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n O Republicanos é que vai decidir 
sobre as candidaturas do partido 
a deputados federal e estadual 
em Goiás. Individualmente, nin-
guém terá prevalência. Decisão 
já tomada: Jefferson Rodrigues é 
o preferido para a Câmara.

n o apresentador Luciano Huck 
está em forte movimentação 
para se candidatar a presidente 
em 2022, mas ainda não procurou 
estabelecer conexões políticas nos 
estados. em Goiás, até agora não 
tem contato com ninguém.

n A encrenca da renúncia fis-
cal provocada pelo IPTU so-
cial em Goiânia, que diminuirá 
a arrecadação dos cofres mu-
nicipais, ainda vai render do-
res de cabeça para o prefeito 
Rogério Cruz. O promotor da 
área no MP é Fernando Krebs.

n o governador ronaldo Caia-
do incluiu mais uma façanha no 
seu currículo de governador: 
entre abril de 2019 e março de 
reduziu em r$ 720 milhões o 
volume dos incentivos fiscais 
às grandes empresas instala-
das em Goiás. dados do TCe.

n O atual secretário de Transpor-
tes de São Paulo Alexandre Baldy 
está balançando no cargo, depois 
de trair o governador João Dória 
e apoiar a candidatura de Arthur 
Lira a presidente da Câmara. Dória 
ficou com Baleia Rossi.

n Além da privatização da Celg GT, 
que pode arrecadar mais de r$ 1,5 
bilhão para o estado, o governa-
dor ronaldo Caiado deve oferecer 
em breve ao mercado 49% das 
ações da Saneago, com valor esti-
mado entre r$ 2 e 3 bilhões.

n MDB e PSDB escolhem novos 
presidentes estaduais até me-
ados de abril. Os emedebistas 
vão reconduzir Daniel Vilela e os 
tucanos, por ordem de Marco-
ni Perillo, deverão aclamar José 
Eliton, que faz cera para dizer se 
aceita ou não.

n estranho: a visita do prefeito 
de Goiânia rogério Cruz ao seu 
colega Gustavo Mendanha, de 
Aparecida, foi vedada para a im-
prensa. A Secretaria apareciden-
se de Comunicação não permitiu 
a entrada de repórteres.

n Se a pequena Celg GT for 
privatizada por um valor bem 
maior que o arrecadado com a 
venda da Celg D, os ex-gover-
nadores Marconi Perillo e José 
Eliton, que torraram a estatal, 
vão passar por um constrangi-
mento monumental.

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

Não é possível governar sem o envolvimento da classe política e dos partidos. 
Essa é uma verdade incontestável, seja qual for o nível da administração pú-
blica, seja federal, estadual ou municipal. Porém, há uma variação em graus de 
necessidade. Um exemplo? O caso do governador Ronaldo Caiado. Claro, ele 
precisa dos políticos e dos partidos para garantir a sua governabilidade, mas... 
nem tanto. Caiado é um tipo de liderança raro no país, que passa por cima 
da classe política para se comunicar direto com o eleitorado. Ele não precisa 
de nenhuma mediação para falar com as goianas e os goianos, valendo-se 
apenas da sua movimentação física, suas falas, do noticiário da imprensa e 
principalmente das redes sociais, onde tem presença avassaladora. É por isso 
que o seu governo conta com um secretariado majoritariamente técnico e não 
político como nas gestões do passado, que nunca causou problemas e tem 
mostrado um desempenho acima das expectativas. Caiado, de certa forma, é 
o seu próprio avalista. Também dispensa intermediários, de forma que a sua 
gestão não carece de interlocutores em qualquer área, menos ainda na polí-
tica. É com ele mesmo e ponto final. É uma situação rara em Goiás, que nem 
Iris Rezende nem Marconi Perillo, em seus tempos de glória no poder, tiveram.
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apRoVaÇÃo ENtRE 60 E 70% GaRaNtE coNDiÇÕES EXcEpcioNaiS paRa a REElEiÇÃo
Com aprovação popular média entre 60 e 70%, às vezes até ultrapassado, o governador ronaldo Caiado só precisa manter esses índices para 
chegar a 2022 em condições confortáveis e disputar mais um mandato, nesse caso como candidato favorito. É bom lembrar que, daqui para o 
final do ano, Caiado vai ter recursos para gastar com obras e políticas públicas, depois do esforço de reestabilização financeira que fez nos dois 
primeiros anos do seu governo – que permitiu a ele, por exemplo, se firmar como o primeiro governador a pagar a folha de pessoal dentro do mês 
trabalhado. No passado, somente Marconi Perillo conseguiu isso, porém por um período curto, de menos de dois anos. No seu último mandato, 
Marconi só conseguia concluir a folha no dia 10 do mês seguinte e essa foi a imagem que ficou. 

“UNaNiMiDaDE” coMpRaDa poR GUStaVo MENDaNHa pREJUDica apaREciDa
Não é possível ver com bons olhos o que está acontecendo em Aparecida. Sem oposição, comprada com uma farta 
distribuição de cargos (que, aliás, sustenta também a situação), o prefeito Gustavo Mendanha, do MdB, foi para mais 
um mandato, fazendo com o que o seu grupo político, no final, complete 16 anos à frente da prefeitura. É muito tempo, 
ainda mais na velocidade dos dias de hoje. A administração acaba prejudicada por um ar viciado, em que os mesmos 
nomes se repetem, os mesmos erros, as mesmas práticas que vão deixando de funcionar. Tanto que, depois de oito anos 
de Maguito Vilela e quatro de Gustavo, Aparecida segue em frente com um amontoado de problemas sociais e deficiên-
cias inacreditáveis em matéria de infraestrutura, com quase a metade da população distante dos benefícios civilizatórios 
mais banais – tais quais o saneamento básico e as ruas asfaltadas. Um imenso abismo social, enfim. Provado, portanto, 
que a unanimidade que despontou em torno do atual prefeito é… prejudicial para as aparecidenses e os aparecidenses.

poSSE atRaVÉS DE DocUMENto coM “aSSiNatURa DiGital” poDE SER iNValiDaDa
A posse do emedebista Maguito vilela como prefeito de Goiânia através de um estranho documento que teria sido assinado digitalmente pelo 
emedebista eleito prefeito de Goiânia, mesmo internado na UTi do Hospital Albert einstein, em São Paulo e sem sequer um vídeo comprovando 
que foi ele mesmo quem apôs a sua rubrica digital, corre o risco real de ser invalidada pela Justiça eleitoral. ocorre que, na legislação brasileira, 
não existe “assinatura digital”, que qualquer um pode falsificar com a maior facilidade. Há o certificado digital, que permite a autenticação de 
documentos acima de qualquer suspeita e é usado, por exemplo, por todos os advogados do país para movimentar online processos judiciais. 
Mas Maguito não usou um certificado, se é que o tinha (como advogado inscrito na OAB é provável que ele o tivesse). O documento de posse, 
assim, tornou-se uma estranheza, que provavelmente não sobreviveria a uma perícia técnica sobre a sua veracidade. Há dois processos sobre 
esse assunto correndo na Justiça eleitoral.

aBERtURa DoS pRoNtUÁRioS DE MaGUito poDE lEVaR a REVElaÇÕES iMpactaNtES
Ao ser eleito prefeito de Goiânia em dois turnos, o candidato do MdB Maguito vilela não tinha, em cada um deles, condições físicas para concorrer 
ao cargo de prefeito. Certo, diriam alguns, na época imaginava-se que ele se recuperaria. Pode ser, mas que houve manipulação de informações 
sobre o seu estado de saúde, houve, induzindo as goianienses e os goianienses a cair em um estelionato eleitoral. Tanto que essa situação (a 
divulgação de notícias falsas sobre as condições do candidato do MdB) foi denunciada pelo adversário vanderlan Cardoso, com daniel vilela 
retrucando que abriria um processo contra vanderlan – o que não ocorreu até hoje, pois levaria a uma perigosa abertura dos prontuários médicos 
do candidato emedebista. Prontuários médicos não mentem e não manipulam informações, sob pena até de perda do registro profissional dos 
médicos que os assinam. Esses documentos, no caso de Maguito, detêm a verdade sobre o que se passava com ele e como ele estava. A hipótese 
de revelação do seu conteúdo arrepia o MDB e mais ainda o filho Daniel Vilela, que escalaram o médico-genro Marcelo Rabahi para uma entre-
vista em que assegurou que esses papéis poderiam estariam protegidos pelo sigilo médico-paciente. Só que não é bem assim. Mesmo não se 
servindo para uma ampla divulgação ao público em geral, os prontuários podem ser acessados pelo juiz do processo, em caráter reservado, para 
fundamentação da sua decisão final.

EXEcUtiVo E lEGiSlatiVo tRaBalHaM EM SiNtoNia E iSSo É BoM paRa GoiaS
A Assembleia Legislativa voltou a trabalhar com uma sessão de reabertura como poucas vezes se viu antes, em clima de paz e receptividade à 
presença do governador ronaldo Caiado. executivo e Legislativo, como nunca se viu antes, estão atuando em sintonia, o que resulta em uma sus-
tentação segura da governabilidade tão necessária tanto para Caiado quanto para qualquer governante. Nada do que o Palácio das esmeraldas 
pediu aos deputados, em especial quanto a projetos desgastantes para cooperar com o ajuste fiscal do Estado, foi negado até hoje.

caiaDo pREciSa DoS políticoS E DoS paRtiDoS? SiM, pREciSa, 
MaS NEM taNto, poRQUE ElE Fala DiREto coM o ElEitoRaDo
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DEPutaDos

Alego define membros das comissões 
permanentes para o segundo biênio

a Assembleia Legis-
lativa de Goiás de-
finiu, na noite des-

ta terça-feira, 16, a nova 
composição das comissões 
permanentes para os tra-
balhos do segundo biênio 
dessa 19ª Legislatura. De 
acordo com o Regimento 
Interno da Casa, a cons-
tituição das comissões 
deve assegurar, tanto 
quanto possível, a repre-
sentação proporcional 
dos partidos. Na Alego, 18 
siglas contam com pelo 
menos um representante.

A mais importante das 
comissões, a de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ), 
é responsável, dentre ou-
tras funções, por analisar 
aspectos constitucional, 
jurídico, legal, regimental, 
de técnica legislativa e re-
dação dos projetos, emen-
das ou substitutivos. O 
colegiado é composto por 
onze membros titulares e 
onze suplentes.

Para o segundo biênio, 
a CCJ deve continuar sob 
o comando do presidente 
Humberto Aidar (MDB). A 
eleição que pode confir-
mar o nome do emede-
bista à frente do colegia-
do será realizada nesta 
quarta-feira, 17, em en-
contro que será realizado 
após às 14 horas.

Os demais membros 
titulares já foram defi-
nidos de acordo com a 
proporcionalidade parti-
dária. São eles: Amilton 
Filho (Solidariedade), 
Dr. Antonio (DEM), Wil-
de Cambão (PSD), Bruno 
Peixoto (MDB), Charles 
Bento (PRTB), Vinicius 
Cirqueira (Pros), Virmon-
des Cruvinel (Cidadania), 
Talles Barreto (PSDB), 
Delegada Adriana Accor-
si (PT) e Delegado Hum-
berto Teófilo (PSL).

Já os suplentes da CCJ 
serão os seguintes: Paulo 
Cezar Martins (MDB), Thia-
go Albernaz (Solidarieda-
de), Chico KGL (DEM), Lucas 
Calil (PSD), Amauri Ribeiro 
(Patriota), Coronel Adail-
ton (Progressistas), Rubens 
Marques (Pros), Jeferson 
Rodrigues (Republicanos), 
Lêda Borges (PSDB), Antô-
nio Gomide (PT) e Paulo 
Trabalho (PSL).

Comissão 
de Finanças
A Comissão de Tributa-

ção, Finanças e Orçamento 
também é composta por 
onze membros titulares 
e onze suplentes. O cole-
giado é responsável por 
analisar matérias financei-
ras, contábeis, tributárias e 
orçamentárias do Estado 

e quaisquer projetos que 
aumentem ou diminuam 
tanto a despesa quanto a 
receita pública.

A comissão sofrerá 
mudança na presidên-
cia, isso porque o de-
putado Karlos Cabral 
(PDT) não figura entre 
os membros do cole-
giado para esse segundo 
biênio. O novo presidente 
será definido também 
nessa quarta-feira, 17, 
após as 14 horas.

Serão membros titu-
lares os seguintes parla-
mentares: Rubens Mar-
ques (Pros), Chico KGL 
(DEM), Paulo Cezar (MDB), 
Thiago Albernaz (Solida-
riedade), Henrique Cesar 
(PSC), Coronel Adailton 
(Progressistas), Amauri 
Ribeiro (Patriota), Jefer-
son Rodrigues (Republi-
canos), Helio de Sousa 
(PSDB), Paulo Trabalho 
(PSL) e Delegado Eduar-
do Prado (DC).

A suplência da Co-
missão de Finanças será 
ocupada pelos deputados 
Wagner Neto (Pros), Iso 
Moreira (DEM), Bruno Pei-
xoto (MDB), Amilton Filho 
(Solidariedade), Cairo Sa-
lim (Pros), Rafael Gouveia 
(Progressistas), Wilde 
Cambão (PSD), Tião Caro-
ço (DEM), Gustavo Sebba 

(PSDB), Humberto Teófilo 
(PSL) e Zé Carapô (DC).

Nova com-
posição das demais 
comissões

A Comissão de Organi-
zação dos Municípios será 
composta pelos seguintes 
deputados:

Titulares: Wagner Neto 
(Pros), Thiago Albernaz 
(Solidariedade), Rafael 
Gouveia (Progressistas), 
Antônio Gomide (PT), Helio 
de Sousa (PSDB), Henrique 
Cesar (PSC), Jeferson Rodri-
gues (Republicanos), Paulo 
Cezar (MDB), Talles Barreto 
(PSDB), Karlos Cabral (PDT) 
e Iso Moreira (DEM).

Suplentes: Talles Bar-
reto (PSDB), Amilton Filho 
(Solidariedade), Coronel 
Adailton (Progressistas), 
Delegada Adriana Ac-
corsi (PT), Charles Bento 
(PRTB), Delegado Edu-
ardo Prado (DC), Karlos 
Cabral (PDT), Humberto 
Aidar (MDB), Lêda Borges 
(PSDB), Lucas Calil (PSD) 
e Dr. Antônio (DEM).

A Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte terá 
como membros os parla-
mentares a seguir:

Titulares: Talles Barre-
to (PSDB), Coronel Adail-
ton (Progressistas), Cairo 
Salim (Pros), Henrique 

Cesar (PSC), Antônio Go-
mide (PT), Karlos Cabral 
(PDT) e Thiago Albernaz 
(Solidariedade).

Suplentes: Tião Caroço 
(DEM), Virmondes Cruvi-
nel (Cidadania), Vinicius 
Cirqueira (Pros), Iso Mo-
reira (DEM), Lêda Borges 
(PSDB), Rafael Gouveia 
(Progressistas) e Wilde 
Cambão (PSD).

Para compor a Comis-
são de Saúde foram defini-
dos os seguintes membros:

Titulares: Gustavo 
Sebba (PSDB), Coronel 
Adailton (Progressistas), 
Dr. Antonio (DEM), Rafael 
Gouveia (Progressistas), 
Virmondes Cruvinel (Ci-
dadania), Antônio Gomide 
(PT) e Jeferson Rodrigues 
(Republicanos).

Suplentes: Lêda Bor-
ges (PSDB), Iso Morei-
ra (DEM), Talles Barreto 
(PSDB), Zé Carapô (DC), 
Henrique Arantes (MDB), 
Delegada Adriana Accorsi 
(PT) e Lucas Calil (PSD).

Vão compor a Comissão 
de Serviços e Obras Públi-
cas os deputados:

Titulares: Antônio 
Gomide (PT), Wilde 
Cambão (PSD), Talles 
Barreto (PSDB), Charles 
Bento (PRTB), Dr. Anto-
nio (DEM), Paulo Cezar 
Martins (MDB) e Rubens 

Marques (Pros).
Suplentes: Delegada 

Adriana Accorsi (PT), Lu-
cas Calil (PSD), Francisco 
Oliveira (PSDB), Amauri 
Ribeiro (Patriota), Iso Mo-
reira (DEM), Bruno Peixoto 
(MDB) e Vinicius Cirqueira 
(Pros).

A Comissão de Desen-
volvimento, Ciência, Tec-
nologia e Inovação será 
composta pelos seguintes 
deputados:

Titulares: Thiago Al-
bernaz (Solidariedade), 
Henrique Cesar (PSC), Kar-
los Cabral (PDT), Jeferson 
Rodrigues (Republicanos), 
Wagner Neto (Pros), Dele-
gado Eduardo Prado (DC) e 
Francisco Oliveira (PSDB).

Suplentes: Amilton Fi-
lho (Solidariedade), Co-
ronel Adailton (Progres-
sistas), Iso Moreira (DEM), 
Claudio Meirelles (PTC), 
Karlos Cabral (PDT), Henri-
que Arantes (MDB) e Talles 
Barreto (PSDB).

A Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Hí-
dricos terá como membros 
os parlamentares a seguir:

Titulares: Lucas Calil 
(PSD), Chico KGL (DEM), 
Tião Caroço (DEM), Wag-
ner Neto (Pros) Rubens 
Marques (Pros), Paulo Ce-
zar Martins (MDB) e Talles 
Barreto (PSDB).

O Legislativo goiano definiu, 
na noite desta terça-feira, 16, a 
nova composição das comissões 
permanentes para os trabalhos do 
2º biênio dessa 19ª Legislatura. O 
regimento interno da Casa prevê 
que os colegiados devem assegurar 
a representação proporcional dos 
partidos. Na Alego, 18 siglas contam 
com pelo menos um representante
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aparecida de goiânia

Fiscalização notifica bares e distribuidoras 
para novas regras de funcionamento

Fiscais da Prefeitura 
de Aparecida, com 
apoio da Guarda Ci-

vil, realizaram na noite 
desta segunda-feira, 15, 
uma fiscalização em esta-
belecimentos que comer-
cializam bebidas no mu-
nicípio. As determinações 
da portaria N° 003/2021-
GAB/SMS, publicada no 
Diário Oficial Eletrônico, 
entraram em vigor.

As equipes de fiscaliza-

ção percorreram as regiões 
do setor Garavelo, Santa 
Luzia e Vila Santa, nas ime-
diações dos motéis com 
objetivo de orientar, noti-
ficar a autuar proprietários 
de bares, distribuidoras de 
bebidas e similares sobre 
as novas regras.

Durante a ação, os fis-
cais constataram irregu-
laridades como som alto 
e o funcionamento de 
estabelecimentos sem 

alvarás. Uma choperia 
na Avenida da Paz, no 
setor Garavelo Residen-
cial Park, foi interditada 
por não possuir alvará de 
funcionamento e licen-
ciamento ambiental.

Uma festa com som alto 
foi encerrada em uma re-
sidência no mesmo bairro. 
A caixa de som foi apreen-
dida e o morador foi mul-
tado por causar poluição 
sonora e incomodar os vi-

zinhos com barulho. Uma 
tabacaria com comércio 
de bebidas, no setor Ga-
ravelo, também foi notifi-
cada sobre o cumprimen-
to da nova portaria.

Os fiscais interditaram 
duas distribuidoras no 
Parque São Jorge e setor 
Santa Luzia que estavam 
de portas abertas fora do 
horário permitido, sem al-
vará de funcionamento e 
licenciamento ambiental. 

A fiscalização interditou 
um motel. No local haviam 
cerca de 30 pessoas pro-
movendo festa com dois 
carros com som automoti-
vo. Os veículos foram apre-
endidos e multados.

Lei Seca é ampliada
De acordo com a porta-

ria, estabelecimentos que 
comercializam bebidas 
alcoólicas no município 
poderão funcionar das 
8h às 23h. Distribuidoras, 
lojas de conveniência e 
serviços ambulantes de 
bebidas deveram encerrar 
as atividades às 22h. A rea-
lização de shows musicais 
ao vivo continua proibida 
conforme a Portaria de nº 
063/2020-GAB/SMS.

Fiscais das secretarias 
municipais de Planeja-
mento e Regulação Ur-
bana, Meio Ambiente, Se-
gurança Pública, Guarda 
Civil, agentes da Vigilância 
Sanitária, com apoio da 
Polícia Militar, irão autuar 
os estabelecimentos que 

estiverem descumprindo 
as determinações.

O descumprimento das 
normas constitui infração 
e acarretará na suspensão 
da autorização de funcio-
namento e interdição cau-
telar do estabelecimento. 
Em casos de reincidência, 
cassação do alvará e paga-
mento de multa. 

Fica estabelecido como 
canal de denúncias e in-
formações de descumpri-
mento das determinações, 
a Guarda Civil Municipal, 
pelo telefone/Whatsapp 
3545-5992, e telefones 
3545-9999 e 153.

Para denunciar festas 
em situação irregular, sho-
ws de música ao vivo (que 
está proibido durante a 
pandemia) e situações de 
poluição sonora, a popula-
ção pode acionar a Central 
de Atendimento da Sem-
ma, que funciona 24 ho-
ras, pelos telefones 3238-
7216/ 7217 ou enviar 
mensagem de texto para o 
Whatsapp 98459-1661.

Portaria 
determina 
horário de 
fechamento 
de bares e 
distribuidoras. 
Shows de música 
ao vivo estão 
proibidos
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goiânia

Procon orienta sobre cancelamento de viagens na pandemia
Com o cancelamento do 
carnaval em vários luga-
res do Brasil, por conta da 
pandemia de Covid-19, 
muitas pessoas suspende-
ram pacotes de viagens e 
outros serviços que já foram 
pagos antes da decisão da 
suspensão do ponto facul-
tativo nos dias em que se-
ria comemorado o feriado. 
Pensando nisso, o Procon 
Goiânia orienta como o 
consumidor deve proceder 
sobre cancelamento de via-
gens, hospedagens e shows 
durante a pandemia.

O Presidente do Procon 
Goiânia, Gustavo Cruvinel, 
explica que as empresas 
devem cumprir toda a as-
sistência ao consumidor 
e disponibilizar canais de 
comunicação que escla-
reçam dúvidas, façam ne-
gociação e a resolução da 
demanda do usuário.

“As empresas precisam 
disponibilizar canais de 
comunicação por meio do 
Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC) ou 
por e-mail. É de extre-
ma importância que o 
consumidor crie provas 
a seu favor quando for 

procurar a empresa. Por-
tanto, aguarde o número 
de protocolo da ligação, 
as mensagens recebidas 
no e-mail e outros docu-
mentos que provam que a 
pessoa procurou a agên-
cia e o problema não foi 
resolvido. Caso encontre 
dificuldade em negociar 
junto à empresa contrata-
da, o consumidor poderá 
entrar em contato com o 
Procon Goiânia”, salienta.

Para as pessoas que 
planejam viajar durante a 
pandemia, o Procon Goiâ-
nia informa que antes de 
colocar o pé na estrada, o 
consumidor precisa se in-
formar sobre os protocolos 

e orientações da hospeda-
gem escolhida, quais ser-
viços estarão disponíveis 
e os que estão suspensos 
por causa da Covid-19.

Passagens aéreas
Sobre as passagens 

aéreas, o consumidor que 
desistir de viajar tem duas 
opções asseguradas pela 
Lei Federal 14.034/2020, 
que foi prorrogada até dia 
31 de outubro de 2021, 
por meio da Medida Provi-
sória 1.024/2020.

 primeira opção é can-
celar o voo contratado, 
podendo sofrer alguns 
descontos previstos no 
contrato. De acordo com a 

Lei, a companhia tem até 
12 meses para efetuar o 
pagamento, contando a 
partir da data em que es-
tava marcado o embarque.

A segunda alternativa é 
escolher o valor que cor-
responde ao da passagem 
para compra de outro bi-
lhete, sem a possibilidade 
de penalidades contratuais. 
Neste caso, o crédito pode 
ser recebido em até 18 me-
ses a partir da disponibili-
zação pela empresa.

Shows, 
hospedagem e 
outros eventos

No caso de adiamento 

ou cancelamento de pa-
cotes de eventos culturais 
e hospedagem, de acordo 
com a Lei n°14.046, de 
24 de agosto de 2020, a 
empresa contratada não é 
obrigada a reembolsar os 
valores pagos pelo consu-
midor, desde que garanta 
a remarcação dos serviços, 
das reservas e dos eventos 
adiados ou disponibilize o 
valor pago como crédito 
para o uso ou abatimen-
to na compra de outros 
produtos oferecidos pelo 
estabelecimento.

Se não for possível ofe-
recer uma das duas alter-
nativas, a empresa terá o 
prazo também de 12 me-
ses para devolver o dinhei-
ro investido no serviço, 
válido a partir da data de 
encerramento do estado 
de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto 
Legislativo n°6, de 20 de 
março de 2020.

Viagem de ônibus
Nas viagens interes-

taduais de ônibus regu-
lares o usuário tem o 
direito de remarcar ou 
cancelar a passagem.

De acordo com a ANTT 
(Agência Nacional de 
Transportes Terrestres), 
há algumas opções:

Reembolso da pas-
sagem com no mínimo 
três horas de antece-
dência do horário pre-
visto para o início da 
viagem: a empresa de 
ônibus pode reter até 
5% do valor da passa-
gem (excluindo taxas de 
embarques e terminais).

Reembolso faltan-
do menos de três horas 
para o embarque: a em-
presa pode cobrar para 
realizar o ressarcimento 
da passagem (excluindo 
taxas de embarques e 
terminais). Depende da 
política da empresa.

Remarcação solicitada 
em até três horas antes 
do embarque: habitual-
mente, as empresas re-
gulares não cobram nada 
dos passageiros. Procure 
saber do regulamento de 
cada companhia.

Remarcação solicitada 
com menos de três ho-
ras antes do embarque: 
a empresa pode reter até 
20% do valor da viagem
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Governo de Goiás adquire kits de material 
escolar para estudantes da rede estadual

o Governo de Goiás, 
por meio da Se-
cretaria de Estado 

da Educação (Seduc), está 
adquirindo materiais es-
colares para todos os es-
tudantes da rede pública 
estadual de ensino. Com 
o investimento de R$ 
15.702.850,00, a Seduc re-
alizou a compra de 580 mil 
kits, suficientes para aten-
der todos os alunos.

Os kits começaram a 
ser distribuídos nesta 
semana e vão ser en-
tregues, primeiramente, 
para os alunos do En-
sino Fundamental. Os 
demais serão entregues 
conforme o andamento 
da aquisição dos itens.

Os kits para os estudan-
tes do Ensino Fundamen-
tal são compostos por: Os 
kits para os estudantes do 
Ensino Fundamental são 
compostos por: três ca-
dernos universitários de 

200 folhas; um caderno de 
cartografia de 90 folhas; 
quatro lápis; duas canetas; 
duas borrachas brancas; 
uma caixa de lápis de cor 
com 12 cores; um apon-
tador com reservatório e 
uma cola líquida.

“É para todos entrarem 
igualmente nas escolas”

“Quando eu estudava 
na escola pública, há uns 
anos atrás, a gente nun-
ca imaginava uma coisa 
dessas. E agora, ver esses 
kits escolares sendo en-
tregues aos alunos é mui-
to gratificante”, afirmou 
o superintendente de 
Gestão Administrativa da 
Seduc, Leonardo de Lima 
Santos, na entrega dos 
primeiros kits em Iporá, 
no dia 13 de fevereiro.

“Não vai ter uma crian-
ça em Goiás que o estado 
não vai dar uniforme com-
pleto, com tênis, mochila 
e material escolar, porque 

é para todos entrarem 
igualmente nas escolas”, 
afirmou o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado, no 
evento de Iporá.

Segundo o superin-
tendente da Seduc, o for-
necimento de materiais 
escolares, bem como de 
uniformes e pares de 

tênis, visa garantir equi-
dade na comunidade es-
colar e ampliar o acesso 
à Educação pública, gra-
tuita e de qualidade. “A 

partir de 2022, o aluno 
vai poder se matricular e 
começar a estudar na rede 
estadual sem gastar um 
real”, enfatizou Leonardo.

Com investimentos de r$ 15 milhões, 
Seduc comprou 580 mil kits e já 
começou a distribuição nesta semana
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saúde

Lincoln Tejota alerta para a gravidade da Covid-19
Nesta segunda-feira, dia 
15, o Hospital de Campa-
nha de Goiânia (HCamp) 
divulgou ocupação de 
100% dos leitos para a Co-
vid-19 e o Huana, em Aná-
polis, alertou sobre a sua 
disponibilidade de apenas 
um leito para o tratamento 
da doença. O Estado intei-
ro dispunha de apenas 12 
vagas pelo SUS.

Para contrapor essa si-
tuação emergencial, o Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria Estadual de 
Saúde, agiu rapidamente 
e reforçou a rede estadual 
com mais 35 leitos para 
pacientes críticos. Foram 
abertas dez unidades em 
Luziânia, para reduzir a 
taxa de ocupação hospi-
talar de 97% para 89%; 
15 leitos no Hospital Mu-
nicipal de Rio Verde; cinco 
no Hospital Municipal Dr. 
Evaristo Vilela Machado, 
em Mineiros; e outros cin-
co no recém-inaugurado 
Hospital de Enfrentamen-

to à Covid-19 de Senador 
Canedo, que agora passa a 
contar com 16 UTIs.

“A situação é mais grave 
do que na fase mais crítica 
da primeira onda da pan-
demia. Pouco adianta fazer-
mos todo o esforço neces-
sário e possível para evitar 
o colapso do sistema de 
saúde em nosso Estado, se 
a população não fizer a sua 
parte”, disse o vice-governa-
dor Lincoln Tejota, que

Ele conclama à po-
pulação: “mais do que 
antes, vamos nos posi-
cionar como soldados na 
guerra contra essa doen-
ça impiedosa. Vamos nos 
proteger e resguardar as 
nossas famílias, usando 
máscaras, praticando o 
distanciamento social e 
higienizando frequente-
mente as mãos com água 
e sabão ou, quando não 
houver outra alternativa, 
com álcool. As aglomera-
ções de Carnaval podem 
esperar. A saúde, não”.
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HcM 20 anos

Mais um capítulo de fora pra dentro... e 
Henrique Meirelles volta ao cenário político 
de Goiás, com nova filiação ao PSD. O presi-
dente da sigla em Goiás, Vilmar Rocha, não 
ficou sabendo, alegou motivos particulares 
e não participou da filiação, feita em São 
Paulo, sob a batuta do “dono” do PSD, Gil-
berto Kassab. E com testemunho do sena-
dor vanderlan Cardoso e do deputado fede-
ral francisco Jr. Meirelles se apresenta como 
candidato ao Senado, na chapa à reeleição 
do amigo e conterrâneo ronaldo Caiado 
(DEM). Resta saber se está tudo amarrado. 

EtErno candidato 
desde que entrou na cena política, no iní-
cio dos anos 2000, o nome de Henrique 
sempre é lembrado, a cada eleição. Mas só 
disputou a de 2002 em Goiás, quando se 
transformou no deputado federal mais vo-
tado até então na história do Estado, com 
mais de 182 mil votos. 

trajEtória
Meirelles estava se acertando com o 
PMDB em 2001, quando o então presi-
dente fernando Henrique Cardoso en-
trou na parada e levou o passe do então 
presidente do BankBoston para o PSDB, 
para formar chapa com Marconi Perillo. 
Perdeu a vaga para o Senado na véspera 
da convenção. Se elegeu deputado, mas 
nem assumiu. Foi presidente do Banco 
Central no início da era petista e acabou 
sendo descartado por dilma rousseff. es-
teve no PMDB, onde conviveu com a fra-
cassada tentativa de ser candidato a go-
vernador, em 2010. No ano seguinte, foi 
um dos fundadores do PSD, retornando 
ao já MDB, pra ser candidato à presidente 
em 2018. Está de volta ao PSD.

sEtEntão   
Um dos motivos da ausência de vilmar ro-
cha foi a comemoração, discreta, dos seus 
70 anos. De presente, ganhou mais um aba-
caxi político para descascar.

BoM pra caiado 
Com uma vaga apenas em disputa, a 
possibilidade de aliança com um qua-
dro qualificado, como Henrique Mei-
relles, dá ao governador argumento 
de sobra pra segurar outros pretensos 
concorrentes. Alexandre Baldy (PP), 
Zacharias Calil (deM) e o atual dono 
da cadeira, Luis do Carmo (MDB) tra-
balham para ocupar o espaço. 

BoM pra VandErlan
Se não vingar a aliança com Caiado, 
o PSD tem chapa completa pra apre-
sentar nas urnas no ano que vem. 
vanderlan aparece como avalista da 
filiação em Goiás. 

BoM pra VilMar 
Apesar do sonho de ser senador um dia, 
vilmar rocha está sendo empurrado para 
tentar vaga na Câmara dos deputados. 

agora é fEdEral
Elias Vaz (PSB) está entre os deputados 
debruçados em gastos do Ministério da 
defesa. os gastos com leite condensado e 
chicletes tiveram justificativa convincente. 
Agora, falta explicar picanha, cerveja, car-
vão e bacalhau, que entraram no radar do 
grupo de deputados. 

UltiMato 

Jair Bolsonaro marcou data para finalizar 
a história do Aliança Pelo Brasil, que tem 
até o final do mês que vem para validar as 
assinaturas para sua criação junto à justi-
ça eleitoral. Tarefa difícil, já que, até ago-
ra, são apenas 67 mil assinaturas, quando 
serão necessárias quase 500 mil. Se não 
conseguir as assinaturas, Bolsonaro vai 
buscar filiação em outra sigla. A própria 
direção do Aliança passa a sonhar com a 
indicação para a vice, que, certamente, 
não terá Hamilton Mourão (PRTB).
 
jair patriota 
Enfrentando resistências pelo seu “jeiti-
nho”, mesmos nos partidos do Centrão, Jair 
Bolsonaro começa a definir o seu caminho. 
A preferência, hoje, seria o Patriota, onde 
enfrenta resistência de dirigentes de São 
Paulo e Rio. PSL, PTB, PR e Republicanos 
também já convidaram o presidente. 

coincidência
Patriot é o nome pretendido pelo ex-presi-
dente Donald Trump, caso opte por formar 
novo partido nos estados Unidos. 

soBrE Vacina
... israel deve ser o primeiro país a imu-
nizar toda a sua população, já no final 
de março.
... O Brasil sua para chegar a 3% da popula-
ção vacinada. 
... A semana deve ser marcada por parada 
técnica na vacinação. Por falta de produto.
... 78% da população não só defendem 
como querem a vacina. 
... Auckland, na Nova Zelândia, e Araraqua-
ra, no interior de São Paulo, entram em 
lockdown para segurar o contágio.
... o colapso no sistema de saúde chega a 
Santa Catarina. 

pErda 

final de semana marcado pela despe-
dida do ex-deputado e um dos maiores 
empreendedores do rádio em Goiás, 
Mané de oliveira. 80 anos de idade, 
mais de 50 de profissão. Chegou à As-
sembleia Legislativa duas vezes, com 
grandes votações, uma pelo PMDB e 
outra pelo PSDB. Com jeito turrão e 
de opinião forte, pessoa de bom trato. 
vítima de um câncer diagnosticado re-
centemente. Sai de cena com a mágoa 
de não ter assistido ao julgamento do 
assassinato de um dos filhos, o também 
cronista valério Luiz. 

giro pElo intErior
A articulação do governador Ronaldo 
Caiado começou o ano trabalhando fir-
me, em busca de adesão a prefeitos. Pra 
reforçar parcerias administrativas ago-
ra e a caminhada pela reeleição no ano 
que vem. A maior conquista foi Naiço-
tan Leite (PSDB), de Iporá. 

troco?
A operação lembra ação do então go-
vernador Marconi Perillo (PSDB), que 
tirou mais de duas dúzias de prefeitos 
do então PFL no seu primeiro mandato, 
levando Caiado à ira. 

dEscoBErto 
Manobra veio no momento em que o 
PSDB ensaiava um mergulho no interior, 
visando à eleição de 2022. Não anula, 
mas dificulta o trabalho do ex-prefeito 
de Trindade, Jânio Darrot, no comando 
tucano e apontado como nome mais 
forte para concorrer em 2022.

oBsErVando?
Partido com maior presença em Goiás, o 
MDB ainda estuda e ensaia os próximos 
passos para o ano que vem. A definição do 
nome  é fundamental. Mais cotado, daniel 
vilela, que preside a sigla, tem tomado cafe-
zinho sem se cansar, em várias polos.

o fiEl na Balança
Rogério Cruz não seria candidato à reelei-
ção de vereador. Convocado pelo Republi-
canos, ocupou a vice de Maguito vilela e, 
por força das circunstâncias, é o prefeito 
da capital hoje. O seu partido é objeto de 
uma disputa entre o MDB e o DEM. Cruz 
mantém, com habilidade, a aliança com 
os emedebistas. Por sua vez, o deputado 
Jeferson Rodrigues se mantém próximo 
do governador. O partido não tem nome 
pra lançar ao governo, mas pode compor 
chapa majoritária, devendo levar as con-
versas até o último minuto. 

noVa Missão 
Deputado Vítor Hugo está à frente 
da criação da Frente Parlamentar em 
Apoio ao Produtor de Leite. Aguarda 
aprovação do requerimento, com início 
imediato dos trabalhos. 

prodUção gloBal 1
Belíssimo o show de Maria Bethânia, trans-
mitido no sábado de Carnaval pela Globo-
play. Seguindo a tradição da baiana, de mis-
turar música e posia, em uma sensibilidade 
rara nos dias atuais. Pra assistir sem pressa. 

prodUção gloBal 2
Outra opção da plataforma é o docu-
mentário “Doutor Castor”. São quatro 
episódios de uma hora mostrando a 
trajetória do bicheiro Castor de An-
drade, que ganhou fama nacional, pri-
meiro bancando o time do Bangu, que 
foi vice-campeão brasileiro em 1985, e 
depois investindo na Mocidade inde-
pendente de Padre Miguel no samba. 
Sem esquecer o mundo da contraven-
ção. Vale a pena. 

sEMana dE dEcisão  
No campeonato goiano, acontece a fase 
semifinal em jogo único: Atlético x Apare-
cidense e Jaraguá x Goianésia, definindo 
os finalistas de 2020. Na Copa verde, o 
vila Nova tenta reverter a vantagem do 
Brasiliense, fora de casa, na quinta. No 
final de semana, será a vez da Série A. o 
Goiás tem que vencer o Bragantino na 
Serrinha pra tentar se livrar do rebaixa-
mento, enquanto o Atlético luta por vaga 
na Sul-Americana contra o Palmeiras, 
fora. Domingo de decisão no Maracanã 
com flamengo x inter. 

por qUE?
Sempre haverá o eterno candidato.

marcelohel@gmail.com

“Carnaval sem aglomeração é 
como chupar bala com papel”. 
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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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mata.
coronavírus

não ignore a segunda 
onda. respeite a vida.

mantenha o distanciamento social. 
use máscara e álcool em gel.

olimpiadas

Jogos de Tóquio: futuro presidente 
promoverá igualdade de gênero

Quem quer 
que se torne 
o próximo 

presidente do co-
mitê organizador 
das Olimpíadas de 
Tóquio deve ter um 
profundo conheci-
mento sobre igual-
dade de gênero, 
disseram os orga-
nizadores do even-
to nesta terça-feira 
(16), após o ex-líder 
Yoshiro Mori renun-
ciar por conta de co-
mentários sexistas.

Os preparativos 
para os já adiados 
Jogos Olímpicos en-
frentaram um novo 
turbilhão após os 
comentários feitos 

neste mês por Mori, 
que acabou renun-
ciando na última 
sexta-feira (12).

Em sua primeira 
reunião nesta terça-
-feira, o comitê de 
seleção de candida-
tos para chefiar os 
preparativos para os 
Jogos de Tóquio con-
cordou em cinco re-
quisitos para eleger o 
futuro líder, incluindo 
um profundo enten-
dimento de igualda-
de e diversidade de 
gênero e a capacida-
de de atualizar esses 
valores durante os 
Jogos, disseram os 
membros do comitê 
em comunicado.

Pré-requisito surge após 
renúncia de Yoshiro Mori
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