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GOVERNO

SANCIONADA LEI QUE TORNA A
GASTRONOMIA E A CULTURA DOS PIT DOGS
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

Governador sanciona lei que transforma mais de 3 mil pits dogs em patrimônio cultural imaterial de Goiás
PÁG >> 7
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CARMO DO RIO VERDE

Marcão sai à frente
com 32,60% das
intenções de voto

PÁG >> 2

EDITORIAL

A condenação do
padre por ter
impedido o aborto
judicialmente
PÁG >> 4
ITABERAÍ

Hospital Municipal
era usado como
fachada para
esquema, diz MP-GO

PÁG >> 8

VALE DO SÃO PATRÍCIO

Rádio Alvorada completa 59 anos no ar

Há 59 anos atrás, no dia 21 de setembro de 1961, entrava no ar a Rádio Alvorada
AM de Rialma, a primeira emissora de rádio inaugurada no Vale de São Patrício.
PÁG >> 10

VALE DO SÃO PATRÍCIO

DIVULGAÇÃO

A Rialma que a
mídia não mostra

A saúde é direito de todos e um
dever do Estado (artigo 196 da
Constituição Federal). Ocorre que
em Rialma, a atual gestão tem
demonstrado que o referido Direito
Constitucional não é prioridade.

Homem em fúria
queima casa,
agride bombeiros
e é morto por PM

Um homem queimou a própria casa, ameaçando uma
equipe da Polícia Militar de
Goiás (PM-GO) e agrediu
bombeiros e na tentativa de
fugir da viatura, foi alvejado
por um policial. O episódio
aconteceu em Uruaçu, na manhã do dia 8 de outubro.
PÁG >> 16
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URUAÇU

TECNOVALE APRESENTA

GAROTA DO MÊS

Ariane Guedes
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JORNAL DO VALE

CARMO DO RIO VERDE

Marcão sai à frente com
32,60% das intenções de voto
Pesquisa eleitoral aponta Marcão como preferido na disputa pela Prefeitura de Carmo do Rio Verde

U

DIVULGAÇÃO

ma pesquisa eleitoral de intenção de votos às eleições
municipais de Carmo do Rio
Verde, realizada no dia 29 de setembro, apontou o candidato Marcão
com preferência nas intenções de
voto dos munícipes daquela cidade.
O levantamento divulgado foi realizado pela Exata-GO e ouviu 365 eleitores em entrevistas presenciais nos
bairros e na zona rural do município.
ESPONTÂNEO
No levantamento do tipo espontâneo, ou seja, aquele onde não
são apresentados os nomes dos
candidatos, Marcão saiu à frente,
com 32,60% do eleitorado, contra
25,21% do segundo colocado, Geraldo Reis; o atual prefeito Delson
José ocupa a terceira colocação,
com 0,82% das intenções de voto,
seguido por Zé João, com 0,55% das
intenções. 36,16% dos entrevistados
não souberam responder e 4,66%
afirmaram que não votariam em
nenhum dos candidatos.
ESTIMULADO
Marcão também saiu à frente no
levantamento estimulado, ou seja,
aquele onde são apresentados os
nomes dos candidatos que disputam
DIVULGAÇÃO

Marcão (PL)

Geraldo Reis (PODE)

as eleições no município: Geraldo
Reis (PODE) e Marcão (PL). Dos 365
entrevistados, 37,81% disseram votar
em Marcão, enquanto 33,70% disseram que votariam em Geraldo Reis.
Não souberam responder 20,82% e
7,67% disseram que não votariam em
nenhum dos dois candidatos.

Esmeralda, Setor Beira Lago e Povoado Carmo do Cedro.
A metodologia, do tipo quantitativa “survey”, consistiu em entrevistas endereçadas a setores censitários da cidade de Carmo do Rio
Verde, executadas através de questionário estruturado e questões para
respostas espontâneas e estimuladas. A mostra foi estratificada nas
condições filtro de sondagem: baixa
etária, idade igual ou superior a idade eleitoral, residência fixa e presença na respectiva região da pesquisa.
A amostra representa o nível de
confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 3,5% para
os resultados gerais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com número de
protocolo: GO-00827/2020.

METODOLOGIA
A pesquisa eleitoral de opinião
pública realizada pelo instituto Exata-GO foi feita na cidade de Carmo
o Rio Verde, no dia 29 de setembro
de 2020, onde foram ouvidos 365
entrevistados, nos bairros: Centro
comercial e residencial, Setor Bela
Vista e Setor Gomide, Vila Reis, Jardim Primavera, Residencial Dona
Tidinha, Setor Cachoeira, Alexandre Pires, Setor Cristo Rei, Jardim

CERES

Dr. Júnior, é um excelente médico especialista em cardiologia
A cardiologia é a especialidade médica que se ocupa do
diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração,
bem como os outros componentes do sistema circulatório.
Ceres e região contam com
um excelente médico cardiolo-

gista, trata-se de Antônio Lino
de Souza Júnior, o Dr. Júnior,
como é mais conhecido. Ele
atende no Instituto Médico de
Ceres (IMEC) em Ceres, onde
vem realizando consultas,
diagnosticando e tratando com
muito profissionalismo e com-

petência médica, pacientes
com doenças e disfunções relacionadas com o sistema cardiovascular, ou seja, como coração e a circulação sanguínea,
e até da cirurgia cardiovascular.
Não descuide de sua saúde,
principalmente do coração, o

órgão vital para manutenção
da vida. Faça regularmente um
check-up do seu coração, procure hoje mesmo o Dr. Júnior,
médico com especialidade em
cardiologia, com atendimento
no IMEC, no centro da cidade
de Ceres, em frente à Matriz.
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Fred, ou seja, ela entra na disputa
da Prefeitura de Rialma na chapa
encabeçada por Thiago Mendonça,
filho do ex-prefeito Evaldo José, que é
candidato a vereador.

CHARGE DO MÊS

SEJA FELIZ, TENHA FÉ, ESPERANÇA
E AMOR
Para que sua vida seja sempre
iluminada pelo poder do Espírito
Santo, basta você dizer essa frase
todos os dias: Eu confio em nosso
Senhor, com fé, esperança e amor.

WALDIR MARQUES

Vale Tudo
jornaldovale_ceres@hotmail.com
http://jvonline.com.br/blog/waldir-marques.html

PAI E FILHO SÃO CANDIDATOS A
VEREADOR
O radialista Edson Rodrigues, pai
do também radialista Jonathan
Rodrigues, os dois, são candidatos
a vereador. O pai em Rialma, e o
filho em Ceres. E o mais interessante
disso, é que o filho pede ao eleitor
de Rialma que vote em seu pai;
enquanto o pai pede ao eleitor de
Ceres que vote em seu filho. Então
é assim, o filho torce pela vitória do
pai em Rialma, e o pai torce pela
vitória do filho em Ceres. Mas, ao
mesmo tempo, tanto o pai quanto
o filho, querem ser eleitos em suas
respectivas cidades. Basta agora,
que o pai e o filho peçam ajuda ao
Espírito Santo para que sejam eleitos.
PODE CONTAR NOS DEDOS QUEM
JÁ VIU UMA NOTA DE 200
A nova cédula de 200 reais entrou
em circulação no Brasil no início do
mês de setembro. Mas aqui na região,
pode contar nos dedos das mãos,
qual foi a pessoa que já viu, pegou
nela ou colocou no bolso essa tal nota
de 200. O que podemos afirmar é que
essa nova cédula, está sendo bem
vista apenas pela televisão. Na mídia
do Governo Federal, que expõe dados
de como é a nova cédula, explicando
à população brasileira quais são as
suas características, como sua cor,
seu tamanho (medida), numerações
em alto relevo, marca d’água e
estampada com o Lobo-Guará, em
homenagem à fauna brasileira.
SE FOSSE EU, WALDIR MARQUES,
TERIA CRIADO
No final da entrevista que o exapresentador do Jornal Nacional, Cid
Moreira, concedeu ao jornalista Pedro
Bial, no seu programa Conversa com
Bial, no dia 18 passado, Bial pediu
ao Cid que fizesse uma manchete de
improviso sobre o fim da pandemia,
que causasse bastante impacto. Cid
Moreira, por sua vez, disse ao Bial:
“Você me pegou”, ou seja, não deu
conta de criar tal manchete.
Se este colunista, que assistia ao
programa, pudesse naquele momento
soprar no ouvido de Cid Moreira, ele
passaria algumas manchetes para
ele. A exemplo: Enfim, acabou a
pandemia no mundo; O coronavírus
foi vencido, o mesmo foi extinto;
OMS anuncia: Coronavírus nunca
mais; Ministério da Saúde comemora
o fim da pandemia e Alegria, alegria,
vamos festejar o fim da pandemia. E
por aí vai.
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É SÓ ASSUMIR O PODER QUE O
POLÍTICO MUDA DE IDEIA
A maioria das pessoas que entra na
política, muda de ideia depois de
estar lá. Não cumpre com a palavra
antes dita. A cada momento também
muda de posição e de suas maneiras
de pensar. Tem político que chega
ao poder dizendo que é contra a
reeleição, mas, depois que chega lá,
quando assume o cargo ou poder,
tudo muda. Uns dizem que é preciso
mais tempo para realizar o que tem
que ser feito. Os quatro anos não
foram suficientes para concluir seu
plano administrativo. Por aí vai,
muitos deles criam mil desculpas
esfarrapadas para continuarem
no poder. A têta é muito boa, por
isso, muitos querem continuar
mamando pelo resto da vida. Esse
tipo de político precisa sim, de um
desconfiômetro. Mesmo assim, são
tão mansos, que não vão desconfiar.
PADRE DEIXA A BATINA
PARA SE CASAR
Depois de ficar bastante conhecido
em Goiás e em boa parte do Brasil,
pela sua maneira extrovertida de
celebrar missa e pelos shows católicos
que realizava, o Padre Periquito deixa
a batina para se casar. Ele conheceu
uma moça dentro de uma igreja e se
apaixonou por ela. Isso prova que o
Padre Periquito, ou seja, o ex-padre
não cumpriu e nem foi fiel com o que
está escrito no Evangelho de Jesus
Cristo, que é: “Amai a Deus sobre
todas as coisas”. Por outro lado, o
ex-sacerdote Periquito é candidato a
prefeito de Guarinos.
NA POLÍTICA TUDO ACONTECE...
Em Ceres, depois que o prefeito
Rafaell Melo, que disputa a reeleição,
escolheu o vereador Jairo para vice de
sua chapa, descartando o seu atual

vice Marcão da Caixa, contrariado, por
isso, Marcão pulou para o outro lado
e passou a apoiar a chapa da oposição
encabeçada por Edimario Barbosa
na disputa da prefeitura. Em Rialma,
a vice-prefeita Vera Lúcia rompeu
com o prefeito Fred quase que no
início de sua administração. Agora,
na eleição de 2020, Vera é candidata
a vice de novo, só que como parceira
do candidato de oposição ao prefeito

MUITA GENTE TORCENDO PELO ZÉ
MÁRIO EM SANTA ISABEL
Pelos fortes comentários lá em
Santa Isabel e Cirilândia, dão conta,
que muita gente está torcendo e
trabalhando para que o vereador Zé
Mário seja o candidato mais votado
agora, na sua reeleição. Como todo
mundo sabe, ele merece, pois é um
vereador bastante atuante e que tem
trabalhado muito na defesa das causas
da população.
Então não é à toa, que muita gente
está querendo que Zé Mário continue
por mis quatro anos como vereador. É
por puro mérito seu, pois o mesmo já
deu prova de que é competente e que
é um grande defensor dos interesses
do povo.
SABIA DISSO ELEITOR?
Se os políticos acabam com os
problemas que afligem o povo, aí
também acabam o conteúdo dos seus
discursos que fazem e das promessas
que prometem realizar durante suas
campanhas eleitorais.
Sabe então, quando os políticos vão acabar
com os problemas que afetam o povo? A
resposta certa é: Nunca ou jamais.

DO TÚNEL DO TEMPO
Há mais de 40 anos, é realizada em
Uruana a tradicional Festa da Melancia, um dos eventos mais movimentados da Região do Vale do São Patrício e
de Goiás, onde comparece um grande
público, vindo não só das cidades circunvizinhas, mas também de outras
cidades do Estado, e ainda de outros
Estados do Brasil. Na época da Festa
da Melancia, que acontece sempre no
mês de setembro, nos três últimos dias
da semana, que coincide com o aniversário de emancipação-política do
município, a cidade de Uruana se enche de visitantes, bem como também o
Rio Uru, que fica lotado por banhistas
todos os anos. Ou melhor, volto atrás
nessa afirmação: Quase todos os anos.
Porque nesse ano de 2020, por causa
da pandemia do coronavírus, a Festa
da Melancia que seria realizada no mês
de setembro, foi cancelada pelos organizadores da mesma para evitar aglomeração de pessoas.
Na foto de arquivo do JORNAL
DO VALE, durante a Festa da Melancia de 1995, vemos o então governador Maguito Vilela, quando partia uma melancia, sendo observado
pelo prefeito Raulzinho e por outras
autoridades. WM
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CRESCEU

PESQUISAS

CRESCERAM

NÚMEROS

O PSL é destaque no aumento de
candidatos, subiu de 10.528 candidatos em 2016 para 21.667 em 2020.
Lembrando que é o antigo partido
do Presidente Jair Bolsonaro.
LUIZ CLAUDIO

Conexão Política
lclaudio.ceres@gmail.com
www.jornaldovale.com/blog/luiz-claudio.html

RECORDE ELEITORAL

O número de candidatos inscritos
na Justiça Eleitoral bateu o recorde
visto em 2016. Foram solicitados
517.786 registros em todo o Brasil.
NAS CAPITAIS

Outro número recorde é de candidatos a prefeitos nas capitais brasileiras, são mais de 310. Em 2016
foram 209 nomes na disputa.
AGLOMEROU

O DEM que cresceu de 21.953
para 32.536 candidatos em 2020 e
o Podemos de 9.781 para 20.071,
também ampliaram bem seus
candidatos.

RECUARAM

E O IRIS?

Proporcionalmente o partido que
mais cresceu em candidaturas foi
o Novo que lançou 144 candidatos
em 2016 e este ano chegou a 620.
Também proporcionalmente, o PCdoB e o DC - Democracia Cristã, tiveram grande diminuição nos nomes, e
em números absolutos o PV – Partido
Verde, também sofreu forte redução.
SEM DEBATES

FIM DAS COLIGAÇÕES

TRADIÇÃO

O MDB, com 44.158 candidatos, foi
o partido que mais lançou nomes
em 2020. O PSD, inscreveu 38.975
candidatos e foi o segundo. O PP,
com 37.745 foi o terceiro em número de candidaturas.
AUMENTOU

PSD e PP tiveram um aumento de
30% nos números de candidatos
em relação as eleições municipais
de 2016.

As primeiras pesquisas em Goiânia
apontam os candidatos: Vanderlan Cardoso (PSD), Maguito Vilela
(MDB) e Adriana Acorssi (PT) nas
três primeiras posições.
POLARIZAÇÃO?

Com o grande número de candidatos nas capitais, Rede Globo e
suas afiliadas não devem realizar
debates com candidatos a prefeitos
no primeiro turno.

PARTIDOS

Falando em pesquisas, elas agitaram os bastidores das eleições em
Goiânia com a primeira rodada de
pesquisas divulgadas pelo Serpes,
Ibope e Real Time Big Data.

NA PROPORÇÃO

Belo Horizonte, Curitiba e Porto
Velho, são as capitais com mais
candidatos, 16 em cada. Em Goiânia são 14 candidatos.
Segundo especialista, o número
recorde de candidatos tem como
principal razão a mudança da lei
que impediu o fim das coligações
proporcionais.
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Tem muita gente já apostando no óbvio em
Goiânia, que é a polarização entre Maguito
e Vanderlan. Mas também há quem lembre
que a campanha ainda está no início.
Por enquanto o prefeito de Goiânia,
Iris Resende (MDB), tem mantido o
compromisso de ficar longe da disputa eleitoral. O foco de Iris é no fim do
mandato e na conclusão das obras.
COLA NELE

Na campanha de Maguito Vilela a
estratégia adotada é colar cada vez
mais a imagem com a de Iris Rezende. Maguito foi Vice de Iris no mandato de Governador de 1991 a 1994 e
sucedeu Iris no Governo de Goiás.

Já a Band, manteve a tradição e
já realizou o primeiro debate das
eleições 2020 em várias capitais
brasileiras. O Grupo Bandeirantes tem tradição na realização de
debates eleitorais.

TAMBÉM QUERO

NA FILA

HORÁRIO ELEITORAL

SBT, Record, TV Gazeta e Rede TV,
além de vários sites e grandes jornais devem realizar seus debates.
EM GOIÂNIA

Em Goiânia já estão marcados
debates na Acieg, TV Brasil Central,
TV Alego e Rádio Sagres 730. Haverá divisão de candidatos e preferência para os primeiros colocados
em pesquisa.

A campanha de Vanderlan também
busca associar a imagem do Senador
a de Iris Resende. Vanderlan Cardoso
conta com o apoio do Governador
Ronaldo Caiado (DEM).
O horário eleitoral gratuito no rádio e na
televisão teve início na sexta-feira, dia 9
de outubro, e com novidades. Agora os
candidatos a prefeitos ocupam todo o
espaço e de segunda a sábado.
INSERÇÕES

Os candidatos a vereadores apareçam na programação das rádios e
televisão em inserções distribuídas
durante a programação.

JORNAL DO VALE

SE VIRA NOS 30

Com tantos candidatos nas
capitais, o espaço para os programas dos candidatos a prefeitos,
ficou mínimo. Para muitos vai ter
que ser no padrão: Meu nome é
Enéas.
CURTA-METRAGEM

É o caso de Goiânia onde apenas 4
dos 14 candidatos terão acima de 1
minuto de seus programas eleitorais.
BANCADAS

O tempo de cada partido é garantido de acordo com o número de
deputados federais eleitos em 2018
por cada partido.
MARQUETEIROS

Jorcelino Braga, da Kanal Vídeo, é o
responsável pelo marketing da campanha de Maguito Vilela em Goiânia.
Braga coordenou a comunicação da
campanha de Iris à reeleição em 2016.
MARQUETEIROS 2

De acordo com o jornal Diário da
Manhã, a comunicação eleitoral
de Vanderlan Cardoso será coordenada pelo mineiro Marcelo
Coelho.
MARQUETEIROS 3

Especialista em marketing digital,
Marcelo Vitorino, pode fazer a campanha do candidato Virmondes
Cruvinel na capital.
MARQUETEIROS 4

Paulo de Tarso e Carlos Maranhão
serão os responsáveis pelo marketing do candidato Talles Barreto
(PSDB) em Goiânia.
TRÊS TOQUES
# Um documentário: O dilema das redes
(Netflix)
## Um livro: A Eleição Disruptiva: Por que
Bolsonaro venceu (Maurício Moura)
### Um programa de TV: Papo de Política
(Globo News)

EDITORIAL

A condenação do padre por ter impedido
o aborto judicialmente
Uma pessoa pode ser condenada judicialmente por ter exercido seu direito
de recorrer ao Judiciário para garantir a
um terceiro o mais básico dos direitos, o
direito à vida - e ter sucesso em sua reivindicação? A ideia de tal condenação
parece completamente absurda, e realmente o é. Mas, no Brasil do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo
Tribunal Federal (STF), o surreal se
tornou real: um sacerdote católico foi
condenado a pagar indenização a um
casal, por ter impetrado habeas corpus
em favor de um bebê que estava para ser
abortado. A decisão transitou em julgado no fim de setembro, após o ministro
Dias Toffoli, do Supremo, considerar
prejudicado o último recurso do padre,
que tinha sido condenado em 2016 pelo
STJ.
No ano de 2005, um casal de Morrinhos descobriu, com cinco meses
de gestação, que seu bebê sofria de
síndrome de body stalk, uma doença
que inviabiliza a vida fora do útero, e
conseguiu na Justiça a autorização para
realizar um aborto. Quando a mãe já
estava internada e o bebê estava prestes

a ser morto, um desembargador do
Tribunal de Justiça de Goiás concedeu
um habeas corpus impedindo o procedimento, a pedido do padre Luiz Carlos
Lodi da Cruz, de Anápolis, nacionalmente conhecido por seu trabalho em
defesa da vida. O aborto não ocorreu;
uma semana depois, a mãe entrou em
trabalho de parto, e a criança nasceu e
faleceu no intervalo de pouco menos de
duas horas.
Três anos depois, em 2008, o casal
decidiu processar o padre Lodi, mas
perdeu na primeira e segunda instâncias. Recorreu, então, ao STJ, onde
conseguiu a primeira vitória, por unanimidade, em 2016, tendo como relatora
do caso, na Terceira Turma, a ministra
Nancy Andrighi. Nenhum dos vários
recursos impetrados pela defesa do sacerdote teve sucesso, nem no STJ, nem
no STF, levando ao trânsito em julgado
do caso.
Há uma série de fatores que fazem
da condenação um absurdo jurídico
sem tamanho. Poderíamos citar o fato
de Andrighi ter equiparado o caso de
Morrinhos ao de fetos anencéfalos,

ainda que o julgamento no STF que
liberou o aborto nesses casos tenha
ocorrido em 2012 – sete anos depois do
episódio envolvendo o habeas corpus.
A indenização definida por Andrighi foi
de R$ 60 mil, mas o valor que vem sendo
divulgado é de R$ 398 mil, o que é muito
superior aos montantes que a Justiça
costuma definir em ações por dano moral, e não pode ser explicado por mera
correção do valor definido em 2016.
O ordenamento jurídico brasileiro
prevê, é verdade, a chamada “litigância de má-fé” e reconhece o abuso no
direito de propor ações. Mas a maneira
de proceder do padre Lodi não pode
ser encaixada nesse conceito, que se
aplica em situações muito especiais.
Afinal, até mesmo criminosos presos
em flagrante, ou condenados em mais
de uma instância com fartura de provas, têm direito a uma série de embargos e recursos, que também incluem o
habeas corpus, por piores que tenham
sido os crimes cometidos. Mesmo
quando tais recursos são negados, não
passa pela cabeça de ninguém que
tais bandidos devam receber alguma

punição adicional pelo simples fato de
seguir usando as ferramentas jurídicas
que a lei lhes garante. Importante visualizar, que nem mesmo o desembargador que concedeu o habeas corpus
poderia ser punido, pois neste caso
estaria estabelecido um “crime de hermenêutica” inexistente na lei brasileira.
Não se trata, é claro, de menosprezar
o sofrimento de um casal que passa
pelo drama de gestar uma criança com
uma anomalia que lhe inviabilizará a
vida fora do útero. Especialmente a mãe
necessita de amparo psicológico que
alivie sua dor, e é ilusório acreditar que
ser partícipe na morte do próprio filho
proporcionará esse alívio. Mesmo essas
crianças têm o direito de nascer e morrer de forma digna – e todos os demais
têm o direito de pleitear judicialmente o
respeito a essa garantia.
O abortismo comemorou a decisão
contra o padre Lodi como uma derrota do
instituto Pró-Vida, pois criminalizou nada
menos que o exercício de um direito básico, por meio de um pedido considerado
procedente pela Justiça, algo incompatível
com um Estado Democrático de Direito.
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ANDRÉ MARQUES

Primeira Leitura
primeiraleitura@hotmail.com
www.jornaldovale.com/blog/andre-marques.html

FRASE DO MÊS
“As pessoas perguntam qual é a diferença
entre um líder e um chefe. O líder
trabalha a descoberto, o chefe trabalha
encapotado. O líder lidera, o chefe guia”.
Franklin Roosevelt

PADRE ROBSON
O desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO),
Nicomedes Domingos, avaliou que
as denúncias baseadas em informações obtidas por hackers deveriam
ser invalidadas. A decisão foi aprovada por cinco votos a zero pela 1ª
Câmara Criminal, determinando o
trancamento dos processos criminais que tramitavam em desfavor
do Padre Robson.
LENGA LENGA
Em Goiânia, o Poder Judiciário
concedeu uma liminar que autoriza o funcionamento presencial de
56 escolas e creches para crianças
de 0 a 5 anos. A liminar durou
pouco. Uma decisão do presidente
do TJ-GO, desembargador Walter
Carlos Lemes, suspendeu a reabertura de berçários, creches e escolas
infantis para crianças. A decisão
atendeu a um pedido da prefeitura
de Goiânia.
DISPUTA
Com o registro da chapa “Coligação Rialma é do povo”, formada
por Tiago do Evaldo para prefeito
e Vera para vice, que vão concorrer
com o atual prefeito Fred Vidigal na
reeleição e Zé Maria, promete ser
acirrada. Isso porque, em momento
pretérito próximo não havia oposição formada para disputar com
Fred Vidigal, momento que estava
muito confortável para o prefeito.
EM SANTA ISABEL...
Rosa do Gilson (DEM) é candidata
a vereadora, residente do distrito de
Natinópolis que é distrito de Santa
Isabel, defende as bandeiras da
saúde e educação. Muita gente está
torcendo pela vitória de Rosa, que
seria a primeira mulher eleita do
distrito, caso seja eleita.
PORTE DE ARMA PARA AGENTE
PENITENCIÁRIO
A 5ª Turma do TRF1 garantiu a um
agente penitenciário temporário
o direito de portar arma de fogo.
O Colegiado negou a apelação da
união em que o ente público sustentou que o agente não fazia jus
ao porte, tendo em vista que a lei nº
12.993/14 assegura o direito apenas
aos agentes prisionais do quadro
efetivo.
NOME SOCIAL EM TÍTULO
DE ELEITOR
Em Goiás, há sete candidatos a vereador e quase 300 eleitores transexuais utilizando o nome e o gênero
pelos quais se identificam. Desde
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as eleições de 2018, homens e
mulheres transexuais podem trocar
o nome de batismo pelo nome que
escolheram para usar socialmente.
Entretanto, a adesão ainda é considerada modesta. A Resolução de
2018 da Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permitiu a utilização do
nome social no título de eleitor, nas
urnas eletrônicas e nas certidões
emitidas pela Justiça Eleitoral.
CANDIDATURAS COLORIDAS
LGBT EM GO
Um levantamento realizado, encontrou a presença de mais de 20
candidatos declaradamente LGBT
em vários municípios goianos. Em
Ceres, são dois.
JOVENS GOIANOS QUE IRÃO ÀS
URNAS PELA PRIMEIRA VEZ
O Tribunal Regional Eleitoral de
Goiás (TRE-GO) apresenta em sua
base de dados em seu portal, 153
mil pessoas entre 16 a 19 anos,
irão votar pela a primeira vez nas
eleições municipais de 2020. O
número é considerado expressivo
pela Justiça Eleitoral. A maioria
dos eleitores jovens estão na faixa
dos 19 anos. São setenta e três mil
e quatrocentos e oito pessoas aptas
a votar. Em segundo lugar, são os
eleitores que completaram 18 anos
com quarenta e sete mil e duzentos
e sessenta, com a possiblidade de
escolher o seu representante para a
câmara de vereadores e prefeitura.
Os jovens de 17 anos, vinte três mil
e novecentos e quatro poderão votar. Já os de 16, são oito mil, novecentos e trinta e sete eleitores.
PANDEMIAS
Enfrentamos no cenário atual, não
uma, mas duas pandemias, ambas
já provaram ser mortais. A primeira
é um vírus, um pacote de material
genético que sequestra hospedeiros biológicos, os enfraquece
e os mata com muita frequência,
denominado novo coronavírus
(Covid-19).
A segunda é uma ideologia – arbitrariedade, que sequestra políticas
democráticas, as enfraquece e as
mata com muita frequência.
Naturalmente quando nos sentimos ameaçados, tendemos a
procurar um inimigo e um protetor
- em troca da proteção de nossas
vidas, estamos dispostos a desistir
de praticamente qualquer coisa,
incluindo os direitos e liberdades
pelos quais lutaríamos em tempos
normais. Tudo isso pode ser uma
troca razoável durante períodos
extraordinários! O problema é
que, uma vez que permitimos que
nossos direitos e liberdades sejam
extirpados de nós, mesmo que
temporariamente justificados em
uma situação extraordinária como
uma quarentena, nos acostumamos a isso. Pensem nisso...
COVID-19 EM ALTA EM GOIÁS
A disseminação da Covid-19 ainda
está em crescimento em 85% dos
municípios goianos. Conforme o
grupo de modelagem de expansão
da coronavírus, que analisa o comportamento do vírus no Estado,
o último Re (número reprodutivo
efetivo) de transmissão da Covid-19, possui um intervalo de confiança de 95%, variando entre 0,804
e 1.232. Para os pesquisadores da
Universidade Federal de Goiás
(UFG), esse valor é bem superior
ao que seria estipulado, caso as secretarias de saúde não atrasassem
as notificações da doença.

O AUMENTO DO CORONAVÍRUS
Conforme os pesquisadores, o alto
índice de contaminações pode estar relacionado ao relaxamento no
Decreto Estadual, já que a medida
que o isolamento social diminui e
aumenta a mobilidade de forma
geral, as transmissões também tendem a aumentar em Goiás. Ainda
de acordo com o grupo, a Taxa R é
o número de reprodução de uma
doença infecciosa, ou seja, quantas
pessoas um infectado contamina
em média.
COVID-19 NA EUROPA
O aumento das contaminações pela
Covid-19 na Europa obrigou países
a retomarem restrições mais severas para tentar conter uma segunda
onda de casos de coronavírus. O
conjunto de medidas marca um
recuo no processo de flexibilização
do confinamento iniciado em meados de maio em grande parte do
continente, após a primeira onda
- que atingiu sobretudo a Espanha,
Itália, Reino Unido e França.
REFIS NO GOVERNO CAIADO
O governo Caiado, mesmo com
reservas em relação ao assunto,
não descarta instituir, por meio de
lei, um programa de recuperação
fiscal, que se destina a regularizar
créditos decorrentes de débitos
relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da
Economia. No momento não há
data definida, mas deve ocorrer até
2022 - e uma só vez.
O entendimento é de que, historicamente, quem tem débito
fiscal com o governo, sempre
aposta no regime de recuperação fiscal (Refis), lançado sempre ao final do ano. Significa
que há sempre perdas na arrecadação. A última medida que
instituiu medidas facilitadoras
para a negociação de débitos
com a Fazenda Pública estadual
partiu do então governador José
Eliton (PSDB), no final de seu
mandato, em 2018. Mas, para
tentar levar dinheiro ao caixa do
Tesouro, seja em qualquer nível
de governo, os gestores públicos
fazem uso desse mecanismo.
CADASTRO NACIONAL DE
ESTUPRADORES
Desde o dia 2 de outubro, passou a vigorar a Lei 14.069/20 que
criou o Cadastro Nacional de
Pessoas Condenadas por Crime
de Estupro, que será operado
pelo governo federal.
O cadastro deverá conter as características físicas e dados das digitais
dos estupradores, além de informação do DNA e fotos. Para o preso
em liberdade condicional, também
deverá constar informação do local
de moradia e de trabalho nos últimos três anos. O banco de dados
será custeado pelo Fundo Nacional
de Segurança Pública (FNSP), que
é administrado pelo Ministério da
Justiça.
NOVO MINISTRO DO STF
A indicação de Kassio Nunes
Marques para ministro do Superior
Tribunal Federal (STF) pelo presidente da República Jair Bolsonaro,
remete, novamente, a críticas do
modelo de escolha que empodera
o chefe da nação. O Brasil possui o
mesmo sistema dos Estados Unidos
e outras grandes democracias. Mas
há exemplos diferentes e, digamos,
mais pluralistas e democráticos
bem perto.
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KASSIO MARQUES?
O desembargador federal Kassio
Nunes como o futuro indicado para
a vaga do ministro Celso de Mello
no STF, o piauiense surpreende
todos pelo seu perfil. Advogado há
10 anos, era ligado ao PSB do Piauí,
sua terra natal. Próximo do então
governador Wilson Martins (PSB)
e da conselheira do TCE Lilian Martins, esposa do ex-governador, emplacou seu pai como empregado no
gabinete de Lilian, quando ela era
deputada estadual. Kassio foi nomeado desembargador no Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) piauiense
e depois ascendeu ao TRF da 1ª Região em articulações discretíssimas,
mas sempre muito bem apadrinhado pelo casal e judiciário.
EM OUTROS PAÍSES
No Equador, há sistema misto - os
ministros são escolhidos por votos
dos Poderes Executivo, Legislativo,
mas também com aval ou não de
uma Câmara de representantes
da sociedade civil. Na Bolívia, os
ministros das Cortes são escolhidos por conselho de 7 notáveis de
setores da sociedade.
JOGATINA
O monopólio da União sobre as
loterias estava previsto no Decreto-Lei 204/1967 e foi questionado
no Supremo, em 2017, pelo então
governador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão. Outros estados
também ingressaram como interessados na ação. A norma foi
questionada ainda pela Associação
Brasileira de Loterias Estaduais
(ABLE). No entanto, o plenário do
STF, decidiu no dia 30, por unanimidade, que a União não tem
monopólio para manter jogos
lotéricos, que podem ser criados e
explorados também pelos estados,
desde que estejam de acordo coma
regulamentação federal.
CURADO DO HIV
Timothy Ray Brown, a primeira
pessoa que se sabe ter sido curada
de HIV depois de receber um tipo
único de transplante de medula,
faleceu de leucemia no dia 29, no
estado norte-americano da Califórnia.O tratamento envolveu a destruição do sistema imunológico de
Brown e o transplante de células-tronco com uma mutação genética
chamada CCR5, que resiste ao HIV.
Apenas uma pequena proporção de
pessoas - a maioria delas descendentes do norte da Europa - têm a
mutação CCR5 que as torna resistentes ao vírus causador da AIDS.
SANTA ISABEL
Apesar da pandemia, a prefeita
Cássia Dourado que é candidata à
reeleição no município, juntamente com populares está violando
o Decreto Estadual e o decreto
expedido por ela mesmo, se é que
existe, pois não foi localizado no
site da prefeitura. Isso porque, esse
colunista recebeu vídeos e imagens
em locais, com aglomerações com
a presença de Cássia sem máscara,
como as demais pessoas que participaram do evento ocorrido no dia
4 de outubro.
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João Correia, o
JotaCê, é artista
plástico, graduado em Direito
pela Faculdade
Evangélica de
Rubiataba, e
eventual cronista
nas horas vagas,
oportunas e
impróprias.

Eleições x Pandemia
Sobre ignorância política
Relembrando aqui um
episódio vivenciado antes da
pandemia que me fez refletir e
perceber o quão descemos ao nível de amadurecimento político
necessário a uma sociedade mais
justa, por não dizer minimamente civilizada. Um pré-candidato
a vereador (que já agia como se
estivesse em campanha), desrespeitando regras e prazos do
processo eleitoral, se declarando
candidato e pedindo votos, me
abordou na rua e sem perder
tempo, pediu meu apoio e de
tabela o precioso voto.
Curioso, perguntei ao mesmo
qual o seu partido, e ele me disse
que era filiado ao partido do…
(citou o nome de um conhecido
vereador) sem conseguir dizer
nem mesmo a sigla da agremiação partidária, desisti de
perguntar se ele conhecia a linha
programática da legenda.
A que nível chegamos! Fica a
dica: não desperdice seu precioso voto em um simples conhecido e procure saber mais de suas
ideias, bem como sua plataforma
de atuação. Desconsidere se
o mesmo é amigo, conhecido,
ou até mesmo um colega de
trabalho. Procure conhecer
seu passado, suas ideias e sua
plataforma de atuação (projetos
e intenções). Não perca tempo e
o seu voto em um candidato que
jamais irá corresponder as suas
expectativas. Valorize quem irá te
representar e contribuir para os
rumos de sua vida!
Mas, como já dizia o genial
escritor João Cabral de Melo
Neto, em seu poema Morte e
vida Severina: “mas isso ainda
diz pouco, há muito mais na
freguesia…”
Festival de óleo de peroba!
Nesse domingo na feira
coberta tinha mais políticos
do que fregueses. Está aberta a
temporada da hipocrisia! Digo
isso, pois quem está habituado
a estar todos os domingos, a fazer suas compras e gozar destas
manhãs e nunca vê nesse ambiente de tradição e negócios
situação semelhante, percebe
como se comporta alguns
candidatos na caça desenfreada
aos preciosos votos.
É um festival de promessas
mirabolantes e sorrisos forçados
aliada a uma gentileza disfarçada
que nos causa repulsa. Quem
como eu, que tem uma tradição
arraigada na família de estar
sempre presente nesta labuta,

assiste a tudo resignado.
Resta-nos embrulhar o
estômago e torcer para que esse
período de dissimulação passe
logo. Peço perdão ao meu saudoso pai, que já não está entre
nós, pioneiro na criação desse
ambiente saudável e de congraçamento, por ultrajarem esse seu
ambiente tão sagrado!
Salve-se quem puder!
Pelos mais afastados e esquecidos setores de nossa cidade, principalmente a periferia,
que é lembrada somente nessa
época, do centro da cidade a
zona rural, no ambiente virtual,
rádio, TV, internet e em suas
teias e redes sociais, já havia
sido dada a largada (ainda que
ao arrepio da lei), da campanha
eleitoral antecipada. Candidatos, (que se escondem atrás de
uma denominação apelidada de
pré), se lançam desarvorados
na caça aos mandatos, como
abutres na carniça, mais uma
vez ignorando solenemente a
legislação eleitoral vigente.
Me deixa profundamente
preocupado o nível de políticos
que usam desses variados ardis,
tanto os que buscam o mandato
de vereadores, como os que querem se alojar no executivo municipal, ignorando um momento
de profunda crise sanitária, com
o agravamento da pandemia que
vivenciamos, e a crise econômica
e humanitária que resultou dessa, ignorando a ética e o respeito
por regras elementares de justiça
e empatia pelo próximo, e seguem nessa corrida, ávidos pelos
disputadíssimos votos.
A minha esperança, mesmo
com uma elevada dose de preocupação, é que essa pandemia
não seja agravada com a falta de
cuidados e a falta de noções de
segurança, deixadas de lado pelo
momento que vivemos e a falta
de cuidados que ele exige.
Quem nos livrará dessa praga
que nos assola, o famoso político
Copa do Mundo (aquele que só
aparece de quatro em quatro
anos), também conhecido como
político profissional?
Para não soar meio clichê,
lembrei-me de “O analfabeto
político” conhecido poema do
dramaturgo alemão Bertold
Brecht, que nos remete a esse
modelo de político e finalizo empregando a máxima do filósofo
Platão, que ensina: “O preço a
pagar pela tua não participação
na política é seres governado por
quem é inferior”.
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HIDROLINA

Cidade abandonada pela
administração de Zaza

O

prefeito de Hidrolina,
Osvaldo Moreira Vaz
(Zaza Eloy do PSDB),
faltando menos três meses
para concluir seu segundo
mandato de prefeito de Hidrolina, adquiriu uma coleção de
críticas em sua administração.
Vereadores e moradores alertam sobre a situação do município, que dizem que ficou
parada no tempo.
“Com uma gestão desastrosa, o prefeito parece que lavou as mãos e não se interessa
por mais nada. Prova disso é
a situação precária em que se
encontram alguns prédios públicos. A cidade é o retrato do
descaso com os espaços públicos abandonados, praças sem
nenhum tipo de manutenção,
postos de saúde sem condições
de promover atendimento,
estradas vicinais sem manutenção, pontes abandonadas
e muitos outros problemas”,
menciona o vereador Marinho
(Wander José da Silva).
Dentre os vários espaços
abandonados pela gestão de
Zaza Eloy que tem provocado
a indignação da população é
o Abrigo do Idoso, pois está
completamente abandonado.
O Abrigo deveria servir para

DIVULGAÇÃO

acolher a comunidade idosa do município, foi fechado
sem nenhuma satisfação por
parte do prefeito.
Não há na cidade nenhuma
praça que esteja sendo cuidada,
pois todas elas estão abandonadas. Os cupinzeiros tomaram
conta e chamam a atenção pelo
tamanho e velocidade com que
surgem sem que a prefeitura
faça qualquer tipo de ação para
controlar na Praça do Cemitério
O vereador Marinho menciona que a construção de um
Centro de Convenções, apesar
de parecer com um ginásio e a

obra custou mais de 800 mil reais e nunca foi utilizado é outra
obra que chama a atenção da
população. A obra foi feita no
meio do cerrado e moradores
afirmam que o prédio nunca
chegou a funcionar. “E para
desapontamento da comunidade, a prefeitura está com um
projeto para reformar o prédio,
algo que custaria em torno
de R$ 350 mil reais”, comenta
Maninho. Em outras palavras,
mesmo sem ter sido concluída
ou utilizada, a obra já será reformada, se depender somente
do prefeito.

Live Outubro Rosa

Prevenir é
amar a vida

O Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis de Goiás
(Sescon-GO) em parceria com
a Drª Milena Aparecida Coelho
(@milenacoelhoribeiro), que
é oncologista e especialista em
Cuidados Paliativos no Hospital
Sírio Libanês de São Paulo, promovem no dia 14 de outubro, às
16 horas, a live “Outubro Rosa:
Prevenir é amar a vida”. A intenção é conscientizar mulheres
e homens a se prevenirem, conhecendo os principais sintomas e tratamentos. De acordo
com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), mais de
66 mil novos casos de câncer
de mama surgiram em 2020. A
doença já contabilizou 17.763
mortes, sendo 17.572 mulheres
e 189 homens, em 2018, segundo dados Atlas de Mortalidade
por Câncer – SIM. A transmissão será pelo instagram da entidade (@sescongoiás).

Um ombro amigo nas horas mais difíceis

3323-1870

JV

JORNAL DO VALE

jornaldovale_ceres |

jornaldovale_ceres@hotmail.com |

62 98504-9192 | Setembro de 2020 | Ceres (GO) www.jornaldovale.com

<<<<<<< 07

GOVERNO

Sancionada lei que torna a gastronomia e a cultura
dos pit dogs patrimônio cultural imaterial
Governador sanciona lei que transforma mais de 3 mil pits dogs em patrimônio cultural imaterial de Goiás

O

governador Ronaldo
Caiado sancionou, em
solenidade realizada
no dia 8 de outubro, projeto
de lei que torna a gastronomia
e a cultura dos pit dogs patrimônio cultural imaterial do
Estado de Goiás. A medida dá
segurança a 1.602 estabelecimentos de Goiânia e a quase
3 mil em todo o Estado, que se
viam ameaçados pela concorrência de empreendimentos
similares de maior porte e pela
crise econômica causada pela
pandemia da Covid-19. Apenas
na capital, segundo estimativas
do Sindicato de Proprietários
de Pit Dogs em Goiânia (Sinopitdog), a atividade gera 40 mil
postos de trabalho.
Caiado afirmou que fez
questão de fazer a sanção da
lei no Palácio das Esmeraldas
pelo respeito que tem aos trabalhadores desse setor, que
neste período de pandemia do

JÚNIOR GUIMARÃE E HEGON CORRÊA

Observado por representantes do setor, governador Ronaldo Caiado assina lei que transforma os pit
dogs em patrimônio cultural imaterial de Goiás. Estabelecimentos são vistos pelo governador como
geradores de emprego e “fontes de renda para muitos jovens continuarem seu projeto de vida”

coronavírus foram duramente
penalizados pelos efeitos da
crise sanitária. E nesse sentido

ECONOMIA

lutou para que parte dos recursos do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe) fosse disponibilizado ao segmento. “Mas

Pedidos de seguro-desemprego
caem 10,6% em setembro

ELEIÇÕES 2020
TSE tem canal para denúncia de
disparos em massa no WhatsApp

Depois de dispararem no
primeiro semestre por causa
da pandemia do novo coronavírus, os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada
continuam a cair no segundo
semestre. Em setembro, o total de pedidos recuou 10,6%
em relação ao mesmo mês do
ano passado.
Desde o início de junho, o
indicador está em queda. Em
setembro, 466.255 benefícios
de seguro-desemprego foram
requeridos, contra 521.572 pe-

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) divulgou, um formulário
online para receber denúncias
de disparos de mensagens em
massa por meio do WhatsApp,
durante as eleições municipais.
Pela primeira vez, nas eleições deste ano, o disparo de
mensagens em massa foi expressamente proibido pela Justiça Eleitoral na norma sobre
propaganda eleitoral. Os termos de uso do WhatsApp também não permitem a prática.
As mensagens do tipo em geral são impessoais e costumam

didos registrados no mesmo
mês de 2019. Ao todo, 61,8%
dos benefícios foram pedidos
pela internet no mês passado,
contra apenas 2,9% em setembro de 2019.
O levantamento foi divulgado no dia 8 de outubro,
pela Secretaria de Trabalho
do Ministério da Economia,
e considera os atendimentos
presenciais – nas unidades do
Sistema Nacional de Emprego
(Sine) e das Superintendências Regionais do Trabalho – e
os requerimentos virtuais.

trazer conteúdos alarmistas e acusatórios. A Justiça Eleitoral incentiva que o eleitor faça a denúncia se
receber mensagens suspeitas provenientes, por exemplo, de contatos desconhecidos ou de vários
grupos ao mesmo tempo.
O próprio WhatsApp se
comprometeu, junto ao TSE,
a investigar as denúncias e
inativar contas suspeitas, encaminhando as informações
pertinentes às autoridades. Segundo a plataforma, trata-se de
“iniciativa inédita no mundo”.
Durante o lançamento do for-

sabemos que o que recupera
mesmo é o retorno da economia. E, graças a Deus, estamos
dando conta de mostrar o potencial que Goiás tem agora,
depois de um período que estamos em uma curva descendente”, disse.
Caiado também reconheceu a atuação dos pit dogs
como primeiro emprego para
grande parcela da população,
“sendo uma fonte de renda
para muitos jovens continuarem seu projeto de vida”. Afirmou ainda que a visita a um pit
dog é um hábito gastronômico
de todos os goianos pelos tipos
e variedade de sanduíches, e
que são, no final do dia, sempre um ambiente agradável
para se alimentar. “São indiscutivelmente um patrimônio
imaterial de Goiás. Temos um
respeito enorme pelo que vocês desenvolvem no Estado”,
garantiu o governador.
mulário de denúncias, o diretor
de políticas públicas para o WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, fez
um apelo para que também os
candidatos denunciem empresas
e indivíduos que ofereçam o serviço de disparo de mensagens.
“Sabemos que existem empresas que oferecem serviços
ilegais de disparo em massa de
mensagens, por isso o WhatsApp solicita aos candidatos que
rejeitem essas propostas e façam
as devidas comunicações às autoridades constituídas”, disse ele.
Ainda tramitam no TSE diferentes investigações que apuram
eventuais desvios às normas eleitorais no pagamento por disparos
de mensagens em massa na eleição presidencial de 2018.
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e terraplenagem em terreno
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CARMO DO RIO VERDE

Dona de fazenda
chora ao filmar área
destruída pelo fogo

Chamas consumiram sete alqueires da propriedade
de Isauri Pereira de Jesus, o equivalente a quase 34
campos de futebol. Usina de CRV enviou caminhão
para ajudar a apagar o fogo

O

número de queimadas
atendidas pelo Corpo
de Bombeiros não para
de crescer em Goiás. Só neste
ano, mais de 9,1 mil atendimentos foram feitos pela
corporação, sendo a maioria
deles em mato e pastagem. A
dona de casa Isauri Pereira de
Jesus não conseguiu segurar
as lágrimas ao ver o fogo destruindo a fazenda onde vive
em Carmo do Rio Verde. “É
uma tristeza ver a destruição
que o fogo faz. Eu nunca passei por uma coisa dessa na minha vida”, disse.
O incêndio aconteceu no
dia 29. Conforme Isauri, o fogo
começou na fazenda vizinha e
se alastrou para a dela, onde
destruiu sete alqueires, o que
equivale a quase 34 campos
de futebol. Ao todo, ela acredita que as chamas tenham consumido cerca de 10 alqueires
das duas propriedades. Ela diz
que as causas do incêndio ainda são desconhecidas.
“Foram muitas horas. O
fogo começou por volta de
14h, entrou noite adentro e
só terminou no outro dia. É
muita destruição. Muito triste.

ARQUIVO PESSOAL

Começou no mato do vizinho
e pulou para o nosso, aí foi um
‘Deus nos acuda’”, enfatizou.
A dona de casa relata que,
apesar da destruição da vegetação, por sorte, nenhum animal da fazenda ficou ferido e
as chamas também não chegaram a atingir a casa dela. “Aqui
perto tem uma usina, e o pessoal muito abençoado ajudou
a gente, nós temos que agradecer muito a eles. Eles mandaram um caminhão e ajudaram
a apagar o fogo. Juntou muita
gente para ajudar”, se recorda.
QUEIMADAS EM GOIÁS
A queimada na fazenda de

Isauri entra para a estatística
do Corpo de Bombeiros, que
já reúne 9.154 atendimentos a
incêndios florestais neste ano.
No mesmo período do ano
passado, o número estava um
pouco maior - 9.408.
No entanto, os números
mostram que há uma tendência de crescimento nos últimos
meses. Em setembro de 2020
foram feitos 2.637 atendimentos, enquanto o registro do ano
anterior contabiliza 2.292.
Em outubro do ano passado, foram 667 registros. Já nos
primeiros 7 dias deste mês, já
são 450 queimadas atendidas
pela corporação.

JARAGUÁ

Empresários e comerciantes reclamam da má
qualidade dos serviços prestados pela ENEL

Empresários, comerciantes e a população em geral da
cidade de Jaraguá, estão indignados com a prestação de
serviços da ENEL. Segundo
relatos, há vários dias que a
energia acaba de 10 a 20 vezes, sem nenhuma explicação
plausível da empresa.
O problema já se arrasta há
algum tempo. Em 2019, depois
do setor produtivo implorar à
empresa, houve um pequeno
investimento na cidade, o que
já se mostra insuficiente.
Conforme
informações,
o presidente da CDL, Marcos Bispo tem uma reunião
agendada com os diretores da
ENEL, onde apresentará uma
série de queixas e críticas,
além de cobranças por uma
solução para a cidade.
A falha na prestação de serviços gera vários prejuízos à

DIVULGAÇÃO

população. Neste ano de 2020,
já são inúmeras as reclamações
de queima de eletroeletrônicos,
computadores, equipamentos
de clínicas e maquinários do
setor produtivo, situação que
poderia ter sido evitada se houvesse investimentos adequados da empresa italiana.
A população, que está insatisfeita e indignada com a má
qualidade na prestação dos
serviços, cobra que medidas
sejam tomadas a fim de solucionar o problema.
Em nota encaminhada à
imprensa de Jaraguá, pelo As-

sessor de Comunicação, Matheus Asafe, a empresa ENEL
assim se pronunciou:
“A Enel Distribuição Goiás
informa que o fornecimento de energia na região está
normalizado. A distribuidora esclarece que, na tarde de
quarta-feira (7), uma falha
na Linha de Transmissão de
Alta Tensão Barro Alto Furnas - Goianésia interrompeu o
fornecimento de energia para
alguns clientes de Goianésia,
Jaraguá, Souzalândia, Vila
Propício e Juscelândia. A distribuidora ressalta que iniciou
os trabalhos de recomposição
imediatamente e, em cerca de
2 minutos, 45% dos clientes
impactados tiveram o serviço
restabelecido. A companhia
acrescenta que o restante dos
clientes tiveram o fornecimento retomado em 19 minutos”.
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ELEIÇÕES 2020

Presidente do TSE assina nos
EUA acordo para OEA
acompanhar eleições municipais
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Luís Roberto Barroso, chegou no
início da tarde do dia 8 de
outubro, nos Estados Unidos, para viagem oficial que
inclui a assinatura de um
acordo com a Organização
dos Estados Americanos
(OEA), para que a entidade
seja observadora das eleições municipais de novembro no Brasil, e encontros
com autoridades eleitorais
norte-americanas.
Barroso se reuniu com
o secretário-geral da OEA,
Luís Almagro, e com o diretor do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral daquele organismo,
Gerardo de Icaza. Na ocasião, foi assinado um acordo
de procedimento para que a
OEA acompanhe as Eleições

Municipais como observadora. Todos os atos deverão
observar as medidas sanitárias contra a Covid-19.
Luís Roberto Barroso
também se encontrará com
o comissário da Comissão
de Assistência às Eleições
dos Estados Unidos (U.S.
Election Assistance Commission, EAC), Thomas Hicks. No dia seguinte, participou de uma reunião com
dirigentes da Fundação Internacional para Sistemas
Eleitorais
(International
Foundation for Electoral
Systems, Ifes).
Participará ainda de seminário virtual sobre o tema
“Limites e possibilidades
para o Direito Constitucional do século XXI” e de uma
entrevista no Wilson Center
com membros do Brazil Institute e diplomatas.

PESQUISA GRUPOM

Revelado que 68,9% da
população goiana votaria,
caso eleições fossem hoje
Pesquisa Grupom, divulgada no dia 7 de outubro, realizada em todo Estado de Goiás
com 3.091 entrevistados entre
16 e 70 anos, perguntou aos
eleitores goianos se pretendem
votar no dia 15 de novembro.
Entre as questões levan-

tadas, realizadas por meio de
formulário online, foi se as
eleições fossem hoje, quais
as chances daquele público comparecer às urnas. De
com a pesquisa, 68,9% dos
entrevistados iriam votar.
Não iriam votar, 31,1%.

Eleitor poderá justificar
ausência nas urnas por meio
do aplicativo do TSE
Quem precisar justificar a
ausência nas votações de 15
e 29 de novembro deste ano
poderá fazer o procedimento
pelo celular ou tablet. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o dia das elei-

ções, o aplicativo e-Título (que
substitui a versão física do título de eleitor), estará atualizado
com a nova funcionalidade. O
eleitor terá 60 dias para realizar o procedimento, a partir
da data da votação.
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JORNAL DO VALE

JORNAL DAS
12 tem grande
audiência, pois traz
a informação que o
ouvinte quer saber.
Apresentação do
excelente repórter
José Maria, o JM;
tendo como parceiro
de reportagens, o
polivalente radialista
Rener Júnior

Além de ser um locutor bastante
irreverente e versátil, Getúlio de
Souza era também um grande
contador de piadas, por isso
mesmo, fazia muito sucesso com
seu programa na época

VALE DO SÃO PATRÍCIO

Rádio Alvorada completa 59 anos no ar

Há 59 anos atrás, no dia 21 de setembro de 1961, entrava no ar a Rádio Alvorada AM
de Rialma, a primeira emissora de rádio inaugurada no Vale do São Patrício.

F

undada pelo empresário José Pedro Rêgo,
juntamente com Pedro
Felinto Rêgo, Rosalvo Ferreira
da Silva e Pedro Rêgo Filho, a
Rádio Alvorada, durante todo
esse tempo de sua existência,
tornou-se a emissora de rádio mais ouvida e também de
maior credibilidade da região,
de Goiás e do Brasil.
Durante os seus 59 anos,
muitos locutores importantes fizeram parte do elenco da
emissora e estão registrados
para sempre na trajetória histórica da Rádio Alvorada. Dentre os quais, destacamos os seguintes locutores do passado: o
próprio José Rêgo, sua esposa
Cassilda Percussor Rêgo, os irmãos Pedro Rêgo Filho e Messias Rêgo, Juraci Rosa, Onildo
Galindo, João Garcia, João Batista de Freitas, Elias Pereira,
Alírio Marra, Pedro Antônio
Pereira, Edmar de Souza Rezende, Jacy Guimarães, Ayres
Miguel, César Caldas, Francisco Feliciano, Francisco Sales, Osires José, Chico Chagas,
Osvaldo Carlos, José Antônio
Sobrinho (o Nizete), Oliveira
Júnior, Fábio Silva, Silvio José
e os irmãos Getúlio de Souza e

Jornalisticamente falando,
Onildo Galindo (saudoso)
foi o mais talentoso que já
passou pela emissora até
hoje. Pois, o mesmo, além
de dono de uma bela voz, era
também um grande redator

José Rêgo, além de pioneiro da comunicação na região, foi
um grande visionário: um homem que enxergava de longe no
presente, mas sempre de olho no futuro

Por muitos anos, o radialista
Juraci Rosa apresentou o
programa Desfile de Violeiros
que ia ao ar aos domingos, das 8
horas da manhã até o meio-dia,
onde diversas duplas sertanejas
se apresentavam ao vivo.
Inclusive esse programa revelou
duplas da região que fizeram
sucesso em nível nacional

Jazon de Souza, que continua
com seu programa sertanejo
até hoje, sendo o locutor mais
antigo em atividade da emissora, que começou a trabalhar
em 1961, no início da Rádio.
Depois de passado todo
esse tempo de sua fundação,
59 anos, a Rádio Alvorada que
era AM – Amplitude Modulada,
no dia 1º de setembro de 2020,
a mesma passou a operar pelo
sistema FM – Frequência Modulada, na sintonia 97.9, sendo
a mais nova rádio FM da Região
do Vale e do Estado de Goiás.
Após a morte do inesquecível José Rêgo, o pioneiro da

comunicação falada da região,
seus filhos Carlúcio, Braulinho,
Marluce e Telma Percussor Rêgo
passaram a comandar a emissora de rádio, que com muita maestria e sabedoria deles, tiveram
a grande iniciativa de mudar a
rádio de AM para FM. Sem dúvida, foi uma decisão acertada
dos irmãos Rêgo, pois se a Rádio
Alvorada como AM já era a mais
ouvida da região; agora então,
passando para FM, nem se fala,
a sua audiência aumentou ainda
mais. E isso se deve, porque melhorou significativamente sua
qualidade de som e de transmissão. Sem contar também, que a

A dupla sertaneja Durval
e Davi, na foto de arquivo
do JORNAL DO VALE, se
apresentou pela primeira
vez na Rádio Alvorada, na
década de 70, no programa
Desfile de Violeiros, que era
apresentado por Juraci Rosa.
Os irmãos sertanejos eram
de Goianésia, foram para
São Paulo, onde alcançaram
sucesso em todo o Brasil

O radialista Jason de Souza
é o locutor em atividade
mais antigo da emissora, que
começou a trabalhar no início
da rádio, em 1961. Foto do
locutor quando era mais jovem

O saudoso repórter
Osvaldo Carlos foi o
criador e apresentador
do Jornal das Onze, mas
também apresentou
programa popular na
emissora, fazendo sucesso
em seus dois programas

Locutor Oliveira Junior,
que faleceu no final da
década de 80, foi um
grande profissional
da comunicação que
trabalhou na emissora nos
anos 70

mesma mantém uma grade de
programação que está agradando em cheio os seus ouvintes e
também os seus anunciantes.
Sem falar, que a Alvorada FM
conta com uma equipe formada
por bons locutores, lembrando,
que Telma Rêgo é a diretora administrativa da emissora, Jadson
Pedroso é o diretor artístico e Renata, a gerente de finanças.
É bom dizer, que o radialista Sebastião Rodrigues Preto, o
Tiãozinho Preto, está na Alvorada há 40 anos, e seu irmão Edson Rodrigues, mais conhecido
como o Locutor da Solidariedade, trabalha na emissora há mais
de 20 anos. São também locutores com programas na Rádio
Alvorada FM 97.9: Rener Júnior,
Eleonora Barbosa, Ricardinho e
Marcela, Braulinho Rêgo, Ivônio
Andrade e J. Alves. Não se esquecendo do mais antigo sonoplasta, hoje operador de mesa, Eurípedes Menezes, há mais de 30
anos trabalhando na emissora.
Reportagem e texto de
Waldir Marques com fotos de
arquivo JV.

Antigamente, o saudoso e
pioneiro do município, Jacy
Guimarães, foi locutor na
Rádio Alvorada AM

No passado, Ayres Miguel
também foi locutor na
Alvorada

A nossa saudosa e
estimada Cacilda
Percussor Rêgo, por
muitos anos conduziu um
programa somente com
músicas mexicanas, que
fez muito sucesso
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Começou no dia (2/03) o
prazo para os contribuintes
entregarem a declaração do
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sa de exames ou cirurgias;
eu como representante do
povo vou defender o povo de
Rialma, vou estar na Câmara
Municipal, defendendo, cobrando; não aceitando esse
descaso com a população de
Rialma”, frisou.
O desequilíbrio administrativo no gerenciamento dos
recursos tem causado a au-

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
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a R$ 142.798,50; o que
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“Estamos pedindo socorro.
Recursos a prefeitura tem, mas
falta gestão e capacidade de trabalho”, reclama um morador da
cidade de Rialma, que visualiza
um verdadeiro retrato do abandono da saúde pública.
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Cartório Antônio do Prado, de
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videoconferência no Estado durante a pandemia. A cerimônia
virtual uniu casal que previa ter
se casado em abril passado mas
teve de adiar o momento do
“sim” em virtude das regras de
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Na cerimônia por videoconferência, de um lado da
tela estavam Rozimeire Camara dos Santos, de 30 anos,
estagiária na Procuradoria Setorial da Goiásprev e Augusto
Melo de Oliveira, 23, servidor
público federal. Do outro, a juíza de paz Selma Silva Moura,
o suboficial e escrevente Carlos Antônio Silva Júnior (celebrante do Ofício de Registro
Civil com atribuição notarial)
e duas testemunhas.
“O casamento on-line foi
uma solução muito satisfatória e, diante do cenário atual,
se tornou necessária. Foi tudo
muito aconchegante, cômodo
e acolhedor. Queríamos muito formalizar o nosso amor e,

o pr
faell
secr
duto
puta
to. O
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Goi
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pres
a missa de 7º dia da Ir. Ânge- Imaculada Conceição.
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3325-2508 / 98409-9844 / 98415-1165 Na
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DIVULGAÇÃO

cidos pela própria Administração Municipal e extraídos
do site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
de Goiás (TCM-GO) - com
atualização até julho/2020,
provavelmente por conta
da pandemia), foram gastos R$ 256.668,12 (duzentos e cinquenta e seis mil
seiscentos e sessenta e oito
reais e doze centavos) para
compra de medicamentos;
enquanto para compra de
combustíveis foram
Martinsgastos
Bigode quase o dobro, a cifra de R$
411.574,76 (quatrocentos e
onze mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e
seis centavos).
A situação se agrava se
analisarmos os dados do ano
passado, isto é, no ano 2019,
foram usados R$ 807.245,78
(oitocentos e sete mil reais e
duzentos e quarenta e cinco
reais e setenta e oito centavos)
para aquisição de combustíveis; enquanto, para a compra de medicamentos, foram
gastos R$ 144.426,84 (cento e
quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte seis reais e oitenta e quatro centavos).
Gráficos com análise de
despesas com combustível e
medicamentos do Município
de Rialma, disponíveis para
consulta no site https://www.
tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html
O vereador por Rialma, Ismael Rosa (PSDB), disse para
a reportagem do JORNAL DO
VALE, que “se sente indignado por saber que crianças que
possuem intolerância a lactose, estão enfrentado dificuldades para conseguir o leite
especial; que as pessoas estão
chegando em um hospital
que sequer está tendo soro
fisiológico; idosos que chegam nos postinhos de saúde
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JORNAL DO VALE

OPERAÇÃO VENDILHÕES
DR.FABIANO MOURA

Dicas de Saúde

Otorrinolaringologista. Atende no Centro Clínico e Diagnóstico São Pio X.
Telefone: 3307-1505|
(62) 9962-6052

Desvio do septo nasal
O septo, do latim septum
(parede), é a parede que divide as duas fossas nasais. O
desvio de septo consiste em
uma tortuosidade do septo.
É extremamente comum na
população geral. Na verdade,
é raro encontrar um paciente
que não tenha desvio de septo. Obviamente a presença
do desvio em si não configura imediatamente uma
doença, pois a maioria das
pessoas que tem desvios não
tem sintomas associados,
sendo apenas um achado
sem significância clínica.
O desvio de septo pode
ser interno e não visível,
ou externo com alteração
estética (nariz torto, por
exemplo). Um paciente pode
apresentar apenas um deles
ou ainda ambos os desvios,
interno e externo. Muitos pacientes têm desvio externo,
ou seja, facilmente visível
por fora. Trata-se de um
desvio estético, que pode ser
decorrente de um trauma ou
do próprio desenvolvimento
e crescimento do nariz.
Entretanto, chamo a
atenção que é extremamente
comum pacientes que têm
desvios de septo sem sintomas e que realizam cirurgias
estéticas nasais sem avaliação prévia do otorrinolaringologista. Muitos desses
pacientes que não tinham
sintomas respiratórios
passam a tê-los depois da
cirurgia puramente estética.
O motivo é que um desvio
que antes não era significativo naquele nariz, após a
redução do tamanho do nariz, passa a ser importante.
Na cavidade grande prévia à
cirurgia ele não se mostrava um problema funcional,
mas na cavidade pequena
pós-cirúrgica passa então a
ser patológico.
Não podemos esquecer
que, sempre que existe um
problema de passagem de ar,
existe também um problema
de drenagem das secreções.
Portanto, esses pacientes
podem desenvolver sinusites
crônicas. Daí a extrema importância de avaliar o nariz
com o otorrinolaringologista
para todas e quaisquer cirurgias de nariz. Nunca opere o
nariz sem que um otorrinolaringologista avalie antes!
No caso dos desvios
internos sem aparência
externa, estes muitas vezes passam despercebidos
pelas pessoas. Geralmen-

te os desvios de septo são
próprios do crescimento e,
portanto, são de desenvolvimento muito lento. Para
facilitar o entendimento eu
digo que o septo cresceu
mais que o nariz. Ou seja, o
comprimento linear do septo
é maior que o comprimento
do nariz, portanto ele dobra.
Outra situação problemática
é quando o septo torto toca a
parede lateral do nariz. Isso
pode levar a dores de cabeça
constantes.
Quando o septo desvia,
ele toma lugar da passagem
de ar e, como eu disse acima,
também das drenagens de
secreções. Muitas pessoas
não têm a menor noção de
que o nariz e os seios da face
produzem diariamente cerca
de um litro de secreções
normais! São secreções que
limpam constantemente o
nariz e são deglutidas sem
ao menos serem percebidas pelas pessoas. Mas esse
equilíbrio dinâmico deve
funcionar corretamente o
tempo todo, e um desvio de
septo vai prejudicar a drenagem das secreções.
Uma comparação: é
como uma avenida reta,
onde os carros andam livremente. Ao se deparar com
uma curva, todos diminuem
a velocidade. E, se o fluxo de
carros é grande, uma hora
na curva haverá um congestionamento. Assim ocorre
com as secreções nasais: se
houver um congestionamento, estas podem favorecer o
crescimento de bactérias ou
vírus, bem como favorecer a
instalação de uma sinusite
aguda ou até, em casos prolongados, a sinusite crônica.
O nariz deve funcionar
bem 24 horas por dia. O seu
mau funcionamento pode
levar a muitos sintomas,
como nariz entupido (pode
ser sempre de um lado ou
alternante, ora de um lado,
ora do outro), voz anasalada,
falta de ar, piora dos sintomas alérgicos (especialmente da rinite alérgica), desconforto ao dormir e praticar
exercícios físicos, roncos etc.
Procure um otorrino e respire confortavelmente pelo
nariz 24 horas por dia!
Essas são as dicas do Dr.
Fabiano Santana Moura.
Otorrinolaringologista.
Atende no Centro Clínico e
Diagnóstico São Pio X. Telefone: 3307-1505. Whatsapp
(62) 9962-6052

TJ-GO suspende ações
contra padre Robson

N

o dia 6 de outubro, o desembargador Nicomedes
Domingos Borges acompanhado pelos demais integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO),
arquivou as ações do Ministério
Público de Goiás (MP-GO) contra
o padre Robson de Oliveira, relacionado a Operação Vendilhões.
Com a decisão do TJ-GO, ficou
reconhecido que não houve qualquer ilicitude praticada pelo religioso. Conforme a assessoria, o padre sempre se dispôs a esclarecer
toda e qualquer dúvida sobre sua
atuação na Associação Filhos do
Pai Eterno (Afipe). Ainda segundo
a assessoria, a volta do padre em
ações da igreja, fica sobre decisões
internas, tanto das arquidioceses
de Goiânia, quanto da associação.
MP-GO DIZ QUE IRÁ
RECORRER DO
ARQUIVAMENTO
O MP-GO informou no dia 7
de outubro, que vai recorrer da
decisão do TJ-GO que arquivou
denúncias contra a Associação
Filhos do Pai Eterno (Afipe) e con-

cedeu habeas corpus ao padre
Robson, investigado na Operação
Vendilhões.
Conforme o MP-GO, a conduta do TJ-GO foi atípica e as provas
colhidas são lícitas. Ainda destacou que o trabalho do Gaeco é realizado com total responsabilidade
e que as investigações não estão
limitadas às condutas de padre
Robson na direção da Afipe, mas
também às relações da associação
com diversas empresas.

DIVULGAÇÃO

O MP-GO ainda destacou que
é responsabilidade do órgão fiscalizar atividades do terceiro setor,
entre elas, associações em que
“elementos apontem para ocorrência de atos que comprometam
o idôneo”, como foi o caso da Afipe. “A investigação apurou irregularidades na conduta da diretoria
das Afipes, tais como a falta de
transparência na aplicação dos
recursos dos doadores”, escreveu
o MP-GO em nota.

VOLTANDO AO PASSADO
O então prefeito Laurismar
Batista Borges quando assumiu a
Prefeitura de Santa Isabel, em 2001,
encontrou a mesma totalmente desorganizada, muito endividada com
seus fornecedores e também com
atraso no pagamento dos funcionários, que não recebiam há mais de
cinco meses. Sem falar que as ruas
da cidade de Santa Isabel e também
dos distritos de Cirilândia e Natinópolis se encontravam abandonados,
muitos esburacados e lixo sem
coletar há muitos dias, espalhados
por todos os cantos da cidade e nos
distritos, e também o matagal que
tomava conta das ruas.
Mas, mesmo assim, Laurismar,
na época, não se desanimou com
a precária situação em que encontrou a prefeitura e também pelo
desleixo do município deixado

pelo prefeito anterior. Ele arregaçou as mangas, não se esmoreceu
em nenhum momento por causa
dos problemas que encontrou. Ele
foi à luta, com muito afinco e trabalho que desempenhou à frente
de sua administração. O prefeito
conseguiu com muita sabedoria
e dedicação ao trabalho, colocar
a prefeitura em ordem e realizar
duas administrações municipais,
pois foi reeleito, que ficaram
marcadas na história política-

-administrativa, como uma das
melhores administrações que o
município e a população de Santa
Isabel já conheceu até hoje.
Como mostra a foto de
arquivo do JORNAL DO VALE,
aparece no centro da mesma, o
então prefeito Laurismar agarrado
no cabo de uma vassoura, quando
participava de um mutirão de
limpeza das ruas de Santa Isabel,
juntamente com trabalhadores
braçais da prefeitura. WM

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
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GRUPO 5
Envie uma foto histórica
do esporte da região
para o e-mail do
JORNAL DO VALE,
ZÉ ALFREDO FLEURY

JV Esporte

jornaldovale_ceres@hotmail.

com e sua história
poderá ser publicada aqui.

juniorfleury2@hotmail.com
www.jornaldovale.com/blog/ze-alfredo.html

Como forma de homenagear um grande desportista
que foi e também para manter
viva na memória a imagem de
uma pessoa que muito colaborou com o esporte em Ceres e
na região, estamos publicando
uma foto do saudoso Zoroastro Augusto, ocasião em que
concedia entrevista ao JORNAL DO VALE, quando ele fazia parte da diretoria do Ceres
Esporte Clube, isso na década
de 90. WM

Em 1985, o time de futebol do CRISA de Ceres, foi campeão
pelo campeonato amador que disputou no Estádio Municipal de
Rialma. Na foto de arquivo do JORNAL DO VALE, veja o nome
dos atletas do CRISA, em pé da esquerda para a direita: Aparecido Liberato, Dadinho, Bruno, Edmar, Pelezinho, Clóvis e Valdemar e também o técnico Napoleão, o Napú. Agachados: Celson,
Zé Amauri, Bozó, Valdeci (Guanabara), Valdir (Coutinho), Luiz
Branco e Osmar. WM

Equipe do Ceres Esporte Clube que disputou o Campeonato
Goiano, em 1992. Na nossa foto de arquivo, em pé para a direita:
Serginho, Sidney, Suca, Melo, Renato e Elton, o presidente Francisco de Assis (o Assis da Cervale) e Carlos da diretoria. Agachados: Zé do Fio (massagista), Juarez, Bigu, Edmilson, Palhinha e
Delém, e o médico Marciliano Antônio Borges. WM

Goianésia lidera
Série D do Brasileirão

O

Goianésia é líder do
Grupo 5 do Campeonato Brasileiro da Série
D. Após a parada da Pandemia,
o time do Vale do São Patrício
deu início à disputa do Brasileirão e faz ótima campanha até
agora. Com 7 pontos em 4 jogos, o Azulão do Vale lidera seu
grupo com o histórico de duas
vitórias, um empate e uma derrota. E a campanha poderia ser
ainda melhor, já que a única
derrota aconteceu justamente
sob os seus domínios no Estádio Valdeir José de Oliveira na
cidade de Goianésia, em uma

Luto

Morre em
Goiânia o
apresentador e
radialista
Adolfo Campos
O jornalista Adolfo Campos Filho morreu na manhã
do dia 8 de outubro, aos 61
anos, vítima de infarto. Ele
estava em casa, em Goiânia.
A informação foi confirmada
pelo irmão do jornalista, Paulo
Renato Campos.
Conforme
a
família,
Adolfo trabalhou até a madrugada de quinta-feira (7),
na cobertura de um jogo de
futebol e chegou em casa
por volta de 1h. Ele foi encontrado sem vida pelo filho
Adolfo Neto, por volta das
7h. Paulo Renato acredita
que o radialista faleceu enquanto dormia.
Viúvo, Adolfo deixa um
filho e dois enteados. A família ainda não definiu onde
o corpo do jornalista será velado e enterrado.
CARREIRA
Adolfo Campos era conhecido por sua irreverência
e criatividade no meio esportivo, área na qual atuou como
cronista por cerca de 40 anos.
Ele era conhecido pelo slogan:
“Comunicador Adolfo Campos, gente como você”.
Ao longo de sua carreira,
Adolfo Campos participou de
coberturas internacionais de
Copa do Mundo.
O cronista trabalhou na
Organização Jaime Câmara,
na antiga Rádio Anhanguera.
Atualmente, ele trabalhava na
Rádio Bandeirantes e na TV
Serra Dourada.
Além do futebol, era apaixonado pela música sertaneja. O jornalista uniu as duas
paixões no programa “Bola e
Viola”, o qual comandou por
muitos anos no rádio goiano.

partida que a equipe foi derrotada pelo Águia Negra pelo
placar de 3 x 2, numa partida
bastante disputada e com muitas chances desperdiçadas pelo
Goianésia. Os próximos con-

DIVULGAÇÃO

frontos decidirão os rumos que
o time irá tomar no campeonato, já que enfrenta o Goiânia no
Estádio Olímpico na sexta-feira
9, e depois recebe o União Rondonópolis em casa.
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APRESENTA

JV Horóscopo

Aos pais ausentes
ÁRIES

Ariane
Guedes

Não
é sobre ter
pessoas
mundocorações,
pra si, é sobre
saber que
um
dolorosa,
ainda
da todas
nos toca
emdo
nossos
como
tam
nosso dia de uma forma mais alegre
s que sua
preum
frio que
sopra
no meio
da noie esperançosa.
Se somos o que somos,
dia vou
ganhar
navento
mega sena
ser rico
e sumir!
Será que
vai ser esse
mês,
so lado. Muda
te. O coração aperta e as lágrimas desdevemos somente a eles, genética inÁries?
O
mais
provável
é
que
não,
mas
mesmo
assim
o
astral
com
grana
to. Temos que
cem, como se elas pudessem dizer algo
condicional, assim como foi seu amor
ter aquele
pai
eles,
tá xuxu
belezaa pro
seuassim
lado! como descem nesse exato por nós. Amamos e sempre amaremos
ão, que antes te
momento que escrevo essas palavras. O
independente da distância física e tems de dificuldaque resta a mim? Prefiro não ficar triste.
poral. Não somos eternos, mas eterno
is, pelo menos
Se amamos mesmo, levaremos somente
sempre vai ser seu amor por nós, filhos
os, porque ainmomentos de felicidade, que compleque sentem saudades.

TOURO

Touro, meu cristalzinho, o mês tá bem positivo na vida profissional e
nas finanças, viu? Aliás, no trabalho, sua dedicação fará toda diferença
e pode abrir novas portas.

ASTRONOMIA
GÊMEOS

O JORNAL DO VALE apresenta aos
nossos leitores a Garota do Mês desta
edição, a jovem Ariane da Silva Guedes,
Vai quebrando Senhor, todo enrosco, toda amarração, todo atraso de
18 anos, natural da cidade de Rubiatavida! Aleluia! Amém! Agora vai, Gêmeos! E o primeiro sinal de que agora
ba. Do signo de gêmeos e flamenguista
vai é que a partir do dia 5 Plutão para de ser doido.
de coração, Ariane conta que seu esporte preferido é o futebol, sua cor é a preta,
INGREDIENTES
• 4 ovos
inteiros seu prato predileto é a traCÂNCER
na culinária
• 6 bananas caturra cortadas em
Ai, Câncer, você só se ferra, né, meu cristalzinho! Não posso mentir: rodelas
dicional lasanha e quando o assunto é
xícara de
óleo
de
esse mês Marte continua no cume dando pra trás. Haja paciência! • 1/2música
elachá
dizdeque
prefere
o sertanejo.
canola
Você que lute para superar os desentendimentos e desafios.
Garota
do Mês é evangélica, está
• 1/2Nossa
xícara de
leite desnatado
• 1 xícara
de chá
farinha
de trigoé conquissolteira
e dizdeque
seu sonho
integral
LEÃO
tar todos
osde
seus
objetivos. Aos nossos
• 1 xícara
de chá
aveia
Leão, sua inteligência, energia mental e versatilidade vão fazer a dife• 2 xícaras
deela
chá,indica
não muito
leitores
a leitura do livro “A
de açúcar mascavo.
rença no trabalho! Você deve aproveitar para participar de reuniões,cheias,
culpa
é salpicar
das estrelas”, um romance do
• canela
para
apresentar projetos e lidar com o público.
• 1 colher
sopa
de fermento em
autorde
John
Green.
pó
O JORNAL DO VALE agradece
VIRGEM
MODO DE
PREPARO
aos
seguintes colaboradores:
O mês começa bom pra vocês, hein, meus consagrados! Você vai 1. Bata todos os ingredientes no liqüidifiFotos:
Stúdio Jamiro Arruda
conseguir convencer geral e seu tino comercial vai estar top. Mas a cador com apenas 1 banana, coloque em
Vestuário:
Íntima Rubiataba
forma untada
com óleoLed’s
e farinha
melhor notícia é que tudo isso vai se transformar em dinheiro.
2. Ponha Maquiagem:
as rodelas de banana
sobre
Heloísa
Helena
essa massa e salpique com canela
Cabelo:
Diony
Duarte
3. Assar em
forno pré-aquecido,
a 180°
LIBRA

LO INTEGRAL DE BANANA

por aproximadamente 50 minutos

É spoiler de outubro que você quer, minha filha? Então toma! hahah
E eu vou começar com os spoilers bons, que envolvem trabalho e INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• A banana caturra é conhecida em
dinheiro.
algumas regiões por banana nanica.

ESCORPIÃO

PREPARO 60 MIN

Eita, escorpião! Chegou o pior período do ano pra nóis. O Sol tá no nossoRENDIMENTO 12 PORÇÕES
inferno astral. Faz parte. Pra piorar, Marte tá retrógrado e, no meio do
mês, Mercúrio também fica.

SAGITÁRIO

Sagita, o astral no trabalho tá perfeito sem defeitos pra todo mundo. Mas sua mãe sempre teve razão ao dizer que você não é todo
mundo! E pra você tá bem ruim.

CAPRICÓRNIO

Nossa, Caprica, deu até uma invejinha aqui, viu? Olha, se isso não
é um astral perfeito sem defeitos, eu não sei o que é. Tô falando
especificamente de trabalho e dinheiro, coisas muito importantes
pro seu signo.

AQUÁRIO

Gente, quem tá procurando emprego? Vou começar as previsões com
um recadinho pra vocês: aproveitem os 15 primeiros dias do mês pra
fazer contatos, mandar currículo, atualizar o linkedin. Esses dias serão
mais favoráveis para você conseguir sua recolocação no mercado.

PEIXES

É, Peixes, talvez você tenha que fazer algumas mudanças importantes nos rumos da sua vida profissional. Tem coisa que não tem
como adiar, né? Mas olha, nada de meter o louco, viu?

JV
www.jornaldovale.com

JORNAL DO VALE

GAROTA DO MÊS
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No dia 5 de outubro, aniversariou
o radialista Renivaldo Soares. Na
foto ele aparece ao lado de sua
esposa Mária Rubia. Desejamos
que a sua vida seja sempre uma
soma de vitórias. Parabéns!
No dia 28, aniversariou o
fotógrafo mais antigo de Ceres,
Gilberto Martins, o Foto Gil.
Ele aparece na foto ao lado de
sua esposa Sônia. Que Deus
abençoe com muita saúde!

Quem confia em Deus e faz Dele o seu escudo, a
FRASE
DO MÊS: sua vida está sempre protegida. WM

Dra. Suzana Cardoso
comemorou seu aniversário
no dia 25. Parabéns a ela e
muitos anos de vida

Dona Divina Delfina aniversariou
no dia 8 de outubro. Parabéns
para você! Saúde, paz e
felicidades...

Setembro é o mês das flores, mas
também o mês do aniversário da
Manuella, a mais bela flor que
nasceu em nosso jardim, que
completou seus 8 anos de vida
no dia 10. Ela é filha de Tiago
Marques e Vanessa

Parabéns e muitos anos de
vida, ao nosso amigo Eduardo,
o Dudu da Produart, de Ceres,
que aniversariou no dia 7 de
setembro. Na foto ele aparece
com a sua esposa, Cenice

O corretor de imóveis Nizete
comemorou mais um ano
de vida no dia 4 de outubro.
Desejamos que a sua vida
seja repleta de alegrias e
conquistas. Felicidades...

Nasceram no último dia 17, os
gêmeos Theo e Olívia, filhos do
casal Kerolen e Heber. Na foto
aparecem ainda a vovó Roseli e
a netinha Bianca. A família está
radiante e deseja aos pequenos
um caminho iluminado e uma
vida feliz

Sirne Geremias completou mais
um ano de vida no dia 10 de
outubro. Na foto o aniversariante
aparece com sua esposa Adriana.
Desejamos saúde e felicidades ao
aniversariante...

No dia 28, Jânio Antônio, o
Fotoshop completou mais um ano
de vida. Que Deus abençoe com
muita saúde! Feliz aniversário!

No dia 25, o médico, Dr. Junio
Greidson comemorou mais
um ano de vida. Na foto ele
aparece com a sua esposa, a
médica Dra. Katiucia Ramos.
Desejamos muita alegria, paz,
saúde e harmonia. Parabéns...

O vice-prefeito de Carmo do
Rio Verde, Marco Antonio
Alves, o Marcão, comemorou
seu aniversário no dia 22.
Desejamos que a sua vida
seja repleta de alegrias e
conquistas. Felicidades

No dia 16, Anderson Ribeiro
comemorou mais um ano de vida.
Ele é distribuidor do JORNAL
DO VALE em Rubiataba. A ele
desejamos um feliz aniversário e
muitas felicidades!

A Dra. Marcilene Cristina da
CRV Industrial completou mais
um ano de vida no dia 25. Na
foto ela aparece com sua filha
Milena e seu marido Charles.
Desejamos muita saúde, paz,
amor e prosperidade para
você, sempre! Felicidades...

O advogado Dr. Pedro Rêgo
comemorou seu aniversário no
dia 8 de outubro. Desejamos
saúde, paz e sucesso. Feliz
aniversário.

Rafaela
comemorou
mais
um aniversário no dia 29. Na
foto ela aparece com o seu
pai, o prefeito de Carmo do
Rio Verde, Dr. Delson José,
seu irmão Gabriel e sua mãe
Denise
Bessa.
Desejamos
saúde e felicidades. Parabéns

As irmãs Jully Any e Joicy
comemoraram seus aniversários,
nos dias 21 e 26, respectivamente.
Na foto aparecem ao lado de seus
pais Júlio e Luciana. Desejamos
felicidades,
paz
e
saúde.
Parabéns...

Rener Sales aniversariou no
dia 20. Parabéns a ele e muitos
anos de vida

No dia 30, o contador Wilson
Vicente aniversariou no dia 30.
Que Deus abençoe com muita
saúde! Feliz aniversário
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Com coronhada, assaltante
agride vítima para
roubar motocicleta
No dia 7 de outubro, a Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 para atender uma
ocorrência de roubo. Conforme informações do solicitante, ele conduzia uma CG 125
Titan pela rodovia GO 080,
quando nas proximidades
do antigo Auto Posto Lage foi
abordado por um elemento,
que em posse de uma arma de
fogo lhe deu voz de assalto.
A vítima disse à polícia
que tentou reagir, porém, o
criminoso lhe desferiu uma
coronhada na região do tórax
e fugiu levando a motocicleta.
De acordo ainda com a vítima,
chamou um taxi e conseguiu
seguir o larápio até o local onde
se encontrava a motocicleta,
assim, no período manhã, a vítima procurou apoio da PM.
Assim que tomaram conhecimento do fato, os militares deslocaram até a Rua Caiçara, Jardim Esperança, local

informado pela vítima, para
então averiguar a veracidade
das informações. No momento da abordagem, os indivíduos tentaram empreender fuga,
pulando o muro, mas foram
alcançados pelos policiais. De
acordo coma polícia, os suspeitos ainda resistiram à prisão, sendo necessário o uso
escalonamento da força.
Durante busca domiciliar,
a motocicleta foi localizada no
interior da residência, juntamente com outra motocicleta,
uma CG 125 Titan verde, e 42
maços de cigarros de origem
duvidosa, podendo ser um dos
objetos furtados em um supermercado, também durante
a madrugada. Já a arma usada
no roubo não foi encontrada.
Todo material apreendido/
recuperado foi levado para a
Delegacia de Polícia Civil juntamente com os envolvidos para
os procedimentos de praxe.

URUAÇU

Homem em fúria queima
casa, agride bombeiros
e é morto por PM
Um homem queimou
a própria casa, ameaçando uma equipe da Polícia
Militar de Goiás (PM-GO)
e agrediu bombeiros e na
tentativa de fugir da viatura, foi alvejado por um policial. O episódio aconteceu
em Uruaçu, na manhã do
dia 8 de outubro.
Conforme informações,
o homem atacou com uma
faca os agentes do Corpo
de Bombeiros de Goiás
(CBM-GO), quando eles
trabalham para conter o incêndio. Ele teria ainda tentado fugir dirigido um carro
de combate a incêndios da

corporação, quando foi alvejando com vários tiros,
por um policial.
A equipe, então, acionou
a Polícia Militar e o Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu). Mesmo
assim, o homem não se intimidou. Quando chegaram
ao local, segundo o CBMGO,
os policiais militares foram
ameaçados pelo sujeito com
a faca que chegou a partir
para cima dos militares.
O homem chegou a ser
levado para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
do município, porém, não
resistiu e foi a óbito.
DIVULGAÇÃO

Conforme bombeiros, o indivíduo estava completamente
agressivo e tentou fugir na viatura de combate a incêndio
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CASO MURILO RAMOS

Após oito dias de buscas,
corpo do estudante foi
encontrado em fazenda
na zona rural de Anápolis

D

epois de oito dias de
buscas e investigações, o corpo do estudante Murilo Ramos, 25 anos,
foi encontrado por um fazendeiro, em uma fazenda localizada na zona rural de Anápolis, no último dia 5 de outubro.
O jovem que morava em Itapuranga, foi visto pela última vez
no dia 26 de setembro, quando
saiu de casa com o carro do pai.
Ainda em Itapuranga, Murilo
teria parado em uma praça da
cidade, onde comeu um espetinho e saiu pouco tempo depois.
As investigações apontaram que Murilo teria combinado de se encontrar com
uma jovem na noite de sábado
(26), que buscaria em Ceres,
cidade vizinha, para ir a um
mirante da cidade.
“Ela teria dito que estava
em Rianápolis, precisaria conseguir uma carona até Ceres,
onde ele a buscaria para irem
ao mirante”, contou o delegado responsável pelo caso, Kleber Toledo.
Toledo informou que, segundo testemunhas que estavam no mirante de Ceres

DIVULGAÇÃO

naquela noite, Murilo chegou
ao local sozinho, foi conversar com quatro rapazes e, logo
depois, os cinco entraram no
carro do jovem – com ele ao
volante – e foram embora.
O delegado lembra que
uma denúncia anônima foi
feita à PM naquela noite informando que o carro havia sido
roubado e, por meio de uma
interceptação telefônica, a corporação teria ouvido que os
autores estariam a caminho de
uma residência em Anápolis.
Os policiais militares foram

para o endereço, onde não havia ninguém, esperaram a chegada dos autores, que atiraram
contra os militares e morreram
nessa troca de tiros, de acordo
com os registros policiais.
Na ocasião, o carro foi
apreendido e passou por perícia. Os exames periciais constataram que o sangue encontrado no veículo era da vítima.
Segundo informado pelo
IML, o corpo encontrado na
manhã do dia 5, numa fazenda de milho, próxima ao distrito de Joanápolis, município de
Anápolis, estava com as mãos
amarradas para trás com um
cadarço. Um dos tênis do jovem estava no veículo sem o
cadarço. O cadáver foi encontrado com uma calça jeans e
uma camiseta semelhante à
que Murilo usava quando sumiu. Exames periciais confirmaram que o corpo encontrado era do jovem desaparecido.
O desaparecimento do estudante Murilo Ramos de Souza
mobilizou as equipes policiais
de Ceres, Anápolis e Itaberaí e
causou muita comoção aos moradores de Itapuranga.

ENCONTRADO ÀS MARGENS DA BR 040

Bebê é deixado dentro de caixa de isopor
Um recém-nascido foi resgatado por uma equipe do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no dia
7 de outubro, às margens da
rodovia BR 040 em Luziânia,
no Entorno do Distrito Federal. O enfermeiro Fábio Massala contou que o bebê estava
dentro de uma caixa de isopor
e enrolado em um pano.
O profissional relatou que
a corporação recebeu a ligação de um homem informando que o menino estava na
rodovia e precisava de atendimento médico.
Massala, o socorrista Fernando Gomes e o médico Lu-

DIVULGAÇÃO

cas Carneiro foram ao local,
constataram que o bebê estava vivo e iniciaram o atendimento de urgência. Dentro
da unidade móvel do Samu,
a equipe vestiu uma roupa e
enrolou a criança em um tecido mais apropriado.
O bebê foi levado para a urgência pediátrica é o Hospital
Regional de Santa Maria, no
Distrito Federal. “Entregamos
no hospital de Santa Maria
para ele ser atendido por um
pediatra. Dentro dos parâmetros que usamos para avaliar
os sinais vitais e a condição geral de saúde, o bebê aparentava estar bem”, contou Massala.
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