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VandERlan pERdEu

Não é só o resultado da eleição. da construção da 
candidatura ao resultado final, é um processo cons-
truído. Independente do resultado, cabe ao candi-
dato sair maior do que entrou. Este não é o caso de 
Vanderlan Cardoso. Empresário de sucesso, repetiu 
o êxito na prefeitura de Senador Canedo e se apre-
sentou como político de fala mansa e postura con-
ciliadora. As mudanças de partido nos últimos anos 
refletem exatamente a falta de identidade ideo-
lógica. Mas, ainda assim, vive um bom momento, 
com uma bela vitória e um bom início de mandato 
de senador. Entrou na eleição de Goiânia convicto 
de que seria o preferido da população, na ausência 
de Íris Rezende. Se convenceu disso. Fracassou no 
primeiro turno, com uma campanha fria, sempre 
à espera do apoio do governo estadual e de uma 
manifestação do presidente Bolsonaro (que não 
veio). A campanha do MDB ganhou as ruas e aca-
bou colocando Vanderlan em uma situação difícil. 
A estratégia de desconstruir a imagem de Maguito 
Vilela esbarrou no estado de saúde do emedebis-
ta. A acusação de Vanderlan de manipulação de 
informação sobre o estado de saúde de Maguito 
movimentou o meio político. Mas se revelou ine-
ficaz. Mostrou o político sem coração, com foco 
apenas no resultado da urna. Pode até dar certo. 
Parece que não. Mas Vanderlan sairá menor. Espe-
cialmente com mais olhos de desconfiança sobre a 
sua trajetória. Vanderlan já sai perdendo. 

clécio REassumE lidERança 
As declarações desastradas de Vanderlan serviram 
de combustível para o MDB na Câmara de Goiânia. 
Clécio Alves voltou a agir como líder do partido, 
com discurso inflamado contra o adversário, já in-
dicando argumentos fortes, politicamente. O prin-
cipal deles é que Vanderlan deve ao MDB a eleição 
ao Senado, onde compôs a chapa majoritário en-
cabeçada por Daniel Vilela em 2018. Discurso de 
Clécio teve eco de aliados no plenário da Câmara. 

aliados mudos
A defesa, tímida, de Vanderlan coube a Wel-
lington Peixoto (DEM) e Priscilla Tejota (PSD). 
Se limitaram a dizer que esperam um debate 
para a cidade e que o episódio deveria ser es-
quecido. Não entraram no mérito. 

Falha nossa 
Cristina Lopes (PL) não assume cadeira na Assem-
bleia Legislativa. Antes dela na suplência, está o ex-
deputado Francisco Oliveira. Grato pelo alerta. A 
partir de janeiro, Cristina vai ter liberdade total 
para planejar nova candidatura à Alego. 

uma sEmana dE VídEo 
De sexta a sexta, acontece a campanha no rádio 
e na TV no segundo turno, em Goiânia e Anápolis. 
Dois blocos de dez minutos, com metade do tem-
po para cada um dos candidatos. 

conspiRação  
Bolsonaristas aproveitam a pane no sistema de 
totalização do TSE, no domingo, para levantar 
dúvidas sobre o voto. É claro que o TSE deve sim 
explicações ao Brasil. Mas não há nenhum sinal 
de fraude na votação. Coube ao deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ) oficializar os pedidos, junto à 
PGR e ao TSE. Vários vídeos estão circulando 
nas redes sociais, para respaldar o pedido. Um 
detalhe é que Jair Messias afirmou em feve-
reiro que haveria fraude na sua eleição, já que 
ele teria ganhou no primeiro turno em 2018. 
Prometeu apresentar as provas. Mas ainda 
não teve tempo para isso. 

não colou
Entre os vídeos, chama atenção a candidata 
Rose Ribeiro (Republicanos) em Palmas. Ele ale-
ga mais de 1 mil votos antes do apagão na apu-
ração. Quanto voltou, ela tinha 58 votos. Sites de 
checagem já comprovaram que houve monta-
gem no print apresentado. Em outro vídeo, há 
um erro crasso de informação. Um eleitor afirma 
ser estranho os “comunistas” elegeram 180 dos 
216 prefeitos maranhenses. Mais do que estra-
nho, é mentira. O PCdoB, partido do governador 
Flávio Dino, elegeu apenas 20. O PT fez apenas 
um prefeito no Estado. 

BolsonaRo sEm paRtido  
O presidente continua sem filiação partidária. A 
articulação para um partido pra chamar de seu 
fracassou. Paulinho da Força, Gilberto Kassab e 
Eurípedes Jr conseguiram. 

caiado dEsistiu
O governador, depois de participar de eventos com 
aglomeração na campanha, parece ter desistido 
dos cuidados com a pandemia. O ajuntamento de 
gente voltou a se repetir em Cavalcante, onde Bol-
sonaro comitiva se apresentaram sem máscara e 
abraçando quem quisesse. No momento em que o 
número de casos cresce em todo o país. 

aliás
Não há o menor clima para endurecimento de 
medidas por parte de prefeitos e governadores. 

mdB lidERa 
Com 777 prefeitos eleitos até agora, o MDB 
continua sendo o mais votado no país, mes-
mo com perda de espaço. MDB foi o partido 
que recebeu mais votos com seus candidatos 
a prefeito, seguido por PSDB e PSD. As três si-
glas superaram a marca de 10 milhões de voto 
cada. DEM, PP e PT vieram a seguir. 

psol cREscEu
A sigla se destacou no campo da esquerda, 
aumenta o número de cadeiras ocupadas 
nas Câmaras de São Paulo e Rio. Na capital 
paulista chegou a seis, incluindo o primeiro 
mandato coletivo. Está no segundo turno em 
Belém e São Paulo, mas já aumento de 2 para 
4 o número de prefeitos. 

RogéRio à FREntE

Maguito segue intubado e com quadro de 
saúde estável, internado em SP. Por aqui, o 
seu vice Rogério Cruz ainda enfrenta pro-
blemas com a garganta na recuperação da 
Covid, mas vai assumir maior destaque no 
segundo turno. Deve ser o porta-voz da 
chapa, neste segundo turno, função assu-
mida por Daniel Vilela no primeiro. 

constatação
Vanderlan demonstra estar sem pressão. E sem 
estratégia bem definida para tentar reverter o qua-
dro no segundo turno. 

sEm tinta ou pEssoal
O maior ritmo de recapeamento de aveni-
das em Goiânia está gerando um efeito co-
lateral. O asfalto melhora, mas a SEMT não 
está dando conta de atualizar a sinalização. 
Falta tinta ou pessoal. 

adRiana Vítima
A deputada 
Adriana Accorsi 
(PT) nem des-
cansou da dura 
campanha em 
Goiânia, teve que 
enfrentar mais 
uma barra. Está 
d e n u n c i a n d o 
ameaça de morte 
recebida através 
do Instagram, extensiva às filhas. Mais um péssimo 
exemplo do clima de polarização vivido pelo país. 
Espera-se que a Polícia Civil e o governador Ro-
naldo Caiado se empenhem pra encontrar os res-
ponsáveis. Como fizeram com outros crimes que 
chamaram a atenção da opinião pública. No texto 
o autor diz que não existe policial “comunista”. 

altERnatiVas FEdERais
Jair Bolsonaro continua favorito à reeleição, de-
vendo buscar nova filiação partidária apenas no 
final do ano que vem. Um bloco de centro vem 
conversando para formar uma candidatura, 
envolvendo Luciano Huck, João Dória e Sérgio 
Moro. A esquerda se movimenta em torno de 
Ciro Gomes e Guilherme Boulos, com o PT admi-
tindo a vice, inclusive com Lula. 

altERnatiVas Estaduais 
Ronaldo Caiado (DEM), embalado com 50 pre-
feitos do partido, é candidatíssimo à reeleição, 
despontando também com favoritismo. MDB 
deve começar apenas no início do ano que vem, 
podendo construir um leque mais amplo de alian-
ças, que pode ter o PSDB. Daniel Vilela é o nome 
mais forte. Com fraco desempenho nas eleições 
municipais, a esquerda não tem nome natural. 
Vanderlan assinou a rendição nesta campanha. 

sumido do mapa
Senador Jorge Kajuru apareceu pouco na 
campanha em Goiânia. No momento, se recu-
pera de procedimento para salvar a vista que 
lhe resta, ameaçada pelo diabetes. 

poR quE?
Governo federal parece não ter nenhum plane-
jamento para enfrentar uma possível segunda 
onda de Covid.

marcelohel@gmail.com

“O pior dos problemas da 
gente é que ninguém tem 
nada com isso”.  (Mário Quintana)
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Vereadores rechaçam ataques de 
Vanderlan a Maguito e familiares

o s ataques de Vander-
lan Cardoso ao can-
didato a prefeito de  

Goiânia pela coligação Pra 
Goiânia Seguir em Frente, 
Maguito Vilela (MDB), que 
se recupera da covid-19, 
foram rechaçados nesta 
quarta-feira por vereadores 
de diversos partidos da ca-
pital. Em sessão na Câmara 
Municipal, os parlamentares 
apontaram as incoerências 
políticas de Vanderlan e cri-
ticaram a forma desrespei-
tosa como ele acusou sem 
provas, a campanha de pra-
ticar “estelionato eleitoral”, 
além de agredir os familia-
res de Maguito e buscar des-
credibilizar a equipe médica 
do Hospital Albert Einstein, 
“um hospital mundialmente 
conceituado”, como definiu 
Andrey Azeredo.

“O senhor é covarde, se-
nador Vanderlan. Covarde 
com todas as letras garra-

fais”, afirmou o líder do MDB 
na Câmara, vereador Clécio 
Alves (MDB). “O senhor tem 
que continuar no Senado e 
agradecer a Deus e ao MDB 
[por tê-lo aceitado como 
candidato na nossa chapa]. 
O senhor não é homem de 
palavra, o senhor deu en-
trevista dizendo que jamais 
deixaria o Senado e agora o 
senhor se candidata a pre-
feito de Goiânia e usando 
de covardia uma pessoa que 
não pode se defender, colo-
cando em dúvida os profis-
sionais médicos que estão 
cuidando do Maguito Vilela”, 
discursou Clécio. “Pare en-
quanto é tempo, não sou só 
eu que vou defender o Ma-
guito, mas também a popu-
lação que vai dar a resposta 
no dia 29”, acrescentou.

Sargento Novandir, ve-
reador reeleito, relembrou 
que apoiou Vanderlan 
Cardoso em 2016 e ficou 

surpreso quando, após 
o pleito, conheceu a in-
gratidão do senador. “Em 
2016 eu trabalhei muito 
na campanha dele, no se-
gundo turno Vanderlan 
Cardoso ganhou na mi-
nha região e sabem o que 
eu recebi do Vanderlan? 
Nem um obrigado, nunca 
mais passou nem para me 
agradecer. Quero deixar o 
recado para vocês que es-
tão o apoiando que nem 
obrigado vocês receberão”, 
alertou sobre o comporta-

mento do senador.
O vereador Felisberto Ta-

vares também mencionou 
disputas anteriores, especi-
ficamente a de 2018, para 
falar da promessa do então 
candidato ao Senado, Van-
derlan Cardoso, em que se 
comprometeu publicamen-
te a destinar emenda impo-
sitiva para a construção de 
um campo de futebol na Re-
gião Leste. “Fui 18 vezes no 
gabinete dele em Brasília e 
ele nunca me recebeu, não 
honrou o compromisso que 

ele fez em público”, afirmou. 
Felisberto também repercu-
tiu os ataques do senador 
à saúde de Maguito Vilela. 
“A verdadeira farsa é ele 
como senador da Repúbli-
ca. Eu sei o que é corona-
vírus porque tive e superei 
essa doença, a gente sofre 
altos e baixos. Deus vai 
curar o Maguito e ele vai 
estar aqui, votando no se-
gundo turno”, enfatizou.

Andrey Azeredo lamen-
tou que o candidato não 
tenha demonstrado empa-
tia, respeito e solidarieda-
de a Maguito. O vereador 
também mencionou que 
o posicionamento atroz 
de Vanderlan demonstra a 
realidade do ser humano. 
“Ontem eu tive nojo foi do 
ser humano Vanderlan Car-
doso, um homem que se diz 
cristão, mas que não respei-
ta um mandamento básico 
que é ‘Ame a Deus acima 
de todas as coisas e ame 
ao próximo como a si mes-
mo’.”, afirmou ao citar ainda 
o desrespeito com que o 
senador tratou os familiares 
e a equipe médica que trata 
da saúde de Maguito Vile-
la, inclusive “colocando em 
xeque” a credibilidade do 
hospital. “Mas eu não vi em 
momento algum, quando [o 

senador] Chico Rodrigues 
(DEM-RR) guardou dinheiro 
nas nádegas, ele duvidar da 
credibilidade desse cidadão. 
Tudo vale, menos a mentira 
e o dinheiro na cueca, isso é 
sério, é digno e não há “nada 
que desabone”. Respeite o 
povo goianiense. Não vá 
para o desespero.”, pediu a 
Vanderlan. “Perder ou ga-
nhar eleição faz parte da 
disputa, agora perder a dig-
nidade como Vossa Exce-
lência está perdendo é de-
primente”, concluiu Andrey.

No mesmo tom, o vere-
ador Kleybe Morais (MDB) 
afirmou que os ataques 
ocorrem por causa do de-
sespero de Vanderlan, que 
no primeiro turno viu Ma-
guito despontar como fa-
vorito com mais de 11% 
de vantagem. “É compreen-
sível o desespero de quem 
vai perder uma eleição 
para prefeito, o que não é 
compreensivo é um cristão 
atacar de forma covarde e 
inescrupulosa um candida-
to que já foi tudo o que foi 
na política de Goiás e até do 
Brasil”, frisou. “O desespero 
eu compreendo, agora os 
ataques infames de quem 
está vendo, literalmente, a 
vaca ir pro brejo, esse não 
tem como justificar”.

Acusações sem provas do 
senador foram repercutidas nesta 
quarta-feira (18) na Câmara de 
Goiânia; vereadores expuseram 
incoerências políticas do senador
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aparecida de goiânia

Vereadores reeleitos agradecem eleitores 
em 1º sessão após eleições municipais
Na primeira sessão após 
as eleições municipais do 
último domingo, os vere-
adores de Aparecida de 
Goiânia aproveitaram a 
oportunidade para tecer 
comentários sobre os re-
sultados do pleito.

Primeiramente, o vere-
ador Fábio Ideal parabeni-
zou os vereadores que fo-
ram reeleitos e agradeceu 
também sua reeleição.

“Tive a honra de ser re-
eleito, ainda mais em um 
ano atípico, por conta da 
pandemia, o que tornou o 
desafio mais árduo, porém 
não impossível. Com muita 
dedicação, vários nobres 
colegas conseguiram vol-
tar para essa casa de leis. E 
aqueles que não consegui-

ram a reeleição também 
tiveram votação expres-
siva e tem que acreditar 
que dias melhores virão”, 
agradeceu Fábio.

Fabio concluiu enal-
tecendo a vitória expres-
siva do prefeito reeleito 
Gustavo Mendanha, que 
teve 95% dos votos.

Em seguida, o vereador 
Aldivo Araújo, que também 
foi reeleito, também fez 
seus agradecimentos.

“Inicialmente, tenho 
que agradecer à Deus. 
Minha candidatura tinha 
tudo pra não dar certo. Um 
partido grande, com vários 
candidatos de muito peso, 

além de estar em um re-
gião também bastante 
disputada, mas graças a 
ação divina conseguimos 
superar essas adversida-
des. E também não po-
deria deixar de agradecer 
o apoio do ex-vereador 
Éder do Skinão, além de 
todos os outros apoios 

que recebi”, reconheceu o 
vereador reeleito.

Seguindo a mesma li-
nha, o vereador André For-
taleza parabenizou a todos 
que disputaram o pleito.

“Não é fácil, diante de 
tanta maldade, várias crí-
ticas e pessoas tentando 
nos atingir, tem que ter co-
ragem para ser candidato, 
ainda mais para reeleição. 
Entretanto, ainda assim 
obtivemos sucesso e por 
isso agradeço a todo meu 
eleitorado. Fiquei muito 
feliz com minha votação 
e não poderia deixar de 
agradecer a todos. Tenta-
rei fazer diferença nesses 
novos quatro anos”, dis-
cursou Fortaleza.

Por fim, o vereador 

reeleito Isaac Martins 
elogiou o processo de-
mocrático e falou da di-
ficuldade de conseguir 
votos no atual cenário.

“Conseguir um voto de 
maneira honesta fica ainda 
mais difícil quando nos de-
paramos com muitas pes-
soas sem escrúpulos, que 
vendem sua consciência por 
muito pouco. Porém, com 
muito empenho e ajuda de 
várias pessoas, me orgulho 
e agradeço a oportunidade 
de representar Aparecida 
de Goiânia novamente, 
com uma votação ainda 
maior do que da última 
eleição, o que aumenta 
ainda mais minha respon-
sabilidade com esse cargo”, 
finalizou Isaac Martins.
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Goiânia vai testar trabalhadores 
da região de Campinas

N esta semana, a 
testagem de antí-
geno da Covid-19 

realizada pela Prefeitu-
ra de Goiânia por meio 
da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) ocorre-
rá na quinta-feira (19), 
das 8h às 17h, na Ma-
triz de Campinas. Além 
de contemplar morado-
res dos 70 bairros que 
compõem a região, a 

SMS também quer tes-
tar os trabalhadores. Os 
testes serão oferecidos 
nas modalidades drive-
-thru e pedestre e não 
haverá necessidade de 
agendamento.

“Nosso objetivo é ti-
rar de circulação quem 
está com a doença e não 
apresenta sintomas, prin-
cipalmente os trabalha-

dores que se deslocam de 
vários bairros para aquela 
região”, explica a diretora 
de Vigilância Epidemioló-
gica da SMS, Grécia Caro-
lina Pessoni.

Podem realizar o tes-
te pessoas acima de 12 
anos e que não apre-
sentem sintomas. Quem 
estiver sintomático deve 
procurar uma unidade 

de saúde. O teste de an-
tígeno é realizado a par-
tir do material coletado 
no nariz com swab, es-
pécie de hastes flexíveis. 
O resultado fica pronto 
em cerca de 20 minutos 
após a coleta.

Vacinação
As pessoas que tes-

taram negativo e tiver 

indicação, poderão rece-
ber a vacina contra febre 
amarela. A dose é indica-
da para quem tem entre 
9 meses de 59 anos. Mas 
por não se tratar de uma 
vacinação extra/indis-
criminada, é preciso que 
a pessoa leve o cartão 
de vacinas para ver se 
realmente necessita se 
imunizado.

Balanço
D e s d e  o  i n í c i o  d a 

te s t a g e m  a m p l i a -
d a  d a  p o p u l a ç ã o  n o 
d i a  0 5 / 0 8 , a té  a  ú l -
t i m a  q u i n t a - fe i r a 
( 1 1 ) , f o r a m  te s t a das 
95.727 pessoas, sen-
do que 11.489 t ive-
ram resultado posi-
t ivo para a Covid-19, 
12% do total .

Testagem de 
antígeno da 
Covid-19 que 
vem ocorrendo 
desde o mês de 
agosto será nesta 
quinta-feira (19), 
na Matriz de 
Campinas, nas 
modalidades 
drive-thru e 
pedestre
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iNterNet

Workshop gratuito sobre Direito Trabalhista 
será promovido on-line durante essa semana
Compliance, Lei Geral 
de Proteção de Dados 
e Cálculos Trabalhistas 
estão entre os temas.  O 
Workshop: “Conexões Tra-
balhistas: as últimas atu-
alizações para 2021” será 
realizado nos dias 19 e 
20 de novembro às 19h 
e no sábado (21) às 09h. 
O evento reunirá impor-
tantes especialistas do 
direito que falarão sobre 
Compliance, Lei Geral de 
Proteção de Dados e Cál-
culos Trabalhistas, temas 
que terão muitas mudan-
ças no próximo ano.

Essa é a primeira edi-
ção do evento e a trans-
missão será pelo Youtube 
e Facebook da UC Juris, 
instituição goiana vol-
tada para a profissiona-

lização de profissionais 
do direito.  “No próximo 
ano teremos muitas mu-
danças na legislação 
trabalhistas e com essa 
realidade, organizamos o 

workshop com profissio-
nais atuantes na área. As 
novidades são muitas e 
precisamos nos atualizar” 
explica Uelton Costa CEO 
da Instituição. 

Programação:
19/11 (Quinta-feira):  

Horário: às 19h: Tema: 
LGPD - As principais 
Transformações no País 
. Palestrante: Raphael 

Miziara - Advogado Tra-
balhista. Horário: às 20h. 
Tema: LGPD e o Direito 
do Trabalho. Palestrante: 
Prof. Leandro Fernandez - 
Juiz do Trabalho.

20/11 (Sexta-feira):  
Horário: às 19h. Tema: 
LGPD - Processos Traba-
lhistas. Palestrante: Mes-
tre Tércio Souza - Advoga-
do e Professor. Horário: às 
20h. Tema: O Compliance 
Trabalhista e as Normas 
Jurídicas. Palestrante: Dra. 
Rosângela Ribeiro - Advo-
gada Trabalhista.

21/11 (Sábado): Horá-
rio: às 09h. Tema: Cálcu-
los Trabalhistas no Siste-
ma PJe-Calc. Palestrante: 
Prof. Vicelmo Alencar - Es-
pecialista em Direito do 
Trabalho. Horário: às 10h. 

Tema: Seja Expert em 
PJe-Cálc em 2021. Pales-
trante: Dr. Silvio Câmara 
- Advogado Trabalhista. 
Horário: às 11h. Tema: O 
Direito e o Compliance 
Trabalhista.  Palestrante: 
Dr. Renato Pinheiro - Ad-
vogado Trabalhista.

Serviço
Sugestão de release: 

Workshop: “Conexões Tra-
balhistas: as últimas atua-
lizações para 2021”. Data/
Horário: Dias 19 e 20 de 
novembro às 19h e no dia 
21 de novembro às 09h. 
Transmissão: Youtube: 
youtube.com/channel/
UCkpbWPMj1mASdIO-
6B7pfSqw  e Facebook: 
https://www.facebook.
com/UCadvogado.
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McDia Feliz 
Acontece neste sábado, 21 de novembro, o Mcdia Feliz, 

quando a renda* gerada com a venda de sanduíches 
Big Mac nos restaurantes Mcdonald’s de todo Brasil 
é destinada para iniciativas voltadas à luta contra o 

câncer infantojuvenil, lideradas pelo Instituto Ronald 
Mcdonald, e para diversos projetos com foco na 

educação de crianças e adolescentes apoiados pelo 
Instituto Ayrton Senna. Para participar e contribuir com 
essas duas importantes causas, basta pedir um Big Mac 

por qualquer canal de venda do Mcdonald’s, durante 
todo o sábado. este ano, a rede orienta seus clientes a 

utilizarem preferencialmente os modelos com menor 
contato, como o drive-Thru e delivery.

DoNa Raiz
Marca goiana agora pode ser encontrada nos pontos 

de venda dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 
dona Raiz ampliou seu mercado de atuação e chegou 

as gôndolas dos consumidores fluminenses e paulistas.  
Supermercados, armazéns e lojas saudáveis de ambos 
estados brasileiros agora contam com todo o portfólio 

de autocuidado de dona Raiz, que conta com grãos - 
aveia, quinoa, linhaça, chia e gergelim -, achocolatado 

com 40% de cacau, cappuccino, açúcar demerara, 
cookies e macarrão integrais, granolas, e outras delícias.

NaTURa HoMeM VeRse
Natura Homem, conhecida por propor um novo olhar 

sobre a masculinidade, apresenta o novo Natura 
Homem Verse, lançamento inspirado na relação do 

homem com o espelho. A nova fragrância é um convite 
para o homem se olhar e se enxergar de forma mais 

profunda. A marca acredita na importância dos homens 
investirem mais tempo neste exercício diário de cuidado e 

autoconhecimento, que começa no reflexo de sua imagem 
no espelho e passa por questões mais profundas sobre 

quem ele é, sem receio de ser julgado. O homem que se 
conhece melhor, cuida melhor de si e do outro, se descobre 

e se transforma em busca de evolução.

JaRDiNs MaRselHa
de olho na demanda por moradias que ofereçam mais 
qualidade de vida e num mercado imobiliário aquecido 

pela grande oferta de crédito, a FGR está lançando o seu 
novo condomínio horizontal: o Jardins Marselha. A cinco 

minutos do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, 
o condomínio conta com 631 lotes com tamanhos entre 

200 e 300 m² e 30 mil m² de área de lazer e esporte. Além 
de infraestrutura assinada por arquitetos e paisagistas 

renomados, garantindo toda a sofisticação da marca, o 
Jardins Marselha inova com a oferta de casas construídas 

por meio do projeto Casas Jardins. Ao futuro morador, são 
oferecidas seis variações de plantas de 154 a 181 m², com 
diversas opções de fachadas e outras personalizações. A 

FGR ainda oferece um financiamento repleto de vantagens, 
feito direto com a incorporadora, sem burocracia, em até 

30 anos, com taxa de 5,99% a.a. mais correção pelo IPCA. 
Com apenas 28% do valor total pago, o morador já pode se 

mudar para a sua Casa Jardins, no Marselha.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Rolê diferenciado - O cantor Lucas Lucco prepara um novo dVd para seus fãs. Trata-se de “Rolê diferenciado”, 
uma coletânea que trará consigo a abordagem do Sertanejo Urbano, que o artista já está acostumado a fazer, 
unindo o estilo a tantos outros ritmos populares do país, com letras de acontecimentos atuais. Ao todo serão 
21 faixas inéditas, muitas escritas pelo próprio Lucas, com diversas participações especiais.

Troco Cap - Um novo app de doações, “Troco Cap,” 
chega para aqueles que gostam de ajudar o próximo. 
É um projeto da Associação Troco Solidário, de 
arrecadação de recursos para instituições parceiras 
ou para pessoas em situação de vulnerabilidade.

2 3

4

Cerrado - ÁGUA de COCO apresenta coleção 
CeRRAdO, conhecida como a savana brasileira, 
o cerrado é um dos maiores tesouros do Brasil, 
riqueza que inspirou a nova coleção Cerrado da 
ÁGUA de COCO e estrelada pela Carol Trentini.
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Botox Day - Já no clima a drª Ana Paula, mais 
conhecida como doutora Sorriso está preparando 
uma promoção para todo mundo entrar no Fim 
de ano com o botox em dia, somente no dia 26/11 
o procedimento na clínica sairá por um valor 
promocional imperdível.
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agricultura

3.305 assentados recebem 
títulos de propriedade rural

na décima visita que 
fez a Goiás, o pre-
sidente Jair Bolso-

naro e o governador Ro-
naldo Caiado entregaram 
3.305 títulos de proprie-
dade rural a agricultores 
de assentamentos. Trata-
-se da maior transferên-
cia de documentação de 
posse de terra já promo-
vida no Estado.

Medida beneficia 57 as-
sentamentos rurais loca-
lizados em 31 municípios 
goianos e do Entorno do 
DF. “No pensamento e no 
coração, estou 24 horas 
por dia em Goiás”, disse o 
líder do Executivo Federal 
durante evento, realizado 
nesta quarta-feira (18/11), 
em Flores de Goiás.

“Em 23 anos anterio-
res, 1.660 títulos foram 
entregues. Nesse período 
curto que está no gover-
no, vossa excelência já 
entregou mais de 3 mil 

títulos em Goiás”, pon-
tuou Caiado. “Quando a 
corrupção não prevale-
ce, o dinheiro público se 
multiplica”, destacou. O 
presidente, por sua vez, 
fez elogios à gestão esta-
dual. “Ele consegue muita 
coisa para o bem do seu 
povo. Esse é o trabalho de 
um governador”, afirmou.

A parceria entre gover-
nos federal e estadual foi 
tema nos dois discursos. 
Mas novas demandas fo-
ram apresentadas e já se-
guem curso para se tornar 
realidade, como o pedido 
de Caiado para a constru-
ção de 15 pontes na região 
com o intuito de facilitar o 
acesso às rodovias estadu-
ais e à cidade de Formosa.

“Precisaríamos de pelo 
menos 200 pontes”, acres-
centou o governador, ao 
pontuar a vocação agro-
pecuária do Estado e a 
importância de se acelerar 
o escoamento da produ-
ção. “Junto com a banca-
da de vocês, Ramos [Luiz 
Eduardo, ministro da Se-
cretaria de Governo] vai 
trazer recursos para fazer 
essas pontes em Goiás”, 
sinalizou o presidente 
da República, que esteve 
acompanhado no evento 
de vários representantes 
do seu primeiro escalão.     

Regularização
Dos 3.305 títulos entre-

gues, 1.480 são permanen-
tes, ou seja, escrituras. Os 
outros 1.825 contemplam 

os beneficiários com con-
cessões temporárias, mas 
que, segundo a ministra 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Te-
reza Cristina, se tornarão 
definitivos em breve.

“Podem escrever essa 
promessa”, assegurou. “Va-
mos dar também assistên-
cia técnica para que vocês 
possam produzir, ter renda, 
eliminar o intermediário, 
chegar lá na ponta e rece-
ber o fruto do suor do tra-
balho de vocês”, acrescen-
tou a titular do Mapa.

Os contemplados com 
os títulos de proprieda-
de rural integram o Pro-
grama Nacional de Re-
forma Agrária (PNRA). É 
o caso de Josenaldo Nu-
nes Lacerda, de 55 anos. 
Há quase uma década, 
ele e a família – espo-
sa e dois filhos – vivem 
no assentamento Silvio 
Rodrigues, em Alto Pa-
raíso de Goiás, e produ-
zem mandioca e banana. 
Hoje, realizaram o maior 
sonho. “Foram nove anos 
de muito trabalho e luta 
para conseguir o nosso 
pedaço de terra. Agora, 
teremos mais segurança 
e tranquilidade”, cele-
brou o produtor rural.

A exemplo de Josenal-
do, a ação desta quarta-
-feira alcançará centenas 
de famílias. A solenidade 
foi realizada no Projeto de 
Assentamento Bom Suces-
so.  “Vocês lutaram por isso, 
passaram por momentos 

difíceis no passado, fo-
ram usados politicamente 
por muita gente e viram 
depois que tinham como 
atingir os seus objetivos”, 
ressaltou Bolsonaro en-
quanto falava aos contem-
plados pelo PNRA.

Na mesma linha de 
dar atenção prioritária às 
demandas da população 
mais vulnerável, o gover-
nador também destacou 
o trabalho que tem feito 
nos municípios do Estado 
que apresentam o maior 
Índice Multidimensional 
de Carência das Famílias 
(IMCF), com incentivos fis-
cais e recursos do Fundo 
Constitucional do Centro-
-Oeste (FCO).  

Mais benefícios
Ainda no evento, Bolso-

naro e Caiado assinaram 
ordem de serviço, no valor 
de R$ 2,85 milhões, para 
iniciar o cronograma de 
melhoria de trafegabilida-
de dos projetos de assen-
tamento localizados nos 
municípios de Flores de 
Goiás e São João D’Aliança. 
A ação é fruto de parceria 
entre a União, por meio do 
Incra, e o Governo do Esta-
do, via Secretaria de Esta-
do de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa).

“O governador pediu, 
no começo do ano, e já 
estão aqui recursos para 
as estradas vicinais, com 
o objetivo de escoar a 
produção”, assinalou a 
ministra Tereza Cristina.

Houve ainda o lança-
mento do projeto Pro-
duzir Brasil, que prevê o 
atendimento de Assis-
tência Técnica e Exten-
são Rural (Ater) no Esta-
do, com a expectativa de 
atender cerca de 4 mil 
famílias goianas. A ini-
ciativa é promovida pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Agência Nacional 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Anater) e 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater).

Por fim, o assentamen-
to Bom Sucesso recebeu, 
oficialmente, o projeto 
Wi-Fi na Praça. Trata-se 
da instalação de torre na 
área comunitária, o que 
permite acesso gratuito 
e ilimitado à internet por 
meio de antena satelital, 
implantada pela Telebras 
em praças públicas de co-
munidades com baixa ou 
nenhuma conexão.

De acordo com o mi-
nistro das Comunicações, 
Fábio Faria, já são 12,5 
mil pontos no Brasil, 145 
apenas em Goiás. “Eu as-
sumi com 43 milhões de 
pessoas sem internet e 
vou entregar o Brasil com 
internet para a população”, 
prometeu Faria. Goiás é o 
sexto Estado a receber o 
projeto. Nessa ação, a pre-
visão é beneficiar 84 famí-
lias, o equivalente a mais 
de 350 pessoas da região.

O evento ainda teve a 
presença do ministro do 
Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), gene-
ral Augusto Heleno; do 
secretário-especial de 
Assuntos Fundiários do 
Mapa, Nabhan Garcia; dos 
presidentes Geraldo Melo 
Filho (Instituto Nacional 
de Colonização e Refor-
ma Agrária) e Pedro Gui-
marães (Caixa Econômica 
Federal); do secretário de 
Estado Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto (Seapa); 
do presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende; 
dos deputados federais por 
Goiás, Major Vitor Hugo, 
José Mário Schreiner, Mag-
da Mofatto e João Campos; 
entre outras autoridades.

“Caiado 
consegue muita 
coisa para o 
bem do povo”, 
diz Bolsonaro 
durante entrega 
dos títulos, 
em Flores de 
Goiás. Medida 
beneficia 57 
assentamentos 
rurais em 31 
municípios do 
estado e do 
entorno do dF. 
Região recebe, 
ainda, R$ 2,85 
milhões para 
estradas vicinais, 
assistência 
técnica aos 
agricultores e 
Wi-Fi gratuito
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Presidente 
Jair Bolsonaro, 
ao lado do 
governador 
ronaldo Caiado, 
durante entrega 
de 3.305 títulos 
de propriedade 
rural a 
agricultores: “em 
pensamento e 
coração, estou  
24 horas por  
dia em Goiás”
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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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São Paulo goleia o Flamengo e 
avança à semi da Copa do Brasil

Depois de vencer o 
jogo de ida por 2 a 
1 no Maracanã, o 

São Paulo recebeu o Fla-
mengo no Morumbi na 
noite dessa quarta (18), em 
uma condição privilegiada. 
Nem precisava vencer para 
se classificar e manter vivo 
o sonho do título inédito 
da Copa do Brasil e para 
colocar fim no incômodo 
jejum de oito anos sem le-
vantar uma taça.

A ansiedade por um tí-
tulo estava clara pelo nú-
mero de torcedores que 
fizeram questão de acom-
panhar a partida nos arre-
dores do Morumbi. Mesmo 
com os portões fechados, 
milhares de são-paulinos 
aguardavam ansiosamen-
te para fazer a festa no 
apito final. Mas eles pu-
deram começar a come-
morar bem antes.  O time 
fez mais do que precisa-
va. Ganhou mais uma do 

Rubro-Negro: 3 a 0.
No início do jogo, mes-

mo com o Flamengo ten-
tando forçar a marcação, 
quem teve a melhor chan-
ce foi o dono da casa. Após 
passe de Reinaldo, Lucia-
no finalizou para o gol. 
Só que a arbitragem anu-
lou. Depois, a partida teve 
emoções apenas na etapa 
final. E foi logo no início. 
Os são-paulinos foram à 
loucura logo no primeiro 
minuto de jogo. Luciano 

balançou as redes depois 
de um belo lançamento de 
Daniel Alves. O gol foi va-
lidado depois da análise 
do VAR. Aos 10 minutos, 
mais um do artilheiro da 
noite. Luciano aprovei-
tou um belo cruzamen-
to do lateral-esquerdo 
Reinaldo para ampliar o 
placar de cabeça.

Aos 18 minutos, o Fla-
mengo teve a melhor 
chance da partida. Vitinho 
cobrou, mas mandou mui-

to longe do gol. O rubro-
-negro carioca ainda ten-
tou. Teve algumas boas 
oportunidades, a principal 
delas com Bruno Henrique 
aos 31 minutos. Mas aos 
39 o São Paulo definiu o 
placar. Pablo aproveita a 
saída errada do volante 
Willian Arão e finaliza para 
definir o placar. O São Pau-
lo avançou com o placar 
agregado de 5 a 1 e agora 
pega o Grêmio nas semifi-
nais da Copa do Brasil.

América de 
classifica

Na Arena Independên-
cia, o América Mineiro 
recebeu o Internacional. 
Sob forte chuva, na noite 
dests quarta-feira (18), a 
missão da equipe mineira 
era administrar a vanta-
gem conquistada no jogo 
de ida, quando venceu o 
Colorado por 1 a 0. E qua-
se conseguiu. Estava se-
gurando o empate em 0 
a 0 até os 49 minutos do 

segundo tempo. Mas, nes-
se momento, o Colorado 
foi para o abafa. Após 
um cruzamento de muito 
longe, Galhardo deu um 
bom passe para Yuri, que 
com muito oportunismo 
fez o gol do jogo.

Placar final de 1 a 0 
para o Inter, que levou 
a decisão aos pênaltis e 
acrescentou muita emo-
ção ao confronto. Mas aí 
quem passou foi o time 
da casa. América Mineiro 
6 a 5. Do lado do Inter, 
perderam as cobranças 
o artilheiro Thiago Ga-
lhardo e o lateral-es-
querdo Uendel. Do lado 
do América, o lateral-
-direito Daniel Borges 
bateu por cima.

Depois de confirma-
da a classificação do 
América, alguns joga-
dores do Inter tentaram 
armar uma confusão e 
partiram para cima dos 
americanos. Mas, a briga 
durou pouco. E só restou 
a festa dos donos da casa. 
Classificação histórica do 
América, que chega pela 
primeira vez às semifi-
nais. Na próxima etapa, 
o time mineiro vai ser o 
adversário do Palmeiras. 

Inter vence jogo 
no último lance, 
mas é eliminado 
nos pênaltis
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