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FavoRitos

A julgar pela reação dos concorrentes, ma-
guito Vilela (mdb) e Vanderlan Cardoso 
(Psd) vão se colocando como favoritos ao 
segundo turno em Goiânia. Andaram tro-
cando farpas entre eles nos últimos dias 
e foram criticados, no mesmo balaio, por 
Adriana Accorsi (Pt), talles barreto (Psdb) 
e major Araújo (PsL). A tendência é que 
maguito tenham maiores estruturas de 
campanha. Certamente, terão o dobro de 
tempo de elias Vaz (Psb) e Adriana. 

vai à luta 
dra Cristina Lopes vai tentar ainda salvar, 
na justiça, a candidatura à prefeitura. o epi-
sódio da convenção com chapa anunciada, 
que foi contrariada na ata do PL, foi o maior 
episódio na reta final do período de conven-
ção. Cristina não tem absolutamente nada 
a perder. Se ganhar na justiça, volta a figu-
rar na campanha, projetando o nome para 
voos futuros. Injustiçada, já tem elementos 
para tirar proveito politicamente do caso. e, 
muito provavelmente, assume cadeira na 
Alego no início do ano que vem. 

as atas...
Legalmente, são elas que valem para re-
gistro na justiça eleitoral. o problema é a 
rapidez da informação nos dias de hoje. Ao 
contrário de dez anos atrás, qualquer celu-
lar é capaz de gravar vídeos, que podem ser 
elementos consistentes de provas de deci-
sões que não estão nas atas. Alguns parti-
dos parecem que não entenderam ainda 
como a tecnologia pode funcionar. 

sE...
Caso Cristina consiga vitória na justiça, o maior 
perdedor pode ser maguito, com pouco mais 
de 30 segundos a menos na propaganda. 

Falando nEla...  
Jornalista Nilson Gomes, que se apresentou 
como pré-candidato do dem à prefeitura 
de Goiânia, vai continuar participando do 
debate, com sugestões para a melhoria da 
cidade. Com promessa de mais textos e ví-
deos sobre a capital. 

convERsa com sEtoREs 

os candidatos vão a campo em Goiânia para 
conversar com lideranças para conversa sobre 
as propostas que estão em gestão. o pontapé 
inicial foi dado pela Fecomercio. Gustavo Gayer 
(dC) tem o próprio canal no Youtube, o Papo 
Conservador, onde vem conversando com essas 
lideranças, junto com o parceiro Fred rodrigues. 
Um desses encontros aconteceu com Christiane 
do Valle, que comanda a Fehoesg, uma das enti-
dades que reúne hospitais, laboratórios e clínicas. 

Bola FoRa 
A CbF aprendeu com o Flamengo. Foi cala-
dinha a Brasília e conseguiu a liberação do 
ministério da saúde para a volta do público 
aos jogos de futebol. A medida é vista com 
desconfiança por autoridades sanitárias em 
todo o mundo, mas está sendo colocada 
em prática. Aparecida de Goiânia, que teve 
o estádio reformado recentemente, já pode 
voltar a receber os jogos da Aparecidense na 
semana que vem. o rio reabre o maracanã 
com jogo do Flamengo para até 20 mil tor-
cedores. A torcida nos estádios depende do 
aval de governadores e prefeitos, que acom-
panham mais de perto os dados da pandemia. 
Governador ronaldo Caiado (dem) é contra. 
os clubes são a favor. A prefeitura de Goiânia 
continua reabrindo atividades, já examinou e 
não autorizou a volta dos clubes. Ainda. 

Bola FoRa mEsmo
A CbF não conseguiu, no entanto, o objeti-
vo principal, que era ter público no primeiro 
jogo das eliminatórias para a Copa. Jogo 
marcado para São Paulo, contra a Bolívia. 
Com alta nos casos, são Paulo nem cogita 
a volta do público aos estádios. 

mais BRiga
sem data para a volta das aulas presenciais, as 
escolas particulares vão entrar na justiça para 
conseguir isso. berçários já conseguiram em 
Goiânia. o protocolo para a volta é muito ex-
tenso e impõe mais gastos para as escolas, que 
estão convivendo com prejuízos financeiros e 
pedagógicos. em todo o mundo, a volta deve 
começar pelo ensino superior. Aqui, a UFG já de-
finiu aula presencial apenas para 2021. 

guERRa das vacinas 
Governador de são Paulo está contando com a 
vacina chinesa para dezembro, quando preten-
de iniciar a imunização dos profissionais de saú-
de que estão na linha de frente. talquei. mas vai 
depender da palavra final da Anvisa. O mundo, 
realmente, é, necessariamente, complicado hoje. 

ulissEs mEu guRu

tem candidato a prefeito que não conhece 
uma das figuras mais simpáticas do jorna-
lismo goiano, meu contemporâneo de UFG, 
Ulisses Aesse, desde sempre um agitador. No 
bom sentido. Agitação controlada nos últimos 
em função da Covid. daqui, vibrando pela rá-
pida recuperação de mais um amigo atacado 
por essa pandemia que parece não ter fim.

ulissEs pREsidEntE

Passadas as idas e vindas partidárias, o líder 
comunitário Ulisses sousa busca vaga na Câ-
mara de Goiânia pelo republicanos. 

REFoRço 
ex-ministro Alexandre baldy comandou pes-
soalmente as articulações do PP para o fe-
chamento de alianças em Goiás. Lança cerca 
de 60 candidatos a prefeito. baldy inicia a 
semana ainda com suspensão da ação pe-
nal movida dentro da operação Lava Jato. 
decisão do ministro Gilmar mendes, do stF. 

modERnização   
depois de se encontrar com o secretário de 
Íris, maguito Vilela vai a Aparecida nesta quin-
ta, 24. o Centro de Inteligência tecnológica. A 
unidade foi vital no processo de modernida-
de por que passa Aparecida no mandato do 
prefeito Gustavo mendanha (mdb). Com 
consultoria de Israel, o município vem ado-
tando práticas inovadoras. Na proposta de 
modernização da capital, maguito fala em 
várias ações, como a implantação de polos 
tecnológicos, fibra ótica, melhoria em inter-
net e fiação elétrica subterrânea. 

plano sai dE cEna
A quinta-feira deve ser marcada pelo can-
celamento da sessão ordinária da Câmara 
municipal de Goiânia. É que o plenário 
estará ocupado pela Comissão mista, que 
vai analisar e votar o relatório final do 
vereador Cabo senna (Patriota) sobre o 
Plano diretor. em seguida, serão exami-
nadas as emendas ao projeto. Pelo acor-
do com o ministério Público, o Plano fica 
engavetado até as eleições. 

apERtado
em um mês, a Câmara terá que examinar 
ainda o orçamento para 2021, que poderá ter 
influência do prefeito eleito. 

sEtEmBRo, sEtEmBRo 
A primavera chegou com calor no primeiro 
dia e chuva na madrugada de manhã. Pou-
ca chuva, por sinal, mas a semana teve cli-
ma muito ameno. deve mudar de novo no 
final de semana. A máxima média esperada 
para o resto do mês é de 34 graus. 

avançando  
A noite de quarta fechou com 450 candi-
datos a prefeito com pedido de registro de 
candidatura, mesmo número de vices, com 
quase 9,5 mil postulantes às Câmaras muni-
cipais. seis candidatos a prefeito de Goiânia 
já entregaram a documentação: manu Ja-
cob (PsoL), delegada Adriana Accorsi (Pt), 
Fábio Júnior (UP), talles barreto (Psdb), 
major Araújo (PsL) e elias Vaz (Psb). Ape-
nas 95 candidatos a vereador com seus pe-
didos de registro, do NoVo, PsoL, Ptb, UP 
e dem. Prazo termina sábado. 

poR quE?
Pode ter um recorde de desistência de can-
didatos a vereador nesta eleição.

marcelohel@gmail.com

“Livre-se dos bajuladores. 
Mantenha perto de você 

pessoas que te avisem 
quando você erra”. 

(barack obama)
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pré-candidato

Maguito se reúne com empresários 
do trade turístico de Goiânia

o pré-candidato a 
prefeito de Goi-
ânia pelo MDB, 

Maguito Vilela, se reuniu 
nesta quarta-feira (23) 
com representantes do 
Conselho Empresarial de 
Turismo de Goiás (Cetur-
-GO), que apresentaram 
reivindicações do setor 
para a capital. Entre as 
demandas, redução da 
carga tributária, conces-
são de crédito subsidiado, 
efetivação do programa 
Evento Fácil, reestrutu-
ração de parques e a re-
vitalização do Centro de 
Goiânia, além da possibi-
lidade de indicar o futuro 
secretário municipal que 
vai atuar na área. Par-
ticiparam os presiden-
tes e representantes da 
Cetur-GO, da Fecomér-
cio-GO, do Sindtur-GO, 
do Goiânia Convention 
& Visitors Bureau, da 
ABAV-GO, da Abih-GO, do 
Centro de Convenções 
de Goiânia, da Abrasel-

-GO e do Sindibares-GO.
O presidente do Sin-

dtur-GO, Ricardo Rodri-
gues, afirmou que a capi-
tal é a porta de entrada 
para o turismo de negó-
cios/eventos e religioso 
em Goiás. “Precisamos ex-
plorar isso no Brasil, para 
captarmos mais opor-
tunidades e trazermos 
mais turistas, por meio de 
incentivos fiscais ao seg-
mento de turismo e even-
tos”, defendeu. Também 
reivindicou a efetivação 
do sistema Evento Fácil, 
já em desenvolvimento 
na Prefeitura de Goiânia, 
além da redução do ISS 
de 5% para 2% cobrado 
das empresas do trade 
turístico da capital.

Eliane Ritter, gerente 
de contratos do Centro de 
Convenções de Goiânia, 
afirmou que a alíquota do 
ISS cobrado sobre ingres-
sos de eventos na capital 
goiana, especialmente 
de congressos, é uma das 

mais altas no País. “Isso 
prejudica muito quando 
trabalhamos para a cap-
tação de grandes eventos”, 
frisou. Ritter disse que, 
embora fechado desde o 
início da pandemia da Co-
vid-19, o estabelecimento 
tem despesa mensal fixa 
de R$ 150 mil, e pediu a 
reabertura urgente das 
atividades turísticas e de 
eventos em Goiânia.

As entidades represen-
tativas do setor hoteleiro 
(ABIH-GO e SIHGO) rei-
vindicaram, além da re-
dução da alíquota do ISS, 
a revitalização do Centro 
de Goiânia, com a valori-
zação da arquitetura Art 
Déco, além da retomada 
da “Linha Turística” em 

algumas linhas do trans-
porte coletivo e melhor 
sinalização turística na 
capital. O presidente do 
Sindibares-GO, Newton 
Pereira, também acres-
centou às demandas do 
trade turístico destinar 
10% da arrecadação do 
IPTU por empresas ca-
dastradas no Cadastur 
para apoiar ações de cap-
tação de eventos, feiras e 
congressos para a capital, 
além permitir às empre-
sas associadas a obten-
ção do Alvará Fácil.

“O trade turístico re-
presenta um segmento 
econômico muito impor-
tante para Goiânia, não 
apenas pelos investimen-
tos que realiza, pelos em-

pregos e renda que gera, 
mas também por ações 
sociais que desenvolve. 
São diversos segmentos 
envolvidos, responsáveis 
pela geração de milhares 
de postos de trabalho e 
também por boa parte da 
arrecadação municipal. 
Todas as reivindicações 
apresentadas são justas e, 
juntamente com a minha 
equipe, vamos estudar a 
melhor forma para incluir 
a maior parte delas no 
nosso plano de governo”, 
afirmou Maguito Vilela.

O pré-candidato eme-
debista reforçou que a 
atual gestão do prefeito 
Iris Rezende (MDB) tem 
realizado investimentos 
importantes em Goiânia, 

com o maior volume de 
obras realizado na his-
tória da capital, que vão 
gerar resultados positi-
vos para o trade turísti-
co a curto prazo. “Eleito 
prefeito, vamos começar 
a trabalhar no dia seguin-
te da eleição, em total 
sintonia com a equipe 
do prefeito Iris Rezen-
de e em parceria com 
o setor produtivo, para 
que possamos juntos 
avançar ainda mais em 
projetos e ações que 
permitam um maior de-
senvolvimento do nosso 
turismo na capital e pro-
porcionar maior geração 
de empregos”, enfatizou 
Maguito para os repre-
sentantes do Cetur-GO.

representantes do trade 
turístico apresentam demandas 
ao pré-candidato a prefeito do 
mdb, que promete atuar em 
total parceria e sintonia com o 
setor produtivo da capital
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eleições 2020

Novo disputa primeira eleição em Goiânia
A ideia inicial de um grupo 
de pessoas com interesse 
público era criar uma es-
trutura, onde pudesse ser 
praticado tudo o que era 
sugerido em conversas 
sobre a política nacional. 
“Saia da indignação para 
a ação” era a palavra de 
ordem. Com esse espírito, 
181 pessoas, que não ti-
nham carreira política, se 
juntaram em 2014 para 
fundar o Partido Novo, que 
ganharia o registro junto 
ao TSE em setembro do 
ano seguinte. Maior refe-
rência hoje do partido, Ro-
meu Zema foi eleito gover-
nador pelo Novo em Minas 
Gerais, com tempo mínimo 

na propaganda do rádio e 
da TV. A sigla participa pela 
primeira vez da eleição em 
Goiânia, com 10 candida-
tos a vereador.

Diferencial 
Uma das preocupações 

é mostrar que o Novo é um 
partido de ideias e não de 
pessoas. Os candidatos, por 
exemplo, se inscrevem pre-
viamente, com plataformas 
e estrutura de campanha 
definidas, que devem ser 
aprovadas pelos filiados. 
Outra preocupação é a in-
dependência. O partido 
acredita que há um grande 
espaço a ser ocupado entre 
a esquerda e a direita, sem-

pre tendo em vista a inde-
pendência e a obediência 
a seus princípios e valores. 
Por fim, a sigla tem se mos-
trado radical em sua prática 
eleitoral. O Novo não aceita 
dinheiro público na campa-
nha. É o único partido que 

abriu mão do Fundo Elei-
toral para essa campanha. 
Outro ponto é que dirigente 
partidário não participa do 
processo eleitoral. 

Presidência 
Na última conven-

ção, os integrantes do 
Novo escolheram o em-
presário Murillo Soyer 
para comandar a sigla 
em Goiânia. Nascido em 
Inhumas, Murilo se mu-
dou para Goiânia para 
dar sequência aos es-
tudos. Passou no vesti-
bular para Arquitetura 
na PUC e Veterinária na 
UFG, mas acabou indo 
a São Paulo para fazer 
Administração de Em-
presas na Fundação Ge-
túlio Vargas. Já formado, 
seguiu para os Estados 
Unidos, onde trabalhou 
no Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Agri-
cultura da Ohio State 

University  e como co-
ordenador de projetos 
no escritório central do 
Grupo Roca em Canton, 
Ohio. De volta ao Brasil, 
é empresário empreende-
dor desde o ano de 2007, 
fazendo importação   e 
distribuição de siste-
mas de aspiração central 
,  bem como exportação 
de  serviços de consulto-
ria para mais de 20 em-
presas chinesas do setor 
fotovoltaico. Até tomar 
conhecimento do projeto 
do Novo em 2015, nunca 
se envolveu em ações po-
líticas até que em 2016, 
após muita observação 
filiou-se ao partido.
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Testagem de antígeno será 
realizada na região Sudoeste

a próxima testagem 
de antígeno que a 
Prefeitura de Goiâ-

nia, por meio da Secretaria 
de Saúde (SMS), fará na 
população será na quin-

ta e sexta-feira (24/09 e 
25/09), na Escola Muni-
cipal Francisco Matias,  
no Parque Anhanguera, 
região Sudoeste, das 8h 
às 17h, nas modalidades 

pedestre e drive thru.
A região Sudoeste foi 

escolhida  novamente 
por meio de critérios epi-
demiológicos dos últimos 
14 dias que apontaram 
grande circulação no 
novo coronavírus. Os mo-
radores dos mais de 140 
bairros que compõem a 
região já podem fazer 
o agendamento no site 
https://saude.goiania.
go.gov.br/ onde devem 
informar o CPF e o nome 
do bairro onde moram. 

No dia do teste precisa-
ram apresentar o com-
provante de endereço.

“Desde o início da tes-
tagem conseguimos ma-
pear melhor os casos de 
Covid-19  e controlar a 
disseminação do vírus em 
Goiânia. E também nas 
últimas semanas tivemos 
uma redução na taxa de 
ocupação de leitos de UTI, 
reflexo do atendimento 
rápido que evita o agrava-
mento dos  casos. Ou seja, 
são ações importantes que 

o município vem tomando 
para o controle dessa pan-
demia”, explica o superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde Yves Mauro Ternes.

Poderão realizar o tes-
te pessoas acima de 12 
anos e que não apresen-
tem sintomas. A orienta-
ção é que, aqueles que 
tiverem algum sintoma, 
devem procurar uma uni-
dade de saúde. O teste 
de antígeno é realizado 
a partir do material cole-
tado no nariz com swab, 

que são espécies de has-
tes flexíveis. O resultado 
fica pronto em cerca de 
20 minutos após a coleta. 

Balanço 
Desde o início da tes-

tagem ampliada da po-
pulação no dia 05/08 
até a última quinta-feira 
(17/09) foram realizados  
80.271 testes de antíge-
no, sendo que 10.221 ti-
veram resultado positivo 
para a Covid-19, o que 
representa 12,7%.

moradores da região já podem 
fazer o agendamento para os testes 
que serão realizados na quinta 
e sexta-feira desta semana nas 
modalidades pedestre e drive thru
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aparecida de goiânia

Comitê do Covid-19 delibera retomada de eventos
O Comitê de Enfrenta-
mento à Covid de Apare-
cida de Goiânia realizou 
reunião nesta terça-feira 
e deliberou algumas fle-
xibilizações. Foi aprovada 
a retomada da realização 
de eventos, como fes-
tas, casamentos e outros. 
Tudo precisa seguir os 
protocolos da saúde e as 
recomendações da secre-
taria. A proposta agora 
segue para publicação no 

Diário Oficial.
O presidente do Sin-

ditur, Ricardo Rodrigues, 
que também é diretor da 
Acirlag, foi um dos que 
defenderam a retomada 
dos eventos. O pré-can-
didato a vereador Maione 
Padeiro também partici-
pou da reunião.

Na próxima reunião, as 
lideranças vão batalhar 
pela retomada das aulas 
presenciais nas escolas.
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cUiDaDos PaRa ElEs
o empresário Hiram resende traz ao 

brasil a bucks Cosméticos, que é uma linha 
de produtos masculinos que utilizam de 
matérias primas 100% naturais. Com os 

melhores ingredientes encontrados na 
natureza, a bucks possui em sua cartela, 

produtos de cuidados e tratamentos para 
barba, cabelo e sobrancelha para homens 
que colaboram com um mundo melhor e 

buscam por essencialidade e inovação.

DEscoNTos
Até o dia 28 de setembro, nas compras 

realizadas por meio da plataforma 
online do shopping Cerrado, o onstores, 

grandes descontos serão aplicados para os 
segmentos de esporte e tecnologia. de 24 
a 28 de setembro, serão 20% de desconto 

nos produtos de suplementação esportiva. 
Já os produtos do segmento de tecnologia 

entram no #sextou desta semana, com 
desconto de 20% nas compras realizadas 

exclusivamente pelo onstores (www.
onstores.com.br) no dia 25 de setembro. 

os produtos adquiridos por meio da 
campanha promocional #sextou devem ser 

retirados nas lojas participantes.

coNDiMENTos
dona raiz aumenta o portfólio e a linha 

de condimentos ganha novos sabores. A 
linha, que tinha seis sabores, agora conta 
com mais quatro temperos. Chimichurri, 
Noz moscada moída, ervas Finas e salsa 

desidratada são as novidades. e para 
facilitar o uso, todos são acondicionados 

em potes. segundo o gestor da marca, 
murilo spada, os temperos são um  

incremento para o dia a dia, inclusive para 
quem, neste período de quarentena, está 

ficando mais em casa e fazendo sua própria 
comida. “Levamos para os lares mais opção 

para dar sabor aos pratos”, explica.

NoviDaDEs Na viTRiNE
o Flamboyant shopping, que sempre 

acreditou numa retomada gradual e 
responsável a partir de rígidos protocolos 

de segurança, celebra novidades em 
seu mix de lojas. Como resultado de 
um plano estratégico para oferecer 

variedade de lojas e novas experiências, 
destaca marcas exclusivas como Adidas 

Performance, dunkin’ donuts, espumaria 
Perfumes, New era, tramontina e Urban 

Arts. somam-se às novidades, lojas 
totalmente reformuladas, a exemplo da 

Centauro, que agora está atendendo em 
novo local, no piso 2.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Projeto - Após lançar o single ‘bom Negócio’, o cantor sertanejo rio-pretense matheus Gabriel se prepara para soltar a 
voz em um eP com 7 músicas inéditas. o projeto que será encabeçado pelo produtor musical dudu oliveira, o mesmo de 
Zé Neto & Cristiano, começará nesta de semana, em Goiânia, e será concluído até o final deste ano.

Lançamento - dia 25/09 sexta feira tem lançamento 
da primeira de 4 músicas do eP espalhe risos “I Wanna 
Fly Like Woman (bootleg) marcia Cardoso e taty Zatto.

2 3

4

Live de culinária - Cantor Lisita, que recentemente 
lançou o clipe do seu novo single ‘escutando marília’, 
participou na última sexta-feira (18) de uma live culinária. 
Acompanhado do chef Lucas Corazza, especialista 
em confeitaria criativa, Lisita aprendeu a preparar um 
brigadeiro de creme brûlée.
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Partos na pandemia - A médica obstetra Fernanda 
marques teve que se adequar em meio à pandemia e explica 
que protocolos para partos estão mais rigorosos, priorizando 
a saúde da mãe e do bebê. Atualmente as visitas estão 
proibidas, mas a médica conta com outros recursos para 
que os pais se sintam acolhidos nesse momento especial.
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Custos industriais caem 
1,5% no segundo trimestre

o Indicador de Cus-
tos Industriais 
caiu 1,5% no 

segundo trimestre de 
2020, comparado ao pe-
ríodo anterior, segundo 
dados da Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI). A entidade con-
sidera a redução “um 
alívio” para o setor, mas 
espera para os próximos 
meses aumento do pre-
ço dos insumos, por im-
pacto da alta do dólar.

“Percebemos que a 
maioria dos fatores que 
puxaram esse índice 
para baixo é transitó-
ria. Os impostos foram 
adiados, mas serão pa-
gos. O custo de energia, 
com a retomada da eco-
nomia, tende a aumen-
tar. O mesmo vale para 
os custos com pessoal 
e com capital de giro. 
Os preços dos insumos 
subiram bastante, em 
parte devido à queda 
temporária da oferta em 

razão da crise e também 
à desvalorização do real. 
Temos um problema que 
começa a aparecer e que 
vai ficar patente assim 
que as medidas emer-
genciais tiverem seu fim”, 
avalia o gerente executi-
vo de Economia da CNI, 
Renato da Fonseca.

O índice de custo com 
bens intermediários subiu 
6,2%, reflexo do impacto 

do câmbio no aumento 
do preço dos insumos, 
nacionais e importados. 
O custo com bens inter-
mediários importados 
cresceu 17,1% e o custo 
com bens intermediá-
rios nacionais aumentou 
4,1%. Segundo a CNI, 
esse resultado também é 
influenciado pela taxa de 
câmbio, à medida que o 
dólar mais caro incentiva 

a exportação dos insu-
mos produzidos no país, 
com aumento de preços 
para a demanda interna.

Custos tributários 
Nos componentes do 

índice, há quedas acen-
tuadas, como a de 21,2% 
no custo tributário, de-
vido à postergação do 
prazo de pagamento de 
impostos, ao recuo de 

19,2% no custo do ca-
pital de giro, que ocor-
reu pelas medidas de 
aumento da liquidez do 
Banco Central, e de 6,6% 
no custo com pessoal, 
pelos acordos de redu-
ção de jornada e salário.

Houve queda de 9% no 
custo com energia, o que 
se deve à menor deman-
da por combustíveis devi-
do à menor circulação de 

pessoas e menor ativida-
de econômica.

Segundo a CNI, os cus-
tos caíram mais que os 
preços das mercadorias 
produzidas, indicando 
ganho de lucratividade 
da indústria brasileira 
no segundo trimestre. 
Enquanto os custos ca-
íram 1,5%, os preços das 
mercadorias produzidas 
recuaram 0,1%.

Queda foi 
estimulada por 
medidas contra a 
pandemia CN
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Caixa paga R$ 300 a 1,6 milhão 
beneficiários do Bolsa Família
A Caixa realiza hoje (24) 
o pagamento de R$ 428,2 
milhões referente à pri-
meira parcela do auxílio 
emergencial residual para 
1,6 milhão de beneficiá-
rios do Bolsa Família com 
final  6 do Número de 
Identificação Social (NIS).

Com mais esse paga-
mento, foram liberados 
até hoje R$ 2,5 bilhões da 
primeira parcela do auxí-
lio emergencial residual 
para 9,6 milhões de pes-
soas que atendidas pelo 
Bolsa Família. Ao todo, 
mais de 16,3 milhões de 
pessoas cadastradas no 

programa foram consi-
deradas elegíveis e re-
ceberão, no total, R$ 4,3 
bilhões durante o mês 
de setembro.

Critérios
Para quem recebe o 

Bolsa Família nada muda. 
O recebimento do Auxílio 
Emergencial Extensão 
atende aos mesmos cri-
térios e datas do benefí-
cio regular, permitindo a 
utilização do cartão nos 
canais de Autoatendi-
mento, Unidades Loté-
ricas e Correspondentes 
Caixa Aqui; ou por crédi-

to na conta Caixa Fácil.
Para o pagamento do 

Auxílio Emergencial Ex-
tensão, os beneficiários 
do Bolsa Família tiveram 
avaliação de elegibilida-
de realizada pelo Minis-
tério da Cidadania – con-
forme Medida Provisória 
nº 1.000, de 2 de setem-
bro de 2020 – e recebem 
o valor do Programa Bol-
sa Família complemen-
tado pela extensão do 
auxílio emergencial to-
talizando R$ 300 ou R$ 
600, no caso de mulher 
provedora de família 
monoparental.   
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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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Governo não recomenda volta 
de torcedores aos estádios

o governador Ro-
naldo Caiado não 
avaliza a volta da 

torcida goiana aos es-
tádios de futebol neste 
momento e cita como 
fatores impeditivos a 
atual taxa de ocupação 
de leitos nos hospitais 
públicos, a curva epide-
miológica da Covid-19 
no Estado e o número 
de óbitos por dia. 

“Nós estamos ainda 
num platô, não entra-
mos na queda dos ca-
sos de contaminação. 
Precisamos dar passos 
graduais para não com-
prometer nossa estrutu-

ra hospitalar”, afirmou. 
Ele também disse que, 
em média, 42 pessoas 
morrem por dia em de-
corrência da doença.

A declaração do go-
vernador foi durante 
entrevista coletiva nesta 
quarta-feira (23/09), de-
pois do lançamento do 
Bolsa Conectividade e 
do anúncio da retomada 
do Bolsa Permanência 
da Universidade Estadu-
al de Goiás (UEG).

O comentário vem 
também um dia após o 
Ministério da Saúde emi-
tir nota técnica avalizan-
do pedido da Confedera-

ção Brasileira de Futebol 
(CBF) para que os jogos 
da série A do Campeona-
to Brasileiro possam con-
tar com a participação de 
30% dos torcedores.

“Eu gostaria, primeiro, 
de ouvir como você pode 
fazer para que haja uma 
distribuição na entrada 
e na saída de eventos de 
30%?”, afirmou Caiado 
ao destacar que podem 
todos ficar aglomera-
dos e facilitar a propa-
gação da doença. 

O governador ainda 

ressaltou que a Covid-19 
não comprometeu eco-
nomicamente apenas 
os clubes de futebol: os 
efeitos foram extensivos 
a outros eventos esporti-
vos, de lazer e de cultura.  

Apesar das razões le-
vantadas pela CBF que 
convenceram o governo 
federal, Caiado foi cate-
górico ao falar que, em 
Goiás, ainda não existem 
as condições necessárias 
para a liberação da en-
trada de torcedores nos 
estádios, mesmo que 

adotados protocolos sa-
nitários de segurança.

“Estamos com um qua-
dro que vem se estabili-
zando, mas não entramos 
numa fase de declínio 
significativo de contami-
nação e nem dos casos 
de complicação”, disse, ao 
informar que a taxa de 
ocupação de leitos nos 
hospitais estaduais varia 
de 80% a 85% nos últi-
mos 40 dias. “Isso é sinal 
da circulação do vírus, do 
quanto ele ainda se dis-
semina junto à popula-

ção”, complementou.
O governador argu-

mentou que ao governo 
cabe esclarecer e ter a 
responsabilidade pelos 
atos praticados em re-
lação aos eventos. “O Es-
tado não pode avançar 
acima daquilo que os 
dados nos mostram hoje. 
No momento em que nós 
tivermos uma menor de-
manda, número maior de 
leitos, incidência menor 
de casos de contamina-
ção, tudo bem, podemos 
progredir”, concluiu.

“Nós estamos ainda num platô, não 
entramos na queda dos casos de 
contaminação. Precisamos dar passos 
graduais para não comprometer 
nossa estrutura hospitalar”, diz 
governador ronaldo Caiado, ao 
defender que times goianos não 
liberem volta de torcedores aos jogos 
do Campeonato brasileiro
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O governador Ronaldo Caiado sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Goiás, ao avaliar que ainda não está na hora 
de as torcidas retornarem aos estádios de futebol “Não entramos uma fase de declínio significativo de contaminação”
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