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Divulgada nesta quarta-feira (10/08), sondagem indica reeleição do atual governador já no 
1º turno; Candidato do União Brasil também venceria eventual disputa de 2º turno
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pesquisa diagnóstiCo aponta ronaldo 
Caiado Com 57% dos votos válidos
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Unidos por caiado e Marconi

a traição é a coisa mais pragmática e comum 
em toda eleição. Não poderia ser diferente em 
2022, já que o que mais vale é vencer. o mo-
vimento começou com prefeitos tucanos e se 
espalha por alguns grupos. Como o PsdB op-
tou por lançar apenas o candidato ao senado, 
o grupo de prefeitos, puxado por Carlos alber-
to Leréia (Minaçu), defende lutar pela eleição 
de Marconi e, relembrando os bons tempos e 
de olho em parcerias administrativas, anun-
ciar apoio à reeleição de Ronaldo Caiado. Cai 
por terra todo o discurso de oposição ao atual 
governo. Mas pode ser eficiente para Marco-
ni, principalmente. a conferir.
 
rUsgas rUMo ao senado
Do lado da base caiadista, a paz maior fica 
com Lisauer Vieira (Psd), que desistiu de con-
correr ao senado e ganhou a coordenação da 
campanha. alexandre Baldy (PP), delegado 
Waldir (UB) e Vilmar Rocha (Psd), os candi-
datos avulsos, passam a disputar lideranças 
no interior. o primeiro a sofrer foi Vilmar, que 
teve que negar boatos de uma precoce desis-
tência, antes mesmo de começar a campanha. 
Já Waldir quer fidelidade total dos companhei-
ros de partido e chegou a dizer que iria tra-
balhar para excluir da chapa de candidatos a 
deputado aqueles que não estão com ele na 
disputa pelo senado. Com campanha curta 
à vista, é provável que o ambiente continue 
pesado até o final.

dia de assinar
a Faculdade de direito da UFg recebe hoje 
mobilização para a coleta de assinaturas na 
Carta pela democracia, elaborada pelo pes-
soal da UsP, e que já conta mais de 800 mil 
signatários. o documento será apresentado 
oficialmente amanhã, 11, na capital paulista. 
Mas a mobilização goiana estará presente 
também na Cidade de goiás.
 
gUstavo, o priMeiro
gustavo Mendanha (Patriota) foi o primeiro 
candidato a governador a se registrar junto à 
Justiça eleitoral. Prazo vai até o dia 15.

coM viniciUs, são 9

No apagar das luzes para a realização das 
convenções, o PCo decidiu lançar Vinícius 
Lima como candidato a governador. Com isso, 
passam a ser 9 os pretendentes. 

Marçal fora. 
por enqUanto
Continua o clima de feira no Pros. Com o co-
mando entregue de volta ao goiano eurípe-
des Jr (criador da sigla e alvo de denúncias), o 
partido decidiu não registrar a ata que apro-
vou o nome de Pablo Marçal à presidência da 
República. o apoio, agora vai para Lula (Pt). 
o número de postulantes cai pra 11. Pode di-
minuir ainda mais com a desenhada negativa 
para o registro de candidatura de Roberto Jef-
ferson (PtB), que cumpre prisão domiciliar e 
tem direitos políticos cassados.

Bolsonaro cresce? 
até qUando?
auxílio Brasil turbinado, Vale gás dobrado e 
duas parcelas do auxílio aos caminhoneiros 
começam a circular. Junto, a expectativa da 
campanha de Bolsonaro para crescimen-
to nas pesquisas. No final de semana, as 
pesquisas simpáticas ao líder do pessoal 
estavam mais simpáticas do que o normal. 
a semana começou com a pesquisa banca-
da pelo banco Btg, que apontou para uma 
vantagem de 7 pontos para Lula. o desa-
fio presidencial continua sendo a rejeição, 
batendo na casa dos 53%, segundo essa 
pesquisa. Junto com os benefícios, houve 
a divulgação da primeira deflação em dois 
anos, puxada pela redução no preço dos 
combustíveis e da energia.
 
caMpanha à vista
Terça-feira, dia 16, será o primeiro dia oficial de 
campanha. o primeiro passo é a campanha de 
rua, que passa a ser liberada, com os eventos 
públicos e a distribuição de material de cam-
panha. Mais pra frente, o horário no rádio e na 
tV, tão contestado, mas que continua tendo 
influência na definião do voto. Lula presidente 
e Caiado governador vão aparecer mais.

Xandão assUMe

Uma semana antes do início da campanha, troca 
o comando do tribunal superior eleitorl. edson 
Fachin deixa o cargo, depois de uma série de 
estalos com o líder do pessoal e seus ministros. 
assume alexandre de Moraes, que está marca-
do por conduzir os processos contra fake news.

MUdanças eM cUrso
Em tese, está chegando ao fim a queda-de-bra-
ço na prefeitura de goiânia entre o grupo de Bra-
sília e os vereadores de goiânia. o time da casa 
parece que venceu. arthur Bernardes, o último 
notável vindo de Brasília, deixou o cargo, mas 
pretende manter escritório montado em goiâ-
nia. sabe-se lá pra fazer o que. o grupo de goiâ-
nia reúne os vereadores, que tem dado respaldo 
à gestão Rogério Cruz na Câmara Municpal.
 
atrasos à vista
empresas voltaram a abandonar trechos do 
Brt em goiânia. Com isso, podemos estar pre-
parados para conviver com um tempo maior 
de transtornos. Os progressos ficam adiados.

síndroMe de volta
a Band promoveu os primeiros debates para go-
vernador, em vários estados brasileiros. está de 
volta a síndrome do Líder da Pesquisa. o sujeito 
está na ponta e recebe orientação do seu marke-
ting, de aliados, do tio, da sogra, dos amigos para 
não ir ao debate, pra não ser atacado. a síndrome 
atacou Ratinho Júnior no Paraná, aCM Neto na 
Bahia e Romeu Zema em Belo Horizonte. teve in-
disposição e ate agenda lotada por eventos de uma 
campanha que nem começou. Fazer o que?

os sUplentes
Parece coisa à toa, mas a escolha do suplente de 
senador é importante. Luiz do Carmo (PsC) her-
dou a vaga de Caiado, em 2018. antes, Ciro Mi-
randa (PsdB) Herdou quatro anos de mandato 
com a eleição de Marconi Perillo, em 2010. Wil-
der Morais, hoje no PL, teve mais tempo ainda, 
depois de ver demóstenes torres ser cassado.

elias repercUte
o deputado federal elias Vaz (PsB) viu uma de-
núncia sua de volta ao noticiário nacional. É que o 
tribunal de Contas da União abriu investigação em 
torno da compra de Viagra e prótese peniana por 
parte das Forças armadas. o próprio líder do pes-
soal foi questionado sobre o tema nesta semana. 

ana iMortal

Pelas ondas do Whatsapp, recebo convi-
te para a instalação da academia Corum-
baense de Ciências, Letras, artes e Música. 
a notícia, em si, é consoladora. Uma nova 
entidade cultural renova o compromisso 
e a motivação de pessoas pra fazer cultu-
ra. sempre foi assim. entre as acadêmicas, 
a jornalista ana Cláudia Rocha, com quem 
dividi bancos de escola e de faculdade du-
rante bons 11 anos. a academia nasce no 
sábado à tarde no Cine teatro esmeralda. 
Que a academia seja zeladora e valorize os 
bens culturais de Corumbá, terra de Bernar-
do Élis e Benedito odilon Rocha.

inverno nos olhos
No inverno, com alta variação de tempera-
tura ao longo do dia e noite e a baixa umi-
dade do ar, aumentam as doenças oculares. 
Por isso, é tão importante identificar os 
sintomas, prevenir e cuidar corretamente 
dos olhos. Nesse período, é muito comum 
sentir a pele seca, lábios rachados e olhos 
ressecados. Para amenizar esses proble-
mas, mantenha-se hidratado e também re-
comenda-se usar um umidificador em casa 
e no trabalho, para melhorar a qualidade do 
ar interno.  ao notar alterações na visão, é 
aconselhável consultar um oftalmologista. 
enquanto alguns problemas de saúde ocu-
lar desaparecem facilmente, outros podem 
se tornar mais desconfortáveis e potencial-
mente perigosos sem atenção médica.  se-
gundo o oftalmologista Humberto Borges,  
Para manter a visão saudável,   é importan-
te limpar os olhos corretamente,  mergu-
lhar uma flanela limpa ou algodão em água 
morna e colocar na pálpebra fechada por 5 a 
10 minutos e em seguida, massagear por 30 
segundos. Fique de olho na sua saúde

por qUe?
de repente, as pesquisas voltam a ter credibi-
lidade para um dos lados da balança.

“A conquista da liberdade é algo que faz 
tanta poeira que, por medo da bagunça, 

preferimos, normalmente, optar pela 
arrumação.”    (Carlos Drummond de Andrade)
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eleições 2022

Pesquisa Diagnóstico aponta Ronaldo 
Caiado com 57% dos votos válidos

o Instituto Diagnósti-
co, em parceira com 
o site Diário de Goi-

ás, divulgou nesta quarta-
-feira (10/08) uma nova 
pesquisa sobre a sucessão 
estadual. O governador 
Ronaldo Caiado (União 
Brasil) aparece na lideran-
ça isolada com 47,6% das 
intenções de voto na es-
timulada, com vantagem 
de 21,6 pontos porcentu-
ais sobre o segundo co-
locado. O levantamento 
mostra que Caiado hoje 
venceria no 1º turno, com 
57% dos votos válidos. 

Em segundo lugar, o ex-
-prefeito de Aparecida de 
Goiânia Gustavo Menda-
nha (Patriota) foi mencio-
nado por 26% dos eleito-
res. O deputado federal 
Vitor Hugo (PL) tem 5,9% 
das intenções de voto, em 
terceiro lugar. A quarta 

mais citada foi Cintia Dias 
(Psol), com 1,7%. Ela apare-
ce numericamente à frente 
do ex-reitor da PUC-Goiás 
Wolmir Amado (PT), em 
quinto, com 0,9% das in-
tenções de voto. 

Também foram citados 
Helga Martins (PCB), com 
0,7%; André Antônio Fer-
reira (Pros), que teve a sua 
candidatura retirada, com 
0,4%; e Edgar Diniz (Novo), 
com 0,4%. Os eleitores 
dispostos anular, votar em 
branco ou que seguem in-
decisos somam 16,5%.

Votos válidos
Considerando apenas 

os votos válidos – excluin-
do brancos, nulos e eleito-
res que não responderam 
–, se a eleição fosse hoje, 
o governador Ronaldo 
Caiado seria reeleito já 
no 1º turno com 57% dos 

votos, de acordo com a 
pesquisa Diagnóstico.

Distante 25,9 pontos 
porcentuais do atual go-
vernador, Gustavo Men-
danha soma 31,1% dos 
votos válidos. Em terceiro 
lugar, Major Vitor Hugo 
marca 7%. Juntos, os de-
mais candidatos ao go-

verno de Goiás registra-
ram 4,9% dos válidos.

Segundo Turno
Mesmo em cenário de 

desfecho da eleição em 
1º turno, o Instituto Diag-
nóstico também sondou 
o eleitorado sobre um hi-
potético 2º turno entre o 

atual governador Ronaldo 
Caiado e o segundo colo-
cado, Gustavo Mendanha. 
Nesta simulação, Caiado 
seria reeleito com 54,3% 
das intenções de voto, con-
tra 36,3% do ex-prefeito. 
Brancos, nulos e eleitores 
indecisos são 9,3%. 

A pesquisa Diagnóstico 

foi realizada entre os dias 
4 e 7 de agosto e ouviu 
900 eleitores em todas as 
regiões do Estado. A mar-
gem de erro é de 3,2 pon-
tos porcentuais para mais 
ou para menos. A pesquisa 
foi registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
sob o nº GO-09336/2022.

divulgada nesta quarta-feira (10/08), 
sondagem indica reeleição do atual 
governador já no 1º turno; Candidato 
do União Brasil também venceria 
eventual disputa de 2º turno
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Divulgada ontem, 10, sondagem traz números altamente positivos para a reeleição do governador Ronaldo Caiado

Lideranças políticas de 
Goiânia se reuniram nesta 
terça feira (09/08), no di-
retório regional do União 
Brasil (UB), para se apre-
sentarem ao governador 
Ronaldo Caiado (UB) como 
uma frente de trabalho 
que vai buscar votos pela 
reeleição do atual governo 
em todas as regiões da ca-
pital. Suplentes de verea-
dores eleitos, presidentes 
de partido e lideranças 
de bairro formam o gru-
po de 27 integrantes, que 
atua diretamente junto às 
comunidades e vai defen-
der o projeto de Caiado e 
do candidato a vice, Da-
niel Vilela (MDB).

Ao definir as lideranças 
presentes como interlocu-
tores diretos da popula-

ção, o governador Ronaldo 
Caiado reconheceu o apoio 
dos líderes goianienses 
como balizador do traba-
lho voltado para o cidadão. 
“Ninguém mais do que vo-
cês conhecem a cidade de 
Goiânia”, defendeu. “Não 
tem outra maneira de se 
fazer política que não seja 
com o apoio de cada um 
aqui. Vocês vão ter orgu-
lho do trabalho que nós 
vamos fazer em parceria 
com a prefeitura”, decla-
rou Caiado, lembrando da 
parceria que estabeleceu 
com os gestores munici-
pais na atual gestão. 

Candidato a vice-go-
vernador, o ex-deputado 
federal Daniel Vilela des-
tacou que “Goiânia é uma 
caixa de ressonância não 

só para as cidades vizi-
nhas, mas para todo o Es-
tado”. Às lideranças que se 
juntaram na frente pela 
reeleição, Daniel reforçou 
a importância desse apoio 
para buscar a vitória. “São 
pessoas que lutam pela 
cidade há muito tempo, 
lutam pelas suas causas, 
suas bandeiras e comuni-
dades”, disse.

Presente no encontro, o 
prefeito de Goiânia, Rogé-
rio Cruz, enalteceu a pro-
jeção política do grupo de 
participantes que, embora 
não tenham mandato, so-
mam milhares de votos 
de eleitores goianienses. 
“Essa força é necessária. A 
partir de agora temos que 
caminhar todos juntos”, de-
fendeu Rogério Cruz.

À frente da Chefia de 
Gabinete da Prefeitura de 
Goiânia, Firmino Alves, re-
forçou o pedido de junção 
de forças. “Precisamos res-
gatar a dignidade e a mo-
ral na política”, disse Firmi-
no, apontando os valores 
éticos e morais consolida-
dos ao longo dos anos na 
vida pública de Ronaldo 
Caiado. “Goiás precisa de 
um governador que tenha 
coragem, que trabalhe e 
possa andar de cabeça er-
guida em qualquer lugar 
desse Estado”, acrescentou.

Omar Conselheiro (Pa-
triota), que é suplente de 
vereador e atua na região 
Sudoeste de Goiânia, lem-
brou a onda de violência 
que assolava Goiânia e a 
transformação da vida na 

capital durante a gestão 
de Caiado. “Foi um gran-
de marco a diminuição da 
violência. No quesito se-
gurança pública, não vi um 
governo melhor”, avaliou.

Liderança na região 
Noroeste de Goiânia e ex-
-vereador por Goiânia, Mi-
zair Lemes Júnior (MDB), 
enfatizou a importância da 
parceria entre as diferen-
tes esferas da administra-

ção pública para levar me-
lhorias aos moradores da 
cidade. “A parceria já tem 
mostrado os resultados e 
vai ser mais produtiva ain-
da no próximo governo de 
Ronaldo Caiado”, disse Mi-
zair, elencando conquistas 
alcanças pela sua comuni-
dade na gestão de Caiado, 
como o esgotamento sani-
tário, segurança e regulari-
zação fundiária.
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 O governador Ronaldo Caiado durante encontro com lideranças 
políticas de Goiânia, no diretório regional do União Brasil (UB)

Com atuação direta em comunidades da capital, suplentes de vereadores, presidentes 
de partido e lideranças de bairro reforçam compromisso de trabalhar pela reeleição de Caiado

Lideranças políticas de Goiânia consolidam frente de 
apoio à reeleição do governador



4 QUINTA-feIrA, 11 de agosto de 2022cidades

Requisitos paRa a adesão ao Núcleo de coNciliação Fiscal (NcF)
 Estar em dia com o cumprimento de todas as obrigações positivas ou negativas, 
mediante a comprovação; em casos de multas;
 Não ter participado de outra conciliação fiscal nos últimos três anos, nos casos de 
débitos integralmente quitados;
 Ter transcorrido o prazo mínimo de cinco anos da data de participação em concil-
iação que tenha sido anulada ou cassada, nos termos da lei complementar nº 168, de 
22 de outubro de 2019;
 Não ser reincidente, em casos de multas;
 O parcelamento deve estar em atraso, pois a adesão ao Núcleo de Conciliação é 

apenas para débito vencido;
 O contribuinte que participou de equidade ou de REFIS anteriores e que não conse-
guiram quitar as parcelas, podem aderir ao NCF;
 O núcleo concede a vantagem a quem não consegue nenhuma equidade (descontos 
diretos em multas), veio para ajudar esses contribuintes que não tem condição de 
pagar as suas dívidas.
É importante destacar que,  quem partic ipa do Núcleo de Conci l iação,  não 
poderá partic ipar do REFIS deste ano,  uma vez que já recebeu um benefíc io 
f iscal  do município.

apaRecida de goiâNia

Núcleo de Conciliação Fiscal oferece 
parcelamento de dívidas em até 54 vezes

o núcleo concede ao 
contribuinte mais 
uma possibilidade 

de conciliar débitos fiscais 
e tributários, mediante 
cumprimento a requisitos 
pré estipulados pela se-
cretaria da Fazenda, tais 
como: não ser reinciden-
te; não ter participado de 
conciliação ou REFIS nos 
últimos dois anos; maior 
prazo de parcelamento em 
até 54 vezes; e redução de 
juros até 70% de desconto.

A facilidade no parce-
lamento é o maior dife-
rencial do serviço. É o que 
explica a superintenden-
te de Receitas Tributárias 
da Secretaria da Fazenda 
de Aparecida, Ana Pau-
la Vilela. “No REFIS, por 
exemplo, o parcelamento 

é feito em até 12 vezes, 
ao contrário do Núcleo, 
em que o parcelamento 
do débito se estende em 
até 54 vezes. Isso possibi-
lita ao contribuinte ficar 
em dias com a prefeitura 
com parcela e planeja-
mento que cabem no seu 
bolso”, explica a gestora.

De acordo com Ana 
Paula, em apenas uma se-
mana houve um aumento 
de 399% no valor das 
negociações, em compa-
ração ao valor diário das 
conciliações antes do ser-
viço ser ofertado ampla-
mente nas unidades SAC’s 
do município. “Isso sig-
nifica que o contribuinte 
está vindo negociar seus 
débitos por conta da fa-
cilidade que ele precisa e 

que a prefeitura disponi-
biliza pra ele”, garante.

O NCF também propor-
ciona condições vantajo-
sas para o contribuinte 
acertar as contas com a 

administração munici-
pal e evitar que o nome 
seja inscrito no cadastro 
de Dívida Ativa.

“Esse novo atendimen-
to vai facilitar a vida do 

contribuinte e criar uma 
cultura de educação fis-
cal permanente em nossa 
cidade Os contribuintes 
merecem ser atendidos 
com excelência! E o 

mais importante é que 
os atendentes estejam 
preparados para atender 
a quem chega com pro-
blemas”, destacou o pre-
feito, Vilmar Mariano. 

O Núcleo de Conciliação Fiscal 
(NCF) passou a integrar os serviços 
ofertados pelas unidades de Serviço 
de Atendimento ao Cidadão (SAC)
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De acordo com Ana Paula, em apenas uma semana houve um aumento de 399% no valor das negociações

aNápolis

Entre os itens mais procurados para o Dia dos Pais, 
calçados e roupas têm maior variação de preço

O consumidor que for às 
compras para presentear 
os pais, que comemoram 
seu dia no próximo domin-
go, 14, deve ficar atento às 
promoções e ofertas. E é 
exatamente por isso que 
o Procon Anápolis realizou 
pesquisa de preços entre 

os produtos mais procura-
dos para a data e elaborou 
comparativo com a finali-
dade de orientar as pesso-
as em relação às variações 
de valor encontradas.

Entre os itens calçados 
e acessórios, o sapatênis 
disparou, com variação de 

251% e preço entre R$ 
39,90 e R$ 139,99. Para 
aqueles que preferem dar 
roupas, a camisa social 
manga longa ocupou o se-
gundo lugar, com diferença 
de 249,84% e preço en-
tre R$ 39,99 e R$ 139,90. 
Logo em seguida, vem a 
calça jeans reta, que variou 
247,59%, com valores osci-
lando de R$ 39,99 a R$ 139.

No quesito perfumes, 
o Azzaro Pour Homme 
(100ml) sofreu variação 

de 114,81% e preço entre 
R$ 228,11 e R$ 490. Em 
segundo lugar, Silver Scent 
(100ml), com valor de R$ 
194,48 a R$ 410. O levan-
tamento foi realizado en-
tre os dias 1º e 5 de agosto 
e envolveu 14 estabeleci-
mentos em várias regiões 
do município de Anápolis. 
Para consultar a pesquisa 
completa e o relatório téc-
nico, basta acessar https://
www.anapolis.go.gov.br/
pesquisas-procon/.

Csasasa:
O sasasa
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Entre os itens calçados e acessórios, o sapatênis disparou

Diferença no valor do sapatênis chegou a 
251% em levantamento do Procon Anápolis 
realizado entre os dias 1º e 5 de agosto
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Mais Mix, 
Mais Diversão

desde 2021, Fanta vem se posicionando 
como um antídoto contra o ´cinza´ do 

mundo com a campanha “Colorful People”, 
que celebra os jovens de espírito que 

querem evocar o lado colorido da vida. 
Fanta convida as pessoas a se divertirem 

e apreciarem um momento de indulgência 
em suas rotinas, criando experiências mais 

coloridas e cheias de sabor. No Brasil, a 
marca acaba de lançar o sabor regular 
Maracujá, inovando e aumentando o 

portfólio de sabores existentes: Laranja, 
Uva e guaraná.  o sabor Maracujá já foi 

testado no mercado brasileiro em 2012 na 
edição limitada e, agora, volta como opção 

regular de Fanta para os consumidores 
da marca inquietos por novidades. Uma 
pesquisa realizada pela marca no Brasil, 
mostrou que o maracujá era o próximo 
sabor mais desejado do refrigerante no 

país. Fanta Maracujá já está disponível nos 
mercados de todo o Brasil em embalagens 

mini (200ml/220ml ou 250ml), lata 310ml 
ou 350ml e Pet de 2L.  

exposição 
agropecuária

exibindo animais de elite premiados 
nacionalmente, o estande da agropecuária 

V2 Flamboyant, uma das unidades de 
negócio do grupo Flamboyant, está 

entre os mais visitados da 75ª exposição 
agropecuária do estado de goiás. o plantel 

recebe uma rotina de cuidados e manejo 
diferenciada. Caso da matriz eXUBeRaNCe 

FIV da Louz e do touro adeLIo da Louz 
(foto). o touro iniciou sua trajetória nas 

pistas em 2017, consagrando-se campeão 
em todas as categorias que passou. de 

bezerro a touro sênior, foram 13 importantes 
reconhecimentos. atualmente, ele não 

participa de competições, estando reservado 
à comercialização de sêmen.

conexão que aliMenta
 opyt promove distribuição de caldo para 

moradores do setor estrela dalva. as 
famílias em situação de vulnerabilidade 

social do setor estrela dalva, em goiânia, 
ganharão alento e comida quente nesta 
quinta-feira, 11 de agosto. Isso porque a 

provedora de internet, opyt, em parceria 
com a Legião da Boa Vontade (LBV), realizará 

a segunda edição do projeto solidário opyt 
– Conexão que alimenta. a ação prevê a 

distribuição de 150 litros de caldo de frango 
e feijão, a partir das 18 horas, na Rua 24 de 

maio com a 28 de setembro.

Mirage Circus - está chegando 
os últimos dias do Mirage Circus, 
dois meses após a chegada para a 
temporada na cidade de goiânia, 
o espetáculo circense está em 
seus últimos momentos na capital 
goiana. em clima de despedida o 
Mirage Circus, traz para goiânia, a 
apresentação de Rodrigo teaser, 
que já rodou o mundo inteiro 
como o intérprete oficial do 
rei do pop, Michael Jackson. 
Rodrigo traz um repertório 
com belas apresentações, além 
de trazer muitas emoções e 
lembranças para os fãs de 
Michael. os shows ocorrem nos 
dias 11 e 12 de agosto.

O psiquiatra paulista dr. augusto Cury lançará na 
noite de 18 de agosto, o Programa gestão da emoção 
– “Mentes saudáveis & Lares felizes” em parceria com 
a FgR Incorporações. Como marco para início deste 
projeto, haverá uma palestra do autor e escritor mais 
lido do mundo, no stand de Vendas da incorporadora. 
a ação chancelará a empresa goiana com a 
certificação de “Responsabilidade Socioemocional”, 
fazendo dela a 1ª organização do Brasil com este 
selo. O programa tem a finalidade de revolucionar a 
saúde mental, melhorar as relações entre os membros 
de uma mesma família, amigos, vizinhos e tem a 
curadoria do especialista em mercado imobiliário, 
Marcus araújo. o evento contará também com 
transmissão ao vivo para os interessados, através de 
link disponível no @fgr_incorporacoes.

Governança no - agro  Melina Lobo, que é conselheira 
independente de empresas familiares fará a moderação 
do Forún debates, cujo tema é (Pesquisa governança 
no agro: experiências em goiás). o evento presencial 
será realizado no próximo dia 19 de agosto, no na acieg 
(associação Comercial, Industrial e serviços de goiás). 
os palestrantes são: enio Fernandes (sócio da terra 
agronegócios), evaristo Lira Baraúna (sócio proprietário 
e vice-presidente de conselho de administração do 
grupo Cereal) e Zé garrote (presidente do conselho de 
administração da são salvador alimentos e da adial). o 
público alvo são produtores rurais e organizações.

Festival Gastronômico - o Chef gilmar Borges - embaixador 
da gastronomia Brasileira pelo estado de goiás, e indicado 
novamente ao prêmio dólmã - edição 2022 (o “Óscar da 
gastronomia Nacional”), realizará a 6ª edição do “Festival 
gastronômico - Cozinha Raiz Pirenópolis”: o maior encontro 
de Chefs do Brasil. o evento acontecerá de 18 a 21 de agosto, 
numa grande estrutura montada, com o apoio da Prefeitura da 
charmosa cidade histórica goiana, no Largo da Beira Rio. 
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3° SimpóSio mulhereS que TranSformam

Gracinha Caiado ministra palestra sobre ações sociais 
durante simpósio com lideranças femininas em Brasília

as ações sociais de-
senvolvidas em 
Goiás foram temas 

do 3° Simpósio Mulheres 
que Transformam – Lide-
rança de Atitude, realizado 
nesta quarta-feira (10/08) 
no auditório do Interlegis, 
anexo ao Senado Federal, 
no Congresso Nacional, 
em Brasília. À frente das 
iniciativas, a primeira-da-
ma Gracinha Caiado falou 
sobre o trabalho em regi-
me de parcerias voltado 
para pessoas em situação 
de vulnerabilidade. “Con-
seguimos criar ações de 
governo para atender os 
goianos que mais preci-
sam da mão estendida do 
Estado, fazendo a diferen-
ça na vida das famílias”, 
pontuou a palestrante. 

“Quem vive em vulnera-
bilidade não pode esperar. 
Pessoas carentes têm pres-
sa de solução: remédio 
para a criança, alimento 
na mesa. Por isso, criamos 
o Gabinete de Políticas 

Sociais (GPS)”, lembrou 
Gracinha, que é responsá-
vel por coordenar a inicia-
tiva lançada em 2019. Por 
meio dela, o Estado cria 
ou monitora programas 
que atendem milhares de 
cidadãos nas suas mais di-
versas necessidades. Como 
exemplos, a primeira-da-
ma citou o Mães de Goiás, 
Crédito Social, Programa 
Universitário do Bem (Pro-
Bem) e Aprendiz de Futuro. 

Gracinha explicou que 
o direcionamento das 
ações foi balizado pelo 
Índice Multidimensional 
da Carência das Famílias 
(IMCF), um levantamen-
to inédito que mapeou 
os municípios com maior 
nível de desproteção so-
cial. Tal ferramenta au-
xiliou especialmente o 
período mais crítico da 
pandemia da Covid-19, 
quando essas distorções 
ficaram mais evidentes. 
“Fomos aos locais mais 
longínquos do Estado. 

Levantamos todas as co-
munidades quilombolas 
(87), os assentamentos 
rurais (420), e levamos 
de porta em porta esse 
alimento. Tudo em total 
parceria com os municí-
pios”, comentou. 

O trabalho social em 
Goiás possui a participação 
de muitas outras mulheres. 
“Toda segunda e quarta-
-feira falo com as primei-
ras-damas e gestoras so-
ciais dos 246 municípios 
goianos. Não adianta pen-

sar só em país ou Estado, 
se as pessoas moram nos 
municípios. Esse trabalho 
é feito com responsabili-
dade, atendendo critérios 
técnicos, e não políticos”, 
disse a primeira-dama. 
“Nosso maior sonho é que 
todo goiano tenha oportu-
nidade de educação, traba-
lho e geração de renda. Só 
assim nós podemos ter um 
Goiás melhor.”

Mediadora do evento, 
a advogada Antônia Cha-
veiro comentou que sua 

dissertação de mestrado 
foi desenvolvida na região 
de Cavalcante – uma das 
mais carentes do Esta-
do –, e que acompanha o 
trabalho desenvolvido ali 
pelo Estado. “Tenho visto 
uma mulher que trans-
forma, que se sensibilizou 
por uma necessidade real 
de toda nossa população, 
priorizando as necessida-
des do nosso povo”, disse à 
primeira-dama. 

A 3ª edição do simpósio, 
organizada pelo senador 

Luiz do Carmo, visa enalte-
cer o empoderamento fe-
minino. Além de Gracinha 
Caiado, várias palestran-
tes apresentaram ações 
relacionadas às suas áre-
as de atuação. São ini-
ciativas que fazem a di-
ferença na sociedade ou 
que impactam positiva-
mente na vida de outras 
mulheres. Independência 
financeira, mulheres na 
política e cargos de lide-
rança e gestão do tempo 
foram alguns dos temas.

Condução dos trabalhos voltados 
para famílias vulneráveis do estado 
foi um dos temas do evento, 
realizado no Congresso Nacional
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Gracinha Caiado fala sobre políticas sociais de Goiás durante evento em Brasília

Segurança hídrica

Saneago intensifica ações operacionais e obras 
para garantir abastecimento durante estiagem

Para assegurar o forneci-
mento de água nos 225 
municípios onde atua, a 
Saneago executa, ao lon-
go de todo o ano, um ex-
tenso planejamento de 
ações para enfrentamen-
to à estiagem. Na Região 
Metropolitana, a Saneago 
tem priorizado as ações 
operacionais visando a re-
dução de perdas de água 
na distribuição. A Compa-
nhia tem intensificado os 
esforços para combater 
rompimentos de rede, exe-

cutando varetamento em 
610 mil ligações de água, 
procedimento que utili-
za instrumento específico 
para rastrear vazamentos. 
A meta para este ano é a 
substituição de 150 mil 
hidrômetros volumétri-
cos, somente na capital, 
e executar a troca de 
10.100 ramais na rede de 
distribuição, para garan-
tir menos desperdício e 
mais água na torneira. 

Entre as ações de en-
frentamento ao período de 

estiagem, a Saneago au-
mentou o uso do Sistema 
Day Night, uma solução 
tecnológica que auxilia 
na redução das perdas de 
água na distribuição. No 
período noturno, o con-
sumo de água é menor, o 
que aumenta a pressão 
nas redes de distribuição 

de água. A companhia 
instalou 100 novos equi-
pamentos na região Me-
tropolitana, que reduzem 
gradualmente a pressão 
do sistema para o patamar 
mínimo durante o período 
noturno, e aumentam de 
maneira gradual no início 
da manhã. O resultado é 

a redução de vazamen-
tos e, consequentemente, 
do desperdício de água. 
Além de maior vida útil 
para as redes.

Em Goiânia, há três sis-
temas produtores de água, 
que utilizam dois manan-
ciais: o Meia Ponte (cap-
tação superficial) e Mauro 
Borges/João Leite (reser-
vatório). Os sistemas estão 
interligados, o que pos-
sibilita levar água do re-
servatório João Leite para 
atender as áreas do Siste-
ma Meia Ponte durante a 
estiagem, quando a vazão 
do rio reduz drasticamente 
devido à escassez de chu-
vas no período.

Essa importante inter-
ligação é o que garante o 
abastecimento em áreas 
da cidade, normalmente 
atendidas pelo Sistema 

Meia Ponte. A adutora de 
integração entre os siste-
mas Meia Ponte e Mauro 
Borges/João Leite permite 
o reforço do primeiro em 
800 litros por segundo nos 
momentos de necessidade.

Nos municípios do inte-
rior de Goiás e no Entorno 
do Distrito Federal, equi-
pes da Saneago realizaram 
estudos para definição de 
locais favoráveis à capta-
ção de água subterrânea, 
por meio de poços tubu-
lares profundos. Em 2021, 
foram perfurados 50 no-
vos poços, o que significa 
um incremento de 316 
litros de água tratada por 
segundo nos sistemas de 
abastecimento de água. 
Estes poços estão sendo 
interligados para garantir 
o abastecimento na estia-
gem de 2022.
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Operários trabalham na obra de adutora na Avenida Anhanguera

Companhia atua em diversas frentes 
de serviço em goiânia e em municípios 
que historicamente sofrem com a falta 
de água durante o período de seca, 
como aparecida e anápolis
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s a p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  a n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

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$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: ana Paula Pimentel.
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futebol

Com dois a menos, Palmeiras segura 
empate e se classifica nos pênaltis

Após um novo em-
pate sem gols, o 
Palmeiras bateu o 

Atlético-MG por 6 a 5 na 
disputa de pênaltis e se 
classificou para as semifi-
nais da Copa Libertadores 
na noite desta quarta-feira 
(10) no Allianz Parque, em 
São Paulo. O próximo ad-
versário do Verdão sairá do 
confronto entre Athletico-
-PR e Estudiantes (Argen-
tina), que voltam a se en-
frentar nesta quinta-feira 
(11) em La Plata, após 
empate sem gols no con-
fronto de ida na Arena da 
Baixada, em Curitiba.

Apesar de o confron-
to começar com um certo 
equilíbrio, o Palmeiras não 
demorou a assumir o co-
mando das ações, tendo 
como melhor oportunida-
de uma bola cruzada na 
área por Dudu aos 7 mi-
nutos. O passe tinha como 
alvo Gustavo Scarpa, mas 
Arana foi mais esperto e 
conseguiu o corte.

O panorama começou 
a mudar aos 27 minutos, 
quando o volante Danilo 
foi expulso pelo juiz, com 

auxílio do VAR (árbitro de 
vídeo), após cometer fal-
ta dura em Zaracho. Com 
isso, o Verdão passou a ter 
uma postura mais conser-
vadora, saindo menos para 
o ataque. Já o Galo apre-
sentava muitas dificulda-
des de criar, tendo como 
melhor oportunidade da 
etapa uma finalização de 
primeira de Hulk após cru-
zamento de Mariano.

Com desvantagem nu-
mérica, Abel Ferreira postou 
sua equipe de forma ainda 
mais fechada no segundo 
tempo. Sem espaços para 
jogar, o Galo encontrou 
muitas dificuldades de criar 
oportunidades. Já o Verdão 
compensou a ausência de 
um jogador com a maior 
capacidade técnica, para 
tentar fazer alguma coisa, 
como a finalização de Zé 
Rafael aos 10 minutos.

Cinco minutos depois o 
Atlético-MG teve sua opor-
tunidade mais cristalina, 
quando Mariano levantou 
a bola na área, onde Jair 
chegou finalizando com 
muito perigo de peixinho. 
Aos 21 foi Allan quem che-

gou bem, em chute de fora 
da área que parou em de-
fesa de Weverton.

A situação do Palmeiras 
se complicou ainda mais 
aos 36 minutos, quando 
Scarpa entrou de sola em 
Allan e acabou recebendo 
o cartão vermelho direto. A 
partir daí o Galo passou a 
colecionar boas oportuni-
dades de marcar, como um 
chute de Hulk que passou 
raspando aos 46 minutos, 
um cruzamento do camisa 
7 um minuto depois que 
terminou batendo na trave 
e um chute de muito longe 

de Junior Alonso que foi 
defendido por Weverton.

A questão é que do ou-
tro lado do gramado esta-
va um Palmeiras muito va-
lente, que segurou o 0 a 0 
até o final dos 90 minutos, 
antes dos quais o chileno 
Vargas acabou expulso 
após receber o segundo 
cartão amarelo na partida.

Decisão 
nos pênaltis

Na decisão por pênal-
tis, Hulk abriu as cobran-
ças batendo muito bem. 

Raphael Veiga não falhou 
para empatar. Nacho ba-
teu no meio rasteiro para 
voltar a dar a vantagem ao 
Galo. O paraguaio Gustavo 
Gómez deslocou o goleiro 
para deixar em 2 a 2. O 
volante Jair acertou o ân-
gulo em sua cobrança. E Zé 
Rafael bateu firme, no can-
to, e igualou novamente. 
Eduardo Sasha converteu 
a sua. O uruguaio Pique-
rez acertou uma bomba no 
ângulo, mas Junior Alonso 
chutou com categoria para 
fazer 5 a 4. Já Rony ven-
ceu a pressão e manteve 

a disputa aberta. Chegou 
então a vez de Rubens 
nas cobranças alternadas, 
e o volante bateu fraco, 
permitindo a defesa de 
Weverton. Restou então 
ao zagueiro Murilo a res-
ponsabilidade de decidir 
a disputa, e ele não falhou, 
garantindo uma classifica-
ção heroica do Verdão.

Após o confronto con-
tinental, o Palmeiras faz 
clássico com o Corinthians 
no sábado (13) pelo Bra-
sileiro. Um dia depois o 
Atlético-MG visita o Coriti-
ba no Couto Pereira.

Verdão supera o atlético-Mg 
e mostra força na Libertadores
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O próximo adversário do Verdão sairá do confronto entre Athletico-PR e Estudiantes (Argentina), que voltam a se enfrentar nesta quinta
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