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Um jornal a serviço de nossa região, desde 1975
JORNAL DO VALE
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Casa de dono de instituto de pesquisa é 
alvo de mandados de busca e apreensão

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Ao JORNAL DO VALE, candidatos Rafaell Melo (PP) 
e Edmário Barbosa (Cidadania) falaram sobre as 

propostas e ideias para o município. Rafaell Melo 
(PP) na coligação “Pra fazer muito mais” tem como 
vice na chapa Jairo da Educação (PL). O ex-prefeito 
Edmário Barbosa (Cidadania) na Coligação “Juntos 

por Ceres” tem como vice Dino (DEM).

ELEIÇÕE S  C E R ES 

CONFIRA A ENTREVISTA COM OS 
CANDIDATOS À PREFEITO DE CERES 
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Na última quarta-feira 
(11), a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa) informou que 
autorizou a retomada de es-
tudos de desenvolvimento da 
Coronavac, suspensos desde 
segunda-feira (9). "Buscando 
atender ao princípio da trans-
parência, a Anvisa informa 
que acaba de autorizar a reto-
mada do estudo clínico rela-
cionado à vacina Coronavac, 
que tem como patrocinador o 
Instituto Butantan", diz nota 
da agência.

A Anvisa seguiu orienta-
ção do Comitê Internacional 
Independente que analisava o 
caso. Segundo nota, a agência 
informa ter subsídios suficien-

tes para retomar a vacinação 
ainda em testes com voluntá-
rios. "Importante esclarecer 
que uma suspensão não sig-
nifica necessariamente que o 
produto sob investigação não 
tenha qualidade, segurança 
ou eficácia", informou.

"A suspensão e retomada 
de estudos clínicos são eventos 
comuns em pesquisa clínica e 
todos os estudos destinados a 
registro de medicamentos que 
estão autorizados no país são 
avaliados previamente pela An-
visa com o objetivo de preservar 

a segurança para os voluntá-
rios do estudo", acrescentou no 
texto. A suspensão provocou 
um mal-estar entre a agência 
federal e o governo de São Pau-
lo, comandado por João Doria 
(PSDB), adversário político do 
presidente Jair Bolsonaro.

Mesmo com informações 
incompletas sobre o caso, Bol-
sonaro atribuiu à vacina chi-
nesa "morte, invalidez e ano-
malias" e disse que ganhou 
de Doria "mais uma vez", em 
comentário nas redes sociais. 
A Anvisa recebeu o parecer do 
comitê internacional por volta 
de 17h de terça-feira, 10. Téc-
nicos do órgão debateram a 
análise do comitê internacio-
nal até depois das 22h do mes-

mo dia e retomaram as discus-
sões na manhã desta quarta.

O caso que levou à inter-
rupção da vacina trata-se da 
morte de um voluntário dos 
estudos que, para a Polícia Ci-
vil de São Paulo, cometeu sui-
cídio. O governo Doria diz ser 
"impossível" que haja relação 
da morte com o imunizante, 
mas o presidente da Anvisa, 
Antonio Barra Torres, afirma 
que está análise deve partir 
apenas do Comitê Internacio-
nal Independente. A suspen-
são dos testes impedia novas 
aplicações da vacina, mas não 
interfere no monitoramento 
de voluntários que já recebe-
ram doses do imunizante nem 
na fabricação do produto.

SAÚDE

EDUCAÇÃO

Anvisa autoriza retomada de testes da Coronavac
DIVULGAÇÃO

Projeto do IF Goiano Campus Ceres 
pesquisa compostos com ação antitumoral

Equipe do Campus Ceres 
do Instituto Federal Goia-
no (IF Goiano), por meio do 
projeto de pesquisa denomi-
nado “Síntese e avaliação das 
propriedades estruturais de 
complexos de cobre (II) e zin-
co (II), busca sintetizar com-
postos com ação antitumoral 
e antifúngica. Projeto é reali-
zado na área de Química, com 
participação de estudantes do 
bacharelado em Agronomia.

Coordenado pelo docen-
te Rafael Gomes da Silveira, 
o projeto, já finalizado em 
sua primeira etapa, objetiva 
a síntese de novos compostos 
metálicos de cobre e zinco 
contendo moléculas que apre-
sentam atividade. Ao longo da 
pesquisa, as estudantes Isa-
bella Moreira e Maíza Souza 
participantes do projeto ob-
tiveram dois compostos, com 

estrutura comprovada por 
meio de difração de raios X.

Silveira destaca o ineditismo 
do projeto e a dedicação das es-
tudantes para obtenção dos re-
sultados: “Este foi meu primeiro 
projeto de síntese de complexos 
inorgânicos aqui no campus, e 
em pouco tempo [as estudan-
tes] conseguiram resultados 
que geralmente são obtidos no 
tempo do desenvolvimento de 
um mestrado, enfatiza.

A segunda etapa, prevista 
para o pós-pandemia de Co-
vid-19, será verificar a efetiva 
ação antifúngica e anticâncer, 
sendo que, para essa última, o 
grupo terá auxílio de pesqui-
sador da Universidade Federal 
de São Carlos, que fará análise 
em laboratório específico da 
universidade.

Por Laryssa Silva e Tiago 
Gebrim

RAFAEL SILVEIRA



NA ELEIÇÃO, O POLÍTICO FICA 
TÃO “BONZINHO”
Em época de eleição é sempre 
assim, a maioria dos candidatos 
que pleiteia um cargo eletivo, tanto 
para o Executivo quanto para o 
Legislativo, ficam bastante solícitos 
com o povo. Uns dizem que vão 
fazer isso e aquilo em prol da 
população e da sua cidade. Muitos 
faltam dizer que é Deus, que são 
capazes de resolver tudo que aflige 
e afeta o povo. Prometem demais, 
que tem as soluções para todos os 
problemas. Pedem aos eleitores que 
votem nele, que confiem em sua 
pessoa, que depois da eleição tudo 
vai mudar para melhor. Mas isso, 
não passa de balela, são promessas 
vãs, que jamais serão cumpridas. 
Prometem o mundo e o fundo, 
apenas para ganhar a eleição.

UMA COISA INTERESSANTE EM 
NOVA GLÓRIA
Coincidentemente, no nome e nos 
sobrenomes dos três candidatos que 
pleiteiam a Prefeitura de Nova Glória 
tem Luiz. São eles: Luiz José, Antônio 
Luiz e Carlos Luiz, o Carlinhos. 
Agora, uma coisa é certa, só um deles 
será eleito prefeito, mesmo o eleitor 
votando em todos os três Luiz.

RECOMENDAÇÃO DA OMS
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS), recomenda que o uso da 
máscara, ainda é a melhor solução 
para se prevenir do contágio do 
Coronavírus. É claro, que a vacina é 
a melhor solução, mas, até que saia 
a vacina para combater de vez esse 
inimigo invisível, o melhor remédio, 
ou seja, a melhor solução, ainda é o 
uso constante da máscara, para se 
prevenir do contágio da Covid-19, 
uma terrível doença, que tem causado 
a morte de milhares de pessoas no 
Brasil e em todo o mundo.

EM RIALMA, FILHO E GENRO DE 
EX-PREFEITO SÃO CANDIDATOS
Acontece cada coisa na política que a 
gente fica por entender. Em Rialma, 
por exemplo, o ex-prefeito Evaldo, é 
sogro do prefeito Fred Vidigal, pois 
o mesmo namora sua filha há sete 
anos. Mas, gozado que por outro 
lado, Tiago que é filho de Evaldo, 
entra na disputa da Prefeitura de 
Rialma contra seu cunhado, que é 
Fred, que disputa a reeleição. Agora, 
resta saber, qual será a decisão 
tomada pela filha de Evaldo: Ela vai 
votar em qual dos dois candidatos? 

DO TÚNEL DO TEMPO

CHARGE DO MÊS
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No namorado ou no irmão? Sem 
dúvida, a filha de Evaldo entrou em 
uma sinuca de bico: Se ela não votar 
no irmão, ele não vai gostar e pode 
até ficar de mal com a irmã; se ela 
não votar no namorado, ele pode 
terminar o namoro com a irmã de 
Tiago. Então, o certo mesmo, seria 
que a filha do Evaldo ficasse em cima 
do muro, para que ninguém fique 
contrariado, e que tudo termine bem 
para ambos os lados.

CANDIDATO FAVORITO DE 
URUANA COPIARÁ EXEMPLO 
DEIXADO PELO PAI
Pelas entrevistas concedidas 
pelas emissoras de rádio daqui da 
região, percebemos que entre os 
quatro candidatos que disputam 
a Prefeitura de Uruana, Luiz Neto 
Favorito (PDT) é o mais preparado 
para ocupar o cargo de prefeito. Em 
todas as suas entrevistas, ele não se 
titubeou em nenhuma delas, sempre 
mostrou segurança absoluta em suas 
declarações e mostrou também ter os 
melhores projetos administrativos para 
o município de Uruana. Além disso, 
Luiz Neto é muito culto, um jovem de 
uma grande sabedoria, uma pessoa 
de uma grande bagagem. É gente 
assim, preparado para ocupar o cargo, 
que a população de uma cidade deve 
escolher para comandar o destino de 
seu município, que seja, capacitado e 
comprometido com as causas e com os 
interesses da população em geral. Este 
colunista não conhece pessoalmente o 
candidato Luiz Neto, não teve ainda a 
oportunidade de se avistar com ele. Só 
sabe que o mesmo, é filho do saudoso 
vereador Sávio, um dos vereadores que 
mais trabalhou em prol da população 
uruanense. Tem um ditado que diz, 
que filho de peixe, peixinho é. Então, 
logicamente, Luiz Neto Favorito seguirá 
o mesmo exemplo deixado pelo pai.

TABU QUE PODE ACABAR OU 
CONTINUAR EM RIALMA
Na história política de Rialma, dois 
ex-prefeitos que se candidataram a 

vereador não conseguiram se eleger, 
Getúlio de Souza e Pedro Antônio 
Pereira. Agora em 2020, o ex-prefeito 
Evaldo é candidato a vereador. Fica 
aqui uma pergunta: Será que ele vai 
conseguir acabar com esse tabu? De 
que ex-prefeito de Rialma não consegue 
se eleger ao cargo de vereador?

PROMESSAS DE MAUS POLÍTICOS
A eleição está chegando! Se você 
votar em mim, depois que eu 
estiver lá dentro, o negócio vai ser 
assim: Vou empregar todo mundo, 
até sua mãe e seu pai, e garanto 
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pra você, que perder você não vai! 
Promete o mundo e o fundo, para 
ver se ganha a eleição, aí sai até de 
beijinho, abraço e aperto de mão! As 
promessas de palanque se esquece 
num instante, e aí, sem mais nem 
menos, ele muda até semblante. 
Três anos fica à toa, vivendo de bons 
momentos e deixa seus eleitores 
caídos no esquecimento. Quatro anos 
de mandato, e no ano de reeleição, 
precisando ser reeleito, aí aparece 
dinheiro. Depois de ter ouvido, preste 
bastante atenção, dê um zero para o 
político e um xô para a corrupção.
Do livro: Poemas e poesias, de 
autoria de Nery José Pereira, que 
reside no Distrito de Jardim Paulista, 
no município de Nova Glória.

USANDO DEUS PARA GANHAR 
ELEIÇÃO
Tem um candidato a prefeito aqui 
da região que disputa a reeleição, 
que está usando demasiadamente o 
nome de Deus em suas promessas de 
campanha eleitoral, com o objetivo 
de ser reeleito, ou seja, como forma de 
convencer o eleitorado para que vote 
nele. Esse candidato até parece que é 
padre ou pastor, pois, tudo que ele fala 
ele cita Deus no início e no final de suas 
palavras, que já se tornou demagogo e 
também muito enjoativo. Não é preciso 
nem dizer o nome desse candidato, 
basta o eleitor prestar atenção nas 
propagandas eleitorais de uma 
emissora de rádio, que vai descobrir 
logicamente, quem é esse candidato 
que fala demais de Deus. Para chegar 
lá ou para continuar no poder, tem 
candidato que faz de tudo, se diz ser um 
santo e que foi enviado por Deus.

JV
JORNAL DO VALE

www.jornaldovale.com

JV

No dia 12 de outubro de 1991, foi inaugurado o novo prédio do Centro Ad-
ministrativo de Rubiataba, ou seja, a nova sede da Prefeitura Municipal. Uma 
grande e moderna obra, construída na administração do então prefeito Ubiratan 
Carneiro, que foi um bom gestor. Na foto de arquivo do JORNAL DO VALE da-
quela época, a gente vê que o prédio do Centro Administrativo recebeu uma boa 
pintura, com uma cor que se destacou e que valorizou o visual da obra. Mas, hoje 
não, dá dó a gente ver o quanto o prédio da Prefeitura de Rubiataba está desleixa-
do, acabado, com um visual de total desprezo, por parte do Poder Executivo. Já se 
passaram oito anos dessa atual administração, e o prefeito não fez nada, nadinha, 
para vigorar ou cuidar melhor do Centro Administrativo, que antes, já foi um bo-
nito cartão-postal da cidade de Rubiataba. WM



TRÊS TOQUES

# Um filme: The Post - A Guerra Secreta 
(Netflix)

## Um Documentário: Virando a mesa 
do poder (Netflix)

### Uma série: Scandal (Netflix)

LUIZ CLAUDIO

Conexão Política
 lclaudio.ceres@gmail.com

www.jornaldovale.com/blog/luiz-claudio.html
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SEGUNDO TURNO
Em uma disputa como não se via há 
vários anos, a eleição para prefeito da 
capital Goiânia, caminha para uma 
acirrada disputa entre Vanderlan Car-
doso (PSD) e Maguito Vilela (MDB).

FOTOCHART?
A disputa em Goiânia chega na 
última semana com Vanderlan 
Cardoso e Maguito Vilela em situ-
ação de empate técnico e a disputa 
totalmente polarizada.

BOA NOTÍCIA
Maguito Vilela, continua hospita-
lizado na UTI do Hospital Albert 
Einstein em São Paulo em decor-
rência da Covid-19 e na manhã  de 
domingo, 8 de novembro, saiu da 
intubação.

CAMPANHA
Com Maguito hospitalizado, a 
campanha do emedebista tem sido 
liderada pelo seu filho Daniel Vilela 
e o ex vice-prefeito de Goiânia, Age-
nor Mariano.

REFORÇO
Caminhando para uma reeleição 
tranquila em Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha é reforço certo 
para a campanha do MDB em Goiânia.

FARPLAY
A coordenação de campanha de 
Vanderlan Cardoso, definiu que vai 

manter a linha propositiva e sem 
ataques a Maguito Vilela.

DESIDRATAÇÃO
O QG de Vanderlan Cardoso tam-
bém avalia que os estragos causa-
dos pelo áudio vazado em defesa 
do Senador Chico Rodrigues, já 
deram o que tinha que dar.

DOBRADINHA
Já a candidata do PT em Goiânia, 
Adriana Acorssi, não foi poupada 
por Vanderlan, que declarou que 
Adriana já está acertada com Ma-
guito para o segundo turno.

MIMIMI
Adriana Acorssi (PT), que aparece 
em terceiro na disputa, minimi-
zou os comentários de Vanderlan 
Cardoso e respondeu que é ela que 
estará no segundo turno.

TÔ DENTRO
O governador Ronaldo Caiado 
(DEM) entrou de vez  na campanha 
de Vanderlan em Goiânia com a 
presença em vários eventos do can-
didato do PSD.

TÔ FORA
Já o atual prefeito de Goiânia , Iris 
Rezende (MDB), continua longe da 
disputa eleitoral e segue focado na 
conclusão do seu mandato.

TÁ DENTRO
O ex-governador Marconi Perillo 
(PSDB), também esteve em Goiâ-
nia e participou de evento de cam-
panha de Talles Barreto. Marconi 
também gravou para os programas 
eleitorais.

APOSENTADORIA?
Em recente entrevista, Iris Rezen-
de informou que vai reabrir seu 
escritório político no ano que vem. 
E foi o suficiente para deixar muito 
aliado animado.

NO TRECHO
O governador Ronaldo Caiado, in-

tensificou a participação em eventos 
de aliados pelo interior de Goiás e 
tem participado de várias carreatas.

TERRA DA GAROA
Espécie de preliminar da próxima 
eleição presidencial, o mundo po-
lítico continua de olho na disputa 
para a prefeitura de São Paulo. O 
candidato do PSDB, Bruno Covas, 
lidera a disputa e conta com o 
apoio do governador João Doria.

DISPUTA
Celso Russomanno (PRB), que apa-
recia em primeiro já e ameaçado por 
Guilherme Boulos do (PSOL) e Már-
cio França (PSB). Russomanno tem o 
apoio do presidente Jair Bolsonaro.

ESTRATÉGIA
A campanha de Bruno Covas tem 
focado em Márcio França, deixado 
clara a estratégia que prefere en-
frentar Boulos ou Russomanno no 
segundo turno na capital paulista.

ESTREIA
O ex-ministro Sérgio Moro, gravou 
mensagem de apoio para o candi-
dato do PROS a Prefeitura de Forta-
leza, mas tem mantido postura bem 
discreta nas disputas municipais.

POP STARS
Segundo informação do UOL Notí-
cias, o apresentador Luciano Huck 
e Sérgio Moro tem conversado 
bastante sobre a formação de uma 
chapa para a presidência em 22.

PADRINHO
Luciano Huck tem estado cada vez 
mais próximo do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo Maia. 
Maia entende que Huck é o melhor 
nome do centro, em uma disputa com 
Bolsonaro e um nome da esquerda.

PLANO B
Se a candidatura de Luciano Huck 
não vingar, o DEM de Rodrigo Maia 
e ACM Neto , pode indicar o vice do 
presidenciável tucano João Doria.

VICE?
O jornalista e marqueteiro João 
Santana, disse no programa Roda 
Viva da TV Cultura, que um bom 
caminho para o PT seria Lula ser 
candidato a vice-presidente em 
uma chapa com Fernando Haddad 
ou Jaques Wagner.

NAMORO OU AMIZADE?
Falando em Lula, recentemente ele 
e Ciro Gomes (PDT) tiveram longa 
conversa sobre a união das esquer-
das nas próximas eleições.

NA HISTÓRIA
Ciro Gomes foi Ministro do Gover-
no Lula e depois se afastaram para 
as eleições com trocas de farpas 
para todos os lados.

ACHA O MEIRELLES!
Atual Secretário de Finanças do 
Governo do Estado de São Paulo, o 
goiano  Henrique Meirelles, anda 
sumido do noticiário.

COMANDANTE EM CHEFE
Com 78 anos de idade e seis man-
datos como Senador e um de vice-
-presidente, o democrata Joe Biden, 
assume em 21 de janeiro como o 
novo presidente dos Estados Uni-
dos.

SOBRE A VOTAÇÃO AMERICANA
“A situação que vemos hoje nos 
Estados Unidos seria impensável no 
Brasil. Graças ao papel central da 
Justiça Eleitoral e ao sistema de vota-
ção eletrônica, conseguimos realizar 
uma apuração rápida e segura, com 
resultados confiáveis. Um verdadeiro 
orgulho para o nosso País!”
- Gilmar Mendes, ministro do STF

EDITORIAL

JV
JORNAL DO VALE

O perigo das fake news na pandemia
Passados vários meses, 

muitos mais do que gosta-
ríamos ou imaginávamos, o 
mundo ainda aprende, de 
forma dolorosa, a lidar com 
as graves e múltiplas conse-
quências da pandemia da Co-
vid-19. O número de mortos 
e infectados voltou a crescer, 
a Europa vivencia a temida 
segunda onda de contamina-
ção, com toque de recolher 
em várias localidades; expec-
tativas e temores em relação 
à imunização crescem quase 
na mesma proporção.

Quase no início da pan-
demia, via-se uma pandemia 
paralela, a das fake news, 
atrapalhando sobremaneira 
o combate ao novo coronaví-
rus. Tivemos de tudo! 

As redes sociais poten-
cializaram a divulgação do 
desserviço: supostos comu-
nicados de órgãos de saúde, 
notícias apócrifas citando 
possíveis antídotos ao vírus, 
relatos de hospitais abarrota-

dos de pacientes entubados 
em UTIs; o que estaria sendo 
escondido da opinião públi-
ca. Do mesmo modo, ainda 

hoje proliferam críticas a um 
suposto exagero dispensado 
à pandemia, como se não se 
tratasse de uma questão glo-

bal preocupante e séria.
Infelizmente, os criadores 

de fake news não dão trégua. 
Parecem se divertir com o 

cenário muitas vezes caótico 
criado e agora reverberam 
notícias falsas sobre as vaci-
nas. Em setembro, houve au-
mento de 383% em postagens 
com conteúdo falso ou distor-
cido sobre o tema no Brasil. 

Mesmo que venha disfar-
çado de meme, vale lembrar 
que tal conteúdo é fruto de 
uma conduta irresponsável 
que pode induzir, especial-
mente os menos instruídos, 
ou mais assustados, a adotar 
posturas equivocadas. Todos 
perdemos e o choro passa a 
ser mais duradouro.

O leitor confia na marca 
jornalística ou no seu con-
teúdo informativo? Quem 
compara lê o JORNAL DO 
VALE – Um jornal a serviço 
da nossa região, desde 1975. 
Acesse o nosso portal www.
jornaldovale.com – Jorna-
lismo 24 horas com os fatos 
mais quentes do dia. Siga 
também o nosso Instagram 
@jornaldovale_ceres



FRASE DO MÊS
“Nada é eterno – o café esfria, o cigarro 

apaga, o tempo passa e as pessoas 
mudam”. Desconhecido

ANDRÉ MARQUES

Primeira Leitura
 primeiraleitura@hotmail.com

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

CANDIDATOS MILIONÁRIOS
Mais de 7% dos milionários que receberam 
auxílio emergencial do Governo Federal são 
goianos. Ao todo, são 97 desses candidatos 
que registraram patrimônio superior a R$ 1 
milhão de reais e ainda assim receberam o 
auxílio emergencial do Governo Federal de 
R$ 600,00 até serem barrados pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU).

NA MIRA
O TCU aponta os que disputam prefeituras em 
Alto horizonte, Alvorada do Norte, Cachoeira 
Dourada, Goianésia, Itaguari, Novo Gama, 
Novo Brasil, Santa Rita do Novo Destino, Santo 
Antônio de Goiás e em Vila Boa. Todos eles ca-
íram na malha fina do TCU, como recebedores 
do auxílio emergencial e todos têm patrimô-
nios declarados acima de R$ 1 milhão.

OS 4 MAIORES EM PATRIMÔNIOS
Os quatro candidatos mais ricos em Goiás, 
que estão na lista são os candidatos a pre-
feito de Vila Boa, João Geraldo (PTB), que 
não teve o seu registro indeferido de acordo 
com o TSE e está com recurso - ele registrou 
R$ 8,7 milhões em patrimônio. Zé Caitano 
(PSC) que concorre à vice-prefeito de Ponta-
lina, declarou um patrimônio de R$ 8,1 mi-
lhões. Paulo Brito (PL), candidato a prefeito 
de Cachoeira Dourada, declarou pouco mais 
de R$ 7,2 milhões. A candidata à vereadora 
por Nerópolis Dona Ana (PDT), que declarou 
R$ 7,5 milhões em propriedades rurais.

CANDIDATO$ X AUXÍLIO EMERGENCIAL
Em Goiás, 35 candidatos declararam maior 
patrimônio e receberam o auxílio emergencial 
do Governo Federal. Dentre eles, o candidato 
a vereador por Pirenópolis, Paulo Geovane de 
Oliveira (PSDB), declarou R$ 1.932,00 de pa-
trimônio. Ele é o único no Vale do São Patrício, 
conforme dados do TSE que declarou patrimô-
nio alto e recebeu auxílio emergencial.

PUNIÇÕES
Um alerta do TCU, são de que os resultados 
são apenas indícios de renda incompatível 
com o auxílio, que há risco de fraude e que 
só o TSE poderá confirmar eventuais crimes 
eleitorais. E aí vem a perda de mandato, caso 
consolide a fraude.

GOIÂNIA
Na capital, 31 candidatos goianienses 
nesta lista do TCU. Dois candidatos à 
vereânça estão entre os 35 milionários que 
estão na tabela: a candidata Claisa Deiro 
(PSL), que declarou R$ 1,9 milhão, e o 
candidato Fernando Marques Flaustino 
(PSB), que está registrado como Coletivo 
Fernando boi. O socialista registrou um 
patrimônio de R$ 1,8 milhão. Represen-
tando o Coletivo Fernando boi, Fernando 
explicou que há somente patrimônios 
declarados que “não possuem renda” e 
explica que a lei não fala em patrimônio, 
“somente em rendimentos tributáveis” e 
como ele é advogado, músico e professor 
de artes marciais, sofreu com os eventos e 
audiências paradas durante a pandemia. 
“Não tenho rendimentos tributáveis e, 
como a medida provisória fala em patri-
mônio a explicação é essa. Foi dentro da 
legalidade e do direito. A situação fática é 
não ter renda”, justificou. Claisa Deiro não 
foi encontrada pela Primeira Leitura.

OS MAIORES PATRIMÔNIOS CERES
Em Ceres duas chapas disputam a pre-
feitura. Rafaell Melo (PP) para prefeito e 
Jairo da Educação (PL) para vice. A outra 
chapa é composta por Edmario Barbosa 
(CIDADANIA) para prefeito e Dino (DEM) 
para vice. Jairo registrou R$ 2,1 milhões em 
patrimônio, enquanto Rafaell pouco mais 
de 600 mil. Edmario declarou quase 350 mil 
e Dino pouco mais de 300 mil.

VEJA OS MAIORES PATRIMÔNIOS EM 
RIALMA
Como em Ceres, também em Rialma apenas 
duas chapas disputam a prefeitura. Fred 
Vidigal (PTB) e para vice Zé Maria (DEM). A 
outra chapa é formada por Tiago do Evaldo 
(PSD) para prefeito e Vera Lúcia (PSD) para 
vice. Zé Maria registrou quase R$ 7,5 milhões 
em patrimônio, enquanto Fred pouco mais de 
R$ 2,1 milhões. Tiago declarou pouco mais de 
R$ 3,5 milhões e Vera 25 mil.

COINCIDÊNCIA OU NÃO
Os atuais candidatos para vice-prefeitos 
que concorrem com a reeleição dos autuais 
prefeitos em Ceres e Rialma, são os mais 
ricos nas quatro chapas registradas, confor-
me os dados do TSE.

DEFESA DA MULHER
O deputado federal Rubens Otoni (PT), 

defende através de projeto, que homem 
condenado por violência contra a mulher 
não poderá assumir emprego público 
pelo prazo de dois anos após o cumpri-
mento da pena.

LOURO JOSÉ
Ana Maria Braga possui sua trajetória na 
TV totalmente ligada à presença de Louro 
José. Pouquíssimas foram as vezes em 
que a dupla não esteve junto na telinha. 
Tom Veiga pode não ter ficado conheci-
do pelo próprio nome ou próprio rosto, 
mas conquistou o Brasil sob a alcunha do 
papagaio mais amado do País - Louro José. 
O que os gringos vêm de forma estranha, 
quando são apresentados ao fantoche, já 
fazia parte da rotina dos brasileiros. Até 
por isso, Braga estava certa quando disse 
que “a família Louro, e vocês fazem parte 
dela”, estava de luto. Louro José era o fiel 
escudeiro de Braga - estando sempre ali 
para ajudar a apresentadora, a auxiliando 
na condução do programa e também a 
“salvando nas gafes”. Juntos, riam muito. 
Verdade que será muito difícil imaginar os 
passos de Braga na telinha sem Louro. O 
silêncio do papagaio vai sempre doer no 
telespectador. E o que sabemos é que Tom 
Veiga não será esquecido.

PL PODE CERCEAR LIBERDADE DO 
ADVOGADO
26 deputados federais apresentaram o 
Projeto de Lei (PL) 5096/20, que obriga 
o magistrado a zelar pela integridade da 
vítima em audiências sobre crimes contra 
a dignidade sexual. O juiz também deverá 
excluir do processo qualquer manifestação 
que atente contra a honra da vítima e de-
nunciar o advogado se houver excessos.

CANDIDATOS A VEREADOR EM CERES
Com um total de 113 candidatos a verea-
dor em Ceres, mesmo com as renúncias, 
os indeferimentos, restando apenas 105 
- acreditamos que essa metade, terão, cada 
um individualmente, no máximo 50 votos. 
Basta analisar os candidatos, de um a um, 
que boa parte participa do processo eletivo, 
para formar chapa.

UMA COISA É ESPERADA...
Alguns candidatos para vereador em Ceres 
vão surpreender, seja com o número de 
votos e outros com o próprio resultado 
das eleições, sendo eleito para uma das 11 
vagas da Casa de Leis.

7 CANDIDATOS A VEREADOR NA 
REELEIÇÃO
Os candidatos a vereador em Ceres, Geraldo 
da Van (DEM), Reiller Seabra (CIDADANIA), 
Weder Cabelo (PSB), Bacurau (PP), Serginho 
(PV) e Simone Rosa (PP).

E AS PESQUISAS SUSPEITAS?
Somente em Goiás, conforme as investi-
gações realizadas pelo Ministério Público 
do Estado de Goiás (MP-GO), a empresa 
IPOP-Cidades & Negócios produziu e divul-
gou 349 pesquisas suspeitas em 191 dos 246 
municípios de Goiás desde a sua criação em 
fevereiro deste ano. Conforme o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o número que 
representa a maior quantidade de pesquisas 
realizadas nestas eleições em todo o Brasil. 
A IPOP cobrava cerca de 6 mil reais para 
colocar determinado candidato em primeiro 
lugar nas pesquisas. “Descobrimos uma 
oferta feita a um candidato em Pontalina. O 
candidato não aceitou, ele fez outra oferta 
mas o candidato fez a denúncia”, diz o pro-
motor Douglas Chegury.

PESQUISAS SUSPEITAS REALIZADAS 
NO VALE
A empresa IPOP-Cidades & Negócios 
produziu e divulgou pesquisas no Vale do 
São Patrício nas cidades de Carmo do Rio 
Verde, Crixás, Goianésia, Guaraíta, Guari-
nos, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itapuran-
ga; Jaraguá, Itaguaru, Nova América, Pilar 
de Goiás, Pirenópolis, Rialma, Rianápolis, 
Rubiataba, São Francisco de Goiás, São Luiz 
do Norte e Uruana.

CAIADO EM MAIS DE 200 VÍDEOS
Ronaldo Caiado (DEM) intensificou a rotina 
de gravações de vídeos para candidatos no 
interior e já realizou mais de 200 desde o início 
das campanhas.

DOAÇÃO DE R$ 440,5
Diego Sorgatto (DEM), que disputa a prefeitura 
de Luziânia, recebeu R$ 440,5 mil de doação 
para sua campanha. Quem doou foi seu tio 
Renato Romeu Sorgatto - maiores produtores 
de tomate do Brasil - e aparece na 36ª posição 
entre os que mais doaram para campanhas.

LÍDER DA ASSEMBLEIA DE DEUS MORRE
O bispo Abigail Carlos de Almeida, de 85 
anos, morreu no dia 8 de novembro. Ele era 
presidente da Assembleia de Deus Ministério 
Fama, em Goiânia e pai do candidato a prefeito 
Samuel Almeida (PROS) que foi deputado 
estadual e ex-presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Goiás (Alego). Ele deixa 
a esposa Nair de Almeida, 8 filhos, sendo 3 
homens e 5 mulheres, e 20 netos.

ABIGAIL EM CERES...
Abigail começou a auxiliar na Igreja em 1952 
quando tinha 17 anos. O bispo autuou nos 
municípios de Turvânia, Adelândia, Itaguaru, 
Ceres, Gurupi – hoje Estado do Tocantins e 
em agosto de 1983 foi empossado presidente 
na Assembleia de Deus Ministério Fama, na 
capital. Em 29 de dezembro de 1973, Abigail foi 
empossado na Assembleia de Deus de Ceres.
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Sua excelência o eleitor!
Há um personagem no 

cenário político eleitoral que só 
aparece, no Brasil, de dois em 
dois anos, por ocasião do pleito 
eleitoral e que é o responsável 
direto por tudo o que passamos a 
viver sócio politicamente, a partir 
do seu gesto nas urnas eleitorais. 
Esse personagem é o eleitor!

Apesar de não ser obrigatório 
o ato de escolher alguém para 
ocupar uma cadeira nas casas 
políticas brasileiras, o eleitor 
é obrigado, por força de lei, a 
participar da escolha de nossos 
representantes “politicamente”, 
no cenário nacional. Estar sub-
metido a esse compromisso não 
significa ser forçado a escolher 
alguém da lista de rivais apresen-

tados que disputam o certame.
O ato de votar é um dos mais 

responsáveis socialmente, na 
vida de todos, pois apresenta 
consequências vitais, a mais das 
vezes, capitais para a sanidade 
social de todos.

No processo eleitoral que 
elegeu o ex-presidente Fernando 
Collor, o Congresso Nacional, 
autorizou a tomada de decisões 
econômicas que levou a vida 
financeira dos eleitores e não só, 
ao mais absoluto desajuste pes-
soal e social causando muitas 
tristezas em todos.

É bom que olhemos para o 
voto como um investimento, 
e que tem consequências, que 
poderá ser bom ou nem tanto, 

no curto ou no longo prazo, para 
o nosso equilíbrio pessoal.  

No nosso país, as conside-
rações políticas de esquerda ou 
direita não fazem muito senti-
do posto que todos temos que 
seguir as normas estipuladas 
para cada segmento do universo 
produtivo do Brasil.   

Um dos fatores que as 
consequências do voto podem 
levar à sociedade é a segurança 
ou insegurança jurídica, econô-
mica ou religiosa, o que leva a 
atrair ou afastar o elemento mais 
importante para o desenvolvi-
mento de uma região que é o 
investidor tanto nacional como 
internacional. Felizmente, não 
temos, no Brasil, desavenças re-

ligiosas que possam atrapalhar o 
nosso desenvolvimento! O nosso 
Judiciário está bem estruturado 
de sorte que as injustiças não 
são fáceis de acontecer! Quanto 
à economia, temos os três com-
ponentes fundamentais para a 
edificação do mesmo que são: a 
terra, a água e o sol em farturas 
apreciáveis para a satisfação 
de todos. Porém, nada disso é 
suficiente se as escolhas saídas 
do processo eleitoral não forem 
concatenadas com as nossas 
possibilidades produtivas reais! 

Portanto, já perdemos muito 
tempo com candidatos mal 
escolhidos, chegou a hora de 
procurarmos acertar escolhendo 
bem os nossos candidatos! 

CICERO CARLOS 
MAIA 

É PROFESSOR - 
ARTIGOSBSB@

GMAIL.COM
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Faleceu no dia 14 de outubro, 
o advogado Dr. Achiles João da 
Silva. Ele foi presidente da Subse-
ção da OAB de Rubiataba e atuava 
com Juiz do Tribunal de Ética e 
Disciplina da OAB-GO.

Dr. Achiles era muito conhe-
cido na região, tinha amizades 

em Goianésia, Ceres e região. 
O advogado lutava contra um 
câncer. O JORNAL DO VALE, 
através de seus colaboradores 
lamentam o ocorrido e neste 
momento de perda e dor, trans-
mite os sentimentos aos fami-
liares, amigos e colegas. 

A CRV Industrial fez a doação 
de 600 mudas nativas do cerrado 
e frutíferas para o Grupo Ação do 
Cidadão, em Ceres.  A entidade 
desenvolve no mês de novem-
bro o Projeto Ação Verde, que irá 
fazer o plantio de 300 mudas as 
margens do Córrego Água Lim-
pa, em Ceres, e as outras mudas 
serão destinados para o plantio 
em áreas verdes do município 
de Rialma, em parceria com o 

projeto Cidade Verde.
A CRV Industrial tem um 

viveiro que produz mais de 50 
mil mudas. Segundo a técnica 
do Meio Ambiente da usina, 
Renata Batistela Lopes, o reflo-
restamento é muito importante 
para o meio ambiente, pois ga-
rante a preservação de lençóis 
freáticos, do solo, da qualidade 
do ar, além de diversos outros 
benefícios ambientais. 

A disputa das eleições 
municipais em Jara-
guá, segue com a li-

derança do candidato Paulo 
Vítor Avelar (DEM), que apa-
rece nessa reta final da dispu-
ta com 42,73% das intenções 
de voto, de acordo com a pes-
quisa estimulada (quando são 
apresentadas cartelas conten-
do nomes dos candidatos), 

realizada entre os dias 30 e 
31 de outubro pelo Instituto 
Dados Empresa de Pesquisa 
e Consultoria, com registro na 
Justiça Eleitoral sob o número 
GO-01907/2020. 

O segundo colocado na 
pesquisa é o atual prefeito Zi-
lomar da Código Z, do PSD, 
que aparece com 25,47% das 
indicações de voto. Ele é se-

guido de perto por Avimar Te-
odoro (MDB) que tem 18,11%, 
no mesmo levantamento esti-
mulado. Dr. Biracy Camargo 
(REDE) está na quarta posição 
com 0,63%. Eleitores que afir-
maram não votar em nenhum 
candidato somam 5,68% e 
aqueles que disseram não sa-
ber em quem votar são 7,38%. 

Na pesquisa espontâ-

nea, quando os eleitores 
indicam livremente o can-
didato da sua preferência, 
sem olhar cartela com no-
mes, a liderança também é 
do candidato Paulo Vítor, 
com 32,84% das intenções 
de voto. O instituto ouviu 
468 eleitores e a margem de 
erro do levantamento é de 
3,5 pontos percentuais para 

mais ou para menos. O nível 
de confiança é de 97%. 

Na segunda posição nessa 
pesquisa aparece o prefeito 
Zilomar com 24%. Avimar tem 
17,05% e eleitores que afirma-
ram não votar em nenhum dos 
candidatos são 6,11%. Já os 
que disseram não saber ain-
da quem será o escolhido são 
20% do eleitorado de Jaraguá.

Está chegando o dia de escolhermos nossos representantes na 
Câmara Municipal, vamos votar em quem tem competência e 
capacidade de aprovar projetos para o crescimento de nossa cidade 
e pelo bem-estar da população de Uruana.

Falece o advogado Dr. Achiles João

ELEIÇÕES 2020

Em Jaraguá, candidato do DEM aparece 
com 42,73% das intenções de voto

A usina CRV Industrial, 
em Carmo do Rio Verde, pas-
sou pelo processo de reecer-
tificação Bonsucro. A audito-
ria foi realizada entre os dias 
6 e 8 de outubro e confirmou 
a excelência em todos os 
processos desenvolvidos. A 
CRV industrial conseguiu a 
certificação no ano de 2017 e 
desde então, tem melhorado 
cada vez mais seu sistema de 
sustentabilidade em todos os 
seus processos.

 
CERTIFICAÇÃO
A Bonsucro é uma orga-

nização global com múlti-
plas partes interessadas e 
sem fins lucrativos que existe 
para promover a produção, 
processamento e comercia-
lização sustentável da cana-
-de-açúcar em todo o mun-
do. A visão da Bonsucro é um 

setor da cana-de-açúcar com 
comunidades de produto-
res prósperas e sustentáveis 
e cadeias de abastecimento 
resilientes e garantidas.

No processo de audi-
toria todos os princípios e 
critérios exigidos pela cer-
tificação Bonsucro foram 
auditados, comprovando 
o compromisso da empre-
sa perante a certificação e o 
cumprimento dos padrões 
de produção Bonsucro. “Atu-
ar com responsabilidade é a 

prioridade da empresa que 
celebra essa nova conquista 
desde o início da implanta-
ção da certificação explica 
a responsável pela certifica-
ção, Edna Almada. Ela ainda 
complementa que a empresa 
tem notado no decorrer des-
ses anos a melhoria constan-
te nos fatores sociais, econô-
micos e ambientais, além da 
melhoria na performance e o 
crescimento em grande es-
cala, visando sempre a busca 
por melhorias contínua.

ECONOMIA
CRV Industrial foi reconhecida pela Bonsucro

Campanha Outubro Rosa na 
Usina Uruaçu

CRV Industrial doa 600 mudas 
para ação de reflorestamento

DIVULGAÇÃO O mês de outubro é dedi-
cado a alertar as mulheres e a 
sociedade sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama e 
de colo do útero.

A Uruaçu Açúcar e Álcool 
aderiu à campanha e realizou 
para as colaboradoras uma pa-
lestra com o tema “Faça mais 

do que te faz sonhar”, que foi 
ministrada pela enfermeira 
Sbetania Brito, com o objetivo 
de resgatar os sonhos, a cons-
cientização do autocuidado e a 
atitude positiva diante da vida.

Além da atividade educati-
va, também teve distribuição de 
máscaras cor-de-rosa, sorteio de 
cestas e um delicioso lanche.
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Pesquisas eleitorais e as eleições

ANDRÉ MARQUES
É ADVOGADO, CONSULTOR, ESCRITOR, JORNALISTA E 
PRESIDENTE DA 11ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE ÉTICA 

E DISCIPLINA DA OAB-GO. ANDREMARQUESADV@
HOTMAIL.COM / @ANDREMARQUESCOSTAGO

As pesquisas podem 
definir o rumo das disputas 
eleitorais? Os empresá-
rios do ramo de pesquisas, 
negócios cada vez mais 
rentáveis, responderão que 
não. Entretanto, recente-
mente tivemos em Goiás 
uma operação do Minis-
tério Público do Estado 
de Goiás (MP-GO) contra 
um instituto suspeito de 
produzir e divulgar mais 
de 300 pesquisas eleitorais 
fraudulentas em 80% das 
cidades goianas. Ape-
sar disso, sabemos que o 
eleitor é livre, alegam, e 
escolhem de acordo com 
sua consciência. O próprio 
eleitor, se pesquisado sobre 
o tema, dirá mais ou menos 
a mesma coisa. É razoável 
que assim seja.

Os eleitores, para pre-
servarem a sua autoestima, 
e a atividade empresarial, 
para ostentar a lisura do 
seu negócio, não poderiam 
responder diferente. No 
entanto, a observação con-
tinuada dos fatos recomen-
da colocar na pauta outros 
ingredientes, esses direta-
mente envolvidos no jogo 
eleitoral.

O debate de conteúdo 
político, mesmo na reta fi-
nal, está afastado e o eleitor 
distraído apenas aponta 
na cartela os nomes mais 
conhecidos. Ainda assim, 
os diretamente interessa-
dos entram em processo de 
ebulição ou abulia diante 
do retrato do momento 
estampado pela mídia.

Os candidatos, os asses-
sores, as burocracias parti-
dárias sabem que a cotação 
no mercado eleitoral passa 
pelos números das pes-
quisas. É em função delas 
que jornais, rádios, redes 
sociais e TVs pautam sua 
cobertura. E, dado decisivo, 
os grandes financiadores 
de campanha eleitoral se 
orientam por ela e é ela 
que define, na bolsa de 
apostas no mercado futu-

ro, o destino dos recursos 
contabilizados ou não. As 
pesquisas jogam, na cultura 
política dominante, papel 
importante na armação do 
cenário da disputa eleito-
ral. E, mais grave, são na 
maioria das vezes manipu-
láveis, direcionadas.

Do ponto de vista téc-
nico, não existe coisa mais 
fácil de manipular. São 
infinitas as possibilidades: 
elaboração de questioná-
rios, escolha da amostra-
gem, intercalação dos dias 
de consulta, números de 
ouvidos em determinados 
bairros... pelo menos é o 
que lhe dirá, sob garantia de 
sigilo, qualquer especialista 
da área. E mais, tudo cientí-
fico, sem deixar vestígios de 
má-fé. Pequenas alterações 
na margem de erro bastam 
para mudar a posição relati-
va dos candidatos.

Entre as únicas garan-
tias de lisura, como o fio de 
bigode dos antigos, estão a 
independência dos institu-
tos de pesquisa e a eventual 
competição entre eles. São 
artigos escassos entre nós. 
Eles são poucos e a maioria 
trabalha, fora do período 
eleitoral, para os mesmos 
clientes de sempre: gover-
nos e grandes corporações 
patronais. A reputação da 
empresa, fato por demais 
alegado, só será medida 
pela comparação entre o 
voto na urna com a última 
pesquisa realizada.

Apesar das linhas volvi-
das, embora se apresente 
como tal, as pesquisas não 
são o oráculo de Delfos. 
Elas podem errar feio, 
como vem acontecendo 
com frequência. Apesar de 
seu peso na cultura política 
dominada pela máquina 
mercante, elas não são 
profecias que se autorreali-
zam. As forças que travam a 
disputa eleitoral com base 
em projetos e ideias devem 
olhar as pesquisas com sau-
dável desconfiança.

Na semana onde tudo se 
define, o prefeito de Ceres, 
Rafaell Melo (PP), que busca 
a reeleição, aparece com 6,3% 
à frente do segundo colocado. 
É o que informa a pesquisa do 
Instituto Podium - Pesquisa, 
Marketing e Consultoria. 

Conforme os números, 
Rafaell Melo lidera a corrida 
eleitoral na pesquisa estimu-
lada, quando são apresenta-
das cartelas contendo nomes 
dos postulantes. Neste cená-
rio, o prefeito é o preferido 
por 45,3% dos entrevistados. 
O seu adversário, o ex-prefeito 
Edmario Barbosa (Cidadania), 
recebeu 39% das indicações. 

O Instituto Podium reali-
zou 300 entrevistas residen-
ciais, em todas as regiões do 
município de Ceres. O traba-
lho de campo foi realizado en-
tre os dias 3 e 4 de novembro 
de 2020. O nível de confiança 
é de 95% e a margem de erro é 
de 5 pontos percentuais, para 
mais ou para menos sobre os 

45,3% 39,9% 13,0% 2,7%
RAFAELL MELLO EDMÁRIO INDECISO BRANCO/NULO/

NENHUM

DENTRE TODOS OS 
NOMES, EM QUEM 
O SR. (A) VOTARIA 
PARA PREFEITO?

INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO - ESTIMULADA

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Pesquisa indica 
Rafaell Melo com 6,3 
pontos de vantagem

resultados encontrados no to-
tal da amostra.

A pesquisa foi registrada 
no TSE no dia 02/11 de 2020, 
sob o número GO-02842/2020 
e mostrou que os indecisos 
somam 13%, enquanto os que 
afirmaram que votariam em 

branco, nulo ou nenhum foi 
de 2,7%. Esse resultado chega 
em um momento decisivo da 
campanha, ou seja, reta final 
já que domingo dia 15 é o dia 
do voto. O trabalho de campo 
da pesquisa aconteceu nos 
dias 3 e 4 de novembro.

A campanha do candidato 
Laurismar (DEM) à Prefeitura 
de Santa Isabel teve uma ma-
nifestação popular importante 
na cidade, tamanha foi a car-
reta organizada pela coligação 
“Experiência e Renovação”. 
Conforme os membros da co-
ligação, esta foi a maior carre-
ata da história do município. 
Com o apoio de centenas de 
pessoas, Laurismar e sua vice 
Eumi Camargo deram uma 
demonstração de que a cam-
panha está caminhando num 
rumo certo e que a população 
está de acordo com as propos-
tas e projetos apresentados 
pelo candidato.

A concentração de pessoas 

e veículos começou no distrito 
de Cirilândia e não demorou 
muito para que centenas de 
veículos mostrasse a força dos 
candidatos. Após percorrer as 
ruas do distrito, uma gigantes-
ca fila com mais de 400 carros 
e motocicletas saiu com des-
tino à cidade de Santa Isabel. 
Foi formada uma fila quilomé-
trica. Esta que foi a primeira 
grande carreata desta campa-
nha contou com a presença 
de lideranças políticas locais, 
além dos candidatos a verea-
dores e eleitores.

Os candidatos e os mem-
bros da coligação, depois de 
percorrer toda a cidade, pa-
raram para cumprimentar 

e agradecer a presença da 
comunidade, momento que 
aproveitou para falar um pou-
co do seu projeto para a cidade 
pelos próximos quatro anos.

Laurismar durante a sua 
fala, ficou bastante emocio-
nado com todo o carinho que 
vem recebendo por parte da 
população. Por diversas vezes, 
o candidato era interrompido 
devido as palmas que recebia 
enquanto falava das propos-
tas e projetos de governo para 
impulsionar e implementar o 
município de Santa Isabel nos 
próximos quatro anos, caso 
confirme as manifestações de 
apoio que vem recebendo no 
dia a dia.

SANTA ISABEL
Laurismar e Eumi mostram força e estão 
cada vez mais próximos da vitória

DIVULGAÇÃO
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Ao JORNAL DO VALE, candidatos Rafaell Melo (PP) e Edmário Barbosa (Cidadania) falaram sobre as propostas 
e ideias para o município. Rafaell Melo (PP) na coligação “Pra fazer muito mais” tem como vice na chapa Jairo da 

Educação (PL). O ex-prefeito Edmário Barbosa (Cidadania) na Coligação “Juntos por Ceres” tem como vice Dino (DEM).

ELEIÇÕE S  C E R ES 

Confira a entrevista com os 
candidatos à prefeito de Ceres 

JV – Candidato Rafaell Melo, por 
qual razão resolveu disputar a reelei-
ção? 

Primeiramente essa foi uma decisão 
tomada em grupo, ouvindo a população 
que nos pedia pra que pudéssemos con-
tinuar a transformação que a cidade está 
vivendo. Reunimos com diversos repre-
sentantes, apoiadores, pessoas de bem da 
nossa cidade que viram na nossa gestão 
os avanços que conseguimos, logo, pen-
sando nessa continuidade do trabalho 
realizado, na melhoria contínua da nossa 
querida cidade, escolhemos com nossos 
amigos e cidadãos ceresinos, colocar o 
nome a disposição, junto com nosso vice 
Jairo da Educação para que Ceres conti-
nue no rumo certo e não tenha atrasos 
como num passado recente.

JV – Rafaell, os quatro anos não fo-
ram suficientes para concluir o seu pro-
jeto administrativo?

Fizemos muito nos quatro primeiros 
anos. Foram melhorias em todas as áre-
as da administração municipal. Saúde, 
educação, esporte, obras, infraestrutura, 
segurança pública, desenvolvimento so-
cial, enfim, foram inúmeros avanços, mas 
ficamos com a certeza de que podemos 
fazer muito mais agora. Pra se ter uma 
ideia, muito dos nossos objetivos ficaram 
pra agora, sobretudo pela maneira como 
assumimos a gestão. Uma cidade aban-
donada, com mato alto, a frota toda es-
traçalhada, com contratos exorbitantes, a 
saúde não tinha sequer uma ambulância 
funcionado, a malha viária então... esse 
era o motivo de vergonha para nós cere-
sinos. Além de todo esse abandono, nos 
deparamos com um problema ainda mais 
sério: As dívidas herdadas pela gestão de 
12 anos de Edmário/Inês. Dívidas com a 

Chesp, com precatórios e pasmem, dívi-
das trabalhistas. O PROAS, um programa 
eleitoreiro criado na gestão do adversário, 
juntamente com demais dívidas herda-
das, deixou dívidas no montante de mi-
lhões e milhões de reais que muitas das 
vezes inviabilizaram a nossa vontade de 
fazer mais. Arrumamos a casa, pagamos 
muitos milhões de dívidas deixadas e 
agora com a casa que nós mesmo vamos 
entregar pra nós, será diferente, vamos ter 
muito mais tranquilidade no nosso pla-
nejamento, sem esses percalços de dívi-
das de gestões passadas.

Quais foram as suas prioridades em 
seu primeiro mandato?

Recuperar a cidade, a dignidade do 
povo ceresino. Esse foi o nosso principal 
objetivo nesses últimos 3 anos e 10 me-
ses. A cidade encontrava-se no caos, lixo, 
entulhos, buracos, um verdadeiro aban-
dono. Quando assumimos, vislumbra-
mos devolver ao ceresino o orgulho que 
sempre carregou. As praças abandona-

das, arrumamos, o Centro Cultural joga-
do às traças, também revitalizamos num 
investimento de meio milhão de reais, a 
UPA chovia mais dentro do que fora, atra-
palhando seu funcionamento, os demais 
prédios da saúde condenados a ponto de 
recebermos ofício do Ministério da Saú-
de informando que suspenderia o repas-
se de recursos da UPA e do SAMU, pois 
a outra gestão tinha deixado de atender 
os requisitos básicos de funcionamento. 
Então conseguimos investir 20 milhões 
em infraestrutura asfáltica que foi nosso 
maior gargalo nessa primeira gestão. Se-
tores que nunca viram um palmo de as-
falto foram totalmente pavimentados e 
agora com a casa arrumada vamos fazer 
muito mais. Nossa meta foi alcançada no 
que nos propusemos desde o início: ter 
uma cidade melhor em todas as áreas da 
administração.

Se for reeleito Rafaell, qual será a 
sua principal prioridade?

Moradia! Com certeza iremos dar con-
tinuidade aos nossos avanços: uma saúde 
cada vez mais referência em nosso Esta-
do e no Brasil, como fomos reconhecidos 
nacionalmente como única cidade a zerar 
as filas de cirurgias eletivas; nossa Educa-
ção, muito bem avaliada no IDEB, com a 
segunda melhor merenda do Estado, nos-
so Meio Ambiente, o melhor do Estado e 
um dos melhores do país, reconhecida-
mente, nosso Desenvolvimento Social, 
que vem cada dia mais melhorando a 
vida do Ceresino vai continuar agora com 
o auxílio emergencial no valor de 200 re-
ais, o vale gás e muitos outros programas, 
o Esporte criando uma secretaria exclu-
siva e autônoma para tal, mas vamos dar 
uma atenção especialíssima ao Programa 
de Moradia. Vamos já de início, distribuir 

128 lotes de um loteamento já reservado e 
documentado, no primeiro ano, mas não 
ficaremos somente nesse loteamento, ire-
mos sim fazer o maior programa de mora-
dia da história de Ceres, com a estrutura 
já organizada, vamos organizar muitos 
benefícios para a população.

Se reeleito, pretende mudar seu sis-
tema de administrar em relação ao pri-
meiro mandato?

Todos nós seres humanos aprende-
mos com o passar dos anos, com nossos 
erros e acertos e sem dúvida alguma, 
me sinto melhor preparado hoje do que 
há quatro anos, além é claro, do fato de 
que vamos poder trabalhar com muito 
mais planejamento que antes, pois não 
teremos surpresas negativas de blo-
queio de verbas, de ações judiciais, de 
dívidas a todo momento. A gestão pú-
blica se moderniza a cada dia e nós não 
podemos pensar diferente, vamos sim 
acompanhar a tecnologia, evoluir com 
a modernidade. Não podemos regredir 
e não vamos permitir que Ceres volte ao 
passado de abandono. Vamos continuar 
com o perfil central de nossa gestão que 
é cuidar... cuidar das pessoas, da popu-
lação, da cidade e não administrar pra 
pequenos grupos como o adversário. 
Vamos cuidar da cidade que amamos, 
reparando os erros e nos dedicando 
cada dia mais para que Ceres continue 
no progresso.

No final de nossa reportagem, oportu-
nizamos ao candidato manifestar sobre o 
que desejasse e ele disse. “Desejo a todos 
os eleitores e cidadãos o que há de me-
lhor! Que a nossa sociedade nos próximos 
quatro anos continue sendo abençoada 
por Deus e que sejam anos de muito tra-
balho e progresso”, encerrou Rafaell Melo.

JV - Candidato Edmario Barbosa, o que 
o levou a se candidatar prefeito de Ceres?

Amo minha cidade e acredito que 
tenho condições de servir ao povo 
mais uma vez como prefeito com al-
tivez, esse é um grande desafio que 
tenho pela frente.

JV- Quais serão seus projetos admi-
nistrativos, se eleito?

Servir com o compromisso de 
gerir bem o dinheiro público, zelar 
pelo povo, priorizar saúde, social e 
educação.

Fazer “parcerias” com instituições 
que podem nos ajudar na solução e 
desenvolvimento do nosso municí-
pio. Ir atrás dos recursos federais com 
nossos parlamentares.

Na duplicação da BR 153, lutar 
junto ao Ministério para que nossa 
cidade tenha ligações com a BR 153, 
sem precisar passar pelo centro das 
duas cidades.

Verificar possibilidades de parce-
ria com aqueles que estão investindo 
em psicultura na nossa região para 
que nossos produtores rurais tenham 
mais uma opção de melhorar de vida.

JV – Se eleito, qual será a sua primeira 
atitude como prefeito?

Escolha de pessoas idôneas, com-
petentes e altruístas para serem os se-
cretários municipais.

Fazer uma renegociação com a 
Caixa Econômica sobre os juros cobra-
dos do empréstimo feito para a cons-
trução de asfalto, chamar a empresa 
que está executando a obra para possí-
veis reparações no serviço já realizado, 

depois disso executar aquilo que falta 
com planejamento, sem atropelos por 
questões eleitorais. E aplicar o nosso 
plano de metas que está sendo apre-
sentado durante toda a campanha, 
pois todos foram feitos de maneira 
planejada, ou seja, são realizáveis e 
importantes para a população.

Estudar com a Câmara Municipal 
o que pode ser realizado para melhor 
servir ao povo.

JV – Qual será a sua forma de admi-
nistrar se conseguir chegar lá?

Ouvindo o povo, estando periodica-
mente presente nas repartições do muni-
cípio para saber o que está acontecendo.

Na medida que o secretário esco-
lhido de cada área for bem escolhido, 
dar a ele autonomia e condições de 
realizar um bom trabalho, afinal de 
contas ele deve entender bem da área 
por ele dirigida.

JV – Se assumir o cargo de prefeito 
qual será sua maior prioridade na admi-
nistração?

Já respondi, mas volto a dizer: Saú-
de e Educação. Quem mais precisa 

dessas áreas é o povo mais humilde: 
consulta médica, exames, remédios, 
escolas, creche.

Com certeza o dinheiro público 
bem aplicado pode fazer mais e melhor.

JV - O que deseja para o cidadão?
Infelizmente no Brasil os políticos 

são desacreditados, meu desejo é que um 
dia o povo possa ter orgulho das autori-
dades e não vergonha.

Não quero com isso dizer que de 
uma hora para outra teremos soluções 
de todos os nossos problemas, mas te-
mos que ter humildade e sinceridade 
para dizer a verdade para o povo.

Queria que a distribuição dos nos-
sos impostos fosse melhor distribuídos 
entre os entes do País, afinal de contas 
o povo mora e vive no município e é 
quem menos recebe deste bolo, apro-
ximadamente 15% do total, somos um 
país desigual e injusto com seu povo.

No final de nossa reportagem, 
oportunizamos ao candidato mani-
festar sobre o que desejasse e ele dis-
se. “Desejo um futuro melhor para 
todos e cada cidadão do nosso muni-
cípio”, finalizou Edmario.
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ELEIÇÕE S  C E R E S  E  R I A L M A 

Veja os candidatos a vereadores que tiveram 
seus registros indeferidos pela Justiça Eleitoral
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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 
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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 cidade de Ceres regis-
trou 113 candidaturas 
na disputa pelas 11 ca-

deiras do legislativo municipal.  
No entanto, cinco deles tive-
ram seus registros indeferidos, 
sendo que destes, ainda aguar-
dam a decisão de recurso inter-
posto: Aline Barros (PP); Aure-
liano (PP) e João Trinta (DEM). 
Já os candidatos Emerson 
(PSL) e Henrique Laranja (PP) 
também tiveram seus registros 
indeferidos e não disputarão o 
pleito eleitoral. 

Os candidatos que tiveram 
seu registro indeferido, mas re-
correram da decisão, referem-se 
àqueles candidatos não regula-
res e com pedido de registro jul-
gado indeferido; no entanto, há 
recurso interposto contra essa 
decisão e aguarda julgamento 
por instância superior.

Três candidatos renun-
ciaram ao pleito, sendo Celso 
Andrade (PSB); Rosa Gomes 
(CIDADANIA) e Ruan Gracia-
no (DEM).

Nelson Margarido (PTB) e 

Pulguinha (PTB), tiveram seus 
registros deferidos pela Justiça 
Eleitoral, mas, foram alvo de 
impugnação, ou seja, são can-
didatos regulares e com pedido 
de registro deferido; no entan-

to, há recurso interposto contra 
essa decisão e aguardam julga-
mento por instância superior.

As outras 105 candidaturas 
tiveram seu registro deferido 
pela Justiça Eleitoral, e não es-

tão aguardando qualquer de-
cisão de instância superior, ou 
seja, são candidatos regulares, 
com dados e documentação 
completos e que atenderam 
aos requisitos da candidatura.

DIVULGAÇÃO
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RIALMA

Candidatos para prefeito e vice

Em Rialma, foram re-
gistradas 52 candidaturas 
a vereador e cada um deles 
lutam para conseguir uma 
das nove vagas da Casa de 
Leis. No entanto, dentre as 
52 candidaturas, Divina Ci-
priano (DEM) foi indeferida, 

mas está com recurso; o ex-
-prefeito da cidade, Evaldo 
José (PSDB) deferido, mas 
com recurso; Valdery Freita 
da Silva (PSL) foi indeferido, 
mas está com recurso e We-
lington Alves Belizário (PT) 
foi indeferido.

O atual prefeito Fred Vidi-
gal (PTB) está na reeleição e 
tem como vice Zé Maria (DEM) 

com a chapa “Fé, amor e traba-
lho”. A outra coligação, “Rialma 
é do povo” é composta por Tia-

go do Evaldo (PSDB) e como 
vice Vera Lúcia (PSD). Vera á a 
atual vice na gestão de Fred. 

DIVULGAÇÃO
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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
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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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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
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Às vésperas da eleição e-Título registra mais 
de 4 milhões de downloads Dez milhões de pessoas podem 

quitar dívidas por apenas R$ 50Na última segunda-feira 
(9), o número de downloads do 
e-Títulos superou os quatro mi-
lhões. Às vésperas das eleições 
municipais 2020, o aplicativo 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) é atualmente o mais 
baixado do país nas categorias 
“apps em alta”, na Google Play, 
e “apps gratuitos”, na Apple Sto-
re. Com as recomendações de 
isolamento social da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
as facilidades proporcionadas 
pelo e-Título ganharam nova 
importância neste momento 
de pandemia de Covid-19.

Segundo um levantamento 
o Estado de São Paulo lidera o 
ranking, com 1.184.683 downlo-
ads, seguido por Minas (303.103), 
Bahia (278.191), Rio de Janeiro 
(273.309) e Paraná (215.055).

O e-Título, que consiste 
na via digital do título eleito-
ral, passou recentemente por 

algumas atualizações. A prin-
cipal delas é que o app agora 
mostra a foto do eleitor, per-
mitindo que o cidadão apre-
sente apenas o seu perfil no 
aplicativo para ingressar na 
seção eleitoral e votar. Tal fun-
cionalidade está disponível 
somente para quem realizou o 
cadastramento biométrico.

Outras mudanças foram 
feitas para oferecer maior pro-
teção aos dados do usuário. O 
e-Título passou a exigir a res-
posta do eleitor a uma série de 
perguntas. Apenas as pessoas 
que responderem com suces-
so a esse desafio poderão usar 
o aplicativo e suas funcionali-
dades. Há também a necessi-
dade de criação de senha de 
acesso do eleitor ao app.

VANTAGENS
Entre outras vantagens 

do e-Título, estão ainda as 

de emitir as certidões de 
quitação eleitoral e de cri-
mes eleitorais, que esta-
rão disponíveis ao eleitor a 
qualquer momento. O app 
também informa o ende-
reço do local de votação e 
fornece informações sobre 
a situação eleitoral.

Os eleitores que estiverem 
fora do seu domicílio eleito-
ral no dia da eleição poderão 
utilizar o e-Título para justifi-
car sua ausência, por meio da 
geolocalização do aplicativo. 
Essa funcionalidade estará 
disponível somente no dia da 
eleição, das 7h às 17h.

Para fazer a justificati-
va fora do dia da eleição, o 
eleitor poderá apresentar 
documento que comprove o 
motivo da ausência à vota-
ção em até 60 dias após cada 
pleito, ou em até 30 dias 
após retorno ao Brasil.

Em outubro, o saldo da 
balança comercial de 
Goiás foi positivo em 

US$ 239 milhões, resultado 
de US$ 548 milhões em valor 
exportado, para US$ 309 mi-
lhões em importações. O se-
cretário de Desenvolvimento e 
Inovação (Sedi), Marcio Cesar 
Pereira, aponta o acumulado 
de janeiro a outubro como 
satisfatório, ainda mais consi-
derando que estamos no nono 
mês da crise do coronavírus.

“Mas é bom lembrar que 
o cenário ainda é muito desa-
fiador para empresas goianas. 
Estamos conseguindo manter 
nosso comércio exterior aque-
cido. Procuramos oferecer um 
ambiente em que as empresas 
possam, cada vez mais, se de-
senvolverem tecnologicamen-
te, procurando soluções ino-
vadoras para que sejam mais 
competitivas e possam au-
mentar ainda mais, tanto a in-
tensidade tecnológica de seus 
produtos, quanto o volume de 
suas exportações”, afirmou.

Já o superintendente de Ne-
gócios Internacionais da Sedi, 
Edival Lourenço de Oliveira Ju-
nior, destaca que mesmo com a 
queda nas exportações goianas 

em outubro, pode se observar 
um crescimento substancial de 
17,52%, se comparado ao acu-
mulado de janeiro a outubro 
de 2019, com aumento tam-
bém na participação das ex-
portações brasileiras de 3,14% 
para 4%. A China segue sendo 
o principal parceiro goiano.

Em relação as importações, 
Edival Junior pondera que a 
participação goiana frente à 
brasileira aumentou de 2,13% 
para 2,50%, com destaque para 
as gorduras e óleos vegetais. A 
Argentina subiu para a primei-
ra posição no ranking dos prin-
cipais países dos quais Goiás 
importou, no montante de US$ 
41,7 milhões - 13,48% do total 

importado pelo Estado.

EXPORTAÇÕES
Goiás conseguiu se colocar 

entre os 11 estados que mais 
exportaram no Brasil em ou-
tubro e entre os 10 maiores 
importadores. Os números 
são devidos à vitalidade da 
produção industrial dos polos 
farmacêutico, automobilístico 
e alimentício, além de outros 
parques fabris como o de pro-
dutos químicos, por exemplo.

No mês de outubro, as ex-
portações para os mercados 
internacionais foram de US$ 
158 milhões em carnes bovina, 
aves, suína e outras, seguida 
dos complexos do milho, US$ 

108 milhões e da soja, com US$ 
74 milhões. Mais uma vez, o 
agronegócio e a pecuária defi-
niram o padrão de estabilidade 
da economia goiana, mesmo 
com algumas perdas devido ao 
período difícil da pandemia.

Outros produtos que man-
tiveram papel de peso nas 
exportações goianas no mês 
passado foram as ferroligas, 
açúcar, ouro, sulfeto de cobre, 
couros e derivados, máquinas, 
equipamentos e aparelhos 
elétricos e mecânicos, algo-
dão, outros de origem animal, 
gelatinas e derivados e os pro-
dutos farmacêuticos.

A China, depois de se man-
ter como fiel da balança ao 
longo de todo o ano, tomou a 
frente da parceria dos negó-
cios com Goiás também em 
outubro, somando US$ 165 
milhões em volume de com-
pra - 30,08% do total dos negó-
cios. Em seguida, destacaram-
-se os negócios com o Japão, 
Alemanha, Reino Unido, Co-
reia do Sul, Estados Unidos, 
Vietnam, Países Baixos (Ho-
landa) e outros.

IMPORTAÇÕES
As importações goianas ti-

veram os produtos farmacêu-
ticos à frente, graças ao Polo 
de Anápolis, o terceiro maior 
do país em atividade, e tam-
bém em decorrência da pan-
demia do coronavírus, que 
naturalmente acirrou todos 
os setores demandados pela 
vocação dos produtos. Como 
consequência, Anápolis foi o 
município que mais importou 
produtos, com volume de ne-
gócios de US$ 70 milhões ou 
22,76% do total da movimen-
tação de compras de produtos 
no mercado externo.

Seguiram-se com maior 
expressividade, na linha das 
importações, os adubos e 
fertilizantes, US$ 66 milhões 
ou 21,53%; gorduras e óleos 
animais ou vegetais, com 
US$ 37 milhões ou 11,97%; 
veículos automóveis, trato-
res, ciclos e outros veículos 
terrestres, suas partes e aces-
sórios, com US$ 30,8 milhões 
ou 9,97%; produtos quími-
cos orgânicos, com US$ 24,2 
milhões ou 7,82%; reatores 
nucleares, caldeiras, máqui-
nas, aparelhos e instrumen-
tos mecânicos, e suas partes, 
com US$ 22,2 milhões ou 
7,19%, entre outros.

ECONOMIA

NOME LIMPO

Balança comercial de outubro tem 
saldo positivo de US$ 239 milhões 

DIVULGAÇÃO

A Serasa informou no dia 
9 de outubro, que 10 milhões 
de consumidores poderão 
quitar dívidas por apenas 
R$ 50. A ação faz parte do 
26º Feirão Limpa Nome, que 
permite renegociar dívidas 
atrasadas com até 99% de 
desconto. O feirão começou 
na semana passada

Participam da iniciati-
va mais de 50 empresas de 
diversos segmentos, como 
lojas de departamento, com-
panhias telefônicas, bancos 
e faculdades. A estimativa 
é que as ações podem dar 
a possibilidade para 64 mi-
lhões de consumidores regu-
larizarem sua situação. O fei-
rão vai até o dia 30 deste mês.  

Para participar, o consu-
midor pode acessar um dos 
canais digitais da Serasa: 
site do Serasa Limpa Nome, 
WhatsApp (11 99575-2096) 
e aplicativo.

Nesta edição, a negocia-
ção poderá ser feita em mais 
de 7 mil agências dos Cor-
reios em todo o Brasil. A ação 
permitirá ainda que, após a 
quitação da dívida, o consu-
midor tenha sua pontuação 
aumentada e assim obtenha 
melhores condições de cré-
dito nas próximas compras.

Segundo a Serasa, o 
Brasil tem atualmente 62,7 
milhões de pessoas com dí-
vidas em atraso, espalhadas 
por todo o País.
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ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Pesquisa mostra Edmario na frente em Ceres

JUSTIÇA ELEITORAL
Em Ceres foram realizados procedimentos nas 
urnas eletrônicas que compõe a 72ª Zona Eleitoral

Bambino é um café genuíno

Outubro, mês de duas datas importantes

Em 1960, há 60 anos 
atrás, o empresário Sebas-
tião Calixto (foto), mais co-
nhecido como Silma Calix-
to, já falecido, fundava em 
Ceres, o Café Garoto, mas, 
nos anos 80, mudou-se de 
nome, para Café Bambino.

Desses anos para cá, 
além de produzir o tra-
dicional Café Bambino, 
também produz os Ca-
fés Pelicano e Calouro. 
Mas, sem dúvida, o Café 
Bambino é o carro-chefe 
produzido pela indústria 
de torrefação Atlas, prin-

cipalmente pela sua alta 
qualidade e pureza. 

Com o falecimento do 
pai, as irmãs Solange e 
Marilia Calixto, passaram 
a comandar a indústria 
de torrefação de café, que 
com muita inteligência e 
competência delas, a em-
presa funciona da mesma 
forma de antes, quando o 
seu pai estava à frente da 
mesma. Então, pelo jei-
to, as novas empresárias 
Solange e Marília, apenas 
seguiram o bom exemplo 
deixado pelo pai. WM

O ex-prefeito de Ceres, 
Edmario Barbosa (Ci-
dadania) está na frente 

do atual prefeito, Rafaell Melo 
(PP), é o que mostra a pesqui-
sa  do Instituto Directa realiza-
da no município.

Segundo o levantamen-
to, nas intenções de voto de 
forma estimulada, Edmario 
é citado por 50,71% dos en-
trevistados, contra 35,33% 
de Rafaell Melo.

Entre os pesquisados 
8,26% disseram que não es-
colheria nenhum deles e 5,7% 
não souberam opinar.

A categoria estimulada é 
quando os dois nomes são 
apresentados em uma cartela 
para os entrevistados.

Espontânea
Na pesquisa espontânea, 

Na manhã do dia 10 de 
outubro, foi realizado proce-
dimentos nas urnas eletrôni-
cas da 72ª Zona Eleitoral, que 
compõe as cidades de Ceres, 
Rialma, Rianápolis, Nova Gló-
ria e Santa Isabel.

Washington Oliveira, che-
fe de cartório eleitoral disse 
que o procedimento se chama 
carga e lacre, que é uma ceri-
mônia importantíssima que 
a Justiça Eleitoral sempre fez 
questão de divulgar aos parti-
dos. Nesta ocasião, são inseri-
dos todos os dados da eleição, 
aos candidatos que estão ap-

onde nenhum nome é citado 
e o entrevistado deve apontar 

em quem votaria, o candida-
to do Cidadania, Edmario 

Barbosa, aparece novamen-
te na primeira posição com 

40,77% dos votos. Já o candi-
dato do Progressistas, Rafaell 
Melo é lembrado por 28,77% 
dos pesquisados.

Rejeição
Conforme o levantamen-

to quanto a Rejeição dos can-
didatos a prefeito de Ceres, 
Rafaell Melo, é o mais rejeita-
do com 33,33 % das citações. 
Edmario Barbosa é registra-
do 22,22% dos pesquisados 
em Ceres.

A pesquisa foi registrada 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) no dia 26/10/2020, sob 
o número GO-00957/2020. 
O instituto Directa ouviu 350 
eleitores em Ceres, entre os 
dias 21 e 22/10/2020, com 
margem de erro de 5,15 pon-
tos percentuais e nível de con-
fiança de 95%.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

tos a participarem, os eleitores 
das seções da Zona Eleitoral.

As urnas são marcadas 
com lacres invioláveis, sendo 
assinada pelos presentes, pelo 
juiz eleitoral e pelo promotor, 

gerando autenticidade. Em 
tentativa de retirar os lacres, 
eles se deterioram, uma vez 
deteriorado, a urna é invali-
dada, sendo substituída pelo 
mesmo procedimento.

DIVULGAÇÃO

No mês de outubro, são co-
memoradas duas datas muito 
importantes, o dia do profes-
sor (15) e o dia do médico (18).

O professor, por exemplo, é a 
profissão que mais deveria ser va-
lorizada no mundo, pois é a pro-
fissão que ensina o saber à todas 
as pessoas que se formam nas 
demais áreas profissionais.

Mas, porém, a profissão de 
médico, é uma das mais essen-
ciais à vida humana. Pois, é o mé-
dico, que cuida dos problemas de 
saúde das pessoas, que trata das 

doenças e que faz a prevenção 
das mesmas. Então, é através do 

médico, que as doenças das pes-
soas são tratadas e curadas. WM

Para ilustrar, estamos publicando uma foto de arquivo do JORNAL 
DO VALE, de 1978, por ocasião de uma palestra de medicina, 
durante a realização da Jornada Médica de Ceres daquele ano.



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

VACINA CONTRA 
A COVID-19 
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A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) prevê que as 
primeiras doses da vacina da 
Universidade de Oxford contra 
a Covid-19 devem ser aplicadas 
no Brasil até março de 2021.

A expectativa é que a 
produção seja iniciada pela 
Fiocruz em janeiro ou fevereiro. 
Todo trabalho será acompa-
nhado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). Assim, temos a esperan-
ça de que possamos ter no 
primeiro trimestre de 2021 esse 
processo de imunização.

Em setembro, a Fiocruz as-
sinou contrato de encomenda 
tecnológica com a farmacêuti-
ca AstraZeneca para produzir 
100 milhões de doses da vacina 
desenvolvida em Oxford, 
Inglaterra,  principal aposta do 
presidente Jair Bolsonaro.

A AstraZeneca detém os di-
reitos de produção, distribuição 
e comercialização da vacina. O 
Governo Federal abriu crédito 
extraordinário de R$ 1,9 bilhão 
para viabilizar a produção e a 
aquisição das doses do imuni-
zante pela Fiocruz.

Em setembro, a fase 3 da 
testagem da vacina havia sido 
interrompida temporariamen-
te em todo o mundo, após a 
identificação de uma doença 
neurológica grave, chamada 
mielite transversa, em uma 
voluntária no Reino Unido. Os 
testes foram retomados após a 
constatação de que a doença 
não tinha relação com a vacina.

Ao final de outubro, um 
voluntário do ensaio da Astra-
Zeneca no Brasil morreu após 
complicações de Covid-19. 
Após análise dos dados, no en-
tanto, a Anvisa constatou que 

o paciente estava no chamado 
grupo de controle e não tomara 
a vacina.

A chamada vacina de Ox-
ford, em fase avançada, é uma 
das principais apostas para a 
imunização no Brasil. Também 
está na última fase de testes 
o imunizante Coronavac, em 
desenvolvimento pela empresa 
chinesa Sinovac, que será pro-
duzido no país pelo Instituto 
Butantan, em São Paulo.

O presidente Jair Bolsonaro 
tem feito declarações contra o 
que chama de “vacina chi-
nesa” de João Doria (PSDB), 
governador de São Paulo visto 
como potencial adversário nas 
eleições presidenciais de 2022. 

Governadores buscam uma 
saída pelo Legislativo para 
garantir que o governo fede-
ral tenha de comprar vacinas 
validadas pela Anvisa, sejam 
quais forem.

Enfim, enquanto ainda 
não temos a vacina, seja 
chinesa ou inglesa, é muito 
importante todos se prote-
gerem. Evitar aglomerações, 
sair de casa apenas se neces-
sário. Continuar usando más-
cara e sempre fazer a higieni-
zação das mãos com água e 
sabão ou álcool. A prevenção 
ainda é a melhor opção. 

Em caso de sintomas gripais 
como coriza, obstrução nasal, 
espirros, dor de garganta, tosse, 
febre, diminuição do olfato ou 
paladar, falta de ar, procure orien-
tação médica de imediatamente.

Essas são as dicas do Dr. 
Fabiano Santana Moura. Otor-
rinolaringologista. Atende no 
Centro Clínico e Diagnóstico 
São Pio X. Telefone: 3307-1505. 
Whatsapp (62) 9962-6052

VOLTANDO AO PASSADO 

Morreu Dr. Valdevi, 
conhecido médico de Rialma

15ª edição do concurso Outstanding Maternity Award
Tania Neco é a única fotógrafa goiana premiada 
em concurso internacional de fotografia

Faleceu no dia 30 de outu-
bro, o médico Valdevi Nepo-
muceno de Souza, o conhe-
cido Dr. Valdevi, aos 75 anos, 
motivado por complicações de 
diabetes. Seu corpo foi sepul-
tado no cemitério municipal 
de Rialma, na noite do mesmo 
dia de sua morte, e contou com 
a presença de familiares e de 
amigos. Dr. Valdevi era casado 
com a também médica Dra. 
Cleide, com quem teve um fi-
lho e uma filha, Érico que é ad-
vogado e Juliana, psicóloga. 

Dr. Valdevi era de famí-
lia tradicional de Rialma, de 
pioneiros que fazem parte 
da história do município. Ele 
sempre foi uma pessoa muito 
simples, que tinha amizade 
com todos os segmentos so-
ciais, tanto na cidade de Rial-
ma, onde residia, quanto na 
cidade de Ceres.

Na gestão do então prefeito 

Na década de 80, por 
ocasião de um evento po-
lítico realizado em Ceres, o 
então senador Iran Saraiva 
(MDB), que era cadeiran-
te, foi um dos participantes 
desse evento em Ceres. Na 
foto de arquivo do JORNAL 
DO VALE, aparece o jorna-
lista Waldir Marques cum-
primentando o senador, no 
momento que entrevistava 

o mesmo.
Nem todos sabem, mas, o 

senador Iran Saraiva foi um 
dos maiores parlamentares 
que o Estado de Goiás já co-
nheceu até hoje. Era um bom 
orador, que discursava muito 
bem e também muito atuante. 
Sem dúvida, Iran Saraiva foi 
um grande senador, que está 
na história política de Goiás e 
do Brasil. WM

Na foto de arquivo do JORNAL DO VALE, dos anos 70, mostra o 
casal Dr. Valdevi e esposa Dra. Cleide, quando ingressavam no 
Lions Clube de Rialma.

Tania Neco fotógrafa goiana premiada no 
concurso Outstanding Maternity Award

Foto de autoria de Tania Neco com selo 
de premiação do concurso Outstanding 
Maternity Award, na categoria fotografia 
família e criança

Com mais de 15 anos no 
mercado, a empresa Thanias 
Fotografias, da cidade de Crixás, 
tem se destacado no ramo da 
fotografia nos últimos dois anos. 
Iniciativa para fazer diferente, 
busca por aprimoramento em 
cursos de pós-produção, técni-
ca em moulage artística e finart, 
são os diferenciais da fotógrafa e 
empresária Tania Neco ao trans-
formar fotos em arte.

Tania Neco comemora 
uma importante conquis-
ta profissional, já que foi a 
única fotógrafa goiana a ser 
premiada na 15ª edição do 

concurso Outstanding Ma-
ternity Award, que no por-
tuguês significa “Prêmio de 
Maternidade de Destaque”, 
na categoria fotografia famí-
lia e criança.

“Estou muito feliz pelo 
meu resultado no concurso, 
porque é um concurso inter-
nacional de fotografias, onde 
concorremos com centenas 
de outros profissionais que al-
mejam chegar onde cheguei”, 
disse a fotógrafa.

À reportagem do JORNAL 
DO VALE, Tania Neco, que 
é a proprietária da empresa 

Thanias Fotografias, disse que 
seu estúdio está com um novo 
conceito e cogita a mudança 
do nome da empresa, vez que 
há exatamente dois anos ela 
atua como proprietária única 
do seu estabelecimento.

Investimento, inovação, 
capacitação, renovação e 
com uma vasta galeria de 
roupas, Tania Neco tem sido 
uma ousada fotógrafa com 
respeito e comprometimento 
a cada cliente.

Contato: (62) 3365-2455
Instagram: 
@thaniasfotografias

Evaldo José, foi diretor clíni-
co do Hospital Nossa Senho-

ra das Graças, prestando um 
bom trabalho na época. WM



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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Chegou em Ceres na década de 80, vindo do Estado de São 
Paulo, Francisco Ronaldo Caliman, mas conhecido como Chico 
Jeans, e, anos mais tarde, criou em Ceres, a sua própria indústria 
de confecções de camisas, com a marca Caliman. Chico Jeans foi 
um homem muito trabalhador, que lutou muito em sua vida. Era 
um grande desportista, torcedor do Santos, praticava esporte e 
foi goleiro no time do Nardo, no Nacional, por muitos anos. Chi-
co Jeans morreu aos 59 anos, no dia 25 de agosto de 2014. Ele era 
casado com Lucy, com que teve um filho e duas filhas: Ronaldo, 
Brenda e Graziele. Os familiares de Chico e uma legião de seus 
amigos sentem muita saudade de sua pessoa. WM

Na década de 90, por ocasião de um jogo amistoso entre o 
time do Ceres Esporte Clube e uma equipe de futebol de fora, 
numa partida realizada no Estádio José de Deus Rissati, em 
Ceres, aparecem no centro da foto de arquivo do JORNAL DO 
VALE, o ex-prefeito Valter Melo e também o ex-vereador Oza-
nan Silva Souza (já falecido), no momento em que o mesmo, se 
preparava para fazer a entrega do troféu ao presidente do time 
visitante, que venceu o jogo por 1 x 0. WM

A 2ª Rodada do 1º Tur-
no do Goiano da Divi-
são de Acesso/2020 foi 

aberta no dia 31 de outubro, 
com o triunfo da Jataiense so-
bre o Itumbiara por 2x1 no Es-
tádio JK em Itumbiara.

Assim, o time de Jataí assu-

me a liderança da competição, 
agora de maneira isolada, com-
pletando as duas rodadas ini-
ciais do Campeonato ostentan-
do a invejável condição de líder, 
o que já representa a terça parte 
da caminhada percorrida.

Agora a equipe itumbia-

rense fica na torcida por um 
empate entre Rio Verde x 
Inhumas neste domingo, dia 
1º de novembro, no jogo que 
completa esta 2ª Rodada do 1º 
Turno para manter-se na fai-
xa de acesso ao Goianão 2021 
após a mesma.

A 2ª Rodada do 1º Tur-
no do Goiano da Divisão de 
Acesso/2020 foi concluída no 
dia 1º de novembro, com a vi-
tória do Inhumas sobre o Rio 
Verde por 2x0 no Estádio Zico 
Brandão em Inhumas, no pla-
car mais dilatado dos quatro 
jogos iniciais do Campeona-

to. Mesmo tendo sido realiza-
do em Inhumas, o mandante 
da partida foi o Rio Verde, 
que não está podendo jogar 
no sudoeste do Estado devi-
do à ausência de laudos do 
Estádio Mozart Veloso de Rio 
Verde.  Então foi aplicado o 
artigo 21 do Regulamento Es-

pecífico da competição, que 
na ausência de um local para 
mandar seus jogos, o time 
atua no campo do adversário.  
Com o triunfo a equipe inhu-
mense assume a vice-lideran-
ça, ficando na faixa de acesso 
ao Goianão 2021 após esta 2ª 
Rodada do 1º Turno. 

GOIANÃO 2020

Jataiense vence 
confronto em 
Itumbiara e lidera 
a divisão de acesso

Inhumas assume vice-liderança 
na divisão de acesso

DIVULGAÇÃO



 ÁRIES O foco neste mês está totalmente direcionado a recursos 
compartilhados. Se você tem sócios, parceiros ou se você é casado, fica 
em foco o dinheiro que você e que você desenvolve com uma outra 
pessoa.

 TOURO A Lua Nova traz superação de grandes obstáculos no 
relacionamento com uma pessoa. O céu aponta que haverá a opor-
tunidade de perceber mais sobre as necessidades de uma pessoa e, 
dessa forma, transformar a relação com qualidade.

 GÊMEOS Os projetos ainda não estão definidos e o céu lhe traz 
novas rotas e possibilidades. O céu lhe traz a possibilidade de entender 
o cenário, mas, antes de qualquer coisa, reavalie o seu passado e o seu 
contexto familiar. 

 CÂNCER Existem outras possibilidades que precisam ser 
avaliadas para que você assuma as rédeas da sua carreira profissional. 
O céu lhe dá a oportunidade de entender e de enxergar melhor as 
pessoas do seu convívio. É momento de superar os obstáculos.

LEÃO A vida pede que você examine as suas escolhas, porque 
existem outras oportunidades. Mais do que nunca, é preciso viver de 
acordo com a sua filosofia. É um excelente dia para tomar consciên-
cia de como deve atuar com investimentos e com o trabalho.

 VIRGEM É um dia importante para entender como deve 
se posicionar para criar mudanças significativas. Seja hábil, porque 
existem outras possibilidades. É um dia ótimo para superar grandes 
obstáculos e promover os seus interesses com transformação.

 LIBRA Uma pessoa importante à sua experiência está em 
conflito, porque existem outras possibilidades que surgem e que 
merecem atenção. O céu lhe dá condições de superar os medos e de 
seguir a sua jornada com certeza de vitória.

 ESCORPIÃO É preciso prestar atenção em suas decisões no 
trabalho, porque o céu traz novas possibilidades. Reflita. É um dia exce-
lente para tomar decisões conscientes sobre os seus projetos pessoais. É 
preciso avaliar o seu momento pessoal.

 SAGITÁRIO A ansiedade afeta as decisões afetivas tanto em 
relação a assuntos amorosos e afetivos, quanto em relação aos filhos. Re-
flita, porque existem outras possibilidades. É um dia para tomar consciên-
cia de como pode superar obstáculos profissionais e as metas futuras.

 CAPRICÓRNIO É preciso refletir sobre as decisões em 
família, porque o céu aponta novos caminhos e novas possibili-
dades. É um bom dia para assumir uma postura mais consciente 
a respeito de como pode superar obstáculos e viver uma nova 
filosofia de vida.

 AQUÁRIO O céu pede para examinar as relações de convívio, 
porque o há novas possibilidades e outros caminhos para se relacionar 
com essas pessoas. Há superação de obstáculos que nascem de insegu-
ranças e desconfianças no setor material.

 PEIXES O céu pede que você examine as decisões financei-
ras, porque existem novas possibilidades e oportunidades para mo-
vimentar os ganhos. O céu lhe traz consciência a respeito de como 
deve lidar com parcerias e sociedades, envolvendo projetos.
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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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JOÃO BIDU

JV Horóscopo

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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Laura 
Gabrielly

A Garota do Mês desta edição do JORNAL 
DO VALE é a bela jovem Laura Gabrielly Gue-
des dos Santos, que completa 17 anos no pró-
ximo dia 19. Do signo de escorpião, a jovem 
Laura é filha de Joélia Mayara e Bento Costa, 
e é natural de Minaçu-GO. Atualmente, Laura 
Gabrielly está morando na cidade de Crixás-
-GO, namorando e cursando o 1º ano do en-
sino médio. Nossa Garota do Mês conta que 
pretende cursar Engenharia Civil e revela que 
seu sonho é se formar e dar uma boa condição 
de vida para sua família. A Garota do Mês do 
JORNAL DO VALE é corintiana, seu esporte 
preferido é o futebol, sua cor é a vermelha, na 
culinária seu prato predileto é a torta de frango 
e quando o assunto é música, sua preferência 
é um bom sertanejo. A bela jovem é católica, 
já foi eleita Miss Verão da cidade de Minaçu e 
também já foi uma das colocadas no concur-
so Miss Crixás. Laura diz que seu ponto fraco 
é sua família e seu ponto forte é seu diálogo 
com Deus. Aos nossos leitores, a jovem indica 
a obra a Cabana do autor William P. Young.

O JORNAL DO VALE agradece a todos os 
nossos parceiros e colaboradores:

Fotos: Camila James
Cabelo e maquiagem: Kelly Cristine
Extensão de cílios e sobrancelha: 
Suzana Aires



FRASE 
DO MÊS:

Jesus é o nosso melhor amigo, temos que 
aprender a ouvir a voz Dele. WM

GENTE DA GENTE 
FATOS SOCIAIS
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No dia 27 de agosto Rafael 
Marques completou 5 anos. 
Na foto ele aparece com os 
pais, o advogado Dr. André 
Marques e a professora Jôzy 
Karoline e com seu irmão 
André Filho. Ao pequeno 
desejamos um caminho 
iluminado e muitos anos de 
vida repletos de alegria, paz 
e amor. Felicidades...

JV
JORNAL DO VALE

No dia 26, o senhor 
Geracino Marques, o seu 
Negrinho completou 87 
anos. Na foto ele aparece 
ladeado pelo seu neto, o 
advogado Dr. André Marques 
e por seus bisnetos André 
Filho e Rafael Marques. A ele 
os nossos parabéns e muitos 
anos de vida.

A ex-garota do mês do 
JORNAL DO VALE, Ariela 
Gomides, aniversariou no 
dia 16. Desejamos que a sua 
vida seja sempre uma soma 
de vitórias. Parabéns!

O empresário e ex-prefeito 
de Rialma, Janduhy da 
Saborelle completou mais 
um ano de vida no dia 14. Na 
foto, ele aparece ao lado de 
sua esposa Celena. Parabéns 
a ele e muitos anos de vida.

No dia 8, o advogado Dr. 
Pedro Rêgo celebrou mais 
um ano de vida. Desejamos 
felicidades sempre. Parabéns!

Quem também comemorou 
mais um ano de vida no 
dia 13, foi a cerimonialista 
Luciene Rodrigues.
Desejamos saúde, paz e 
sucesso. Feliz aniversário.

Fabiano Filho completou 
4 anos no dia 29. Na foto 
o aniversariante aparece 
com seus pais, os médicos 
Dr. Fabiano Moura e Dra. 
Caroline Cortez e com irmão 
Rafael. Que Deus ilumine 
sempre a sua vida e você 
seja muito feliz. Parabéns...

No dia 31, o jornalista 
Juvenal Santos completou 
mais um ano de vida. Que 
em sua vida sempre sobre 
saúde, paz, vontade de lutar 
e força para superar o que 
preciso for. Felicidades...

A servidora pública Ana 
Luiza celebrou, no dia 26, 
mais um ano de vida. Na 
foto ela aparece ao lado de 
seu marido Edson Pereira. 
Parabéns para você! Saúde, 
paz e felicidades...  

Aniversariou no dia 15 de 
outubro a Dona Sergina 
Augusta Correia, na cidade 
de Rialma, completando 76 
anos de idade. Desejamos 
saúde, paz e felicidades. 
Parabéns...

Quem soprou as velinhas 
no dia 8 foi a dona Divina 
Delfino. Desejamos que 
você tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. 
Parabéns!

Zélia Aparecida 
aniversariou no dia 
31. Parabéns e muitas 
felicidades para você. 

Kédna Maia, ex-garota do 
mês do JORNAL DO VALE 
aniversariou no dia 25. 
Que sua vida seja alegre 
e repleta de alegria, paz, 
saúde e amor!

 No dia 15, o empresário e 
corretor de imóveis, Adelino 
Ribeiro, comemorou mais um 
aniversário. O aniversariante 
aparece na foto com a sua 
esposa Solange e seus filhos 
Alex e Alan. Desejamos muita 
alegria, paz e harmonia. 
Parabéns...

A Dra. Thereza Helena Cirne 
comemorou mais um 
aniversário no dia 31. 
Desejamos  um feliz aniversário 
e muitos anos de vida

No dia 20 o corretor de 
imóveis, José Inácio, o Zé 
da Chica, comemorou mais 
um ano de vida. Na foto ele 
aparece com sua esposa 
Almerinda. Que em sua vida 
sempre sobre saúde, paz 
e vontade de lutar e força 
para superar o que preciso 
for. Parabéns!

No dia 30, a jovem Daniele 
Ramos comemorou mais 
um ano de vida. Desejamos 
um feliz aniversário e uma 
vida recheada de alegrias e 
realizações.

Nilton Reges da Franca 
Calçados completou mais 
um ano de vida no dia 27. 
Na foto, o aniversariante, 
que foi bastante 
cumprimentado pela data, 
aparece com sua esposa 
Nilva. Desejamos saúde, 
paz e felicidades sempre.
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Um ombro amigo nas horas mais difíceis 

3323-1870

Na manhã da última quar-
ta-feira (11), o Ministério 
Público Eleitoral (MPE) 

realizou busca e apreensão no 
imóvel em que o proprietário 
do Ipop – Cidades & Negócios, 
Márcio Rogério Pereira Gomes, 
estava residindo, no Setor Jardim 
Atlântico, em Goiânia, dentro da 
Operação Leão de Neméia. O 
objetivo da investigação é desar-
ticular grupo suspeito de produ-
zir e divulgar pesquisas eleitorais 
fraudulentas em todo o Estado 
de Goiás nas eleições munici-
pais de 2020.

A Operação Leão de Ne-
méia foi desencadeada no dia 
5 deste mês, sob a coordenação 
dos promotores de Alvorada do 

Norte Eusélio Tonhá dos Santos 
e Douglas Chegury, e conduzida 
também pelos promotores elei-
torais Asdear Salinas (Iaciara), 
Guilherme Vicente de Oliveira 
(Pontalina) e Lucas César Costa 
Ferreira (Silvânia), com o apoio 
do Centro de Inteligência do Mi-
nistério Público de Goiás (MP-
-GO) e da Polícia Civil de Goiás.

Investigações realizadas 
pelo MP identificaram que a 
empresa Ipop – Cidades & Ne-
gócios produziu e divulgou 349 
pesquisas suspeitas em 191 
dos 246 municípios goianos 
desde a sua criação em feverei-
ro deste ano, o que representa, 
segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o maior núme-

ro de pesquisas realizadas nes-
tas eleições em todo o País.

O MPE descobriu que Már-
cio Rogério produziu pesqui-
sas que não refletem a realida-
de das intenções de voto dos 
eleitores, com desobediência 
dos requisitos exigidos na le-
gislação eleitoral, em bairros 
inexistentes e com oferta cri-
minosa de manipulação de 
dados em favor de candidatos.

O nome da operação é uma 
referência ao primeiro de 12 
trabalhos executados pelo he-
rói mítico grego Hércules, que 
derrotou o leão que explorava 
e subjugava a região de Ne-
méia, localizada no nordeste 
do Peloponeso.

Em ação cautelar criminal 
ajuizada pelo Ministério Públi-
co de Goiás (MP-GO), a juíza 
Zulaide Oliveira deferiu a me-
dida assecuratória de arresto e 
sequestro de bens dos empre-
sários M.L.A.C e R.C.M, sócios 
da Costa Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., até o limite 
de R$ 5 milhões, por ilegalida-
des praticadas por eles no mu-
nicípio de Jaraguá.

O promotor de Justiça Eve-
raldo Sebastião de Sousa re-
lata que a dupla é investigada 
em ação penal pela prática de 
crimes contra a administração 
pública, ao promover lotea-
mento sem autorização e em 
desacordo com a lei, e por cri-
me contra a economia popu-
lar, por obter ganho ilícito, em 
detrimento da população, am-
bos feitos de forma continua-
da e em concurso material.

O integrante do MP ex-
plica que M.L.A.C e R.C.M 
iniciaram um loteamento, no 
início do ano passado, para 
fins urbanos, no imóvel rural 
chamado Fazenda Capivara, 
às margens da BR-153, sem 
as aprovações dos órgãos 
competentes do município 
de Jaraguá ou do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), não 
realizando o registro imobi-
liário, em desacordo com a 
Lei do Parcelamento e outras 
normas, causando prejuízos 
à coletividade.

Everaldo Sebastião de Sou-
sa sustenta que os empresá-
rios obtiveram ganhos ilícitos 
em detrimento de número in-
determinado de pessoas, me-
diante especulações e proces-
sos fraudulentos, com a venda 
de lotes sem regularização, ge-

rando danos individuais.
O loteamento foi imple-

mentado de forma irregular, 
realizando-se a venda de chá-
caras de 2 mil metros quadra-
dos, no valor aproximado de 
R$ 90 mil, em 180 parcelas, 
ficando a imobiliária respon-
sável pela infraestrutura, com 
a promessa de escritura pos-
terior. Chegaram a ser cons-
truídas no local cerca de 20 
casas, sem nenhum laudo ou 
projeto ambiental para sua 
implementação. No loteamen-
to, não foi feita a infraestrutura 
básica, rede de água e de ener-
gia elétrica, meio-fio, asfalto 
e rede de esgoto, incluindo as 
áreas públicas, áreas verdes e 
arruamento, sendo que, para 
a execução dessas obras, o va-
lor poderá ficar em quantias 
superiores a R$ 5 milhões, ob-
serva o promotor.

MPE

Casa de dono de instituto de pesquisa é 
alvo de mandados de busca e apreensão

DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ
Empresários têm bens 
bloqueados em R$ 5 milhões 

Três pessoas são presas com oito quilos 
de maconha dentro de carro na BR-060

Na última terça-feira (10), 
três pessoas foram presas pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
transportando oito quilos de 
maconha dentro de um carro, na 
BR-060, em Anápolis. De acordo 
com os policiais, a droga foi en-
contrada em uma mala.

Uma mulher e um homem 
que estavam no banco passa-
geiro alegaram à polícia que não 
sabiam da presença do entorpe-
cente dentro do veículo. Já o mo-
torista disse ter achado a mala 
às margens da rodovia quando 
voltava de Goiânia e resolveu 
pegá-la e levar à Brasília. 

O condutor também se 
recusou a fazer o teste do eti-
lômetro. A mulher e os dois 

homens foram levados para a 
Central de Flagrantes de Aná-
polis e a droga apreendida.

DIVULGAÇÃO


