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Alfredo Araújo (MDB) anuncia
total apoio a Gugu Nader (PSL)

ALFREDO ARAÚJO (MDB)

Professor Alfredo Silva
Araújo (MDB) anunciou nesta segunda-feira, 10, que deixou seu projeto de disputar a
sucessão eleitoral em
Itumbiara e vai compor a
chapa encabeçada por Gugu
Nader (PSL) nas eleições
municipais deste ano.
Alfredo disse que os projetos do pré-candidato a prefeito Gugu Nader (PSL) ficam
mais próximos de seus ideiais
de ver uma cidade se consolidando através do verdadeiro desenvolvimento, com
obras concretas e que vá de
encontro aos anseios da população. No seu entendimento, Professor Alfredo Araújo
entende que esta união é muito importante para processo
politico de Itumbiarta, pois torna a chapa ainda mais forte e

com forças para brigar diretamente pela sucessão de forma direta.
O MDB, além de ter um
bom tempo de televisão, conta com considerável número
de eleitores que continuam
dando sua preferência em votar onde tem candidatos do
partido, o que não deixa de
ser ganho a mais para a chapa liderada pelo prefeitável
Gugu Nader.
Por sua vez, o précandidati a prefeito Gugu
Nader (PSL) continua trabalhando para manter com a estrutura do partido em alta,
com todos focados em seus
respectivos projetos e a chegada do MDB reforça muito
seu projeto para comandar
Itumbiara na gestão 2021/
2024.

GUGU NADER (PSL)
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Para quem defende a liberdade e acredita na
igualdade entre as pessoas, onze de agosto é
um dia que merece ser comemorado.
Afinal, reconhecer a importância desta data é
uma questão de ORDEM.
11 de Agosto - Dia do Advogado

DR. WANDERLEI
DOMINGOS
Médico anestesista

DIA DO ADVOGADO
Não poderíamos deixar de homageá-lo nesta data
tão importante para a Classe.
Parabéns Colega Advogado, que luta diariamente
pela manutenção da justiça e cumprimento da Lei.

DIA DO

ADVOGADO
11 DE AGOSTO
A busca pela verdade é uma
luta de todos, mas somente
uma profissão faz dessa luta o
seu ofício.
Nossa homenagem a todos
aqueles conciliam
diariamente Justiça e Direito

Ricardo
Le Sénéchal
Advogado

MÁRCIO
RODRIGUES
VIEIRA
Presidente da OAB
Subseção de Itumbiara
Não podemos deixar passar uma
data tão importante, para uma das
profissões mais antigas do mundo.
Dia 11 de agosto é o Dia dos
Advogados. Por isso, mande um
recado para aqueles que nos defendem sempre que precisamos.
Parabéns a estes grandes profissionais!
Fabiano Dantas,
Vladimir Rezende
e Abner Rezende

Letícia e Rodrigo Pereira Moreira
e Divino Luiz Moreira

Rua Dr. Valdivino Vaz, 292,
Centro, 2 Andar, Sala 23

Ser advogado é ser bom,
quando necessário.
Ser justo, sempre.
Ser intransigente com a
injustiça e a ilegalidade.
Ser solidário com o inocente
e ser duro com o infrator....
Parabéns a todos os advogados (as) de Itumbiara e região!

GERALDO MATEUS
Advogado e ex-presidente da
OAB Subseção de Itumbiara

RMD Advocacia
& Consultoria
O Direito é a mais universal das aspirações
humanas, pois sem ele não há organização social.
O Advogado é o seu primeiro interprete.
Se não considerares a tua, como a mais nobre da
profissão sobre a Terra, abandona-a, porque não és
Advogado. Parabéns a toda classe de advogados!
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JUCEG (I)- Foram constituídos mais de 2,5 mil empreen-

JUCEG (II)- Acumulado atual de janeiro a julho também

dimentos em todo o Estado, número 18% maior do que o

está acima dos anos anteriores, apontam dados da Juceg.

observado em julho de 2019, e de quase 70% superior ao

Mesmo com uma pandemia em curso, Goiás conseguiu bater

mesmo período de 2016.

mais um recorde na área econômica.

Marcos do PT

Tárcio

Marcos Ferreira – PT é
mais um dos pré-candidatos a vereador do partido
para as eleições municipais
deste ano e pensando em
sua aprovação na convenção ele tem trabalhado com
a finalidade de buscar obter um bom número de
apoiadores de seu projeto para que o resultado possa ser bem satisfatório e alcançar a
vitória nas urnas e se tornar um representante
petista na Câmara Municipal de Itumbiara.

Tárcio Ribeiro é funcionário
público municipal que ao longo dos anos cultivou centenas
de amizades, justamente por
sua simplicidade e seu jeito
cativante de comunicar com
as pessoas e agora tem seu
nome entre os pré-candidatos
vereadores pelo Solidariedade
e mesmo antes da convenção, já conta com um
grupo de pessoas que vem demonstrando total
interesse em contribuir com sua eventual candidatura. Tárcio é de família itumbiarense de grande conceito no município, que é um fator positivo pra sua jornada eleitoral.

Nayara
Nayara de Castro Arcanjo
Lima, filiada ao PROS faz
parte da lista de précandidatas a vereadora
pelo partido nas eleições
municipais de 15 de novembro deste ano. Ela é funcionária pública municipal e
sempre foi muito participativa em suas atividades, seja na vida profissional ou pessoal e
agora na condição de pré-candidata ela pretende colocar todo seu conhecimento em favor, caso realmente confirme sua candidatura.

Laerte
Empresário Laerte Gouveia
poderá ser mais um dos
candidatos a vereadores
pelo Solidariedade e seu
nome faz parte da lista dos
pré-candidatos na disputa
pelas 12 vagas na Câmara
Municipal. Laerte é um empresário conceituado em Itumbiara e não será
difícil conquistar apoio daqueles que o conhece, justamente pela forma conduto ilibada ao
longo dos anos e por todo trabalho social que
desenvolveu.

Mara Rastrello
Entre os nomes femininos
o Solidariedade conta com
a pastora Mara Rastrello
que buscará a aprovação na
convenção do partido e automaticamente uma vaga
na Câmara Municipal de
Itumbiara e para tanto vem
trabalhando com muita determinação para que
possa conseguir o maior número de apoio para
que seu projeto de ser vereadora, possa tornar realidade com a participação direta de um
grande número de pessoas.

DEM desidratado
Está praticamente definido que Eliana do
Samir (DEM) não disputará a reeleição nas
eleições municipais deste ano em Itumbiara,
o que será um grande desfalque para partido, já eu ela é considerada uma das
puxadoras de votos, o que contribuiria muito
com a legenda para conseguir o quociente
eleitoral e conseqüentemente garantir a representação na Câmara Municipal. A possível não candidatura de Eliana do Samir pode
desidratar a chapa e ocasionar em outras
baixas, o que complicaria o partido para alcançar votos suficientes para garantir uma
vaga na Câmara Municipal de Itumbiara para
a legislatura 2021/2024. Nos bastidores a
informação é que existe uma grande preocupação em manter a base unida e ter uma
chapa competitiva nas eleições programadas para 15 de novembro.

PRTB Mulher

Mário Santos (PROS) confirmou sua pré-candidatura a
vereador e para ter condições
de disputar as eleições municipais deste ano deixará seu
cargo de coordenador da feira livre nesta sexta-feira. Mário é de família tradicional de
Itumbiara e ao longo dos anos tem tido atuação
importante na prefeitura de Itumbiara, onde consegui manter a feira livre sempre bem organizada. Na foto com a esposa Ironilda.

Tio Áureo

Novos e Usados

Tio Aureo – PTC será uma das
opções do partido para disputar as eleições municipais
este ano e concorrer a uma
cadeira na Câmara Municipal.
Bastante conhecido na área
de transporte escolar, ele entende que esse é um bom
momento para enfrentar as urnas, pelo fato de
conhecer muito bem Itumbiara e saber de suas
reais necessidade e quer dar sua contribuição
para melhorar a cidade onde mora.

Quando se imaginava que
fosse acontecer um
afunilamento e a conseqüente redução do número de pré-candidatos a prefeito em Itumbiara, está
justamente acontecendo
ao contrário com surgimento de novos nomes,
inclusive por partidos que muitos acreditavam
que estavam extintos no município, já que até
então não se registrava nenhuma movimentação que pudesse levar ao surgimento de novos nomes na disputa.
Jaimiro faz parte da
lista de pré-candidatos a vereadores pelo
PV, e garante ter
aprendido muito nos
últimos anos a lidar
no meio político e
que se sente pronto
pra disputar as eleições deste ano e
ajudar o partido que acompanhará o candidato a prefeito pelo PP Dr. Murilo Borges, onde
seu partido terá Luciano Franco como candidato a vice-prefeito, o que afirma ser um ponto muito positivo para todos que compõe o
grupo.

Valdeir Enfermeiro
Valdeir Enfermeira tem uma vida dedicada em
servir ao próximo, seja na área de saúde, seja
na Associação de Moradores de bairros, onde
teve grande atuação por longos anos, seja na
sua vida pessoal, onde sempre foi muito
prestativo, atencioso e dono de uma simplicidade incrível, motivo de elogios por todos aqueles que o conhece. Funcionário público municipal, sempre atuou na área de saúde e ao longo
dos anos, centenas de pessoas já contou com
sua atenção, e durante todo esse tempo prestou um serviço de qualidade e muito transparente, sendo o mais agradável possível, deixado claro que a vida das pessoas vale muito e
por esse motivo sempre foi dedicado no tratamento das enfermidades depessoas que muitas vezes nem conhecia. Valdeir já foi vereador,
diretor do CAIS e agora esta a na UPA onde
vem se dedicando ao máximo para que todas
as pessoas possam ter um atendimento
humanizado, ágil e eficiente, por saber que saúde
não pode esperar, por mais simples que algum
sintoma possa parecer. Sempre atento a todos
os detalhes ele trabalha para que todos possam acreditar que tudo de bom que você faz,
reflete positivamente em outras pessoas.

Haryelle

Viviane

Haryelle Vitorino, mulher negra, cantora, guerreira e muito determinada, é mais um
nome novo que surge na política itumbiarense. Ela já
usou as redes sociais pra
informar que é pré-candidata
a vereadora em Itumbiara e
garante vir com uma proposta diferente e espera contar com a confiança daqueles que lhe
acompanha através da música e em sua vida
pessoal.

Viviane Cardoso (Avante),
tem trabalhado com muita
intensidade, buscando obter um bom número de pessoas que possa enganjar
em seu projeto político a
partir das convenções do
partido e seu nome seja
aprovado para disputar
uma das 12 cadeiras da
Câmara Municipal de Itumbiara. Sempre com
muita disposição para enfrentar os desafios
diários, ela não tem dificuldades para encarar
o processo eleitoral e brigar diretamente por
seu ideal, que é ser a representa feminina no
legislativo Itumbiara a partir de primeiro de janeiro.

Planejamento
Mário Santos

Já são 8

Jaimiro

Advogado Dr. Marcelo Rodrigo
está entre os pré-candidatos
a vereadores do Solidariedade e a expectativa é muito
grande sobre sua aprovação
na convenção do partido, já
que o mesmo vem buscando
montar uma boa base de
apoio, para que possa disputar com igualdade com os
demais postulantes a uma
das 12 vagas na Câmara Municipal de Itumbiara.
Confiança e muito trabalho é o que vem sendo
pregado por ele neste seu novo projeto.

Marcinho Cajú é mais uma
das opções do PRTB para
disputar uma das vagas do
partido nas eleições municipais programadas para o
dia 15 de novembro. Bastante conhecido por sua
irreverência, com ampla participação na parte musical,
esportiva de Itumbiara, ele quer buscar uma
das 12 cadeiras na Câmara Municipal e vem
trabalhando muito para que seu nome seja
aprovado nas convenções e ele possa participar do pleito.

RENER CUNHA Móveis Cunha

Uma possível escolha do vereador Dr. Alcides
Pacheco para compor a chapa majoritária de
Dione Araújo – DEM poderá atrapalhar no projeto do Podemos em conseguir eleger um
vereador, já que ele é considerado um dos
puxadores de votos e sem a sua participação, o partido pode ter dificuldades para alcançar o quociente eleitoral e assegurar sua
representatividade na Câmara Municipal de
Itumbiara.

Marcelo Rodrigo

Marcinho Cajú

PRTB está trabalhando firme para fazer com que a
mulher tenha uma participação cada vez mais efetiva na política itumbiarense, não ficando apenas elegendo seus representantes, mais acima de tudo discutindo política e as necessidades da cidade do município, apontado sugestões e contribuindo de forma considerável para que possa haver uma verdadeira
mudança estrutural em todos os setores.

Dr. Alcides vice?

Os partidos buscam encontrar mecanismos para
manter motivados e a realização de palestras
com profissionais qualificados em justiça eleitoral e planejamento de campanha, direcionados
aos pré-candidatos faz parte desta estratégia,
principalmente neste momento complexo, onde
o foco deverá ser mesmo o trabalho através de
redes sociais.

Articulação política
Nos bastidores por menos que passa parecer,
existe uma grande movimentação em relação
a política itumbiarense, com determinados précandidatos a prefeito sendo ágil na articulação e arrebanhando novos adeptos a seus projetos e aquele que souber melhor aproveitar
os contatos pode levar vantagem e contar com
um grupo mais forte pra enfrentar as disputas
programadas para 15 de novembro.

HELMINTON ALVES
Leitor assíduo do FN

Página 4

Terça-feira, 11 de Agosto de 2020

Noite Poética e Cultural da AILA é
cancelada por conta da pandemia
O presidente da AILA – Academia
Itumbiarense de Letras e Artes é o médico e escritor Húdson Espíndola. Ocupante
da cadeira 08, reservado para letras, é
autor das Obras Retalho Humano, Cicatrizes do Cotidiano, Poeta Nas Avenidas
e Atos e Vidas.
A diretoria 2019/2020 comunica que
a Noite Poética e Cultural, agendada para
o próximo dia 29 de agosto, está cancelada em decorrência da pandemia do
novo coronavírus.

HÚDSON Espíndola

“O direito é a mais universal das
aspirações humanas, pois sem ele não há
organização social. O Advogado é o seu
primeiro intérprete. Se não considerares a
tua, como a mais nobre da profissão
sobre a terra, abandona-a, porque não és
Advogado.”
Homenagem aos
advogados
pela passagem do
Dia 11 de Agosto

Pindoba filia no PSL e lança
pré-candidatura a vereador
Filiado ao PSL e com as baterias
carregadas de energia para disputar
as eleições municipais deste ano em
Itumbiara, Pindoba vem trabalhando
junto a população independente de
política, ativista e defensor dos animais, onde através de sua empresa
de rações procura sempre dar o máximo pra cuidar de animais de rua.
Pindoba com logos a os de atuação na comercial, nos anos 90 foi
gerente geral da Coca-Cola em
Itumbiara, representante de vendas
atacadista e nos anos 2000 foi presidente da Cooperativa de Alimentação dos funcionários da Prefeitura de
Itumbiara. Atualmente tem uma loja
de rações animais na Avenida
Itarumã.
Convidado para filiar-se ao PSL,
aceitou de pronto e colocou seu
nome a disposição do partido para disputar umas das vagas n Câmara Municipal de
Itumbiara, pois seu trabalho junto a população do município lhe credencia a fazer parte do
grupo de pré-candidatos do partido e com muito respeito a todos, tentar alcançar seu
objetivo que é de vencer o pleito.
Pindoba vê a necessidade de profundas mudanças na política itumbiarense e acredita
que esse é o momento de pessoas que acreditam no potencial da cidade e tem como
objetivo contribuir com profundas transformações que o município necessita párea seu
verdadeira desenvolvimento.

JOSÉ MÁRIO
JÚNIOR
Advogado

Pai palavra doce e bonita. Pessoa de fibra
e coragem, eu amo amar você. Na vida às
vezes, por medo ou vergonha, deixamos
de dizer o que sentimos e isso pode ser
ruim, pois quando você desejar dizer já
pode ser tarde demais.
Feliz Mês dos Pais!

Joédis
Marques
Professor e ex-prefeito
de Centralina

ALDO
DESIDÉRIO
Advogado
Nosso abraço a todos os
pais de
Panamá e região, pelo
seu dia, que seja uma
data celebrada com muito amor, carinho e paz.
Feliz Mês dos Pais!

