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projeto Sinal Vermelho

Lissauer Vieira reforça 
combate à violência contra 

mulher e defende maior 
punição aos agressores

campanha
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Primeira dama Gracinha Caiado lidera 
trabalho da Organização das Voluntárias 
em todos os 246 municípios, levando 
alívio para a pessoas em situação de 
carência social e econômica 
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R$ 92,2 BILhÕES 
Economia do campo deve crescer em 
Goiás mais de 10% em relação ao ano 
passado e alcança números históricos

GoVerno  | 6

aGropecUÁria em alta 

pRODUÇÃO 
GOIana VaI a 

R$ 92,2 BILhÕES 
Economia do campo deve crescer em 
Goiás mais de 10% em relação ao ano 
passado e alcança números históricos

GoVerno  | 6

aGropecUÁria em alta 

pRODUÇÃO 
GOIana VaI a 

R$ 92,2 BILhÕES 
Economia do campo deve crescer em 
Goiás mais de 10% em relação ao ano 
passado e alcança números históricos

GoVerno  | 6

aGropecUÁria em alta 

pRODUÇÃO 
GOIana VaI a 

R$ 92,2 BILhÕES 
Economia do campo deve crescer em 
Goiás mais de 10% em relação ao ano 
passado e alcança números históricos

GoVerno  | 6

aGropecUÁria em alta 

pRODUÇÃO 
GOIana VaI a 

R$ 92,2 BILhÕES 
Economia do campo deve crescer em 
Goiás mais de 10% em relação ao ano 
passado e alcança números históricos

GoVerno  | 6

política | 3

Saúde

Durante reunião 
com Ronaldo Caiado, 
Marcelo Queiroga 
projeta 109 milhões 
de vacinas

cOVID-19
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n   Na visita que fez a Gustavo 
Mendanha, em seu gabinete em 
Aparecida, o ex-presidente da As-
sembleia jardel Sebba ligou para o 
ex-governador Marconi Perillo e o 
pôs em contato direto com o prefei-
to. Conversa de 15 minutos.

n   Dizem por aí que o senador 
Vanderlan Cardoso, mirando o 
longo prazo, estaria conspirando 
contra o acordo com o MDB que 
colocaria Daniel Vilela como vice 
da chapa da reeleição do gover-
nador Ronaldo Caiado em 2022.

n   No escritório político de Iris 
Rezende, na av. T-4, atua um en-
tusiasta da candidatura do velho 
cacique a senador, na chapa do 
governador Ronaldo Caiado: é o 
conselheiro aposentado do TCM 
Paulo ortegal, que sonha em ser 
o 1º suplente. 

n   Não é que os deputados es-
taduais Talles Barreto, do PSDB, 
Henrique Arantes, do MDB, e 
Lucas Calil, do PSD, estariam co-
gitando ir para a base de apoio 
do governador Ronaldo Caiado 
na Assembleia. É que eles já fo-
ram.

n   Ao entregar escrituras a empre-
sários que receberam áreas doadas 
em Aparecida, o prefeito Gustavo 
Mendanha exaltou seu antecessor 
Ademir Menezes e não mencionou 
Maguito Vilela, verdadeiro criador 
dos polos industriais do município.

n   Uma chapa com o governa-
dor Ronaldo Caiado disputando 
a reeleição, Lissauer Vieira como 
vice e Daniel Vilela na corrida 
pelo Senado não está descarta-
da – e, a bem da verdade, é de-
fendida com ênfase na ala mais 
pura do DEM.

n   Sem alarde, o presidente esta-
dual do PP Alexandre Baldy tem 
insistido na filiação do presidente 
da FIeG Sandro Mabel, como al-
ternativa para ser lançado como 
candidato a governador. hoje, 
Mabel está filiado ao MdB.

n   O Paço Municipal comemorou 
o sucesso da Maratona da Vaci-
nação, que recuperou o atraso 
de Goiânia no processo de imu-
nização contra a Covid-19. É o 
varejão em que Rogério Cruz in-
veste para suprir a falta de pro-
jeto para Goiânia.

n   o governador Ronaldo Caiado 
fechou o projeto de implantação 
das Policlínicas regionais: até o fi-
nal do seu mandato, serão 8, das 
quais 4 já estão em pleno funcio-
namento. Mais: as restantes de-
verão ser inauguradas neste ano. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Muito objetivamente, uma análise publicada pelo Jornal Opção, competente 
como sempre, assinala que toda a movimentação visando a eleição de 2022 
depende, hoje, do posicionamento que vier a ser adotado pelo governador 
Ronaldo Caiado – que, até agora, só assumiu que vai procurar ampliar a sua 
base de sustentação, mas não evidenciou preferências nem deu detalhes. 
Sem Caiado definido, nada para de pé. Embora falando em buscar mais par-
tidos para a coligação da reeleição, o governador segue adiando para o início 
do ano que vem as articulações, repetindo, com ênfase, entretanto, um pou-
co reduzida, que a prioridade continua a ser o enfrentamento à pandemia 
– no que está correto e merece aplausos. Mas é cada vez mais difícil segurar: 
as bases do MDB, por exemplo, em especial as suas quase três dezenas de 
prefeito, com exceção basicamente do “menino de Aparecida”, Gustavo Men-
danha (dizem que Marconi Perillo enviou na cabeça dele a ideia de que pode 
repetir em 2022 o fenômeno do “moço da camisa azul” de 199), querem e 
até exigem a antecipação da aliança, claro, de olho no aprofundamento das 
parcerias administrativas com o governo do Estado e reflexos imediatos nas 
suas respectivas gestões. Será muito difícil segurar essa onda: se todo mun-
do sabe que, lá na frente, haverá uma composição satisfatória para todos, 
porque não usufruir desde já das vantagens desse arranjo?  

 
MENDaNHa BlEFa ao ESpalHaR QUE tEM pESQUiSa coM íNDicE DE 20%
o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha espalha que dispõe de uma pesquisa que indicaria o seu nome com 20% das intenções de votos para governador, 
se a eleição fosse hoje. Mas, espertamente, não mostra nem publica o levantamento, lembrando que, neste ano, é livre a divulgação de avaliações eleitorais (a 
exigência de registro no Tribunal Regional eleitoral só existe no próprio ano do pleito). Podem anotar, leitoras e leitores: é chute de Mendanha. Se ele tivesse como 
comprovar, ainda que por um instituto de segunda linha, que é dono de um índice como esse de 20%, isso já estaria visível em algum veículo amigo, dos muitos 
que a prefeitura aparecidense alimenta com as suas fartas verbas de publicidade. Seria um fato político avassalador. Mendanha, se aparecer acima de traço em 
qualquer prospecção de voto, não passa de alguns pontos percentuais, equivalentes ao peso do eleitorado da sua cidade no conjunto do estado, talvez 3% ou com 
muito otimismo 4%. ele existe em Aparecida, mas é um ilustre desconhecido por esse Goiás afora, como diria o memorialista joaquim Rosa, de saudosa memória. 

ViSita DE DÓRia a GoiÂNia acaBoU EM tRapalHaDa GENERaliZaDa
A visita do governador de São Paulo joão dória a Goiânia acabou em uma monumental trapalhada. Rendeu pontos negativos para Marconi Perillo, henrique 
Meirelles e Alexandre Baldy, que fazem jogo duplo ao manter proximidade com dória, todos os três visando a manter os seus empregos (por conta do almofadinha 
paulista, Marconi é consultor da CSN e Meirelles e Baldy são secretários do governo de SP), mas evitando um compromisso político maior, principalmente com a 
candidatura presidencial. o governador queria um compromisso explícito do PSdB goiano, tanto que trouxe banners para decorar a sua reunião com os tucanos 
locais indicando apoio claro e indubitável, o que não aconteceu. e Meirelles e Baldy acabaram cobrados pela proximidade com o governador Ronaldo Caiado, cuja 
chapa querem integrar em 2022, mas se beneficiando das comodidades do naco de poder ocupado pelo PSDB em São Paulo. Um desastre generalizado.

UM líDER DaS ESFERaS MaiS altaS Da política pREciSa DE FoRMaÇÃo iNtElEctUal E política 
Não tem sentido alguém que se apregoa “irmão” e “leal” em relação ao presidente estadual do MdB, daniel Vilela, passar o tempo 
todo articulando para sabotar a aliança entre o partido e o governador Ronaldo Caiado, que abrirá as portas de 2026 para daniel 
como governador (com a renúncia de Caiado para se candidatar ao senado) e na sequência como candidato à reeleição, com 
grandes chances de encarnar um projeto eleitoral vitorioso – capaz até de criar um eixo de poder historicamente revolucionário e 
duradouro em Goiás. Mas é o que Gustavo Mendanha está fazendo, hoje abertamente em “guerra fria” contra daniel, cavalgando 
um blefe sem tamanho ao apostar na possibilidade de acolhimento da tese suicida da candidatura própria em 2022 entre as bases 
emedebistas. o que se tem aí é o resultado da imaturidade, da inexperiência e da falta de preparo intelectual da parte do prefeito 
aparecidense, que não é dado a nenhum tipo de aprofundamento analítico, até mesmo pela falta de formação – tem o curso supe-
rior de professor de Educação Física. Nada contra esse tipo de profissional, ao contrário. Mendanha é que desmerece a categoria.

pRoF. alciDES poDE SE DESpEDiR Do pp, oNDE JaMaiS tERÁ QUalQUER iMpoRtÂNcia
Algum tempo atrás, o deputado federal Prof. Alcides elaborou um relatório sobre o que define como situação precária do PP em Goiás e encaminhou para 
o presidente nacional do partido Ciro Nogueira. Não recebeu nenhuma resposta. Ciro é aliado de Alexandre Baldy, que, a propósito, acaba de fixar residên-
cia em Brasília, portanto continuando a dirigir o Progressistas (esse nome é uma piada pronta) à distância, trabalhando em São Paulo como secretário de 
Transportes Metropolitano de São Paulo (responsável pelo maior prejuízo da história do metrô da capital paulista), e morando no distrito Federal. o rela-
tório do professor Alcides está correto, ao apontar a legenda como fragilizada no estado, responsabilizando Baldy por essa situação, o que é verdade. Mas 
não deu em nada. há negócios unindo o presidente goiano e o presidente nacional do Progressistas, ambos políticos do pior tipo possível, processados 
por corrupção e somente se movendo mediante interesses inconfessáveis. o PP é um horror. e quem milita na legenda é cúmplice: sai daí, Prof. Alcides. 

MaRcoNi SÓ GoStaVa DE pUXa-SacoS E REpElia, coMo aiNDa REpElE, opiNiÕES cRíticaS
Ingenuamente, jornais e blogs registraram que o ex-governador Marconi Perillo está voltando à política. Ilusão. o tucano-mor de Goiás sofre de 
desgastes insuperáveis, resultados da sua conduta como governador, quando foi tolerante com a corrupção e a perpetuação de um grupo que nunca 
teve compromisso com Goiás e cuidou apenas da sua sobrevivência, afinal terminando em um desastre administrativo sem tamanho. Rodeado pelos 
joões Furtados, josés Carlos Siqueiras e jaymes Rincons, Marconi não poderia mesmo terminar bem. Foi alertado, no mandato que se iniciou em 
2015, por Thiago Peixoto e por Vilmar Rocha, mas preferiu seguir com os puxa-sacos de sempre, dentro da sua característica de reagir mal a opiniões 
contrárias e só aceitar cabeças balançando para cima e para baixo, coniventes. deu no desastre que deu, irreversível. 

SE a aNtEcipaÇÃo Da aliaNÇa DEM-MDB É iNEVitÁVEl,
poR QUE NÃo USUFRUiR DESDE JÁ DaS SUaS VaNtaGENS?
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Durante reunião com Caiado, ministro 
da Saúde projeta 109 milhões de vacinas

o governador Ro-
naldo Caiado e o 
secretário de Esta-

do da Saúde, Ismael Ale-
xandrino, participaram, 
nesta terça-feira (13/07), 
de reunião com o minis-
tro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. O encontro, 
realizado de forma remo-
ta, também contou com 
a presença de chefes do 
Executivo de várias Uni-
dades da Federação e foi 
inteiramente pautado so-
bre a vacinação no Brasil.

De acordo com Ismael 
Alexandrino, foi discutida 
uma prévia do calendário 
de entrega de vacinas no 
País. “A previsão é de que, 
em julho, sejam entre-
gues 41 milhões de uni-
dades aos estados. Para 
agosto, são esperadas 68 
milhões de doses”, deta-
lhou. Ele ressaltou, ainda, 
que “para julho a expec-
tativa é boa. Para agosto 
melhor ainda”.

O governador Ronaldo 
Caiado foi o único que se 

posicionou frente ao anún-
cio de que o Governo de 
São Paulo terá 30 milhões 
de vacinas extras para que, 
até 20 de agosto, complete 
o calendário. O chefe do 
Executivo goiano pediu ao 
ministro Queiroga que isso 
fosse observado, tendo em 
vista que todos os estados 
estão seguindo a distribui-
ção do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI).

“Nós entendemos que 
há uma diferença entre a 
população de um Estado 

e outro, mas não desse 
montante de 30 milhões 
de doses que possibili-
taria uma unidade an-
tecipar radicalmente a 
campanha. Isso geraria 
uma desigualdade da co-
bertura vacinal no País, 
algo que não é previsto 
pelo PNI”, defendeu Isma-
el Alexandrino. Ainda se-
gundo ele, o Ministério da 
Saúde (MS) informou que 
enviará um retorno sobre 
o assunto para o próprio 
governador Caiado.

“Independentemente 
da forma que essas va-
cinas entraram no Brasil, 
se adquiridas, doadas ou 
fruto de um determinado 
acordo, não há justificati-
va para que uma unidade 
as tenha em detrimento 
das outras”, ponderou o 
secretário. “Essas doses 
devem ser compensadas, 
de alguma forma, na dis-
tribuição global do Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações para os demais 
estados”, observou. 

em 
videoconferência 
entre Marcelo 
Queiroga e 
governadores, 
são discutidos 
temas como 
estratégia para 
distribuição 
de doses entre 
estados e 
municípios, 
antecipação do 
intervalo entre 
imunizantes, 
retorno das aulas 
presenciais e 
vacinação de 
adolescentes
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O governador Ronaldo Caiado foi o único que se posicionou frente ao anúncio de que o Governo de São Paulo terá 30 milhões de vacinas extras para que, até 20 de agosto

Além disso, também foi 
pontuado pelo ministro 
sobre a antecipação de 
calendários de vacina-
ção que alguns estados 
estão adotando. Foi de-
batido que, em relação 
à vacina do laboratório 
Pfizer, não há maiores 
problemas em se adotar 
o intervalo de 12 sema-
nas entre doses adota-
do no Brasil, visto que 
a primeira aplicação é 
extremamente eficiente, 

contribuindo para am-
pliar o maior número de 
vacinados possível.

Até o momento, Quei-
roga deixou claro que 
não é recomendada a 
intercambialidade de 
vacinas, inclusive para 
gestantes. “Do ponto de 
vista de política nacio-
nal ele deixou claro que, 
por enquanto, não vai 
acontecer. Entretanto, 
esse assunto é algo já 
debatido no Estado de 

Goiás, que aguarda um 
parecer das sociedades 
médicas sobre o tema”, 
ressaltou o secretário.

Ismael pontuou que, 
durante a reunião, foram 
abordados os parâme-
tros para distribuição 
de doses adotados pelo 
Ministério da Saúde, por 
meio do PNI. Os cálculos 
consideram os números 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) e os dados 

históricos da campanha 
de vacinação contra a 
influenza (H1N1). 

“Visto a desatualiza-
ção dessas informações, 
esses critérios estão 
gerando distorções en-
tre os estados e municí-
pios, já que uns avançam 
mais na idade que os ou-
tros. Assim, pontuamos 
a questão ao Ministério 
da Saúde, que vai tentar 
corrigir essa situação”, 
afirma o secretário.

Volta às aulas
Durante o encontro 

virtual, o ministro da 
Saúde foi enfático ao 
afirmar que o retorno 
das aulas não depende 
somente da vacinação 
integral dos professo-
res. Ele disse que já há 
um movimento dos es-
tados para que os alu-
nos retornem às salas 
de aula. “Em Goiás re-
tornaremos em agosto 
com a grande maioria 

dos professores, quiçá 
a totalidade deles, já 
vacinados”, reforçou Is-
mael Alexandrino.

Sobre uma parcela 
da população em idade 
escolar, foi pontuado a 
possibilidade de, fin-
dada a campanha para 
maiores de 18 anos, 
iniciar a vacinação para 
o público entre 12 e 17 
anos, iniciando por gru-
pos com comorbidades 
ou deficiências.
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Volta às aulas e antecipação do calendário 
de imunização também vão ser discutidas
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Deputados elogiam produtividade e 
condução de Lissauer Vieira  na Alego

os deputados estadu-
ais goianos avaliam 
como bastante po-

sitiva a produtividade da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás neste primeiro se-
mestre de 2021. Segundo 
eles, o modelo de sessões 
híbridas foi bem sucedido 
porque garantiu segurança 
sanitária aos servidores e 
aos deputados sem perda 
de produtividade.

Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ), o deputado 
Humberto Aidar (MDB) diz 
que a “avaliação do semes-
tre é a melhor possível”. Se-
gundo ele, “nada se compa-
ra com a sessão presencial 
por se tratar de um parla-
mento, onde a essência é 
o contraditório e o olho no 
olho”, mas os resultados 
foram acima do esperado. 
“A Alego foi vanguarda nas 
sessões remotas e depois 
nas híbridas, fomos os pri-
meiros a instituir esses dois 
modelos, fizemos todas as 

sessões dessa forma híbri-
da neste semestre, votamos 
todas as matérias, inclusive 
dezenas muito importantes, 
não ficou nada pendente, 
então, dentro das várias 
dificuldades que a pande-
mia impôs, a Alego pro-
duziu um resultado acima 
da média, não houve uma 
sessão sequer que deixou 
de ser realizada por falta 
de quórum, incluindo aí 
sessões ordinárias, comis-
são mista e CCJ”, ressaltou.

Para Aidar, o presidente 
Lissuaer Vieira (PSB) “con-
duziu a Casa com maestria, 
respeitando a oposição, as 
diferenças partidárias, sem-
pre abrindo espaço para 
todos”. Aidar destaca que 
Lissauer “sabe tocar a Casa 
como um Poder Legislativo 
de verdade, é alguém sim-
ples e com uma condução 
muito boa”. Sobre o futuro, 
ele diz esperar que a vaci-
nação avance bastante e “a 
gente possa um dia deixar 
a sessão híbrida para ser 

quase toda presencial”. Mas 
a sessão híbrida veio para fi-
car, na opinião dele. “Foi um 
instrumento que descobri-
mos na dor, mas que pos-
sibilitou vários deputados 
participarem das sessões 
dos lugares mais distan-
tes possíveis e que pode 
ser permanente no futuro 
para servidores e deputa-
dos”, arrematou.

Parlamentar de oposi-
ção ao governo, a deputada 
Lêda Borges (PSDB) tam-
bém destacou a boa condu-
ção dos trabalhos por parte 
da Presidência. “Parabenizo 
as conduções do trabalho 
pelo presidente Lissauer, as 
sessões híbridas foram bem 
conduzidas, nós consegui-
mos aprovar e votar proje-

tos importantíssimos, tanto 
nossos como os do Poder 
Executivo, a Casa sempre 
analisou com cuidado e 
votou no que achou me-
lhor, sempre votando pelo 
povo goiano e a favor do 
desenvolvimento do nosso 
Estado”, analisou. A opinião 
dela foi compartilhada por 
Gustavo Sebba (PSDB). “O 
desempenho da Casa foi 
extremamente produtivo, 
mesmo com as dificuldades 
da pandemia. Nunca deixa-
mos de fazer nenhuma vo-
tação de projeto de deputa-
do ou do governo. O modelo 
de sessão híbrida foi muito 
bem aceito, quem sentiu se-
gurança foi presencialmen-
te, enfim, tudo foi feito com 
as medidas adequadas de 

segurança, foi um pioneiris-
mo da Alego e do presiden-
te Lissauer, que conduziu 
tudo muito bem, até para 
mim que sou membro da 
oposição”, ressaltou Gustavo. 
“Os temas polêmicos chega-
ram na Casa e foram debati-
dos com o público, mesmo 
de forma híbrida, houve sim 
sabedoria na condução do 
trabalho”, completou.

Também do PSDB, Talles 
Barreto disse que “o presi-
dente Lissauer tem realiza-
do um excelente trabalho 
na condução do legislativo 
goiano”. Apesar do momen-
to difícil, enfrentando uma 
pandemia, “a Assembleia 
Legislativa conseguiu man-
ter a realização das sessões 
de forma remota e, poste-

riormente, de forma híbrida, 
graças às tecnologias que 
foram implantadas”. Segun-
do Talles, Lissauer atua de 
forma democrática e repu-
blicana nas decisões, ou-
vindo a opinião dos pares, 
incluindo aí um possível 
retorno das sessões, “priori-
zando a saúde e segurança 
dos parlamentares e servi-
dores”. Talles elogia todos da 
Casa por “conseguir manter 
o rendimento que tínhamos 
antes da pandemia, e o rit-
mo de produtividade da 
Casa com apresentação 
de matérias, realização de 
reuniões das comissões, 
tramitação e aprovação de 
projetos de deputados e do 
Poder Executivo com foco 
na população goiana”.

Parlamentares de situação e oposição 
avaliam como positivo os trabalhos 
do primeiro semestre de 2021. Para 
eles, houve grande produtividade 
mesmo com as restrições 
impostas pela pandemia da covid-19
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Os deputados também elogiaram a firmeza do presidente Lissauer Vieira na condução das sessões remotas e híbridas

Reforçando sua atenção às 
iniciativas voltadas para 
o combate e prevenção à 
violência doméstica, o pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego), 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), vem atuando no âm-
bito do Parlamento goiano 
para desenvolver ações 
que visem a segurança e 
o auxílio às mulheres víti-
mas de agressão dentro do 
núcleo familiar. Uma des-
sas medidas é o ‘Protocolo 
Sinal Vermelho’, projeto de 
sua autoria, apresentado 
em parceria com a Asso-
ciação dos Magistrados de 
Goiás (Asmego) e que tem 

como objetivo a integra-
ção operacional dos Pode-
res Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além do Minis-
tério Público, com o intui-
to de garantir proteção às 
vítimas de algum tipo de 
violência, facilitando-lhes 
o pedido de socorro.

Aprovado por unanimi-
dade pelos parlamentares 
goianos e já sancionado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, o projeto consis-
te no pedido de socorro 
denominado “Sinal Ver-
melho”, em que a mulher 
agredida se aproximará de 
pessoa próxima dizendo 
“sinal vermelho” ou atra-

vés de sinal, de preferência 
vermelho, feito pela vítima 
na palma da mão na for-
ma de um “X” com caneta, 
batom ou qualquer outro 
material acessível. A de-
núncia para quem passar 
por situação de violência 
ou quer ajudar alguma ví-
tima, pode ser feita pelo 
telefone 180.

Segundo Lissauer, trata-
-se de um suporte extre-
mamente importante para 
todas as mulheres que 
vêm sofrendo algum tipo 
de agressão dentro do lar, 
sobretudo, nesse período 
de pandemia.

“Sabemos que os casos 

de violência familiar e de 
feminicídio aumentaram 
significativamente durante 
esse período de isolamen-
to social e não podemos 
nos calar diante dessa tris-
te realidade. Por isso, junto 
à Asmego, aos demais Po-
deres e a toda a sociedade 
civil, vamos atuar forte-
mente para combater todo 
e qualquer tipo de agres-
são doméstica e, ao mes-
mo tempo, prestar o auxí-
lio necessário às mulheres 
vítimas de violência em 
todo o estado. Estamos to-
talmente comprometidos 
com essa causa”, afirmou o 
presidente da Alego.
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Lissauer Vieira lamentou episódios recentes de violência 
contra mulher e que estão repercutindo nacionalmente

Presidente da Assembleia reforça 
combate à violência contra mulher e 
defende maior punição aos agressores
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Inscrições para o Programa Universitário 
do Bem terminam na sexta-feira (16/07)

o Governo do Estado, 
por meio da Orga-
nização das Vo-

luntárias de Goiás (OVG), 
encerra, na próxima sex-
ta-feira (16/07), o prazo 
para inscrições no Pro-
grama Universitário do 
Bem (ProBem). Ao todo, 
5 mil estudantes cadas-
trados no Cadastro Único 
para Programas Sociais 
do Governo Federal (Ca-
dÚnico) serão contempla-
dos com o benefício. 

Para concorrer à bolsa, 
as inscrições devem ser 
realizadas no site da OVG 
(ovg.org.br) até às 23h59 
do dia 16 de julho. O re-
sultado final do processo 
seletivo será divulgado 
no início de agosto. Com 
os novos bolsistas, o Pro-
grama alcança a marca 
de 10 mil beneficiários 
atendidos no segundo se-
mestre de 2021.

São ofertadas 4 mil 
bolsas, que vão custear 
50% do valor da men-
salidade (bolsa parcial), 
e 1 mil que vão cobrir 
100% (bolsa integral). 
Para a maioria dos cur-
sos, o benefício parcial 
pode chegar a R$ 650 e 
o integral a R$ 1.500. Já 
para alunos de medicina 
e odontologia, as bolsas 
serão de R$ 2.900 (bolsa 
parcial) e R$ 5.800 (bol-
sa integral). O benefício 
será oferecido para o se-
gundo semestre deste ano.

Com a sanção do Pro-
Bem, o processo seletivo 
traz uma novidade para 
os estudantes mais vul-
neráveis: agora, a bolsa 
de estudos pode ser con-
cedida desde o primeiro 
semestre da faculdade. 
Além disso, o programa 
lançado no início deste 
ano aumentou o valor 

do benefício e passou 
a priorizar cursos com 
maior chance de empre-
gabilidade e de melho-
ria na vida dos estudan-
tes após a formatura. 

A presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, destaca a 
importância das mudanças 
implementadas na vida 
dos universitários goianos. 
“O governador Ronaldo 
Caiado sempre diz que a 
educação de qualidade é 

uma de suas prioridades, 
por isso o ProBem tem um 
lugar especial em nosso 
governo. Agora, nós temos 
uma seleção mais inclusi-
va, com dados do CadÚni-
co, que deixa todo o pro-
cesso mais transparente e 
justo. Conseguimos bene-
ficiar quem realmente pre-
cisa e mudar a realidade 
na qual os estudantes es-
tão inseridos”, destaca.

ProBem
Sancionado no dia 5 

de janeiro de 2021 pelo 

governador Ronaldo 
Caiado, o ProBem tem 
como objetivo auxiliar 
no desenvolvimento so-
cial e econômico do Es-
tado de Goiás por meio 
da concessão de bolsas 
de estudos, mediação 
do acesso ao mundo do 
trabalho e fomento à 
participação cidadã para 
estudantes universitá-
rios em situação de vul-
nerabilidade social.

A seleção dos bolsis-
tas, agora, leva em conta 
a condição de vida da fa-

mília, não apenas a ren-
da, avaliando os dados 
do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico), 
tais como: qualidade da 
moradia, dificuldade de 
acesso à educação, in-
clusive com análise da 
existência de familiares 
(como pais) analfabetos 
ou semianalfabetos.

As dúvidas sobre o Pro-
grama podem ser escla-
recidas pelo telefone (62) 
3201-9351 ou pelo What-
sApp (62) 99641-6090.

estudantes em situação de 
vulnerabilidade social cadastrados 
no CadÚnico devem acessar o site 
ovg.org.br até às 23h59 do dia 
16 de julho para se candidatar ao 
benefício do Governo de Goiás
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 “Agora, nós temos uma seleção mais inclusiva, que deixa todo processo transparente e justo”, destaca presidente de honra da OVG Gracinha Caiado

em brasília

Rogério Cruz busca espaço para novo 
Terminal Rodoviário Urbano na capital

O prefeito de Goiânia Ro-
gério Cruz  esteve nesta 
terça-feira (13/7) em Bra-
sília acompanhado por 
secretários municipais 
e pelo deputado federal 
João Campos (Republi-
canos) para solicitar aos 
Correios a liberação de 
um terreno de 13.752 m²  
para a construção de um 
novo Terminal Rodoviário 

Urbano na capital.
O  terminal, que deve 

substituir o da Vila Bra-
sília, está contratado 

com a Caixa Econômica 
Federal e o Ministério 
do Desenvolvimento 
Regional. A área visada 

para construção fica 
localizada em uma re-
gião estratégica, entre 
os municípios de Goi-

ânia e Aparecida de 
Goiânia, na confluência 
das avenidas 4ª Radial, 
Transbrasiliana, Rio 
Verde e São Paulo.

“Goiânia e Aparecida 
têm mais de 2 milhões de 
habitantes. O fluxo entre 
as duas cidades é gran-
de e a mobilidade um 
verdadeiro desafio. Com 
o novo terminal vamos 
conseguir interligar mais 
bairros, reduzindo o tem-
po das viagens de ônibus, 
melhorando a vida de 
muita gente”, destacou o 
prefeito Rogério Cruz.

O presidente dos Cor-
reios, Floriano Peixoto, 
afirmou na reunião que 
a empresa vai fazer os 

estudos necessários para 
definir o valor a ser ne-
gociado com o município 
pela área.

Nova feira à vista
O prefeito aproveitou 

a visita à capital federal 
para buscar autoriza-
ção da Superintendência 
de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco) 
para execução de proje-
to próprio de uma nova 
feira coberta em Goiânia 
com galpão, sala adminis-
trativa e banheiros. A ale-
gação é que o projeto pa-
drão da Sudeco é inviável 
financeiramente, pois su-
pera o valor do convênio 
firmado com a autarquia.
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O prefeito aproveitou a visita à capital federal para buscar autorização da Superintendência de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste (Sudeco) para execução de projeto próprio de uma nova feira coberta em Goiânia

Área dos Correios 
entre Goiânia 
e Aparecida de 
Goiânia é opção 
prioritária
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Em 2021, VBP da Agropecuária está 
previsto em R$ 92,2 bilhões em Goiás

com previsão de R$ 
92,2 bilhões no Valor 
Bruto da Produção 

(VBP) da Agropecuária em 
2021, Goiás deve registrar 
crescimento de 10,7% em 
relação ao ano passado. 
Com isso, o Estado ocupa 
a 6ª posição no ranking 
do País, com 8,4% da par-
ticipação do VBP da Agro-
pecuária nacional. As esti-
mativas são da Secretaria 
de Política Agrícola do Mi-
nistério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e foram divulgadas 
nesta segunda-feira (12/7). 

No VBP da Agricultura, 
a previsão é alcançar R$ 

62,4 bilhões, aumento de 
11,8% em relação a 2020. 
A estimativa é que a soja 
lidere o ranking entre os 
maiores VBPs das lavou-
ras, com R$ 35,1 bilhões, 
crescimento de 25,0% 
em relação ao ano pas-
sado e a 4ª posição entre 
os VBPs do grão no País. 
Em seguida vem o milho, 
que deve registrar VBP de 
R$ 12,2 bilhões em Goi-
ás, aumento de 2,6% em 
comparação com 2020 
e a 4ª posição entre os 
VBPs do milho no Brasil. 

Ainda nas lavouras, 
culturas como banana e 
trigo registraram cresci-

mento do VBP em 2021, 
em comparação com o 
ano passado. A banana 
deve alcançar VBP de R$ 
380,0 milhões, aumento 
de 23,3%, enquanto o 
trigo tem estimativa de 
VBP de 156,2 milhões, 
crescimento de 22,0% 
em relação a 2020. 

Na Pecuária, o VBP deve 
ser de R$ 29,9 bilhões, 
8,4% superior ao ano 

passado. Nesse segmen-
to, destaque para a carne 
bovina, que aparece em 
primeiro lugar com VBP 
estimado em R$ 15,4 bi-
lhões, aumento de 13,0% 
em relação a 2020. Estão 
na lista, ainda, os VBPs de 
frango, com R$ 6,8 bilhões, 
leite, com R$ 5,4 bilhões, 
suínos, com 1,2 bilhões, e 
ovos, com R$ 1,0 bilhão. 

De acordo com o titular 

da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), 
Tiago Mendonça, os da-
dos do VBP da agropecu-
ária só confirmam a im-
portância do setor para 
a economia do Estado. “É 
o retrato da força das la-
vouras e de atividades de 
pecuária em Goiás. Direta 
e indiretamente, o agro 
está presente em todos 

os 246 municípios goia-
nos, contribuindo para 
movimentar não somente 
as atividades ligadas ao 
campo, mas também ou-
tros setores econômicos e 
até sociais. O Governo de 
Goiás, por orientação do 
nosso governador Ronal-
do Caiado, tem trabalhado 
para fortalecer cada vez 
mais o segmento e para 
criar oportunidades de de-
senvolvimento, de amplia-
ção de renda e criação de 
emprego no Estado. É foco 
no campo e nas cidades 
também”, destaca. 

VBP
O Valor Bruto da Produ-

ção Agropecuária mostra a 
evolução do desempenho 
das lavouras e da pecuá-
ria ao longo do ano e cor-
responde ao faturamento 
bruto dentro do estabele-
cimento. É calculado com 
base da produção da safra 
agrícola e da pecuária, e 
nos preços recebidos pe-
los produtores nas princi-
pais praças do País, dos 26 
maiores produtos agrope-
cuários do Brasil. 

Com a estimativa, o estado mantém 
a 6ª posição no ranking nacional 
do Valor Bruto da Produção da 
Agropecuária. destaque para os 
VBPs da Agricultura e Pecuária, que 
devem registrar crescimento de 
11,8% e 8,4%, respectivamente
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A estimativa é que a soja lidere o ranking com R$ 35,1 bilhões, crescimento de 
25,0% em relação ao ano passado e a 4ª posição entre os VBPs do grão no País 

turísmo

Embaixador do percurso a pé do Caminho 
de Cora conhece principais pontos do trajeto

O ultramaratonista Márcio 
Villar, nomeado como em-
baixador do percurso a pé 
do Caminho de Cora pelo 
Governo do Estado, conhe-
ceu os principais pontos 
turísticos do trajeto, no 
último fim de semana. A 
expedição, conduzida pela 
Secretaria-Geral da Gover-
nadoria (SGG) e Goiás Turis-
mo, entre os dias 09 e 11 de 
julho, percorreu trechos dos 
municípios de Corumbá, Pi-
renópolis, Jaraguá e Cidade 
de Goiás. Em agosto, o atleta 
retorna para cumprir como 
caminhante todos os 300 
quilômetros de extensão.

“Após fazer esse reco-
nhecimento do percurso de 
Cora Coralina e me emocio-

nar com a hospitalidade do 
povo goiano, e me encantar 
com as belezas do caminho, 
sinto a grande responsa-
bilidade e honra em levar 
o nome de Cora Coralina 
para todo o mundo. São 
20 anos de carreira e nun-
ca tive tanta retribuição 
como nestes últimos dias 
aqui”, refletiu Márcio Villar.

Trajeto
O recordista mundial, 

que conseguiu percorrer o 
Caminho de Santiago de 
Compostela, na Espanha, 
com a marca de 820 quilô-
metros, em 6 dias, 11 horas 
e 2 minutos, começará o 
Caminho de Cora por Co-
rumbá no dia 14 de agosto 

para finalizá-lo no dia 20 
do mesmo mês, na Cidade 
de Goiás, dia do aniver-
sário da poetisa, que dá 
nome ao trajeto.

Na expedição do último 
fim de semana, Márcio Villar 
conheceu o portal de entra-
da do percurso. Segundo o 
secretário-geral da Gover-
nadoria, Adriano da Rocha 
Lima, o objetivo da visita 
guiada é apresentar ao atle-

ta o potencial histórico, cul-
tural e esportivo do trajeto, 
bem como promover a troca 
de experiências visando a 
adaptação do percurso aos 
padrões internacionais de 
longa distância.

Pontos de apoio
Conforme explicou o 

secretário-chefe da Gover-
nadoria (SGG), Adriano da 
Rocha Lima, o objetivo ao 

promover a visita guiada ao 
atleta, foi o de inseri-lo no 
potencial histórico, cultural 
e esportivo do trajeto, bem 
como promover a troca de 
experiências da equipe de 
governo com o atleta ten-
do em vista a adaptação 
do trajeto aos padrões in-
ternacionais de percurso 
de longa distância.

O titular da pasta enal-
teceu a trajetória do atleta 

ao declarar que ele vai con-
tribuir para levar o nome 
do caminho de Cora para o 
restante do mundo. “Esta-
mos hoje contribuindo para 
fomentar o turismo goiano 
e dar mais visibilidade a 
um percurso carregado de 
belezas naturais, expres-
sividade histórica e muita 
poesia”, declarou.

Em Pirenópolis, o ultra-
maratonista percorreu o 
acesso ao Pico da Serra dos 
Pirineus, localizado dentro 
do Parque Estadual dos Piri-
neus, onde pôde contemplar 
o pôr-do-sol. Do município, 
a expedição fez uma parada 
na propriedade aos pés da 
Serra do Caxambu, do casal 
Joaquim Pontieri, conhecido 
por Quinzinho, e de dona 
Cleusa. A propriedade, rica 
em belezas naturais, é um 
dos pontos de apoio dos ca-
minhantes e peregrinos que 
fazem o percurso. 
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Márcio Villar durante expedição pelo trajeto do Caminho de Cora: atleta, nomeado embaixador do 
percurso a pé, passou pelos trechos dos municípios de Corumbá, Pirenópolis, Jaraguá e Cidade de Goiás

ultramaratonista Márcio Villar participou da 
expedição organizada pela Secretaria-Geral 
da Governadoria (SGG) e Goiás Turismo
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Com previsão de R$ 92,2 bilhões no Valor Bruto da Produção (VBP) da Agropecuária em 2021, Goiás 
deve registrar crescimento de 10,7% em relação ao ano passado. Com isso, o estado ocupa a 6ª 
posição no ranking do País, com 8,4% da participação do VBP da Agropecuária nacional. As estima-
tivas são da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). No VBP da Agricultura, a previsão é alcançar R$ 62,4 bilhões, aumento de 11,8% em relação 
a 2020. A estimativa é que a soja lidere o ranking entre os maiores VBPs das lavouras, com R$ 35,1 
bilhões, crescimento de 25,0% em relação ao ano passado e a 4ª posição entre os VBPs do grão 
no País. em seguida vem o milho, que deve registrar VBP de R$ 12,2 bilhões em Goiás, aumento 
de 2,6% em comparação com 2020 e a 4ª posição entre os VBPs do milho no Brasil.

Fundos imobiliários
em junho, aproximadamente 28% dos 
198 fundos imobiliários que foram nego-
ciados na B3 tiveram retornos positivos. 
destacaram-se o Alianza FoF (AFoF11), 
fundo imobiliário que teve uma valori-
zação de 102,75%; o General Shopping 
e outlets do Brasil (GSFI11), com uma 
valorização de  28,78%; e, na terceira 
posição, o fundo Caixa Cedae (CXCe11B), 
com alta de  8,20% no mês. Conforme o 
estudo da Smartbrain, no acumulado de 2021 até o final de junho, 50 FIIs de um total de 180 tiveram 
performance positiva,. os destaques foram: o General Shopping e outlets do Brasil (GSFI11), com 
rentabilidade de 53,87%; o BB Progressivo (BBFI11B), um fundo que teve rentabilidade de 34,99%; 
e o Grupo RCFA (RCFA11), que apresentou uma valorização de 21,31%. No período da pandemia da 
Covid-19, do início de março de 2020 até o final de junho de 2021, 34 fundos imobiliários, ou apro-
ximadamente 24% do total negociado (142), apresentaram desempenhos no azul. os três fundos 
no topo do ranking são hectare Ce FII (hCTR11) com 37,53%, o General Shopping e outlets do Brasil 
(GSFI11), com rentabilidade de 30,98%; e o habitat II FII (hABT11), com retorno de 28,11%.

Indústria
A Marfrig, líder global na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne 
bovina do mundo, preza pelo bom relacionamento com os países em que atua e, no último 
mês, Marcos Molina, presidente do Conselho de Administração da Marfrig esteve no uruguai, 
junto a Miguel Gularte, Ceo da Marfrig para América do Sul, e Marcelo Secco, Ceo da Marfrig 
uruguai, para reforçar seu compromisso com o presidente uruguaio Luis Alberto Lacalle Pou. 
o encontro também teve como objetivo tratar da agenda positiva para os próximos meses. A 
Marfrig anunciou no início deste ano o investimento de mais de 50 milhões de dólares na uni-
dade de Tacuarembó, localizada na cidade de mesmo nome, no centro-norte do uruguai, além 
dos investimentos anuais em outras unidades. os recursos serão utilizados para melhorias e 
expansão ainda em 2021. A Marfrig atua no uruguai desde 2006 e é a maior empregadora da-
quele país, com mais de 3 700 colaboradores diretos nas unidades de Tacuarembó, Salto, Fray 
Bentos, Rio Negro, Colônia e San josé. Também é a maior exportadora de carne, com mais de 
140.000 toneladas embarcadas em 2020 e perspectiva de crescimento para 2021.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Yara e o Alfa anunciam a emissão de R$ 255 milhões em Certificados de Recebíveis do 
Agronegócio (CRA) para 24 revendas que poderão oferecer linhas de financiamento mais 
atrativas para a aquisição de fertilizantes a milhares de produtores rurais de todo o País. 
Essa é a maior operação da multinacional norueguesa no mercado de capitais brasileiro e 
tem o objetivo de levar uma solução cada vez mais completa ao agricultor. A ação priori-
zou os canais parceiros da companhia, participantes de seu programa de relacionamento 
Boa Colheita, e teve como foco os produtores de soja, mas a empresa espera lançar em 
breve novas linhas para outras culturas-chave para o agronegócio brasileiro. 
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Setor de serviços cresce 1,2%, diz pesquisa

o volume de serviços 
cresceu 1,2% em 
maio. Com o resul-

tado, pela segunda vez 
este ano, ele superou o 
nível em que se encon-
trava antes da pandemia 
de covid-19: 0,2%. Após 
dois meses seguidos de 
resultados positivos, o se-
tor acumula alta de 2,5%, 
mas ainda insuficiente 
para recuperar as perdas 
de 3,4% em março. 

Embora apresente si-
nais de aquecimento na 
maior parte dos seus seg-

mentos de atividades, 
ainda está 11,3% abaixo 
do recorde histórico de 
novembro de 2014. No 
ano, o setor acumula alta 
de 7,3% e, nos últimos 12 
meses, queda de 2,2%. Os 
números fazem parte da 

Pesquisa Mensal de Servi-
ços (PMS), divulgada hoje 
(13), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

A primeira vez que o 
segmento voltou ao pa-
tamar antes da pandemia 

foi em fevereiro de 2021, 
quando alcançou um pa-
tamar 1,2% acima do re-
gistrado em fevereiro de 
2020, mês que antecedeu 
o início das medidas de 
isolamento social.

O gerente da pesquisa, 

Rodrigo Lobo, informou 
que o setor vinha mostran-
do boa recuperação, mas 
em março, com um novo 
agravamento do núme-
ro de casos de covid-19, 
governadores e prefeitos 
de diversos estados e ci-
dades voltaram a adotar 
medidas mais restritivas, 
afetando o funciona-
mento das empresas de 
serviços. “Em abril e maio 
essas medidas começam 
a ser relaxadas e o setor 
volta a crescer”, explicou.

Três das cinco ativida-
des analisadas pela pes-
quisa tiveram crescimento 
em maio. Um dos desta-
ques foi o segmento de 
transportes, serviços au-
xiliares aos transportes e 
correio, com alta de 3,7%. 

Para Rodrigo Lobo, o 
crescimento nos transpor-
tes tem muito a ver com a 
queda no preço das pas-

sagens aéreas, além do 
aumento da demanda por 
esse serviço. O transpor-
te aéreo cresceu 60,7% 
em maio. “Além disso, o 
segmento de armazena-
gem, serviços auxiliares 
aos transportes e correios 
(3,6%), que também com-
põem a atividade, continua 
em ascensão, tendo atingi-
do em maio seu patamar 
mais alto na série histórica 
da pesquisa. Contribuem 
para esse resultado as em-
presas de logística, as ad-
ministradoras de aeropor-
tos e as concessionárias de 
rodovias”, observou.

Famílias
A maior alta dentre todas 

as atividades ocorreu nos 
serviços prestados às famí-
lias. Avanço de 17,9%. Fo-
ram também destaque no 
mês, embora tenham menor 
peso (5,6%) no índice.

Maior alta 
ocorreu nos 
serviços 
prestados às 
famílias: 17,9% Ro
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Três das cinco atividades analisadas pela pesquisa tiveram crescimento em maio
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“Governo trabalha para fazer mudança real 
na vida das pessoas”, afirma Gracinha Caiado

a presidente de hon-
ra da Organização 
das Voluntárias de 

Goiás (OVG) e coorde-
nadora do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, entregou, nesta 
terça-feira (13/07), diver-
sos benefícios em Edéia, 
município localizado no 
Sul goiano, a 120 km da 
capital. Os serviços fazem 
parte do programa Goiás 
Social, uma ação inte-
grada de governo criada 
por determinação do go-
vernador Ronaldo Caiado 
para o enfrentamento às 
desproteções e superação 
das desigualdades sociais 
nos municípios goianos. 

Durante o evento, a 
primeira-dama ressal-
tou o trabalho plural do 
Goiás Social, que oferece 
um caminho sustentável 
para a saída da pobreza 
no Estado. “Quando o go-
vernador Ronaldo Caiado 
decidiu que em Goiás nós 
trataríamos a pobreza 
como um problema, não 
apenas como ausência 
de renda, mas como uma 
série de desproteções 
que diz respeito à fa-
mília, nós sabíamos que 
teríamos muito trabalho 
pela frente”, lembrou. 

“Não existem fórmulas 

mágicas. A vulnerabilida-
de social é multidimen-
sional e a realidade das 
famílias que mais pre-
cisam é complexa. Por 
isso, o Governo de Goi-
ás trabalha para fazer 
a mudança real na vida 
das pessoas”, acrescen-
tou a primeira-dama.  

A ação beneficia mais 
de 100 pessoas que par-
ticiparam da qualificação 
profissional e que tem 
como objetivo a geração 
de emprego e renda. Os 
cursos foram oferecidos 
pela Secretaria de Estado 
da Retomada, Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa) e pelo Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar Goiás). 

Os alunos receberam 
os certificados de conclu-
são dos cursos de Confei-
taria, Serviços de Beleza, 
Auxiliar Administrativo e 
Horticultura. Além disso, 
51 beneficiados também 
foram contemplados com 
o cartão de Crédito So-
cial, um recurso voltado 
para aqueles que parti-
cipam da iniciativa e que 
pretendem empreender.

“Estes cursos vão além 
da capacitação; eles 
passam pela educação 
financeira e por muitas 

outras dimensões. Qual é 
o papel dos governantes? 
É cuidar das pessoas. O 
que nós queremos dar é 
oportunidade para a po-
pulação ter uma vida dig-
na. O governo não pode 
tudo, mas pode muito e é 
assim que o Goiás Social 
trabalha”, destacou Graci-
nha Caiado.

Durante o evento, o 
titular da Secretaria Es-
tadual da Retomada, Cé-
sar Moura, falou sobre a 
importância da iniciativa 
na vida destas famílias. 
Ele lembrou que o valor 

investido nos cursos e 
cartões de Crédito Social 
soma R$ 200 mil. “O Go-
verno de Goiás prova que 
o impossível é possível. 
As pessoas vão empre-
ender e os benefícios vão 
permanecer aqui. Serão 
R$ 200 mil apenas em 
Edéia”, afirmou.

Para receber o Car-
tão de Crédito Social, 
é preciso estar inscrito 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais (Ca-
dÚnico), nas categorias 
de baixa renda, pobreza 
ou extrema pobreza. 

Segurança 
alimentar

Ainda durante a so-
lenidade, realizada na 
Escola Municipal José 
Esteves Rodrigues, a pri-
meira-dama oficializou 
a entrega do Cartão Ali-
mentação a todos os alu-
nos da rede de ensino es-
tadual de Edeia, além de 
outros benefícios, como 
kits de alimentação e de 
material escolar. 

Ao todo, cerca de mil 
alunos serão atendidos. 
“Garantir a segurança ali-

mentar e nutricional dos 
nossos estudantes sempre 
foi uma das prioridades do 
governador Ronaldo Caia-
do, especialmente com o 
início da pandemia”, sen-
tenciou Gracinha. 

Já o titular da Seapa, 
Tiago Mendonça, trouxe 
ainda a notícia da aqui-
sição de um novo cami-
nhão que vai completar 
a frota de Edéia. “O go-
vernador Ronaldo Caiado 
determina a todos nós 
que não descansemos. 
Trabalhamos em união”, 
comemorou.

Presidente de honra da oVG e 
coordenadora do Gabinete de 
Políticas Sociais participou, nesta 
terça-feira (13/07), de solenidade de 
entrega de certificados de conclusão 
de cursos de capacitação a mais de 
100 beneficiários, distribuiu cartões 
do Crédito Social e lançou programa 
“Meninas de Luz” no município 
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Durante o evento, a primeira-dama ressaltou o trabalho plural do Goiás Social, que oferece um caminho sustentável para a saída da pobreza no Estado
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OVG leva o atendimento presencial 
da instituição às famílias vulneráveis

ao longo do dia, a 
organização pro-
moveu, por meio 

do Programa Meninas 
de Luz, cursos com ges-
tantes em situação de 
vulnerabilidade social, 
que ainda receberam 
enxovais e kits de fru-
tas, verduras e legumes 
do Banco de Alimentos. 

A iniciativa lançada 
em Edéia atende futuras 
mães em todo o Estado, 
com diversas atividades 
gratuitas e benefícios. 
O programa trabalha 
com uma equipe multi-
disciplinar, que trata de 
temas relacionados à 
educação sexual, saúde, 
cuidados com o bebê, 
planejamento familiar e 
direito do cidadão. 

A OVG ainda entre-
gou filtros de barro a 63 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social. As 
unidades habitacionais 
haviam sido identifica-
das em visitas anterio-
res. Centenas de famílias 
goianas que sequer con-

tavam com água tratada 
em suas casas serão con-
templadas com o benefí-
cio em todo o Estado. 

A presidente da hon-
ra da entidade, Gracinha 
Caiado, efetivou o ca-
dastro do Lar de Idosos 
Henrique Estábile junto à 
OVG. Agora, o local passa 
a fazer parte da lista de 
entidades beneficiadas 
pelo Governo de Goiás. 

Já na visita desta ter-
ça, foram repassadas à 
unidade cadeiras de ro-
das padrão e higiênicas, 
cobertores, colchão caixa 
de ovo, fraldas descartá-
veis e cestas básicas. Para 
oficializar a parceria, foi 
entregue nas mãos da co-
ordenadora administra-
tiva da entidade, Gleivia 

Batista da Silva, um cer-
tificado do Goiás Social, 
que foi afixado na casa. 

Goiás Social
O Programa Goiás So-

cial é uma ação de gover-
no criada para o enfren-
tamento às desproteções 
sociais nos municípios 
goianos, que tem como 
eixos centrais a identifi-
cação, articulação, inte-
gração e o resultado real 
na vida das famílias, co-
munidades e cidades. 

As ações envolvem al-
fabetização de adultos, 
qualificação e capacita-
ção profissional, transfe-
rência de recursos para 
as pessoas que passa-
rem pelas capacitações, 
possibilitando geração 

de renda para essas fa-
mílias, bem como a re-
forma de casas.

O programa chega-
rá aos municípios e seus 
bairros mais vulneráveis, 
seguindo critérios de vul-
nerabilidade social do 
Índice Multidimensional 
de Carência das Famílias 
Goianas (IMCF), cálculo 
feito pelo Instituto Mauro 
Borges (IMB) com base nos 
dados do CadÚnico. O índi-
ce mostra com detalhes 
os bairros, municípios e 
regiões do Estado com 
maior carência, levando 
em conta informações 
sobre renda, educação e 
moradia das famílias.

Além da primeira-da-
ma, também participaram 
do evento o prefeito de 

Edéia, Waguinho; o vice-
-prefeito, Dr. Antônio, e a 
esposa dele, Nilsone; a 
primeira-dama de Edéia, 
Lilian Cibele; o secretá-
rio de Desenvolvimento 
Social, Wellington Matos; 
o presidente da Agência 
Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), Pedro Leonar-
do; e o vice-presidente 
da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), 
Luiz Sampaio; bem 
como o presidente do 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural 
(Senar Goiás), Dirceu 
Moura; e o deputado es-
tadual Maycllyn Carreiro. 

Marcaram presença 
ainda a diretora de Ação 

Social da OVG, Jeane de 
Cássia Dias Abdala; o di-
retor da Goiás Fomento, 
José Alves; o diretor da 
Centrais de Abasteci-
mento de Goiás S/A (Ce-
asa), Rogério Martins; o 
comandante da Polícia 
Militar, major Wander-
son; e o comandante 
do Corpo de Bombeiros, 
sargento Ribeiro. 

A prefeita de Edealina, 
Cristina Leandro Neves; o 
presidente da Câmara de 
Edéia, Diogo Soares; e os 
vereadores Ricardo, Gile-
ne e Eunice; bem como 
as primeiras-damas Vi-
viane Sousa (Varjão), Ma-
ria do Carmo (Porteirão) 
e Cíntia Queiroz (Turve-
lândia) participaram da 
mesma solenidade.

Foram doados 
diversos 
benefícios sociais, 
como cadeiras 
de rodas padrão 
e higiênicas, 
colchões 
especiais, 
cobertores, 
andadores, 
muletas, fraldas 
descartáveis e 
brinquedos
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Ao longo do dia, a organização promoveu, por meio do Programa Meninas de Luz, cursos com gestantes em situação de vulnerabilidade social, que ainda receberam enxovais e kits de frutas
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laDiEs Do BEM E 
PRoJETo iDEia FiXa

A oNG LAdIeS do BeM se juntará 
ao PRojeTo IdeIA FIXA mais uma 

vez e realizará na manhã de sábado 
(17) duas ações para entrega de kits 

contendo creme dental, escova, folheto 
explicativo, máscaras descartáveis, 
livros de histórias infantis, enfeites, 

adesivos, além de bichos de pelúcia. 
os contemplados serão as crianças 

dos assentamentos Alto da Boa Vista 
e Norberto Teixeira em Aparecida de 

Goiânia. A ação tem como objetivo levar 
alegria, cultura e orientação de cuidados 

com a higiene bucal.

PaRa Fios DaniFicaDos
Alta performance em reparar os fios 

quimicamente danificados desde a 
primeira aplicação é um dos grandes 

diferenciais da nova linha do Boticário, 
Match SoS Cauterização. enriquecida 
com queratina biomimética, promete 
recuperar 15 anos de danos em 1 mês 

com o uso contínuo e combinado entre 
seus produtos. Shampoo, condicionador, 

máscara, sérum, e o queridinho 
concentrado de queratina, completam a 
nova linha. o concentrado de queratina 

contém ativos que penetram as 10 
camadas da cutícula do fio, recuperando 

até os cabelos que sofreram corte 
químico.

PRoGRaMaÇÃo 
DE FÉRias

o Shopping Cerrado está cheio de 
atrações incríveis para esta semana. 

destaque especial para a competição de 
League of Legends, na sexta-feira (16)!!

Para a criançada de 4 a 8 anos, quem 
comanda a diversão é a estação Turma 

da Mônica, com o Cerrado Kids.

FaZEnDa canoa
A Fazenda Canoa está sendo 

apresentada como o maior lançamento 
da história do lago Corumbá IV. o 

condomínio reserva, que será construído 
no município de Silvânia, propõe a união 

entre natureza e sofisticação, com 500 
mil metros quadrados de área verde e 

lotes de 700 m² a 1.200 m², além de 
nível de infraestrutura inédito para a 

região.  o empreendimento consolida o 
lago Corumbá IV como novo destino do 

lazer e da segunda moradia em Goiás, 
atraindo também moradores de Brasília 

e de estados vizinhos.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Pop up - A  havanna do Shopping Bougainville levou a sua pop up para passar 
uma temporada na loja da empresária e digital influencer danila Guimarães.

Finanças - Chegou no Brasil as Irmãs das Finanças 
composto por Viviane Almeida  e sua Irmã Márcia 
Almeida psicóloga e Educadora financeira localizado 
no jardim Goiás em Goiânia está em alta com 
atendimentos até no exterior. Conteúdo disponível 
no Youtube e Instagram.

2 3

4

Capa de Revista - A modelo Giovanna domingues 
estampa a capa da revista Fashion Magazine NYC, nos euA. 
ela usa um look criado pelas estilistas goianas Maísa e 
Natália Gouveia e o clique foi da fotógrafa Camila Mendes.
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Casa Fantástica - A modelo goiana Ana Borges, 
19 anos, está entre as escolhidas para participar do 
reality show Casa Fantástica, que acontece durante 
os dias 7 a 28 de agosto.  
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCo 
2014 CoMPLeTo 4 PoR-
TAS ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRANCo 2014 
C/ AR+dh ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCAS e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLhA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICo doNo 2.0 
FLeX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PNeuS NoVoS ACeI-
To TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PLeTA ACeITo TRoCA e FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe duPLA ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLho 
2003 CoMPLeTo 2 PoR-
TAS 1.0 SoLeIL R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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Série B: Vila Nova e Brasil de 
Pelotas empatam sem gols

Vila Nova e Brasil de 
Pelotas empataram 
em 0 a 0, na tarde 

desta terça-feira (13) no 
estádio Onésio Brasilei-
ro Alvarenga, em Goiânia, 
pela 11ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo de 

jogo foi marcado pela 
maior posse de bola dos 
donos da casa. Porém, esse 
domínio não se confirmou 
na criação de chances de 
gols. Nos últimos 45 mi-
nutos, o Tigre até tentou 
forçar um pouco mais. Aos 
13, teve uma chance com 

o meia Cássio Gabriel, que 
bateu forte da entrada da 
área, mas o goleiro do time 
gaúcho salvou. Aos 20, 
Cássio Gabriel recebeu de 
Alesson e chutou raspando 
a trave direita. No final da 
partida, aos 48, o meia Re-
nan Mota forçou o goleiro 

do Brasil de Pelotas a fazer 
outra boa defesa.

Com o resultado, o Ti-
gre chega aos 14 pontos e 
se mantém na parte cen-
tral da tabela, ocupando a 
9ª posição após 11 jogos 
disputados. Já o Xavante 
tem apenas oito pontos 

em 11 jogos, e ocupa o 
18º lugar na tabela de 
classificação. Na próxima 
rodada, o Vila Nova vai 
até Maceió para enfrentar 
o CRB no estádio Rei Pelé, 
no próximo domingo (18). 
Um dia antes, o Brasil re-
cebe o Vitória em Pelotas.

Tigre fica no 
meio da tabela, 
enquanto 
Xavante 
segue no Z4
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Com o resultado, o Tigre 
chega aos 14 pontos e se 

mantém na parte central da 
tabela, ocupando a 9ª posi-
ção após 11 jogos disputado

Com o resultado, o Tigre 
chega aos 14 pontos e se 

mantém na parte central da 
tabela, ocupando a 9ª posi-
ção após 11 jogos disputado

Com o resultado, o Tigre 
chega aos 14 pontos e se 

mantém na parte central da 
tabela, ocupando a 9ª posi-
ção após 11 jogos disputado

Com o resultado, o Tigre 
chega aos 14 pontos e se 

mantém na parte central da 
tabela, ocupando a 9ª posi-
ção após 11 jogos disputado


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

