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Deputados avaliam 
como positivo o 

primeiro semestre, pela 
produtividade e firmeza 
do presidente da Alego 

em sua condução

Governo investe mais de 
R$ 1,2 milhão na melhoria 
estrutural do Vapt Vupt

Obras do BRT chegam 
à Praça Cívica; confira 
como fica o trânsito 

da região
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iris É o pai da alianÇa mdB-dem

27 dos 28 prefeitos emedebistas desmentem Gustavo Mendanha e 
lançam manifesto comprovando que a base do partido apoia 

mais um mandato para o atual governador 

REELEIÇãO À VISTA

política |  3

Di
vu

lg
aç

ão

 QUeda de ocorrÊncias 

ZOnA RURAL 
MAIS SEGURA

Mais uma vitória para Goiás: ação das forças policiais especializadas reduzem 
crimes que assolavam fazendas, chácaras e sítios  -  governo | 6
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cpi Da paNDEMia

Randolfe cita Maximiano e Barros como 
primeiras audiências da CPI em agosto

Segundo o vice-
-presidente da co-
missão, senador 

Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP), a equipe técnica 
da CPI prosseguirá ana-
lisando os documentos 
recebidos nesse período, 
e não está descartada a 
possibilidade de realiza-
ção de diligências.

As audiências devem 
ser retomadas no dia 3 
de agosto. Randolfe ci-
tou dois nomes como 
prioritários: Francisco 
Maximiano, dono da 
Precisa Medicamentos, 
e Ricardo Barros, depu-
tado federal (PP-PR) que 
teria feito nomeações 
no Ministério da Saúde. 
O depoimento de Maxi-
miano estava previsto 
para esta quarta-feira 
(14), mas foi adiado por 
falta de tempo hábil.

Em entrevista coletiva 
após a sessão desta quin-

ta (15), Randolfe conside-
rou setembro um prazo 
“razoável” para a apresen-
tação do relatório final da 
comissão, mas ressalvou 
que ainda é preciso ava-
liar o tempo necessário.

Randolfe respondeu 
também sobre post pu-
blicado pelo presidente 
Bolsonaro em rede social, 
com adjetivos depreciati-
vos a membros da CPI:

— Eu quero dizer a S. 
Exa. eu não me importo 
com o adjetivo. Eu me im-
portaria de ser chamado 
de ser corrupto e milicia-
no — enfatizou Randolfe.

Eliziane Gama (Ci-
dadania-MA) previu 
que o período de re-
cesso será produtivo:

— Durante esses 15 
dias nós vamos nos de-
bruçar sobre os vários 
documentos que nós já 
temos e outros que se-
rão solicitados, dentre 

eles alguns contratos 
que possivelmente tam-
bém foram fechados, de 
intermediários da Davati 
— detalhou.

Rogério Carvalho (PT-
-SE) afirmou não acredi-
tar que o governo pos-
sa aproveitar o recesso 
para tentar mudar o 
rumo da CPI:

— Eu não vejo como o 

governo possa se blindar. 
Também não vejo a pos-
sibilidade de os partidos 
mudarem os seus repre-
sentantes. Acho que isso 
está muito consolidado, 
e os trabalhos vão conti-
nuar no segundo semes-
tre com a mesma energia 
com que vieram até aqui.

Marcos Rogério (DEM-
-RO) disse esperar que 

na volta do recesso a CPI 
investigue denúncias de 
desvio de verbas fede-
rais enviadas a estados e 
municípios para o com-
bate à pandemia:

— Até quando nós va-
mos ficar nessa, rodando 
em círculos, sem buscar 
de verdade o que acon-
teceu com o dinheiro 
da pandemia? Com essa 

prorrogação, eu espero 
que no segundo momen-
to da CPI aqueles que 
hoje têm foco só no go-
verno federal tenham o 
interesse de investigar 
o que aconteceu com o 
dinheiro no Amazonas, 
no Pará, no Consórcio 
Nordeste, em Santa 
Catarina, no Brasil afo-
ra — comentou.

A CPI da Pandemia continuará 
trabalhando durante o recesso 
parlamentar, mesmo sem poder ouvir 
depoimentos e efetuar deliberações
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Em entrevista coletiva após a sessão, Randolfe considerou setembro um prazo “razoável” para a apresentação do relatório final da comissão

Digital

Uso de inteligência artificial será debatido no Senado

O Senado fará nesta sexta-
-feira (16), às 10h, uma ses-
são de debates temáticos 
para discutir o Projeto de 
Lei (PL) 872/2021, que dis-
ciplina o uso da Inteligên-
cia Artificial (IA) no Brasil. A 
proposta foi apresentada 
pelo senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB) e 
recebeu 17 emendas. O re-
lator é o senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), autor do 
requerimento para a reu-
nião em Plenário. 

O relator destaca que as 
aplicações da inteligência 
artificial são muitas, do 
uso comercial e industrial 

até a solução de proble-
mas de gestão pública. O 
tema, inclusive, interessa 
ao sistema de Justiça, um 
dos pontos possivelmente 
mais sensíveis do debate, 
afirma. 

“Com repercussões pro-
fundas sobre privacidade 

e impactos na garantia e 
no exercício de outros di-
reitos fundamentais e li-
berdades civis do cidadão, 
a regulação estatal que se 
pretende promover sobre 
a utilização da inteligência 
artificial precisa ser ama-
durecida. Assim, conside-

ramos ser imprescindível 
o estabelecimento de um 
fórum de discussão com 
especialistas da área”, jus-
tifica Eduardo Gomes.

Parâmetros
O PL 872/2021 já este-

ve na pauta do Plenário, 

mas foi retirado para que 
houvesse mais tempo para 
o relator aprimorar o tex-
to. A proposição  estabe-
lece quatro conjuntos de 
parâmetros que deverão 
nortear a aplicação da IA 
no país: respeito à ética, 
aos direitos humanos, aos 
valores democráticos e à 
diversidade; proteção da 
privacidade e dos dados 
pessoais; transparência, 
confiabilidade e segurança 
dos sistemas; e garantia da 
intervenção humana, sem-
pre que necessária.

A  iniciativa preten-
de agir na promoção do 
crescimento inclusivo e 
do desenvolvimento sus-
tentável; da pesquisa, do 
desenvolvimento tecno-
lógico, da inovação e do 
empreendedorismo; e  da 
melhoria da qualidade e 
eficiência dos serviços ofe-
recidos à população.

Segundo o autor,  pes-

quisa da empresa de con-
sultoria Accenture revelou 
que    a inteligência artifi-
cial pode duplicar as taxas 
de crescimento econômico 
anual até 2035. A previsão 
é de que a tecnologia au-
mentará a produtividade 
em até 40% e permitirá a 
otimização do tempo por 
parte das pessoas.

Foram convidados para 
o debate a professora Dora 
Kaufman, da PUC-SP, e o 
indicado pelo Senado no 
Conselho Nacional de Pro-
teção de Dados Pessoais e 
da Privacidade, Fabrício da 
Mota Alves. Também foram 
chamados representantes 
do  Ministério da Econo-
mia, do Ministério Público 
Federal, do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil, da 
Associação das Empresas 
de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (TIC) 
e da Câmara Brasileira da 
Economia Digital.
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A iniciativa pretende agir na promoção do crescimento inclusivo e do desenvolvimento sustentáveL

Sessão temática 
vai discutir projeto 
de lei que disciplina 
utilização da 
IA no Brasil
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ElEiÇÕES 2022

Carta de 27 dos 28 prefeitos do MDB
antecipa apoio à reeleição de Caiado

a carta de 27 dos 28 
prefeitos do MDB 
postulando a ante-

cipação do acordo entre 
o DEM e o partido, para a 
formação de chapa única 
com o governador Ronaldo 
Caiado em 2022, é o pri-
meiro passo do processo 
que vai resultar na criação 
de um novo e duradouro 
eixo de poder em Goiás.

O acordo, que tira o 
oxigênio da oposição ao 
incorporar o MDB à base 
do Palácio das Esmeraldas, 

garantirá para Caiado a 
mais ampla base partidá-
ria que já deu sustentação 
a um governador. Com a 
consolidação de Daniel 
Vilela na posição de candi-
dato a vice, o roteiro estará 
definido não apenas para 
as eleições do ano que 
vem, como também para 
as seguintes, em 2026, 
quando Daniel, depois de 
assumir com a renúncia 
de Caiado para disputar 
o Senado, terá o apoio do 

grupo para buscar a sua 
reeleição.

A articulação, conduzi-
da basicamente pelo ex-
-prefeito de Goiânia Iris 
Rezende, contou com o 
efeito favorável da cha-
mada “memória de Ma-
guito Vilela”, ou seja, o 
efeito moderador que o 
seu legado de conciliação 
e moderação teve sobre o 
seu filho e herdeiro políti-
co, levando-o a rever con-
ceitos e admitir se compor 

com um adversário – Da-
niel, em 2018, concorreu 
com Caiado ao governo 
do Estado – para acertar 
um pacto que vai resultar 
em uma poderosa estrutu-
ra de poder, caso vitorioso 
em 2022.

DEM e MDB já se alia-
ram no passado. Em 2014, 
os dois partidos, em con-
junto, elegeram Caiado 
para o Senado e lançaram 
Iris Rezende para gover-
nador, nesse caso sem 

sucesso (o vencedor foi 
Marconi Perillo, do PSDB). 
A reedição do acordo, oito 
anos depois, tem tudo para 
se transformar em um dos 
fatos mais relevantes da 
história política do Estado, 
nas últimas décadas.

Outro detalhe: a carta 
dos 27 prefeitos mostra 
mais uma vez que mentira 
tem pernas curtas, como 
diz o ditado popular. Essa 
é a lição que sobra para 
o imaturo e inexperien-
te prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha, que 
cometeu o erro grave de 
inventar que 80% dos 
prefeitos do MDB seriam 
favoráveis ao lançamen-
to de uma candidatura 
própria a governador em 
2022 – portanto, contra a 
aproximação do partido 
com o DEM do governador 
Ronaldo Caiado.

Bastou um fim de se-
mana de movimentação 
para desmascarar Menda-
nha como um embusteiro. 
Discretamente acionados 
pelo presidente estadual 
do MDB Daniel Vilela, 27 
dos 28 prefeitos emedebis-
tas lançaram um manifes-
to com críticas ao prefeito 

aparecidense pela dança 
ensaiada com o PSDB de 
Marconi Perillo, ao mesmo 
tempo defendendo não 
só o acordo com o DEM e 
Caiado, como também a 
sua imediata efetivação. 
Mendanha ficou na cha-
pada como uma liderança 
isolada, irresponsável e 
sem qualquer ressonân-
cia entre os seus pares, 
mesmo administrando o 
segundo município mais 
populoso do Estado (do 
que parece não ter a devi-
da consciência).

Em forma de carta ao 
presidente estadual do 
partido, o manifesto dos 
prefeitos emedebistas é 
primorosamente redigido, 
sugerindo um assessora-
mento intelectual de al-
tíssimo nível que nenhum 
deles tem, porém, sobra 
no entorno de Daniel Vi-
lela. Ponto para ele. Uma 
manobra dessa enverga-
dura requer perfeição para 
atingir o seu objetivo sem 
qualquer desgaste, o que 
foi plenamente alcan-
çando, ao custo de deixar 
Mendanha exposto em 
um constrangimento sem 
tamanho, resultado da ba-

Único que 
não assinou 
foi Gustavo 
Mendanha, de 
Aparecida, agora 
isolado como 
defensor da 
tese cada vez 
mais esvaziada 
de candidatura 
própria em 2022
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O fechamento do acordo MDB-DEM tira o oxigênio da oposição na eleição do ano 
que vem e torna praticamente irreversível mais um mandato para Ronaldo Caiado

Após manifestar, em car-
ta entregue ao presiden-
te Daniel Vilela, apoio 
a acordo do MDB com 
o DEM para a reeleição 
do governador Ronaldo 
Caiado em 2022, 27 dos 
28 prefeitos do partido 
disseram que a defesa 
não é apenas de uma 
aliança eleitoral, mas de 
“um grande projeto polí-
tico e administrativo para 
nosso Estado, unindo li-
deranças sérias, qualifi-
cadas e que têm compro-

missos verdadeiros com o 
futuro de Goiás”.

Os prefeitos afirmam 
ainda que Caiado mos-
trou “uma liderança à al-
tura de comandar nosso 
Estado” no contexto de 
pandemia. “Um governa-
dor que soube aprovei-
tar a crise para acelerar 
projetos estruturais como 
o de interiorizar a saúde 
do nosso Estado e firmar 
as parcerias necessárias 
com os municípios para 
viabilizar investimentos 

em infraestrutura e no 
bem-estar da nossa po-
pulação”, diz o manifesto.

Apenas Gustavo Men-
danha, prefeito de Apare-
cida de Goiânia, não as-
sinou o documento. Sem 
menção ao seu nome, 
ele, porém, foi criticado 
pelos colegas, que o ad-
vertiram: “Não podemos 
deixar que a força e a 
credibilidade do MDB 
goiano sejam utilizadas 
para escorar projetos 
políticos de grupos que 

nunca representaram os 
ideais e as práticas que  
defendemos”, dizem, em 
alusão à aproximação de 
Mendanha com políti-
cos de outros partidos, a 
exemplo de Marconi Pe-
rillo, do PSDB.

A aproximação entre 
Caiado e Daniel Vilela foi 
evidenciada na semana 
passada, quando os dois 
tiveram um encontro 
histórico na inauguração 
Centro de Convenções e 
Eventos Luiz Alberto Ma-

guito Vilela, em Aruanã. 
Na oportunidade, o eme-
debista e o democrata 
trocaram elogios rasga-
dos. Os dois foram adver-
sários na eleição de 2018.

Apesar de aposenta-
do, o ex-prefeito de Goi-

ânia, Iris Rezende (MDB), 
é o principal articulador 
da aliança entre o DEM 
e o MDB, agora conside-
rada irreversível, com a 
formação de chapa úni-
ca para as eleições do 
ano que vem. 
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Iris, maior 
liderança do 
MDB e articulador 
da aliança do 
partido com o DEM, 
repetindo 2014

“Defendemos um grande projeto
político e administrativo para Goiás”

Veja a lista dos 27 prefeitos emedebistas que assinaram a carta defendendo o imediato apoio do partido à reeleição do governador Ronaldo Caiado:

ElEs são contra a candidatura própria

Haroldo Naves – Campos Verdes
Pábio Mossoró – Valparaiso de Goiás
André Chaves – Buriti Alegre
Ricardo Goulart – Itarumã
Cebinha do Nascimento – ouvidor
Renato Batista – Aloândia
Rodrigo Almeida – Cachoeira dourada

Marcelo Paiva – Anhanguera
Marcos Antônio Carlos – Castelândia
Luiz Martins – Mutunópolis
Álvaro Machado – Barro Alto
Eudes Araújo – Novo Planalto
josé Cândido – Santo Ant. da Barra
Milena Moura – jandaia

Danilo Max – São Patrício
Edson Guimarães – Pontalina
Roberto de Oliveira – Santa Rita N.d.
Eli Siqueira – hidrolina
Felipe Dias – orizona
João Pimenta – Nova Aurora
Karla Moreira – Santa Terezinha

Ana Cláudia Oliveira – Caçu
Edmar de Assis – estrela do Norte
Janézio Silva – Guarani de Goiás
Helio Gontijo – Taquaral
Humberto Machado – jataí
Aleomar Rezende - Mineiros
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SeSSão extraordinária híbrida

Parlamentares iniciam nesta sexta 
votação de projetos do Governo

a Assembleia Le-
gislativa de Goiás 
(Alego) inicia nesta 

sexta-feira, 16 de julho, 
sessões extraordinárias 
para votar matérias da 
Governadoria. Cinco pro-
jetos de lei devem ser 
apreciados no período de 
autoconvocação do Le-
gislativo goiano. Segun-
do o presidente da Alego, 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), as sessões extra-
ordinárias iniciam nessa 
sexta-feira, 16, e devem 
ser finalizadas até a pró-
xima terça-feira, 20. A 
sessão extraordinária de 
sexta está marcada para 
as 10 horas.

Dentre as proposituras 
que serão votadas pelos 
parlamentares está a que 
institui a criação do pro-

grama de transferência 
de renda Mães de Goiás. 
A matéria tem o objetivo 
de garantir atenção social 
e financeira às mães que 
tenham filhos com até seis 
anos de idade e em situa-
ção de extrema pobreza.

Outra proposta da Go-
vernadoria é a que esta-
belece regras para a uti-
lização de recursos da Lei 
Aldir Blanc. O projeto de 
lei dispõe sobre a utiliza-
ção, no exercício de 2021, 
dos recursos transferi-
dos pela Lei Federal n° 
14.017, de 29 de junho de 
2020 (Aldir Blanc), tendo 
em vista o cancelamento 
de empenhos pela Secre-
taria de Cultura.

Durante o período de 
autoconvocação, os par-
lamentares também vão 

analisar o processo  da 
Governadoria, que cria 
três benefícios. São eles: 
Bolsa Qualificação, vol-
tada para trabalhadores, 
artesãos e produtores 
familiares que realizem 
cursos de capacitação 
ou capacitação nos Co-
légios Tecnológicos da 
Secretaria da Retomada; 
Bolsa Alfabetizador, com 
objetivo de promover a 
alfabetização de adultos 

em situação de vulnera-
bilidade; e Auxílio Ali-
mentação, voltado para 
adolescentes com idade 
entre 14 e 18 anos, par-
ticipantes do programa 
estadual de contratação 
de menor aprendiz.

Também serão coloca-
dos em pauta de votação 
nesse período outros dois 
projetos de lei oriundos 
do Poder Executivo. A pri-
meira matéria propõe a 

adesão do estado de Goi-
ás ao benefício fiscal do 
estado do Mato Grosso, 
previsto em Lei n° 7.958, 
de 25 de dezembro de 
2003, com alteração dada 
pela Lei Complementar 
n° 631, de 31 de julho de 
2019. O objetivo da medi-
da é incentivar o desen-
volvimento econômico 
das atividades agropecu-
árias e a geração de em-
prego e renda em Goiás.

 Já a outra propositu-
ra visa conceder subven-
ção econômica em favor 
da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), da 
Goiás Telecomunicações 
(Goiás Telecom), da In-
dústria Química do Es-
tado de Goiás (Iquego) 
e da Metrobus. Os recur-
sos serão destinados à 
cobertura de déficits de 
manutenção das men-
cionadas estatais.

o Legislativo goiano inicia nesta 
sexta-feira, 16, um período de 
autoconvocação para votar cinco 
matérias da Governadoria. dentre as 
proposituras, a que institui a criação 
do programa de transferência de 
renda Mães de Goiás, que prevê 
repasse financeiro para mães com 
filhos de zero a seis anos que vivem 
em situação de extrema pobreza
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De acordo com Lissauer, as votações devem ser finalizadas até a próxima terça-feira, 20. A 1§ sessão extra, na sexta, está marcada para às 10hs.

Os deputados estaduais 
goianos avaliam como bas-
tante positiva a produtivida-
de da Assembleia Legislati-
va de Goiás neste primeiro 
semestre 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 nesse semestre, votamos 
todas as matérias, inclusive 
dezenas delas de altíssima 
importância. Não ficou nada 
pendente. Assim, dentro 
das várias dificuldades que 
a pandemia impôs, a Ale-
go produziu um resultado 
acima da média. Não hou-

ve 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, 
sempre abrindo espaço 
para todos”. Aidar destaca 
que Lissauer “sabe tocar a 
Casa como um Poder Le-
gislativo de verdade, é al-
guém simples e com uma 
condução muito boa”. So-
bre o futuro, ele diz espe-
rar que a vacinação avance 
bastante e “a gente possa 

um dia deixar a sessão hí-
brida para ser quase toda 
presencial”. Mas a sessão 
híbrida veio para ficar, na 
opinião dele. “Foi um ins-
trumento 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 
que de forma híbrida, houve 
sim sabedoria na condução 
do trabalho”, completou.

Deputados avaliam como positivo o primeiro semestre, pela 
produtividade e firmeza de Lissauer na condução da Alego
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mobilidade

Obras do BRT chegam à Praça Cívica; 
confira como fica o trânsito da região

a Prefeitura de Goi-
ânia apresentou 
nesta quinta-feira 

(15/7) o plano de mobili-
dade para o Centro da ca-
pital devido ao avanço das 
obras do BRT Norte Sul. Em 
coletiva de imprensa reali-
zada no Paço Municipal, 
o secretário municipal de 
Mobilidade (SMM), Horácio 
Mello, destacou mudanças 
que ocorrerão na região e 
a criação de novas rotas, 
ao lado do secretário mu-
nicipal de Infraestrutura 
Urbana Fausto Sarmento 
e do presidente da CMTC, 
Tarcísio Abreu. De acordo 
com o prefeito Rogério 
Cruz, a partir do dia 24 de 
julho, durante 75 dias, o 
anel interno da Praça Cí-
vica, no Centro de Goiânia, 
permanecerá interditado 
para a execução das obras.

“É uma alegria muito 
grande anunciar essa nova 

fase das obras do BRT. Mui-
to em breve teremos a Goi-
ânia que queremos e pre-
cisamos: uma cidade com 
ainda mais qualidade de 
vida e um transporte ade-
quado”, acentuou Rogério 
Cruz. Nesta etapa, um efe-
tivo de 80 agentes da SMM 
se revezará entre os perí-
odos matutino, vespertino, 
noturno e madrugada para 
orientar os condutores que 
passam pela região e ga-
rantir a segurança viária. 
Em 15 pontos semafori-
zados e oito não semafo-
rizados os agentes estarão 

posicionados.
“O fechamento do 

anel interno da praça 
ocorre junto com a cria-
ção de novas rotas, no-
vos caminhos e esse é o 
papel da Secretaria de 
Mobilidade: minimizar 
os impactos da obra com 
inversão de ruas, tudo a 
partir de pesquisas de 
origem e destino. Esta-
mos investindo em tec-
nologia, uso de drones e 
parceria com o Waze sem 
ônus para o poder públi-
co”, detalha o titular da 
SMM, Horácio Mello.

BRT Norte-Sul
A Seinfra explica que 

serão construídos na Pra-
ça Cívica 1.240 metros 
lineares ou 15.500 m2 de 
pavimentação de corredor 
BRT e de vias para ônibus 
comum em pavimento de 
concreto, o que representa 
cerca de 3.500 m3 de con-
creto, que irão chegar ao 
local através de aproxima-
damente 500 caminhões 
carregados de concreto.

As obras contam com o 
aval do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan), que 

autorizou a execução da 
pavimentação no entorno 
da Praça, com utilização 
de metodologia que gera 
a menor vibração. Ela será 
utilizada em toda a ex-
tensão do anel interno e 
se necessário, no anel ex-
terno. Assim como já vem 
acontecendo, em toda e 
qualquer intervenção no 
subsolo do BRT, em toda 
sua extensão, é utilizado 
o acompanhamento ar-
queológico.

No anel externo, a 
equipe trabalhará no pe-
ríodo noturno e o recape-

amento deve ser concluí-
do até o dia 24 de julho. 
Em termos de pavimen-
tação, para finalizar as 
obras do BRT faltam ape-
nas os serviços na Praça 
Cívica e a conclusão dos 
terminais e Viaduto da 
Perimetral, e das estações 
para a operação da linha.

O BRT Norte-Sul tem 
extensão de 21,7 km e 
foi dividido nesses dois 
trechos: o trecho I, do 
Terminal Isidória até o 
Terminal Cruzeiro do Sul, 
em Aparecida de Goiânia, 
e o trecho II, do Terminal 
Recanto do Bosque, na 
região Norte da cidade, 
passando pela Praça do 
Trabalhador, Praça Cívi-
ca, Praça do Cruzeiro e 
chegando até o Terminal 
Isidória, na região Sul. A 
expectativa da Seinfra é 
entregar o trecho II do 
BRT em outubro de 2021 
e o trecho I em 2022.

“Estamos caminhando 
a passos largos, com tra-
balhadores dedicados e 
uma gestão comprome-
tida em entregar ao cida-
dão o que há de melhor. 
Queremos dar esse pre-
sente para Goiânia o mais 
breve possível”, afirma o 
titular da Seinfra, Fausto 
Sarmento. A pasta lembra 
que, após as obras na Pra-
ça Cívica, o anel interno 
passará a ser exclusivo do 
transporte coletivo.

A partir do dia 24 
de julho, durante 
75 dias, o anel 
interno da Praça 
Cívica, no Centro 
de Goiânia, 
permanecerá 
interditado
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“O fechamento do anel interno da praça ocorre junto com a criação de novas rotas e inversão de ruas para minimizar os impactos”, observa secretário de Mobilidade”

educação

Goiânia investe R$5 milhões em estrutura de escolas e CMEIs
Com o avanço da vacina-
ção e a queda nos índices 
de contágio da Covid-19 
na capital, a Prefeitura de 
Goiânia planeja a volta 
das aulas presenciais da 
rede municipal. Pensan-
do nisso, a gestão inves-
tiu mais de R$5 milhões 
de reais em manutenção 
predial e adequações nas 
estruturas físicas de to-
das as escolas e CMEIs. 
Os recursos fazem parte 
do Escola Viva, progra-
ma municipal que prevê 
a manutenção da rede 
física das unidades de 
ensino da rede. Em junho, 
o prefeito Rogério Cruz 
e o titular da Secretaria 
Municipal de Educação 

(SME), professor Welling-
ton Bessa, entregaram 
um cheque simbólico no 
valor de R$ 5.690.000,00 
destinado ao programa.

O prefeito Rogério 
Cruz afirmou que os re-
cursos vão chegar a 332 
unidades de ensino, en-
tre escolas e Centros 
Municipais de Educação 
Infantil. “O nosso obje-
tivo é manter, com este 
programa, a qualidade 
da rede física da Rede 
Municipal de Ensino 
para que nossas crian-
ças, adolescentes, jo-
vens e adultos possam 
aprender em ambientes 
modernos, acolhedo-
res e seguros”, afirmou. 

Concomitante a isso, a 
gestão municipal en-
trega, desde o início do 
ano, diversas ampliações 
com ambientes de rápi-
da implantação nas ins-
tituições, o que garante 
novas vagas à popula-
ção goianiense.

Os recursos estão 
sendo utilizados pelos 
diretores e gestores das 
unidades para a manu-
tenção periódica da es-
trutura elétrica, hidráu-
lica, reparos em calhas, 
telhados e muros, além 
da pintura predial, expli-
ca o secretário Welling-
ton Bessa. “A destinação 
descentralizada desses 
recursos garante maior 

autonomia do Conselho 
Escolar e permite que os 
serviços possam ser exe-
cutados de acordo com 
as necessidades de cada 
instituição”, pontua.

Escola Viva
O Programa Perma-

nente de Manutenção 
dos Prédios Escolares - 
Escola Viva foi instituído 
pela Portaria SME nº 172, 
de 04 de julho de 2017. 
Trata-se da transferência 
de recursos financeiros 
exclusivos, dentro do Pro-
grama de Autonomia Fi-
nanceira das Instituições 
Educacionais (PAFIE), 
para manutenção das es-
colas e CMEIs.
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Recursos fazem parte do Escola Viva, programa que visa garantir a 
manutenção da rede física das instituições de ensino de Goiânia
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CoMBATe Ao CrIMe

Com queda de 37% nos roubos em propriedades 
rurais, segurança no campo avança em Goiás

Dados do observa-
tório de segurança 
pública divulgados 

recentemente mostram 
queda de 37% nas ocor-
rências de roubo na zona 
rural, quando comparado 
o primeiro semestre de 
2021 com igual período 
de 2020. A redução segue 
uma tendência desde o 
início da atual gestão do 
Governo de Goiás. Con-
trapondo os indicadores 
de todo o ano de 2020 
com 2019, a queda foi de 
40,5%. “O que a Segurança 
Pública está apresentando 
diz respeito a proprieda-
des que foram respeitadas, 
em que o cidadão manteve 
seu patrimônio e não foi 
assassinado, sequestrado 
ou agredido. A população 
está tendo a real percep-
ção de segurança pública”, 
diz o governador Ronaldo 

Caiado em destaque aos 
avanços na área.

De janeiro a junho deste 
ano, o Batalhão Rural da Po-
lícia Militar realizou 151 pri-
sões em flagrante, a captura 
de 81 foragidos da justiça, 
apreensão de 167 armas 
de fogo, recuperação de 34 
veículos furtados/roubados, 
além de 25.974 ações de 
monitoramento e 14.258 vi-
sitas rurais. Ao todo, 11.390 
propriedades rurais foram 
cadastradas no sistema do 
Centro Integrado de Inteli-
gência Comando e Controle. 

O combate à impunida-
de em relação aos crimes 
que acontecem no campo 
também tem dado pas-
sos largos e apresentado 
avanço importante com o 
fortalecimento da Delega-
cia Estadual de Repressão 
a Crimes Rurais (DERCR), 
da Polícia Civil. A especia-

lizada tem hoje mobilida-
de e agilidade para atuar 
diariamente em 100% do 
território goiano, o que fa-
cilita as ações de combate 
à criminalidade no campo. 

Ao longo dos seis pri-
meiros meses deste ano, a 
DERCR realizou cinco ope-
rações policiais. As ações 
resultaram em um total de 
13 prisões, no cumprimen-
to de 11 mandados de bus-
ca e apreensão, além da 
recuperação de 94 cabeças 

de gado e duas máquinas 
agrícolas, provenientes de 
crimes de furto e roubo 
na zona rural. O trabalho 
investigativo da especiali-
zada no primeiro semestre 
foi responsável pela con-
clusão de cinco inquéritos 
policiais, já remetidos ao 
Poder Judiciário. 

A alta produtividade e 
os resultados positivos do 
combate à criminalidade 
no campo são destacados 
pelo secretário de Se-

gurança Pública Rodney 
Miranda. “Esses números 
são frutos do trabalho de 
integração e de inteligên-
cia. O mais importante a se 
destacar é a ausência de 
vaidade. Não é aquela que 
quer fazer mais, que quer 
aparecer mais. Nós temos 
um inimigo em comum, 
que se chama violência e 
nós estamos de mãos da-
das contra esse inimigo”, 
ressalta o chefe da pasta. 
“A gente só comemora o 

zero”, enfatiza. 
Um dos primeiros inves-

timentos da atual gestão 
do Governo de Goiás foi a 
criação do Batalhão Rural 
da Polícia Militar, por meio 
da Lei nº 20.488, de 2019. 
A unidade potencializou as 
ações operacionais rurais 
no Estado, trazendo maior 
proteção às famílias que 
vivem no campo. Dentro do 
batalhão, foi implantado o 
primeiro Centro Integrado 
de Inteligência Comando 
e Controle do país. A ini-
ciativa serviu como inspi-
ração para outros estados 
brasileiros, sendo visitada 
por representantes de 14 
unidades federativas e 2 
comitivas internacionais 
(Colômbia e Japão). 

“A sociedade goiana 
tem de viver com tranqui-
lidade. Não pode ser re-
primida por aqueles que 
acham que vão ter espaço 
na criminalidade e vão ter 
proteção ou vista gros-
sa do governo. Eles terão 
sobre si a mão forte do 
Estado. Nós não nos cur-
varemos, seja qual for o 
nível de criminalidade, ou 
com quais proteções eles 
queiram se apresentar”, as-
segura Caiado.

Criação do Batalhão Rural da Polícia 
Militar e fortalecimento da delegacia 
estadual de Repressão a Crimes 
Rurais reduzem ocorrências na zona 
rural desde início da atual gestão
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Ao longo dos seis primeiros meses do ano, a DERCR realizou cinco operações policiais

reToMADA eM goIÁS

Setor de serviços apresenta recuperação 
econômica, em maio, com alta de 4,2%

Após 14 meses de crise 
sanitária, todos os seto-
res goianos mais prejudi-
cados pela pandemia da 
Covid-19 já apresentam 
crescimento superior ao 
período pré-pandêmico. 
É o que revelam os dados 
referentes ao mês de maio 
divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A atividade mais preju-
dicada, em Goiás, no perí-
odo, os serviços, apresen-
tou, em maio, crescimento 
de 4,2%, comparado com 
o mês de abril, o que cor-

responde a 3% superior 
à média nacional, que fe-
chou em 1,2%. As informa-
ções constam na Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) 
do IBGE atualizada nesta 
terça-feira (13/07).

Esse percentual coloca 
o Estado em quinto lugar 
nacional - junto com o Rio 
Grande do Norte que apre-
sentou o mesmo indicador 
- atrás apenas de Alagoas, 
que lidera o ranking do 
crescimento de volume de 
serviços, com alta 10%; se-
guido da Bahia com 8,6%; 
Amapá (7,8%); e Sergipe 

(4,7%). Ainda de acordo 
com o IBGE, comparado 
com o mesmo mês do ano 
passado, o crescimento do 
setor foi de 27,2%, o que 
também garante uma alta 
de arrecadação das recei-
tas nominais de 27,7%.

Os serviços prestados 
às famílias foram os prin-
cipais responsáveis pelo 
expressivo crescimento, 
com alta de 159,1%. Os 
serviços profissionais, ad-
ministrativos e comple-
mentares também apre-

sentaram alta (39,3%); 
que foi acompanhada 
pelos transportes, servi-
ços auxiliares aos trans-
portes e correios (20,2%); 
serviços de informação e 
comunicação (7,8%) e ou-
tros serviços (4,6%).

Para o governador Ro-
naldo Caiado, a geração 
de empregos vai contribuir 
com a recuperação econô-
mica. “Eu sempre defendi a 
tese de que não existe me-
lhor política social no mun-
do que não seja o emprego. 
É a única que resolve todos 
os problemas”, afirma.

José Vitti, titular da Se-
cretaria de Indústria, Co-
mércio e Serviços, analisou 
os números avaliados pelo 
IBGE e disse que Goiás 
está no caminho para sair 
em definitivo da crise, com 

aumento dos empregos 
formais, crescimento da 
indústria e agora a forte 
reação dos setores de ser-
viços e comércio. “As ações 
do governo para fortalecer 
a economia goiana mos-
tram resultados importan-
tes na ponta, onde está o 
trabalhador que precisa do 
emprego e da renda”, co-
mentou Vitti. 

Outros setores
A indústria goiana apre-

sentou no mês de maio o 
maior crescimento do país, 
com alta de 4,8% compa-
rado com abril. De acordo 
com a Pesquisa Mensal In-
dustrial, a indústria automo-
bilística foi a principal ativi-
dade para o Estado liderar o 
ranking brasileiro do setor, 
com crescimento de 693%. 
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Após 14 meses de crise sanitária, todos os setores goianos 
mais prejudicados pela pandemia da Covid-19 já apresentam 
crescimento superior ao período pré-pandêmico

Indústria e comércio também aceleram 
e estado já apresenta indicadores que 
antecedem a pandemia, indica IBGe
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anápolis

Ministro garante que, em parceria com Governo 
de Goiás, Aeroporto de Cargas entrará em operação

o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, 

garantiu que o Aeropor-
to de Cargas de Anápolis 
será reestruturado e en-
trará em operação. “Nós 
vamos construir uma so-
lução. É algo que vamos 
trabalhar com o Governo 
de Goiás, como tem sido a 
nossa parceria, muito es-
treita, para botá-lo de pé, 
torná-lo uma realidade”, 
projetou.  A declaração 
ocorreu durante assinatu-
ra do Memorando de En-
tendimento (MoU) para a 
implantação do Centro 
de Excelência em Tecno-
logia Ferroviária (CETF), 
no município, nesta 
quinta-feira (15/07). 

Segundo o ministro, 
que estava acompanha-
do do presidente da Em-
presa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária 
(Infraero), brigadeiro Paes 
de Barros, o Aeroporto de 
Cargas no município é 
importante para a logís-
tica e fortalecimento da 
economia no país, uma 
vez que está localizado 
numa região estratégica, 
com grandes indústrias e 
próximo da Capital Bra-
sília. “Anápolis é uma ci-
dade privilegiada. Temos 
duas ferrovias, com dois 
operadores diferentes. 
Temos também a BR-153 
e BR-060. Vamos aprovei-
tar o potencial”, afirmou. 

Em seu discurso, o go-

vernador Ronaldo Caiado 
agradeceu a parceria do 
Governo Federal, em es-
pecial do Ministério da 
Infraestrutura, por con-
templar Goiás a partir do 
investimento em todos os 
modais de transporte: ro-
doviário, ferroviário e aé-
reo. “Anápolis nunca rece-
beu obras com tamanho 
significado, com tamanha 

relevância para o futuro”, 
afirmou. Sobre o aeropor-
to, enfatizou o desejo de 
encontrar um “denomina-
dor comum para viabili-
zar a homologação”. 

No último mês de 
maio, o Governo de Goiás 
e o Ministério da Infraes-
trutura deram o pontapé 
inicial para que o Aero-
porto de Cargas de Aná-

polis comece a operar, a 
partir da assinatura de 
um termo de cooperação 
técnica com a Infraero. 
No documento, a Empre-
sa Brasileira de Infraes-
trutura Aeroportuária e a 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
(Goinfra) farão inspeções 
no aeródromo e uma au-
ditoria da documentação 

da unidade. A partir do 
resultado desse parecer é 
que serão definidas as in-
tervenções na estrutura. 

De acordo com Tarcísio 
de Freitas, a meta é colo-
car o Aeroporto de Cargas 
para funcionar. “Nós va-
mos encontrar a melhor 
maneira, mesmo que o 
funcionamento seja em 
etapas”, destacou. 

Anúncio foi realizado durante 
assinatura de memorando para 
implantação do Centro de excelência 
em Tecnologia Ferroviária (CeFT), no 
município. Tarcísio Gomes de Freitas 
diz que estrutura fortalece a logística 
e a economia do país: “Vamos botá-lo 
de pé, torná-lo uma realidade” 
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O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ao lado do governador Ronaldo Caiado, em Anápolis, onde garantiu 
que o Aeroporto de Cargas do município será reestruturado e entrará em operação: “Nós vamos construir uma solução”

melhorias

Mais de R$ 1,2 milhão investidos no Vapt Vupt

Para proporcionar mais 
conforto ao cidadão e 
maior qualidade na oferta 
de serviços públicos, o Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Administração (Sead), in-
vestiu, somente neste ano, 
mais de R$ 1,2 milhão na 
melhoria das agências 
do Vapt Vupt. As ações 
incluem reformas, subs-
tituição de mobiliário e 
melhorias fundamentais 
para o bom fluxo dos 
atendimentos, como ins-
talação de novos apare-
lhos de ar-condicionado 
e troca de lâmpadas.  

O titular da Sead, Bruno 
D’Abadia, aponta a adap-

tação dos espaços físicos 
como importante prática 
contínua para otimizar os 
atendimentos. “Os investi-
mentos são resultado das 
iniciativas de controle de 
gastos e redução de des-
pesas dentro da secreta-
ria. Assumimos, em 2019, 
um programa arcaico e 
sucateado, mas estamos 
conseguindo revolucio-
nar os serviços, processo 
que inclui modernização 
dos canais, capacitações 
e mais conforto nas uni-
dades”, enfatiza. 

O governador Ronaldo 
Caiado já entregou duas 
unidades completamen-
te revitalizadas este ano: 

Goianira e Anashopping, 
em Anápolis. Até o fim 
de agosto, outras quatro 
agências serão reinau-
guradas: Formosa, itauçu, 
Morrinhos e Santo Antônio 
do Descoberto. O investi-
mento para essas reformas 
supera R$ 500 mil. Em 

breve, os postos de aten-
dimento de Caldas Novas, 
Iporá, Alexânia, Ipameri, 
Posse, Cristalina, Pires do 
Rio e Buena Vista (Goiânia) 
também vão passar por in-
tervenções estruturais. 

Além das reformas, ou-
tras melhorias estão sendo 

promovidas para oferecer 
mais conforto aos usuários 
e servidores do Vapt Vupt. 
Mais de 1,2 mil novos as-
sentos estão sendo entre-
gues nas unidades da Re-
gião Metropolitana e nos 
postos de atendimento 
localizados no interior. 

Foi realizada a troca de 
mais de 1,5 mil lâmpa-
das em 35 agências do 
programa e outras nove 
receberam aparelhos de 
ar-condicionado novos. O 
Governo de Goiás inves-
tiu R$ 740 mil para pro-
porcionar esses avanços.

Mudanças
Algumas unidades tam-

bém ganharam novo local 
de atendimento, como Pal-
meiras de Goiás, Mozarlân-
dia e a agência do Setor 
Garavelo, em Aparecida de 
Goiânia. Só com esta mu-
dança em Aparecida, o Es-
tado economizará R$ 400 
mil por ano, com redução 
de aluguel e eliminação de 
gastos com segurança. Até 
o fim de 2021, cerca de 20 
agências devem passar por 
reformas ou ganhar novos 
locais de atendimento, as-
segurando qualidade para 
os usuários do Vapt Vupt.
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Omagem interna de uma agência Até o fim de 2021, cerca de 20 agências devem passar por reformas 
ou ganhar novos locais de atendimento, assegurando qualidade para os usuários do Vapt Vupt 

estão sendo realizadas ações como reformas 
e troca de mobília em algumas unidades, 
além da aquisição de mais de 1,2 mil novas 
cadeiras e troca de 1,5 mil lâmpadas
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cultura

Concerto Sinos da segunda temporada 
da série vai ao ar nesta sexta-feira, 16

O Sistema Nacional 
de Orquestras So-
ciais (Sinos) da Fun-

dação Nacional de Artes 
(Funarte), desenvolvido 
em parceria com a Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), apresenta 
ao público nesta sexta-fei-
ra (16), às 18h, o terceiro 
recital da temporada 2021 
da série Concertos Sinos.

A apresentação fica-
rá disponível no site do 
programa ou no canal 
Arte de Toda Gente no 
You tube, como em con-
certos anteriores.

Serão interpretadas 
pela Orquestra Sinfônica 
da UFRJ duas obras inédi-
tas, encomendadas para 
o Repertório Sinos aos 
compositores Alexandre 
Schubert e Mateus Arau-
jo. A primeira peça é Bra-
siliana nº 4, de Alexandre 
Schubert, com quatro 
movimentos que simboli-
zam a diversidade da mú-
sica brasileira. A regência 
é de Tobias Volkmann.

A segunda peça, Suíte 
nº 3, de Mateus Araujo, tem 
por subtítulo Brincadeiras 
de rua. A obra é inspirada 
pelos jogos de crianças 
ao ar livre, entre os quais 
amarelinha, bola de gude, 
esconde-esconde e ciran-
da, terminando com uma 
partida de futebol. A re-
gência é do próprio autor.

A série Concertos Sinos 
tem por objetivo veicular 
a produção artística dos 
projetos sociais, das or-
questras brasileiras e do 
próprio Sistema Nacional 
das Orquestras Sociais.

Projeto
Lançado em março do 

ano passado, antes do 
início da pandemia do 
novo coronavírus, o pro-
jeto Sinos migrou para o 
modelo virtual, levando a 
concertos gravados e exi-

bidos posteriormente na 
internet, disse à Agência 
Brasil o coordenador do 
projeto, professor André 
Cardoso, também regen-
te da Orquestra Sinfôni-
ca da UFRJ. A iniciativa 
integra o Programa Fu-
narte de Toda Gente.

Na temporada de 2020, 
foram realizados dez con-
certos. Na atual tempo-
rada, Cardoso pretende 
ultrapassar esse número. 
A ideia é lançar uma peça 
a cada 15 dias. O coorde-
nador ressaltou, entretan-
to, que isso depende da 
entrega das obras pelos 
compositores e das grava-
ções, que não são feitas so-
mente com a Orquestra da 
UFRJ, mas com orquestras 
brasileiras de outras ins-
tituições. “Depende muito 
da agenda das orquestras 

a quantidade de concertos 
que a gente produz”.

O maestro informou 
que as músicas são enco-
mendadas aos composito-
res e as partituras ficam 
disponíveis no site do 
Sinos para orquestras jo-
vens nacionais, porque são 
composições escritas com 
determinados parâmetros 
técnicos que definem o ní-
vel de dificuldade da peça. 
“Você tem peças para alu-
nos iniciantes até alunos 
bem adiantados. Há peças 
para todos os níveis.”. Como 
são composições inéditas, 
a partitura é colocada no 
site junto com uma grava-
ção de excelência produzi-
da na série Sinos.

O coordenador André 
Cardoso explicou que não 
se trata apenas de peças 
encomendadas, mas do re-

pertório histórico brasilei-
ro. “Peças que a gente está 
tirando das gavetas, das 
bibliotecas, dos arquivos, 
pouquíssimo conhecidas 
da maioria dos regentes 
das orquestras, e trazendo 
de volta para o repertório e 
gravando também. No ano 
passado, a gente gravou 
peças de Francisco Braga, 
Guerra Peixe. Neste ano, 
gravamos do Glauco Ve-
lazquez, José Siqueira. 
Vamos gravar Homero 
de Sá Barreto, uma sé-
rie de peças que estão 
ainda em manuscrito. A 
gente prepara uma edi-
ção e faz a gravação”.

As partituras fazem par-
te do Repertório Sinos, que 
abrange obras desde o sé-
culo 18 até os composito-
res contemporâneos mais 
jovens, aos quais estão 

sendo encomendadas mú-
sicas. “Ou seja, cobre aí três 
séculos de produção mu-
sical brasileira”, afirmou 
Cardoso, que é professor 
de regência da Escola de 
Música da UFRJ.

Capacitação
O Sinos é uma rede 

composta por dezenas 
de profissionais de mú-
sica, que atuam em cur-
sos, oficinas, concertos e 
festivais, durante o ano 
de 2021. As atividades 
ocorrem no formato on-
line e, quando possível, 
se estendem a ações 
presenciais, em todas as 
regiões do país.

A ideia é capacitar re-
gentes, instrumentistas, 
compositores e educa-
dores musicais, apoian-
do projetos sociais de 

música, além de contri-
buir para o desenvolvi-
mento das orquestras-
-escola de todo o Brasil. 
Todas as ações disponí-
veis são gratuitas, me-
diante inscrição.

Oito linhas de ação es-
tão previstas. A primeira 
é pedagogia para cordas, 
abrangendo o Curso de 
Capacitação Pedagógica 
para o Ensino dos Instru-
mentos de Cordas, direcio-
nado para professores e 
monitores de projetos so-
ciais de todo o país. É com-
posto por 16 módulos de 
vídeo oficinas, sobre temas 
como postura, afinação e 
musicalidade, aplicadas 
à prática de violino, viola, 
violoncelo e contrabaixo.

Já o Projeto Espiral visa 
a capacitação instrumen-
tal de jovens músicos e 
bandas de projetos sociais 
de todo o Brasil. Ao todo, 
40 professores distribuem-
-se entre 22 cursos livres.

O Projeto Orquestra 
prevê atividades pre-
senciais com oficinas de 
capacitação intensiva de 
uma semana para jovens 
instrumentistas. A ideia é 
formar uma sinfônica la-
boratório e preparar dois 
concertos. Estão previstas 
ações nas capitais dos 
estados do Pará, Minas 
Gerais, Paraíba, Rio Gran-
de do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro e 
Bahia, e em Brasília.

A vertente Sinos e 
Orquestra reúne jovens 
músicos de orquestras de 
projetos sociais de todo o 
Brasil com instrumentis-
tas profissionais. 

Na Academia de Regên-
cia, serão contemplados 
jovens regentes das or-
questras de projetos so-
ciais, que têm dificuldade 
de acesso a conteúdo di-
dático e a professores, em 
sua grande maioria. 

A iniciativa integra o Programa Funarte de Toda Gente
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A Academia de Ópera é uma ação pedagógica que promove a reunião, em vídeo oficinas, de regentes, cantores, diretores e demais profissionais da 
ópera com o objetivo é colaborar para a formação de núcleos desse gênero musical nos projetos sociais que já tenham uma orquestra consolidada
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Campanha de imunização contra Covid-19, em 
Goiás, recebe mais 133.500 doses de vacinas 

Um novo carrega-
mento com 133.500 
doses de vacinas 

contra a Covid-19 chegou 
a Goiás na madrugada 
desta sexta-feira (16/07). 
O lote encaminhado pelo 
Ministério da Saúde (MS), 
com imunizantes da As-
traZeneca produzidos pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(FioCruz), é totalmente 
destinado à aplicação da 
primeira dose, o que con-
tribui para que a vacinação 
alcance mais uma parcela 
da população e avance nas 

faixas etárias. 
A remessa de vacinas 

foi recebida pela equi-
pe da Secretaria de Es-
tado da Saúde de Goiás 
(SES-GO) no Aeroporto 
Internacional Santa Ge-
noveva e seguiu para 
a Central Estadual da 
Rede de Frio, no Jardim 
Santo Antônio, em Goiâ-
nia. A distribuição pros-
segue via 18 regionais 
de saúde no Estado e a 
destinação atenderá aos 
246 municípios goianos.

A expectativa é de que 

o ritmo na chegada de 
imunizantes seja intensifi-
cado nos próximos meses, 
conforme sinalizado em 
reunião entre o ministro 
da Saúde, Marcelo Quei-
roga, e governadores, com 
a participação de Ronaldo 
Caiado, na última terça-fei-
ra (13/07). Para julho, são 
esperadas 41 milhões de 
unidades para os Estados, 
ao passo que, em agosto, o 
número pode chegar a 68 

milhões de doses.
O governador falou so-

bre a importância da popu-
lação completar o quadro 
vacinal. “A segunda dose é 
a dose de reforço, capaz de 
criar anticorpos para com-
bater o vírus. Uma aplica-
ção só não é suficiente e, 
com isso, as pessoas vão 
ter um processo de agra-
vamento do quadro com a 
contaminação com as no-
vas variantes da Covid-19”, 

alertou ao mencionar a 
cepa indiana, que já foi 
identificada no território 
goiano pelas autoridades 
de saúde no Estado.

“Nesta semana será 
possível avançar ainda 
mais na vacinação com 
todos esses imunizantes 
recebidos para a primeira 
dose. Estamos manten-
do nossa expectativa de 
imunizar a população aci-
ma de 18 anos anos até 

setembro”, pontuou Isma-
el Alexandrino. 

“Estamos com um ce-
nário de queda sustenta-
da de casos e de dissemi-
nação do vírus, além da 
ampliação da vacinação. 
Entretanto, isso não nos 
exime de continuarmos to-
mando os cuidados, como 
o uso de máscara, por 
exemplo. Não podemos 
banalizar o risco”, alertou o 
titular da SES-GO.

Lote da AstraZeneca enviado 
pelo Ministério da Saúde para 
Governo do estado, nesta sexta-
feira (16/07), é destinado à primeira 
aplicação. Progressão na entrega de 
remessas de imunizantes possibilita 
avanço na cobertura vacinal 
em faixas etárias. Governador 
destaca importância de completar 
processo com dose de reforço 
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A remessa de vacinas foi recebida pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) no Aeroporto Internacional Santa Genoveva

PReFeItURa de GoIÂNIa

Pfizer e Coronavac estão disponíveis para 
segunda dose em gestantes e puérperas

Após definição de nota 
informativa da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) 
de número 13/2021 en-
caminhada aos municí-
pios, a Prefeitura de Goi-
ânia começa aplicar a 
segunda dose de vacinas 
contra a Covid-19 em 
gestantes e puérperas 
(até 45 dias pós-parto) 
que tomaram primeira 
dose de AstraZeneca.

Para a imunização, o 
atendimento será a partir 
desta sexta-feira (16/7) 

no Ciams Dr. Domingos 
Viggiano (antigo Ciams 
Jardim América), das 8h às 
17h, sem agendamento, 
e a gestante precisa levar 
a prescrição médica e um 
comprovante da gestação.

Conforme o documento, 
“as gestantes e puérperas 
podem optar por tomar 
a segunda dose, após o 
intervalo habitual pre-
conizado (12 semanas), 
preferencialmente com a 
vacina da Pfizer e nos lo-
cais onde não estiver dis-

ponível com a Coronavac, 
mediante e obrigatoria-
mente apresentação de 
prescrição médica”.

Ainda na nota, a SES 
informa que as gestantes 
e puérperas, incluindo as 
sem fatores de risco adi-
cionais, que já tenham re-
cebido a primeira dose da 
Coronavac ou Pfizer deve-
rão completar o esquema 
com a mesma vacina nos 
intervalos habituais.

Por fim, as gestantes e 
puérperas (incluindo as 
sem fatores de risco adi-
cionais) que já receberam 
a primeira dose da vacina 
da Astrazeneca poderão 
também aguardar o tér-
mino do período da ges-
tação e puerpério (até 
45 dias pós-parto) para 
a administração da se-
gunda dose da vacina do 
mesmo laboratório.
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Para a imunização, o atendimento será a partir de hoje no Ciams Dr. Domingos Viggiano, das 8h às 17h, 
sem agendamento , e a gestante precisa levar a prescrição médica e um comprovante da gestação

Capital goiana segue nota informativa 
da Secretaria estadual de Saúde e 
disponibiliza os imunizantes, para as que 
tomaram primeira dose de AstraZeneca, 
no Ciams dr domingos Viggiano, 
localizado no setor jardim América
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Megavestibular
Para quem perdeu o Megavestibular no início do 

mês, a estácio concedeu mais uma chance de iniciar 
uma graduação no segundo semestre com condições 
especiais. Nesta sexta e sábado, dias 16 e 17 de junho, 

diversos cursos de graduação nas modalidades 
Presencial, Semipresencial, Flex ou digital, terão até 

65% de bolsa para iniciar seus estudos.   As inscrições 
podem ser feitas pelos telefones para (62) 985898726, 

(62) 985898723, 62 982320183 ou pelo site www.
estacio.br.

Patbo
O Flamboyant Fashion Blog https://flamboyant.com.

br/blog traz um tour virtual para quem ainda não 
conferiu a grife PatBo, que acaba de abrir as portas no 

Flamboyant Shopping. Criada em 2012 com o intuito 
de dar vida às ideias mais ousadas da estilista Patrícia 

Bonaldi, aos poucos a marca se estabeleceu com um 
estilo voltado para o fazer à mão. hoje a marca é 

composta por roupas noturnas, jeans, casuais e praia. 
O diferencial fica por conta das estampas desenhadas 

manualmente, bordados, cortes modernos e peças 
exuberantes. No Flamboyant Shopping, a loja está 

localizada no piso 3 trazendo uma arquitetura e 
decoração surpreendentes em dois andares. A loja 

está dividida entre linha casual e festa com espaços e 
provadores nos dois andares. outra novidade é uma 

estante exclusiva com itens de moda casa.

ProJeto aMParo
Após oferecer atendimentos psicológicos gratuitos 

para os familiares das vítimas de Covid-19 no primeiro 
semestre de 2021, o Projeto Amparo, organizado 

pelo curso de Psicologia da uNIALFA, ampliará seus 
atendimentos neste segundo semestre também para 

pessoas que estão de luto, independente da causa, 
visando proporcionar um ambiente de validação, 
acolhimento e liberdade de expressão para essas 

pessoas. Realizados de forma remota para garantir 
a segurança dos participantes, os atendimentos são 

realizados por alunos do 10º período de Psicologia 
da instituição, sob a supervisão de um psicólogo 

responsável. os interessados devem se inscrever no 
site ou pelo telefone (62) 9431-6973. As vagas são 

limitadas.  

aMélia bar e cozinha 
um novo bar está chegando em Goiânia e promete 

surpreender com sua arquitetura moderna e 
gastronomia contemporânea. o Amélia Bar e 

Cozinha chegará no setor Marista em agosto, com 
menu assinado exclusivamente pela Chef Paula 
Labaki, responsável por um dos caterings mais 

conceituados do mercado paulistano. drinks assinados 
pelo mixologista Gustavo Guedes e arquitetura do 

disputado Willian hanna. Além de um espaço belíssimo 
e aconchegante, o novo bar chegará para oferecer ao 

goianiense uma experiência completa com badalo, 
conforto, atendimento e gastronomia de alto nível.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Beleza - Nesta última terça-feira (13/07), o ex-BBB Caio Afiune marcou presença na clínica da dermaticista Karine 
Gouveia. Caio fez leves preenchimentos na região da mandíbula e nariz, apenas para ressaltar alguns pontos do rosto.

Restaurante japonês - A influenciadora Bárbara 
Lemos, conhecida em suas redes sociais por Bárbara 
Birita, e a amiga Bruna Miranda, prestigiaram nesta 
segunda-feira (12), o oishii Restaurante

2 3

4

Gastronomia artesanal – o chef goiano Ian Baiocchi 
acaba de inaugurar a sua mais nova sorveteria em 
Goiânia, o Alata Soft. Localizada na Alameda Ricardo 
Paranhos, a nova unidade traz o chamado sorvete 
soft, ou expresso, como protagonista, em um cardápio 
com o tradicional sorvete de casquinha, sundaes e 
milkshakes, em releituras irresistíveis.
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Improviso combinado - Que tal reunir a família, 
decorar a casa, fazer comidas típicas e o Passeio 
das Águas levar a festa julina até a sua casa? É 
com este espírito que o shopping realiza neste 
sábado, dia 17, às 19h, a Live Improviso Combinado. 
o evento é gratuito e será transmitido pelo 
Instagram e YouTube do empreendimento.
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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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Aída dos Santos eterniza 
pés no Hall da Fama do COB

aída dos Santos, pri-
meira mulher brasi-
leira a disputar uma 

final olímpica e 4º lugar 
no salto em altura, nos 
Jogos de 1964 (Tóquio), 
eternizou os pés no Hall 
da Fama do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) nesta 
quinta-feira (15).

A cerimônia ocorreu de 
forma restrita na sede do 
COB, na Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro. “Como mulher 
negra, e um dos maiores 
exemplos do Movimento 
Olímpico, Aída tem uma 
história que merece ser 
reverenciada, celebrada e 
honrada por todas suas lu-
tas, conquistas e glórias. A 
primeira mulher do Brasil a 
disputar uma final olímpica 
e o 4º lugar dela no salto 
em altura, em Tóquio 1964, 
obtendo o melhor resulta-
do individual de uma atleta 
brasileira nos Jogos Olímpi-

cos até Pequim 2008 é, sem 
dúvidas, motivo de orgulho 
para todos nós”, afirmou o 
presidente do COB, Paulo 
Wanderley Teixeira.

“Quando entrei para o 
atletismo nem sabia que 
tinham competições como 
Sul-Americano e Jogos 
Olímpicos. Esporte indivi-
dual tinha que ter índice. 
Eu não estava com índice. 

Fui competir por acaso e 
fiz o resultado. Hoje, os 
atletas têm psicólogo, nu-
tricionista. Eu viajava de 
avião da FAB. Melhorou o 
material humano, mas não 
os resultados”, declarou a 
mais nova integrante do 
Hall da Fama. Se Aída pu-
desse dar um conselho aos 
atletas que participarão 
dos Jogos seria enfática: 

“Já que estão em Tóquio, é 
porque mereceram. Sejam 
perseverantes e pensem 
que são tão bons quantos 
os outros. Briguem pela 
medalha de ouro”.

Aída dos Santos estava 
em companhia da filha Va-
leskinha, campeã olímpica 
de vôlei nos Jogos de 2008 
(Pequim), quando rece-
beu a homenagem. “Aída 

é uma referência. Hoje nós 
temos quatro atletas do 
atletismo no Hall da Fama 
e ela é a primeira mulher. 
Tem um simbolismo muito 
grande. Em 2012, a Confe-
deração Brasileira de Atle-
tismo instituiu uma meda-
lha com o nome da Aída 
dos Santos. Nossas atletas 
medalhistas em mundiais 
e edições de Jogos Olím-

picos recebem a meda-
lha Aída dos Santos. Isso 
mostra a dimensão dela e 
sua referência para as mu-
lheres. Ela era uma estrela 
solitária, e hoje ilumina 
com seu brilho todo o 
atletismo nacional”, con-
cluiu o presidente da 
Confederação Brasileira 
de Atletismo, Wlamir Le-
andro Motta Campos.

ela é a primeira 
brasileira a 
disputar uma 
final olímpica
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Aída dos Santos estava em companhia da filha Valeskinha, campeã olímpica de vôlei nos Jogos de 2008 (Pequim), quando recebeu a homenagem
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