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CERES, PARTIDOS CAMINHAM 
PARA DEFINIÇÃO DAS CHAPAS
Mesmo faltando aproximadamente 45 dias para o prazo final das convenções para a escolha dos nomes 
para as chapas de candidatos a prefeito e vice nas eleições 2020, partidos e lideranças políticas de Ceres já 
articulam com mais intensidade os nomes que estarão na disputa em 15 de novembro.

JV

“Não há solução milagrosa e talvez nunca exista”, afirmou o diretor geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, em uma entrevista coletiva virtual. “Os ensaios clínicos nos dão es-
perança. Mas isso não significa necessariamente que teremos uma vacina” eficaz, principal-
mente no longo prazo, disse.
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Uma decisão liminar pro-
ferida pelo juiz de Direito, Dr. 
Leonisson Estrela da Comarca 
de Rialma, suspendeu a sessão 
extraordinária marcada para o 
dia 3 de agosto, que julgaria o 
pedido de cassação do verea-
dor Ismael Rosa de Almeida 
Filho (PTB), o Ismaelinho.

O processo administrativo 
de nº 01/2020, teve início após 
uma denúncia apresentada 
pelo Sr. Israel Matozinho da Sil-

va Figueira, no dia 23 de abril de 
2020, informando que nos anos 
de 2015 e 2016, época em que 
Ismael foi presidente da Casa de 
Leis, o vereador teria praticado 
ato improbo ou indecoroso em 
desfavor do parlamento.

No dia 24 de fevereiro de 
2020, a Câmara Municipal de 
Rialma, por maioria dos votos, 
recebeu a denúncia e, após a 
intimação do vereador e demais 
diligências necessárias, foi de-

signada a sessão extraordinária 
para o julgamento do vereador.

A Comissão Processante 
foi formada pelos vereadores 
Paulinelly Carneiro como pre-
sidente; Antônio Ferreira na 
condição de relator e Rodrigo 
Pinheiro como membro.

O vereador Ismael Rosa im-
petrou Mandado de Seguran-
ça no mesmo dia designado 
da sessão, alegando, em sín-
tese, a extrapolação do prazo 

nonagesimal (90) dias para o 
término em definitivo do pro-
cesso de cassação e requereu, 
liminarmente, a suspensão do 
procedimento administrativo.

O pedido liminar foi defe-
rido pelo Dr. Leonisson, onde 
foi determinada a imediata 
suspensão do procedimento 
e a intimação das autoridades 
coatoras para apresentarem 
as informações que entende-
rem necessárias.

Lentidão e falha no sinal 
têm sido frequentes no 
uso da internet neste 

período de pandemia com a 
sobrecarga de utilização da 
internet fixa em casa. Não im-
porta a operadora, as queixas 
se assemelham no uso do wifi.

É neste período de larga uti-
lização com a proliferação de 
Lives e lazer por streaming que 
se constata como na maioria 
dos casos não passa de balela 
os pacotes de super velocida-
de alardeados pelas empresas 
na hora da oferta do serviço. A 
rede não aguenta a sobrecarga 
de tráfego de dados. Pior para 
quem depende da rede para o 
trabalho home office.

As entidades de defesa do 
consumidor e a Anatel têm 
recebido em torno de 30% a 
mais de queixas que no mes-
mo período do ano passado. 
Tente negociar com a sua 
operadora para solucionar o 
problema, ou obter um paco-
te com mais velocidade. Caso 
não tenha sucesso recorra ao 
Procon ou ao Poder Judiciá-
rio para abatimento do preço 
cobrado pelo serviço que não 
está conseguindo utilizar.

Para se adaptar a esta queda 
na qualidade do serviço o jeito 
é equilibrar o uso conforme o 
horário de menor demanda, e 
alternar com o consumo de da-

A Universidade Federal de 
Goiás (UFG) incorreu num 
erro monumental ao fazer a 
projeção de mortes da Co-
vid-19 em Goiás. A nota técni-
ca assinada pelos professores 
Thiago Rangel, José Alexandre 
Felizola Diniz Filho e Cristiana 
Toscano superestimou o volu-
me de óbitos, com o espantoso 
registro de erro de 215% a mais.

Pela projeção da UFG, Goi-
ás alcançaria no dia 31 julho 
um total de mortes de 5.360, o 
que conforme os professores, 
provocaria colapso na oferta 
de leitos clínicos e leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), caso o índice de iso-
lamento social continuasse 
abaixo dos 40% no estado.

Mas, a previsão catastró-
fica da UFG não confirmou, 
apesar de Goiás ter se mantido 

com isolamento abaixo de 40% 
desde maio. Contrariando os 
cálculos da instituição, o nú-
mero de mortes chegou no dia 
2 de agosto em 1.701, três vezes 
menos do que o projetado pe-
los professores que emitiram 
nota técnica. Ou seja, em vez 
de 5.360, Goiás alcançou 1.701, 
3,659 mortes a menos do que 
foi projetado com alarde.

O estudo furado dos pro-
fessores Thiago Rangel, José 
Felizola e Cristiana Toscano 
arranha a imagem da UFG e 
expõe a instituição ao des-
crédito, até porque levou o 
governo de Goiás a decretar 
o chamado lockdown 14×14, 
prejudicando enormemente 
as atividades econômicas.

A UFG ainda não se manifes-
tou sobre o erro da projeção dos 
óbitos da covid-19. Com G24hs

Dor de cabeça com internet lenta
CONSUMIDORES

dos móveis do telefone celular 
para menor sobrecarga da rede 
doméstica. Para filmes e vídeos 
procure opções que permitam 
baixar para assistir off-line.

Vale do São Patrício
Em Jaraguá, o Ministério 

Público através do promotor 
de justiça, Everaldo Sebastião 
de Sousa, em momento preté-
rito, celebrou um acordo junto 
às prestadoras de serviço de in-
ternet, onde ficou definido que 
todas as empresas tomariam 
providências, imediatamen-
te, para manutenção ou ade-
quação dos serviços, visando 
oferecê-los conforme previsão 
contratual, no aspecto da velo-
cidade e estabilidade do sinal. 

Acordou-se ainda que os 
casos de rescisão de contratos 
com o dispositivo de fidelida-
de, a critério do consumidor 

individualmente, serão re-
solvidos pelas empresas, de 
acordo com relatório de defi-
ciência dos serviços, com me-
diação do Procon municipal, 
quando houver necessidade.

Os eventuais prejuízos in-
dividuais de cada consumidor 
seriam analisados pelas empre-
sas, mediante relatório de uso do 
serviço, interrupção e velocida-
de, com acompanhamento do 
Procon municipal e do Ministé-
rio Público de Goiás (MP-GO), 
com estes dois órgãos realizando 
o monitoramento de eventuais 
reclamações dos consumidores.

Dano Coletivo
Ficou acertado que as em-

presas fariam a doação de 400 
cestas básicas, no valor de R$ 
50,00 cada uma, a título de 
dano coletivo, para a Funda-
ção Grace Machado, que as 
entregará a famílias em vulne-
rabilidade social.

Outras cidades do 
Vale do São Patrício
Para as demais cidades do 

Vale do São Patrício, não vi-
sualizamos medidas para res-
guardar os direitos dos consu-
midores quanto à qualidade 
da internet. Em Ceres e Rial-
ma, por exemplo, a situação é 
caótica, com serviços de bai-
xíssima qualidade.

ESTADO

RIALMA

UFG errou feio na projeção de 
mortes da covid-19 e ofereceu 
dados equivocados

Justiça concede liminar suspendendo sessão que julgaria 
pedido de cassação do vereador Ismael Rosa
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PEQUENAS FRASES 
QUE DIZEM MUITO

PRÉ-CANDIDATOS DE SANTA ISABEL 
SÃO APOIADOS PELO GOVERNADOR 
E PELO SEU VICE
A pré-candidatura de Laurismar 
(DEM) a prefeito e de Eumi 
(Cidadania) na pré-candidatura 
de vice contam com os apoios do 
governador Ronaldo Caiado (DEM) 
e do vice-governador Lincoln Tejota 
(Cidadania). Com esses apoios, a 
pré-candidatura da chapa Laurismar 
e Eumi se fortaleceu ainda mais e 
a chance de vitória da dupla nem 
se fala. O que pesa a favor deles, é 
que eles estão do lado do governo, 
e se por acaso forem eleitos, a 
possibilidade de carrear obras e 
recursos para o município de Santa 
Isabel é muito maior. Pode ter 
certeza, o prefeito que administrar 
uma cidade com o apoio do Governo 
do Estado, quem ganha com isso é 
a população e o município. Então, o 
eleitor tem que pensar nisso.

POPULAÇÃO DE URUANA 
NÃO ANDA SATISFEITA COM 
A ADMINISTRAÇÃO
A maioria da população de Uruana 
comenta, que até hoje, já se 
passaram mais de três anos, e a 
administração municipal ainda não 
conseguiu tampar todos os buracos 
das ruas da cidade. Pelo jeito, a 
conclusão desse serviço não será 
realizada por essa atual gestão, pois 
faltam apenas quatro meses para 
a mesma terminar. Com o tempo 
chuvoso que está se aproximando, 
aí que não faz mesmo. Durante 
sua campanha eleitoral, o então 
candidato, hoje prefeito, garantiu que 
faria uma administração que ficaria 
marcada na história administrativa 
de Uruana. A grande verdade, é que 
a administração de Uruana está 
sendo o inverso disso, será marcada 
como uma das gestões que menos se 
realizou em prol do município.

APARECE CADA TIPO 
DE CANDIDATO...
É só chegar o tempo da eleição, que 
aparece cada tipo de pré-candidato 
a prefeito que não tem a mínima 
chance de vitória e tão pouco está 
preparado, sem talento e competência 
para ocupar o cargo o qual quer 
concorrer. É o chamado candidato 
cara de pau, que para brilhar, só se 
usasse óleo de peroba. Esse naipe 
de candidatos, não tem ideal e nem 
propostas administrativas, e estão 
pouco gabaritados para exercer a 
função pretendida.

DO TÚNEL DO TEMPO

CHARGE DO MÊS
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•  O perdão é o único remédio que 
cura o coração do ódio e do rancor.

• Viver sem esperança talvez seja tão 
desagradável quanto viver sem amor.

• Viver o momento presente, 
desgarrado do passado, é um belo 
caminho para um futuro promissor.

• Aqueles que só criticam 
dificilmente encontrarão o menor 
espaço para os elogios.

• Se quer multiplicar a fortuna, 
então que jamais se esqueça 
daqueles que nada tem.

• Cada dia de nossa existência é uma 
nova vitória em nossa vida; a cada 
momento a Deus agradeça por mais 
uma etapa vencida.

Em dezembro de 1993, o médico Bráulio Brandão Rêgo, nascido no Estado 
da Bahia, foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Ceres com o título 
de Cidadão Ceresino. Na foto de arquivo do JORNAL DO VALE, aparece o então 
vereador Ademar José da Silva (autor da honraria) (e), quando fazia a entrega do 
diploma ao médico homenageado pela Câmara de Ceres. Lembrando que, Dr. 
Bráulio é o fundador do Hospital Bom Jesus, que é hoje, uma grande referência 
na Medicina em Ceres e na região. WM

EM RUBIATABA...
Um padre, uma mulher e um ex-
prefeito são os pré-candidatos a 
prefeito. O que sabemos deles, é 
que o padre está rezando demais 
para chegar à vitória; a mulher 
espera conquistar os votos de todas 
as mulheres para se eleger e o ex-
prefeito, está confiante que todo o 
eleitorado que votou nele há 16 anos 
atrás, que vote agora de novo pela sua 
vitória na eleição deste ano.

RAFAELL MELO VAI OU 
NÃO VAI À REELEIÇÃO?
Não tivemos contato direto com 
o prefeito Rafaell Melo (PP), mas, 
nos bastidores da política de Ceres, 
principalmente pelos comentários 
dos políticos da base aliada à 
administração do prefeito, pode-se 
dizer e afirmar, que a pré-candidatura 
de Rafaell à reeleição é de 100% 
certeza. O que falta mesmo é ele 
próprio confirmar isso. Por outro lado, 
tudo indica que Rafaell terá como 
adversário na disputa pela Prefeitura 
de Ceres, o grande algoz de seu pai na 
política, o ex-prefeito Edmário, que 
pelo andar da carruagem é o pré-
candidato da oposição. Sendo que é 
quase certo, que Dino será o vice na 
chapa.

FAVORITO ESTÁ NA 
BOCA DO POVO EM URUANA
Os fortes comentários lá em Uruana, 
dão conta, que o pré-candidato a 
prefeito Luiz Neto (PDT), conhecido 
como Luiz Favorito, é o mais 
preparado para ocupar o cargo 
e que o mesmo tem um plano 
administrativo extraordinário para 
executar, se caso for eleito, que 
colocará o município de Uruana nos 
trilhos do desenvolvimento. É de 
gente assim que o povo torce para 
entrar na política, de pessoa que 
esteja prepara para ocupar a função, 
e que tenha também os melhores 
projetos administrativos para o seu 
município e que ainda proporcione 
uma melhor qualidade de vida para a 
sua população.

ZÉ MÁRIO SE DESTACA NA 
CÂMARA DE SANTA ISABEL
Conforme ficamos sabendo, o 
vereador José Mário Calheiros está 
entre os parlamentares mais atuantes 
de Santa Isabel. A gente sabe que há 
outros, mas Calheiros, é o que mais 
se destaca dentre os demais edis 
daquela Casa de Leis. Zé Mário, como 
é mais conhecido, além de ser um 
cidadão muito simples, é uma pessoa 
bastante atenciosa com todos àqueles 
que o procuram. É sempre prestativo 
e tem trabalhado muito em prol de 
sua comunidade, tanto do Distrito de 
Cirilândia quanto de todo o município 
de Santa Isabel.
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UMA BONITA MENSAGEM

Não diga que não pode trabalhar em 
benefício dos outros. 

Quantos mudos dariam uma fortu-
na para poderem falar como você!

Quantos paralíticos suspiram pelos 
passos que você pode dar!

Quantos milionários lhe entrega-
riam suas riquezas, para terem um dé-
cimo da fé que você tem!

Não diga que não pode trabalhar!
Distribua os bens que Deus lhe conce-

deu, em gestos de bondade e palavras de 
carinho. (Do livro Minutos de Sabedoria)

JV
JORNAL DO VALE

www.jornaldovale.com

JV



TRÊS TOQUES

# Um filme: Destacamento Blood ( Direção 
de Spike Lee - Netflix)

## Um programa de rádio: Playlist 
(Sábado - 20h, Alvorada FM)

### Um podcast: Eldorado Expresso - 
Estadão (Spotify, Dezzer e outros)

LUIZ CLAUDIO

Conexão Política
 lclaudio.ceres@gmail.com

www.jornaldovale.com/blog/luiz-claudio.html
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PESQUISA 
O Instituto Paraná Pesquisas, realizou 
levantamento sobre a sucessão 
presidencial de 2020 e o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) aparece 
em primeiro com 29%, o ex-ministro 
Sérgio Moro (sem partido) teria 17% e 
Fernando Haddad (PT) com 13%.

COM LULA
No cenário com o ex-presidente Lula, 
Bolsonaro tem 27,5% contra 21,9% de 
Lula e 16,8% de Sérgio Moro.

SEM MORO
Sem o nome de Moro, Bolsonaro 
lidera com 31%,  Fernando Haddad 
teria 15% e Ciro Gomes (PDT) 11%.

DUELO
Em um eventual segundo turno com 
Sérgio Moro, Bolsonaro venceria com 
45% dos votos contra 35% de Moro.

PESQUISA II
A pesquisa foi realizada por telefone 
entre os dias 22 e 24 de julho e ouviu 
pessoas de 188 cidades de diferentes 
regiões de todo o Brasil. A margem de 
erro é de 2%.

RESISTÊNCIA
Mesmo tão longe das eleições e em 
meio a pandemia, chama a atenção a 
resistência do presidente Jair Bolsonaro, 
que se mantém com números sempre 
girando na casa dos 30%.

NA ÁREA
Sérgio Moro demonstra cada vez mais 
a intenção de disputar cargo político 
em 2022, mas ainda não decidiu por 
qual partido.

EM CASA
Roberto Jefferson, presidente nacional 

do PTB, já ofereceu a legenda para 
Bolsonaro disputar a reeleição. O PRB, 
o PRTB e o Patriotas seriam outras 
opções de Bolsonaro.

RESTA UM
Depois da Operação Lava Jato paulista 
atingir os tucanos José Serra e Geraldo 
Alckmin, só vai sobrando mesmo o 
governador João Dória para à disputa 
para a presidência pelo PSDB.

OLHA EU AQUI!
Outro ex Ministro que está animado 
para disputar a presidência pelo 
Democratas é Luiz Henrique 
Mandetta. Mandetta foi deputado 
federal e a passagem pelo Ministério 
da Saúde trouxe bastante visibilidade

E EU TAMBÉM!
O apresentador Luciano Huck também 
continua empolgado para entrar na 
disputa a presidente. O Cidadania seria 
o partido preferido de Huck.

SUCESSÃO NA CÂMARA
Uma eleição que já agita Brasília 
são as sucessões do Presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia e do Senado 
Davi Alcolumbre. A eleição é só 
em janeiro mas já toma conta das 
articulações nos bastidores do 
Congresso.

CENTRINHO?
O apoio ao presidente Bolsonaro e 
a sucessão na Câmara parece que 
vai rachar os partidos do chamado 
Centrão. DEM e MDB foram os 
primeiros a deixar o bloco.

TURMA NOVA
DEM e MDB buscam aproximação 
com o PSDB e o Cidadania e também 
com partidos mais à esquerda como 
PDT, PT, REDE e PSOL. A ideia é 
lançar o deputado emedebista Baleia 
Rossi para substituir Rodrigo Maia.

CHAPA BRANCA
Arthur Lira (PP) e Marcos Pereira 
(Republicanos), são os nomes mais 
citados no Palácio do Planalto para a 
disputa a presidência da Câmara dos 
Deputados.

BOMBEIRO
O ministro das comunicações, Fábio 
Faria (PSD), que também é deputado 
federal tem sido chamado de bombeiro 
pelos colegas da Casa. O ministro tem 

buscado melhorar a relação entres 
parlamentares e Governo.

NOVO COMANDO
O executivo do HSBC, André Brandão, 
aceitou convite e será o novo 
presidente do Banco do Brasil. André 
tem perfil moderno e discreto e vai 
substituir Rubens Novaes.

REFORMA
O senador Vanderlan Cardoso 
(PSD) foi escolhido para compor a 
Comissão Mista Tributária da Reforma 
Tributária no Senado.

ELEIÇÕES NA PAUTA
Em encontro realizado no sábado, 1º 
de julho, no Palácio das Esmeraldas, 
o Governador Ronaldo Caiado 
(DEM) presidiu reunião com líderes 
de partidos que compõem sua base 
eleitoral.

JUNTOS
Estavam presentes os presidentes e 
representantes do Avante, Cidadania, 
PSB, PSC, SD, DC, PDT, PRTB, PP, 
Podemos e Pros. A sucessão de pelo 
menos 40 municípios pautou as 
primeiras conversas.

DIÁLOGO
Presente no encontro com 
representante do PSB, o presidente da 
Assembleia Legislativa Lissauer Vieira, 
informou que o acordo proposto é que 
- caso um município tenha mais de 
um candidato da base, os presidente 
dos partidos devem dialogar para 
saber se há condições de compor.

SEM DIÁLOGO
“Mas há cidades que não tem jeito. 
Partido A ou B não abre mão. Aí o 
governador tomará a definição dele, 
pois ele é quem sabe o que irá fazer 
em cada cidade” declarou Lissauer.

NA PESQUISA
Outras lideranças presentes na 
reunião com Caiado, informaram que 
as pesquisas devem definir o processo 
de escolha dos nomes no interior.

SINAIS
Ninguém no meio político tem mais 
dúvidas que o prefeito de Goiânia, 
Iris Resende (MDB) será candidato a 
reeleição. Iris tem aparecido mais na 
mídia e feito vistorias surpresas nas 
frentes de obras.

NO PALÁCIO
O ex-governador Maguito Vilela foi 
recebido no Palácio Pedro Ludovico 
pelo governador Ronaldo Caiado. O 
motivo da reunião foi a implantação 
da Cervejaria Imperial em Jataí, mas 
a pauta política também foi pauta do 
encontro.

TAMOS AÍ...
Maguito Vilela aguarda decisão de 
Iris em Goiânia, mas caso Iris vá a 
reeleição, Maguito já articula uma 
nova candidatura ao Senado em 2022.

VICE
Pré-candidato a prefeito de 
Goiânia, o deputado estadual 
Talles Barreto (PSDB), pode ter 
na sua vice o Pastor José Messias, 
que preside a Assembleia de Deus 
Missão em Goiás.

CHAPA PURA
A estratégia é buscar a aproximação 
com o seguimento evangélico e como 
José Messias é filiado ao PSDB, uma 
chapa pura não é descartada por Talles.

DEFINIDO
O PSD bateu o martelo, e o nome do 
partido para a disputa em Goiânia 
será mesmo o do deputado federal 
Francisco Júnior. Com isso, Vanderlan 
Cardoso, fica e foca no Senado e mira 
o Governo em 2022.

PACOTÃO
A Coluna não perdeu as contas e já 
são 17 o número de postulantes à 
Prefeitura de Goiânia. O número deve 
cair bastante nas próximas semanas.

MENOR NÚMERO
O TCE-GO, Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás, divulgou na última 
semana de julho a lista dos gestores 
com contas irregulares e o total foi 
de 21. O número é o menor de todo 
o Brasil. O maior número é o de São 
Paulo que teve 7.361 gestores na lista.

EDITORIAL

Propor um desafio a si 
mesmo, ocupar o tempo livre, 
melhorar a estrutura do am-
biente doméstico ou resolver 
um problema que estava in-
comodando há tempos. Estes 
são apenas alguns dos motivos 
que levam as pessoas a colocar 
a mão na massa e executarem, 
elas mesmas, as reformas ou 
serviços necessários em casa.

Trata-se da cultura do “faça 
você mesmo” (“do it yourself”), 
prática muito antiga e comum 
em vários países do exterior des-
de 1950, que foi repaginada a 
partir de 2005 nos Estados Uni-
dos, como o movimento Maker. 
No Brasil, por muito tempo rei-
nou quase que soberano o há-
bito de contratar os serviços de 
construção, marcenaria, decora-
ção, paisagismo, limpeza, dentre 
outras necessidades domésticas.  

A disponibilidade de mão 
de obra vasta e barata era in-
discutível e colocar a mão na 

Faça você mesmo

massa não era parte das pre-
tensões de milhares de bra-
sileiros. Entretanto, cada vez 
mais tem sido difícil encontrar 
pessoas aptas a fazer alguns 
desses pequenos trabalhos 

domésticos com agilidade, 
profissionalismo e bom preço.

Quem nunca ficou dias es-
perando um pedreiro, eletri-
cista, marceneiro ou jardineiro 
aparecer para realizar o serviço 

combinado e não teve sequer 
uma satisfação sobre o motivo 
de ele não ter ido? Quem nunca 
pagou por um desses peque-
nos serviços domésticos e ficou 
muito insatisfeito com a quali-

dade do que foi executado?
A repetição desses fatos de-

sagradáveis ao longo dos anos, 
aliada à popularização dos ví-
deos na internet que explicam 
detalhadamente como fazer 
um serviço tem motivado, no 
Brasil, o “faça você mesmo”.   

Esta cultura vem se popu-
larizado gradativamente e, nos 
últimos meses, o tempo livre a 
mais em casa que a pandemia 
da Covid-19 trouxe também está 
sendo um estímulo para a prá-
tica. Essa prática está cada vez 
mais presente na vida das pesso-
as, podendo ser considerada até 
mesmo uma filosofia de vida.

No Vale do São Patrício os 
reflexos desse interesse em fa-
zer pequenas reformas e me-
lhorias em casa já são visíveis 
no comércio, onde lojas de 
materiais de construção ob-
servaram o aumento nas ven-
das nos últimos meses. O que 
você acha de tentar?

JV
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FRASE DO MÊS
Procure descobrir o seu caminho na vida. 
Ninguém é responsável por nosso destino, 

a não ser nós mesmos. Chico Xavier

ANDRÉ MARQUES

MARIO EUGENIO 
SATURNO 

Primeira Leitura
 primeiraleitura@hotmail.com

www.jornaldovale.com/blog/andre-marques.html

QUALIDADE
O Governo Estadual e a Prefeitura 
de Goiânia ocupam a 4ª posição nos 
rankings de transparência de estados e 
capitais nos gastos com a Covid-19. O 
levantamento foi realizado pela ONG 
Transparência Internacional.

PAPEL DO STF NA PANDEMIA
O ministro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), disse 
no dia 31 de julho, que a Corte, na pande-
mia, revalorizou o federalismo brasileiro 
ao decidir que a União, estados e municí-
pios possuem competência comum para 
atuar na saúde, na assistência social e no 
abastecimento alimentar.

TIRO CERTO...
A ideia do presidente do STF, minis-
tro Dias Toffoli, que é endossada por 
Rodrigo Maia, de uma lei que barre, 
por anos, a candidatura política de 
magistrados ou integrantes do Minis-
tério Público que deixem o cargo é tiro 
certo em eventual projeto eleitoral de 
Sérgio Moro.

RESTRIÇÕES A VIAGENS
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) disse no dia 30, que os países 
devem suspender restrições a viagens 
internacionais de forma gradual e com 
base em uma minuciosa análise de 
riscos, priorizando viagens essenciais 
para emergências. A OMS recomen-

da que as prioridades sejam dadas a 
viagens essenciais para emergências, 
ações humanitárias, viagens de equi-
pes essenciais e repatriações, afirmou 
a entidade em um comunicado. Uma 
nova onda de infecções no mundo 
todo forçou muitos países a restabele-
cerem restrições a viagens nos últimos 
dias. Agora a OMS pede que cada 
país conduza uma análise própria 
de riscos e benefícios e decida sobre 
suas prioridades, antes de retomar as 
viagens internacionais.

PREVIDÊNCIA PRORROGADA
Foi prorrogado prazo até 30 de setem-
bro para que 170 municípios goianos 
com Regime Próprio de Previdência 
efetuem a adequação da alíquota de 
contribuição do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS). O prazo 
venceu no dia 31 de julho.

AVALIAÇÃO DA FGM
A Federação Goiana dos Municípios 
(FGM) avalia que a medida evita 
apontamentos de irregularidade junto 
à Secretaria de Previdência e blo-
queios de transferências. Entretanto, a 
avalição é que o prazo é pequeno.

PSDB
O pré-candidato a prefeito de Goi-
ânia, Talles Barreto esteve no dia 30 
com o ex-governador José Eliton onde 
apresentou o projeto para as eleições 
municipais em Goiânia.

ELEIÇÕES
No dia 25 de agosto começa o prazo 
para o eleitor com deficiência ou mo-
bilidade reduzida apresentar à Justiça 
Eleitoral pedido de transferência para 
votar em uma seção especial.

MOBILIDADE!
As seções especiais são espaços adapta-
dos pela Justiça Eleitoral para oferecer 
a essa parcela do eleitorado brasileiro 
maior acessibilidade, comodidade e 
segurança no momento do voto.

EFEITOS PANDEMIA
Como ocorreu com a Saneago que 
prorrogou período de suspensão de 
cortes de água por inadimplência, o 
Governo Caiado estuda estender o 
prazo para pagamentos de IPVA.

SUSPENSÃO
A suspensão do calendário de paga-
mento do imposto havia sido anuncia-
da no final de março como uma das 
medidas de combate à Covid-19.

PSDB X DEM
Aprovada resolução do PSDB em que 
o partido não fará coligação com o 
DEM nas eleições municipais.

CENÁRIO DE INCERTEZAS
O cenário atual demonstra que está 
cada vez mais difícil para os micro e 
pequenos empresários conseguirem 
crédito junto às instituições finan-
ceiras. Todos estão à própria sorte. 
Com restrições ao funcionamento do 
comércio, que demorou para abrir e, 
quando houve o retorno, apenas sen-
do permitido funcionar com capaci-
dade baixa de clientes. Noutra banda, 
os empresários são vítimas novamente 
com custos extras para aquisição de 
equipamentos de segurança.

A NOVELA...
O Twitter tem um precedente notório 
de bloqueio de contas no microblog por 
decisão de uma autoridade – Leia-se: 
Governo da Alemanha. Mas era contra 
conteúdo nazista. Muito diferente do 
caso dos bolsonaristas, pedido pelo 
ministro Alexandre de Moraes do STF.

PÍRRICA
A vitória de pírrica do ministro Ale-
xandre de Moraes, que comanda o 
inquérito sobre Fake News no STF: Os 
investigados com contas bloqueadas 
no Twitter usam contas de amigos 
ou criam perfis em outros países, e 
continuam a postar... Agora o STF fica 
com a caneta suspensa. Indaga-se: Vai 
bloquear também as contas das pesso-
as que não são alvo?

PARA OS QUE NÃO SABEM
Vitória de pírrica é uma expressão 
utilizada para se referir a uma vitória 
obtida a alto preço, potencialmente 
acarretadora de prejuízos irreparáveis. 
A expressão não é utilizada apenas em 
contexto militar, mas também está, 
por analogia, ligada a atividades como 
economia, política, justiça, literatura, 
arte e desporto para descrever luta 
similar, prejudicial ao vencedor.

800 MILHÕES
A empresa brasileira Positivo, fabri-
cante de computadores e softwares, 
vendeu por licitação, para o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 180 mil urnas 
eletrônicas para a eleição de 2022; e 
vai embolsar R$ 799,9 milhões.

ELEIÇÕES 2020
Consenso na Corte que as 470 mil 
urnas atuais estão aptas a atender as 
eleições municipais deste ano e parte 
delas, substituídas, poderá ser vendida 
a outros países.

CONTAS IRREGULARES
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
divulgou uma lista com 21 nomes com 
contas julgadas irregulares. Consta na 
listagem o nome de ex-autoridades 
e servidores públicos estaduais. Os 
nomes são enviados para a Justiça 
Eleitoral, a quem cabe, a seu juízo, de-
clarar se essas pessoas podem ou não 
concorrer a cargos por eleição.

FATURA DA COVID
Gestões municipais podem entrar na 
mira da Polícia Federal (PF) em Goiás. 
Prefeituras no Vale do São Patrício 
podem entrar na rota do camburão.

MUITA GRANA
Desde o início da pandemia da 
Covid-19, no mês de março, a Goiás 
Fomento disponibilizou R$ 150 mi-
lhões em crédito para empresas. De lá 
para cá houve uma demanda de R$ 70 
milhões e uma aprovação superior a 
R$ 35 milhões.

FORTALECIMENTO
Os créditos concedidos pela Goiás Fo-
mento são tidos pelo governo estadual 
como uma das medidas para recupe-
rar a economia agravada pela crise 
do coronavírus. O índice de liberação 
é superior à 50% e acima da média 
nacional, em torno de 20%.

Já vencemos o novo coronavírus!
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ARTIGO

Acompanho o avanço do 
novo coronavírus desde dezem-
bro do ano passado quando os 
colegas do INPE que trabalharam 
no satélite CBERS retornaram 
da China. Como já tivemos caso 
de doença vinda da China e que 
obrigou colegas a ficar de qua-
rentena, imaginávamos que se-
ria algo parecido. Pandemia sem 
controle parecia coisa de cinema.

Mesmo assim, procurei cha-
mar a atenção de senadores 
e deputados, especialmente 
quando a doença atingiu a Itá-
lia. No final de fevereiro eu já 
brigava com quem divulgava 
“fakenews”. A imprensa divulga-
va a taxa de letalidade de 3,4%, 
algo assustador, já que a da gri-
pe espanhola era 2,5%. Nestes 
quase cinco meses de pande-
mia ainda se vê muito cientista 
e médico expressando ideias 
estranhas sobre a doença.

Já afirmei diversas vezes que 
essa pandemia é assunto para 

cientistas e matemáticos, sem 
um conhecimento profundo de 
matemática, quem fala muito 
corre o risco de falar bobagens.

É uma doença difícil de 
entender e de prever. Porém, 
temos indicativos de que a co-
vid-19 esteja em queda. É claro 
que isso só vai se confirmar se as 
medidas de isolamento e profi-
laxia continuarem. Basta obser-
var os Estados Unidos para ter 
certeza do que acontece quan-
do se relaxa. A evolução da do-
ença segue um padrão, cresce 
abruptamente e cai lentamente, 
seguindo uma exponencial na 
subida e outra na descida. Mas 
o Brasil é uma exceção.

Fizemos uma quarente-
na voluntária para as pessoas, 
mas forçada para comerciantes 
e prestadores de serviço. Em 
13 de março, os governantes e 
prefeitos das grandes cidades, 
em poucas horas optaram pela 
quarentena. O pavor tomara 

conta dos responsáveis pelo 
bem estar da população. O go-
verno federal e seus militares 
que deveriam entender de guer-
ra biológica não entenderam a 
dinâmica da doença e trabalha-
ram contra os governadores e 
prefeitos. Até hoje...

A quarentena meia boca 
tornou a evolução da doença 
diferente, subindo lentamen-
te em uma linha reta há nove 
semanas, mais de mil mortes 
todo dia, na média. A análise 
geral dá uma falsa impressão 
que a doença não cede, mas a 
regional mostra que grandes 
centros, como a cidade de São 
Paulo, já estão em queda. Por 
que isso ocorre?

Quando vemos os rebeldes 
não usando máscaras e não 
mantendo o distanciamento, 
ficamos confusos. Um erro fun-
damental é o entendimento da 
imunidade populacional, que 
se atribui entre 60 e 70%, núme-

ro que estamos longe de atingir, 
mas esse número deveria ser 
considerado junto com o isola-
mento social que fazemos, que 
está próximo de 50%. Só isso já 
nos intuiria em estimar a imuni-
dade coletiva em torno de 30%, 
mas devemos estimar exponen-
cialmente o isolamento, então, 
algo como um quarto, talvez me-
nor ainda. Isso implica que atin-
giríamos uma imunidade de 10 a 
20% da população infectada, já 
atingido nos grandes centros.

O coronavírus agora grassa 
pelos centros médios e peque-
nos. Com quase 100.000 mor-
tos, como nossa população é 
de 210 milhões de habitantes, 
uma parcela pequena teve al-
gum morto conhecido e isso 
contribui para ainda desprezar-
-se a doença. A conclusão é que 
quanto maior for a rigidez nas 
medidas de combate, mais rá-
pido acabaremos com essa pan-
demia. Mas se relaxar...

(cientecfan.blogspot.
com) é Tecnologista 
Sênior do Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) e 
congregado mariano
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EM GOIÁS

Empreendedorismo 
cresce no pós-crise

De acordo as estatísticas divulgadas, só nos primeiros dois meses de 2017, janeiro e fevereiro, 
foram registradas uma média de 3.073 novas inscrições empresariais, contra 2.516 em 2016

DIVULGAÇÃO

SAÚDE
Em seis anos, Brasil 
desativou mais de 10 
mil leitos pediátricos, 
diz entidade

JORNAL DO VALE http://jvonline.com.br/noticias/plantao-policial/Página 8 FEVEREIRO/2017

( Antigo Cine Bar de Rialma)

Prefeita Cássia Dourado 
prestigia encontro dos
 tucanos em Goiânia

PRF EMITE MAIS DE 12 MIL
 INFRAÇÕES DURANTE O

 CARNAVAL EM GOIÁS
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) divulgou que regis-
trou mais de 12 mil infrações 
de trânsito durante o feriado 
de Carnaval em Goiás. Rea-
lizada nas rodovias federais 
que cortam o Estado, a ope-
ração ocorreu de sexta-feira 
(24/2) até a meia-noite da 
quarta-feira (1º/3).

Segundo a PRF, a quanti-
dade de infrações mais que 
dobrou em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando 2.064 motoristas fo-
ram autuados. Este ano foram 
mais de 6,5 mil veículos com 
excesso de velocidade, infra-
ção mais comum durante o 
feriado. Os agentes chegaram 
a identificar veículos transi-
tando a quase 200km/h em 
um trecho onde a velocidade 
máxima era de 110km/h e 
outros 5.706 casos de desres-
peito às leis de trânsito rece-
beram notificação.  

Outras infrações
Sobre motoristas alcooliza-

dos, foram 116 autuados, 32 
a mais que no ano passado. 
A PRF aplicou 40 testes de 
“bafômetro” por hora, o que 
gerou uma média de 20 con-
dutores autuados por dia. 

Quanto ao transporte de 
crianças, 44 condutores fo-
ram flagrados com bebês e 
crianças sem o equipamento 
adequado. Os agentes tam-
bém anotaram 309 casos de 
pessoas que não utilizavam o 
cinto de segurança.

Além das infrações de trân-
sito, 50 pessoas foram detidas 
na Brs por mandados de pri-
são em aberto, porte ilegal de 
arma, roubo de veículos, uso 
de documento falso, alcoole-
mia e outros crimes.  

Acidentes
Durante os dias de operação, 

houve redução na quantidade 
de acidentes graves, aque-
les que resultam em morte 
ou ferido. Foram registrados 

nove esse ano, contra 17 em 
2016. O número de pessoas 
feridas também diminuiu de 
82, no ano passado, para 78. 
Seis pessoas morreram nas 
rodovias federais em Goiás 
esse ano, uma a menos que 
em 2016.

A tentativa de ultrapassa-
gem sem a devida segurança 
ocasionou uma colisão fron-
tal no segundo dia do feriado, 
levando os cinco ocupantes 
de um dos veículos à morte 
na BR-452, entre Itumbiara e 
Rio Verde. 

Em outro acidente com 
morte, a pista molhada alia-
da à má conservação dos 
pneus pode ter provocado a 
aquaplanagem de um auto-
móvel, que acabou batendo 
de frente com um caminhão 
parado no acostamento da 
BR 414, em Cocalzinho de 
Goiás. Uma pessoa morreu e 
três ficaram feridas.

Realizada cerimônia de
 posse do novo presidente do 

Sindicato Rural de Ceres

No último dia 23, ocorreu 
a posse da nova diretoria do 
Sindicato Rural (SR) de Ce-
res, no Rotary Club. Na so-
lenidade, estavam presentes 

o prefeito do município, Ra-
faell Dias Melo, vereadores, 
secretários municipais, pro-
dutores rurais filiados e o de-
putado estadual, Talles Barre-
to. O presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária de 
Goiás (Faeg), José Mário 
Schreiner, também estava 
presente nesta cerimônia. Na 
ocasião, foi assinado também 
um protocolo de intensões, 
com o intuito de fortalecer a 
parceria entre a Faeg, Senar 
Goiás e o Sindicato Rural do 
município.  

Na solenidade, o ex-presi-
dente do Sindicato de Ceres, 
Marcus Passos, destacou o 
trabalho realizado pela sua 
diretoria, em prol dos produ-
tores. “Foram anos de busca 
por ações para melhorar e 
desenvolver o trabalho dos 
nossos produtores. Deixo o 
Sindicato com o sentimento 
de gratidão”, disse. Ele ainda 
lembrou a parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural em Goiás (Senar 
Goiás), que capacitou muitos 

produtores e trabalhadores 
rurais, durante sua gestão. 
“Trabalhamos também para 
fazer com que os filhos dos 
trabalhadores rurais conti-
nuem o legado de seus pais”, 
lembrou. 

Logo após a fala do ex-pre-
sidente, houve a assinatu-
ra do “Termo de Posse” da 
nova diretoria, que garantiu 
o compromisso em defender 
a classe que os elegeram. Em 
seguida, o presidente entran-
te, Jales Barreto, destacou a 
eficiência da gestão anterior. 
“Quero parabenizar Marcus 
pelos seus anos de gestão”, 
reconheceu. “Quero honrar, 
enquanto estiver à frente do 
SR, essa classe tão importante 
para o nosso estado, que é a 
de trabalhadores rurais”, res-
saltou.   

Ao discursar, Schreiner 
agradeceu o apoio do Sindi-
cato e destacou que a entida-
de realizou um bom trabalho 
para o desenvolvimento do 
setor na região. “Nós cuida-
mos da parte do nosso país 
que dá certo: o agro”, disse. 
O presidente da Faeg citou 
projetos que, segundo ele, 
envolveram os produtores 
rurais de Ceres e região. “Não 
acredito que encontraremos 
dias fáceis, mas devemos nós, 
Faeg, Senar Goiás e SR de Ce-
res, estar juntos para cuidar 
da nossa agropecuária”, fina-
lizou José Mário Schreiner.

Janeiro e fevereiro sem 
Dengue em Santa Isabel

Começou no dia (2/03) o 
prazo para os contribuintes 
entregarem a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2017, relativa 
ao ano-calendário 2016. A 
entrega das declarações pela 
internet vai até as 23h59 do dia 
28 de abril.

O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal 
para download. A declaração 
do imposto de renda é 
obrigatória para quem recebeu 
rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 no 
ano passado.

Precisa ainda declarar o IRPF 
quem recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 

Contribuintes já podem entregar 
declaração do Imposto de Renda

fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40 mil; quem obteve, 
em qualquer mês de 2016, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito 
à incidência de imposto ou 
realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias e de 
futuros.

Quando se trata de atividade 
rural, é obrigado a declarar o 
contribuinte com renda bruta 
superior a R$ 142.798,50; o que 
pretenda compensar prejuízos 
do ano-calendário 2016 ou 
posteriores; ou que teve, em 31 
de dezembro do ano passado, a 
posse ou propriedade de bens 
ou direitos, inclusive terra nua, 
cujo valor total seja superior a 
R$ 300 mil.

A Receita Federal pagará a 
restituição do IRPF em sete 
lotes, entre junho e dezembro 
deste ano. O primeiro lote será 
pago em 16 de junho, o segundo 
em 17 de julho e o terceiro em 
15 de agosto. O quarto, quinto 
e sexto lotes serão pagos, 
respectivamente, em 15 de 
setembro, 16 de outubro e 
16 de novembro. O sétimo e 
último lote está previsto para 
ser pago em dezembro.

Ao fazer a declaração, o 
contribuinte deve indicar a 
agência e a conta bancária 
na qual deseja receber a 
restituição. Idosos, pessoas 
com deficiência física, mental 
ou doença grave têm prioridade 
para receber a restituição. 

A prefeita de Santa Isabel, 
Cássia Dourado (PSDB), li-
derou uma caravana com o 
vice-prefeito Baltazar, a pre-
sidente da Câmara, Artêmia 
Leão, e vereadores na tarde 
do dia 17 rumo a Goiânia, 
onde participaram do pri-
meiro encontro regional do 
PSDB Goiás 2017. 

Cássia que é defensora as-
sídua do Governo Marconi 
Perillo, diz que foi prestigiar 
o ato democrático em favor 

do povo goiano. “O Estado 
de Goiás é outro graças a esse 
governo republicano e muni-
cipalista. Viemos dar a nossa 
contribuição para que o par-
tido continue a crescer ain-
da mais e consequentemente 
o Estado. Sou peessedebista 
e defendo a candidatura de 
José Eliton em 2018, pois 
acredito que ele seja o melhor 
para o nosso Estado”, enfati-
zou a prefeita.

“O Governo do Estado tem 

sido um parceiro incansável 
de Santa Isabel. Nos últimos 
anos, o nosso município tem 
sido agraciado com inúmeros 
benefícios e obras. Falo sem 
medo de errar, que o PSDB 
foi o melhor para o Estado e 
por isso estamos aqui, para 
prestigiar as nossas lideran-
ças e reforçar o nosso com-
promisso de abraçar esse 
projeto que veio para ficar e 
que vai fazer de Goiás um dos 
Estados mais promissores e 
desenvolvido do país”, diz 
Cássia. 

Para a prefeita que assumiu 
a gestão pública de Santa 
Isabel este ano, o encontro é 
mais uma demonstração de 
união e de força, mostrando 
o quanto o PSDB está empe-
nhado em continuar a lutar 
pelo cidadão goiano. “De-
sempenhando um excelente 
trabalho em prol do Estado 
de Goiás, os goianos só têm 
a ganhar com José Eliton go-
vernador”, apontou Cássia.

Nos dois primeiros meses 
de 2017, nenhum caso de 
dengue foi constatado no 
município de Santa Isabel. 
Isso se deve principalmente, 
porque a Secretaria muni-
cipal de saúde vem fazendo 
um trabalho intenso de pre-
venção que até agora tem 
conseguido resultado positi-
vo  no combate do mosquito 
transmissor da doença.  Mas, 

é claro, a população também 
tem colaborado para que a 
incidência da dengue dimi-
nua no município, iliminan-
do os possíveis criadouros.

 “É preciso sim, que a nossa 
comunidade isabelense con-
tinue fazendo a sua parte, 
eliminando em seus quin-
tais, e em suas residências, 
tudo que pode propiciar os 

criadouros, desse terrível 
mosquito, Aedes Aegypti; 
como, não deixar caixa dá-
gua destampada, verificar as 
calhas que acumulem água, e 
objetos que acumulem água 
parada. Fazendo isso, com 
certeza, o risco de contrair a 
dengue é bem menor”, alerta 
Noel Eterno da Silva, secre-
tário municipal de saúde.
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( Antigo Cine Bar de Rialma)

Prefeita Cássia Dourado 
prestigia encontro dos
 tucanos em Goiânia

PRF EMITE MAIS DE 12 MIL
 INFRAÇÕES DURANTE O

 CARNAVAL EM GOIÁS
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) divulgou que regis-
trou mais de 12 mil infrações 
de trânsito durante o feriado 
de Carnaval em Goiás. Rea-
lizada nas rodovias federais 
que cortam o Estado, a ope-
ração ocorreu de sexta-feira 
(24/2) até a meia-noite da 
quarta-feira (1º/3).

Segundo a PRF, a quanti-
dade de infrações mais que 
dobrou em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando 2.064 motoristas fo-
ram autuados. Este ano foram 
mais de 6,5 mil veículos com 
excesso de velocidade, infra-
ção mais comum durante o 
feriado. Os agentes chegaram 
a identificar veículos transi-
tando a quase 200km/h em 
um trecho onde a velocidade 
máxima era de 110km/h e 
outros 5.706 casos de desres-
peito às leis de trânsito rece-
beram notificação.  

Outras infrações
Sobre motoristas alcooliza-

dos, foram 116 autuados, 32 
a mais que no ano passado. 
A PRF aplicou 40 testes de 
“bafômetro” por hora, o que 
gerou uma média de 20 con-
dutores autuados por dia. 

Quanto ao transporte de 
crianças, 44 condutores fo-
ram flagrados com bebês e 
crianças sem o equipamento 
adequado. Os agentes tam-
bém anotaram 309 casos de 
pessoas que não utilizavam o 
cinto de segurança.

Além das infrações de trân-
sito, 50 pessoas foram detidas 
na Brs por mandados de pri-
são em aberto, porte ilegal de 
arma, roubo de veículos, uso 
de documento falso, alcoole-
mia e outros crimes.  

Acidentes
Durante os dias de operação, 

houve redução na quantidade 
de acidentes graves, aque-
les que resultam em morte 
ou ferido. Foram registrados 

nove esse ano, contra 17 em 
2016. O número de pessoas 
feridas também diminuiu de 
82, no ano passado, para 78. 
Seis pessoas morreram nas 
rodovias federais em Goiás 
esse ano, uma a menos que 
em 2016.

A tentativa de ultrapassa-
gem sem a devida segurança 
ocasionou uma colisão fron-
tal no segundo dia do feriado, 
levando os cinco ocupantes 
de um dos veículos à morte 
na BR-452, entre Itumbiara e 
Rio Verde. 

Em outro acidente com 
morte, a pista molhada alia-
da à má conservação dos 
pneus pode ter provocado a 
aquaplanagem de um auto-
móvel, que acabou batendo 
de frente com um caminhão 
parado no acostamento da 
BR 414, em Cocalzinho de 
Goiás. Uma pessoa morreu e 
três ficaram feridas.

Realizada cerimônia de
 posse do novo presidente do 

Sindicato Rural de Ceres

No último dia 23, ocorreu 
a posse da nova diretoria do 
Sindicato Rural (SR) de Ce-
res, no Rotary Club. Na so-
lenidade, estavam presentes 

o prefeito do município, Ra-
faell Dias Melo, vereadores, 
secretários municipais, pro-
dutores rurais filiados e o de-
putado estadual, Talles Barre-
to. O presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária de 
Goiás (Faeg), José Mário 
Schreiner, também estava 
presente nesta cerimônia. Na 
ocasião, foi assinado também 
um protocolo de intensões, 
com o intuito de fortalecer a 
parceria entre a Faeg, Senar 
Goiás e o Sindicato Rural do 
município.  

Na solenidade, o ex-presi-
dente do Sindicato de Ceres, 
Marcus Passos, destacou o 
trabalho realizado pela sua 
diretoria, em prol dos produ-
tores. “Foram anos de busca 
por ações para melhorar e 
desenvolver o trabalho dos 
nossos produtores. Deixo o 
Sindicato com o sentimento 
de gratidão”, disse. Ele ainda 
lembrou a parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural em Goiás (Senar 
Goiás), que capacitou muitos 

produtores e trabalhadores 
rurais, durante sua gestão. 
“Trabalhamos também para 
fazer com que os filhos dos 
trabalhadores rurais conti-
nuem o legado de seus pais”, 
lembrou. 

Logo após a fala do ex-pre-
sidente, houve a assinatu-
ra do “Termo de Posse” da 
nova diretoria, que garantiu 
o compromisso em defender 
a classe que os elegeram. Em 
seguida, o presidente entran-
te, Jales Barreto, destacou a 
eficiência da gestão anterior. 
“Quero parabenizar Marcus 
pelos seus anos de gestão”, 
reconheceu. “Quero honrar, 
enquanto estiver à frente do 
SR, essa classe tão importante 
para o nosso estado, que é a 
de trabalhadores rurais”, res-
saltou.   

Ao discursar, Schreiner 
agradeceu o apoio do Sindi-
cato e destacou que a entida-
de realizou um bom trabalho 
para o desenvolvimento do 
setor na região. “Nós cuida-
mos da parte do nosso país 
que dá certo: o agro”, disse. 
O presidente da Faeg citou 
projetos que, segundo ele, 
envolveram os produtores 
rurais de Ceres e região. “Não 
acredito que encontraremos 
dias fáceis, mas devemos nós, 
Faeg, Senar Goiás e SR de Ce-
res, estar juntos para cuidar 
da nossa agropecuária”, fina-
lizou José Mário Schreiner.

Janeiro e fevereiro sem 
Dengue em Santa Isabel

Começou no dia (2/03) o 
prazo para os contribuintes 
entregarem a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2017, relativa 
ao ano-calendário 2016. A 
entrega das declarações pela 
internet vai até as 23h59 do dia 
28 de abril.

O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal 
para download. A declaração 
do imposto de renda é 
obrigatória para quem recebeu 
rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 no 
ano passado.

Precisa ainda declarar o IRPF 
quem recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 

Contribuintes já podem entregar 
declaração do Imposto de Renda

fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40 mil; quem obteve, 
em qualquer mês de 2016, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito 
à incidência de imposto ou 
realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias e de 
futuros.

Quando se trata de atividade 
rural, é obrigado a declarar o 
contribuinte com renda bruta 
superior a R$ 142.798,50; o que 
pretenda compensar prejuízos 
do ano-calendário 2016 ou 
posteriores; ou que teve, em 31 
de dezembro do ano passado, a 
posse ou propriedade de bens 
ou direitos, inclusive terra nua, 
cujo valor total seja superior a 
R$ 300 mil.

A Receita Federal pagará a 
restituição do IRPF em sete 
lotes, entre junho e dezembro 
deste ano. O primeiro lote será 
pago em 16 de junho, o segundo 
em 17 de julho e o terceiro em 
15 de agosto. O quarto, quinto 
e sexto lotes serão pagos, 
respectivamente, em 15 de 
setembro, 16 de outubro e 
16 de novembro. O sétimo e 
último lote está previsto para 
ser pago em dezembro.

Ao fazer a declaração, o 
contribuinte deve indicar a 
agência e a conta bancária 
na qual deseja receber a 
restituição. Idosos, pessoas 
com deficiência física, mental 
ou doença grave têm prioridade 
para receber a restituição. 

A prefeita de Santa Isabel, 
Cássia Dourado (PSDB), li-
derou uma caravana com o 
vice-prefeito Baltazar, a pre-
sidente da Câmara, Artêmia 
Leão, e vereadores na tarde 
do dia 17 rumo a Goiânia, 
onde participaram do pri-
meiro encontro regional do 
PSDB Goiás 2017. 

Cássia que é defensora as-
sídua do Governo Marconi 
Perillo, diz que foi prestigiar 
o ato democrático em favor 

do povo goiano. “O Estado 
de Goiás é outro graças a esse 
governo republicano e muni-
cipalista. Viemos dar a nossa 
contribuição para que o par-
tido continue a crescer ain-
da mais e consequentemente 
o Estado. Sou peessedebista 
e defendo a candidatura de 
José Eliton em 2018, pois 
acredito que ele seja o melhor 
para o nosso Estado”, enfati-
zou a prefeita.

“O Governo do Estado tem 

sido um parceiro incansável 
de Santa Isabel. Nos últimos 
anos, o nosso município tem 
sido agraciado com inúmeros 
benefícios e obras. Falo sem 
medo de errar, que o PSDB 
foi o melhor para o Estado e 
por isso estamos aqui, para 
prestigiar as nossas lideran-
ças e reforçar o nosso com-
promisso de abraçar esse 
projeto que veio para ficar e 
que vai fazer de Goiás um dos 
Estados mais promissores e 
desenvolvido do país”, diz 
Cássia. 

Para a prefeita que assumiu 
a gestão pública de Santa 
Isabel este ano, o encontro é 
mais uma demonstração de 
união e de força, mostrando 
o quanto o PSDB está empe-
nhado em continuar a lutar 
pelo cidadão goiano. “De-
sempenhando um excelente 
trabalho em prol do Estado 
de Goiás, os goianos só têm 
a ganhar com José Eliton go-
vernador”, apontou Cássia.

Nos dois primeiros meses 
de 2017, nenhum caso de 
dengue foi constatado no 
município de Santa Isabel. 
Isso se deve principalmente, 
porque a Secretaria muni-
cipal de saúde vem fazendo 
um trabalho intenso de pre-
venção que até agora tem 
conseguido resultado positi-
vo  no combate do mosquito 
transmissor da doença.  Mas, 

é claro, a população também 
tem colaborado para que a 
incidência da dengue dimi-
nua no município, iliminan-
do os possíveis criadouros.

 “É preciso sim, que a nossa 
comunidade isabelense con-
tinue fazendo a sua parte, 
eliminando em seus quin-
tais, e em suas residências, 
tudo que pode propiciar os 

criadouros, desse terrível 
mosquito, Aedes Aegypti; 
como, não deixar caixa dá-
gua destampada, verificar as 
calhas que acumulem água, e 
objetos que acumulem água 
parada. Fazendo isso, com 
certeza, o risco de contrair a 
dengue é bem menor”, alerta 
Noel Eterno da Silva, secre-
tário municipal de saúde.
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Prefeito de Rialma diz que 
esgoto que corre a céu aberto 
será resolvido definitivamente

Em Rialma, moradores re-
clamam nas redes sociais do 
esgoto que corre a céu aberto 
na cidade em decorrência de 
vazamentos de fossas da Uni-
dade Prisional.

Conforme o prefeito da 

cidade, Frederico Vidigal, o 
Fred, o esgoto que corre a 
céu aberto no setor Rialma II, 
na Rua 36, em Rialma é um 
problema que já vem há anos, 
desde gestões passadas, mas 
ele disse que vai solucionar o 

problema.
Até o mês de julho desse 

ano, tudo estará resolvido, 
isso porque uma fossa sépti-
ca está sendo construída na 
calçada da Unidade Prisional, 
para que o problema seja 

Era pretensão do JORNAL 
DO VALE trazer nesta edição, 
uma entrevista com o novo 
prefeito de Ceres, Rafaell 
Melo. Inclusive, o editor Wal-
dir Marques já havia agenda-
do com o chefe de gabinete da 
Prefeitura de Ceres, Wiltinho, 
para o dia 27 de janeiro às 
9:30h da manhã um encontro 
com o atual prefeito. Mas 
chegando lá, no dia e horário 
combinado, o editor foi infor-
mado por Wiltinho, que o pre-
feito Rafaell Melo não poderia 
atendê-lo naquele momento, 
pois havia furado o esquema 
de atendimento do prefeito 
devido ao grande número de 
pessoas que ele ainda teria que 
atender naquele dia.

Diante desse imprevisto, 
o chefe de gabinete disse ao 

editor que assim que abrisse 
uma brecha na agenda de 
atendimento do prefeito, ele 
entraria em contato para que o 
editor pudesse se avistar com 
o prefeito Rafaell Melo.    

 Ocorre que até o hoje, o 
chefe de gabinete não ligou 
para o editor, para que o mes-
mo retornasse para falar com 
o prefeito. Por isso então, 
não foi possível entrevistar 
Rafaell Melo como pretendia 
este Jornal. Mas, acredita o 
editor, que na próxima edição, 
a entrevista com o prefeito 
seja concretizada, para que os 
nossos leitores fiquem cientes 
da real situação em que o novo 
prefeito encontrou a Prefeitu-
ra de Ceres e também quais 
foram suas primeiras ações.

NOTA DA REDAÇÃO: 
é bom dizer que, quando o 
editor Waldir Marques esteve 
na prefeitura, ele foi muito 
bem recebido pelo chefe de 
gabinete Wiltinho, que foi 
bastante receptivo e atencioso 
para com o editor do JORNAL 
DO VALE.

Agora, o que o editor não 
entende, é que já se passaram 
mais de um mês e o chefe de 
gabinete da Prefeitura ainda 
não ligou para que o editor 
retornasse à Prefeitura para 
falar com o Prefeito. Fica aqui 
uma pergunta:   

 Será que o Prefeito Rafaell 
Melo está sabendo que o edi-
tor deste Jornal esteve lá na 
Prefeitura, ou o prefeito está 
sendo blindado pelo seu chefe 
de gabinete?

Jornal do Vale pretendia 
entrevistar novo prefeito de Ceres

definitivamente resolvido. 
O esgoto não será mais um 
problema para os moradores, 
disse Fred.

O prefeito disse também que 
vai pleitear uma mini estação 
de tratamento de esgoto no 
local, isso após a construção 
da fossa séptica, que no mo-
mento vai resolver o problema 
mais rápido. A fossa séptica 
na Unidade Prisional, está 
sendo construída em parceria 
com o Ministério Público do 
Estado de Goiás, tanto essa 
fossa, quanto a mini estação 
de tratamento de esgoto que 
também será construída.  O 
prefeito informou que esteve 
com o promotor de justiça, Dr. 
Leandro Murata para que tudo 
seja resolvido de uma vez por 
toda, finalizou.

 Novo presidente da
 Assembleia recebe bênção 

para a nova  gestão
Depois de uma manhã mo-

vimentada na última quarta-
feira, quando tomou posse 
como novo presidente da 
Assembleia, o deputado José 
Vitti (PSDB) recebeu no gabi-
nete da Presidência a bênção 
do padre Wellington Silva, da 
Matriz de Campinas, para a 
nova gestão. “Desde o início 
fiz questão de que convidás-
semos um padre para que nos 
desse essa bênção, porque na 
minha vida todos os meus atos 
foram primeiramente levados 
a Deus “, explicou o deputado.

Jose Vitti expressou devo-
ção a Nossa Senhora Apare-
cida e agradeceu a bênção re-
cebida nesta tarde. “Eu tenho 
certeza que meus passos serão 
guiados por Deus e por Nossa 

Senhora Aparecida. As deci-
sões que aqui serão tomadas 
não terão impacto somente 
a mim e aos deputados, mas 
a todas as pessoas que estão 
neste Poder. Me sinto agora 
coroado, abençoado e acredi-
to que Deus irá me iluminar 
nesta nova jornada”, ressalta. 

Estiveram presentes na reu-
nião a esposa do presidente 
José Vitti, Bárbara Alvarenga; 
os deputados Álvaro Gui-
marães (PR), Nédio Leite 
(PSDB) e Humberto Aidar 
(PT); o secretário de Tecnolo-
gia e Informação da Casa, Le-
onardo Rassi Neto; e o diretor 
Parlamentar, Rubens Bueno 
Sardinha, além de servidores 
da Assembleia.

Horário de verão
POR UNANIMIDADE, O PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA 

APROVOU, NESTA TERÇA-FEIRA, PROJETO DO DEPUTADO 
LUIS CESAR  BUENO (PT) QUE TRATA DO FIM DO HORÁRIO DO 

VERÃO EM GOIÁS. A MATÉRIA SEGUE PARA 
SANÇÃO DA GOVERNADORIA.

A sessão ordinária dessa ter-
ça-feira, 21, aprovou, durante 
a Ordem do Dia, três projetos 
de lei, todos de autoria de 
parlamentares, sendo dois em 
definitivo e uma em primeira 
fase de discussão e votação.

Dentre os aprovados em de-
finitivo, está o de nº 3489/16, 
de autoria do deputado Luis 
Cesar Bueno (PT), que dis-
pões sobre o fim do Horário 
de Verão em Goiás. O parla-
mentar salientou, novamente, 

que não se pode negar que a 
população paga um preço alto 
com a mudança de horários.

“Ao adiantar em uma hora 
o relógio, as pessoas passam 
a levantar mais cedo, sofrendo 
no próprio corpo as consequ-
ências que isso acarreta, com 
sonolência, fadiga, dores de 
cabeça, falta de concentração 
e irritabilidade”, enfatizou. O 
projeto agora será encaminha-
do ao Executivo, onde aguar-
dará a sanção do Governador.

Com quase 60 inscritos, 11 competidores são 
premiados na 19ª Edição do Rally Bóia de Jaraguá
De acordo com o compe-

tidor Ditinho das Vivendas, 
que participou da 1ª Edição 
do Rally Bóia que ocorreu 
em 1991, este ano o evento 
esportivo completou sua 19ª 
Edição. Na época, o evento 
foi idealizado pelo radialis-
ta Theo de Freitas.

 A partir de 1997, sem o 
apoio da prefeitura o evento 
deixou de ser realizado, só 
voltando para o calendário 
esportivo da cidade no ano 
de 2004, depois teve uma 
seqüência até 2015, quando 
foi interrompido novamen-
te, devido à cheia do Rio das 
Almas, o Corpo de Bombei-
ros não autorizou a prova, 
mediante recomendação do 
Ministério Público.

 Em 2017, os organizado-
res do evento investiram na 
premiação e conseguiram 

atrair quase 60 inscritos. A 
competição teve a cober-
tura da TV/Anhanguera/
Globo e uma de suas maio-
res participação popular 
com milhares de pessoas 
acompanhando a largada 
na ponte que dá acesso a 
Goianésia pela GO-080 e 
principalmente a chegada 
no Pau Amarelo.

 Segundo Vinicius Leite, 
um dos organizadores da 
prova, foram premiados 11 
competidores nas categorias 

a seguir. Bóia - 1° Lugar: 
Anderson Silva (Ceará), 2° 
Lugar: Vanderlei Bento, 3° 
Lugar: Henrique José, 4° 
Lugar: Rone Resende, 5° 
Lugar: Carlos Eduardo.

   Categoria Bóia com 
participantes acima de 50 
anos: 1° Lugar; Ditinho 
das Vivendas, Leite: 2° 
Lugar; Vantuir Teixeira.  
Na categoria Bóia com 
participantes até 17 anos 
(masculino) o vencedor foi 
Gabriel Leal. Na categoria 

Bóia participantes até 17 
anos (feminino) a vendedo-
ra foi Sofia Silva. Na cate-
goria Caiaque, o vencedor 
foi Wilmagner Pimentel 
(MAG) e na categoria Col-
chão de Ar, o vencedor foi 
Ildefonso e Gonçalves. 

 Segundo o Secretário 
de Juventude, Esporte e 
Lazer, Roberto Figueiredo, 
foram distribuídos três mil 
reais em premiação para os 
participantes. O prefeito 
Zilomar Oliveira e a vice 
prefeita Simone Margarete 
e o presidente da câmara, 
Werlon Coró participaram 
da entrega da premiação. O 
prefeito destacou o resgate 
da competição como forma 
de incentivar o turismo e 
divulgar a cidade no Estado 
e no país. Fonte: Folhade-
jaragua.com.br

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RUBIATABA, inscrita 
no CNPJ: 01.305.333/0003-53, torna público que dará entrada 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais com sede na Prefeitura Municipal de Rubiataba-Go, no 
processo de Licenciamento Ambiental na Renovação  da Licen-
ça de Funcionamento- LF, para atividade de Resfriamento de 
Leite, localizado na Rodovia Rod. GO – 334, s/nº., Cep: 76.350-
000. Zona Rural, Rubiataba-GO.

O franqueado da Fast 
Açaí, Emiliano Amaral, 35 
anos, é um dos milhões 
de brasileiros que preferiu 
empreender, mesmo diante 
de um cenário econômico 
complicado, ao invés de se 
acomodar. Já atuando como 
empresário, procurou um 
novo negócio para investir, 
desta vez no ramo alimen-
tício, que segundo ele, é um 
setor mais assertivo. “Abri 
minha loja em fevereiro des-
te ano, antes eu trabalhava 
no segmento de fotografias e 
marketing e tive uma queda 
de faturamento significativa 
o que me levou a buscar uma 
segunda opção”, conta. Hoje, 
Emiliano continua prestando 
serviço como consultor de 
marketing, porém sua renda 
principal vem da franquia 
de alimentação saudável.

Emiliano explica que 
a forte queda de ganhos 

em sua outra empresa foi 
o que o motivou a pro-
curar uma outra opção 
de renda, num setor que 
tivesse mais retorno. Mas 
o empresário admite que 
em boa parte o negócio 
anterior não deu certo por 
falta empenho. Ele diz que 
na época aceitou a crise.

O especialista em ad-
ministração de empresas 
e governança corporativa, 
Marcelo Camorim, explica 
que de fato, a empresa que 
estando ou não em fase de 
crise, não tem seu dono à 
frente o tempo todo tem 
sérias chances de não ir à 
diante. “Hoje o mais im-
portante para uma empresa 
dar certo, não é foco ou 
planejamento estratégi-
co, mas sim a disposição 
que esse empresário tem 
para o trabalho! A empre-
sa tem que ter a essência 

e a presença constante 
do dono”, esclarece.

Marcelo diz que com a 
crise essas empresas que 
precisam demitir se viram 
em uma sinuca de bico: 
conseguir trabalhar mais, 
porém com menos cola-
boradores. Mas ele destaca 
que elas conseguiram e hoje 
otimizam seus processos 
e muitas dessas vagas de 
trabalhos, possivelmente, 
não voltaram ser ofertadas. 
Por isso, para ele, o empre-
endedorismo pode conti-
nuar sendo a grande chance 
daqueles que não consegui-
ram voltar para o mercado 
de trabalho, mesmo com 
uma retomada da econo-
mia. “As empresas apren-
deram que é possível fazer 
com menos, então só irão 
contratar novamente quan-
do houver um crescimento 
real”, avalia o especialista.

Mais de 10 mil leitos 
de internação em pedia-
tria clínica -destinados 
a crianças que precisam 
permanecer no hospital 
por mais de 24 horas- fo-
ram desativados na rede 
pública de saúde nos últi-
mos seis anos. É o que re-
vela levantamento divul-
gado na segunda (27) pela 
SBP (Sociedade Brasileira 
de Pediatria). As informa-
ções são da Agência Brasil.

Os números mostram 
que, em 2010, o país dis-
punha de 48,3 mil lei-
tos pediátricos para uso 
exclusivo do SUS. Já em 
novembro passado (úl-
timo dado disponível), o 
total baixou para 38,2 mil 
¬uma queda de cerca de 
cinco leitos por dia. Ain-
da segundo o estudo, 40% 
dos municípios brasilei-
ros não têm nenhum leito 
de internação desse tipo.

Das 5.570 cidades do 
Brasil, 2.169 não têm ne-
nhum leito. Entre as que 
possuem pelo menos uma 
unidade de terapia inten-
siva infantil, um terço tem 
menos de cinco leitos em 
todo o território munici-
pal e 66 contam com ape-
nas um leito.

“A título de dimensio-
namento, vale citar que 
só a cidade de São Paulo 
(SP) tem leitos em quan-
tidade equivalente a ofe-
recida atualmente em 
mais de 780 municípios 
de pequeno porte”, desta-
cou a entidade.

As informações foram 
levantadas por meio do 
Cadastro Nacional de Es-
tabelecimentos de Saúde 
e, de acordo com a SBP, 
preocupam especialistas. 
A redução do número de 
leitos tem impacto direto 
no atendimento, provo-
cando atrasos no diagnós-
tico e no início do trata-
mento de uma população 
que vem aumentando.

O órgão também res-
saltou que as doenças que 
prevalecem em crianças 
são sazonais. Nos primei-
ros semestres do ano, ge-
ralmente se acentuam as 
viroses gastrointestinais 
que, em muitos casos, de-
mandam internações. Ca-
sos mais sérios de dengue, 
bem como alergias, infec-
ções respiratórias e pneu-
monia também contri-
buem para o crescimento 
da demanda.

ESTADOS E CAPITAIS
Em números absolutos, 

os estados das regiões Nor-
deste e Sudeste foram os que 
mais sofreram redução de 
leitos pediátricos no perío-
do: 4.032 e 3.060 leitos a me-
nos, respectivamente. Em 
escala, surgem as regiões Sul 
(-1.873 leitos), Centro-Oeste 
(-689) e Norte (-428).

São Paulo foi o Estado 
que mais perdeu leitos de 
internação infantil entre 
2010 e 2016, com 1.109 de-
sativações. Na outra ponta, 
apenas um Estado apre-
sentou número positivo 
no cálculo final de leitos 
desse tipo no SUS ativados 
e desativados nos últimos 
seis anos: Amapá, que sal-
tou dos 180 leitos pediátri-
cos em 2010 para 230 no 
fim do ano passado.

Entre as capitais, São 
Paulo lidera o ranking dos 
que mais perderam leitos na 
rede pública (-378), seguido 
por Fortaleza (-364) e Brasí-
lia (-150). "Quatro capitais, 
apenas, conseguiram elevar 
a taxa de leitos, o que suge-
re que o grande impacto de 
queda tenha recaído sobre 
as demais cidades metropo-
litanas ou interioranas dos 
estados", avaliou a SBP.

OUTRO LADO
Por meio de nota, o Mi-

nistério da Saúde informou 
que a análise da oferta de 
leitos para crianças deve 
considerar mudanças no 
perfil epidemiológico e 
uma tendência mundial 
de desospitalização. Des-
ta forma, segundo a pasta, 
tratamentos que antes exi-
giam internação passaram 
a ser feitos no âmbito am-
bulatorial e domiciliar.

“Nessa lógica, o Minis-
tério da Saúde, nos últimos 
anos, investiu na expansão 
de leitos pediátricos e ne-
onatais para atendimento 
de maior complexidade, 
destinados a pacientes gra-
ves e que exigem maior es-
trutura e esforço de profis-
sionais. O crescimento da 
oferta de leitos para esses 
casos foi de 15% entre 2010 
e 2016, totalizando atual-
mente mais de 10,6 mil lei-
tos no SUS”, destacou.

“Os pedidos de habilita-
ção de leitos são feitos pelos 
gestores estaduais e mu-
nicipais e analisados pelo 
Ministério da Saúde dentro 
desse contexto”, concluiu a 
pasta. Folhapress

Dados da Junta Comer-
cial do Estado de Goi-
ás (Juceg) demons-

tram que após período de 
demissões em massa, muita 
gente que se viu sem emprego 
buscou saída no empreen-
dedorismo. Só nos dois pri-
meiros meses de 2017 foram 
abertas 3.073 novas empresas 
em Goiás, aponta o órgão.

De acordo as estatísti-
cas divulgadas, só nos pri-
meiros dois meses de 2017, 
janeiro e fevereiro, foram 
registradas uma média de 
3.073 novas inscrições em-
presariais, contra 2.516 em 
2016. Esse é o maior índice 
de abertura de empresa dos 
últimos três anos em Goiás.

Para a Juceg, duas situações 
podem ser apontadas como 
explicação para tal cenário: a 
expectativa de uma recupe-
ração econômica em curso e 
uma reação de muitos traba-
lhadores frente ao desempre-
go, que buscaram no empre-
endedorismo uma forma de 
driblar a crise econômica.

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), o quarto 
trimestre de 2016 fechou 
com uma taxa média de de-
socupação de 12%, o que 
representa 12,3 milhões de 
pessoas desempregadas no 
País. A taxa do Centro-Oeste 
também permaneceu acima 
da média do Brasil, repre-
sentando 13,2% de pessoas 
sem emprego. Grande par-
te deste contingente partiu 
para o empreendedorismo.

Esse fenômeno favorece, 
mesmo no ambiente de crise, 
o crescimento de alguns seto-
res. A franquia de alimentação 
saudável da Fast Açaí é um 
bom exemplo de empresa que 
segue em expansão, muito em 
função dessa força empreen-
dedora de muitos brasileiros. 
Só no ano de 2016, foram 40 
novas lojas inauguradas, em 
2017 já somam quatro.

Desafios

DIVULGAÇÃO
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Prefeito de Rialma diz que 
esgoto que corre a céu aberto 
será resolvido definitivamente

Em Rialma, moradores re-
clamam nas redes sociais do 
esgoto que corre a céu aberto 
na cidade em decorrência de 
vazamentos de fossas da Uni-
dade Prisional.

Conforme o prefeito da 

cidade, Frederico Vidigal, o 
Fred, o esgoto que corre a 
céu aberto no setor Rialma II, 
na Rua 36, em Rialma é um 
problema que já vem há anos, 
desde gestões passadas, mas 
ele disse que vai solucionar o 

problema.
Até o mês de julho desse 

ano, tudo estará resolvido, 
isso porque uma fossa sépti-
ca está sendo construída na 
calçada da Unidade Prisional, 
para que o problema seja 

Era pretensão do JORNAL 
DO VALE trazer nesta edição, 
uma entrevista com o novo 
prefeito de Ceres, Rafaell 
Melo. Inclusive, o editor Wal-
dir Marques já havia agenda-
do com o chefe de gabinete da 
Prefeitura de Ceres, Wiltinho, 
para o dia 27 de janeiro às 
9:30h da manhã um encontro 
com o atual prefeito. Mas 
chegando lá, no dia e horário 
combinado, o editor foi infor-
mado por Wiltinho, que o pre-
feito Rafaell Melo não poderia 
atendê-lo naquele momento, 
pois havia furado o esquema 
de atendimento do prefeito 
devido ao grande número de 
pessoas que ele ainda teria que 
atender naquele dia.

Diante desse imprevisto, 
o chefe de gabinete disse ao 

editor que assim que abrisse 
uma brecha na agenda de 
atendimento do prefeito, ele 
entraria em contato para que o 
editor pudesse se avistar com 
o prefeito Rafaell Melo.    

 Ocorre que até o hoje, o 
chefe de gabinete não ligou 
para o editor, para que o mes-
mo retornasse para falar com 
o prefeito. Por isso então, 
não foi possível entrevistar 
Rafaell Melo como pretendia 
este Jornal. Mas, acredita o 
editor, que na próxima edição, 
a entrevista com o prefeito 
seja concretizada, para que os 
nossos leitores fiquem cientes 
da real situação em que o novo 
prefeito encontrou a Prefeitu-
ra de Ceres e também quais 
foram suas primeiras ações.

NOTA DA REDAÇÃO: 
é bom dizer que, quando o 
editor Waldir Marques esteve 
na prefeitura, ele foi muito 
bem recebido pelo chefe de 
gabinete Wiltinho, que foi 
bastante receptivo e atencioso 
para com o editor do JORNAL 
DO VALE.

Agora, o que o editor não 
entende, é que já se passaram 
mais de um mês e o chefe de 
gabinete da Prefeitura ainda 
não ligou para que o editor 
retornasse à Prefeitura para 
falar com o Prefeito. Fica aqui 
uma pergunta:   

 Será que o Prefeito Rafaell 
Melo está sabendo que o edi-
tor deste Jornal esteve lá na 
Prefeitura, ou o prefeito está 
sendo blindado pelo seu chefe 
de gabinete?

Jornal do Vale pretendia 
entrevistar novo prefeito de Ceres

definitivamente resolvido. 
O esgoto não será mais um 
problema para os moradores, 
disse Fred.

O prefeito disse também que 
vai pleitear uma mini estação 
de tratamento de esgoto no 
local, isso após a construção 
da fossa séptica, que no mo-
mento vai resolver o problema 
mais rápido. A fossa séptica 
na Unidade Prisional, está 
sendo construída em parceria 
com o Ministério Público do 
Estado de Goiás, tanto essa 
fossa, quanto a mini estação 
de tratamento de esgoto que 
também será construída.  O 
prefeito informou que esteve 
com o promotor de justiça, Dr. 
Leandro Murata para que tudo 
seja resolvido de uma vez por 
toda, finalizou.

 Novo presidente da
 Assembleia recebe bênção 

para a nova  gestão
Depois de uma manhã mo-

vimentada na última quarta-
feira, quando tomou posse 
como novo presidente da 
Assembleia, o deputado José 
Vitti (PSDB) recebeu no gabi-
nete da Presidência a bênção 
do padre Wellington Silva, da 
Matriz de Campinas, para a 
nova gestão. “Desde o início 
fiz questão de que convidás-
semos um padre para que nos 
desse essa bênção, porque na 
minha vida todos os meus atos 
foram primeiramente levados 
a Deus “, explicou o deputado.

Jose Vitti expressou devo-
ção a Nossa Senhora Apare-
cida e agradeceu a bênção re-
cebida nesta tarde. “Eu tenho 
certeza que meus passos serão 
guiados por Deus e por Nossa 

Senhora Aparecida. As deci-
sões que aqui serão tomadas 
não terão impacto somente 
a mim e aos deputados, mas 
a todas as pessoas que estão 
neste Poder. Me sinto agora 
coroado, abençoado e acredi-
to que Deus irá me iluminar 
nesta nova jornada”, ressalta. 

Estiveram presentes na reu-
nião a esposa do presidente 
José Vitti, Bárbara Alvarenga; 
os deputados Álvaro Gui-
marães (PR), Nédio Leite 
(PSDB) e Humberto Aidar 
(PT); o secretário de Tecnolo-
gia e Informação da Casa, Le-
onardo Rassi Neto; e o diretor 
Parlamentar, Rubens Bueno 
Sardinha, além de servidores 
da Assembleia.

Horário de verão
POR UNANIMIDADE, O PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA 

APROVOU, NESTA TERÇA-FEIRA, PROJETO DO DEPUTADO 
LUIS CESAR  BUENO (PT) QUE TRATA DO FIM DO HORÁRIO DO 

VERÃO EM GOIÁS. A MATÉRIA SEGUE PARA 
SANÇÃO DA GOVERNADORIA.

A sessão ordinária dessa ter-
ça-feira, 21, aprovou, durante 
a Ordem do Dia, três projetos 
de lei, todos de autoria de 
parlamentares, sendo dois em 
definitivo e uma em primeira 
fase de discussão e votação.

Dentre os aprovados em de-
finitivo, está o de nº 3489/16, 
de autoria do deputado Luis 
Cesar Bueno (PT), que dis-
pões sobre o fim do Horário 
de Verão em Goiás. O parla-
mentar salientou, novamente, 

que não se pode negar que a 
população paga um preço alto 
com a mudança de horários.

“Ao adiantar em uma hora 
o relógio, as pessoas passam 
a levantar mais cedo, sofrendo 
no próprio corpo as consequ-
ências que isso acarreta, com 
sonolência, fadiga, dores de 
cabeça, falta de concentração 
e irritabilidade”, enfatizou. O 
projeto agora será encaminha-
do ao Executivo, onde aguar-
dará a sanção do Governador.

Com quase 60 inscritos, 11 competidores são 
premiados na 19ª Edição do Rally Bóia de Jaraguá
De acordo com o compe-

tidor Ditinho das Vivendas, 
que participou da 1ª Edição 
do Rally Bóia que ocorreu 
em 1991, este ano o evento 
esportivo completou sua 19ª 
Edição. Na época, o evento 
foi idealizado pelo radialis-
ta Theo de Freitas.

 A partir de 1997, sem o 
apoio da prefeitura o evento 
deixou de ser realizado, só 
voltando para o calendário 
esportivo da cidade no ano 
de 2004, depois teve uma 
seqüência até 2015, quando 
foi interrompido novamen-
te, devido à cheia do Rio das 
Almas, o Corpo de Bombei-
ros não autorizou a prova, 
mediante recomendação do 
Ministério Público.

 Em 2017, os organizado-
res do evento investiram na 
premiação e conseguiram 

atrair quase 60 inscritos. A 
competição teve a cober-
tura da TV/Anhanguera/
Globo e uma de suas maio-
res participação popular 
com milhares de pessoas 
acompanhando a largada 
na ponte que dá acesso a 
Goianésia pela GO-080 e 
principalmente a chegada 
no Pau Amarelo.

 Segundo Vinicius Leite, 
um dos organizadores da 
prova, foram premiados 11 
competidores nas categorias 

a seguir. Bóia - 1° Lugar: 
Anderson Silva (Ceará), 2° 
Lugar: Vanderlei Bento, 3° 
Lugar: Henrique José, 4° 
Lugar: Rone Resende, 5° 
Lugar: Carlos Eduardo.

   Categoria Bóia com 
participantes acima de 50 
anos: 1° Lugar; Ditinho 
das Vivendas, Leite: 2° 
Lugar; Vantuir Teixeira.  
Na categoria Bóia com 
participantes até 17 anos 
(masculino) o vencedor foi 
Gabriel Leal. Na categoria 

Bóia participantes até 17 
anos (feminino) a vendedo-
ra foi Sofia Silva. Na cate-
goria Caiaque, o vencedor 
foi Wilmagner Pimentel 
(MAG) e na categoria Col-
chão de Ar, o vencedor foi 
Ildefonso e Gonçalves. 

 Segundo o Secretário 
de Juventude, Esporte e 
Lazer, Roberto Figueiredo, 
foram distribuídos três mil 
reais em premiação para os 
participantes. O prefeito 
Zilomar Oliveira e a vice 
prefeita Simone Margarete 
e o presidente da câmara, 
Werlon Coró participaram 
da entrega da premiação. O 
prefeito destacou o resgate 
da competição como forma 
de incentivar o turismo e 
divulgar a cidade no Estado 
e no país. Fonte: Folhade-
jaragua.com.br

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RUBIATABA, inscrita 
no CNPJ: 01.305.333/0003-53, torna público que dará entrada 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais com sede na Prefeitura Municipal de Rubiataba-Go, no 
processo de Licenciamento Ambiental na Renovação  da Licen-
ça de Funcionamento- LF, para atividade de Resfriamento de 
Leite, localizado na Rodovia Rod. GO – 334, s/nº., Cep: 76.350-
000. Zona Rural, Rubiataba-GO.
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 Como é de conhecimento 
da população de Ceres, o 
novo prefeito Rafaell Melo 
encontrou a cidade totalmente 
abandonada pela  gestão 
anterior, com ruas e avenidas 
bastante esburacadas e o 
matagal que tomavam conta 
das mesmas. Sem falar ainda 
da grande quantidade de lixo 
e de entulhos espalhados por 
todos os cantos da cidade. 

 Então, diante dessa 
situação caótica em que se 
encontrou a cidade de Ceres, 
a nova administração  achou 
por bem, promover mutirões 
todos os sábados para limpar 
a cidade e serviços de tapa-
buracos, de ruas e avenidas 
que estão totalmente 
danificadas, principalmente 
por causa da precária 
administração anterior que 
não deu atenção adequada no 
zelo da coisa pública.

 Até agora, nesses quase 
dois meses, a Prefeitura de 
Ceres, sob o comando do 
prefeito Rafaell Melo já 
realizou quase uma dezena de 
mutirões, que contam com as 
participações de servidores 
braçais da prefeitura, e 
também de um grande 

número de voluntários, 
ou seja, de pessoas da 
comunidade que regaçaram 
as mangas e trabalham com 
todo afinco para ver uma 
cidade mais bonita e bem 
cuidada.

 É dessa maneira, através 
dos mutirões, que a cidade 
de Ceres está tomando uma 
nova cara. É certo, que não 
será de uma  hora pra outra, 
para que tudo fique dentro 
dos conformes, ou seja, do 
jeito que a prefeitura quer e 
que o povo ceresino  espera. 
É preciso sim, de um tempo 
maior, pelo menos  seis 
meses, para que o prefeito 
Rafaell Melo mude o aspecto 
da cidade, e coloque o 
município nos trilhos do 
desenvolvimento.

 Ainda bem, que a maioria 
da população de Ceres 
acredita piamente na nova 
administração do município, 
pois sabe, que o prefeito 
Rafaell Melo não medirá 
esforços para desenvolver 
uma grande administração 
em prol do crescimento 
e do desenvolvimento do 
município do Ceres. Waldir 
Marques

Nova administração de Ceres promove 
mutirões para limpar a cidade

Os mutirões contam com as participações de servidores braçais da  prefeitura e também de voluntários da comunidade

Prefeito Rafaell Melo também participa dos mutirões, 
como mostra na foto

A prefeitura retomou o término da construção da praça de 
alimentação na Praça Cívica, que foi iniciada pela

 administração anterior há mais de dois anos, e que se 
encontrava paralisada

Dentro dos mutirões está sendo realizado o 
serviço de tapa-buracos de ruas e avenidas

Os mutirões e limpeza vão abranger o centro da cidade e todos os setores da periferia

Rua 07 nº 520 Centro Ceres
 Fones: 3323- 1561 98550-3043

Martins Bigode

Vereador Edmilson participa 
dos mutirões em Ceres

    Durante os mutirões de 
limpeza promovidos pela 
prefeitura de Ceres, o ve-
reador Edmilson Borges, 
(PR) tem participado de 
todos eles. Na foto, o vere-
ador aparece agarrado na  
cabo de uma enxada tra-
balhando com os demais 
voluntários. 

 O prêmio principal 
da Nota Fiscal Goiana, 
no valor de R$ 200 mil, 
saiu para um morador 
de Goiânia, João Batista 
Ferro, que concorreu com 
14 bilhetes, gerados a 
partir das notas fiscais que 
acumulou com CPF.   
 O sorteio mensal foi 

realizado na manhã de hoje, 
na Secretaria da Fazenda, 

na presença dos fiscais do 
Procon Estadual Magda 
Lúcia Barbosa e Antônio 
Alberto de Oliveira.
Além do João Batista, 

outros 150 ganhadores 
também foram sorteados 
hoje na Nota Goiana, 
sendo 50 para receber 
prêmios de R$ 1 mil e 
100 para ganhar R$ 500 

SORTEIO DA NOTA GOIANA 
CONTEMPLA MORADORES 

DE 30 MUNICÍPIOS 
cada um. Ao todo foram 
beneficiados moradores 
de 30 municípios. Entre 
os premiados estão 80 
moradores de Goiânia, 17 
de Aparecida de Goiânia, 
oito de Anápolis, seis de 
Rio Verde; cinco de Jataí; 
três de Palmeiras de Goiás 
e Águas Lindas cada uma; 
dois de Edeia, Inhumas, 

Itumbiara, Luziânia, 
Trindade e Valparaíso cada; 
um em Barro Alto, Catalão, 
Cristalina, Formosa,  
G o i a n é s i a , G u a p ó , 
Iporá, Itauçu, Mineiros, 
Morrinhos,Piracanjuba, 
P lana l t ina ,Porangatu , 
Quirinópolis, Senador 
Canedo e Uruaçu cada, 
além de um de Brasília. 

Fotos: Martins Bigode

WM A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) vol-
tou a permitir, a partir de 1º 
de agosto, o corte de energia 
por falta de pagamento para 
consumidores residenciais e 
comerciais, desde que os con-
sumidores sejam avisados com 
antecedência. 

Tal medida ocorre após a 
revisão da Resolução Norma-
tiva nº 878/2020. Essa norma 
estabelece um conjunto de me-
didas para garantir a continui-
dade do serviço de distribuição 
de energia e a proteção de con-
sumidores e funcionários das 
concessionárias em meio ao ce-
nário de pandemia da covid-19. 

Conforme o Procon Goiás, 
que alerta sobre as novidades, a 
Aneel decidiu também manter 
a proibição de cortes de energia 
para os seguintes casos até o dia 
31 de dezembro de 2020: Con-
sumidores de baixa renda; Uni-
dades que deixaram de receber 
a fatura impressa sem autori-
zação do consumidor; Aqueles 
em locais sem postos de arre-
cadação em funcionamento 
(como bancos e lotéricas, por 
exemplo) e Unidades onde mo-
rem pessoas que dependam de 
equipamentos elétricos essen-
ciais à preservação da vida.

A Enel possibilitará, de 31 

Na última semana do mês 
de julho, a administração de 
Carmo do Rio Verde iniciou 
mais uma etapa do asfalto no 
setor Francisco Soares, po-
pularmente conhecido como 

João do Chico.
Neste setor, além do asfal-

to, já foram construídas para 
a população 29 casas e uma 
Unidade de Saúde totalmente 
equipada.

Usina investe na produção 
de energia a partir do 
bagaço da cana-de-açúcar

VALE DO SÃO PATRÍCIO

A produção de energia 
pela Cooper-Rubi, usi-
na localizada em Ru-

biataba, atende toda a unida-
de durante o período de safra 
e ainda exporta energia para o 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN). Para este ano, a expecta-
tiva é produzir exportar duran-
te os 200 dias de safra 24.000 
MW/h. Atualmente, a usina 
tem a capacidade instalada de 
20MW/h com dois geradores, 
com uma geração horária de 
16MW/h em média, exportan-
do cerca de 120 MW/h por dia, 
o que representa, 5MW/h de 
energia excedente. 

Com a cogeração e a ven-
da da energia é possível gerar 
uma receita significativa para 
a usina. Além de que, com as 
melhorias de estrutura sobrará 
bagaço da cana-de-açúcar que 
possibilitará a produção de 
energia no período de entres-
safra, o que refletirá na econo-
mia do consumo de energia 
importada da concessionária 
de energia local, a Enel.

Durante a safra a empresa 
já produz toda a energia que 
consome, isso é, é autossufi-
ciente. A energia gerada a partir 
do bagaço da cana é utilizada 
em todo parque fabril nas áreas 
industriais, oficina mecânica, 
sede administrativa e irrigação 
das lavouras, consumindo cer-
ca de 11 MW/h. A economia 
gerada é significativa. Para se 
mensurar, após o início da sa-
fra, a conta de energia da Co-
oper-Rubi reduziu em mais 
de 77%, foram cobrados pela 
concessionária somente a taxa 
de demanda contratada e os 
encargos, tendo em vista que o 
consumo foi zero.

“Com a crise energética 
nacional, os investimentos 
realizados na última década - 
2010-2019 - quadruplicaram 
a capacidade de geração de 
energias renováveis de 414 GW 
para aproximadamente 1.650 
GW, a cogeração de energia 
proveniente da biomassa da 
cana ganhou notoriedade e se 
tornou uma excelente alterna-

tiva, além de ser uma energia 
limpa e renovável”, acrescenta 
o engenheiro eletricista da Co-
oper- Rubi, Adalberto Souza.

É importante destacar que 
a cogeração ocorre em perí-
odo de seca em que os níveis 
dos reservatórios de água das 
hidrelétricas estão mais baixos 
e o custo da energia elétrica 
aumenta.  Com a cogeração 
essa dependência diminui e 
contribui para o aumento da 
oferta de energia, o que pode 
favorecer ao barateamento 
para o consumidor final. 

 
RENOVÁVEL
A produção de energia a 

partir do bagaço da cana-de-
-açúcar começou em 2020 com 
a moagem, no dia 13 de maio. 
O subproduto usado como 
combustível nas caldeiras a va-
por é transformado em energia 
elétrica nos turbo geradores. 
Para a safra deste ano a empre-
sa investiu em melhorias me-
cânicas, elétricas e de processo 
para que a energia excedente 
seja comercializada.

Essa energia gerada é con-
siderada renovável, por ser 
produzida a partir do bagaço 
da cana, e limpa por ser ge-
rada em caldeiras com baixa 
poluição atmosférica que con-
tam com lavadores de gases. A 
Cooper-Rubi já produz etanol 
e açúcar, mas a energia é um 
novo produto e faz parte dos 
produtos vendidos no merca-
do pela empresa, seguindo a 
regulamentação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) e os valores de mer-
cado. Vale destacar que a ven-
da será apenas no mercado, 
a responsável por distribuir a 
energia elétrica aos consumi-
dores é a Enel.

“As unidades produtivas 
sucroalcooleiras são pratica-
mente autossuficientes em 
energia. É neste cenário de no-
vas possibilidades de geração 
de energia que o setor sucroal-
cooleiro se insere, no sentido 
de aproveitar a oportunidade 
para diversificar ainda mais 
o seu portfólio de produtos”, 
pontua Adalberto Souza.

VANTAGENS DA BIOELETRICIDADE

- Promove o desenvolvimento econômico sustentável.
 - Contribui para a oferta de energia elétrica, principalmente no 
período seco, quando os reservatórios das hidrelétricas estão baixos.
- Ganhos ambientais por se tratar de uma energia limpa e renovável.
- Máximo aproveitamento dos recursos da cana.
- Ganhos sociais, com a geração de empregos e renda.
- Emite uma quantidade relativamente baixa de CO2 na atmosfera, 
quando comparada com o sistema convencional de geração. Isso 
possibilita a participação da usina em programas de redução na 
emissão de gases do efeito estufa, como o Crédito de Carbono.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CARMO DO RIO VERDE

MEIO AMBIENTE

NOVAS REGRAS

Iniciadas obras do asfalto do 
setor Francisco Soares

Fauna nas imediações da 
Cooper-Rubi é monitorada

Aneel permite corte de energia 
elétrica por falta de pagamento

A Cooper-Rubi, localizada 
em Rubiataba, realiza monito-
ramento da fauna na região da 
usina. O objetivo da ação, desen-
volvida por uma empresa licen-
ciada, é elaboração de um Estudo 
de Fauna terrestre e aquática nas 
áreas de influência de empresa. 
Também tem como foco verificar 
a existência de espécies ameaça-
das de extinção e realizar o reco-
nhecimento da fauna do local.

Por seis dias, os profissionais 
vão levantar dados no local para 
a produção do Estudo de Fauna, 

que permite avaliar os possíveis 
impactos sobre a fauna local e 
propor medidas mitigadoras.

“A fauna silvestre é essen-
cial para a manutenção dos 
ecossistemas, pois realiza di-
versos papéis indispensáveis 
para o ciclo de vida da flora na-
tiva, como por exemplo, a fun-
ção de agentes polinizadores e 
dispersores de sementes ao se 
alimentarem dos frutos produ-
zidos pelas plantas”, explica a 
técnica de meio ambiente da 
usina, Renata Batistela Lopes.

de julho até 30 de setembro, 
o parcelamento dos boletos 
em até dez vezes. No início da 
pandemia da Covid-19, o par-
celamento passou a ser estabe-
lecido com 13% do valor pagos 
como entrada e o restante em 
sete vezes. Agora, será possível 
negociar da seguinte forma, 
10% do montante da dívida 
como entrada e o restante par-
celado em 10 vezes.

A renegociação está sujei-
ta a juros e taxas correspon-
dentes ao tempo de inadim-
plência do consumidor. O 
consumidor deve entrar em 
contato com a Enel (por meio 
de seus canais de atendimen-
to) para que os detalhes da 
renegociação fiquem claros 
para ambas as partes.

JV
JORNAL DO VALE
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Um ombro amigo nas horas mais difíceis 

3323-1870

CIÊNCIA

EFEITOS DA PANDEMIA

Covid-19 pode nunca ter uma cura, diz OMS

Governo cogita 
estender auxílio 
emergencial 
até dezembro

MPF recorre ao TRF1 para disponibilidade 
de medicamentos para tratamento 
precoce da Covid-19, em Goiás

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O TRF1

FOTO DIVULGAÇÃO

Integrantes do governo já co-
gitam a necessidade de ampliar 
o auxílio emergencial até dezem-
bro deste ano, diante das incer-
tezas em relação à duração dos 
efeitos da pandemia. Mas, segun-
do auxiliares do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, o valor das 
parcelas adicionais teria de ser in-
ferior aos atuais R$ 600, diante da 
falta de recursos no orçamento.

O auxílio é pago a trabalha-
dores informais e MEIs que per-
deram renda com a pandemia e 
beneficiários do Bolsa Família. 
Uma das ideias do governo se-
ria pagar mais três parcelas ex-
tras a essas pessoas no valor de 
R$ 200, em outubro, novembro 
e dezembro. Este é o valor mé-
dio do Bolsa Família.

Contudo, para reduzir o 
valor do auxílio será preciso 
aprovar a mudança no Con-
gresso Nacional. O Executivo 
pode prorrogar por conta pró-
pria apenas se o valor de R$ 600 
mensais for mantido.

Criado em abril, o benefício 
seria pago neste valor por três 
meses, gerando impacto nas con-
tas públicas de R$ 151,5 bilhões. 
Mas, diante da persistência da 
crise e pressões do Congresso, 
o governo acabou ampliando o 
benefício por mais dois meses 
(agosto e setembro) a um custo 
adicional de R$ 51 bilhões. Com 
a extensão, o programa vai custar 
R$ 203 bilhões, segundo estima-
tivas do Ministério da Economia.

Frutos eleitorais
Segundo integrantes do go-

verno, o presidente Jair Bolsona-
ro tem se preocupado em buscar 
uma solução para o fim do auxí-
lio emergencial, que representa 
“dinheiro vivo” no bolso das fa-
mílias mais pobres.

Além de amparar os mais 
necessitados, o programa vai 
evitar um tombo ainda maior 
na atividade econômica e ren-
der frutos eleitorais ao presi-
dente, sobretudo nos estados 
do Norte e Nordeste.

O objetivo é substituir o au-
xílio pelo Renda Brasil em 2021, 
mas não há recursos suficientes 
por causa do teto de gastos e do 
fim do período de calamidade, 
que contou com o chamado  or-
çamento de guerra e vem per-
mitindo elevar os gastos para 
enfrentar a pandemia, sem as 
amarras fiscais. O período de ca-
lamidade vai até 31 de dezembro.

Caso o governo não consiga 
aprovar a ‘nova CPMF’, há riscos 
de o Renda Brasil não sair do 
papel, admitiu um técnico da 
equipe econômica. A arrecada-
ção do novo imposto, que inci-
diria sobre transações digitais, 
seria usada para bancar o Ren-
da Brasil e desonerar a folha de 
pagamento. O Globo

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) advertiu nesta 
segunda-feira (3) que talvez 
nunca exista uma “solução 
milagrosa” contra a pandemia 
de covid-19, apesar da corrida 
contra o tempo de laboratórios 
e países para obter uma vacina.

“Não há solução milagrosa 
e talvez nunca exista”, afirmou 
o diretor geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
em uma entrevista coletiva 
virtual. “Os ensaios clínicos 
nos dão esperança. Mas isso 
não significa necessariamen-
te que teremos uma vacina” 
eficaz, principalmente no 
longo prazo, disse.

“Todos esperamos ter um 
número de vacinas eficazes 
que possam evitar que as pes-
soas sejam infectadas”, mas 
frear os focos depende do 
respeito às medidas de saúde 
pública e do “compromisso 
político”, apontou.

O comitê de emergência 
da OMS que se reuniu na 
sexta-feira “foi muito cla-
ro: quando os líderes tra-
balham de maneira muito 
estreita com as populações, 
essa doença pode ser con-
trolada”, ressaltou.

“Devemos conter os sur-
tos, testar, isolar e tratar pa-
cientes, procurar e colocar em 

quarentena seus contatos”, 
mas também “informar”, afir-
mou o diretor, antes de pedir 
às populações a continuar 
respeitando os gestos de bar-
reira (distanciamento físico, 
uso de máscara, boas práticas 
de higiene, etc.) para romper 
as cadeias de transmissão do 
novo coronavírus.

“A mensagem para as pes-
soas e os governos é: façam 
tudo isso. E continuem mes-
mo quando a doença estiver 
sob controle!”, exclamou, de-
pois de apontar que “vários 
países que pareciam ter pas-
sado pior registram agora no-
vos surtos”.

A pandemia já matou mais 
de 690 mil pessoas no mundo 
desde o final de dezembro, 
de acordo com o balanço da 
Universidade John Hopkins. 
Mais de 18 milhões de casos 
foram registrados oficialmen-
te, dos quais pelo menos 10,5 
milhões foram curados.

Em 10 de julho, a OMS 
enviou um epidemiologista e 
um especialista em saúde ani-
mal à China para uma missão 
exploratória antes do início 
de uma investigação que a 
organização de saúde dese-
ja realizar sobre a origem do 
vírus, que apareceu na China 
no final de 2019.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) impetrou, 
perante o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), um agravo de instru-
mento com o objetivo de re-
formar uma decisão da Justiça 
Federal (JF) de Goiânia.

A ideia por trás da ação é que 
o Tribunal determine à União, 
ao Estado de Goiás e ao Muni-
cípio de Goiânia que garantam 
aos pacientes da Covid-19 tra-
tamento ambulatorial precoce, 
mediante disponibilização de 
medicamentos — inclusive clo-
roquina, hidroxicloroquina, azi-
tromicina e adjuvantes.

Vale lembrar que em 1º de 
julho, o MPF ajuizou uma ação 
civil pública com pedido de an-
tecipação de tutela de urgência 
para que os entes envolvidos 
disponibilizassem esses medi-
camentos. No entanto, ao apre-
ciar a ação, a Justiça Federal in-
deferiu o pedido liminar.

Diante da decisão, o MPF 

ingressou com um recurso 
com o objetivo de que os en-
tes cumprissem a orientação 
expedida pelo Ministério da 
Saúde — especialmente no 
que diz respeito à disponibili-
zação dos fármacos.

Conforme o MPF, o trata-
mento farmacológico precoce 
da infecção causada pela Co-
vid-19 é uma estratégia sanitá-

ria de vital importância para a 
preservação do maior número 
possível de vidas.

“Devem-se utilizar todas 
as possibilidades farmacológi-
cas, com o objetivo de oferecer 
o tratamento precoce para mi-
tigar o agravamento da doença 
e evitar a sobrecarga dos servi-
ços de saúde, enquanto não 
existe tratamento especifica-

mente desenvolvido”, defende.
Para o procurador da Re-

pública Ailton Benedito, autor 
do Agravo de Instrumento, to-
das as alternativas farmacoló-
gicas seguras que apresentem 
resultados satisfatórios no 
combate à Covid-19 devem 
ser consideradas pelas autori-
dades sanitárias.

As orientações do Ministé-
rio da Saúde, órgão central da 
estratégia de enfrentamento 
nacional à pandemia, possuem 
fundamento em diversas pes-
quisas e estudos publicados. 
Enfrentar as doenças causadas 
pela covid-19 utilizando um 
único pilar de atenção à saúde, 
o terciário, por meio de aqui-
sição de respiradores mecâni-
cos e construção de leitos de 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), que são voltados para 
procedimentos de média e alta 
complexidade, não é coerente 
com o Sistema Único de Saúde 
(SUS), entende o procurador.

JV
JORNAL DO VALE
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O ex-juiz eleitoral Már-
lon Reis, considerado o 
“pai da Lei Ficha Lim-

pa”, teve as contas de sua cam-
panha eleitoral rejeitadas. Reis 
concorreu pela Rede Sustenta-
bilidade nas eleições de 2018.

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-TO) decidiu, por 
unanimidade, reprovar as 
contas do ex-juiz e do candi-
dato a vice na sua chapa, José 
Geraldo de Melo (PTB). A de-
cisão foi publicada no dia 31.

Em setembro de 2019, a 
Procuradoria Regional Eleito-
ral do Estado emitiu parecer 
pela desaprovação das con-
tas eleitorais de Reis. O pare-
cer, assinado pelo Procurador 
Eleitoral, Álvaro Lotufo Man-
zano, foi juntado ao processo 
de análise de contas de cam-
panha do então candidato no 
dia 18 de setembro.

A campanha de Márlon 
Reis registrou uma dívida de 
R$ 751.898,32, mas o valor não 
recebeu assunção (não foi as-
sumido) pela do Rede Susten-
tabilidade e não houve indica-

Uma história, no míni-
mo, cativante. Um garoto de 
6 anos resolveu se mobilizar 
de uma forma simples para 
ajudar um hospital no trata-
mento de pacientes da Co-
vid-19. Essa boa notícia vem 
da cidade de Arthur Noguei-
ra, próximo a Campinas, no 
interior paulista.

O menino Enzo Tapetti re-
solveu vender suco na porta 
do Hospital Bom Samaritano 
(HBS). O dinheiro das ven-
das ele doou para a unidade 
de saúde. “Aqui em casa todo 
mundo ajuda, né?! E o Enzo 
é o especialista do suco. Um 
dia estávamos almoçando, e 

ele viu a reportagem de uma 
menina que vendia laços para 
ajudar os pacientes com co-
ronavírus. Na mesma hora, 
ele disse “mamãe, tenho uma 
ideia! Vou vender meus sucos 
pra ajudar os médicos aqui da 
cidade”, ele falou do jeitinho 
dele e a gente achou lindo!”, 
disse a mãe do garoto, Marina 
Tappeti, ao site Nogueirense.

Enzo montou uma banqui-
nha com mesa, uma cadeira, 
copos descartáveis, a jarra de 
suco e um frasco de álcool 
gel. Um cartaz na parede di-
zia “Venda de suco. Enzo”. Em 
um vídeo ele conta que vende 
cada copo de suco a R$ 2.

FALECEU O COMUNICADOR E ADVOGADO GIL NEGRÃO 
Os meios de comunicação de Goianésia amanheceram de luto no dia 2 de 
agosto. Faleceu na noite do dia 1º, aos 47 anos, Gilmar Ferreira, o Gil Negrão, 
locutor por vários anos na Rádio São Carlos FM. Ele já trabalhou na Rádio 
Difusora São Patrício em Ceres, hoje a Legal FM. Gil Negrão foi a 35ª vítima 
da Covid-19 na cidade de Canaã dos Carajás no Pará, local onde ele residia 
juntamente com a família há alguns anos e exercia a profissão de advogado. 
As informações são de que há quase 30 dias ele lutava pela vida depois de 
ter sido contaminado pela Covid-19. As complicações da doença o levou à 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde realizava o tratamento intensivo nos 
últimos dias, porém, ele não resistiu às estas complicações e acabou morrendo. Ficam às nossas 
homenagens ao Gil Negrão, que marcou época no rádio no Vale do São Patrício e na política 
goianesiense. Aos seus familiares, nossos sinceros sentimentos e orações para que Deus, o todo 
poderoso, posso consolá-los neste momento de profunda dor e tristeza. Que ele descanse em paz.

Notas de falecimentos
FALECE JOSENILDO, O JOSA EM 
DECORRÊNCIA DA COVID-19 
Na madrugada do dia 31, Josenildo Pereira 
da Luz, o Josa, de 55 anos que morava em 
Ceres e trabalhava como coordenador 
de recursos humanos na CRV Industrial 
em Carmo do Rio Verde. Conforme João 
Pedro, Josenildo, filho de Josa ele teve 
complicações em decorrência da Covid-19 
com a falência múltipla dos órgãos. Josa estava internado 
em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 14 
de julho. Os nossos sentimentos. Que Deus na sua infinita 
bondade dê conforto para todos os familiares e amigos. Que o 
Josenildo descanse em paz.

Considerado “pai da Ficha 
Limpa” tem contas 
rejeitadas pelo TRE-TO

GASTOS ELEITORAIS

ção da fonte dos recursos que 
seriam utilizados para a quita-
ção do débito assumido.

Também houve a constata-
ção de gastos eleitorais efetua-
dos em data anterior à entrega 
da prestação de contas parcial, 
mas não informados à época, 
no montante de R$ 670.152,98, 

o que representa 64,5% do to-
tal de despesas.

“Assim sendo, tais irregu-
laridades não se tratam de 
meras falhas formais, senão 
de impropriedades que com-
prometem a confiabilidade e a 
consistência das contas apre-
sentadas”, avaliou Manzano.

FOTO DIVULGAÇÃO

FOTO DIVULGAÇÃO

BRASIL
Menino vende suco em porta de 
hospital para ajudar a comprar 
respirador a pacientes da Covid-19

JV
JORNAL DO VALE
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INFORME PUBLICITÁRIO

Casa do Agricultor 
completa 45 anos

Há 45 anos atrás, em 
1975, surgia em Ceres a 
Casa do Agricultor, que 

no seu início funcionava em um 
pequeno prédio comercial. Mas 
hoje, com o passar do tempo, a 
Casa do Agricultor tornou-se 
numa das maiores lojas do gê-
nero de Ceres e da Região do 
Vale do São Patrício. Mas isso 
só foi possível, graças à luta e o 
desempenho do dinâmico em-
presário Joaquim Caldeira de 
Moura, que durante esses anos, 
conquistou a confiança de seus 
clientes, principalmente pela 

eficiente assistência técnica e ao 
excelente atendimento prestado 
aos produtores rurais de toda 
a região. Hoje, sem dúvida, a 
Casa do Agricultor é a loja do 
ramo de maior referência para 
o homem do campo e também 
para quem reside na cidade. A 
mesma conta com um grande 
e variado estoque de produtos, 
mantém uma equipe de fun-
cionários bastante atenciosa 
para com seus clientes e ainda 
pratica os menores preços da 
região. “Casa do Agricultor, dá 
prazer comprar aqui”. WM

EMPRESÁRIO JOAQUIM CALDEIRA: 
“PROCURAMOS SEMPRE FAZER O 
MELHOR PARA OS NOSSOS CLIENTES”

SEDE PRÓPRIA, NO CENTRO DE CERES, NA AVENIDA BERNARDO SAYÃO

CERES, PARTIDOS 
CAMINHAM PARA 
DEFINIÇÃO DAS CHAPAS
Mesmo faltando 
aproximadamente 45 dias 
para o prazo final das 
convenções para a escolha 
dos nomes para as chapas 
de candidatos a prefeito 
e vice nas eleições 2020, 
partidos e lideranças 
políticas de Ceres já 
articulam com mais 
intensidade os nomes que 
estarão na disputa em 15 
de novembro.

CABEÇAS DE CHAPA

RAFAELL 
MELO
O atual 
prefeito 
de Ceres, 
Rafaell 
Melo, 
ainda não 
anunciou 
oficialmente que é 
candidato a reeleição, 
mas aliados políticos de 
Rafaell já dão como certo 
o seu nome na disputa.
Rafaell  trabalha para 
manter a base eleitoral que 
o elegeu em 2016 e no ano 
passado trocou o PSDB pelo 
Progressistas, que é presidido 
em Goiás por Alexandre 
Baldy. O PP terá chapa 
proporcional completa.

DINO 
AYRES
Filiado ao 
Democra-
tas, partido 
do governa-
dor Ronaldo 
Caiado, o 
advogado 
Dino Ayres, 
articula junto ao Governo 
do Estado uma nova candi-
datura a prefeito de Ceres. 
Dino disputou em 2012 pelo 
PSL, em 2016 foi candidato 
a vice e em 2018 foi candi-
dato a deputado estadual. 
Para a disputa à Câmara, o 
DEM tem chapa formada.

EDMARIO 
BARBOSA
Ex-prefeito 
de Ceres por 
dois man-
datos de 
2005 a 2012, 
Edmario 
Barbosa já anunciou que é 
pré-candidato a prefeito. Re-
cém filiado ao Cidadania, do 
vice-governador Lincoln Te-
jota, Edmario articula para 
reconstruir seu antigo grupo 
e a vinda de novos aliados 
e seu partido tem chapa de 
vereadores definida.

CLEIDSON 
ALVES 
Presidente 
do PSDB 
de Ceres e 
vereador 
em primeiro 
mandato, 
Cleidson 
Alves, busca viabilizar 
junto a direção estadual do 
partido sua candidatura 
a prefeito. Cleidson 
busca atrair apoio de 
outros partidos para sua 
postulação. Seu partido 
não tem chapa para a 
disputa ao Legislativo.

DIÓGENES 
RAMOS
Filiado no 
PSL e pre-
sidente do 
partido no 
município, 
Diógenes 
Ramos, pode ser a novidade 
na disputa a Prefeitura de 
Ceres. Diógenes tem total 
apoio da sua sigla que é pre-
sidida em Goiás pelo depu-
tado federal Delegado Valdir. 
O PSL também tem chapa 
de candidatos a vereador.

VICES
Se a disputa para a cabeça 
de chapa parece se afunilar 
, os nomes para vice tam-
bém já começam a aparecer 
em meio as articulações.

MARCO ANTÔNIO
Filiado ao PSB o atual Vice 
do Prefeito, Marcão da Cai-
xa, tem a expectativa de ser 
novamente candidato a vice 
na chapa de Rafaell Melo. 
Seu partido, o PSB, terá cha-
pa completa para vereador.

REILLER SEABRA
Ex-presidente da Câmara de 
Ceres, Reiller Seabra, tam-
bém tem seu nome lembra-
do como possível candidato 
a vice na chapa de Edmario. 
Reiller está filiado ao Cida-
dania e está em seu segundo 
mandato de vereador .

JAIRO JOSÉ
Vereador pela segunda vez, 
Jairo da Educação, como é 
conhecido, já declarou que 
não será candidato a reelei-
ção e almeja compor chapa 
como candidato a vice-pre-
feito. Jairo trocou  o PTdoB 
pelo PL, que também terá 
chapa para o Legislativo.

Com o adiamento das 
eleições, o prazo final para 
as convenções é dia 16 de 
setembro, e o último dia 
para registro das candidatu-
ras em 26 de setembro. 

POR 
LEANDRO 
TORRES

JV
JORNAL DO VALE
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INFORME PUBLICITÁRIO

O município de Ceres 
implantou uma me-
dida inovadora no 

tratamento de pessoas diag-
nosticadas com a Covid-19. 
O chamado Kit Covid-19, 
desenvolvido pela Prefeitu-
ra Municipal, gerou grande 
repercussão nas cidades do 
Vale do São Patrício.

O prefeito Rafaell Melo ex-
plicou quais são os critérios 
adotados e como tem sido a 
distribuição dos kits para a 
população. “Esse kit Covid, 
ele é utilizado, doado e re-
ceitado aqui em Ceres, pra-
ticamente desde o início da 
pandemia. Nunca como pro-
filaxia, como prevenção, mas 
sempre com o acompanha-
mento médico. Para que esse 
kit seja utilizado ele tem que 
ser prescrito pelo médico, o 
médico tem que entender que 
aqueles medicamentos são 
fundamentais no tratamento 
específico daquele paciente. 
Além dessa prescrição deve 
haver também o aceite do pa-
ciente”, disse o prefeito.

A Prefeitura de Ceres em 
convênio com o Hospital 
IMEC, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, via-
bilizou mais quatro leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) exclusivas para o trata-
mento de pacientes diagnos-
ticados com Covid-19.

O Projeto Covid com o 
Hospital IMEC, conta com 
mais quatro leitos públicos 
de UTI destinados exclusiva-
mente a pacientes com Covid 
do município de Ceres e mais 

Faleceu há 11 anos, 
no dia 28 de julho de 
2009, aos 57 anos de 
idade, o médico Antô-
nio Tavares. Ele era na-
tural de Ceres, mas re-
sidia em Florianópolis, 
Santa Catarina.

Tanto tempo já se 
passou, só não passa-
ram as lembranças que 
temos de você, nosso 
querido Antônio, que 
foi morar com Deus no 
céu. Mensagem de seus 
familiares que residem 
em Goiás. WM

Saudades...

VALE DO SÃO PATRÍCIO

CONVÊNIO

Câmara de Ceres de 
volta à ativa

Prefeitura de Ceres e Hospital IMEC viabilizam leitos 
de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19

Cidade é destaque estadual 
ao implantar medida de 
distribuição do kit Covid-19

CERES

Rafaell Melo disse que o 
resultado tem sido positivo e 
ressaltou que a estrutura da 
Saúde Municipal de Ceres tem 
sido montada mesmo antes da 
pandemia e isso tem ajudado 
muito no combate ao vírus. 
“Nós adquirimos vários respi-
radores de 2017 pra cá, o que 
é fundamental hoje para que 
a gente possa combater a pan-
demia de forma mais eficaz”, 
ressaltou Melo.

O prefeito disse ainda que 

a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Ceres tratará 
somente casos de Covid, como 
uma medida de proteção aos 
profissionais da saúde e tam-
bém àqueles pacientes que 
tenham outras enfermidades 
e ressaltou que brevemente 
haverá a instalação de outros 
leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) em parceria 
com a rede privada, exclusi-
vamente para o tratamento de 
casos de Covid-19.

FOTO DIVULGAÇÃO

FOTO DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ceres retomou no dia 4 de 
agosto, os trabalhos legis-
lativos referentes segundo 
semestre de 2020. As sessões 
são transmitidas ao vivo 
pela Rádio Legal FM e tam-
bém pelas redes sociais.

O presidente da Casa, 
vereador Sérgio Ferreira 
dos Passos, o Serginho disse 
ao JORNAL DO VALE, que 
“os vereadores como repre-
sentantes do povo, cabe a 
cada um deles aprovarmos 
os projetos de interesse so-
cial, bem como fiscalizar as 
ações do governo em prol de 
uma sociedade mais justa”.

Serginho disse ainda que 
“assumiu o compromisso de 

trabalhar em prol do povo 
e para isso, buscará sempre 
parcerias junto ao Poder 
Executivo para aprovar pro-
jetos que venham de encon-
tro com os anseios da popu-
lação”, ressaltou.

quatro leitos privados do pró-
prio hospital.

A vida é importante, e é por 
isso que o município de Ceres 

está empenhando todos os es-
forços possíveis para o comba-
te à Covid-19. A nova estrutura 
criada em nossa cidade está 
pronta, com o único intuito 
de preservar e salvar vidas 
daqueles que sejam atingidos 
pelo novo coronavírus.

“Esse projeto começou 
dia 17 de julho ele tem uma 
duração de 60 dias. Em que 
nós montamos uma estrutu-
ra de uma terapia intensiva 
voltada para o atendimento 
do paciente com Covid. Em 

que essa parceria nós temos 4 
leitos destinados à Secretaria 
Municipal de Saúde de Ceres”, 
disse o CEO do Grupo IMEC, 
Dr. Fernando Filho.

“Nós conseguimos uma 
mobilização rápida pra po-
der trazer esse benefício 
aqui pra nossa cidade. Jun-
tamente com esses leitos 
públicos nós conseguimos 
também aumentar nossa 
capacidade de atendimento 
com mais 4 leitos privados”, 
ressaltou o médico.

JV
JORNAL DO VALE
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Duplicação da Belém-Brasília 
começa ainda este ano, 
garante deputado José Nelto

RODOVIA BR-153 ENTRE ANÁPOLIS E PORANGATU

DIVULGAÇÃO

JORNAL DO VALE É JORNALISMO PROFISSIONAL, SÉRIO, ÉTICO E IMPARCIAL

Após participar de audi-
ência com o ministro dos 
Transportes, Tarcísio de 

Freitas, o deputado federal José 
Nelto (Podemos-GO) anunciou 
que as obras de duplicação da 
rodovia Belém-Brasília, no tre-
cho entre Anápolis e Porangatu, 
terão início até o final deste ano. 
O encontro foi realizado no dia 
29. “O ministro garantiu que a 
licitação internacional para a 
concessão da rodovia foi destra-
vada e as obras da duplicação da 
Belém-Brasília, entre Anápolis e 
Porangatu, começarão antes do 
final de 2020”, disse José Nelto.

“Foram mais de dez reuniões 
com o Ministro Tarcísio, muitos 
debates positivos, até chegarmos 
nesse resultado tão importante 
para o estado de Goiás”, afirmou 
o deputado goiano.

Conforme o Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
e Transportes (DNIT) e com 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), aproximadamente 1383 
ocorrências de trânsito foram 

O governador Ronaldo Caiado 
(DEM) durante a inauguração do 
Centro de Atenção ao Diabetes no 
município de Rio Verde no dia 3 
de agosto, ao fazer uso da palavra, 
assegurou que o município será o 
primeiro do Estado ao receber a 
internet com tecnologia 5G.

“Essa é uma cidade tão espe-
cial que eu estava reunido com a 
diretoria da indústria chinesa res-
ponsável pela instalação da tecno-
logia 5G dizendo que a primeira 
cidade do Estado de Goiás a re-

ECONOMIA

TECNOLOGIA

Receita Federal lança atendimento 
sobre CPF pelo Telegram

Rio Verde será primeira cidade goiana 
a receber tecnologia 5G

A Receita Federal inau-
gura nesta segunda-feira 
(3), atendimento de servi-
ços relacionados ao CPF 
(Cadastro de Pessoas Fí-
sicas) pelo Telegram. Esse 
novo canal de atendimento 
utiliza tecnologia conheci-
da como chatbot, que rea-
liza o atendimento virtual 
e simula uma conversação 
por meio de chat.

Segundo a Receita, a ini-
ciativa busca dar maior agi-
lidade no atendimento ao 
cidadão e contribui para evi-

tar que as pessoas se deslo-
quem para alguma unidade 
de atendimento presencial, 
preservando a saúde dos ser-
vidores e cidadãos, evitando a 
aglomeração e a propagação 
do novo coronavírus.

Para solicitar o serviço, o 
contribuinte deverá acessar o 
canal ReceitaFederalOficial, 
interagir com a ferramenta, 
enviando as informações e 
documentos exigidos para 
que a Receita Federal faça a 
análise do pedido e conclua 
o atendimento.

SERVIÇO
Estão disponíveis no novo 
canal serviços como:
- Atualização/altera-
ção de dados e Regu-
larização de CPF;
- Segunda via de CPF;
- Informação do nú-
mero do CPF;
- Consulta à situa-
ção cadastral; e
- Consulta ausência de DIRPF 
- Declaração do Imposto de 
Renda Pessoas Físicas (exer-
cício omisso). Agência Brasil

ceber esse serviço será Rio Verde”, 
disparou. Na interpretação do de-
mocrata, a implantação dessa tec-
nologia trará avanços em todos os 
setores. “Vocês terão esse pedido 
nosso atendido. Isso muda com-
pletamente o perfil de uma região 
e indiscutivelmente de um País”, 
completou. Para Caiado, a cidade 
é merecedora daquilo que “será 
um grande marco” juntamente 
com tudo aquilo que, segundo 
ele, o município tem feito “em um 
momento de crise econômica”.

registradas entre Anápolis e 
Porangatu em 2019. Uma das 
causas de acidentes registrada 
pela PRF, é justamente a situa-
ção de conservação da via.

Estão previstos, segundo 
cálculos do Ministério da Infra-
estrutura, R$ 7,5 bilhões de in-
vestimentos e R$ 3,7 bilhões de 
custos operacionais. Entre as 
principais obras estão previs-
tas a duplicação de 623,40 km 
da rodovia, 22,30 km de faixas 
adicionais e a construção de 21 
passarelas para a sociedade.

“Essa é a obra mais im-
portante para Goiás, o norte 
do Estado e para o Brasil. A 
Belém-Brasília faz ligação do 

Meio-Norte do Brasil (TO, MA, 
PA e AP), com o Centro-Sul do 
país. Essa BR é a veia artéria do 
país, por isso a importância de 
duplicar e fazer a concessão. 
São mais de 600 km a serem 
duplicados”, disse Nelto.

A Belém-Brasília contará 
com um novo modelo de con-
cessão. Anteriormente, o critério 
de leilão era por mentor tarifa (a 
empresa que tinha o menor pre-
ço). Em Goiás, o modelo será de 
menor tarifa (deságio ilimitado), 
com maior outorga (critério de 
desempate). Esse modelo obriga 
a empresa a ter capital para ini-
ciar e finalizar a obra, sem passar 
por escassez de recursos.

JV
www.jornaldovale.com

JORNAL DO VALE

JV
JORNAL DO VALE



FOTOS PARA DOCUMENTOS EM APENAS 5 MINUTOS. O 
MENOR PREÇO DA CIDADE E DA REGIÃO.

Av. Bernardo Sayão, n° 649, Ceres-GO  Fone: (62) 98554-5416

DR.FABIANO MOURA

Dicas de Saúde

Otorrinolaringologista. Aten-
de no Centro Clínico e Diag-
nóstico São Pio X. 
Telefone: 3307-1505| 
(62) 9962-6052

Trechos do “O homem 
mais feliz da história”

VOLTANDO AO PASSADO 
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Com forma de homenagear o ex-prefeito de Ceres, Valter Melo, que completou seus 76 anos de 
vida no dia 1º de agosto, estamos publicando duas fotos de arquivo do JORNAL DO VALE, do dia 
1º de agosto de 1977, quando funcionários da Prefeitura de Ceres promoveram uma festa surpresa 
para comemorar o aniversário de 33 anos do então prefeito Valter Melo, no seu primeiro mandato. 
Como mostram as fotos da época, à esquerda aparece o aniversariante; enquanto na outra à direi-
ta, aparece o então secretário da prefeitura, Walter Alves Mascarenhas, quando o mesmo proferia 
palavras de felicitações pela passagem de mais um aniversário do então prefeito Valter Melo. WM

Goiânia é destaque em 
Transparência Pública
Goiânia está entre as 4 

capitais mais trans-
parentes do Brasil 

em relação aos gastos com a 
pandemia do coronavírus no 
ranking feito pela Organização 
Não-Governamental (ONG) 
Transparência Internacional. 
Em uma escala de 0 a 100, o 
município obteve nota 98,7 e 
está classificado na categoria 
“ótimo”, com informações cla-
ras e acessíveis sobre as con-
tratações emergenciais para o 
combate à Covid-19.

O levantamento é feito pe-
riodicamente pela ONG a par-
tir da avaliação dos portais da 
transparência dos 26 Estados, 
do Distrito Federal, das capitais 
e também do Governo Fede-
ral. Obtém maior nota aqueles 
que trazem informações com 
maior clareza e agilidade.

O resultado desta última 
avaliação, feita neste mês de ju-
lho, confirma que Goiânia está 
cumprindo as exigências da 
Lei Federal que regulamenta as 
medidas para enfrentamento 
de emergência da pandemia.

NOTA 98,7 PARA A CAPITAL
FOTO DIVULGAÇÃO

RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA
A empresa EDUAR-

DO CARLOS ROSA E 
CIA LTDA. (PRODU-
ART), inscrita no CNPJ 
(MF) 10.500.838/0001-
06, torna público que 
requereu junto à Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente de Ceres – GO 
(SEMMAS), a RENO-
VAÇÃO de sua Licen-
ça Ambiental Municipal 
Simplificada para ativi-
dade localizada na Rua 
Alfredo de Pádua, 588 
B, Qd. O, Lt. 40, Centro, 
Ceres, Goiás.

Além dos efeitos orgânicos 
que a pandemia pela Co-
vid-19 está causando, cer-
tamente, afetou-se também 
nossa saúde mental. Portanto, 
neste artigo decidi transcrever 
um trecho do livro O homem 
mais feliz da história, do autor 
Augusto Cury (com a sua au-
torização). Uma carta de amor 
para a humanidade:

“...Nunca esqueça que ser 
feliz, livre e saudável é trei-
nar sua emoção para ouvir o 
inaudível e enxergar o invisível, 
pois, se você perceber apenas 
o tangível, jamais descobrirá as 
lágrimas nunca choradas e as 
palavras nunca expressas, se-
jam as suas, sejam as de quem 
ama. É ainda treinar pensar 
como adulto, mas sempre se 
sentir como uma criança. Ser 
feliz é treinar seu Eu para ques-
tionar suas próprias verdades 
e se posicionar humildemente 
como um ser humano em 
construção, um eterno apren-
diz, pois, se você for autossufi-
ciente, uma pessoa completa, 
será estéril, deixará de inovar e 
de se reinventar como educa-
dor, amante, líder, profissional. 
Ser feliz é treinar sua empatia 
e seu altruísmo e declarar que, 
independentemente de cultura, 
sexo, condição social, somos 
membros de uma única famí-
lia: a humanidade. É descobrir 
que nossas diferenças estão 
na ponta do iceberg da nossa 
mente, pois, na imensa base, 
somos exatamente os mes-
mos. É ter a convicção de que 
ninguém pode ser chamado de 
ser humano se não respeitar 
os diferentes. Ser feliz é treinar 
pacificar a própria mente, não 
destruindo irresponsavelmen-
te seus recursos naturais por 
sofrer por antecipação, por 
ruminar perdas e mágoas, ter 
dificuldade de conviver com 
pessoas lentas, ser viciado em 
apontar falhas e elevar o tom de 
voz... Ser feliz, livre e saudável é 
treinar o próprio olhar para ver 
charme nas limitações e nos 
defeitos dos outros, pois você 
também é imperfeito, e só não 
erra quem está morto. É saber 
que você pode conviver com 
milhares de animais e nunca 
terá uma decepção, mas, se 
conviver com outro ser huma-
no, haverá frustrações. É saber 
que você também frustrará as 
pessoas que mais ama. Ser feliz 
é deixar de ser um predador de 
quem falha, pois, por trás de 
uma pessoa que fere há uma 
pessoa ferida. É saber que a 
maior vingança contra um ini-
migo é compreendê-lo e perdo-
á-lo; e o maior favor que se faz 
a ele é odiá-lo, pois ele dormirá 
com você e destruirá seu sono. 
Só é feliz quem é capaz de fazer 

os outros felizes. Ser feliz é trei-
nar o próprio Eu para saber que 
ciúme é saudade de si mesmo, 
pois quem tem ciúme exige do 
outro a atenção que não dá a si 
próprio, cobra um reconheci-
mento do outro que nunca teve 
consigo. Ser feliz é saber que, 
antes de namorar alguém, você 
precisa namorar a sua vida. Se 
ninguém lhe der flores, vá à flo-
ricultura e compre-as para si...
Ser feliz é saber que as mulhe-
res são os diamantes da huma-
nidade. Ser feliz é ter convicção 
de que os tesouros da huma-
nidade não são as empresas, 
o petróleo, o ouro, mas nossas 
crianças. É ser contra o assassi-
nato coletivo da infância delas. 
Elas têm tempo para tudo, 
menos para ter infância. É não 
intoxicá-las digitalmente nem 
com excesso de atividades, pois 
o gênio de hoje se tornará o 
adolescente ansioso amanhã. 
É não dar drogas da obediência 
para quem tem a síndrome do 
pensamento acelerado, mas 
não é hiperativo. É saber que 
o melhor medicamento é seu 
tempo: tempo para brincar, ser 
palhaço, contador de histórias, 
ser um herói imperfeito. Ser 
feliz é treinar a sensibilidade 
para entender que a vida é 
assombrosamente breve para 
ser vivida e dramaticamente 
longa para se errar. Ser feliz não 
é estar alegre em todos os mo-
mentos, mas usar a ansiedade 
para nutrir a tranquilidade, as 
vaias para irrigar a coragem e as 
derrotas para dar musculatura 
à capacidade de se reinventar. 
Ser feliz não é apenas festejar 
aniversários e datas importan-
tes, mas festejar diariamente a 
existência de quem amamos. 
É dizer para os filhos: “Você 
é insubstituível, obrigado por 
existir!” É declarar para os 
pais: “Sem vocês, meu céu não 
teria estrelas.” É expressar para 
quem ama: “De todas as coisas 
que conquistei na vida, você é 
a melhor delas...” Ser feliz é ter 
maturidade para perguntar: 
“Onde eu errei e não soube?” É 
ter sabedoria para dizer: “Des-
culpe-me, me dê mais uma 
chance.” E, acima de tudo, é 
nunca desistir da vida, mesmo 
que desistam de você. É saber 
que sua paz vale ouro e que o 
resto é insignificante. Se treinar, 
não tenha medo de falhar; se 
falhar, não tenha medo de cho-
rar; se chorar, corrija suas rotas, 
mas não desista, dê sempre 
uma nova chance para si mes-
mo...Jamais desista de ser feliz. 
Lute sempre pelos seus sonhos. 
Seja profundamente apaixo-
nado pela vida, pois, apesar de 
seus defeitos, a sua vida é um 
espetáculo único, imperdível e 
irrepetível”.

No ranking feito pelo Tribu-
nal de Contas dos Munícipios 
(TCM-GO), que engloba todas 
as áreas da administração, Goi-
ânia entre as 15 cidades mais 
transparentes do Estado, com 
nota 97,12".  No  ranking ante-
rior do TCM, a capital de Goiás 

se encontrava na 229° posição, 
com nota 59.

A transparência da Prefei-
tura de Goiânia é feita com 
a assessoria e consultoria da 
NúcleoGov, empresa fundada 
em Ceres e que hoje tem sedes 
em Goiânia e Rialma.

JV
JORNAL DO VALE



Envie uma foto histórica 
do esporte da região 

para o e-mail do  
JORNAL DO VALE, 
jornaldovale_ceres@hotmail.

com e sua história 
poderá ser publicada aqui.

ZÉ ALFREDO FLEURY

JV Esporte
 juniorfleury2@hotmail.com

www.jornaldovale.com/blog/ze-alfredo.html
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 Há 30 anos, ou seja, em 
1990, o ponta-direita Gesiel, do 
Ceres Esporte Clube marcou o 
gol mais bonito do Campeona-
to Goiano, que foi exibido no 
Programa Fantástico da Rede 
Globo, na partida de futebol 
realizada no Centro Olímpico 
de Ceres, quando a equipe do 
Ceres venceu o time do Atlético 
Goiano, por 1x0. WM

Na década de 80, por ocasião da inauguração da quadra de 
esportes de Castrinópolis, no município de Rialma, veja na foto 
de arquivo do JORNAL DO VALE, o então prefeito Osmar Alves 
de Oliveira, quando dava o ponta pé na bola no início da partida 
de futebol de salão, hoje futsal. WM

 Como forma de homenagear o tricampeão brasileiro de Fór-
mula 1, Ayrton Senna, que morreu há 26 anos, no dia 1º de maio 
de 1994, em acidente automobilístico no autódromo de Ímola, 
na Itália, estamos publicando uma foto sua de nosso arquivo, 
quando o nosso tricampeão se preparava para entrar na compe-
tição de mais uma corrida automobilística. WM

Depois de quatro meses 
da paralisação do Cam-
peonato Goiano, o Azu-

lão se organizada para retornar 
às atividades de olho na Série D

Após a paralisação do 
Campeonato Goiano em mar-
ço, o Goianésia dispensou 
jogadores, comissão técnica 
e funcionários. O Azulão ocu-
pava a 4ª colocação no torneio, 
com 15 pontos. Em 10 partidas 
disputadas, foram quatro vitó-
rias, três empates e outras três 
derrotas. Além disso, a equipe 
irá participar da Série D do 
Campeonato Brasileiro.

Assim, a CBF divulgou que 
a competição começará em 19 
de setembro. O Goianésia faz 
parte do grupo 5 com Vitória, 
de Espírito Santo, Águia Negra, 

Acabaram as peladas de final 
de semana, a várzea já não tem 
mais aquele jogo domingo de 
manhã que movimentava toda a 
comunidade, aquela pracinha ali 
do lado não mais abriga os jogos 
de vôlei do bairro, nem mesmo 
as rampas de skate estão poden-
do ser usadas. Esqueça o espor-
te de alto nível, aqui se aborda 
o sofrimento do povo, do atleta 
amador de cada dia, aquele que 
vai ao clube aos sábados nadar 
e sequer pode entrar numa pis-
cina agora, aquele pai de família 
que trabalha duro de segunda 
a sexta, mas que no final de se-
mana é o zagueiro do time do 
bairro, aquela mãe que trabalha 
duro fora e em casa, mas que nas 
quintas feiras a noite é a artilhei-
ra do time da cidade. 

Os noticiários sempre mos-
tram o impacto no esporte pro-
fissional, mas a verdade é que 
a pandemia pode afetar muito 
mais os atletas amadores, aque-
les que têm no esporte, a diver-
são semanal, a válvula de escape 
de uma vida quase que sufocada 
pelo trabalho e as exigências que 

são corriqueiras a qualquer um. 
As consequências são varia-

das, todavia, nota-se o quanto 
tem feito falta para a população 
de forma geral, a liberação da 
prática de esportes. Questão de 
saúde física, mas principalmen-
te mental. Saúde mental que tem 
assustado os profissionais da 
saúde no país, com elevado nú-
mero de casos de surtos e agra-
vamento de pacientes. 

Vai passar. O modo como en-
frentaremos esse período de tran-
sição vai ser fundamental para a 
retomada. Importante ver as pes-
soas migrando para esportes que 
estão permitidos na pandemia 
como atletismo e ciclismo, cada 

dia mais com novos adeptos. 
É essencial seguir as reco-

mendações de isolamento, se 
adequando ao que está sendo 
chamado de “novo normal”. 
Pode ser que esse novo nor-
mal se transforme no eterno 
normal de agora em diante, 
com poucas flexibilizações, 
pode ser que tenhamos muitas 
mudanças rapidamente, pode 
ser....  Enquanto isso, cumpre a 
nós, seguir em frente com a fé 
e a esperança de que logo logo 
estaremos acordando num do-
mingo de manhã para ir a um 
campo de várzea acompanhar 
um clássico qualquer como 
Colorado x São Francisco.

Goianésia se prepara 
para o Brasileiro Série D

de Mato Grosso do Sul, União 
Rondonópolis e Operário, am-
bos de Mato Grosso, e, por fim, 
CRAC e Goiânia, de Goiás. 
Portanto, o primeiro duelo do 
Goianésia será contra o Vitó-
ria, em casa.

Já pensando na competi-
ção nacional, a diretoria do 
Azulão confirmou a renova-
ção com o técnico Luan Car-

los, que dirigiu a equipe no 
último jogo do Goianão. Des-
sa forma, o professor dará se-
quência no trabalho iniciado 
anteriormente. Somado a isso, 
juntamente com a diretoria, 
Luan prometeu que montará 
um time competitivo e que irá 
buscar uma classificação his-
tórica na Série D do Campeo-
nato Brasileiro.

FOTO DIVULGAÇÃO

FOTO DIVULGAÇÃO
O impacto da pandemia no esporte amador

JV
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 ÁRIES
Eita, Áries velha de guerra… já viu que a semana não será perfeita sem 
defeitos, né? Pois é. Você que lute, minha filha. Mas antes que você saia 
por aí gritando "INFERNO" igual à Carminha de Avenida Brasil, já aviso: a 
semana tá zicada, mas não tá tão zicada assim... Tá médio zicada.

 TOURO
Ei, Touro, cata aí a sua agenda pra anotar toooodas as configurações 
astrológicas que vão rolar essa semana. Olha, tem um monte, viu? E 
todas elas vão impactar na sua vida, trazendo mudanças importantes! 

 GÊMEOS
E aí, tá preparada psicologicamente pra encarar mais uma semana, minha 
filha? Se não está, se prepare, porque ela não está  para amadores, viu? 

 CÂNCER
Câncer, meu cristalzinho, quero começar pedindo que você dobre seus 
joelhos, levante suas mãos para o céu e repita comigo: Glória a Deus. 
Tá sabendo que vem coisa boa por aí, né?

LEÃO
Leoninas, vocês já ouviram aquele ditado: o que não te mata te 
fortalece? Então, essa vai ser bem a vibe da sua semana! Tô falando 
isso porque eu vejo aqui que a Lua Cheia reina absoluta na sua 7.

 VIRGEM
A Lua Cheia brilha no céu e começa seu rolê por Aquário, mas você 
não vai querer saber de namorar nem de ficar doida coisa nenhu-
ma… seu negócio é trabalho, minha filha!

 LIBRA
Parabéns pra você, Libra. Sei que não é seu aniversário, mas não é 
sempre que a Lua Cheia começa no seu paraíso astral, viu?
Isso vai te deixar cheia de luz, com vontade de aproveitar as boas 
coisas da vida e todinha trabalhada na sorte.

 ESCORPIÃO
Olha, essa semana temos um bafão no nosso horóscopo: Mercúrio, nosso 
reizinho, tá todo todo na nossa casa das realizações profissionais. Quando 
Mercúrio está de rolê pela Casa das Realizações Profissionais ele sugere 
mudanças na carreira e na maneira de enxergar as próprias aptidões. 

 SAGITÁRIO
Sagita, meu consagrado, essa semana começa com Lua Cheia rei-
nando em Aquário… E sabe o que significa? Significa que tudo que 
tiver relação com parentes e pessoas próximas, inclusive colegas, 
pode abrir sua mente para coisas novas e facilitar o sucesso que 
espera, inclusive se você atua no comércio. 

 CAPRICÓRNIO
Caprica, meu cristalzinho, chegou a sua vez. Eu sei que, pra você, 
ouvir eu te amo é bacana, é legal… mas ouvir grana extra, tem 
dinheiro na conta… aí, sim, né, meus consagrados, chega a arrepiar.

 AQUÁRIO
Nesta semana a Lua Cheia reina no céu e brilha diretamente do seu 
signo, deixando você ainda mais independente e com imaginação a mil.

 PEIXES
Eita, Peixes… Quando eu fiz essa previsão aqui, até dei uma confe-
rida na minha bola de cristal pra ver se não tava com nenhum tilt… 
porque sério, fiquei que nem o John Travolta confuso…
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JV PASSATEMPO

JV GASTRONOMIA
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ÁRIES

Mercúrio começa a caminhar
através de seu signo e caminha
na direção de Vênus retrógrado
indicando dias de boa comunica-
ção, bons acordos e negociações
e possibilidade de iniciar estudos
e realizar viagens rápidas.

TOURO
O relacionamento com um filho
pode passar pelo mesmo pro-
blema. Mercúrio deixa Peixes e
começa sua caminhada através
de Áries deixando você mais
fechado e introspectivo, mais
voltado para sua intimidade e
contato com pessoas de seu
convívio.

GÊMEOS
Um de seus pais pode precisar
de cuidados e de sua presença.
Mercúrio deixa Peixes e começa
a caminhar através de Áries
movimentando sua vida social e
aproximando os amigos.

CÂNCER
Mercúrio deixa o signo de Peixes
e começa sua caminhada através
de Áries movimentando positiva-
mente a comunicação e abrindo
portas para a apresentação de
novos projetos e negociações
relacionadas à uma promoção ou
mudança de setor ou função.

LEÃO
Um projeto que envolve o
aumento de seus rendimen-
tos pode ser aprovado ou um
contrato que chega ao fim,
renovado. O momento envolve
finalizações de processos e uma
nova organização financeira.

VIRGEM
O momento envolve o início do
fechamento de um ciclo e aber-
tura de outro em pouco menos
de duas semanas. É hora de
aparar arestas e colocar os
pingos nos is.

LIBRA
É hora de fechar um ciclo e
preparar-se para a abertura de
outro. A interiorização e a me-
ditação podem trazer clareza à
emoções e sentimentos mais
profundos, que virão à tona.

ESCORPIÃO
O momento pede racionalida-
de, pois um passo errado pode
colocar tudo a perder. Mante-
nha a calma e finalize o que for
preciso. Mercúrio deixa Peixes e
começa a caminhar através de
Áries movimentando sua rotina,
especialmente a de trabalho.

SAGITÁRIO
Um processo de promoção
pode ser finalizado, ou um
grande projeto entregue. O
momento envolve a finalização
de um ciclo e início de abertura
de outro em sua carreira.

CAPRICÓRNIO
Você estará mais voltado para
a aquisição de conhecimentos
e para sua espiritualidade,
que precisa ser reavaliada.
Questões que envolvem sua
casa e família ganham força e
movimento com a entrada de
Mercúrio em Áries.

AQUÁRIO
O momento envolve limpeza e
início da finalização de um ci-
clo. Uma negociação envolven-
do uma sociedade ou parceria
comercial pode ser finalizada.

PEIXES
Uma sociedade ou parceria co-
mercial pode chegar ao fim ou
mesmo um namoro, que vem
trazendo algumas dificuldades.
Mercúrio deixa seu signo e
começa a caminhar através de
Áries movimentando acordos
e negociações envolvendo o
aumento de seus rendimentos
e lucros.

Rua 07 nº 520 Centro Ceres
Fones: 3323- 1561 98550-3043

A partida sempre é dolorosa, ainda
mais quando esperamos que sua pre-
sença seja eterna ao nosso lado. Muda
nossas vidas por completo. Temos que
agora adaptar-se a não ter aquele pai
oumãe ao seu lado. Amão, que antes te
amparava nos momentos de dificulda-
de, agora não existe mais, pelo menos
nãodo jeito quequeríamos, porqueain-

da nos toca em nossos corações, como
umvento frio que sopranomeiodanoi-
te. O coração aperta e as lágrimas des-
cem, como se elas pudessem dizer algo
a eles, assim como descem nesse exato
momento que escrevo essas palavras. O
que resta amim? Prefiro não ficar triste.
Se amamosmesmo, levaremos somente
momentos de felicidade, que comple-

tamnossodiadeuma formamais alegre
e esperançosa. Se somos o que somos,
devemos somente a eles, genética in-
condicional, assim como foi seu amor
por nós. Amamos e sempre amaremos
independente da distância física e tem-
poral. Não somos eternos, mas eterno
sempre vai ser seu amor por nós, filhos
que sentem saudades.

Aos pais ausentes

BOLO INTEGRAL DE BANANA
INGREDIENTES
• 4 ovos inteiros
• 6 bananas caturra cortadas em
rodelas
• 1/2 xícara de chá de óleo de
canola
• 1/2 xícara de leite desnatado
• 1 xícara de chá de farinha de trigo
integral
• 1 xícara de chá de aveia
• 2 xícaras de chá, não muito
cheias, de açúcar mascavo.
• canela para salpicar
• 1 colher de sopa de fermento em
pó

MODO DE PREPARO
1.Batatodosos ingredientesnoliqüidifi-
cadorcomapenas1banana,coloqueem
formauntadacomóleoefarinha
2. Ponha as rodelas debanana sobre
essamassa e salpique comcanela
3.Assaremfornopré-aquecido,a180°
poraproximadamente50minutos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• A banana caturra é conhecida em
algumas regiões por banana nanica.

PREPARO 60MIN

RENDIMENTO 12 PORÇÕES
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JV Horóscopo

Pollyanna Marques Lima

Av Brasil Nº 738 Centro Sala 03  Ceres
(62) 3307-3522 | (62) 98575-0172 | (62) 98415-1219

Vendas e Assistência Técnica Especializada

APRESENTA
GAROTA DO MÊS
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A jovem Pollyanna Marques Lima, 
19 anos, da cidade de Rialma, foi a es-
colhida para estampar a coluna Garota 
do Mês do JORNAL DO VALE desta edi-
ção. Filha de Iraci Timóteo de lima e José 
Marques das Chagas, Pollyanna é mo-
delo fotográfica e modelo de passarela, 
foi eleita a Miss Juvenil de Ceres 2019 e 
já participou de vários concursos de be-
leza, entre eles: Miss Goiás Cinderela e 
o Miss e Mister Rialma. Nossa Garota do 
Mês é evangélica, do signo de áries, está 
namorando e conta que gosta de todos 
os gêneros musicais, na culinária seu 
prato preferido é o macarrão, suas cores 
são a preta, vermelha e azul. Pollyanna 
diz que ama os animais e participa de 
uma ONG da região cuja finalidade é 
proteção aos bichinhos e que seu sonho 
é se formar em medicina veterinária, 
além de obter sucesso em sua carreira 
de miss, mas, ressalta que quer realizar 
tudo isso ao lado de seus pais. Aos leito-
res do JORNAL DO VALE, nossa Garo-
ta do Mês diz que leu e indica as obras 
literárias “Percy Jackson e o Ladrão de 
Raios”, do autor Rick Riordan e “A Barra-
ca do Beijo”, da escritora Beth Reekles. O 
JORNAL DO VALE agradece a todos os 
parceiros colaboradores:

JV
www.jornaldovale.com

JORNAL DO VALE

JV
JORNAL DO VALE

MATHEUS PRISTON



FRASE 
DO MÊS:

Se quer encontrar a verdadeira felicidade, é só 
se assegurar nas mãos de Deus. WM

GENTE DA GENTE 
FATOS SOCIAIS
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Em tempos de pandemia 
de Covid-19 é preciso rein-
ventar as comemorações. E foi 
exatamente isso que a família 
de Hildete Souza Dourado, 
mais conhecida como Dona 
Mocinha, fez para comemorar 
o 89º aniversário da idosa, que 
aconteceu no dia 17 de julho. 
A aniversariante foi surpreen-
dida com uma carreata, com 

direito a carros enfeitados, ba-
lões, cartazes e muita alegria. 

Para não deixar o momen-
to passar em branco, a família 
organizou uma carreata na 
porta da casa da idosa, que foi 
transmitida ao vivo pelo Fa-
cebook de um de seus filhos 
e contou com a presença de 
familiares e amigos.

“Acredito que pequenos 

gestos que trarão certa alegria 
e esperança são essenciais 
nesses tempos tão complica-
dos”, disse uma das netas da 
aniversariante, Ester Brígida, à 
equipe do JORNAL DO VALE.

A neta conta que a come-
moração foi emocionante e 
todos ficaram bastante felizes. 
“Foi tudo muito lindo. Ela fi-
cou muito feliz e emocionada. 

Foi a forma que encontramos 
de comemorar o aniversário 
dela sem colocá-la em risco”.

Dona Mocinha é uma das 
pioneiras da cidade de Ceres, 
vindo morar na região antes 
mesmo de se tornar município, 
por volta de 1951 e, no último 
dia 17 teve a alegria de celebrar 
mais um ano de vida próxima 
às pessoas que tanto ama.

EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 89 ANOS, IDOSA GANHA FESTA EM CARREATA EM CERES

No dia 31, o padre Thiago 
Santos, da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças em Rialma, 
comemorou mais um ano de 
vida. A ele, os nossos parabéns 
e muitos anos de vida.

Dr. Leonisson Antônio Estrela 
Silva, juiz de direito da Comarca 
de Ceres aniversariou no dia 1º 
de agosto. Que você tenha muita 
alegria, paz, saúde e felicidade. 
Parabéns!

O empresário e gerente comercial 
José Antônio da Sorvetes Vilela 
e Destak Visual aniversariou 
no dia 7. Desejamos que o seu 
caminho seja sempre iluminado, 
muita saúde e paz. Parabéns!

O senhor Jair que trabalha no 
Fórum de Rialma aniversariou 
no dia 27. A ele nossos parabéns 
e desejos de muitas felicidades!

No dia 26, Valdery completou 
mais um ano de vida. Ao 
aniversariante, os nossos 
parabéns e muitos anos de vida.

Sérgio Passos, o Serginho, ve-
reador por Ceres, aniversariou 
no dia 6. O aniversariante apa-
rece na foto com a sua esposa 
Elisângela. Desejamos que a 
sua vida seja sempre uma soma 
de vitórias. Felicidades...

Marjuery Seabra comemorou 
mais um ano de vida no dia 14. 
Na foto ela aparece ao lado de 
seu marido Luiz Cláudio que 
assina a Conexão Política do 
JORNAL DO VALE. Que a feli-
cidade seja constante em sua 
vida! Feliz aniversário.

No dia 1º de agosto, o ex-prefei-
to de Rubiataba Agmar Ribeiro 
completou mais um ano de vida. 
Que você tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. Parabéns!

O vereador por Ceres, Edmil-
son Borges aniversariou no dia 
25 e a sua esposa, Jacyara Coe-
lho dia 4. A eles os nossos para-
béns e muitos anos de vida.

No dia 30, o radialista Sebas-
tião Preto Rodrigues, o Tiãozi-
nho da Rádio Alvorada de Rial-
ma comemorou mais um ano 
de vida. Desejamos que você 
tenha muita alegria, paz, saúde 
e felicidade. Parabéns!

No dia 20, completou mais um 
ano de vida Lucas Marques. Pa-
rabéns para você! Saúde, paz e 
felicidades...

No dia 8, Nairlene Ortega da 
Revista Classe A completou 
mais um ano de vida. Ela já 
assinou essa coluna social do 
JORNAL DO VALE. Parabéns 
e muitas felicidades para você.

No dia 26, Ivan Rocha comple-
tou mais um ano de vida. Que 
além dos aniversários e atra-
vés do sempre você seja muito 
feliz. Parabéns.

Theo completou 3 anos no dia 
17. Que Papai do céu proteja 
seus caminhos. Que Deus aben-
çoe sempre sua vida. Parabéns!

No dia 27 Natália Assis comemo-
rou seu aniversário de 7 anos. 
Que você cresça em sabedoria e 
graça, na presença de Deus. Que 
Ele te abençoe sempre com mui-
to amor, saúde. Parabéns...

Rafael Bitar Moura completou 
no dia 15 de julho seus 2 anos. 
Que Deus o proteja e lhe faça 
cada vez mais especial e cheio 
de graça. Feliz aniversário. 

No dia 5, a leitora do JORNAL 
DO VALE Naama Oliveira co-
memorou seu aniversário. 
Aproveite sempre a vida ao má-
ximo e lute por tudo que deseja 
alcançar. Feliz Aniversário!

No dia 29, Andréia Lino comemo-
rou seu aniversário. Desejamos 
que a sua vida seja sempre uma 
soma de vitórias. Felicidades...

JV
JORNAL DO VALE
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EM GOIÁS

Empreendedorismo 
cresce no pós-crise

De acordo as estatísticas divulgadas, só nos primeiros dois meses de 2017, janeiro e fevereiro, 
foram registradas uma média de 3.073 novas inscrições empresariais, contra 2.516 em 2016

DIVULGAÇÃO

SAÚDE
Em seis anos, Brasil 
desativou mais de 10 
mil leitos pediátricos, 
diz entidade

JORNAL DO VALE http://jvonline.com.br/noticias/plantao-policial/Página 8 FEVEREIRO/2017

( Antigo Cine Bar de Rialma)

Prefeita Cássia Dourado 
prestigia encontro dos
 tucanos em Goiânia

PRF EMITE MAIS DE 12 MIL
 INFRAÇÕES DURANTE O

 CARNAVAL EM GOIÁS
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) divulgou que regis-
trou mais de 12 mil infrações 
de trânsito durante o feriado 
de Carnaval em Goiás. Rea-
lizada nas rodovias federais 
que cortam o Estado, a ope-
ração ocorreu de sexta-feira 
(24/2) até a meia-noite da 
quarta-feira (1º/3).

Segundo a PRF, a quanti-
dade de infrações mais que 
dobrou em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando 2.064 motoristas fo-
ram autuados. Este ano foram 
mais de 6,5 mil veículos com 
excesso de velocidade, infra-
ção mais comum durante o 
feriado. Os agentes chegaram 
a identificar veículos transi-
tando a quase 200km/h em 
um trecho onde a velocidade 
máxima era de 110km/h e 
outros 5.706 casos de desres-
peito às leis de trânsito rece-
beram notificação.  

Outras infrações
Sobre motoristas alcooliza-

dos, foram 116 autuados, 32 
a mais que no ano passado. 
A PRF aplicou 40 testes de 
“bafômetro” por hora, o que 
gerou uma média de 20 con-
dutores autuados por dia. 

Quanto ao transporte de 
crianças, 44 condutores fo-
ram flagrados com bebês e 
crianças sem o equipamento 
adequado. Os agentes tam-
bém anotaram 309 casos de 
pessoas que não utilizavam o 
cinto de segurança.

Além das infrações de trân-
sito, 50 pessoas foram detidas 
na Brs por mandados de pri-
são em aberto, porte ilegal de 
arma, roubo de veículos, uso 
de documento falso, alcoole-
mia e outros crimes.  

Acidentes
Durante os dias de operação, 

houve redução na quantidade 
de acidentes graves, aque-
les que resultam em morte 
ou ferido. Foram registrados 

nove esse ano, contra 17 em 
2016. O número de pessoas 
feridas também diminuiu de 
82, no ano passado, para 78. 
Seis pessoas morreram nas 
rodovias federais em Goiás 
esse ano, uma a menos que 
em 2016.

A tentativa de ultrapassa-
gem sem a devida segurança 
ocasionou uma colisão fron-
tal no segundo dia do feriado, 
levando os cinco ocupantes 
de um dos veículos à morte 
na BR-452, entre Itumbiara e 
Rio Verde. 

Em outro acidente com 
morte, a pista molhada alia-
da à má conservação dos 
pneus pode ter provocado a 
aquaplanagem de um auto-
móvel, que acabou batendo 
de frente com um caminhão 
parado no acostamento da 
BR 414, em Cocalzinho de 
Goiás. Uma pessoa morreu e 
três ficaram feridas.

Realizada cerimônia de
 posse do novo presidente do 

Sindicato Rural de Ceres

No último dia 23, ocorreu 
a posse da nova diretoria do 
Sindicato Rural (SR) de Ce-
res, no Rotary Club. Na so-
lenidade, estavam presentes 

o prefeito do município, Ra-
faell Dias Melo, vereadores, 
secretários municipais, pro-
dutores rurais filiados e o de-
putado estadual, Talles Barre-
to. O presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária de 
Goiás (Faeg), José Mário 
Schreiner, também estava 
presente nesta cerimônia. Na 
ocasião, foi assinado também 
um protocolo de intensões, 
com o intuito de fortalecer a 
parceria entre a Faeg, Senar 
Goiás e o Sindicato Rural do 
município.  

Na solenidade, o ex-presi-
dente do Sindicato de Ceres, 
Marcus Passos, destacou o 
trabalho realizado pela sua 
diretoria, em prol dos produ-
tores. “Foram anos de busca 
por ações para melhorar e 
desenvolver o trabalho dos 
nossos produtores. Deixo o 
Sindicato com o sentimento 
de gratidão”, disse. Ele ainda 
lembrou a parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural em Goiás (Senar 
Goiás), que capacitou muitos 

produtores e trabalhadores 
rurais, durante sua gestão. 
“Trabalhamos também para 
fazer com que os filhos dos 
trabalhadores rurais conti-
nuem o legado de seus pais”, 
lembrou. 

Logo após a fala do ex-pre-
sidente, houve a assinatu-
ra do “Termo de Posse” da 
nova diretoria, que garantiu 
o compromisso em defender 
a classe que os elegeram. Em 
seguida, o presidente entran-
te, Jales Barreto, destacou a 
eficiência da gestão anterior. 
“Quero parabenizar Marcus 
pelos seus anos de gestão”, 
reconheceu. “Quero honrar, 
enquanto estiver à frente do 
SR, essa classe tão importante 
para o nosso estado, que é a 
de trabalhadores rurais”, res-
saltou.   

Ao discursar, Schreiner 
agradeceu o apoio do Sindi-
cato e destacou que a entida-
de realizou um bom trabalho 
para o desenvolvimento do 
setor na região. “Nós cuida-
mos da parte do nosso país 
que dá certo: o agro”, disse. 
O presidente da Faeg citou 
projetos que, segundo ele, 
envolveram os produtores 
rurais de Ceres e região. “Não 
acredito que encontraremos 
dias fáceis, mas devemos nós, 
Faeg, Senar Goiás e SR de Ce-
res, estar juntos para cuidar 
da nossa agropecuária”, fina-
lizou José Mário Schreiner.

Janeiro e fevereiro sem 
Dengue em Santa Isabel

Começou no dia (2/03) o 
prazo para os contribuintes 
entregarem a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2017, relativa 
ao ano-calendário 2016. A 
entrega das declarações pela 
internet vai até as 23h59 do dia 
28 de abril.

O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal 
para download. A declaração 
do imposto de renda é 
obrigatória para quem recebeu 
rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 no 
ano passado.

Precisa ainda declarar o IRPF 
quem recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 

Contribuintes já podem entregar 
declaração do Imposto de Renda

fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40 mil; quem obteve, 
em qualquer mês de 2016, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito 
à incidência de imposto ou 
realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias e de 
futuros.

Quando se trata de atividade 
rural, é obrigado a declarar o 
contribuinte com renda bruta 
superior a R$ 142.798,50; o que 
pretenda compensar prejuízos 
do ano-calendário 2016 ou 
posteriores; ou que teve, em 31 
de dezembro do ano passado, a 
posse ou propriedade de bens 
ou direitos, inclusive terra nua, 
cujo valor total seja superior a 
R$ 300 mil.

A Receita Federal pagará a 
restituição do IRPF em sete 
lotes, entre junho e dezembro 
deste ano. O primeiro lote será 
pago em 16 de junho, o segundo 
em 17 de julho e o terceiro em 
15 de agosto. O quarto, quinto 
e sexto lotes serão pagos, 
respectivamente, em 15 de 
setembro, 16 de outubro e 
16 de novembro. O sétimo e 
último lote está previsto para 
ser pago em dezembro.

Ao fazer a declaração, o 
contribuinte deve indicar a 
agência e a conta bancária 
na qual deseja receber a 
restituição. Idosos, pessoas 
com deficiência física, mental 
ou doença grave têm prioridade 
para receber a restituição. 

A prefeita de Santa Isabel, 
Cássia Dourado (PSDB), li-
derou uma caravana com o 
vice-prefeito Baltazar, a pre-
sidente da Câmara, Artêmia 
Leão, e vereadores na tarde 
do dia 17 rumo a Goiânia, 
onde participaram do pri-
meiro encontro regional do 
PSDB Goiás 2017. 

Cássia que é defensora as-
sídua do Governo Marconi 
Perillo, diz que foi prestigiar 
o ato democrático em favor 

do povo goiano. “O Estado 
de Goiás é outro graças a esse 
governo republicano e muni-
cipalista. Viemos dar a nossa 
contribuição para que o par-
tido continue a crescer ain-
da mais e consequentemente 
o Estado. Sou peessedebista 
e defendo a candidatura de 
José Eliton em 2018, pois 
acredito que ele seja o melhor 
para o nosso Estado”, enfati-
zou a prefeita.

“O Governo do Estado tem 

sido um parceiro incansável 
de Santa Isabel. Nos últimos 
anos, o nosso município tem 
sido agraciado com inúmeros 
benefícios e obras. Falo sem 
medo de errar, que o PSDB 
foi o melhor para o Estado e 
por isso estamos aqui, para 
prestigiar as nossas lideran-
ças e reforçar o nosso com-
promisso de abraçar esse 
projeto que veio para ficar e 
que vai fazer de Goiás um dos 
Estados mais promissores e 
desenvolvido do país”, diz 
Cássia. 

Para a prefeita que assumiu 
a gestão pública de Santa 
Isabel este ano, o encontro é 
mais uma demonstração de 
união e de força, mostrando 
o quanto o PSDB está empe-
nhado em continuar a lutar 
pelo cidadão goiano. “De-
sempenhando um excelente 
trabalho em prol do Estado 
de Goiás, os goianos só têm 
a ganhar com José Eliton go-
vernador”, apontou Cássia.

Nos dois primeiros meses 
de 2017, nenhum caso de 
dengue foi constatado no 
município de Santa Isabel. 
Isso se deve principalmente, 
porque a Secretaria muni-
cipal de saúde vem fazendo 
um trabalho intenso de pre-
venção que até agora tem 
conseguido resultado positi-
vo  no combate do mosquito 
transmissor da doença.  Mas, 

é claro, a população também 
tem colaborado para que a 
incidência da dengue dimi-
nua no município, iliminan-
do os possíveis criadouros.

 “É preciso sim, que a nossa 
comunidade isabelense con-
tinue fazendo a sua parte, 
eliminando em seus quin-
tais, e em suas residências, 
tudo que pode propiciar os 

criadouros, desse terrível 
mosquito, Aedes Aegypti; 
como, não deixar caixa dá-
gua destampada, verificar as 
calhas que acumulem água, e 
objetos que acumulem água 
parada. Fazendo isso, com 
certeza, o risco de contrair a 
dengue é bem menor”, alerta 
Noel Eterno da Silva, secre-
tário municipal de saúde.
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( Antigo Cine Bar de Rialma)

Prefeita Cássia Dourado 
prestigia encontro dos
 tucanos em Goiânia

PRF EMITE MAIS DE 12 MIL
 INFRAÇÕES DURANTE O

 CARNAVAL EM GOIÁS
A Polícia Rodoviária Fede-

ral (PRF) divulgou que regis-
trou mais de 12 mil infrações 
de trânsito durante o feriado 
de Carnaval em Goiás. Rea-
lizada nas rodovias federais 
que cortam o Estado, a ope-
ração ocorreu de sexta-feira 
(24/2) até a meia-noite da 
quarta-feira (1º/3).

Segundo a PRF, a quanti-
dade de infrações mais que 
dobrou em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando 2.064 motoristas fo-
ram autuados. Este ano foram 
mais de 6,5 mil veículos com 
excesso de velocidade, infra-
ção mais comum durante o 
feriado. Os agentes chegaram 
a identificar veículos transi-
tando a quase 200km/h em 
um trecho onde a velocidade 
máxima era de 110km/h e 
outros 5.706 casos de desres-
peito às leis de trânsito rece-
beram notificação.  

Outras infrações
Sobre motoristas alcooliza-

dos, foram 116 autuados, 32 
a mais que no ano passado. 
A PRF aplicou 40 testes de 
“bafômetro” por hora, o que 
gerou uma média de 20 con-
dutores autuados por dia. 

Quanto ao transporte de 
crianças, 44 condutores fo-
ram flagrados com bebês e 
crianças sem o equipamento 
adequado. Os agentes tam-
bém anotaram 309 casos de 
pessoas que não utilizavam o 
cinto de segurança.

Além das infrações de trân-
sito, 50 pessoas foram detidas 
na Brs por mandados de pri-
são em aberto, porte ilegal de 
arma, roubo de veículos, uso 
de documento falso, alcoole-
mia e outros crimes.  

Acidentes
Durante os dias de operação, 

houve redução na quantidade 
de acidentes graves, aque-
les que resultam em morte 
ou ferido. Foram registrados 

nove esse ano, contra 17 em 
2016. O número de pessoas 
feridas também diminuiu de 
82, no ano passado, para 78. 
Seis pessoas morreram nas 
rodovias federais em Goiás 
esse ano, uma a menos que 
em 2016.

A tentativa de ultrapassa-
gem sem a devida segurança 
ocasionou uma colisão fron-
tal no segundo dia do feriado, 
levando os cinco ocupantes 
de um dos veículos à morte 
na BR-452, entre Itumbiara e 
Rio Verde. 

Em outro acidente com 
morte, a pista molhada alia-
da à má conservação dos 
pneus pode ter provocado a 
aquaplanagem de um auto-
móvel, que acabou batendo 
de frente com um caminhão 
parado no acostamento da 
BR 414, em Cocalzinho de 
Goiás. Uma pessoa morreu e 
três ficaram feridas.

Realizada cerimônia de
 posse do novo presidente do 

Sindicato Rural de Ceres

No último dia 23, ocorreu 
a posse da nova diretoria do 
Sindicato Rural (SR) de Ce-
res, no Rotary Club. Na so-
lenidade, estavam presentes 

o prefeito do município, Ra-
faell Dias Melo, vereadores, 
secretários municipais, pro-
dutores rurais filiados e o de-
putado estadual, Talles Barre-
to. O presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária de 
Goiás (Faeg), José Mário 
Schreiner, também estava 
presente nesta cerimônia. Na 
ocasião, foi assinado também 
um protocolo de intensões, 
com o intuito de fortalecer a 
parceria entre a Faeg, Senar 
Goiás e o Sindicato Rural do 
município.  

Na solenidade, o ex-presi-
dente do Sindicato de Ceres, 
Marcus Passos, destacou o 
trabalho realizado pela sua 
diretoria, em prol dos produ-
tores. “Foram anos de busca 
por ações para melhorar e 
desenvolver o trabalho dos 
nossos produtores. Deixo o 
Sindicato com o sentimento 
de gratidão”, disse. Ele ainda 
lembrou a parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural em Goiás (Senar 
Goiás), que capacitou muitos 

produtores e trabalhadores 
rurais, durante sua gestão. 
“Trabalhamos também para 
fazer com que os filhos dos 
trabalhadores rurais conti-
nuem o legado de seus pais”, 
lembrou. 

Logo após a fala do ex-pre-
sidente, houve a assinatu-
ra do “Termo de Posse” da 
nova diretoria, que garantiu 
o compromisso em defender 
a classe que os elegeram. Em 
seguida, o presidente entran-
te, Jales Barreto, destacou a 
eficiência da gestão anterior. 
“Quero parabenizar Marcus 
pelos seus anos de gestão”, 
reconheceu. “Quero honrar, 
enquanto estiver à frente do 
SR, essa classe tão importante 
para o nosso estado, que é a 
de trabalhadores rurais”, res-
saltou.   

Ao discursar, Schreiner 
agradeceu o apoio do Sindi-
cato e destacou que a entida-
de realizou um bom trabalho 
para o desenvolvimento do 
setor na região. “Nós cuida-
mos da parte do nosso país 
que dá certo: o agro”, disse. 
O presidente da Faeg citou 
projetos que, segundo ele, 
envolveram os produtores 
rurais de Ceres e região. “Não 
acredito que encontraremos 
dias fáceis, mas devemos nós, 
Faeg, Senar Goiás e SR de Ce-
res, estar juntos para cuidar 
da nossa agropecuária”, fina-
lizou José Mário Schreiner.

Janeiro e fevereiro sem 
Dengue em Santa Isabel

Começou no dia (2/03) o 
prazo para os contribuintes 
entregarem a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) 2017, relativa 
ao ano-calendário 2016. A 
entrega das declarações pela 
internet vai até as 23h59 do dia 
28 de abril.

O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal 
para download. A declaração 
do imposto de renda é 
obrigatória para quem recebeu 
rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 no 
ano passado.

Precisa ainda declarar o IRPF 
quem recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 

Contribuintes já podem entregar 
declaração do Imposto de Renda

fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40 mil; quem obteve, 
em qualquer mês de 2016, 
ganho de capital na alienação 
de bens ou direitos sujeito 
à incidência de imposto ou 
realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias e de 
futuros.

Quando se trata de atividade 
rural, é obrigado a declarar o 
contribuinte com renda bruta 
superior a R$ 142.798,50; o que 
pretenda compensar prejuízos 
do ano-calendário 2016 ou 
posteriores; ou que teve, em 31 
de dezembro do ano passado, a 
posse ou propriedade de bens 
ou direitos, inclusive terra nua, 
cujo valor total seja superior a 
R$ 300 mil.

A Receita Federal pagará a 
restituição do IRPF em sete 
lotes, entre junho e dezembro 
deste ano. O primeiro lote será 
pago em 16 de junho, o segundo 
em 17 de julho e o terceiro em 
15 de agosto. O quarto, quinto 
e sexto lotes serão pagos, 
respectivamente, em 15 de 
setembro, 16 de outubro e 
16 de novembro. O sétimo e 
último lote está previsto para 
ser pago em dezembro.

Ao fazer a declaração, o 
contribuinte deve indicar a 
agência e a conta bancária 
na qual deseja receber a 
restituição. Idosos, pessoas 
com deficiência física, mental 
ou doença grave têm prioridade 
para receber a restituição. 

A prefeita de Santa Isabel, 
Cássia Dourado (PSDB), li-
derou uma caravana com o 
vice-prefeito Baltazar, a pre-
sidente da Câmara, Artêmia 
Leão, e vereadores na tarde 
do dia 17 rumo a Goiânia, 
onde participaram do pri-
meiro encontro regional do 
PSDB Goiás 2017. 

Cássia que é defensora as-
sídua do Governo Marconi 
Perillo, diz que foi prestigiar 
o ato democrático em favor 

do povo goiano. “O Estado 
de Goiás é outro graças a esse 
governo republicano e muni-
cipalista. Viemos dar a nossa 
contribuição para que o par-
tido continue a crescer ain-
da mais e consequentemente 
o Estado. Sou peessedebista 
e defendo a candidatura de 
José Eliton em 2018, pois 
acredito que ele seja o melhor 
para o nosso Estado”, enfati-
zou a prefeita.

“O Governo do Estado tem 

sido um parceiro incansável 
de Santa Isabel. Nos últimos 
anos, o nosso município tem 
sido agraciado com inúmeros 
benefícios e obras. Falo sem 
medo de errar, que o PSDB 
foi o melhor para o Estado e 
por isso estamos aqui, para 
prestigiar as nossas lideran-
ças e reforçar o nosso com-
promisso de abraçar esse 
projeto que veio para ficar e 
que vai fazer de Goiás um dos 
Estados mais promissores e 
desenvolvido do país”, diz 
Cássia. 

Para a prefeita que assumiu 
a gestão pública de Santa 
Isabel este ano, o encontro é 
mais uma demonstração de 
união e de força, mostrando 
o quanto o PSDB está empe-
nhado em continuar a lutar 
pelo cidadão goiano. “De-
sempenhando um excelente 
trabalho em prol do Estado 
de Goiás, os goianos só têm 
a ganhar com José Eliton go-
vernador”, apontou Cássia.

Nos dois primeiros meses 
de 2017, nenhum caso de 
dengue foi constatado no 
município de Santa Isabel. 
Isso se deve principalmente, 
porque a Secretaria muni-
cipal de saúde vem fazendo 
um trabalho intenso de pre-
venção que até agora tem 
conseguido resultado positi-
vo  no combate do mosquito 
transmissor da doença.  Mas, 

é claro, a população também 
tem colaborado para que a 
incidência da dengue dimi-
nua no município, iliminan-
do os possíveis criadouros.

 “É preciso sim, que a nossa 
comunidade isabelense con-
tinue fazendo a sua parte, 
eliminando em seus quin-
tais, e em suas residências, 
tudo que pode propiciar os 

criadouros, desse terrível 
mosquito, Aedes Aegypti; 
como, não deixar caixa dá-
gua destampada, verificar as 
calhas que acumulem água, e 
objetos que acumulem água 
parada. Fazendo isso, com 
certeza, o risco de contrair a 
dengue é bem menor”, alerta 
Noel Eterno da Silva, secre-
tário municipal de saúde.
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Prefeito de Rialma diz que 
esgoto que corre a céu aberto 
será resolvido definitivamente

Em Rialma, moradores re-
clamam nas redes sociais do 
esgoto que corre a céu aberto 
na cidade em decorrência de 
vazamentos de fossas da Uni-
dade Prisional.

Conforme o prefeito da 

cidade, Frederico Vidigal, o 
Fred, o esgoto que corre a 
céu aberto no setor Rialma II, 
na Rua 36, em Rialma é um 
problema que já vem há anos, 
desde gestões passadas, mas 
ele disse que vai solucionar o 

problema.
Até o mês de julho desse 

ano, tudo estará resolvido, 
isso porque uma fossa sépti-
ca está sendo construída na 
calçada da Unidade Prisional, 
para que o problema seja 

Era pretensão do JORNAL 
DO VALE trazer nesta edição, 
uma entrevista com o novo 
prefeito de Ceres, Rafaell 
Melo. Inclusive, o editor Wal-
dir Marques já havia agenda-
do com o chefe de gabinete da 
Prefeitura de Ceres, Wiltinho, 
para o dia 27 de janeiro às 
9:30h da manhã um encontro 
com o atual prefeito. Mas 
chegando lá, no dia e horário 
combinado, o editor foi infor-
mado por Wiltinho, que o pre-
feito Rafaell Melo não poderia 
atendê-lo naquele momento, 
pois havia furado o esquema 
de atendimento do prefeito 
devido ao grande número de 
pessoas que ele ainda teria que 
atender naquele dia.

Diante desse imprevisto, 
o chefe de gabinete disse ao 

editor que assim que abrisse 
uma brecha na agenda de 
atendimento do prefeito, ele 
entraria em contato para que o 
editor pudesse se avistar com 
o prefeito Rafaell Melo.    

 Ocorre que até o hoje, o 
chefe de gabinete não ligou 
para o editor, para que o mes-
mo retornasse para falar com 
o prefeito. Por isso então, 
não foi possível entrevistar 
Rafaell Melo como pretendia 
este Jornal. Mas, acredita o 
editor, que na próxima edição, 
a entrevista com o prefeito 
seja concretizada, para que os 
nossos leitores fiquem cientes 
da real situação em que o novo 
prefeito encontrou a Prefeitu-
ra de Ceres e também quais 
foram suas primeiras ações.

NOTA DA REDAÇÃO: 
é bom dizer que, quando o 
editor Waldir Marques esteve 
na prefeitura, ele foi muito 
bem recebido pelo chefe de 
gabinete Wiltinho, que foi 
bastante receptivo e atencioso 
para com o editor do JORNAL 
DO VALE.

Agora, o que o editor não 
entende, é que já se passaram 
mais de um mês e o chefe de 
gabinete da Prefeitura ainda 
não ligou para que o editor 
retornasse à Prefeitura para 
falar com o Prefeito. Fica aqui 
uma pergunta:   

 Será que o Prefeito Rafaell 
Melo está sabendo que o edi-
tor deste Jornal esteve lá na 
Prefeitura, ou o prefeito está 
sendo blindado pelo seu chefe 
de gabinete?

Jornal do Vale pretendia 
entrevistar novo prefeito de Ceres

definitivamente resolvido. 
O esgoto não será mais um 
problema para os moradores, 
disse Fred.

O prefeito disse também que 
vai pleitear uma mini estação 
de tratamento de esgoto no 
local, isso após a construção 
da fossa séptica, que no mo-
mento vai resolver o problema 
mais rápido. A fossa séptica 
na Unidade Prisional, está 
sendo construída em parceria 
com o Ministério Público do 
Estado de Goiás, tanto essa 
fossa, quanto a mini estação 
de tratamento de esgoto que 
também será construída.  O 
prefeito informou que esteve 
com o promotor de justiça, Dr. 
Leandro Murata para que tudo 
seja resolvido de uma vez por 
toda, finalizou.

 Novo presidente da
 Assembleia recebe bênção 

para a nova  gestão
Depois de uma manhã mo-

vimentada na última quarta-
feira, quando tomou posse 
como novo presidente da 
Assembleia, o deputado José 
Vitti (PSDB) recebeu no gabi-
nete da Presidência a bênção 
do padre Wellington Silva, da 
Matriz de Campinas, para a 
nova gestão. “Desde o início 
fiz questão de que convidás-
semos um padre para que nos 
desse essa bênção, porque na 
minha vida todos os meus atos 
foram primeiramente levados 
a Deus “, explicou o deputado.

Jose Vitti expressou devo-
ção a Nossa Senhora Apare-
cida e agradeceu a bênção re-
cebida nesta tarde. “Eu tenho 
certeza que meus passos serão 
guiados por Deus e por Nossa 

Senhora Aparecida. As deci-
sões que aqui serão tomadas 
não terão impacto somente 
a mim e aos deputados, mas 
a todas as pessoas que estão 
neste Poder. Me sinto agora 
coroado, abençoado e acredi-
to que Deus irá me iluminar 
nesta nova jornada”, ressalta. 

Estiveram presentes na reu-
nião a esposa do presidente 
José Vitti, Bárbara Alvarenga; 
os deputados Álvaro Gui-
marães (PR), Nédio Leite 
(PSDB) e Humberto Aidar 
(PT); o secretário de Tecnolo-
gia e Informação da Casa, Le-
onardo Rassi Neto; e o diretor 
Parlamentar, Rubens Bueno 
Sardinha, além de servidores 
da Assembleia.

Horário de verão
POR UNANIMIDADE, O PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA 

APROVOU, NESTA TERÇA-FEIRA, PROJETO DO DEPUTADO 
LUIS CESAR  BUENO (PT) QUE TRATA DO FIM DO HORÁRIO DO 

VERÃO EM GOIÁS. A MATÉRIA SEGUE PARA 
SANÇÃO DA GOVERNADORIA.

A sessão ordinária dessa ter-
ça-feira, 21, aprovou, durante 
a Ordem do Dia, três projetos 
de lei, todos de autoria de 
parlamentares, sendo dois em 
definitivo e uma em primeira 
fase de discussão e votação.

Dentre os aprovados em de-
finitivo, está o de nº 3489/16, 
de autoria do deputado Luis 
Cesar Bueno (PT), que dis-
pões sobre o fim do Horário 
de Verão em Goiás. O parla-
mentar salientou, novamente, 

que não se pode negar que a 
população paga um preço alto 
com a mudança de horários.

“Ao adiantar em uma hora 
o relógio, as pessoas passam 
a levantar mais cedo, sofrendo 
no próprio corpo as consequ-
ências que isso acarreta, com 
sonolência, fadiga, dores de 
cabeça, falta de concentração 
e irritabilidade”, enfatizou. O 
projeto agora será encaminha-
do ao Executivo, onde aguar-
dará a sanção do Governador.

Com quase 60 inscritos, 11 competidores são 
premiados na 19ª Edição do Rally Bóia de Jaraguá
De acordo com o compe-

tidor Ditinho das Vivendas, 
que participou da 1ª Edição 
do Rally Bóia que ocorreu 
em 1991, este ano o evento 
esportivo completou sua 19ª 
Edição. Na época, o evento 
foi idealizado pelo radialis-
ta Theo de Freitas.

 A partir de 1997, sem o 
apoio da prefeitura o evento 
deixou de ser realizado, só 
voltando para o calendário 
esportivo da cidade no ano 
de 2004, depois teve uma 
seqüência até 2015, quando 
foi interrompido novamen-
te, devido à cheia do Rio das 
Almas, o Corpo de Bombei-
ros não autorizou a prova, 
mediante recomendação do 
Ministério Público.

 Em 2017, os organizado-
res do evento investiram na 
premiação e conseguiram 

atrair quase 60 inscritos. A 
competição teve a cober-
tura da TV/Anhanguera/
Globo e uma de suas maio-
res participação popular 
com milhares de pessoas 
acompanhando a largada 
na ponte que dá acesso a 
Goianésia pela GO-080 e 
principalmente a chegada 
no Pau Amarelo.

 Segundo Vinicius Leite, 
um dos organizadores da 
prova, foram premiados 11 
competidores nas categorias 

a seguir. Bóia - 1° Lugar: 
Anderson Silva (Ceará), 2° 
Lugar: Vanderlei Bento, 3° 
Lugar: Henrique José, 4° 
Lugar: Rone Resende, 5° 
Lugar: Carlos Eduardo.

   Categoria Bóia com 
participantes acima de 50 
anos: 1° Lugar; Ditinho 
das Vivendas, Leite: 2° 
Lugar; Vantuir Teixeira.  
Na categoria Bóia com 
participantes até 17 anos 
(masculino) o vencedor foi 
Gabriel Leal. Na categoria 

Bóia participantes até 17 
anos (feminino) a vendedo-
ra foi Sofia Silva. Na cate-
goria Caiaque, o vencedor 
foi Wilmagner Pimentel 
(MAG) e na categoria Col-
chão de Ar, o vencedor foi 
Ildefonso e Gonçalves. 

 Segundo o Secretário 
de Juventude, Esporte e 
Lazer, Roberto Figueiredo, 
foram distribuídos três mil 
reais em premiação para os 
participantes. O prefeito 
Zilomar Oliveira e a vice 
prefeita Simone Margarete 
e o presidente da câmara, 
Werlon Coró participaram 
da entrega da premiação. O 
prefeito destacou o resgate 
da competição como forma 
de incentivar o turismo e 
divulgar a cidade no Estado 
e no país. Fonte: Folhade-
jaragua.com.br

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RUBIATABA, inscrita 
no CNPJ: 01.305.333/0003-53, torna público que dará entrada 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais com sede na Prefeitura Municipal de Rubiataba-Go, no 
processo de Licenciamento Ambiental na Renovação  da Licen-
ça de Funcionamento- LF, para atividade de Resfriamento de 
Leite, localizado na Rodovia Rod. GO – 334, s/nº., Cep: 76.350-
000. Zona Rural, Rubiataba-GO.

O franqueado da Fast 
Açaí, Emiliano Amaral, 35 
anos, é um dos milhões 
de brasileiros que preferiu 
empreender, mesmo diante 
de um cenário econômico 
complicado, ao invés de se 
acomodar. Já atuando como 
empresário, procurou um 
novo negócio para investir, 
desta vez no ramo alimen-
tício, que segundo ele, é um 
setor mais assertivo. “Abri 
minha loja em fevereiro des-
te ano, antes eu trabalhava 
no segmento de fotografias e 
marketing e tive uma queda 
de faturamento significativa 
o que me levou a buscar uma 
segunda opção”, conta. Hoje, 
Emiliano continua prestando 
serviço como consultor de 
marketing, porém sua renda 
principal vem da franquia 
de alimentação saudável.

Emiliano explica que 
a forte queda de ganhos 

em sua outra empresa foi 
o que o motivou a pro-
curar uma outra opção 
de renda, num setor que 
tivesse mais retorno. Mas 
o empresário admite que 
em boa parte o negócio 
anterior não deu certo por 
falta empenho. Ele diz que 
na época aceitou a crise.

O especialista em ad-
ministração de empresas 
e governança corporativa, 
Marcelo Camorim, explica 
que de fato, a empresa que 
estando ou não em fase de 
crise, não tem seu dono à 
frente o tempo todo tem 
sérias chances de não ir à 
diante. “Hoje o mais im-
portante para uma empresa 
dar certo, não é foco ou 
planejamento estratégi-
co, mas sim a disposição 
que esse empresário tem 
para o trabalho! A empre-
sa tem que ter a essência 

e a presença constante 
do dono”, esclarece.

Marcelo diz que com a 
crise essas empresas que 
precisam demitir se viram 
em uma sinuca de bico: 
conseguir trabalhar mais, 
porém com menos cola-
boradores. Mas ele destaca 
que elas conseguiram e hoje 
otimizam seus processos 
e muitas dessas vagas de 
trabalhos, possivelmente, 
não voltaram ser ofertadas. 
Por isso, para ele, o empre-
endedorismo pode conti-
nuar sendo a grande chance 
daqueles que não consegui-
ram voltar para o mercado 
de trabalho, mesmo com 
uma retomada da econo-
mia. “As empresas apren-
deram que é possível fazer 
com menos, então só irão 
contratar novamente quan-
do houver um crescimento 
real”, avalia o especialista.

Mais de 10 mil leitos 
de internação em pedia-
tria clínica -destinados 
a crianças que precisam 
permanecer no hospital 
por mais de 24 horas- fo-
ram desativados na rede 
pública de saúde nos últi-
mos seis anos. É o que re-
vela levantamento divul-
gado na segunda (27) pela 
SBP (Sociedade Brasileira 
de Pediatria). As informa-
ções são da Agência Brasil.

Os números mostram 
que, em 2010, o país dis-
punha de 48,3 mil lei-
tos pediátricos para uso 
exclusivo do SUS. Já em 
novembro passado (úl-
timo dado disponível), o 
total baixou para 38,2 mil 
¬uma queda de cerca de 
cinco leitos por dia. Ain-
da segundo o estudo, 40% 
dos municípios brasilei-
ros não têm nenhum leito 
de internação desse tipo.

Das 5.570 cidades do 
Brasil, 2.169 não têm ne-
nhum leito. Entre as que 
possuem pelo menos uma 
unidade de terapia inten-
siva infantil, um terço tem 
menos de cinco leitos em 
todo o território munici-
pal e 66 contam com ape-
nas um leito.

“A título de dimensio-
namento, vale citar que 
só a cidade de São Paulo 
(SP) tem leitos em quan-
tidade equivalente a ofe-
recida atualmente em 
mais de 780 municípios 
de pequeno porte”, desta-
cou a entidade.

As informações foram 
levantadas por meio do 
Cadastro Nacional de Es-
tabelecimentos de Saúde 
e, de acordo com a SBP, 
preocupam especialistas. 
A redução do número de 
leitos tem impacto direto 
no atendimento, provo-
cando atrasos no diagnós-
tico e no início do trata-
mento de uma população 
que vem aumentando.

O órgão também res-
saltou que as doenças que 
prevalecem em crianças 
são sazonais. Nos primei-
ros semestres do ano, ge-
ralmente se acentuam as 
viroses gastrointestinais 
que, em muitos casos, de-
mandam internações. Ca-
sos mais sérios de dengue, 
bem como alergias, infec-
ções respiratórias e pneu-
monia também contri-
buem para o crescimento 
da demanda.

ESTADOS E CAPITAIS
Em números absolutos, 

os estados das regiões Nor-
deste e Sudeste foram os que 
mais sofreram redução de 
leitos pediátricos no perío-
do: 4.032 e 3.060 leitos a me-
nos, respectivamente. Em 
escala, surgem as regiões Sul 
(-1.873 leitos), Centro-Oeste 
(-689) e Norte (-428).

São Paulo foi o Estado 
que mais perdeu leitos de 
internação infantil entre 
2010 e 2016, com 1.109 de-
sativações. Na outra ponta, 
apenas um Estado apre-
sentou número positivo 
no cálculo final de leitos 
desse tipo no SUS ativados 
e desativados nos últimos 
seis anos: Amapá, que sal-
tou dos 180 leitos pediátri-
cos em 2010 para 230 no 
fim do ano passado.

Entre as capitais, São 
Paulo lidera o ranking dos 
que mais perderam leitos na 
rede pública (-378), seguido 
por Fortaleza (-364) e Brasí-
lia (-150). "Quatro capitais, 
apenas, conseguiram elevar 
a taxa de leitos, o que suge-
re que o grande impacto de 
queda tenha recaído sobre 
as demais cidades metropo-
litanas ou interioranas dos 
estados", avaliou a SBP.

OUTRO LADO
Por meio de nota, o Mi-

nistério da Saúde informou 
que a análise da oferta de 
leitos para crianças deve 
considerar mudanças no 
perfil epidemiológico e 
uma tendência mundial 
de desospitalização. Des-
ta forma, segundo a pasta, 
tratamentos que antes exi-
giam internação passaram 
a ser feitos no âmbito am-
bulatorial e domiciliar.

“Nessa lógica, o Minis-
tério da Saúde, nos últimos 
anos, investiu na expansão 
de leitos pediátricos e ne-
onatais para atendimento 
de maior complexidade, 
destinados a pacientes gra-
ves e que exigem maior es-
trutura e esforço de profis-
sionais. O crescimento da 
oferta de leitos para esses 
casos foi de 15% entre 2010 
e 2016, totalizando atual-
mente mais de 10,6 mil lei-
tos no SUS”, destacou.

“Os pedidos de habilita-
ção de leitos são feitos pelos 
gestores estaduais e mu-
nicipais e analisados pelo 
Ministério da Saúde dentro 
desse contexto”, concluiu a 
pasta. Folhapress

Dados da Junta Comer-
cial do Estado de Goi-
ás (Juceg) demons-

tram que após período de 
demissões em massa, muita 
gente que se viu sem emprego 
buscou saída no empreen-
dedorismo. Só nos dois pri-
meiros meses de 2017 foram 
abertas 3.073 novas empresas 
em Goiás, aponta o órgão.

De acordo as estatísti-
cas divulgadas, só nos pri-
meiros dois meses de 2017, 
janeiro e fevereiro, foram 
registradas uma média de 
3.073 novas inscrições em-
presariais, contra 2.516 em 
2016. Esse é o maior índice 
de abertura de empresa dos 
últimos três anos em Goiás.

Para a Juceg, duas situações 
podem ser apontadas como 
explicação para tal cenário: a 
expectativa de uma recupe-
ração econômica em curso e 
uma reação de muitos traba-
lhadores frente ao desempre-
go, que buscaram no empre-
endedorismo uma forma de 
driblar a crise econômica.

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), o quarto 
trimestre de 2016 fechou 
com uma taxa média de de-
socupação de 12%, o que 
representa 12,3 milhões de 
pessoas desempregadas no 
País. A taxa do Centro-Oeste 
também permaneceu acima 
da média do Brasil, repre-
sentando 13,2% de pessoas 
sem emprego. Grande par-
te deste contingente partiu 
para o empreendedorismo.

Esse fenômeno favorece, 
mesmo no ambiente de crise, 
o crescimento de alguns seto-
res. A franquia de alimentação 
saudável da Fast Açaí é um 
bom exemplo de empresa que 
segue em expansão, muito em 
função dessa força empreen-
dedora de muitos brasileiros. 
Só no ano de 2016, foram 40 
novas lojas inauguradas, em 
2017 já somam quatro.

Desafios
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Prefeito de Rialma diz que 
esgoto que corre a céu aberto 
será resolvido definitivamente

Em Rialma, moradores re-
clamam nas redes sociais do 
esgoto que corre a céu aberto 
na cidade em decorrência de 
vazamentos de fossas da Uni-
dade Prisional.

Conforme o prefeito da 

cidade, Frederico Vidigal, o 
Fred, o esgoto que corre a 
céu aberto no setor Rialma II, 
na Rua 36, em Rialma é um 
problema que já vem há anos, 
desde gestões passadas, mas 
ele disse que vai solucionar o 

problema.
Até o mês de julho desse 

ano, tudo estará resolvido, 
isso porque uma fossa sépti-
ca está sendo construída na 
calçada da Unidade Prisional, 
para que o problema seja 

Era pretensão do JORNAL 
DO VALE trazer nesta edição, 
uma entrevista com o novo 
prefeito de Ceres, Rafaell 
Melo. Inclusive, o editor Wal-
dir Marques já havia agenda-
do com o chefe de gabinete da 
Prefeitura de Ceres, Wiltinho, 
para o dia 27 de janeiro às 
9:30h da manhã um encontro 
com o atual prefeito. Mas 
chegando lá, no dia e horário 
combinado, o editor foi infor-
mado por Wiltinho, que o pre-
feito Rafaell Melo não poderia 
atendê-lo naquele momento, 
pois havia furado o esquema 
de atendimento do prefeito 
devido ao grande número de 
pessoas que ele ainda teria que 
atender naquele dia.

Diante desse imprevisto, 
o chefe de gabinete disse ao 

editor que assim que abrisse 
uma brecha na agenda de 
atendimento do prefeito, ele 
entraria em contato para que o 
editor pudesse se avistar com 
o prefeito Rafaell Melo.    

 Ocorre que até o hoje, o 
chefe de gabinete não ligou 
para o editor, para que o mes-
mo retornasse para falar com 
o prefeito. Por isso então, 
não foi possível entrevistar 
Rafaell Melo como pretendia 
este Jornal. Mas, acredita o 
editor, que na próxima edição, 
a entrevista com o prefeito 
seja concretizada, para que os 
nossos leitores fiquem cientes 
da real situação em que o novo 
prefeito encontrou a Prefeitu-
ra de Ceres e também quais 
foram suas primeiras ações.

NOTA DA REDAÇÃO: 
é bom dizer que, quando o 
editor Waldir Marques esteve 
na prefeitura, ele foi muito 
bem recebido pelo chefe de 
gabinete Wiltinho, que foi 
bastante receptivo e atencioso 
para com o editor do JORNAL 
DO VALE.

Agora, o que o editor não 
entende, é que já se passaram 
mais de um mês e o chefe de 
gabinete da Prefeitura ainda 
não ligou para que o editor 
retornasse à Prefeitura para 
falar com o Prefeito. Fica aqui 
uma pergunta:   

 Será que o Prefeito Rafaell 
Melo está sabendo que o edi-
tor deste Jornal esteve lá na 
Prefeitura, ou o prefeito está 
sendo blindado pelo seu chefe 
de gabinete?

Jornal do Vale pretendia 
entrevistar novo prefeito de Ceres

definitivamente resolvido. 
O esgoto não será mais um 
problema para os moradores, 
disse Fred.

O prefeito disse também que 
vai pleitear uma mini estação 
de tratamento de esgoto no 
local, isso após a construção 
da fossa séptica, que no mo-
mento vai resolver o problema 
mais rápido. A fossa séptica 
na Unidade Prisional, está 
sendo construída em parceria 
com o Ministério Público do 
Estado de Goiás, tanto essa 
fossa, quanto a mini estação 
de tratamento de esgoto que 
também será construída.  O 
prefeito informou que esteve 
com o promotor de justiça, Dr. 
Leandro Murata para que tudo 
seja resolvido de uma vez por 
toda, finalizou.

 Novo presidente da
 Assembleia recebe bênção 

para a nova  gestão
Depois de uma manhã mo-

vimentada na última quarta-
feira, quando tomou posse 
como novo presidente da 
Assembleia, o deputado José 
Vitti (PSDB) recebeu no gabi-
nete da Presidência a bênção 
do padre Wellington Silva, da 
Matriz de Campinas, para a 
nova gestão. “Desde o início 
fiz questão de que convidás-
semos um padre para que nos 
desse essa bênção, porque na 
minha vida todos os meus atos 
foram primeiramente levados 
a Deus “, explicou o deputado.

Jose Vitti expressou devo-
ção a Nossa Senhora Apare-
cida e agradeceu a bênção re-
cebida nesta tarde. “Eu tenho 
certeza que meus passos serão 
guiados por Deus e por Nossa 

Senhora Aparecida. As deci-
sões que aqui serão tomadas 
não terão impacto somente 
a mim e aos deputados, mas 
a todas as pessoas que estão 
neste Poder. Me sinto agora 
coroado, abençoado e acredi-
to que Deus irá me iluminar 
nesta nova jornada”, ressalta. 

Estiveram presentes na reu-
nião a esposa do presidente 
José Vitti, Bárbara Alvarenga; 
os deputados Álvaro Gui-
marães (PR), Nédio Leite 
(PSDB) e Humberto Aidar 
(PT); o secretário de Tecnolo-
gia e Informação da Casa, Le-
onardo Rassi Neto; e o diretor 
Parlamentar, Rubens Bueno 
Sardinha, além de servidores 
da Assembleia.

Horário de verão
POR UNANIMIDADE, O PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA 

APROVOU, NESTA TERÇA-FEIRA, PROJETO DO DEPUTADO 
LUIS CESAR  BUENO (PT) QUE TRATA DO FIM DO HORÁRIO DO 

VERÃO EM GOIÁS. A MATÉRIA SEGUE PARA 
SANÇÃO DA GOVERNADORIA.

A sessão ordinária dessa ter-
ça-feira, 21, aprovou, durante 
a Ordem do Dia, três projetos 
de lei, todos de autoria de 
parlamentares, sendo dois em 
definitivo e uma em primeira 
fase de discussão e votação.

Dentre os aprovados em de-
finitivo, está o de nº 3489/16, 
de autoria do deputado Luis 
Cesar Bueno (PT), que dis-
pões sobre o fim do Horário 
de Verão em Goiás. O parla-
mentar salientou, novamente, 

que não se pode negar que a 
população paga um preço alto 
com a mudança de horários.

“Ao adiantar em uma hora 
o relógio, as pessoas passam 
a levantar mais cedo, sofrendo 
no próprio corpo as consequ-
ências que isso acarreta, com 
sonolência, fadiga, dores de 
cabeça, falta de concentração 
e irritabilidade”, enfatizou. O 
projeto agora será encaminha-
do ao Executivo, onde aguar-
dará a sanção do Governador.

Com quase 60 inscritos, 11 competidores são 
premiados na 19ª Edição do Rally Bóia de Jaraguá
De acordo com o compe-

tidor Ditinho das Vivendas, 
que participou da 1ª Edição 
do Rally Bóia que ocorreu 
em 1991, este ano o evento 
esportivo completou sua 19ª 
Edição. Na época, o evento 
foi idealizado pelo radialis-
ta Theo de Freitas.

 A partir de 1997, sem o 
apoio da prefeitura o evento 
deixou de ser realizado, só 
voltando para o calendário 
esportivo da cidade no ano 
de 2004, depois teve uma 
seqüência até 2015, quando 
foi interrompido novamen-
te, devido à cheia do Rio das 
Almas, o Corpo de Bombei-
ros não autorizou a prova, 
mediante recomendação do 
Ministério Público.

 Em 2017, os organizado-
res do evento investiram na 
premiação e conseguiram 

atrair quase 60 inscritos. A 
competição teve a cober-
tura da TV/Anhanguera/
Globo e uma de suas maio-
res participação popular 
com milhares de pessoas 
acompanhando a largada 
na ponte que dá acesso a 
Goianésia pela GO-080 e 
principalmente a chegada 
no Pau Amarelo.

 Segundo Vinicius Leite, 
um dos organizadores da 
prova, foram premiados 11 
competidores nas categorias 

a seguir. Bóia - 1° Lugar: 
Anderson Silva (Ceará), 2° 
Lugar: Vanderlei Bento, 3° 
Lugar: Henrique José, 4° 
Lugar: Rone Resende, 5° 
Lugar: Carlos Eduardo.

   Categoria Bóia com 
participantes acima de 50 
anos: 1° Lugar; Ditinho 
das Vivendas, Leite: 2° 
Lugar; Vantuir Teixeira.  
Na categoria Bóia com 
participantes até 17 anos 
(masculino) o vencedor foi 
Gabriel Leal. Na categoria 

Bóia participantes até 17 
anos (feminino) a vendedo-
ra foi Sofia Silva. Na cate-
goria Caiaque, o vencedor 
foi Wilmagner Pimentel 
(MAG) e na categoria Col-
chão de Ar, o vencedor foi 
Ildefonso e Gonçalves. 

 Segundo o Secretário 
de Juventude, Esporte e 
Lazer, Roberto Figueiredo, 
foram distribuídos três mil 
reais em premiação para os 
participantes. O prefeito 
Zilomar Oliveira e a vice 
prefeita Simone Margarete 
e o presidente da câmara, 
Werlon Coró participaram 
da entrega da premiação. O 
prefeito destacou o resgate 
da competição como forma 
de incentivar o turismo e 
divulgar a cidade no Estado 
e no país. Fonte: Folhade-
jaragua.com.br

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RUBIATABA, inscrita 
no CNPJ: 01.305.333/0003-53, torna público que dará entrada 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais com sede na Prefeitura Municipal de Rubiataba-Go, no 
processo de Licenciamento Ambiental na Renovação  da Licen-
ça de Funcionamento- LF, para atividade de Resfriamento de 
Leite, localizado na Rodovia Rod. GO – 334, s/nº., Cep: 76.350-
000. Zona Rural, Rubiataba-GO.
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 Como é de conhecimento 
da população de Ceres, o 
novo prefeito Rafaell Melo 
encontrou a cidade totalmente 
abandonada pela  gestão 
anterior, com ruas e avenidas 
bastante esburacadas e o 
matagal que tomavam conta 
das mesmas. Sem falar ainda 
da grande quantidade de lixo 
e de entulhos espalhados por 
todos os cantos da cidade. 

 Então, diante dessa 
situação caótica em que se 
encontrou a cidade de Ceres, 
a nova administração  achou 
por bem, promover mutirões 
todos os sábados para limpar 
a cidade e serviços de tapa-
buracos, de ruas e avenidas 
que estão totalmente 
danificadas, principalmente 
por causa da precária 
administração anterior que 
não deu atenção adequada no 
zelo da coisa pública.

 Até agora, nesses quase 
dois meses, a Prefeitura de 
Ceres, sob o comando do 
prefeito Rafaell Melo já 
realizou quase uma dezena de 
mutirões, que contam com as 
participações de servidores 
braçais da prefeitura, e 
também de um grande 

número de voluntários, 
ou seja, de pessoas da 
comunidade que regaçaram 
as mangas e trabalham com 
todo afinco para ver uma 
cidade mais bonita e bem 
cuidada.

 É dessa maneira, através 
dos mutirões, que a cidade 
de Ceres está tomando uma 
nova cara. É certo, que não 
será de uma  hora pra outra, 
para que tudo fique dentro 
dos conformes, ou seja, do 
jeito que a prefeitura quer e 
que o povo ceresino  espera. 
É preciso sim, de um tempo 
maior, pelo menos  seis 
meses, para que o prefeito 
Rafaell Melo mude o aspecto 
da cidade, e coloque o 
município nos trilhos do 
desenvolvimento.

 Ainda bem, que a maioria 
da população de Ceres 
acredita piamente na nova 
administração do município, 
pois sabe, que o prefeito 
Rafaell Melo não medirá 
esforços para desenvolver 
uma grande administração 
em prol do crescimento 
e do desenvolvimento do 
município do Ceres. Waldir 
Marques

Nova administração de Ceres promove 
mutirões para limpar a cidade

Os mutirões contam com as participações de servidores braçais da  prefeitura e também de voluntários da comunidade

Prefeito Rafaell Melo também participa dos mutirões, 
como mostra na foto

A prefeitura retomou o término da construção da praça de 
alimentação na Praça Cívica, que foi iniciada pela

 administração anterior há mais de dois anos, e que se 
encontrava paralisada

Dentro dos mutirões está sendo realizado o 
serviço de tapa-buracos de ruas e avenidas

Os mutirões e limpeza vão abranger o centro da cidade e todos os setores da periferia

Rua 07 nº 520 Centro Ceres
 Fones: 3323- 1561 98550-3043

Martins Bigode

Vereador Edmilson participa 
dos mutirões em Ceres

    Durante os mutirões de 
limpeza promovidos pela 
prefeitura de Ceres, o ve-
reador Edmilson Borges, 
(PR) tem participado de 
todos eles. Na foto, o vere-
ador aparece agarrado na  
cabo de uma enxada tra-
balhando com os demais 
voluntários. 

 O prêmio principal 
da Nota Fiscal Goiana, 
no valor de R$ 200 mil, 
saiu para um morador 
de Goiânia, João Batista 
Ferro, que concorreu com 
14 bilhetes, gerados a 
partir das notas fiscais que 
acumulou com CPF.   
 O sorteio mensal foi 

realizado na manhã de hoje, 
na Secretaria da Fazenda, 

na presença dos fiscais do 
Procon Estadual Magda 
Lúcia Barbosa e Antônio 
Alberto de Oliveira.
Além do João Batista, 

outros 150 ganhadores 
também foram sorteados 
hoje na Nota Goiana, 
sendo 50 para receber 
prêmios de R$ 1 mil e 
100 para ganhar R$ 500 

SORTEIO DA NOTA GOIANA 
CONTEMPLA MORADORES 

DE 30 MUNICÍPIOS 
cada um. Ao todo foram 
beneficiados moradores 
de 30 municípios. Entre 
os premiados estão 80 
moradores de Goiânia, 17 
de Aparecida de Goiânia, 
oito de Anápolis, seis de 
Rio Verde; cinco de Jataí; 
três de Palmeiras de Goiás 
e Águas Lindas cada uma; 
dois de Edeia, Inhumas, 

Itumbiara, Luziânia, 
Trindade e Valparaíso cada; 
um em Barro Alto, Catalão, 
Cristalina, Formosa,  
G o i a n é s i a , G u a p ó , 
Iporá, Itauçu, Mineiros, 
Morrinhos,Piracanjuba, 
P lana l t ina ,Porangatu , 
Quirinópolis, Senador 
Canedo e Uruaçu cada, 
além de um de Brasília. 

Fotos: Martins Bigode
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Na noite do dia 1º de 
agosto por volta de 
21h30, um acidente 

envolvendo duas motocicletas 
deixou duas pessoas feridas.

O passageiro de uma das 
motocicletas, R.P.S. de 28 anos, 
disse que havia ingerido bebida 
alcoólica e que residia em uma 
chácara na rodovia GO 154, es-
trada que vai para o antigo ma-
tadouro, conhecida Beira Rio.

A Polícia Militar (PM) esteve 
no local para registro do acidente 
a versão apresentada foi que uma 
motocicleta subia em sua via nor-
mal na Rua Pedro Felinto Rêgo – 
em frente a Rádio Alvorada - e ou-
tro motociclista com o passageiro 
descia pela contramão.

Conforme informações, o 
condutor da motocicleta que 
subia em sua via, disse que ten-
tou ainda desviar da motocicle-
ta que descia, mas não foi pos-
sível e acabou sendo atingido.

No fim da tarde do dia 2 de 
agosto, um homem de 51 anos 
foi preso pelo Grupo de Patru-
lhamento Tático (GPT), por 
ser suspeito de tráfico de dro-
gas. A ocorrência foi registrada 
no Bairro Muniz Falcão, região 
leste de Goianésia.

Conforme a polícia, após 
receber denúncias de tráfico de 
drogas no bairro, a equipe do 
GPT intensificou o patrulha-
mento até que se deparou com 
o suspeito que trafegava em 
uma bicicleta com uma faixa 
amarrada em sua perna direita, 
no entanto, os militares perce-
beram certo volume na faixa.

Ao avistar a viatura policial, 
o indivíduo evadiu em sua bi-
cicleta, porém, os policiais 
fizeram o acompanhamento 
e conseguiram abordá-lo na 
Rua José Carrilho, esquina 
com a Rua 45, quando ele caiu 
ao fazer a curva.

Durante a abordagem foi 
realizada busca pessoal, sendo 
localizado um pote pequeno 
contendo 17 porções de subs-
tâncias semelhante a cocaína, 

pesando aproximadamente 17 
gramas, um aparelho celular e 
R$ 170 em espécie. Ao ser ques-
tionado o que seria as porções, 
o suspeito respondeu que seria 
cocaína e que estava comercia-
lizando na região da pecuária.

Durante diligência na casa 
do suspeito, foram encontra-
dos três potes de insumos e 
uma porção de cocaína pen-
sando cerca de 21 gramas. As-
sim, ele recebeu voz de prisão 
por tráfico de drogas e foi leva-
do para a Delegacia de Polícia 
Civil juntamente com as dro-
gas e os insumos para os pro-
cedimentos de praxe.

A Polícia Militar (PM) de 
Jaraguá foi acionada através 
do COPOM para averiguar 
uma situação de incêndio e 
que o possível autor ainda 
estaria no local. No ende-
reço já se encontravam pre-
sentes os militares do Corpo 
de Bombeiro.

A guarnição de incêndio 
relatou que foram informa-
dos via telefone de urgência 
e emergência e ao chegar no 
local, teria encontrado o pos-
sível autor criando diversos 
outros focos de incêndio, mo-
mento em que foi contido.

O homem foi identificado 
e quando questionado sobre 
os motivos que teriam levado 
o mesmo a praticar esses fatos, 
ele não soube explicar sua mo-
tivação, sendo relatado apenas 
que estaria embriagado e que 
de fato, teria ateado fogo em 
pontos diferentes e em fazen-
das diferentes.

Um dos proprietários das 

fazendas vitimadas pelo in-
cêndio foi identificado e re-
latou a equipe que a sua pro-
priedade é alugada e que teria 
aproximadamente 150 cabe-
ças de gado naquele terreno, 
afirmou ainda que o incêndio 
teria atingido uma outra pro-
priedade e que o fogo teria 
desmatado aproximadamente 
2 alqueires de terra.

O proprietário da outra fa-
zenda que teria sido atingida 
não foi localizado. O incêndio 
iniciou-se nas proximidades 
da entrada da cidade vindo a 
colocar em risco a integridade 
física, patrimônio e ambiental 
de um número indeterminado 
de pessoas.

Em decorrência dos fa-
tos, o suspeito foi conduzido 
inicialmente para o Hospital 
Regional para confecção do 
relatório médico de lesões 
corporais e em seguida para a 
Delegacia da Polícia Civil para 
os procedimentos de praxe.

Apenas cinco cidades 
goianas já tiveram testes con-
cluídos para mais de 10% da 
população e outras 66 não 
conseguiram testar nem 1% 
do total de moradores pas-
sados quase 5 meses que os 
primeiros casos de Covid-19 
foram confirmados em Goiás. 
Para chegar a este dado, uma 
reportagem do Jornal O Popu-
lar somou todos os casos con-
firmados e descartados que 
constavam nos boletins de 226 
municípios do dia 27 de julho. 
Em outros 20 restantes não foi 
possível obter as informações. 

Somente 66 municípios 
testaram mais do que a mé-
dia estadual verificada no le-
vantamento. Cada prefeitura 
adota sua própria estratégia, 
seja ela com os chamados tes-
tes rápidos (que detectam an-
ticorpos) após o oitavo dia do 
surgimento dos sintomas ou o 
RT-PCR (que detecta o vírus), 
considerado o mais eficaz 

Acidente envolvendo 
duas motocicletas deixa 
duas pessoas feridas

RIALMA

R.P.S. é o proprietário da 
motocicleta que descia na 
contramão, mas na ocasião 
do acidente estava na garu-
pa. Ele não ficou ferido e o 
condutor sofreu ferimentos 
e foi socorrido pela equipe 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgências (SAMU) 
e levado para o Hospital São 

Pio X em Ceres.
O condutor da motocicle-

ta que subia a rua sofreu feri-
mentos leves em seu pé direito 
e não precisou ser socorrido.

A motocicleta que descia 
na contramão foi levada para 
o pátio da PM em Ceres em 
decorrência da documentação 
estar em atraso.

FOTO DIVULGAÇÃO FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

GOIANÉSIA

JARAGUÁ 10 PIORES MUNICÍPIOS DO ESTADO

Ciclista tenta fugir de 
abordagem do GPT, cai e acaba 
preso por tráfico de drogas

Homem é preso em flagrante 
incendiando pastagens

Jaraguá está entre os piores municípios 
que oferecem testes da Covid-19
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para reduzir a propagação do 
vírus e deve ser aplicado entre 
o 3º e 5º dia de sintomas. 

Entre os maiores municí-
pios, Jaraguá é o que menos 
fez testes com a população 3,8 
testes a cada 1 mil habitan-
tes, Goianésia por exemplo, 
fez 45 testes a cada 1 mil ha-
bitantes. Dinheiro não faltou, 
provavelmente tenha faltado 

planejamento. Apenas na se-
mana, a Secretaria Municipal 
de Saúde, conseguiu anunciar 
a compra de 500 testes. Alega-
ram problemas burocráticos 
e falta de confiança nos testes 
oferecidos. Oficialmente ain-
da há 67 pessoas com suspei-
tas dos sintomas, mas sem tes-
tes, porém o número pode ser 
muito maior.
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