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apaREcida dE goiânia

Na reta final da campanha, Gustavo 
está confiante em uma grande vitória

Há três dias da vota-
ção, o prefeito de 
Aparecida de Goi-

ânia e candidato a reelei-
ção, Gustavo Mendanha 
(MDB), que lidera pesqui-
sas de intenção de voto 
com significativa vanta-
gem, segue percorrendo 
diversas regiões da cidade 
para divulgar o trabalho 
realizado em sua gestão e 
seus projetos para os pró-
ximos quatro anos. O can-
didato emedebista prega 
humildade, mas destaque 
que eleição não se vence 
na véspera e que quem 
tem trabalho prestado leva 
vantagem na disputa.

Gustavo mantém com-
promissos como visita a 
empresas, reuniões com 
candidatos a vereador, car-
reatas e lives com apoia-

dores nas redes sociais. O 
prefeito e candidato à re-
eleição destaca que está 
“trabalhando muito para 
ter acesso às pessoas”, de-
fender seu legado e apre-
sentar suas propostas. So-
bre o resultado da eleição 
no próximo domingo,15, 
enfatiza que está “bastan-
te otimista” e “aguardando 
uma grande vitória”.

Nesta quinta-feira, 12, 
por exemplo, o candidato  
percorreu empresas nos 
polos industriais e em-
presariais da cidade onde 
conversou com os colabo-
radores e funcionários. “Es-
tou aqui para pedir que vo-
cês avaliem nosso projeto 
para continuar avançando, 
pois nosso objetivo e fazer 
mais obras de pavimen-
tação, na área da educa-

ção, urbanismo e social. 
E, com isso, melhorar a 
vida de vocês que vivem 
e trabalham em Apareci-
da”, comentou o emede-
bista explanando que irá 
atender todas as deman-
das apresentadas pelos 
funcionários da Montreal 
Indústria, em carta.

De acordo com Gusta-
vo, sua candidatura é bem 
recebida nas ruas, pois a 
população de Aparecida 
reconhece o trabalho re-
alizado na cidade nos úl-

timos quatro anos. “O que 
escutamos das pessoas é 
que teremos uma grande 
vitória e iremos continuar 
nosso trabalho”. O emede-
bista garante que segue 
trabalhando com “muita 
humildade”, respeitando os 
adversários e, sobretudo, o 
eleitor aparecidense.

Além de cumprir com-
promissos em Aparecida, 
Gustavo também encabe-
ça a campanha de Maguito 
Vilela (MDB) em Goiânia. 
“Estamos trabalhando pela 

nossa reeleição em Apare-
cida e pela eleição do Ma-
guito na Capital. Ele é um 
gestor experiente, que já 
provou que sabe governar. 
Goiânia, como Aparecida, 
precisa continuar trilhan-
do o caminho do desen-
volvimento”, conclui.

Agenda 15
Cumprindo compromis-

sos na capital, o Prefeito e 
candidato a reeleição, Gus-
tavo Mendanha, visitou a  
Central de Abastecimento 

de Goiás (Ceasa-GO), jun-
tamente com o candidato 
a vice-prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz (Republica-
nos). Em seguida, percor-
reu as ruas da capital, no 
palanque móvel. O eme-
debista  conversou com os 
goianienses desde durante 
grande parte da Avenida 
Rio Verde, saindo da Go-
040, passando por vias 
da Vila Brasília, Parque 
Amazônia, Bueno e Nova 
Suiça, pedindo voto para 
continuar gerindo em Apa-
recida e para o candidato 
a prefeito em Goiânia, Ma-
guito Vilela (MDB).

“Tenho ressaltado que 
Maguito é o melhor nome 
para continuar transfor-
mando Goiânia, pois ele 
é expediente e fez muito 
por Aparecida, fazendo 
muito mais pela capital. E 
por onde passei fui muito 
bem recebido, com todos 
torcendo pela recupera-
ção do Maguito”, ressal-
tou Gustavo Mendanha 
que quer fazer dobradi-
nha com Maguito para 
realizar obras importan-
tes para as duas cidades, 
como o desvio da Br-153.

Candidato a reeleição intensificou 
ainda mais a agenda de 
compromissos com vereadores da 
Coligação Aparecida Com Certeza 
nestes últimos dias de campanha
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ElEiçõEs 2020

Candidato a vereador, Samuel Bruno propõe projetos 
na área de iniciação esportiva para jovens na capital
Samuel Bruno, 26 anos, é 
porteiro, representa a Re-
gião Noroeste e propõe, 
como candidato a verea-
dor pelo PROS, projetos 
para melhorar a qualida-
de de vida da população. 
Ele firma o desejo de ser 
vereador para ajudar pes-
soas com projetos nas 
áreas de emprego, cultu-
ra e lazer, além do desejo 
de renovação do cenário 

político na capital
“Meu projeto é reativar 

os ginásios esportivos. Eu 
gostaria de fazê-los vol-
tar a funcionar. Os jovens 
precisam de um futuro 
melhor temos projetos de 
esportes, cursos profis-
sionalizantes e lazer que 
gostaríamos de colocar 
em prática”, destacou.

“Quero renovar o cená-
rio político de Goiânia. Na 

minha concepção, o prin-
cipal problema da cidade 
hoje é a falta de emprego, 
cultura e lazer”, enfatiza 
o jovem candidato ao 
afirmar que quer atuar 
na cobrança de quali-
ficação profissional de 
jovens e adultos.

Samuel Bruno, vem da 
região Noroeste da capital 
e se candidatou pela pri-
meira vez. Ele conta que 

não tem parentes impor-
tantes ou padrinhos polí-
ticos; mas possui vontade 
e disposição de fazer a 
cidade se renovar ao lado 
de Samuel Almeida, candi-
dato a prefeito pelo PROS.

O candidato a verea-
dor enfatiza a necessi-
dade de um mandato de 
excelência baseado em 
propostas simples, viá-
veis e eficientes. “Vamos 

transformar Goiânia na 
melhor capital do Brasil 
para se viver. Para isso 
não adianta buscar solu-
ções demoradas, é preci-
so atitudes urgentes que 
sejam aplicadas já nos 
primeiros dias de 2021”, 
conclui o candidato que 
propõe Vale Creche, no 
valor de R$300, além da 
remodelação do trans-
porte coletivo.
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Campanha de Vanderlan no 1º turno 
será encerrada com carreata

o encerramento da 
campanha de Van-
derlan Cardoso 

(PSD) à prefeitura de Goi-
ânia nesse primeiro turno 
será com muita festa em 
uma grande carreata, que 
vai passar por várias regi-
ões da cidade, neste sá-
bado, 14/11, a partir das 9 
horas, com concentração 
no Estádio Serra Dourada 
e participação do gover-

nador do Estado, Ronaldo 
Caiado (DEM).

Os mais de 200 can-
didatos a vereadores da 
Coligação Goiânia em um 
Novo Momento, secretá-
rios de Estado, deputados 
estaduais e federais, lide-

ranças políticas dos sete 
partidos da coligação e 
de outros que juntaram 
forças, como o MDB do 
Senador Luiz do Carmo 
e do deputado estadual 
Bruno Peixoto, vão inte-
grar a caravana da vitó-

ria que deve durar mais 
de três horas.

“Fizemos uma campa-
nha bonita nesse primei-
ro turno, com propostas 
para mudar a vida das 
pessoas. Goiânia precisa 
de mais oportunidades, 

geração de emprego e 
renda, investimentos em 
saúde e educação e tra-
zer de volta a autoesti-
ma do goianiense, com 
uma cidade que será 
exemplo de gestão nova 
para todo o país”, afir-

mou Vanderlan.
A coligação Goiânia em 

um Novo Momento é com-
posta por sete partidos, 
incluindo o PSD, que en-
cabeça a chapa: PSD, PSC, 
Democratas, Progressistas, 
PTB, PMN e Avante. Lide-
ranças do MDB, Solidarie-
dade e outras legendas 
também integram o time 
liderado por Vanderlan 
Cardoso e Wilder Morais.

A concentração, a partir das 9 horas de sábado, no estádio Serra dourada, 
vai percorrer todas as regiões da cidade em mais de três horas de festa
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Candidato a vereador propõe revitalização 
em pontos da cidade para atrair o turismo
Ediel Fernandes de Souza 
é guarda civil e candida-
to a vereador em Goiânia 
pelo PROS. Ele tem como 
principal projeto a revi-
talização de morros na 
cidade, como o Morro do 
Além, que são muito fre-
quentados por evangé-
licos na cidade, mas que 
não possui estrutura para 
receber visitantes com 
segurança. Além de rea-
lizar um trabalho social, 
candidato pretende con-
tribuir na área da saúde, 
segurança e educação.

“Tenho um projeto 
de transformar os mor-
ros em locais de visita-
ção, turismo e lazer”, diz 
Ediel que diz se manter 
próximo de sua comu-
nidade. “Essa é uma das 
bandeiras que defendo, 
que as pessoas votem 
em um vereador que 
esteja pronto para lhe 
atender, sanar dificulda-
des e poder suprir mais 
qualidade de vida. Que 
possam sentir a diferen-
ça de ter um vereador 
próximo a eles”, afirma o 

candidato a vereador.
Se eleito, o candida-

to diz que vai trabalhar 
em prol do social. “Sou 
candidato a vereador 
por Goiânia, com o nú-
mero 90.153. Quero ser 
vereador para contribuir 
na área da saúde, segu-
rança e educação. Quero 
fazer um trabalho social 
com as famílias. Por isso, 
resolvi pleitear a eleição 
para ajudar o povo nas 
áreas que sentem defici-
ência”, afirmou.

Ediel garante que 

possui vários projetos 
para apresentar o Legis-
lativo Municipal, caso 
seja eleito vereador. “Te-
nho vários projetos, den-
tre eles a revitalização 
dos morros, como Morro 
do Além, muito frequen-
tado por evangélicos em 
Goiânia. Defendo tam-
bém que as votem em 
um vereador que esteja 
pronto para lhe atender, 
sanar dificuldades e po-
der proporcionar mais 
qualidade de vida”, fina-
lizou o candidato. 
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educação

Aparecida autoriza retorno 
responsável das aulas presenciais

de acordo com a 
portaria, o retorno 
das atividades In-

fantil, Fundamental, Mé-
dio e Superior, é limitado 
ao máximo de 30% (trinta 
por cento) da capacidade 
total de cada instituição, 
de forma gradual e facul-
tativa (não obrigatória).

A Portaria Nº 090/2020-
GAB/SMS publicada nesta 
quarta-feira, 11, no Diário 
de Oficial Eletrônico do 
município, determina o 
cumprimento de medidas 
sanitárias de prevenção 
ao novo coronavírus, bem 
como todas as orientações 
de Nota Técnica contida 
no documento. A retomada 
responsável das atividades 
das instituições de educa-
ção estará condicionada à 
execução dos protocolos 
que visam garantir a se-
gurança e a proteção de 
alunos, professores e de-

mais servidores.
Após reuniões, o comi-

tê se mostrou favorável 
pelo retorno gradual das 
atividades presenciais nos 
estabelecimentos públicos 
e privados de educação, 
considerando toda a es-
truturação do sistema de 
saúde de Aparecida, como 
as estratégias de testagem 
em massa, monitoramen-
to e isolamento dos casos 
suspeitos/positivos e a 
oferta de assistência à saú-
de no momento adequado, 
além de uma estabilidade 
da pandemia no município.

O comitê considerou 
também o declínio dos 
casos ativos de Covid-19, 
como a baixa demanda por 
leitos hospitalares e que-
das nas taxas de ocupação 
de leitos de enfermaria e 
de UTI, baixa letalidade, 
manutenção da força de 
trabalho municipal e re-

gularidade nos estoques 
de EPIs. “Esse conjunto 
de ações evitou o colap-
so de nossa rede de saú-
de”, afirmou o secretá-
rio municipal de Saúde, 
Alessandro Magalhães.

Rede Municipal
A Secretaria Municipal 

de Educação irá promover 
na próxima semana uma 
audiência, por meio de vi-
deoconferência, para que a 
comunidade escolar, a sa-
ber, pais, alunos, professo-
res, diretores, técnicos ad-
ministrativos e servidores 
em geral, possa manifestar 
opinião a favor ou contra 

o retorno das atividades 
presenciais. Por ora, as uni-
dades da Rede Municipal 
de Educação permanecem 
com Aulas Não Presenciais.

Nota Técnica 
nº 007/2020

As unidades de educa-
ção deverão cumprir as 
seguintes recomendações 
para aderir o retorno das 
atividades presenciais:

I – Elaboração de pla-
nejamento pedagógico 
de retomada de ativida-
des presenciais, devendo 
ser encaminhado para o 
Conselho Municipal de 

Educação por e-mail (cme-
aparecida@gmail.com) ou 
entregue pessoalmente no 
endereço: Rua Recife, Qd 
11, Lt 06, bairro Vera Cruz;

II – Aprovação do pla-
nejamento pedagógico de 
cada Instituição de Ensi-
no que optar por retorno 
de atividades presenciais 
pelo Conselho Municipal 
de Educação (CME);

III – Elaboração de 
plano de biossegurança, 
baseados nos Protocolos 
Municipal ou Estadual 
instituídos e publicados 
em Diário Oficial, consi-
derando a realidade da 
instituição de educação, 

devendo ser encaminha-
do por e-mail vigilancia.
fiscalizacao@gmail.com, 
ou entregue pessoalmente 
no endereço: Rua Curitiba, 
qd.13 lt.11, Jardim Belo 
Horizonte;

IV – Aprovação do plano 
de biossegurança de cada 
Instituição de Ensino que 
optar por retorno de ativi-
dades presenciais pela Vigi-
lância Sanitária Municipal;

V – Manutenção de en-
sino misto/híbrido (tanto 
presencial quanto virtu-
al), como opção para os 
pais ou os alunos que 
não optarem pela partici-
pação presencial;

VI – Comunicar à Vi-
gilância de Epidemioló-
gica ocorrência de surto 
ou aglomeração de casos 
(dois ou mais casos sus-
peitos/confirmados de 
Covid-19 de alunos e/ ou 
funcionários em uma mes-
ma instituição de ensino e 
em um mesmo turno, que 
estiver funcionando pre-
sencialmente em um perí-
odo inferior a 14 (quatorze 
dias) para que possa fazer 
vigilância e o acompanha-
mento dos casos;

VII – Manutenção 
da testagem em massa 
para que possa ter o 
cenário real de conta-
minação diariamente.

O Comitê Municipal de Prevenção 
e enfrentamento ao Coronavírus 
de Aparecida de Goiânia autorizou 
o funcionamento de instituições 
públicas e privadas de educação, 
incluindo creches e CMeIs
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Prefeitura convoca 1.380 profissionais de saúde
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia, no uso 
de suas atribuições legais 
e considerando Resultado 
Final do Processo Seleti-
vo Simplificado - Edital Nº 
001/2020, convoca 1.380 
candidatos classificados 
para fazerem o upload 
dos documentos. Os apro-
vados terão até a próxi-
ma terça-feira, 17, quando 
completam três dias úteis 
da publicação do Edital 
de Convocação no Diário 
Oficial do Município, para 
apresentar comprobató-
rios e os documentos re-
ferentes à experiência pro-
fissional e titulação.

Os profissionais vão 
atuar em toda a rede de 
saúde do município, nas 
unidades de Atenção Pri-
mária, Urgência e Emer-

gência e na parte admi-
nistrativa. A maioria é de 
técnicos de enfermagem, 
732 profissionais.

A secretária de Saúde 
de Goiânia, Fátima Mrué, 
destaca a importância do 
processo realizado pela 
pasta. “Nós já temos um 
credenciamento aberto 
para médicos e estamos 
contratando esses profis-
sionais diariamente, mas 
para que possamos com-
pletar o quadro dos demais 
profissionais da rede da 
saúde do município, e, com 
isso, melhorar ainda mais 
o atendimento prestado à 
população, era imprescin-
dível que fizéssemos esse 
processo seletivo, e agora 
chegamos a reta final”.

Os classificados devem 
acessar o link www.goia-

nia.go.gov.br na página 
reservada aos Concursos 
e Seleções no link Proces-
so Seletivo Simplificado 
Emergencial – Secretaria 
Municipal de Saúde – Edi-

tal nº 001/2020, para fazer 
o upload da documentação 
conforme os itens 14.5 e 
14.6 do Edital n°001/2020

Após análise e confe-
rência dos documentos 

conforme critérios defini-
dos no Edital nº 001/2020, 
o resultado será divulgado 
no site: no site www.goia-
nia.go.gov.br, na página 
reservada aos Concursos 

e Seleções - link “Proces-
so Seletivo Simplifica-
do da SAÚDE– Edital nº 
001/2020”. Os candidatos 
que tiveram sua documen-
tação deferida, estarão 
aptos a assinatura do con-
trato e início de suas ativi-
dades de imediato.

A diretora de Gestão 
e Desenvolvimento de 
Pessoas da SMS, Camila 
Lucas de Souza, faz um 
alerta aos convocados. 
“Alertamos para que os 
candidatos não deixem 
para fazer o upload dos 
documentos na última 
hora para evitar qualquer 
contratempo. Importante 
também que eles realizem 
o upload dos documentos 
declarados no ato da ins-
crição para que sua docu-
mentação seja deferida”.
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música

Luísa Sonza e Lellê lançam nova 
versão do jingle “O Natal vem vindo”

o Natal se aproxima e, 
com isso, as icônicas 
caravanas da Coca-

-Cola, temporada 2020, 
já iniciaram a contagem 
regressiva para ocupar as 
ruas e avenidas de diver-
sas cidades brasileiras. Em 
um ano em que tudo pre-
cisou ser diferente, o tradi-
cional jingle que anuncia a 
chegada das Caravanas, in-
titulado “O Natal vem vin-
do”, lançado pela marca em 
1992, surge repaginado na 
voz das duas principais 
cantoras da atualidade: 
Luísa Sonza e Lellê. 

Para muitos brasileiros, 
a passagem das Caravanas 
representa uma das maio-
res experiências de Natal 
em suas cidades. Mesmo 
em um ano atípico, a marca 
mantém as tradições nata-
linas e reforça a importân-
cia da união e de conexões 
reais entre as pessoas. Por 
isso, a mensagem “Juntos 
como Nunca Neste Natal” 
permeia a nova versão 
da música, que também 
estará disponível nos ca-
nais da marca.

“2020 está sendo um 
ano em que tudo precisou 
ser repensado e, conse-
quentemente, reinventado. 
Sabemos da importância 
das Caravanas de Natal e 

da magia de tocar a me-
mória afetiva de milhões 
de brasileiros. Por isso, 
mesmo com todas as in-
certezas, não poderíamos 
deixar de realizá-las. O jin-
gle, tão simbólico durante 
a passagem das Caravanas, 
faz parte dessa reinvenção, 
ganhou uma versão mo-
dernizada e com artistas 
de destaque na cena mu-
sical”, conta Marina Rocha, 
diretora de marketing de 
Coca-Cola no Brasil.

Luísa Sonza e Lellê são 
duas jovens cantoras que, 
nos últimos tempos, torna-
ram-se nomes de referên-
cia no pop e no funk. Com 
um sucesso atrás do outro, 
como “Friend De Semana” 
(da cantora mexicana Dan-
na Paola, Luísa e a espanho-
la Aitana), “Toma”, “Braba” e 
“Combatchy”, as músicas da 
gaúcha já alcançaram o pri-
meiro lugar nas plataformas 
musicais e acumulam mi-
lhões de views. Já a carioca 
Lellê, que ganhou noto-
riedade como integrante 
do grupo “Dream Team do 
Passinho”, é dona do single 
“Nega Braba”, atuou em 
obras globais como Mister 
Brau, Malhação e Segredos 
de Justiça e, sem dúvidas, é 
uma das apostas da músi-
ca nacional. 

Além dos novos vocais, 
o jingle de Natal da Coca-
-Cola também ganhou 
novas estrofes compostas 
por Arthur Marques, res-
ponsável pela criação de 
diversas canções de su-
cesso, como Dona de Mim 
(Iza), Sua Cara (Anitta), Bra-
ba (Luísa Sonza) e Desce 
Pro Play (MC Zaac e Anitta). 
A agência Mynd, especia-
lizada em música, cultura 
digital e entretenimento, 
produziu o making of do 
jingle, dirigido pelo diretor 
Raul Aragão, que será di-
vulgado nas redes sociais 
e está disponível no link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=vVsGVZ58ywk&f
eature=youtu.be . A agên-
cia também foi a respon-
sável pelo gerenciamento 
artístico do projeto.

“Gravar a música de 
Natal foi muito marcante 
para mim, ainda mais num 
ano muito difícil para tan-
tos. Acredito que a música 
de Natal é acolhedora e é 
isso que todos nós estamos 
precisando.”, comenta Lelle. 

“Muito especial poder fazer 
parte deste job tão lindo 
ao lado de uma marca que 
fez parte de toda minha in-
fância e faz parte da minha 
vida, principalmente para 
uma data incrível como 
Natal. Tenho lembranças 
maravilhosas com a minha 
família. Além de, claro, fazer 
isso ao lado de uma artista 
tão talentosa e que admiro 
tanto como a Lellê. Tá lin-
do demais”, completa Luísa 
Sonza.

Caravanas Digitais
O Natal é uma das da-

tas mais importantes para 
a Coca-Cola e, para conti-
nuar mantendo a magia e 
alegria da data, este ano, a 
marca e seus fabricantes 
decidiram adaptar algu-
mas ações para que as tra-
dicionais Caravanas pos-
sam continuar unindo as 
pessoas de forma segura.

A fim de evitar aglome-
rações, foram criadas ações 
digitais para que o público 
possa celebrar a passagem 
das Caravanas sem sair de 

casa. Agora, quem usar o fil-
tro digital disponível no Ins-
tagram da Coca-Cola com a 
hashtag “#JuntosComoNun-
ca”, poderá ter seus vídeos 
e fotos reproduzidos nos te-
lões dos caminhões físicos.

Além disso, o trajeto das 
Caravanas não será divul-
gado previamente, para 
incentivar as pessoas a 
acompanharem o espetá-
culo de suas casas. O trajeto 
irá priorizar avenidas largas 
e de grande circulação de 
veículos. As atividades que 
aconteciam nos caminhões 
ao longo do percurso foram 
canceladas.

Sobre a Coca-Cola 
Bandeirantes

A Coca-Cola/Bandeiran-
tes é uma empresa do seg-
mento de bebidas do Gru-
po José Alves que atua nos 
setores de Bebidas para os 
estados de Goiás e Tocan-
tins há mais de 30 anos. 
Criada em 1987, promove 
mais de 2.900 empregos 
diretos e 5.200 indiretos. 

A empresa possui um cen-
tro produtor situado no 
município de Trindade, em 
Goiás, com treze centros 
de distribuição em cidades 
polos em Goiás e no To-
cantins. Atende diretamen-
te 254 cidades e mais de 
30.000 pontos de vendas.

Produz, distribui e ven-
de de forma exclusiva os 
refrigerantes da Coca-Co-
la Brasil em sua área de 
atendimento, e ainda faz a 
distribuição e venda exclu-
siva das bebidas da Cerve-
jaria Heineken. Sucos, chás, 
energéticos e isotônicos 
da Leão Alimentos e Be-
bidas, além da linha de 
águas minerais Crystal Lia 
e Energético Monster.

Como a sustentabi-
lidade está no DNA da 
empresa, ela investe for-
temente em projetos so-
cioambientais, como o 
Projeto Coletivo, cujo ob-
jetivo é construir junto às 
comunidades carentes do 
país, um projeto de me-
lhoria de vida através da 
capacitação de jovens das 
classes CDE para o merca-
do de trabalho, Programa 
Coletivo Reciclagem, apoio 
às cooperativas e empre-
sas de reciclagem com o 
incentivo a reciclagem de 
embalagens PET. A previ-
são para 2030 é que 100% 
das embalagens inseridas 
no mercado sejam recolhi-
das (Coletivo Reciclagem), 
contribuindo para a preser-
vação do meio ambiente, 
minimizando os impactos 
ambientais provocados pelo 
acúmulo dos resíduos e em-
balagens não retornáveis.

Música marca o início das icônicas 
Caravanas de Natal da Coca-Cola, 
que este ano apresentarão novo 
formato e espalharão mensagens dos 
consumidores por todo o País
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Quintal do Jajá destaca drinks de promoção especial
Foco de uma promoção 
especial, o menu de drinks 
do Quintal do Jajá traz op-
ções para todos os clientes 
e conta com versões dife-
renciadas. O espaço gas-
tronômico e cultural, que 
tem entrada gratuita em 
todos os dias de funciona-
mento, fica na Rua 15 nº 
538, no Setor Central, em 
Goiânia, em frente à Praça 
Dr. Carlos de Freitas.

Um dos destaques do 
cardápio é a caipirinha, 
que está disponível na 

composição tradicional, 
levando cachaça, limão, 
gelo e açúcar, e na versão 
especial, com cachaça do 
engenho. Por sua vez, a 
caipiroska clássica é feita 
com vodca, limão, açúcar e 
gelo, enquanto a especial 
leva Absolut. Já o Aperol 
Spritz é preparado com 
água com gás, espumante, 
Aperol, laranja e gelo.

O drink que leva mais 
ingredientes é o Gin Tô-
nica, com limão siciliano, 
gelo, gin, água tônica e 

especiarias, como pimenta 
rosa, zimbro e canela em 
pau. Sua versão especial 
mantém a água tônica e 
o gin e é complementada 
com flor de hibisco e xa-
rope de frutas vermelhas 
ou cranberry. A casa conta 
ainda com os drinks Cuba 
Libre, feito com rum, Coca-
-Cola, gelo e limão, e Co-
zumel, com cerveja, gelo, 
limão e sal.

Para quem quer pedir 
um drink sem bebida al-
coólica, o estabelecimen-

to tem como opção a soda 
italiana, preparada com 
xarope de maçã verde 
ou cranberry, gelo e água 
com gás. A promoção es-
pecial do Quintal do Jajá, 
que vale para todos os 
drinks que levam álcool, 
acontece de quarta a sex-
ta-feira, das 17h30 às 23 
horas, e aos sábados, das 
12 às 17 horas, para con-
sumo no local. Por meio 
dessa ação, o cliente que 
pedir dois drinks iguais 
ganha o terceiro.
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Empresa investe R$ 265 milhões e vai 
gerar 1.370 empregos em Porteirão

o Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria de Indústria 

Comércio e Serviços (SIC), 
fechou investimento de 
R$ 265 milhões com a 
Goiás Bioenergia SA em 
Porteirão, na região Sul 
do Estado, que vai gerar 
de imediato 370 empre-
gos diretos e outros 1 mil 
indiretos. A empresa tem 
como expectativa de pro-
dução 7,5 mil toneladas 
de biomassa de cana-de-
-açúcar por dia. Totalizan-
do, por safra, 1,5 milhão 
de toneladas para a pro-

dução de etanol. 
A expectativa da em-

presa é fazer duas am-
pliações no Parque Indus-
trial, a primeira em 2022 
para moagem de milho 
para biocombustível e a 
segunda, em 2023, para 
expansão da moagem de 
cana-de-açúcar. Cada ex-
pansão tem previsão de 
aumentar em 20% os em-
pregos diretos e indiretos. 

O titular da SIC, Adoní-
dio Neto, disse que essa 
é mais uma empresa que 
a secretaria atrai para re-
alizar investimentos no 

Estado com a geração de 
empregos e renda. A Goi-
ás Bioenergias SA assi-
nará na próxima semana 
protocolo de intenções 
com o Governo de Goiás 
para confirmar todo o seu 
planejamento de inves-
timentos. “Trabalhamos 
muito na busca de novas 
empresas para se instala-
rem em território goiano 
e os resultados são pro-
missores com o interesse 
cada vez maior dos em-

presários para vir para 
Goiás”, afirma Adonídio. 

De acordo com o pre-
sidente da Goiás Bioe-
nergias SA, Marcio Bar-
bero, os incentivos para 
empreender no Estado 
foram fundamentais para 
escolher Goiás para re-
alizar o investimento. “O 
governo oferece diversos 
incentivos que estamos 
usufruindo, como o Pro-
grama Produzir, além de 
recursos a partir do FCO 

(Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste). É válido e 
indico o Estado para in-
vestidores parceiros”, le-
vanta o presidente.

Incentivos
Através do programa 

Produzir, que tem como 
objetivo o incentivo à im-
plantação, expansão ou 
revitalização de indús-
trias, estimulando a rea-
lização de investimentos, 
a empresa conseguiu um 

contrato de exploração 
por 25 anos de uma plan-
ta industrial desativada 
em Porteirão, local onde é 
realizado o investimento 
que tem sede em Jundiaí, 
interior de São Paulo. O 
investidor também desta-
ca que o Fundo Constitu-
cional de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO) foi 
fundamental no processo 
de decisão para trazer o 
empreendimento para o 
território goiano.

Indústria de esmagamento de cana 
também se prepara para processar 
milho. Nos próximos dois anos, o 
empreendimento será ampliado, com 
novos aportes financeiros. “Temos 
trabalhado fortemente com foco 
na atração de negócios e alcançado 
resultados promissores. Há interesse 
cada vez maior dos empresários 
em virem para Goiás”, ressalta 
Adonídio Neto, titular da SIC

Di
vu

lg
aç

ão
distanciamento social

OVG capacita online voluntariado em tempos de pandemia
O trabalho voluntário é um 
dos principais pilares da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e a ca-
pacitação continua mesmo 
durante o distanciamento 
social. A instituição ofe-
rece o minicurso “Volun-
tariado em Tempos de 
Pandemia”, que é dispo-
nibilizado gratuitamente 
no canal do YouTube.

Com o curso presen-
cial suspenso desde 
março, o treinamento 
online foi implantado 
para que os voluntários 
possam continuar seus 
trabalhos com segurança.

A capacitação é minis-
trada pela gerente de Vo-
luntariado e Parcerias So-
ciais, Larissa Guimarães, 
e a assistente social da 
OVG, Ana Paula Silva. Jun-
tas, elas falam sobre as 

possibilidades de ajudar 
as pessoas sem sair de 
casa. Ao fim do minicurso, 
os participantes recebem 
o certificado em até três 
dias, por e-mail.

De acordo com Larissa 
Guimarães, essa é uma 
oportunidade de continu-
ar ajudando. “A OVG tem 
um trabalho grandioso 
em diversas frentes. Para 
que todo esse trabalho 
seja realizado, precisa-
mos dos voluntários, mas 
voluntários que estejam 
preparados para exercem 
bem essa função. Dispo-
nibilizamos esse mini-
curso com o objetivo de 
capacitar e aprimorar os 
conhecimentos dos vo-
luntários e melhorarmos 
ainda mais a qualidade 
de serviço que oferece-
mos, especialmente em 

meio a pandemia”, co-
menta a gerente.

A diretora-geral da OVG, 
Adryana Melo Caiado, des-
taca que esse tipo de ser-
viço faz parte da missão da 
instituição. “Nós nos pre-

ocupamos profundamen-
te com o bem-estar dos 
mais vulneráveis. Temos a 
consciência de que preci-
samos nos unir para ajudar 
o maior número possível 
de pessoas. A atuação dos 

voluntários é muito im-
portante, principalmen-
te nesse momento de 
pandemia quando temos 
mais cidadãos necessi-
tando de apoio”, afirma 
Adryanna Melo Caiado.

Como ser um 
voluntário?

Para ser tornar voluntário 
em um dos programas da 
OVG, ou em uma instituição 
cadastrada na Organização, 
o candidato precisa pas-
sar por esse minicurso. 
A formação é necessária 
para que ele possa desen-
volver o melhor trabalho 
possível em benefício às 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Caso queira fazer parte 
do time do bem da OVG e 
fique em dúvida sobre o 
trabalho, entre em contato 
com a Gerência de Volun-
tariado e Parcerias Sociais 
pelo telefone (62) 3201-
9439.  Para participar do 
minicurso, acesse o link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ebec4C7LNi0  
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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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Eliminatórias: Brasil fura retranca 
da Venezuela e vira líder isolado

Assim como na últi-
ma Copa América, 
o Brasil sofreu com 

a forte retranca da Vene-
zuela. A diferença é que, ao 
contrário do ano passado, 
a Seleção saiu vitoriosa. 
Nesta sexta-feira (13), os 
comandados de Tite su-
peraram a Vinotinto por 
1 a 0 no estádio do Mo-
rumbi, em São Paulo, pela 
terceira rodada das elimi-
natórias para a Copa do 
Mundo de 2022, no Catar. 
O duelo foi transmitido 
ao vivo pela Rádio Nacio-
nal e garantiu a liderança 
isolada aos brasileiros, 
com nove pontos e 100% 
de aproveitamento.

Do time considerado 
ideal, três jogadores não 
estiveram em campo: o 
volante Casemiro (infecta-
do pelo novo coronavírus), 
o meia Philippe Coutinho 
e o atacante Neymar (le-
sionados). Apesar da posse 
de bola e do controle das 
ações ofensivas, a seleção 
brasileira mostrou dificul-

dades, técnicas e de cria-
tividade, para escapar da 
retranca adversária. São 
detalhes que Tite terá de 
ajustar até terça-feira (17), 
pensando no próximo 
compromisso: o clássico 
diante do Uruguai, no es-
tádio Centenário, em Mon-
tevidéu, às 20h (horário de 
Brasília). Com a derrota, 
os venezuelanos - que, no 
mesmo dia, recebem o Chi-
le às 18h - continuam na 
penúltima posição das eli-
minatórias, ainda zerados.

O primeiro tempo foi 
quase ele todo jogado na 
metade venezuelana do 
campo. A seleção vinotinto 
se fechou toda, com duas 
linhas defensivas - uma 
de cinco atletas e outra 
de quatro -, para diminuir 
os espaços do Brasil, que 
teve a posse da bola em 
mais de 70% do tempo. Na 
beira do campo, Tite pedia 
a todo instante para os 
brasileiros girarem a bola, 
com paciência, mas tam-
bém se movimentarem. O 

que pouco aconteceu.
Em meio à dificuldade 

de se aproximar da área 
venezuelana, a seleção 
brasileira buscou, muitas 
vezes, lançamentos para 
quebrar as linhas adversá-
rias. O Brasil até balançou 
as redes assim logo aos 
seis minutos, em jogada 
concluída pelo atacante 
Richarlison, mas a arbi-
tragem entendeu que o 
lateral Renan Lodi - alçado 
pelo zagueiro Marquinhos, 
no inicio do lance - estava 

impedido. Aos 32, agora 
em posição legal, Renan 
Lodi cruzou pela esquerda, 
o atacante Gabriel Jesus 
desviou e Richarlison, de 
forma inacreditável, per-
deu na pequena área.

Foi a única chance real 
da Seleção nos 45 minu-
tos iniciais. Com a equipe 
estática, pouco intensa e 
com muitos erros na hora 
do passe final, a insistên-
cia nos lançamentos ou 
em passes mais aprofun-
dados se mostrou pouco 

eficiente. Fora a oportu-
nidade desperdiçada por 
Richarlison, o mais perto 
que o Brasil chegou do 
gol foi em um chute do 
volante Douglas Luiz, que 
passou rente à trave, aos 
42 minutos.

Para tentar qualificar 
o passe e quebrar a mar-
cação, Tite retornou para 
o segundo tempo com o 
meia Lucas Paquetá no 
lugar de Douglas Luiz e 
com Richarlison caindo 
pela direita, com Gabriel 

Jesus no meio do ataque. 
A equipe seguia insistindo 
em lançamentos e cruza-
mentos, ainda sem aquela 
movimentação esperada 
pelo técnico. Mas quando 
ela aconteceu, a rede ba-
lançou. Aos 22 minutos, 
Paquetá esticou a bola 
para Everton Ribeiro - que 
voltou do intervalo na es-
querda, mas apareceu pela 
direita. O meia cruzou, a 
zaga afastou mal e Firmi-
no aproveitou para marcar.

Com a vantagem no 
placar, o treinador mexeu 
no ataque, trocando Ri-
charlison e Gabriel Jesus 
por Everton Cebolinha e 
Pedro. A última chance 
brasileira no duelo passou 
pelos pés do atacante do 
Flamengo, que brigou pela 
bola na meia-lua e rolou 
para Firmino bater coloca-
do, aos 40 minutos, próxi-
mo à meta venezuelana. A 
única oportunidade da Vi-
notinto foi uma cobrança 
de falta do meia Romulo 
Otero, já nos acréscimos, 
na intermediária. A batida 
do jogador do Corinthians, 
porém, resvalou na barrei-
ra, sem perigo à meta de-
fendida por Ederson.

Gol de Firmino, no segundo tempo, 
garante vitória sofrida por 1 a 0

N
el

so
n 

Al
m

ei
da

/P
oo

l v
ia

 R
EU

TE
RS


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

