
www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 1.287
quarta-feira, 3 DE AGOSTO DE 2022

www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

los angeles

Comitê 
ParalímPiCo

Anunciado 
modalidades 

candidatas aos 
Jogos de 2028

esporte  | 8

 B
en

 R
ee

d/
IS

A

Go
in

fra

Ja
ne

 d
e A

ra
új

o/
Ag

ên
cia

 S
en

ad
o

Di
vu

lg
aç

ão
 / 

Se
co

m
 A

ná
po

lis

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) apresentou um projeto de lei para 
determinar aos presidentes da Câmara e do Senado um prazo para o 

recebimento da denúncia por crime de responsabilidade -  política |  4
Os interessados devem apresentar documentação necessária na Secretaria 
Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura até 12 de agosto -  cidades |  5

pra ter onde moraranápolis

ProPosta fixa Prazo Para 
reCebimento de denúnCia Por 

Crime de resPonsabilidade

insCrições abertas Para o 
Casamento Comunitário 2022

Via recebeu nova capa asfáltica, manutenção, limpeza e roçagem para garantir trafegabilidade e segurança aos romeiros
política  |   3

rodovia da fé

Governo ConClui reCuPeração da Go-237 
às vésPeras da romaria de muquém



2 quarta-feira, 3 de agosto de 2022política

marcelohel@gmail.com

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

a dúvida é Marconi

Muita coisa continua acontecendo nos 
próximos dias. o ex-governador Mar-
coni Perillo se mantém no centro. 
tem um acerto com o Pt para mon-
tar o palanque de Lula em goiás. 
apareceu a carta tucana, no meio 
do caminho, para viabilizar a Câma-
ra Federal, que anda bem movimen-
tado. Marconi sempre quis ser can-
didato a governador. ser deputado 
é atender à voz do bom senso. Mas 
é o caminho para ficar no ostracis-
mo em Brasília, já que a perspectiva tu-
cana não é boa. Com carta ou sem ela, 
a decisão continua na mão de Marconi.

Maior líder?

desistindo, Marconi deixa no arva per-
gunta: quem é o maior líder político de 
goiás? Marconi dividiu a preferência 
durante mais de uma década com Íris 
Rezende. Iris partiu quando, como Mar-
coni, estava sem mandato. 

lisauer fora

o Psd,que perdeu Henrique Meirel-
les na nano passado, perde agora 
Lisauer Vieira como candidato ao 
senado. dificilmente haverá jeito 
de encontrar um novo nome. Li-
sauer pode ser mais um na busca de 
mandatos de deputado federal

novo quadro
Conforme previsto, a sucessão em 
goiás será comandada por oito can-
didatos a governador. os mais estru-
turados serão Ronaldo Caiado (UB), 
gustavo Mendanha (Patrícia), Vitor 
Hugo (PL), mais a chapa que sair en-
tre Marconi Perillo (PsdB) e Wolmir 
amado (Pt). Caiado continua como 
favorito, com tendência forte, quase 
certa, de segundo turno.

auxílio Brasil resolve?

ainda há dúvidas mas o benefício de 
600 reais começa a ser pago na semana 
que vem. Bolsonaro já apresenta sinais 
de crescimento entre os mais pobres. É 
o que mostram as últimas pesquisas.

Bolsonaro na Mídia

o presidente resolveu ocupar espaços 
na mídia. deixa a globo falando sozi-
nha, mas vem se apresentando nas ou-
tras emissoras. diz pretender participar 
dos debates, mesmo se Lula não for.

BBB Brasil
a reta final está agitadas. Luciano 
Bivar (UB) saiu do jogo para buscar 
novo mandado de deputado federal e 
ser o presidente da Câmara na nova 
era Lula. se o petista for eleito. 
Pablo Marçal fez festa na conven-
ção e viu o PRos mudar de mãos de 
não vô. Marçal ficou na mão e a si-
gla deve apoiar Lula. andré Janones 
segue avante no mesmo caminho.

Bancada da 
tornozeleira
Mesmo cumprindo prisão domiciliar 
com direito a tornozeleira, Roberto 
Jefferson se lançou candidato a presi-
dente. Com a companhia do deputa-
do daniel silveira, lançado ao senado 
pelo Rio. Não é sério. os dois estão 
inelegíveis. É só pra criar confusão 
com a justiça eleitoral e dar discurso 
pro líder do pessoal.

o que falta
entre os presidência eis, andré Jano-
nes pode sair. Roberto Jefferson faz 
parte da esculhambação. Pablo Mar-
çal fica pra próxima. e Álvaro dias 
pode entrar de última hora.

aposta do ptB

atuando há vários ano s no s bastido-
res e na gestão pública, eduardo Ma-
cedo puxa a chapa do PtB, que busca 
representação em Brasília. a campa-
inha foi lançada no final de semana 
em grande estilos.

pela educação

No Pt, o ex-reitor da UFg, edwards 
Madureira se posiciona na articulação 
de uma bancada da educação. No final 
do último mandato na reitoria, sentiu 
na pele o corte de verbas. Mas conse-
guiu consolidar foco na tecnologia, en-
tre outros avanços, na UFg.

aposta eM Jeferson

Uma das apostas conservadoras é Jefer-
son Rodrigues (Republicanos). em segun-
do mandato e com votações crescentes, 
é pastor licenciado e tem atuado junto a 
lideranças e no terceiro setor. determi-
nado, é um dos nomes novos que busca 
espaço na Câmara Federal.

câMara dá o ritMo

Com 25 parlamentares envolvidas na 
eleição, a Câmara Municipal de goiânia 
deve ter mais problemas para realizar 
sessões, que já vem sendo presididas 
pelo vice Clécio alves. em 2018, foram 
eleitos o senador Jorge Kajuru, o depu-
tado federal elias Vaz e os estaduais 
alysson Lima, eduardo do Prado e Viní-
cius Cirqueira. a turma era outra.

Besteirol 
a pauta parou na votação de projeto 
que cria o dia do CaC. de Colecionador, 
atirador e Caçador. Que vem sendo 
desvirtuado pela política e pela falta de 
concreto. Parece que a cidade não tem 
coisa mais importante pra discutir.

alego taMBéM no cliMa

a primeira sessão da alego também 
não rendeu. a falta de quórum deve ser 
uma constante. Nessa semana tem as 
convenções. Na semana que vem, os 
registros. depois, o início da campanha.

vila é vila

Mais pontos perdidos. Mas já é um 
segundo turno com melhor começo. 
agenda tripla para a semana. o time 
de aspirantes joga contra o lanterna 
Juventude em casa para vencer e as-
segurar a classificação. Já com acesso, 
o time feminino inicia a semifinal da 
terceirona contra o taubaté, que tem 
melhor campanha. Na série B, a meta 
é vencer o Ituano no serra pra conso-
lidar a recuperação.

por que?
as articulações só acabam quando 
terminam.

“Na política, promessa é dúvida”   
(Dito popular)
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Parlamento

Alego vota pacote de matérias de 
deputados na próxima semana

com trabalhos condu-
zidos pelo presidente 
Lissauer Vieira (PSD), 

o Plenário do Legislativo 
goiano retomou as suas 
atividades, na tarde desta 
terça-feira, 2, após o fim 
do recesso parlamentar 
do mês de julho. A sessão 
seguiu ritos regimentais, 
como a leitura de matérias 
do Expediente, e a apre-
sentação de projetos e re-
querimentos por parte dos 
parlamentares. Em segui-
da, o presidente anunciou 
a transferência da pauta 
da Ordem do Dia, conten-
do 88 matérias, a maioria 

assinada por deputados, 
para a próxima terça-feira, 9.

Ao justificar a decisão, 
Lissauer chamou a atenção 
para o prazo estabelecido 
pela Justiça Eleitoral para 
a realização das conven-
ções partidárias, período 
em que todas as legendas 
devem oficializar a escolha 
de seus candidatos. “Retor-
nando os trabalhos, após 
o período de recesso, e 
compreendendo que todos 
os deputados da Alego es-
tarão em convenções par-
tidárias, ao longo de toda 
essa semana, vamos trans-
ferir a pauta da Ordem do 

Dia. Sabemos que o prazo 
das convenções vence na 
próxima sexta-feira, 5, e 
entendemos a correria de 
todos em prol das defini-
ções eleitorais. Portanto, 
a pauta da sessão de hoje 
está transferida para a 
próxima terça-feira, 9”, in-
formou o presidente.

Mesmo se tratando de 
um semestre em que par-
te dos esforços dos de-
putados estaduais estará 
concentrada na campanha 
eleitoral (com início ofi-
cial em 16 de agosto), os 
trabalhos da Assembleia 
Legislativa continuarão 
sendo realizados, dentro 
e fora das dependências 
da Casa. A Mesa Direto-
ra dessa 19ª Legislatura 

reforça a responsabilida-
de e o compromisso de 
todos os parlamentares 
goianos com os anseios 
da população do estado, 
os quais se empenharão 
para continuar garantin-
do políticas públicas em 
benefício dos municípios.

A sessão ordinária híbri-
da da próxima terça-feira, 
9, terá início às 15 horas, 
no plenário Iris Rezende 
do Palácio Maguito Vilela. 
Os trabalhos poderão ser 
acompanhados pela po-
pulação e imprensa pela 
TV Alego (canais 3.2 da TV 
aberta, 8 da NET Claro e 7 
da Gigabyte Telecom), pelo 
site oficial do Parlamento 
(portal.al.go.leg.br) e, ain-
da, pelo canal do Youtube.

Poderão ser votadas na 
sessão ordinária da próxima 
terça-feira, 9, matérias de 
deputados e do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás 
(TCE-GO). Nesse segundo 
semestre, os parlamentares 
continuarão realizando as 
sessões em formato híbrido.

Constam da pauta prévia 
da Ordem do Dia 88 proje-
tos de autoria parlamentar, 
sendo 37 em fase de apre-
ciação definitiva e 49 em 
primeira etapa de votação. 
Há, também, um projeto 
de autoria parlamentar em 
fase de discussão e votação 
única e outro com parecer 
favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção (CCJ). E, ainda: uma ma-
téria relativa à prestação de 

contas do TCE-GO, referente 
ao exercício de 2018.

Dentre as matérias de 
autoria parlamentar, poderá 
ser aprovado, em definitivo, 
o reconhecimento do arte-
sanato produzido com Ca-
pim do Brejo, no município 
de Serranópolis, como Patri-
mônio Cultural Imaterial de 
Goiás. A propositura, de au-
toria do deputado Delegado 
Eduardo Prado (PL), consta 
do processo legislativo de 
nº 5980/21. Outra propos-
ta do parlamentar, tam-
bém voltada ao reconhe-
cimento como patrimônio 
goiano, trata-se do açafrão, 
produzido no município 
de Mara Rosa. O texto 
está protocolado no pro-
cesso de nº 4501/21.

a assembleia retomou as suas 
atividades, em Plenário, nesta 
terça-feira, 2, após o fim do recesso 
parlamentar. os trabalhos foram 
conduzidos pelo presidente Lissauer 
Vieira, que, após seguir ritos 
regimentais, anunciou a transferência 
da pauta da Ordem do Dia, contendo 
88 matérias, em sua maioria, de 
autoria de deputados, para a próxima 
terça-feira, 9. Ao justificar a decisão, 
Lissauer chamou a atenção para 
o prazo estabelecido pela Justiça 
Eleitoral para a realização das 
convenções partidárias, que 
termina nesta sexta-feira, 5
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A sessão ordinária híbrida da próxima terça-feira, 9, terá início às 15 horas, no plenário Iris Rezende do Palácio Maguito Vilela

câmara municiPal de aParecida de Goiânia

Presidente André fortaleza faz discurso de inauguração 
dos trabalhos legislativos do semestre

Na manhã desta terça-
-feira, 02, o Presidente da 
Câmara, vereador André 
Fortaleza (MDB), fez uso 
da tribuna para inaugurar 
a primeira sessão do se-
mestre. No discurso, André 

reforçou que seu mandato, 
desde o início, em janeiro 
de 2021, é pautado por um 
Poder transparente e inde-
pendente, sem submissão.

O Presidente também 
lembrou que a nota que 
o Tribunal de Contas dos 
Municípios de Goiás (TCM/
GO) concedeu à Câmara 
indica que o compromisso 
com a transparência é a 
marca da gestão.

Dando seguimento, An-
dré Fortaleza relatou que 
hoje o órgão tem mais de 

um milhão e duzentos mil 
reais na conta e cerca de 
sete milhões no fundo de 
aparelhamento da Câma-
ra, o que gera em média 
setenta mil reais por mês. 
Sobre custos com mídia, 
informou que o gasto é de 
apenas 77 mil reais.

A despeito da evolução 
na questão da transparên-
cia e austeridade, o Presi-
dente afirmou que essa 
postura nada mais é que 
sua obrigação e garantiu 
que vai honrar o voto de 

confiança recebido pelos 
pares.

Com abertura do ex-
pediente para debates, o 
vereador Fábio Ideal (PP) 
comentou sobre o fato 
de que mesmo durante o 
recesso parlamentar ne-
nhum vereador ficou pa-
rado, sempre buscando o 
melhor para Aparecida.

Em sua fala, o vereador 
Gleison Flávio (MDB) elo-
giou a gestão da Câmara 
pela grande economia re-
alizada. Na mesma linha, 

Marcos Miranda (Republi-
canos) também ressaltou a 
correta gestão do dinheiro 
público que a Câmara vem 

desenvolvendo. Já o vere-
ador William Panda (PSB) 
aproveitou para enaltecer 
a transparência da Câmara.
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Presidente da Câmara, vereador André Fortaleza (MDB)

durante primeira 
sessão do semestre, 
Fortaleza ressaltou 
transparência 
de sua gestão
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senAdO federAL

Proposta fixa prazo para recebimento de 
denúncia por crime de responsabilidade

O parlamentar afirma 
que a Constituição 
Federal remete à 

lei em sentido formal a 
regulação do processo e 
julgamento de condutas 
ilícitas cometidas por 
determinados agentes 
públicos. Todavia, alega 
Kajuru, as regras proces-
suais para impeachment 
“possuem lacunas inad-
missíveis em processo 
de tamanha gravidade”. O 
tema está disposto na Lei 
1.079, de 1950.

O senador destaca que 
atualmente não existe pra-
zo para que os presidentes 
da Câmara e do Senado 
se manifestem a respeito 
de denúncias que chegam 
até as duas Casas do Le-
gislativo. Assim, “graves 
imputações às maiores 
autoridades da Repúbli-
ca podem permanecer 
esquecidas por tempo 
indeterminado, sem uma 
resposta adequada a seus 
autores e à sociedade”.

Conforme o PL 
1.401/2022, recebida a 
denúncia, ela será lida 
no expediente da sessão 
seguinte e despachada a 
uma comissão especial 
eleita, da qual participem 
representantes de todos 
os partidos para emitir 
parecer. A decisão pelo re-
cebimento ou não da de-
núncia deve ser proferida 
no prazo de seis meses e, 
do despacho do presidente 
que indeferir o recebimen-
to da denúncia, caberá re-
curso ao Plenário. 

“O prazo proposto, de 
seis meses, é bastante 
dilatado se comparado 
com aqueles das demais 
etapas do processo. Ocor-
re que o eventual recebi-
mento da denúncia pode 
deflagrar um quadro de 
instabilidade política, ao 
colocar o processo no 
centro do debate nacio-
nal. Esse lapso temporal, 
portanto, permite ampliar 
o debate público e a re-

flexão sobre imputações 
de tamanha gravidade”, 
explica o senador.

STF
Kajuru lembra ainda 

que, sobre essa brecha le-
gal, recentemente o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu, em agravos regi-
mentais interpostos nos 
mandados de segurança, 
que é impossível pleitear 
em juízo a obrigação de 
receber ou não a denún-

cia, pois inexiste no orde-
namento jurídico norma 
que exija o processamento 
automático ou com prazo 
estabelecido de pedido de 
impeachment.

“O projeto que ora apre-
sentamos tem por objetivo 
eliminar essa verdadeira 
anomia na Lei 1.079, ins-
tituindo prazo para que 
os presidentes da Câmara 
— ou do Senado, conforme 
o caso — manifestem-se 
acerca das denúncias de 

sua competência.” 
O PL 1.404/2022 

ainda não foi distribuí-
do às comissões e não 
teve a relatoria defini-
da.  Natureza política 
Os crimes de responsa-
bilidade são  espécies de 
infrações político-admi-
nistrativas cometidas por 
figuras do alto escalão da 
administração pública, en-
tre eles, presidente da Re-
pública, ministros de Esta-
do, ministros do Supremo 

Tribunal Federal, procura-
dor-geral da República e 
governadores. 

Conforme a Lei 1.079, 
são exemplos de crimes 
de responsabilidade atos 
que atentem contra a 
existência da União;  o 
exercício dos direitos po-
líticos, individuais e so-
ciais;  contra a segurança 
interna do país; contra a 
Lei Orçamentária; e con-
tra o cumprimento das 
leis e decisões judiciais. 

o senador Jorge Kajuru (Podemos-
go) apresentou um projeto de lei 
para determinar aos presidentes da 
Câmara e do senado um prazo para o 
recebimento da denúncia por crime 
de responsabilidade (PL 1.401/2022)
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Regras processuais para impeachment possuem lacunas inadmissíveis, argumenta Jorge Kajuru

eLeIções 2022

Democracia Cristã oficializa candidatura de Eymael a presidente

O partido Democracia 
Cristã (DC) oficializou hoje 
(2), em sua convenção na-
cional, José Maria Eymael 
como candidato da legen-
da à Presidência da Repú-
blica. Será a sexta vez em 
que Eymael concorrerá ao 
cargo de presidente. A con-
venção do partido ocorreu 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 
(Alesp), na capital paulista. 

“Vamos levar o nosso 
país onde ele merece estar, 
a serviço das famílias do 
Brasil. O compromisso cen-
tral do Democracia Cristã 
é o compromisso com os 

valores da família. Todos 
nós, democrata-cristãos 
temos esse compromisso. 
Olhar os brasileiros, cui-
dar dos brasileiros, cuidar 
um dos outros. É isso que 
a nação espera do próxi-
mo presidente da Repú-
blica”, disse o candidato.

O candidato à vice-
-Presidência da República 
não foi oficializado nesta 
terça-feira pelo partido e 
será escolhido nos próxi-
mos dias pela comissão 
executiva do diretório na-
cional da legenda.

Biografia
Nascido em Porto Ale-

gre (RS), Eymael cursou 
filosofia e direito na Pon-
tifícia Universidade Cató-
lica (PUC) do Rio Grande 
do Sul. Formou-se em 

direito, com especializa-
ção em direito tributário, 
e atua como empresário 
há 50 anos nas áreas de 
marketing, comunicação 
e informática.

Como líder universitá-
rio, Eymael presidiu o Cen-
tro Acadêmico São Tomás 
de Aquino da Faculdade 
de Filosofia da PUC-RS e a 
Federação dos Estudantes 
de Universidades Particu-
lares do Rio Grande do Sul 
(FEUP). Nessas funções, 
coordenou campanhas na-
cionais e regionais como a 
do Barateamento do Livro 
Didático. Em 1962, ingres-
sou no Partido Democra-
ta Cristão (PDC) em Porto 
Alegre, passando a atuar 
na Juventude Democrata 
Cristã. Eymael foi deputa-
do constituinte.
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O candidato à vice-Presidência da República não foi oficializado pelo partido e será escolhido nos próximos dias 

É a sexta vez que o 
candidato concorre 
à Presidência
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anápolis

estão abertas as ins-
crições para o Casa-
mento Comunitário 

de 2022. Os casais interes-
sados têm até o dia 12 de 
agosto, de 8h às 18h, para 
apresentar toda a docu-
mentação na Secretaria 
Municipal de Integração 
Social, Esporte e Cultura. 
São 200 vagas disponíveis 
e, para participar, o casal 
deve comprovar que pos-
sui renda per capita de até 
um salário mínimo mensal.

O matrimônio será ce-
lebrado de forma ecumê-
nica e os noivos podem 
levar cinco convidados. A 
celebração está prevista 
para setembro, porém, a 
data exata será divulga-
da posteriormente. Além 

de arcar com as despesas 
cartorárias, aluguel do 
espaço e decoração para 
a cerimônia, a Prefeitura 
de Anápolis também dis-
ponibilizará dois convites 
impressos, bem-casados, 
buquê de flores, fotogra-
fia instantânea e bufê.

O Casamento Comu-
nitário viabiliza a união 
civil para os casais que 
ainda não formalizaram 
sua situação devido aos 
altos custos de um pro-
cesso particular. Para fins 
jurídicos, a oficialização é 
o que garante os direitos 
e deveres dos cônjuges e 
possibilita que os envol-
vidos escolham o regime 
patrimonial que regerá o 
relacionamento.

Os noivos devem apre-
sentar a seguinte docu-
mentação (original e có-
pia):  Solteiro: Certidão de 
Nascimento legível e atu-
alizada (últimos 6 meses), 
RG, CPF, comprovante de 
endereço atualizado (úl-

timos 3 meses), Carteira 
Profissional do noivo e da 
noiva e comprovante sala-
rial dos noivos.

Viúvo: Certidão de Ca-
samento com averbação 
do óbito legível e atuali-
zada (últimos 6 meses), 

RG, CPF, comprovante de 
endereço atualizado (últi-
mos três meses), Carteira 
Profissional do noivo e da 
noiva e comprovante sa-
larial dos noivos.

Divorciado: Certidão de 
Casamento anterior com 

averbação do divórcio le-
gível e atualizada (últimos 
6 meses), RG, CPF, compro-
vante de endereço atua-
lizado (últimos 3 meses), 
Carteira Profissional do 
noivo e da noiva e compro-
vante salarial dos noivos.

os interessados devem 
apresentar documentação 
necessária na secretaria Municipal 
de Integração social, esporte e 
Cultura até 12 de agosto
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São 200 vagas disponíveis e, para participar, o casal deve comprovar que possui renda per capita de até um salário mínimo mensal

trindade

Prefeitura e Estado alcançam mais de 2 mil famílias 
com Programa Mãe de Goiás

Houve a entrega, nesta 
terça-feira (02/08), de mais 
625 cartões do Programa 
Mães de Goiás, promovido 
pelo Governo do Estado, em 
parceria com a Prefeitura de 
Trindade. Com isso, foram 
atingidas 2.002 famílias 
trindadenses. E houve uma 
surpresa, com o depósito 
de três meses de benefício 
para cada uma, somando R$ 
750, de uma vez.

O secretário estadual 
de Desenvolvimento So-
cial do governo, Welling-
ton Matos, foi quem deu a 
boa notícia para as mães 
que compareceram na Feira 
Coberta para a entrega dos 
cartões às beneficiadas.

Ele explicou que o valor 
mensal de R$ 250 foi acu-
mulado e depositado hoje 
mesmo para utilização das 
famílias em situação de 

vulnerabilidade cadastra-
das. Por outro lado, alertou 
que o acesso ao benefício, 
que vai durar 12 meses, 
no mínimo, exige que os 
dados estejam atualizados 
no Cadastro Único.

“As mães têm de ter 
filhos até seis anos de 
idade, matriculados regu-
larmente, e com cartão 
de vacinação em dia”, re-
forçou Wellington Matos. 

Além disso, as mães não 
devem ficar mais de três 
meses sem movimentar 
os valores, que retornam 
aos cofres estaduais como 
indicador de que a benefi-
ciária não precisa mais.

O vice-prefeito de Trinda-
de, Alcione Acácio, represen-
tou o prefeito Marden Júnior 
no evento. “Para a mãe que 
precisa nesse momento, 
esse valor ajuda muito a 

complementar as finanças 
dessas famílias, ajuda na 
compra do pão, do gás, do 
leite”, enfatizou.

O programa está ligado 
em Trindade à Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social. A titular da pasta, 

Gabriela Alves, destacou 
que alcançar mais de 2 
mil mães de dezembro até 
agora é muito significativo. 
“Este é um benefício que vai 
dar mais qualidade de vida 
aos filhos das famílias mais 
vulneráveis”, destacou.
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Foco é atender famílias em situação de vulnerabilidade econômica

Beneficiadas vão receber R$ 250 por mês, mas foram surpreendidas com o 
depósito de R$ 750 de uma vez nesta terça-feira (02/08). o valor foi acumulado 
por três meses. Com mais 625 cartões entregues, já foram beneficiadas 2.002 
famílias trindadenses em oito meses, desde que programa foi lançado no município
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Direitos Do ConsumiDor 

Procon Goiás divulga ranking 
das empresas mais reclamadas

o Procon Goiás di-
vulga, nesta terça-
-feira (02/08), os 

rankings de atendimento 
(denúncias e reclama-
ções) dos consumidores 
relativos ao mês de ju-
lho deste ano. No mês, o 
órgão de defesa do con-
sumidor recebeu 6.049 
denúncias e reclamações, 
sendo a maior parte con-
tra empresas de telefonia, 
energia elétrica e bancos. 
As campeãs em queixas 
são Claro, Tim, Enel e Cai-
xa Econômica Federal.

No ranking elaborado 
a partir de registros fei-
tos por telefone e pre-
sencialmente, as mais 
reclamadas são Claro, 
Caixa Econômica Fede-
ral e Tim, com 87, 78 e 

60 registros, respecti-
vamente. Já o ranking 
baseado nos registros 
feitos pela internet, por 
meio do Procon Web, 
apresenta Claro, com 
89 registros, Tim, 48 
registros, e Enel, com 
47 demandas. Este é o 
segundo mês consecu-
tivo em que essas em-
presas aparecem entre 
as mais reclamadas.

Entre as principais 
situações relatadas pe-
los consumidores estão 
fila de banco, proble-
mas contratuais, pro-
blemas no fornecimen-
to de energia elétrica 
e cobranças indevidas 
por serviços já pagos 
anteriormente ou nun-
ca utilizados. 

A divulgação atende 
à determinação de Lei 
de Acesso à Informação 
(LAI), e visa auxiliar o 
cidadão no momento da 
compra de produtos ou 
serviços. “Os rankings fi-
cam disponíveis no site 

do Procon e podem ser 
consultados a qualquer 
momento, ajudando o 
consumidor a evitar dor 
de cabeça e transtornos”, 
explicou o superinten-
dente do Procon Goiás 
Levy Rafael Alves.

Denúncias podem ser 
feitas pelo telefone 151 
(Goiânia) ou (62) 3201-
7124 (interior). Já as re-
clamações podem ser 
feitas presencialmente 
na sede do órgão (Rua 
8, n 242, Ed. Torres, Cen-

tro de Goiânia) ou pela 
internet, por meio do ca-
nal Procon Web.

Ranking
Confira os rankings 

no site do Procon Goiás: 
www.procon.go.gov.br.

empresas do ramo de telefonia, 
energia elétrica e bancos são as 
que mais motivaram queixas de 
consumidores em julho deste ano. No 
período, Procon goiás recebeu cerca 
de 6 mil denúncias e reclamações
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Cobranças indevidas e problemas contratuais estão entre as principais queixas apresentadas ao Procon Goiás em julho

infraestrutura

Governo conclui recuperação da GO-237 às vésperas 
da Romaria de Muquém

O Governo de Goiás con-
cluiu a recuperação da 
GO-237, entre Niquelân-
dia e o distrito de Mu-
quém, no Norte do Estado. 
Executadas pela Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra), 
as obras abrangeram sete 
quilômetros da rodovia e 
vão garantir mais trafe-
gabilidade e segurança 
aos romeiros que, a par-
tir da próxima sexta-feira 
(05/08), participam da 
Romaria à Nossa Senhora 
D’Abadia do Muquém.

Além da reciclagem de 
base, aplicação de nova 
capa asfáltica e sinaliza-

ção nesses sete quilôme-
tros da GO-237, a Goinfra 
promoveu serviços de 
manutenção ao longo 
de toda a via, como ro-
çagem, operação tapa-
-buraco e limpeza dos 
sistemas de drenagem. 
Os investimentos esta-
duais chegaram a mais 
de R$ 1,6 milhão na via 
que é conhecida como 
“Rodovia da Fé”.

Romaria
Com o tema “Maria 

acompanha meu re-
gresso à Romaria”, a Ro-
maria à Nossa Senhora 
D’Abadia do Muquém 

ocorre de 5 a 15 de agos-
to. Em 2022, a tradição re-
ligiosa completa 274 anos, 
atraindo milhares de fiéis 
de todo o Brasil.

No primeiro dia do 
evento, a abertura será às 
16h, com a procissão do 
Andor com a imagem de 
Nossa Senhora D’Abadia. 
O percurso feito pelos 
romeiros começa na sa-
ída da Igreja Matriz da 
Paróquia São José, em Ni-
quelândia, passa por 45 
quilômetros da Rodovia 
da Fé, visita a Paróquia 
Nossa Senhora da Abadia 
e finaliza com a chegada 
ao Santuário de Muquém.
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Obras executadas na GO-237 asseguram trafegabilidade aos milhares de romeiros que visitam Muquém

Conhecida como Rodovia da Fé, via recebeu nova 
capa asfáltica, manutenção, limpeza e roçagem para 
garantir trafegabilidade e segurança aos romeiros
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coca-cola dá um gás 
no seu negócio

em 2022, a Coca-Cola completa 80 anos de atuação 
no Brasil. a empresa mantém um ciclo sólido de 

investimentos no país, no patamar de R$ 3 bilhões anuais, 
fomentando diversas ações de impacto social e ambiental. 

agora, anuncia um aporte de aproximadamente R$ 
200 milhões para alavancar os negócios de pequenos 

empreendedores. Para reverenciar essas oito décadas de 
uma relação pautada em contribuir para uma sociedade 

mais justa e sustentável, a companhia olha para o amanhã. 
a campanha “desejos para o futuro” marca essa relação 
de longo-prazo ao celebrar esta trajetória e explorar os 
anseios da empresa para os próximos anos, a partir de 
ações que podem ser iniciadas e realizadas hoje. Para 

reforçar o dNa socialmente responsável da marca, a 
Coca-Cola decidiu que a comemoração deste marco 

seria coletiva e pelo bem maior e anuncia seu robusto 
plano de apoio ao varejo. a proposta é fornecer 

as ferramentas necessárias para que os pequenos 
empreendedores alcem voos cada vez mais altos.

5º encontro 
centro-oeste do Puma

exposição de veículos antigos será realizada nos dias 20 e 21 
de agosto de 2022, em Pirenópolis. trata-se do 5º encontro 
Centro-oeste do Puma, veículo que foi ícone dos esportivos 
da época. Na ocasião será lançado o novo modelo da marca, 

após quase 60 anos. a cidade se prepara para receber, nos 
dias 20 e 21 de agosto de 2022, “pumeiros” de todo o país, 

além dos apaixonados por veículos esportivos interessados 
em conhecer de perto o novo modelo, que promete ser um 
sucesso de críticas e de mercado, marcando a retomada da 

indústria automobilística legitimamente brasileira. o evento 
terá início na manhã de sábado, 20, com a recepção dos 

veículos Pumas, que ficarão expostos para visitação até o 
meio dia de domingo, 21, no espaço Beira Rio. são esperadas 
cerca de duas mil pessoas que poderão apreciar mais de cem 

veículos de diversos modelos da marca Puma, entre eles, o gt 
Lumimari e os mais raros. os visitantes contarão ainda, com 

uma praça de alimentação completa para lazer.

inauguração
a partir do dia 4 de agosto, goiânia vai ganhar mais uma 

super loja da Ri Happy. a tradicional franquia de brinquedos 
ficará na Avenida 136, esquina com Rua 135, no Setor Marista, 

a nova loja Ri Happy vai funcionar das 8h30 às 20h e a 
unidade terá muitas novidades.

convenção de tatuagem
tatuagem, música e gastronomia são a pedida do próximo 

fim de semana em Goiânia, em três dias de muita diversão no 
goiás tattoo Festival - gtF, maior convenção de tatuagem do 

Brasil. O evento será realizado no Espaço Dois Ipês, no Clube 
Jaó, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, com abertura dos portões 

diariamente às 10 horas.  o gtF contará com 155 tatuadores 
confirmados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 

Tocantins, Distrito Federal, Minas Gerais e Mato Grosso; e é 
uma oportunidade para fazer tatuagens com profissionais 

renomados, todos reunidos em um único local.

Rústico - No dia 
11 de agosto, o 
ícone da música 
sertaneja, Zezé di 
Camargo, chega 
à anápolis, na 
estância Nobel 
com a sua turnê 
‘Rústico’, fruto 
de seu novo 
projeto solo, 
para um show 
ao vivo, repleto 
de clássicos e 
emoções.

Palestrante - o 
diretor comercial da 
Vincer Inteligência 
Imobiliária, darilo 
Petineli, prestigiou 
o estrategista 
imobiliário gleybiony 
Camargo, que foi 
palestrante no 
meeting da última 
etapa do condomínio 
horizontal alto da Boa 
Vista. o evento foi 
realizado no cinema 
do Passeio das Águas 
shopping.

Harvard - a biomédica goiana Bruna Rodrigues 
acaba de voltar de Cambridge (eUa), onde fez um 
treinamento de anatomia avançada na Universidade 
de Harvard, pela academia americana de anatomia, 
para ampliar seus conhecimentos na área estética.

Mais Presente O Boticário - Com intuito de 
beneficiar e ampliar a experiência e a jornada 
de seus consumidores, o Boticário lança o 
Mais Presente O Boticário, plataforma para 
resgate de benefícios que complementa os kits 
presenteáveis de edição limitada da marca, 
disponível nas 14 opções exclusivas de dia 
dos Pais. O Mais Presente Boticário é mais 
um passo da marca para oferecer soluções 
inovadoras na categoria de presenteáveis, 
reunindo uma curadoria de experiências 
pensadas para encantar o presenteado
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los angeles

Comitê Paralímpico anuncia modalidades 
candidatas aos Jogos de 2028

o Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC, 
sigla em inglês) 

anunciou nesta terça-feira 
(2) que 33 modalidades se 
candidataram para inte-
grar o programa da Para-
limpíada de Los Angeles 
(Estados Unidos), em 2028. 
Segundo a entidade, trata-

-se de um número recorde. 
A definição dos esportes 
selecionados sairá no fim 
de janeiro de 2023.

A relação tem as 22 mo-
dalidades que estarão nos 
Jogos de Paris (França), em 
2024. As outras 11 são que-
da de braço, paraescalada, 
futebol de paralisados ce-

rebrais (PC, antigo futebol 
de sete), golfe, caratê, dança, 
futebol em cadeira de rodas 
(também chamado power 
soccer), vela, surfe, handebol 
em cadeira de rodas e vôlei 
sentado de praia. Duas de-
las (futebol de PC e vela) 
buscam retornar ao pro-
grama, após o deixarem 

após a edição do Rio de Ja-
neiro, em 2016. As demais 
querem estrear no evento.

“Receber um recorde 
de 33 candidaturas mos-
tra a força crescente dos 
esportes no movimento 
paralímpico. Nossa meta 
é formatar um programa 
competitivo e atraente, 

que mostre a diversidade 
do movimento. A Para-
limpíada é o evento mais 
transformador do mundo 
e nós acreditamos, fir-
memente, que Los Ange-
les 2028 será um divisor 
de águas em termos de 
conscientização, de perfil 
e de impacto”, declarou 

Collen Wrenn, oficial-che-
fe de Entrega dos Jogos, 
em comunicado do IPC.

A Paralimpíada de Los 
Angeles será realizada en-
tre 15 e 27 de agosto de 
2028. Os Jogos de Paris, 
por sua vez, estão confir-
mados entre 28 de agosto 
e 8 de setembro de 2024.

Lista reúne 33 esportes, sendo que 
22 deles já estarão em Paris 2024
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