órgão 
está atento para atender 
as necessidades de logís-
tica do Mato Grosso, que 
tem o agronegócio como 
umas das principais ativi-
dades econômicas do es-
tado. “O Brasil deve grati-
dão às pessoas que estão 
aqui produzindo, gerando 
riqueza, transformando 
esse país. Somos o ce-
leiro do mundo, fazemos 
isso com responsabili-
dade. E a nossa respon-
sabilidade do ministério 
da Infraestrutura agora 
é dar o que vocês me-
recem, é dar logística 
para vocês. Por isso que 
vamos ver as ferrovias 
acontecendo no Mato 
Grosso”, disse o ministro.

Em novembro, será 
assinado o contrato da 
Ferrovia de Integração 
do Centro-Oeste que vai 
ligar o Vale do Araguaia 
a Ferrovia Norte-Sul, se-
gundo o ministro. A fer-
rovia será importante 
para o escoamento da 
produção de grãos da 
região Centro-Oeste.

O ministro da Infra-
estrutura disse também 
que o Governo Federal 
trabalha para tornar 
possível a duplicação 
da BR-163 até o muni-
cípio de Sinop (MT).

A entrega de 
títulos definitivos, 
no município 
de Sorriso, é a 
maior feita de 
uma única vez 
pelo Governo do 
Presidente Jair 
bolsonaro
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Covid-19

Maioria dos estados segue sem aulas presenciais
Com um indício de que-
da nas curvas de mortes 
e casos por covid-19, um 
dos principais temas nos 
processos de reabertura 
econômica e flexibilização 
do isolamento nos estados 
tem sido a situação das 
aulas nas redes de ensino. 
Até o momento a maioria 
dos estados segue sem au-
las presenciais.

As atividades pedagógi-
cas presenciais reiniciaram 
primeiramente no estado 
do Amazonas, em agosto. 
Lá, a preocupação agora é 
com o monitoramento dos 
profissionais de educação 

e alunos, que vem ense-
jando uma disputa judicial 
entre professores e o go-
verno estadual. A contenda 
também ocorre no Rio de 
Janeiro, em relação às au-
las na rede privada.

No Rio Grande do Sul 
o calendário iniciou em 
setembro pela educação 
infantil, com previsão de 
término para novembro. 
No Pará, o governo autori-
zou aulas presenciais nas 
regiões classificadas nas 
bandeiras Amarela, Verde 
e Azul.

Rondônia adiou o início 
das aulas até o dia 3 de 

novembro. O Rio Grande 
do Norte suspendeu as 
aulas até o fim do ano. Em 
outros estados não há de-

finição de data de retorno. 
Estão neste grupo Distrito 
Federal, Goiás, Pernambu-
co, Ceará, Alagoas, Mara-

nhão, Bahia, Paraná, Mato 
Grosso, Acre e Roraima.

Contudo, em alguns 
estados foi decretado o 
retorno das atividades 
pedagógicas remotas. O 
governo de Mato Grosso 
havia determinado a volta 
nessa modalidade para a 
educação básica no início 
de agosto, mesma situa-
ção do Amapá. No estado, 
as aulas em casa foram 
permitidas também para 
os alunos da Universidade 
Estadual (Ueap).

No Tocantins, o ensino 
remoto foi definido para 
os alunos do ensino fun-

damental da rede estadu-
al no dia 10 de setembro. 
Em Alagoas, a retomada 
por meio de aulas remotas 
ocorreu no dia 17 de se-
tembro. Em Minas Gerais, 
foi autorizado o retorno 
das aulas práticas dos cur-
sos de saúde apenas, que 
passaram a ser considera-
das serviço essencial.

No Rio de Janeiro, a vol-
ta às aulas na rede parti-
cular está em disputa ju-
dicial, enquanto a região 
metropolitana teve piora 
nos indicadores de risco 
para covid-19 e pode re-
troceder na classificação.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 brANCo 
2014 ComPLeto 4 Por-
tAs ÚNICo doNo ACeIto 
troCA e FINANCIo WHAt-
sAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para semi Novo 20.138,40 r$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PortAs brANCo 2014 
C/ Ar+dH ÚNICo doNo ACeIto 
troCAs e FINANCIo WHAt-
sAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VermeLHA 2014 GArAN-
tIA de FÁbrICA ÚNICo doNo 2.0 
FLeX WHAtsAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs Preto 2008 AU-
tomÁtICo PNeUs NoVos ACeI-
to troCA e FINANCIo WHAt-
sAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. mais 
Informações : tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

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$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! mais infor-
mações: tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: rUA tV10 
Qd 6 Lt 1 st troPICAL Verde 
PrÓXImo Ao Posto Com-
bUstIVeL PQ INd. JoAo brAZ. 
maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Jogos parapan-americano

nesta terça-feira, 
22 de setembro, 
será comemorado 

o Dia Nacional do Atleta 
Paralímpico e, para ce-
lebrar a data, o Comitê 
Paraolímpico Brasileiro 
(CPB) e a Estácio vão 
promover um grande 
encontro virtual com 
Izabela Silva Campos, 
paratleta de Atletismo. 
Ela, que também é alu-
na do curso de Serviço 
Social da Instituição de 
Ensino Superior, falará 
sobre sua carreira, de 
seus principais desa-
fios e de suas vitórias. O 
evento faz parte do Pro-
grama “Atleta Cidadão”, 
que tem como objetivo 
estimular o desenvolvi-
mento pleno da cidada-
nia dos atletas em todas 
as fases da carreira (ini-
ciação, alto rendimento 
e pós-carreira) por meio 
da capacitação e orien-
tação profissional. Os 
amantes do esporte - pú-
blico externo em geral - 
poderão participar gra-
tuitamente da iniciativa, 
acessando o Instagram 
no link: educacaofisica-
estacioni. Para participar 
do evento, transmitido 
pelo Curso de Educação 
Física da Estácio da Uni-
dade Nova de Iguaçu – 
RJ, não será necessário 
fazer inscrição prévia, 
bastará entrar na rede 
social a partir das 19h. 

A proposta do Progra-
ma “Atleta Cidadão” - cria-
do pelo Comitê Parao-
límpico Brasileiro (CPB), 
existe há 4 anos, e conta 
com a parceria da Estácio 
- é capacitar e desenvol-
ver profissionalmente os 
esportistas, quando ainda 
estão na ativa. Os atle-
tas recebem suporte por 
meio de cursos de gra-
duação presencial e Di-
gital e, atualmente, mais 
de 150 atletas em todo 
o país se beneficiam das 
bolsas disponibilizadas. 

Aos 6 anos de idade, 
Izabela Silva Campos 
foi vítima do sarampo 
e perdeu a visão, pro-
gressivamente, até não 

enxergar mais aos 15 
anos. Aos 21, começou 
sua história de suces-
so no Atletismo mesmo 
com o intuito de perder 
peso. Chegou a correr 5 
mil metros, 1.500 m, 800 
m, 400 m, mas foi com 
as provas de campo que 
mais se identificou. Sua 
1ª convocação para se-
leção brasileira foi em 
2012, quando partici-
pou dos Jogos Paralím-
picos de Londres. Suas 
principais conquistas 
foram: Bronze no lan-
çamento de disco, no 
Rio de Janeiro, em 2016, 
nos Jogos Paralímpicos. 
Mundialmente ela tam-
bém brilhou: Bronze 
no lançamento de dis-
co, em Dubai, em 2019; 
prata no lançamento de 
dardo e bronze no lan-
çamento de de disco em 
Londres, em 2017; bronze 
no lançamento de disco 
em Doha, 2015; bronze 
no arremesso de peso 
em Lyon, na França, em 
2013. Nos Jogos Parapan-
-Americano, ganhou ouro 
no lançamento de disco, 
bronze no arremesso de 
peso e lançamento de 
dardo, em Lima, em 2019. 
Ouro no lançamento de 
disco e prata no arremes-
so de peso, em Toronto, 
no Canadá, em 2015.        

Estácio no Esporte    
A Estácio é uma das 

maiores e mais respeita-
das instituições do setor 
educacional brasileiro. 
Há 50 anos, proporciona 
acesso a um ensino de 
qualidade em larga es-
cala e de maneira única. 
Dentro do pilar Esporte 
no programa de Respon-
sabilidade Social “Educar 
para Transformar”, a ins-
tituição é hoje uma das 
maiores incentivadoras 
do esporte no país, com o 
programa Estácio no Es-
porte. Atualmente, mais 
de 500 atletas e para-
tletas são apoiados por 
meio de bolsas de estudo.   

O programa promo-
ve alguns dos principais 
eventos esportivos do 

Brasil, além de manter 
parcerias com diversas 
ONGs e instituições es-
portivas. A Instituição, 
que também é signatária 
do Pacto pelo Esporte, 
conta com atletas como 
Chloé Calmon (surfe), Laís 
Souza (ex-atleta de gi-
nástica), Daniele Hypóli-
to (ginástica), Marcelinho 
Machado (ex-atleta de 
basquete e comentarista 
do SporTv), Fernanda Kel-
ler, entre outros.

Presente nos Jogos 
Rio 2016, a Estácio foi a 
primeira instituição de 
ensino apoiadora olím-
pica, sendo a provedora 
dos serviços de seleção 
e capacitação dos 140 
mil voluntários e 6000 
colaboradores dos Jogos 
Olímpicos e Paralím-
picos Rio 2016. Ainda 
em 2016, a companhia 
conquistou o Prêmio 
Aberje Nacional na ca-

tegoria Comunicação de 
Programas, Projetos e 
Ações Esportivas com o 
case “Estácio no Esporte 
– Formando Campeões”. 
O case mostrou a forte e 
ampla ligação da institui-
ção com o esporte ao lon-
go dos anos e no período 
dos Jogos Olímpicos.  

A paratleta participará de um 
evento em comemoração ao dia 
Nacional do Atleta Paralímpico 

Di
vu

lg
aç

ão

Izabela Silva Campos, falará de 
sua grande trajetória no esporte

Serviço

Evento - Dia Nacional do Atleta Paralímpico - Encontro 
virtual com Izabela Silva Campos  
Aberto ao público externo e gratuito  
Data - 22 de setembro - terça-feira  
Horário - a partir das 19h  
Basta acessar o Instagram do Curso de Educação Física da 
Estácio de Nova Iguaçu - educacaofisicaestacioni 
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