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Governo de Goiás recebe mais 65,5 mil doses de vacinas e outras 30 mil chegam na quarta-feira
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n Em seu novo mandato, o prefeito de 
Anápolis Roberto Naves tem um desa-
fio especial pela frente: atrair grandes 
empresas. Já são quase 10 anos desde 
que o município recebeu o último in-
vestimento industrial de peso.

n Compensando a ausência, aliás muito 
notada, nas cerimônias fúnebres de Ma-
guito Vilela, o ex-prefeito iris rezende 
apareceu na missa de 7º dia na Catedral 
Metropolitana e se sentou ao lado de da-
niel Vilela, chegando a derramar lágrimas.

n O presidente da FIEG Sandro Ma-
bel, que foi um leão contra o acolhi-
mento em Anápolis dos brasileiros 
que vieram da China, no início da 
pandemia, agora ficou calado dian-
te da chegada dos pacientes de Ma-
naus que vieram se tratar em Goiás.

n o ex-prefeito de Trindade jânio dar-
rot não “desencarnou” e tem frequen-
tado solenidades comandadas pelo 
prefeito Marden jr.. estava, por exem-
plo, na vacinação da primeira pessoa do 
município contra o coronavírus.

n Confirmado: não existe, no caixa da 
prefeitura de Goiânia, nem sombra dos 
R$ 1,2 bilhão em dinheiro vivo que o ex-
-prefeito Iris Rezende garantiu ter dei-
xado para a gestão que o sucedeu. Na 
verdade, os cofres estavam raspados.

n o único auxiliar da cota pessoal do pre-
feito de Goiânia rogério Cruz é o secretá-
rio particular josé alves Firmino, bacharel 
em direito pela PUC, que acompanha o 
chefe desde os seus dois mandatos de 
vereador na Câmara Municipal. 

n José Vitti, novo secretário estadual 
de Indústria e Comércio, vai ficar pouco 
tempo no cargo. Ele será candidato a 
deputado estadual, logo após se trans-
ferir do PSDB para o DEM – que aliás foi 
a sua primeira filiação partidária.

n Cristiane Schmidt é a mais bem sucedi-
da secretaria estadual de Finanças (ou de 
Fazenda) dos últimos 40 anos em Goiás, 
desde que o falecido ibsen de Castro ga-
nhou fama chefiando a pasta no governo 
ary Valadão, no regime militar.

n Em Goiânia e em Aparecida, a cria-
ção desenfreada de secretarias e car-
gos comissionados para abrigar alia-
dos indicados por partidos está sendo 
chamada “reforma administrativa”. 
Mas não passa de politicagem por 
conta do dinheiro público.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

O governador Ronaldo Caiado e o presidente estadual do MDB Daniel Vilela abriram e estão mantendo em 
pleno funcionamento um canal de diálogo que pode revolucionar o futuro da política em Goiás, gerando 
frutos a partir de 2022. É precoce antever resultados, mas, mesmo assim, as possibilidades são grandes, 
culminando até mesmo com uma aliança DEM-MDB para disputar a próxima eleição majoritária. Ambos 
aproximaram-se a partir do início do padecimento do prefeito Maguito Vilela sob o ataque da Covid. Todos 
se lembram: Caiado, como médico, tomou a iniciativa de telefonar para Daniel Vilela para aconselhar a 
transferência do paciente para São Paulo, onde teria menos exposição, preservaria a família e veria aumen-
tadas suas chances com um tratamento de ponta, como, de fato, acabou acontecendo no hospital escolhido, 
o Albert Einstein, considerado como o melhor da América Latina, onde Maguito passou 80 dias internado 
na UTI e só não se salvou devido, infelizmente, à sua fragilidade genética para o enfrentamento da Covid. A 
partir daí, o governador e o presidente emedebista passaram a se falar regularmente por telefone, até que 
Daniel Vilela, entre o fim do ano passado e o início deste ano, fez duas visitas ao Palácio das Esmeraldas, 
uma acompanhando o prefeito Rogério Cruz e outra sozinho, nesse último caso supostamente para conver-
sar sobre a candidatura do deputado Baleia Rossi, amicíssimo de Daniel, a presidente da Câmara.
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o QUE coMEÇoU coMo DEMoNStRaÇÃo DE SoliDaRiEDaDE tRaNSFoRMoU-SE EM aMiZaDE
a morte do prefeito Maguito Vilela, principalmente a partir das cerimônias fúnebres em Goiânia e jataí, aproximou muito o governador ronaldo Caiado e o presi-
dente estadual do MdB daniel Vilela, transformando o que era um relacionamento amparado em critérios de solidariedade em algum tipo de amizade. na semana 
passada, daniel Vilela voltou ao Palácio das esmeraldas, rompendo o luto para participar de um jantar, dois dias atrás, em torno de Baleia rossi e do atual presidente 
da Câmara e seu principal apoiador rodrigo Maia, que é do mesmo partido do governador. Caiado e daniel, desde o velório vêm tendo conversas prolongadas, a sós, 
permeadas por abraços e demonstrações públicas de carinho, além de uma intensa comunicação telefônica, no conjunto levando, no final das contas, ao surgimento 
talvez de um sentimento parecido com o que existe entre um pai e um filho, lembrando-se que Caiado tem praticamente a mesma idade com que Maguito morreu. 

política poR coNta DoS coFRES pÚBlicoS: o MaU EXEMplo DE GoiÂNia E apaREciDa
o artifício de criar secretarias executivas em cada secretaria municipal, que passou a ser usado tanto em Goiânia quanto em aparecida, dobrou o número de cargos 
de 1º escalão – e, é claro, replicando também os salários, que são apenas 10% menos que o dos titulares das pastas. Não há funções definidas. Mancheias de ex-ve-
readores, candidatos derrotados e indicados de partidos políticos estão sendo nomeados pelos prefeitos rogério Cruz e Gustavo Mendanha. em aparecida, basta ser 
presidente de partido para ganhar umas dessas prebendas, no que igualaram-se adversários históricos como o PT e o PSdB locais, ao ter seus dirigentes agraciados 
na equipe do prefeito. É política do pior tipo possível, em seu mais baixo nível moral, já que aproveita-se dos cofres públicos para retribuir apoios que ajudaram na 
época da eleição, mas, ao mesmo tempo, antecipando alianças para a disputa dos próximos pleitos. isso não é de interesse coletivo.

RoMEiRoS NÃo SE iMpoRtaM coM aS FalcatRUaS E QUEREM Volta Do paDRE RoBSoN
Com todas as bandalheiras praticadas pelo padre Robson, a arrecadação de dinheiro dos fiéis da romaria do Divino Pai Eterno caiu, mas nem 
tanto assim. de r$ 30 milhões mensais, ainda entram nos cofres das associações ligadas ao santuário de Trindade a bagatela de r$ 8 milhões 
mensais, dinheiro dos crédulos que ninguém sabe como é aplicado.

iRiS E RoGÉRio cRUZ SÃo atoRES iMpoRtaNtES paRa o DESENHo Do NoVo cENÁRio
a política se nutre de fatos concretos e a aproximação MdB-deM via diálogo ronaldo Caiado-daniel Vilela é um deles, com potencial para desenhar um novo cenário 
para a próxima eleição em Goiás. Vale adicionar a hipótese de inclusão do republicanos liderado pelo prefeito de Goiânia rogério Cruz para ingressar na base gover-
nista, com a indicação de representantes para cargos importantes no Estado. E ainda somando a identificação do ex-prefeito Iris Rezende com ambas as partes, em 
especial com Caiado. o movimento é tão amplo que praticamente extinguiria a oposição em Goiás – ou então provocaria o surgimento de uma nova – e criaria um 
poderoso e sustentado eixo de poder, com expressão nacional, apto a durar não anos, porém décadas, dada a sua força e os elementos sociais e emocionais coletivos 
sobre os quais estaria assentado, como o legado de Maguito, por exemplo, e a historicidade de Caiado e seu rigor ético, como outro exemplo. não haveria nada tão 
autêntico e tão forte na política de nenhum outro estado brasileiro. Pode acontecer em Goiás? Pode e não será ruim.

GUStaVo MENDaNHa caNDiDato a GoVERNaDoR pElo pSDB? DiFícil, MaS NÃo iMpoSSíVEl
o PSdB pode acabar se constituindo na única saída possível para viabilizar a candidatura do prefeito Gustavo Mendanha a governador, em 2022. É público e notório que 
ele, Gustavo Mendanha, alimenta o sonho dourado de disputar o Palácio das esmeraldas, especialmente depois que disputou e ganhou a reeleição com 95% dos votos dos 
aparecidenses. O problema é que o seu partido, o MDB, não só é controlado por Daniel Vilela, aliás presidente estadual da sigla, como também tem preferência pelo filho 
de Maguito Vilela em 2022. assim, ele teria que procurar uma alternativa fora do emedebismo – e PSdB parece ser perfeito para esse papel. os tucanos não têm um 
nome para lançar na próxima eleição. Marconi Perillo ainda não está recuperado politicamente, devendo, se não for impedido por sentenças judiciais, buscar um man-
dato de deputado federal. outro postulante cogitado, o ex-prefeito de Trindade jânio darrot, já anunciou que vai deixar o PSdB e se abrigar em uma nova sigla para 
também tentar uma vaga na Câmara dos deputados. Gustavo Mendanha, tudo, indica seria recebido de braços abertos pelo tucanato de Goiás. e já está “trabalhan-
do” para garantir portas escancaradas para uma possível filiação, caso seja necessário. O presidente municipal do PSDB de Aparecida, Vanílson Bueno, faz parte do 
seu secretariado, na pasta da ação integrada e se destaca desde já como um dos principais articuladores da possível candidatura do prefeito a governador em 2022.

apRoXiMaÇÃo ENtRE caiaDo E DaNiEl VilEla É REal,
coM potENcial paRa REpERcUtiR Na ElEiÇÃo DE 2022
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governo

Goiás recebe mais 65,5 mil vacinas

o governador Ronal-
do Caiado recebeu, 
neste domingo 

(24/01), mais 65,5 mil do-
ses da vacina contra a Co-
vid-19 e anunciou a che-
gada de outras 30 mil para 
esta quarta-feira (27/01). 
O lote de hoje refere-se 
à AstraZeneca, enquanto 
o carregamento a ser en-
caminhado para Goiás, ao 
longo da semana, é da Co-
ronavac. Após conferência 
da quantidade de imuni-
zantes remetida pelo go-
verno federal, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
repassará as doses para 
todas as regionais do Esta-
do, inclusive para as mais 
distantes, localizadas em 
Posse e Campos Belos, que 
partem da capital de avião.

Caiado explicou que o 
Ministério da Saúde (MS) 
definiu como grupo prio-
ritário para esta segunda 
etapa da vacinação todos 
os profissionais de saúde 
que atuam diretamente 
com pacientes acometidos 
pela Covid-19. A lista inclui, 
na ordem, trabalhadores 
de hospitais públicos, fi-
lantrópicos e privados; das 
Unidades de Pronto Aten-

dimento (UPAs); Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu); Sistema 
Integrado de Atendimento 
ao Trauma e Emergências 
(Siate); Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs); e consul-
tórios e laboratórios.   

“Nesta segunda-feira 
(25/01), já começamos [a 
nova rodada] de vacina-
ção no Estado, devido à 
eficiência e capacidade 
de articulação entre os 
servidores da saúde e as 
nossas prefeituras”, infor-
mou Caiado. “É claro que 
gostaríamos de incluir 
também os idosos nesta 
etapa, mas estamos se-
guindo uma determina-
ção do Ministério da Saú-
de”, afirmou.

Apesar de a nova defi-
nição do MS não inserir as 
pessoas da terceira idade, 
o governador disse que 
vai atuar para que, nas 
próximas distribuições, 
sejam feitas algumas mu-
danças: “Nossa proposta 
é que a adequação seja 
feita de acordo com a fai-
xa epidemiológica mais 
atingida de cada região”, 
pontuou Caiado.

Titular da SES, Ismael 

Alexandrino disse que, 
com a chegada das doses 
da AstraZeneca, cerca de 
61% dos trabalhadores 
de saúde goianos esta-
rão cobertos pela vacina 
– 34% da primeira eta-
pa, mais os 27% da atual. 
“Para esta segunda re-
messa, o governo federal 
fez um remanejamento 
para priorizar trabalhado-
res da saúde em todos os 
estados”, assinalou. 

Alexandrino também 
explicou a diferença en-
tre os imunizantes pro-

duzidos na Índia, e o 
fabricado no Brasil em 
parceria com a China. “No 
caso da Coronavac, é ne-
cessário esperar de 14 a 
28 dias para a aplicação 
da segunda dose. Esse in-
tervalo, com a AstraZenca, 
é maior, de três meses; 
por isso, toda a quantida-
de que chegou pode ser 
utilizada imediatamente. 
Em 12 semanas, a Fiocruz 
[Fundação Oswaldo Cruz] 
já terá produzido o sufi-
ciente para a continuação 
do calendário”, detalhou.

De acordo com o secre-
tário, a vacinação total do 
grupo prioritário em Goiás, 
que envolve cerca de 1,8 
milhão de pessoas, deve 
ser concluída no final do 
primeiro semestre. “Isso 
vai nos tirar da condição 
de pandemia”, destacou. 

Fura-filas
Em relação ao compor-

tamento de pessoas que 
tentam burlar a ordem 
do estabelecimento dos 
grupos prioritários, o go-
vernador Ronaldo Caiado 

reforçou que Goiás não 
vai tolerar tal atitude. “Já 
nos reunimos com o Mi-
nistério Público, respon-
sável pela fiscalização, 
e também já tomamos 
medidas em casos com-
provados, como o afas-
tamento de pessoas de 
cargos”, exemplificou. Is-
mael Alexandrino acres-
centou que uma lista com 
a quantidade de doses 
encaminhada para cada 
prefeitura também foi en-
dereçada aos promotores 
que atuam no interior.

Com conclusão da segunda 
etapa da campanha nacional de 
imunização contra Covid-19, 61% dos 
trabalhadores de saúde do estado que 
atuam na linha de frente de combate 
ao vírus estarão protegidos
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Governador Ronaldo Caiado e secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, recebem mais 65,5 mil doses da vacina 
contra Covid-19: primeiro e segundo lotes resultam na imunização de 61% dos trabalhadores da saúde de Goiás

alego

Lideranças de diversas bancadas no Parlamento goiano 
passam por mudanças a partir do dia 1º de fevereiro

Com a proximidade do 
início do segundo biê-
nio dessa 19ª Legisla-
tura, alguns partidos já 
começaram a anunciar 
substituição na lideran-
ça de suas respectivas 
bancadas na Assembleia 
Legislativa. A nova Mesa 
Diretora da Alego tomará 
posse no próximo dia 1º 
de fevereiro e comandará 
os trabalhos da Casa até 
o dia 31 de janeiro de 
2023. Esse é um dos mo-
tivos que levaram a essas 
mudanças, já que alguns 

líderes atuais assumirão 
cargos na Mesa. 

É o caso do MDB, cuja 
bancada tem como líder o 
deputado Henrique Aran-
tes. O partido, que tem 
quatro parlamentares no 
Parlamento goiano, será 
liderado por Paulo Cezar 
Martins. O DEM, sigla que 
também forma um bloco 
com quatro deputados, 
substitui Álvaro Guima-
rães por Chico KGL.

Mudanças também 
acontecerão no Pros, ou-
tro partido que possui 

quatro representantes na 
Alego. O deputado Cairo 
Salim passará a liderança 
para Wagner Neto. Por sua 
vez, o PT, que até então é 
liderado pela deputada 
Delegada Adriana Accorsi, 
agora terá como líder seu 
outro representante na 
Casa, Antônio Gomide. 

Já o Solidariedade 
não sofrerá mudanças 
e o deputado Thiago 
Albernaz segue como 
líder da bancada. O blo-
co conta, ainda, com os 
parlamentares Amilton 

Filho e Alysson Lima.
O Progressistas, que 

atualmente tem como 
líder o deputado Coro-
nel Adailton, e o PSDB, 
liderado pelo deputado 
Talles Barreto, ainda de-
finirão se haverá trocas 
na liderança.

No ninho tucano, Lêda 
Borges e Gustavo Sebba 
manifestaram interesse 
em assumir a liderança da 
bancada. A informação é 
do deputado Helio de Sou-
sa, o qual ressalta que não 
tem interesse no cargo.
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aparecida de goiânia

Dia do Aposentado é marcado por crescimento 
do Patrimônio Líquido do AparecidaPrev

o Dia Nacional dos 
Aposentados é co-
memorado em 24 

de janeiro. O Instituto de 
Previdência de Aparecida 
de Goiânia (AparecidaPrev) 
celebra a data reiterando a 
sua luta constante em de-
fesa dos direitos de todos 
servidores públicos e pres-
ta homenagem aos apo-
sentados que dedicaram 
a vida inteira ao trabalho 
e agora usufruem dos be-
nefícios da previdência so-
cial. Atualmente Aparecida 
conta com 1.011 benefici-
ários, sendo 805 aposenta-
dos e 206 pensionistas. O 
presidente do Aparecida-
Prev, Einstein Paniago pa-
rabeniza e reitera a impor-
tância dos aposentados 
para a administração.

“Todos os anos o Dia do 
Aposentado é comemora-
do com homenagens, festi-

vidade, mas até que ocorra 
o avanço da execução do 
Plano Nacional e Munici-
pal de Vacinação contra a 
Covida-19, vamos trans-
ferir as comemorações, a 
priori, para 17 de junho, dia 
do Servidor Público Apo-
sentado. Ainda assim não 
poderíamos deixar, neste 
momento, de destacar 
as honras, especialmen-
te, aos aposentados que 
cumpriram, com grande-
za e excelência, sua mis-
são em contribuir com o 
desenvolvimento de Apa-
recida, deixando o bom 
exemplo para os que dão 
continuidade ao traba-
lho”, destacou.

Em Aparecida, os servi-

dores públicos aposenta-
dos contam com o Apare-
cidaPrev, que foi criado em 
2005 pela Lei Complemen-
tar nº 010, para terem seus 
direitos a aposentadoria 
garantidos. O Instituto de 
Previdência é responsável 
pelo recolhimento, gestão 
e aplicação das contribui-
ções previdenciárias para o 
fundo da previdência, sen-
do que este financiamento 
é composto, atualmente, 
por alíquotas de 14% so-
bre rendimento de servi-
dores ativos e 14,5% de 
contribuições patronais 
(Prefeitura e Câmara Mu-
nicipal). As ações da ins-
tituição são fiscalizadas 
pela Secretaria Nacional 

de Previdência, pelo Tri-
bunal de Contas dos Mu-
nicípios (TCM-GO) e pelo 
Conselho Municipal de 
Previdência (CMP).

Balanço
Segundo o presidente 

do AparecidaPrev, o fun-
do teve um crescimento 
exponencial nos últimos 
cinco anos, com arreca-
dação saltando de R$ 
R$ 208 milhões no final 
de 2016 para R$ 441 
milhões em 2020. Esses 
valores são originários de 
arrecadações dos segura-
dos, repasses do municí-
pio e estão aplicados em 
fundos de investimentos 
do Banco do Brasil e Cai-

xa Econômica Federal.
“O principal objetivo do 

Fundo é pagar as aposen-
tadorias e pensões dos ser-
vidores inativos, que são 
1.011 beneficiários, sendo 
805 aposentados e 206 
pensionistas, além de con-
figurar uma reserva para 
a aposentadoria dos cerca 
de 7,2 mil servidores que 
contribuem com o regime 
próprio. É fundamental o 
conhecimento da evolu-
ção do patrimônio deste 
Fundo Previdenciário, que 
se traduz na garantia de 
que os benefícios futuros 
estejam adequadamente 
assegurados aos servido-
res”, explicou o presidente 
da AparecidaPrev.

O prefeito Gustavo 
Mendanha abordou a im-
portância do servidor para 
o crescimento da adminis-
tração, pois eles trabalham 
e auxiliam no desenvol-
vimento do município. “A 
aposentadoria é um direi-
to de todo brasileiro que 
trabalha com vitalidade e 
contribui com o desenvol-
vimento da cidade e do 
país. E a atual administra-
ção busca assegurar uma 
melhor qualidade de vida 
para todos os aposentados 
e idosos, com a construção 
de espaços de lazer como 
praças e academias aber-
tas, além de melhorias 
na saúde, infraestrutura e 
educação”, enfatizou.

Município 
apresenta saldo 
previdenciário de 
mais de r$ 400 
milhões e busca 
manter saúde 
fiscal para as 
próximas décadas
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Goiânia cumpre 100% dos critérios para vacinação
A campanha de vacinação 
contra o coronavírus em 
Goiânia segue rigorosa-
mente as orientações do 
Ministério da Saúde (MS) 
contidas no Informe Téc-
nico da Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Covid-19 e na Nota Infor-
mativa Nº: 2/2021 - orien-
tações para a execução da 
campanha de vacinação 
contra a Covid-19 no Es-
tado de Goiás. O público-
-alvo foi definido segundo 
os critérios de exposição à 
infecção e de maiores ris-
cos para agravamento e 
óbito pela doença.

O município possui cer-
ca de 77.383 trabalhado-
res de Saúde e 780 idosos 
residentes em instituições 
de longa permanência. 

Para iniciar a vacinação, 
foram enviadas 30.160 
doses, suficientes para va-
cinar 34% do quantitativo 
total dos profissionais que 
estão na linha de frente no 
combate ao coronavírus. 
Desse número, serão va-
cinados os trabalhadores 
que estão em maior risco 

em cada hospital ou esta-
belecimento que faz aten-
dimento para a Covid-19, 
sendo que a vacinação 
começa pelos locais que 
mais notificam atendi-
mentos deste tipo.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) esclarece 
que todos os trabalhadores 

da Saúde serão contem-
plados com a vacinação, 
entretanto, a ampliação da 
cobertura desse público 
será gradativa, conforme 
disponibilidade de vacinas 
e protocolos estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde.

Primeira fase 
da vacinação:

1- Pessoas com 60 
anos e mais, residentes 
em instituições de longa 
permanência (institucio-
nalizadas), bem como os 
trabalhadores da Saúde 
destes locais

2- Pessoas maiores de 
18 anos, com deficiência, 
residentes em Instituições 
Inclusivas (institucionali-
zadas), bem como os tra-

balhadores da Saúde des-
tes locais

3- Trabalhadores da 
saúde, de acordo com a 
seguinte ordem de priori-
dade:

- Trabalhadores dos 
Hospitais de Campanha 
dedicados exclusivamen-
te ao atendimento à CO-
VID-19

- Trabalhadores dos 
Hospitais públicos e priva-
dos que atendem pacien-
tes com COVID-19 (priori-
zando aos trabalhadores 
das áreas de UTI, emer-
gência, unidades de inter-
nação de pacientes com 
COVID-19)

- Trabalhadores do Ser-
viço Móvel de Urgência 
(SAMU) e Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), 

CAIS e CIAMS;
- Trabalhadores da saú-

de que estão vacinando os 
grupos prioritários

Denúncias
O Ministério Público de 

Goiás (MP-GO) abriu um 
canal para denúncias de 
desvio de vacinas contra 
Covid-19 por meio do MP 
Cidadão ou pelo telefone 
127. Segundo o MP-GO, 
quem desrespeitar as re-
gras estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde po-
derá ser responsabiliza-
do pela prática de crime, 
improbidade administra-
tiva e infração sanitária. 
As penalidades poderão 
ser aplicadas em todas as 
pessoas incluídas na irre-
gularidade.
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Na vitriNe
as recentes novidades disponíveis no 

Flamboyant Shopping incluem a celebrada 
rede argentina de cafeterias Havanna, a Plié 

com suas lingeries inovadoras em conforto e 
tecnologia e a Happy Socks, especializada em 

roupas íntimas e meias cheias de estilo. Também 
estão confirmadas outras oito marcas. No Piso 

1, destaque para o Sicoob e Sonhos dos Pés. 
O Piso 2 abrigará a Fom e Tommy Hilfiger. Já 
as estreias previstas para o Piso 3, trazem as 

marcas como Lenny niemeyer, PatBo, richesse 
Gelateria e a Simple organic.

Natura toDoDia
Pensando na importância dos rituais de 

autocuidado e bem-estar, natura Tododia 
incentiva as mulheres a terem uma relação 

mais harmoniosa com seus corpos com uma 
linha completa de produtos de uso diário. os 

produtos combinam nutrição da pele e dos 
sentidos com sua ampla oferta olfativa dos 

cremes para o corpo, agora também no 
formato bisnaga de 200ml. Com isso, a marca 

passa a ofertar seus cremes para o corpo em 
duas versões: 400ml, que traz um excelente 

custo-benefício, além de vir com a opção 
de refil, e bisnagas de 200ml - embalagens 
práticas e em volumetria menor, perfeitas 
para o nécessaire de viagem, para levar na 

bolsa e para experimentar as diferentes 
fragrâncias de natura Tododia.

chef Do Grupo privé
o renomado chef roberto Villardo chegou a 

Caldas novas-Go há cerca de 4 meses e desde 
então vem surpreendo o público que visita os 
oito hotéis e três parques aquáticos do Grupo 

Privé na cidade. além de implementar em todos 
os cardápios o conceito comfort food, que 

embarca aquela alimentação caseira e sem o 
uso de conservantes, ele também surpreende na 

montagem e apresentações dos pratos.

liQuiDaÇÃo
Para quem ainda quer aproveitar as tradicionais 

promoções de início de ano, o Shopping 
Bougainville promove entre os dias 25 e 29 de 

janeiro, a “Campanha Liquida Bougainville”. 
Produtos de diversos segmentos como 

perfumaria, vestuário, estética, entre outros, 
estarão com preços especiais que chegam 

a 50% de desconto. a ação contará ainda 
com a presença da consultora de moda 

Mari Seixlack para fazer a parte on-line da 
Liquida. ela que é criadora do único método 
de multiplicação de looks e tem mais de 40 

mil seguidores nas redes sociais, estará no 
Bougainville para montar looks, provador e 

apresentar as promoções para o público.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

BBB – O anapolino Caio Afiune é um dos participantes do grupo pipoca formado por anônimos no BBB 21, o 
goiano é pai de duas filhas e pediu a mão da noiva, Waléria Motta em casamento em Fernando de Noronha.

Vegas – o casal de empresários, Keurry Lourenna 
e Lander Freitas, fizeram a inauguração do Vegas 
restaurant na última semana em anápolis.

2 3

4

Dubai – o fashion photographer Lineker Pires (@lineker), está 
mostrando nos stories várias curiosidades 
e pontos turísticos que está visitando em dubai.
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Residencial Kazas - a eBM desenvolvimento 
apresentou o residencial Kazas jardins Bellágio, 
seu novo lançamento, em meeting híbrido, com 
duas transmissões pelo Youtube da incorporadora 
apresentada pelos executivos da eBM, ademar 
Moura, Marco Túlio Campos e Marcello Moreira.
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tragédia

Quatro jogadores e presidente do 
Palmas morrem em acidente aéreo

a queda de um avião 
de pequeno porte, 
logo após a deco-

lagem, na manhã deste 
domingo (24), causou a 
morte de quatro jogado-
res e do presidente do 
Palmas-TO, além do pilo-
to. A aeronave foi tomada 
pelas chamas, após a que-
da em um piista de pouso 
particular no distrito de 
Luzimangues (TO), a cer-
ca de oito quilômetros da 
capital Palmas. Morreram 
o presidente do clube, Lu-
cas Meira, de 32 anos;  os 
jogadores Lucas Praxedes 
(23 anos), Guilherme Noé 
(28), Ranule (27), e Mar-
cus Molinari (23), além do 
piloto da aeronave, Wag-
ner Machado.

O time da Série D do 
Campeonato Brasilei-
ro viajaria nesta manhã 
para Goiânia, onde jogaria 
nesta segunda-feira (25) 
com o Vila Nova, em par-
tida das oitavas de final da 
Copa Verde. A partida foi 

suspensa pela Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF).Em nota de pesar  a 
entidade disse estar “pro-
fundamente consternada”, 
se solidarizou com as fa-
mílias das vítimas, e de-
cretou que seja respeitado 

um minuto de silêncio em 
todos os jogos deste do-
mingo no país.

A tragédia causou co-
moção e inúmeras home-
nagens foram publicadas 
nas redes sociais. O Vila 
Nova, que enfrentaria o 

Palmas hoje, foi um dos 
primeiros a postar men-
sagem de pesar.

A Chapecoense, vítima 
há menos de cinco anos 
de um trágico desastre 
aéreo que matou 19 de 
um total de 22 jogado-

res, também recorreu ao 
Twitter para expressar 
luto. Em novembro de 
2016 o time estava em 
um voo para Colômbia, 
onde enfrentaria o Atlé-
tico Nacional pela Copa 
Sul-Americana. Parte 

dos 77 ocupantes eram 
jornalistas. Apenas seis 
pessoas sobrevieram à 
queda da aeronave (os 
jogadores Follmann, 
Neto e Alan Ruschel 
,dois tripulantes e o jor-
nalista Rafael Henzel).

Piloto também 
não sobreviveu 
após queda e 
explosão da 
aeronave
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Estudantes podem pedir reaplicação do Enem 
Candidatos que não pude-
ram participar do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) por estarem com 
sintomas de covid-19 ou 
de outra doença infecto-
contagiosa e aqueles que 
não conseguiram fazer as 
provas por problemas lo-
gísticos podem, a partir de 
hoje (25), pedir para par-
ticipar da reaplicação do 
Enem na Página do Parti-
cipante. O sistema ficará 
aberto até o dia 29. 

As provas do Enem im-
presso foram aplicadas 
nos dias 17 e 24 de janei-
ro. Nas semanas que an-
tecederam cada uma das 
aplicações, os candidatos 
puderam enviar exames e 
laudos médicos ao Insti-
tuto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). 
Aqueles que ainda não o 
fizeram poderão, agora, 
acessar o sistema online. 
As provas da reaplicação 
serão nos dias 23 e 24 
de fevereiro. 

Além da covid-19, po-
dem solicitar a reaplicação 
participantes com coque-
luche, difteria, doença in-
vasiva por Haemophilus 
influenza, doença menin-
gocócica e outras menin-
gites, varíola, Influenza 
humana A e B, poliomielite 
por poliovírus selvagem, 
sarampo, rubéola, varicela.

Segundo o Inep, para a 
análise da possibilidade 
de reaplicação, a pessoa 
deverá inserir, obrigato-
riamente, no momento da 

solicitação, documento 
legível que comprove a 
doença. Na documenta-
ção, deve constar o nome 
completo do participan-
te, o diagnóstico com a 
descrição da condição, o 
código correspondente à 
Classificação Internacio-
nal de Doença (CID 10), 
além da assinatura e da 
identificação do profis-
sional competente, com 
o respectivo registro no 
Conselho Regional de 
Medicina (CRM), do Mi-
nistério da Saúde (RMS) 
ou de órgão competen-
te, assim como a data 
do atendimento. O do-
cumento deve ser ane-
xado em formato PDF, 
PNG ou JPG, no tama-
nho máximo de 2 MB. 
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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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Vila Nova vence Ceará por 2 a 0 e 
sai na frente na final do Aspirantes

Melhor para o Tigrão, 
que venceu por 2 a 
0, com dois gols 

do atacante Matheus Porto. 
Com este placar, o colorado 
está vivíssimo pelo inédito 
título do nacional.

A peleja da volta será 
em Itaitinga, região me-
tropolitana de Fortaleza, 
no próximo domingo (31). 
A bola vai rolar às 15h na 
Cidade do Vozão. A princí-
pio, Higo Magalhães terá 
todo o elenco à disposi-
ção na decisão do Sub-23.

O jogo
A primeira grande 

chance do jogo foi do 
Vila Nova. Édson recebeu 
cruzamento na medida 
da direita, cabeceou com 
estilo e Diogo Silva sal-
vou o Ceará. Na sobra, no 
bate e rebate, por pouco 
Anderson não completou 
para as redes.

Aos 20, o Ceará chegou 
com falta muito próxima à 
grande área vilanovense. 
Jacaré foi para a cobrança e 

o chute saiu à direita do gol 
de Clériston. Em seis minu-
tos, veio a resposta colorada. 
Igor cruzou da esquerda e 
por pouco a curva não en-
gana o goleiro Diogo Silva. 
A bola carimbou a trave.

O gol do Tigrão saiu 
quando o relógio marcava 
31 minutos da etapa ini-
cial. Anderson recebeu em 
profundidade e finalizou 
para boa defesa do goleiro. 
No rebote, Matheus Porto 
foi oportunista e estufou 
as redes para abrir o placar 
para os goianos.

Clériston fez boa defesa 
aos 37 em cobrança de fal-
ta, agora certeira, de Jaca-
ré, e garantiu a vitória até 
o intervalo por 1 a 0.

No início do segundo 
tempo, na primeira boa 
chegada aos 9, por pouco 
Matheus Porto não am-
pliou e fez o segundo dele. 
O camisa 7 recebeu na es-
querda, puxou para o cen-
tro e carimbou a trave es-
querda de Diogo Silva, que 
ficou só olhando e torcen-

do para a bola não entrar.
O 2 a 0 veio com uma 

linda jogada de Belusci, 
aos 20, que tocou entre a 
zaga para Matheus Porto. 
O camisa 7 driblou o golei-
ro Diogo Silva e finalizou 
só rolando para as redes e 
ampliar para o Tigrão.

Aos 39, Anderson ainda 
deu um chute potente na 
entrada da área, mas parou 
no goleiro cearense. 2 a 0 
para o Vila Nova em cima 
do Ceará no OBA.. 

o Vila nova recebeu o Ceará na 
tarde deste domingo (24), pelo 
jogo de ida da final do Campeonato 
Brasileiro de aspirantes 2020
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Vila noVa

FICHA TÉCNICA
Vila NoVa x Ceará 
Final (ida) do Brasileiro de 
aspirantes 2020. Data: 
24 de janeiro de 2021 (do-
mingo). Horário: 16h. local: 
estádio onésio Brasileiro al-
varenga (oBa); Goiânia (Go)
árbitro: osimar Moreira 
da Silva júnior (Go). aux-
iliares: Paulo César Fer-
reira de almeida (Go) e 
Tiego Henrique dos San-

tos Braga (Go)

Gols: Matheus Porto (31’ 
do 1º tempo e 20’ do 2º 
tempo) (ViL). Cartões ama-
relos: Édson, Gaúcho (ViL); 
jacaré, Gabriel Lacerda (Cea)

Vila NoVa: 
Clériston; nikolas, Luizão, 
danrlei e igor; Éder (Be-
lusci), Édson e joão Pedro; 

Matheus Porto (romário), 
anderson e Caíque (Gaúcho).  
Técnico: Higo Magalhães

Ceará: 
diogo Silva; Buiú, alan, Ga-
briel Lacerda e naílton; Pedro 
naressi, Marthã (Thiaguinho) 
e rafael Carvalheira (andré 
Magno); jacaré, Cristiano (Ge-
ovane) e Luan (rick).  Técnico: 
daniel azambuja

Fortaleza perde para 
Atlético/GO por 2 a 0
O Fortaleza perdeu para 
o Atlético-GO por 2 a 0 
neste domingo (24), no 
estádio Antônio Accio-
ly, em duelo válido pela 
32ª rodada da Série A. Os 
gols do Dragão foram do 
goleiro Jean, de pênalti, 
e do lateral Natanael. No 
segundo tempo, Juninho 
foi expulso no time cea-
rense - antes, tinha perdi-
do uma penalidade.

O resultado deixa a 
equipe em 16º, com 35 
pontos. O próximo com-
promisso é contra o Atlé-
tico/MG, domingo (31), às 
17h, fora de casa.

O Atlético/GO sobe para 

12º, com 42. O time tem 
pela frente o São Paulo, 
em Goiânia, às 16h.

O jogo
O Fortaleza apostou 

na manutenção tática e 
iniciou com Mariano Váz-
quez no esquema 4-3-3. 
Com baixas, Tinga foi 
improvisado na lateral 
esquerda. E o panorama 
parcial foi de pressão tri-
color em Goiânia.

Com linhas altas, atra-
palhou a saída dos do-
nos da casa e levou mais 
perigo: terminou o pri-
meiro tempo com sete 
finalizações contra duas 

do Atlético/GO. A gran-
de chance surgiu aos 25, 
quando o árbitro Rafael 
Traci (FIFA) assinalou 
pênalti com auxílio do 
VAR. Na batida, Juninho 
parou no goleiro Jean.

Mais recuado, o Dra-
gão teve a chance de 
ampliar também na 
marca do cal. Wellington 
Rato, ex-Ferroviário, foi 
derrubado por Paulão 
na grande área aos 39. O 
mesmo Jean conseguiu 
converter em 1 a 0: chu-
tou forte e venceu Felipe 
Alves. No fim, muita dis-
cussão dos elencos até na 
saída aos vestiários.

atlético
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