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Durante evento que levou energia elétrica para oito assentamentos em Flores de Goiás, no Nordeste goiano, o ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, anunciou ao governador Ronaldo Caiado que a União investirá mais R$ 420 milhões no Estado até o final deste ano. p3
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Governador lança o ProGoiás

13,89% da popula-
ção goiana já teve 
contato com a 
Covid-19  p2

Eddie Van Halen, 
fundador da  banda 
Van Halen, morre 
aos 65 anos  p8 p4

‘Precisamos respeitar teto e orçamen-
to’, diz Mourão sobre Renda Cidadã
Seguindo a linha defendida pela equipe econômica, o vice-presidente 
Hamilton Mourão reforçou que é preciso buscar alternativas de financia-
mento para o programa Renda Cidadã que respeitem o teto de gastos. 

Justiça arquiva 
denúncia con-
tra Padre 
Robson  p2
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A Justiça determinou, 
nesta terça-feira (6), o 
trancamento da ação 

penal que investiga padre Ro-
bson pela suspeita de desvio 
de R$ 120 milhões doados por 
fiéis à Associação Filhos do 
Pai Eterno (Afipe), responsá-
vel pelo Santuário Basílica de 
Trindade. Na prática, a deci-
são suspende a tramitação do 
processo contra o sacerdote.

A decisão que deliberou 
pelo habeas corpus foi toma-
da durante sessão remota da 
1ª Câmara Criminal do Tribu-
nal de Justiça de Goiás, em 
Goiânia. O voto do relator, 
desembargador Nicomedes 
Domingos Borges, foi acom-
panhado em unanimidade 
pelos outros quatro magis-
trados. Padre Robson era 
investigado por organização 
criminosa, lavagem de capi-
tais e apropriação indébita.

O Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-GO) 
informou que aguarda ser 
notificado para tomar as me-
didas cabíveis.

Em nota, a Afipe, que foi 
fundada por padre Robson e 
era presidida por ele, infor-
mou que seguirá seu trabalho 
de “auditoria, reforma ad-
ministrativa, implantação de 
governança e demais ações 
que estão em andamento” na 
instituição. A associação in-
formou ainda que os devotos 
têm confiança “na transparên-
cia que a atual gestão defende 
e trabalha”O padre foi investi-
gado no âmbito da Operação 
Vendilhões, deflagrada pelo 
MP no último dia 21 de agos-
to, para apurar denúncias de 
desvios de doações de fiéis à 
Afipe, as quais deveriam ser 

destinadas à construção do 
novo santuário e a ações de 
evangelização, mas estariam 
sendo usadas para comprar, 
entre outros bens, casas de 
luxo e fazendas milionárias.

À época, Padre Robson 
se afastou do cargo tempo-
rariamente por causa da in-
vestigação. Ele também era 
o reitor da Basílica, posição 
da qual também foi retirado.

Em nota, a defesa de padre 
Robson informou que, com 
a decisão, “fica reconhecido 
que não houve qualquer ilici-
tude praticada pelo religioso, 
que sempre se dispôs a escla-
recer toda e qualquer dúvida 
sobre a sua atuação na Afipe 
ou em qualquer outro âmbito 
de evangelização”.

A assessoria de imprensa 
da Arquidiocese de Goiânia 
informou, em nota enviada à 
TV Anhanguera, que não vai 
se pronunciar, por enquanto, 
por não ter sido informada 
sobre o trancamento da ação.

Debates
O advogado do padre, Pe-

dro Paulo de Medeiros, de-
fendeu o trancamento base-
ado, essencialmente, em dois 
argumentos: a atipicidade da 
conduta, alegando que não 
havia crime a ser investigado, 
e existência de provas ilícitas.

Inicialmente, ele afirmou 
que a Afipe não é uma fun-
dação, mas sim uma associa-
ção formada por dez mem-
bros e que “não deve, com o 

devido respeito, satisfação a 
órgão público”. Afirmou ain-
da que não recebe doações 
de entes públicos e que vive 
unicamente de doações de 
fiéis, as quais são “voluntá-
rias e espontâneas”.

Nesse contexto, afirmou 
que a própria Afipe é quem 
tem de analisar possíveis irre-
gularidades em seus quadros 
e criticou a atuação do MP 
no caso. Para o advogado, o 
órgão não tem competência 
para investigar a associação.

“Agora, o MP quer entrar 
dentro da associação, que não 
é uma fundação e que não 
deve, com o devido respeito, 
satisfação a órgão público, 
para dizer como ter que ser 
feito a gestão do ativo da as-

sociação? Não há fundação. É 
uma associação privada, sem 
recurso público. Os fiéis doam, 
e o dinheiro é gerido pelos dez 
membros. Não há crime. Se 
não há crime, é um assunto 
para ser resolvido dentro da 
própria associação”, afirmou.

Sobre as provas da Opera-
ção Vendilhões, alegou que 
são ilegais por terem sido 
obtidas no âmbito de um 
caso no qual o padre foi víti-
ma de extorsão de dinheiro. 
Foi a análise delas que deu 
origem à investigação.

“Tudo se inicia com pro-
va ilícita, oriunda do hacke-
amento e, portanto, tudo 
que dela advém, também é 
ilícito, determinando o tran-
camento”, completou.

Reprodução

O quinto Inquérito 
Populacional Soroepide-
miológico realizado pela 
Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
de Saúde (SMS), aponta 
que 13,89% da população 
já teve contato com a co-
vid-19. Das 2.477 pessoas 
testadas, 340 apresen-
taram resultado positivo 
para o novo coronavírus. 
O inquérito foi realizado 
no dia 19 de setembro.

O objetivo do inquérito 
é identificar áreas onde a 
doença está mais concen-
trada, o que desde o início 
da pandemia é chamado de 
soroprevalência. O distrito 
Sudoeste teve o maior ín-
dice de contaminação, com 
18,7%. Em seguida veio o 
distrito Oeste, com 16,9%.

A Agência Goiana de Re-
gulação, Controle e Fiscali-
zação de Serviços Públicos 
vai participar da fiscaliza-
ção nas barreiras sanitá-
rias das principais cidades 
turísticas goianas, no fe-
riado de 12 de outubro.

O objetivo, além de 
impedir o transporte ir-
regular de passageiros, é 
garantir que as empresas 
e veículos, devidamente 
licenciados, cumpram as 
normas sanitárias de pre-
venção da Covid-19.

As equipes de fiscais da 
AGR ficarão em pontos es-
tratégicos das rodovias de 
acesso para cidades como 
Caldas Novas, Pirenópolis 
e banhadas pelo Rio Ara-
guaia. Uma das exigências 
é que os veículos não ope-
rem com lotação superior 
à metade e que todos os 
passageiros usem obriga-
toriamente a máscara.

Os fiscais, que traba-
lharão em parceria com 
a Polícia Rodoviária, tam-
bém recebe denúncia 
pelo site da AGR. 

Justiça arquiva denúncia contra Padre 
Robson por suspeita de desvio de dinheiro

A juíza Thaís Lopes Lanza 
Monteiro, atendendo a pedi-
do de liminar (tutela de urgên-
cia) do Ministério Público de 
Goiás (MP-GO), determinou 
ao município de Niquelândia 
que, em até seis meses, im-
plemente gradativamente a 
educação inclusiva no sistema 
municipal de ensino. As me-
didas devem obedecer a di-
retrizes do Ministério da Edu-
cação (MEC) relativamente 
ao atendimento educacional 
especializado (AEE), comple-

mentando ou suplementando 
o ensino regular.

Foi facultado ao municí-
pio que tome providências 
que estabeleçam o regime 
de parceria com organi-
zações da sociedade civil, 
como a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), nos moldes da Lei nº 
13.019/2014 (Novo Marco 
Regulatório das Organiza-
ções da Sociedade Civil), ga-
rantindo o atendimento com 
entidades privadas.

A ação civil pública foi pro-
posta pelo promotor Pedro Al-
ves Simões, da 1ª Promotoria 
de Justiça de Niquelândia, em 
março deste ano. Se as deter-
minações forem descumpridas, 
o prefeito Fernando Carneiro 
da Silva deverá pagar multa di-
ária no valor de R$ 2 mil.

O MP-GO apurou que, o 
município não dispõe de polí-
tica pública efetiva no tocante 
ao sistema de educação inclu-
siva, destinado às pessoas com 
deficiência, principalmente 

crianças e adolescentes.
A juíza Thaís Lopes Lanza 

Monteiro, atendendo a pedi-
do de liminar (tutela de urgên-
cia) do Ministério Público de 
Goiás (MP-GO), determinou 
ao município de Niquelândia 
que, em até seis meses, im-
plemente gradativamente a 
educação inclusiva no sistema 
municipal de ensino. As me-
didas devem obedecer a di-
retrizes do Ministério da Edu-
cação (MEC) relativamente 
ao atendimento educacional 

especializado (AEE), comple-
mentando ou suplementando 
o ensino regular.

Foi facultado ao municí-
pio que tome providências 
que estabeleçam o regime 
de parceria com organizações 
da sociedade civil, como a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), nos 
moldes da Lei nº 13.019/2014 
(Novo Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Ci-
vil), garantindo o atendimento 
com entidades privadas.

MP obriga município de Niquelândia a estruturar rede de educação inclusiva
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Durante evento que 
levou energia elétri-
ca para oito assen-

tamentos em Flores de 
Goiás, no Nordeste goiano, 
nesta terça-feira (06/10), 
o ministro de Minas e En-
ergia, Bento Albuquerque, 
anunciou ao governador 
Ronaldo Caiado que a 
União investirá mais R$ 
420 milhões no Estado até 
o final deste ano. “O presi-
dente Bolsonaro continua 
ao seu lado. Faremos um 
leilão de linhas de trans-
missão agora em dezem-
bro e serão R$ 420 milhões 
investidos aqui em Goiás, 
gerando emprego e renda”, 
garantiu Albuquerque.

Na solenidade, 800 
famílias foram contemp-
ladas com rede elétrica. A 
obra, que demandou R$ 
22,7 milhões, é resultado 
de parceria firmada entre 
governos federal, estadual 
e a Enel Distribuição.

“Temos ações direciona-
das com o apoio do gover-
no federal, com uma verba 
específica do Ministério de 
Minas e Energia, destinada 
a Enel para levar eletricida-

de para todas as regiões ca-
rentes de Goiás”, asseverou 
Caiado, ao citar o que o ser-
viço tem sido feito em muni-

cípios como Cavalcante, For-
mosa e Flores de Goiás.

Como exemplo de ini-
ciativas conjuntas, Caiado 

falou sobre a parceria que 
se materializa com o Palá-
cio do Planalto em diversas 
áreas. Além da rede elétri-

ca para as 800 famílias, o 
governador disse que outra 
medida, muito em breve, 
beneficiará também os as-

sentamentos rurais, num 
trabalho a ser desenvolvido 
em conjunto com o Minis-
tério da Agricultura e Abas-
tecimento (Mapa).

“Um sonho meu é ver os 
assentamentos emancipa-
dos. Vocês vão ser proprietá-
rios do seu quinhão de terra. 
O governo federal já mandou 
o Incra [Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria] trabalhar 24h nesse as-
sunto, levantando as áreas, 
regularizando. O que é área 
do governo do Estado, eu 
tenho pedido para nós avan-
çarmos na entrega de títulos 
e escrituras para as pessoas”, 
ressaltou Caiado.

O resultado das parcerias 
com outros entes, Poderes 
e com a iniciativa privada, 
focado no bem estar das fa-
mílias com vulnerabilidade 
social, também deixa lastro 
no Nordeste goiano em ou-
tras situações. O governador 
lembrou convênio firmado 
com o Ministério de Ciência 
e Tecnologia, para a instala-
ção de internet por meio de 
satélite nos assentamentos 
rurais e também parcerias 
com a Ambev e a Enel.

O governador Ronaldo 
Caiado lança hoje o Programa 
de Desenvolvimento Regional 
(ProGoiás). O objetivo é forta-
lecer o crescimento e a diver-
sificação do parque industrial 
do Estado. O evento será no 
Palácio das Esmeraldas.

Na ocasião, ao lado da se-
cretária da Economia, Cris-
tiane Schmidt, o governador 
assinará o decreto para re-
gulamentar a Lei n° 20.787, 
que institui o ProGoiás. Fo-

cado em incentivos fiscais, 
o novo programa tem vali-
dade até 2032 e sucede o 
Fomentar e o Produzir.

O ProGoiás foi desen-
volvido a partir do extenso 
diálogo entre o Governo de 
Goiás e o setor produtivo, 
iniciado no ano passado. É, 
portanto, fruto do consenso 
entre as partes.

O novo programa oferece 
incentivo fiscal tradicional, 
ou seja, crédito outorgado. 

É mais atraente e menos 
burocrático que seus ante-
cessores, na avaliação da 
Secretaria da Economia, e 
foi idealizado para evitar as 
ações judiciais dos municí-
pios contra o Estado, pondo 
fim à insegurança jurídica.

Uma das mudanças na 
política tributária estadual 
é a redução do porcentual 
para o Fundo de Proteção 
Social do Estado (Protege), 
cobrado mensalmente de 

quem possui benefício fis-
cal. A contribuição passará 
de 15% para 10%, com re-
dução gradativa.

O ProGoiás também vai 
atuar para aumentar a 
competitividade dos con-
tribuintes, impulsionar ou 
desenvolver a inovação e 
a renovação tecnológicas, 
incentivar a geração de em-
prego, reduzir as desigual-
dades sociais e regionais, 
entre outros.

Assessoria do Governo de Goiás

Caidado lança Programa de Desenvolvimento Regional (ProGoiás)

Governo federal promete a Caiado R$ 420 
milhões em investimentos até dezembro
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Seguindo a linha de-
fendida pela equipe 
econômica, o vice-pre-

sidente Hamilton Mourão 
reforçou nesta terça-feira, 6, 
que é preciso buscar alterna-
tivas de financiamento para 
o programa Renda Cidadã 
que respeitem o teto de gas-
tos. O general voltou a dizer 
que a solução possível para 
bancar a iniciativa social pas-
sa pelo corte de verbas de 
outras áreas considerando 
os limites do orçamento do 
governo.

“Ou se corta recursos de 
alguma área ou se desco-
bre uma nova forma de se 
obter esse recurso dentro 
dos limites que temos aí, ou 
seja, dentro da lei”, disse. O 
vice-presidente destacou o 
que o teto, regra fiscal que 
atrela o avanço das despe-
sas à inflação, garante se-
gurança ao mercado e cre-
dores internacionais.

“A discussão está sendo 
travada. Temos problema fis-
cal sério. Temos que respei-
tar o teto de gastos, que é a 
âncora fiscal que o País tem 
hoje e que passa segurança 
não só para aqueles que em-
prestaram dinheiro para que 

o Brasil pudesse continuar 
a funcionar, como também 
para o mercado com um 
todo”, declarou. Mourão 
afirmou ainda que o Brasil 
“não tem mais gordura” para 
cortar, em referência a alter-

nativas baseadas em cortes 
de despesas.

O financiamento do 
Renda Cidadã gerou impas-
se no governo nas últimas 
semanas. Nesta segunda-
-feira, após um jantar de 

articulação, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), se 
reconciliaram e reforçaram 
a necessidade de respeito 
do teto de gastos.

A previsão é que o rela-
tor da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) Emer-
gencial, senador Márcio 
Bittar (MDB-AC), apresente 
na quarta-feira, 7, seu rela-
tório com o projeto do Ren-

da Cidadã incluso no texto. 
Na segunda, após reunião 
com Guedes, Bittar disse 
que quaisquer soluções de 
financiamento para o pro-
grama precisarão observar 
o teto de gastos.

Divulgação

‘Precisamos respeitar teto e orçamento’, 
diz Mourão sobre Renda Cidadã



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e per-
mis5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588

HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 1.8 
hatch completo pneus no-
vos conservado só what-
sapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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Eddie Van Halen, funda-
dor e guitarrista da banda 
de rock Van Halen, morreu 
nesta terça-feira (6), aos 
65 anos. Ele lutava contra 
um câncer de garganta há 
mais de dez anos.

A triste notícia foi con-
firmada pelo filho, Wolf-
gang Van Halen, através 
das redes sociais. “Não 
acredito que estou escre-
vendo isso, mas meu pai, 
Edward Lodewijk Van Ha-
len, perdeu sua longa e 
árdua batalha contra o cân-
cer esta manhã. Ele foi o 
melhor pai que eu poderia 
ter tido. Todos os momen-
tos que compartilhei com 
ele dentro e fora do palco 

foram um presente. Meu 
coração está em pedaços 
e eu acho que eu nunca foi 
me recuperar plenamente 
desta perda“, escreveu. A 
banda Van Halen foi fuda-
da em 1978 e já soma 12 
discos lançados.

Em 2012, Eddie foi con-
siderado “O Maior Guitar-
rista de Todos os Tempos” 
após pesquisa realizada 
pela revista Guitar World, 
contabilizando mais de 
500 mil votos.

De acordo com o site 
TMZ, ele morreu em um 
hospital em Santa Mônica, 
Estados Unidos, ladeado 
pela esposa, filho e irmão, 
Alex Van Halen.

A Netflix anunciou, em 
agosto deste ano, que 
estava com série live-

-action de Resident Evil en-
gatilhada. Desde então, “qual 
será o elenco?” é a pergunta 
que não sai da cabeça dos fãs 
da franquia de games.

Segundo o site Comic 
Book, a curiosidade acabou 
nesta terça-feira (6), após a 
Constantin Films revelar os 
nomes dos protagonistas, fa-
zendo valer, inclusive, apostas 
de alguns favoritos pelos fãs.

O elenco escalado apre-
senta Kaya Scodelario (Skins) 
como Claire Redfield, Hannah 
John-Kamen (Não Fale Com 
Estranhos; Homem Formiga 
e Vespa) como Jill Valentine, 
Robbie Amell (Duff; Pretty 
Little Liars) no papel de Chris 
Redfield, Avan Jogia como 
Leon S. Kennedy, Tom Hopper 
interpretando Albert Wesker e 
Neal McDonough dando vida 
ao personagem William Birkin.

Ainda em fase de pré-
-produção, o live-action de 
Resident Evil teve o início das 
filmagens confirmado ainda 
para este mês de outubro. Já 

o lançamento deverá aconte-
cer em 2021 na Netflix, porém 
sem data definida até então.

Série, games e cinema
A produção da Netflix se 

passará em duas cronolo-
gias. Confira a sinopse oficial 
da série na íntegra:

“Baseada em um dos ga-
mes de terror de sobrevivên-
cia mais bem-sucedidos de 
todos os tempos, Resident Evil 
contará uma nova história a 
partir de duas cronologias: na 
primeira, as irmãs de 14 anos 
Jade e Billie Wesker se mudam 

para New Raccoon City, uma 
cidade mecânica e corporativa 
que se impõe a elas justamen-
te no auge da adolescência. 
Com o passar do tempo, Jade 
e Billie percebem que a selva 
de pedras é mais do que isso 
e descobrem que o pai pode 
estar escondendo segredos 
sombrios capazes de destruir 
o mundo. Já na segunda crono-
logia, mais de dez anos depois, 
a Terra tem menos de 15 mi-
lhões de habitantes e mais de 6 
bilhões de monstros: pessoas e 
animais infectados pelo T-vírus. 
Jade, agora com 30 anos, luta 

para sobreviver nesse novo 
mundo enquanto é assombra-
da por segredos do passado 
que envolvem sua irmã e seu 
pai.”onsiderada como uma das 
maiores franquias de games a 
nível mundial, Resident Evil foi 
lançado pela Capcom em 1996, 
inaugurando o gênero Terror 
de Sobrevivência.  Desde en-
tão, mais de 100 milhões de 
jogos já foram vendidos.

A franquia também ganhou 
adaptação para as telonas. Pro-
tagonizada por Milla Jovovich, 
soma seis filmes e já arrecadou 
mais de US$ 1,2 bilhão.

Reprodução

Reprodução

Serie Resident Evil da 
Netflix tem elenco divulgado

Eddie Van Halen, 
fundador da  banda Van 
Halen, morre aos 65 anos


