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“Uma 
Noite Na 
Ópera”

Aberta temporada 
de apresentações 
da Orquestra 
Sinfônica de 
Goiânia 
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Comércio varejista ampliado também é destaque e fica em 3º na posição nacional com expansão 
de 8,5%. Já o setor de serviços cresce 12,6%, na comparação com o mesmo período de 2020

política  |  3

alta de 8,3% 

Goiás ocUpa 2º lUGar No crescimeNto iNdUstrial

goiânia câmara de aparecida

compromisso da prefeitUra aNdré fortaleza 
rebate críticas 

dUraNte sessão 

Rogério Cruz entrega 320 cartões do Renda Família + Mulher em unidade de ensino
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O Presidente fez uso da tribuna para discursar 
sobre os ataques que sofreu nos últimos dias 
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Um dEgRaU a mais

o prefeito de Goiânia, rogério Cruz, foi es-
colhido Político do Ano e destaque entre 
prefeitos de cidades com mais de 100 mil 
habitantes, na tradicional enquete feita pela 
Contato Comunicação para escolha dos Mais 
Influentes da Política. Em casa, no plenário 
da Câmara, o prefeito deu um tempo nos 
problemas de gestão e cumpriu a missão de 
convidado especial da festa. Politicamente, 
se consagra como personagem atuante do 
processo político, neste momento em Goiás. 
Como prefeito da capital, é o principal con-
dutor do republicanos nas conversas rumo à 
ocupação de espaços e presença nas eleições 
deste ano. O diálogo tem sido uma constante 
na subida do patamar. 

mais homEnagEados
entre os demais laureados, estavam pre-
sentes o prefeito de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha (sem partido), o senador 
vanderlan Cardoso (PSd), o deputado federal 
francisco Júnior (PSd) e os estaduais virmon-
des Cruvinel (Cidadania), Thiago Albernaz (So-
lidariedade) e Eduardo do Prado (DC). 

opostos
Seguindo o bom exemplo, Prefeitura de Goiâ-
nia começa a vacinar crianças nas escolas, já 
na semana que vem, com autorização dos 
pais. O objetivo é dar mais proteção à comuni-
dade escolar e  garantir a normalidade das au-
las presenciais, fundamentais para recuperar 
o tempo perdido na pandemia. Em Anápolis, 
a máscara começa a ser liberada. A medida é 
correta, mas a másicara já estava em desuso. 
Lamentável, porque continua sendo a arma 
mais eficaz nesta fase. 

ismaEl candidato

Em contato com a coluna, o secretário estadual 
de Saúde, ismael Alexandrino, diz aguardar si-
nalização do governador ronaldo Caiado para 
colocar na rua a pré-candidatura de deputado 
federal. A data de saída, a escolha do sucessor 
e a definição da filiação vão ficar por conta de 
Caiado. Alexandrino acredita que deve assinar 
ficha ao recém-criado União Brasil. 

pREjUízo dos sEm vacina
Segundo o secretário, a pandemia vive um novo 
momento, que exige soluções diferentes. O mais 
lamentável, segundo ele, é que 82% dos pacien-
tes internados com Covid-19 em Goiás não tem 
o ciclo de vacinação completo. Em suma: confor-
me dito desde o início, a vacina é o caminho para 
que a vida volte mais próximo do normal. 

EdwaRd candidato
Ex-reitor da UFG, o professor Edward Madu-
reira é outro que vai tentar mandato de de-
putado federal em outubro. Antes da filiação, 
Edward aguarda sinalização maior sobre a 
federação, que está sendo costurada entre PT, 
PSB, PV e PCdoB. Será candidato neste grupo, 
com mais chance de filiação ao PSB. 

UFg FoRtalEcida
Segundo Edward, a aparente crise gerada pela 
nomeação de Angelita Lima como reitora da 
UG está totalmente superada. Ele e a professora 
Sandramara Matias, a mais votada na consulta 
interna, estão na Assessoria Especial da Reitoria.

EsqUERda FoRtalEcida
A federação partidária pode dar sobrevida aos 
atuais deputados Elias Vaz e Rubens Otoni.

EdUcação Em dEbatE
Profissionais da educação estão promovendo 
debates temáticos, como preparação para 
pauta das eleições deste ano. Pedro Wilson, 
Iêda Leal e Edward Madureira estão entre os 
participantes dos encontros, que acontecem 
nesta quinta, 17, a partir das 19 horas, pela in-
ternet, no link educacacoepolitica. 

não E não
vanderlan Cardoso avalia para a coluna 
que é zero a chance de sair candidato 
a governador neste ano. Com chance 
igual para deixar o PSD. Avalia que o 
partido está em franco crescimento e é 
o que mais cresce na ocupação de espa-
ços da política nacional. 

linhas toRtas
o fortalecimento de vítor Hugo como pro-
vável nome do PL para concorrer ao go-
verno de Goiás pela sigla devolve Gustavo 
Mendanha para duas casas atrás do jogo 
da sucessão. Vítor Hugo vem conversando 
com a direção nacional do PL, tem a simpa-
tia de Flávio 01 Bolsonaro e de Gustavo Ga-
yer, representante raiz do grupo presiden-
cial no Estado. Sem espaço no partido do 
presidente, Gustavo está sendo empurrado 
para uma sigla que não tenha candidato à 
presidência da República. 

cEntRo dE dispUta
A Alego iniciou o ano com sessão que 
marcou a despedida do prédio do Bos-
que dos Buritis. A partir da semana que 
vem, os trabalhos serão transferidos para 
a nova sede, no Parque Lozandes. O Tri-
bunal de Contas dos Municípios quer se 
mudar pra lá, o mesmo acontecendo para 
a Secretaria Municipal de Finanças. O 
vereador Clécio Alves (MDB) apresentou 
requerimento para aproveitar uma parte 
do prédio para instalar um memorial em 
homenagem a Íris Rezende.

com pé dE toddy
Ainda sem dizer claramente o projeto 
para outubro, Marconi Perillo se reuniu 
recentemente com lideranças comuni-
tárias de Goiânia. Busca reaproximação 
com base e mobilização em torno do seu 
projeto. Seja ele qual for. 

pEla mUlhER
vereadora Aava San-
tiago (PSDB) conseguiu 
aprovar dois projetos, 
em defesa dos direitos 
da mulher, sua princi-
pal bandeira erguida na 
campanha. O primeiro-

busca campanha permanente para combater 
assédio moral no ambiente do trabalho. O se-
gundo prevê desconto no iSS para empresas 
que mantiverem em seus quadros mães de 
crianças com menos de seis anos de idade. 

agEnda maRço
Governador Ronaldo Caiado terá agenda de deci-
sões para o mês que vem. No governo, enfrenta 
debate sobre a volta do pagamento da data-base. 
Adriano Rocha Lima está com a bola para iniciar a 
conversa agora, para definir no mês que vem. Será 
definida ainda a data para a saída dos auxiliares que 
serão candidatos, já com a escolha dos sucessores. 
Apresar de ter um tempo maior, será o mês para 
indicar o nome que vai concorrer ao Senado. Hen-
rique Meirelles (PSD) está longe de ser nome único 
ou de consenso. Mas é o favorito. 

o dRama da FEdERação
expectativa caiadista era grande com a con-
versa para a formação de uma federação en-
tre o União Brasil e o MDB. Seria o melhor dos 
mundos, para amarrar ainda mais a aliança 
com o MDB em Goiás. Só que agora o PSDB 
também está na conversa. Que voltou duas 
casas atrás. O drama é maior ainda porque as 
federações podem ser concluídas até o final 
de maio. Já o prazo de filiação para a disputa 
eleitoral termina no início de abril. 

22 Em goiás
Não, não é o partido 
do presidente em 
Goiás. É a Semana da 
Arte Moderna, lem-
brada pelos 100 anos 
e pelo marco que foi 
para a cultura nacio-
nal. Em Goiás, vários 
eventos lembram a Semana. Entre eles, um li-
vro de contos, com a marca do modernismo, a 
ser lançado nesta sexta, 18, no Museu de Arte 
de Goiânia. Um dos autores presentes é meu 
duplo colega de pena, Luiz de Aquino 

poR qUE?
Pelo menos metade da bancada federal de 
Goiás corre risco de voltar pra casa?

“Não devemos ter medo da 
globalização. Temos de ter 

competência para nos inserir”.  
(fHC)
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Goiás ocupa 2º lugar no crescimento industrial 
do Brasil em dezembro, com alta de 8,3%

a indústria goiana 
voltou a crescer em 
dezembro de 2021, 

após 14 meses de retração. 
O avanço foi de 8,3% na 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior, o 
que coloca o Estado em 
segundo lugar no ranking 
nacional de crescimento 
industrial. Já o comércio 
ampliado ficou em terceiro 
lugar no ranking brasileiro, 
com expansão de 8,5%. Os 
serviços também acompa-
nharam a alta, com eleva-
ção de 12,6%. 

Os dados são do Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
No período, apenas cinco 
dos 15 Estados avaliados 
apresentaram resultados 
positivos: Mato Grosso 
(23,1%); Goiás (8,3%); Rio 
de Janeiro (6,5%); Amazo-
nas (2,3%) e Paraná (2,2%). 
A média nacional fechou 
com retração de 5% no 
mês. “Goiás tem tudo para 

alavancar cada vez mais 
e oportunizar empregos 
para a população do Es-
tado neste momento da 
retomada”, comenta o go-
vernador Ronaldo Caiado. 

Dentre as atividades 
que mais cooperaram 
para o crescimento in-
dustrial goiano, está a 
fabricação de veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias, com alta de 
100,2%; seguida da pro-
dução de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos 
(33,8%); outros produtos 
químicos (21,15%); da in-
dústria de transformação 
(8,9%) e dos produtos ali-
mentícios (7,4%).

Além de driblar as di-
ficuldades impostas pela 
pandemia da Covid-19 e 
continuar a se expandir, 
levando em consideração 
os números de 2020, a in-
dústria goiana, alavanca-
da pelas ações do Gover-
no de Goiás, apresentou 

crescimento mês a mês, 
em 2021. Em dezembro, o 
setor apresentou alta de 
8,8%, na comparação com 
novembro. Mais uma vez 
ocupando segundo lugar 
no ranking nacional, lide-
rado pelo Amazonas (14%).

O titular da Secretaria 
de Estado da Indústria, 
Comércio e Serviços, Joel 
Sant’Anna afirmou que os 
números são resultado 
das ações estratégicas 
adotadas pelo Governo 
do Estado para expandir 
o crescimento do setor 
industrial, atrair novas 
empresas para o territó-

rio goiano e qualificar as 
vocações dos municípios 
para fortalecer a geração 
de renda e emprego. 

“Identificamos as ne-
cessidades do empresa-
riado goiano e implan-
tamos medidas para 
alavancar nosso setor 
industrial, e como resul-
tado, a indústria cresceu, 
gerando emprego e renda 
para a população goiana”, 
destacou o secretário. 

Comércio varejista 
e serviços

Ao mesmo tempo, o 

comércio varejista am-
pliado, que inclui, além 
do varejo, as atividades 
de veículos, motos, pe-
ças e material de cons-
trução, cresceu 8,5%, 
mais uma vez na compa-
ração com dezembro de 
2020, o que gerou au-
mento da receita do se-
tor em 21,7%. Com isso, 
Goiás ocupa o terceiro 
lugar no crescimento do 
volume de vendas do va-
rejo ampliado, atrás do 
Tocantins (10,9%) e Es-
pírito Santo (9,5%). O in-
dicador nacional fechou 
com queda de 2,7%. 

Já os serviços goia-
nos também apresenta-
ram alta expressiva no 
acumulado do ano, com 
crescimento de 12,6%, 
na comparação com 
2020. Dentre as ativi-
dades de serviços que 
mais avançaram estão, 
os prestados às famílias, 
com alta de 33,9%; os 
profissionais adminis-
trativos e complemen-
tares (19,9%); e os de 
transporte, auxiliares e 
correio (12,1%). Dessa 
forma, a receita nominal 
do setor no período au-
mentou 15,7%.

Comércio varejista ampliado 
também é destaque e fica em 3º 
na posição nacional com expansão 
de 8,5%. Já o setor de serviços 
cresce 12,6%, na comparação 
com o mesmo período de 2020
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O governador Ronaldo Caiado em visita a indústria em Goiás. Impulsionam crescimento do setor atividades como 
fabricação de veículos automotores, produção de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e indústria de transformação  

em Goianésia

Caiado inaugura serviço de hemodiálise e entrega escrituras

O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, nesta 
terça-feira (15/02), o ser-
viço de atenção a doentes 
renais crônicos na Policlí-
nica Estadual da Região 
São Patrício, em Goiané-
sia, no Centro goiano. A 
unidade recebeu sete ca-
deiras para hemodiálise 
nesta primeira etapa. O 
investimento na implan-
tação é de cerca de R$ 
6 milhões. “O que mais 

nos gratifica, a cada dia, 
é cuidar e salvar vidas. 
Temos trabalhado muito 
para que o governo pos-
sa chegar às pessoas e 
melhorar a qualidade de 
vida”, afirma o chefe do 
Executivo estadual.

Uma das sete cadeiras 
será mantida como reser-
va técnica para utilização 
em caso de transferên-
cia de paciente. Além 
dos equipamentos novos 

e insumos, é oferecida 
assistência com equipe 
multiprofissional, que in-
clui médico nefrologista, 
enfermeiros nefrologis-
tas e técnicos em en-
fermagem, psicólogos, 
assistentes sociais, nu-

tricionistas, fisiotera-
peutas, cardiologistas, 
entre outros. Pacientes 
que utilizam o serviço 
de hemodiálise também 
recebem alimentação 
balanceada para com-
plementar o tratamento.

“A hemodiálise é um 
serviço que, no Brasil, 
está restrito a algumas 
cidades. A gente conta 
com o poder privado, 
com a filantropia, mas 
o poder público precisa 
deixar isto como legado. 

Está aí mais uma entre-
ga da Saúde do Estado 
de Goiás. O governador 
Ronaldo Caiado fica-
rá marcado na história 
como governador da 
saúde”, projeta o secre-
tário de Estado da Saú-
de, Ismael Alexandrino.

Para o prefeito de Goia-
nésia, Leonardo Menezes, 
o novo espaço ressalta a 
gestão estadual “que não 
só promete, mas faz”. “A 
Policlínica tem atendido, 
com excelência, a todos 
da região que precisam 
de consultas e exames 
de qualidade”, afirma. 
Segundo o deputado es-
tadual Cairo Salim, a es-
trutura da unidade, que já 
atendeu cerca de 39 mil 
pessoas em 13 meses de 
funcionamento, é “muito 
melhor que hospitais pri-
vados Goiás afora’’.

 Jú
ni

or
 G

ui
m

ar
ãe

s 

O governador Ronaldo Caiado, em Goianésia, inaugura serviço de hemodiálise na Policlínica 
Estadual da Região São Patrício e entrega escrituras a 117 beneficiários: “Temos trabalhado 
muito para que o governo possa chegar às pessoas e melhorar a qualidade de vida”, disse

Policlínica estadual da região São 
Patrício agora dispõe de equipamentos 
novos e atendimento multiprofissional 
a doentes renais crônicos. Na habitação, 
programa de regularização fundiária 
disponibiliza documento que comprova 
propriedade do imóvel a 117 beneficiários
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Ronaldo Caiado entrega a deputados 
mensagem governamental para 2022

o governador Ronal-
do Caiado (União 
Brasil) entregou 

a mensagem governa-
mental para o exercício 
de 2022 à Assembleia 
Legislativa de Goiás, em 
uma cerimônia realiza-
da na tarde desta terça-
-feira, 15, no salão nobre 
da atual sede da Alego, 
o Palácio Alfredo Nasser. 
Tradicionalmente, o chefe 
de Executivo goiano faz a 
leitura da mensagem em 
uma sessão especial de 
instalação do período le-
gislativo, mas em função 
das obras em andamento 
na nova sede da Casa de 
Leis, os trabalhos ainda 
não foram iniciados. In-
dependentemente de ha-
ver ou não a solenidade, 
essa nova etapa de ativi-
dades é referente à quar-
ta sessão legislativa ordi-
nária da 19ª Legislatura, 
presidida pelo deputado 

Lissauer Vieira (PSB).
A mensagem governa-

mental foi recebida pelo 
primeiro vice-presidente 
do Parlamento goiano, de-
putado Henrique Arantes 
(MDB), e, agora, será publi-
cada, conforme o Regimen-
to Interno. O governador 
também foi recepcionado 
pelos parlamentares Álva-
ro Guimarães (União Bra-
sil), Helio de Sousa (PSDB), 
Humberto Aidar (MDB), 
Lêda Borges (PSDB), Bru-
no Peixoto (MDB), Thiago 
Albernaz (Solidariedade), 
Antônio Gomide (PT), Cai-
ro Salim (Pros), Rubens 
Marques (Pros), Tião Ca-
roço (União Brasil), Talles 
Barreto (PSDB), Amauri 
Ribeiro (Patriota) e Dr. An-
tonio (União Brasil), além 
de secretários de Estado e 
demais autoridades.

Na ocasião, Ronaldo 
Caiado apresentou as 
metas e os objetivos da 

Governadoria referentes 
ao ano de 2022, além de 
relatório de balanço das 
principais realizações do 
Governo estadual. Ao des-
tacar o Parlamento como a 
“casa do povo”, que recebe 
a votação da população 
goiana, o gestor frisou que 
Goiás tem “reverenciado a 
importância do Poder Le-
gislativo para superar as 
dificuldades e, ao mesmo 
tempo, atender à demanda 
de uma população”. O go-
vernador disse que o resul-
tado positivo das ações no 
estado é possível devido a 
uma somatória de esforços 

entre os Poderes. 
“Todos os pontos foram 

compartilhados e dividi-
dos com os parlamenta-
res, que aprovaram as leis 
e deram a nós condições 
para que implantássemos 
as ações”, disse. “A har-
monia entre os Poderes 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário tem sido a con-
dição fundamental para 
o bom funcionamento do 
estado. E a concretização 
de diversas metas só tem 
sido possível devido ao in-
tercâmbio e apoio mútuo”, 
acrescentou o governador. 

O presidente da Casa, 

Lissauer Vieira, não pôde 
comparecer à cerimônia 
pelo fato de estar fora do 
estado, acompanhando o 
pai em um tratamento de 
saúde. Henrique Arantes, 
entretanto, salientou a im-
portância da data para o 
Legislativo goiano. “Hoje 
é um momento especial 
porque marca, também, 
o último evento formal 
da Assembleia Legislati-
va nesse prédio, antes de 
mudar para a nova sede”. 
“É um momento muito 
simbólico para todos os 
parlamentares presentes”, 
afirmou Arantes.

O parlamentar desta-
cou, ainda, as possibili-
dades que a estrutura da 
nova sede trará ao Parla-
mento, além de demons-
trar o desejo da volta aos 
trabalhos. “A estrutura 
de trabalho lá é muito 
maior do que a que tem 
aqui”, disse. “Espero que 
a nova sede seja logo 
entregue para que a As-
sembleia possa funcio-
nar a todo o vapor”.

O retorno oficial das 
sessões está previsto para 
o próximo dia 3 de março, 
no Palácio Maguito Vilela, 
localizado no Park Lozan-
des, em Goiânia.

Harmonia
O líder do Governo no 

Parlamento, deputado Bru-
no Peixoto (MDB), refor-
çou a parceria e harmonia 
entre o Poder Legislativo 
e a gestão do Estado. “Es-
tamos trabalhando muito, 
de mãos dadas com o go-
vernador Ronaldo Caiado, 
para juntos transmitir a 
toda a sociedade o que 
ela espera e realizar, entre 
esses, a melhoria da qua-
lidade de vida”, destacou 
o parlamentar, com a afir-
mativa de que o trabalho 
da atual gestão, de mãos 
dadas com a Assembleia 
Legislativa de Goiás, “é de 
cuidado à população”. 

Mensagem de ronaldo Caiado para o 
exercício de 2022 foi entregue por ele 
a deputados do Parlamento goiano, 
na tarde desta terça-feira, 15, durante 
evento no salão nobre da atual sede 
da Casa, o Palácio Alfredo Nasser
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 Tradicionalmente, o governador faz a leitura da mensagem governamental em uma sessão especial 
de instalação do período legislativo. Independentemente de haver ou não a solenidade, essa nova etapa 
de atividades é referente à quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, presidida por Lissauer Vieira

câmara de aparecida de goiânia

André Fortaleza rebate críticas durante sessão

Na primeira sessão ordi-
nária da semana, nesta 
terça-feira, 15, o Presi-
dente da Câmara Mu-
nicipal de Aparecida de 
Goiânia, vereador André 
Fortaleza (MDB), que es-
teve afastado das ativida-
des por conta de dengue, 
fez questão de discursar 
na tribuna para falar so-
bre os fatos ocorridos nas 
primeiras sessões do ano.

“Nós todos sabemos 
que no último dia 2 de fe-
vereiro houve um embate 
nesta Casa, no qual estive 
envolvido e, hoje, estou 
aqui para me defender, 
pois nos últimos dias fui 

bombardeado nas redes 
sociais, até mesmo por 
colegas desta Casa, que, 
por oportunismo, nem se-
quer me deram a chance 
de me defender”, iniciou 
André, que também re-
latou os problemas de 
saúde que enfrentou na 
última semana.

“Gostaria de agradecer 
a Deus, pois passei uma 
semana bastante doente. 
Uma semana como nunca 
havia passado em minha 
vida, onde mal conseguia 
levantar da cama por fra-
queza, o que me levou a 
ser internado, sob cuida-
dos médicos, na Clínica 

Santa Mônica”, esclareceu 
o Presidente.

Em seguida, o líder da 
Câmara de Aparecida res-
saltou que continuará sen-
do extremamente transpa-
rente em sua vida política.

“Como já falei, vou ser 
muito transparente. Água 

cristalina perderá para 
mim de tanta transparên-
cia e vou atacar os discur-
sos hipócritas e ilusionis-
tas dessa Casa. E quero ser 
tratado da mesma forma 
que tratarei a todos, inde-
pendente de ser mulher ou 
homem. Aqui é um parla-

mento, não tem que existir 
diferenças”, pontuou.

Retomando o episódio 
envolvendo o embate 
do Presidente com uma 
parlamentar, ele afirmou 
que, apesar da vereadora 
ter mencionado nas redes 
sociais de que o machis-
mo prevalecia na Câmara, 
não considera nenhum 
dos 24 vereadores como 
machistas e que, na ver-
dade, são todos sensíveis  
não apenas  a causa da 
mulher, mas especial-
mente ao povo.

Para o Presidente, o 
político tem que ter como 
causa primordial o povo e 
não apenas questões es-
pecíficas como a religião, 
sexualidade e ideologia 
política. Tem que defen-
der o povo.

Já sobre o famigera-
do episódio do micro-
fone cortado na sessão 
do dia 02 de fevereiro, 
André Fortaleza expli-
cou que  cortou a fala 
da parlamentar porque 
foi desrespeitado, tendo 
seu caráter questionado 
quando a vereadora usou 
o termo “carapuça serviu”, 
além de ter recebido insi-
nuações sobre sua trans-
parência, tema bastante 
sensível a ele.

Após, Fortaleza tam-
bém esclareceu que man-
dou cortar cortar o micro-
fone por se tratar de uma 
prerrogativa do presidente, 
algo que é corriqueiro em 
todas as casas legislativas 
do Brasil, seja nas esferas 
municipais, estaduais e no 
Congresso Nacional.
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“Aqui é um parlamento, não tem que existir diferenças”, pontua Fortaleza

o Presidente fez uso da tribuna para discursar 
sobre os ataques que sofreu nos últimos dias
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Rogério Cruz entrega 320 cartões do Renda 
Família + Mulher em unidade de ensino

o prefeito Rogério 
Cruz entregou, 
na manhã desta 

terça-feira (15/02), mais 
320 cartões do programa 
Renda + Mulher. O even-
to aconteceu na Escola 
Municipal Bom Jesus, no 
Jardim Novo Mundo. Na 
solenidade, ele reafirmou 
compromisso da ges-
tão com projetos sociais. 
“Goiânia será para to-
dos, principalmente para 
quem mais precisa”, disse.

O programa existe 
para atender mulheres 
em situação de vulnera-
bilidade social. Para cada 
pessoa cadastrada, a pre-
feitura vai repassar R$ 

1.800 divididos em seis 
parcelas de R$ 300. O di-
nheiro cai na conta no dia 
10 de cada mês. “Esse va-
lor fomenta a economia 
no setor e na região, uma 
vez que as beneficiadas 
compram alimentos no 
mercado, padaria e açou-
gue próximos às suas ca-
sas”, afirma o prefeito.

Durante a distribuição 
dos cartões, o prefeito 
conheceu uma jovem de 
26 anos que cuida de 
quatro filhos e está de-
sempregada. Assegurou 
a ela que a “prioridade 
da prefeitura é garantir 
dignidade e alimento na 
mesa de todos”. “Sabe-

mos que o mínimo que 
fizermos, é muito para 
vocês”, disse. “Sei que 
muitas perderam empre-
go e renda na pandemia, 
e vamos ajudá-las a ven-
cer essas dificuldades”.

O programa está na se-
gunda etapa. Na primeira, 
alcançou cerca de 6 mil 
mulheres. Na atual, já 
foram outras 2,6 mil e o 
número pode chegar a 3 
mil. De acordo com a se-
cretária municipal de Po-
líticas para as Mulheres, 
Tatiana Lemos, a expecta-

tiva é a de que o número 
de beneficiadas chegue a 
12 mil nas três fases. As 
inscrições continuam até 
31 de março.

A diarista Inês Jesus, 
que está grávida, afirma 
que o cartão será funda-
mental para que a ges-
tação avance com segu-
rança e conforto. “Estou 
na reta final da minha 
gravidez. Não posso tra-
balhar e já estava difícil 
em casa. Então, o cartão 
não poderia chegar em 
melhor hora”, afirmou. 

Inês saiu do evento di-
reto para fazer compras 
em um supermercado 
da região. Os cartões 
distribuídos nessa terça-
-feira atenderam prin-
cipalmente famílias da 
Região Leste de Goiânia.

Capacitação
Em conversa com mu-

lheres que participaram 
da entrega de cartões no 
Jardim Novo Mundo, Ro-
gério Cruz incentivou-as 
a buscar cursos gratuitos 
que a Secretaria da Mulher 

oferece. “Seja em escolas, 
áreas públicas e praças, 
fazemos parcerias para 
ampliar a oferta de cursos”, 
disse o prefeito.

A secretária Tatiana Le-
mos insistiu que os cursos 
são ferramentas impor-
tantes para mulheres que 
precisam de renda. “For-
mamos turmas em cursos 
de cerâmica, costura e ou-
tras áreas do mercado. É 
a oportunidade para que 
estas goianienses tenham 
sua independência finan-
ceira”, concluiu.

Programa deve alcançar 12 
mil mulheres em situação de 
vulnerabilidade ao término de três 
etapas e consiste em distribuir r$ 
1,8 mil para cada beneficiada, em 
seis parcelas. em evento na escola 
Municipal Bom Jesus, prefeito reafirma 
compromisso da administração 
municipal com setor social
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“Sei que muitas perderam emprego e renda na pandemia, e vamos ajudá-las a vencer essas dificuldades”, pontua o prefeito Rogério Cruz

cultura

Prefeitura abre temporada 2022 de apresentações da Orquestra 
Sinfônica de Goiânia com concerto “Uma Noite na Ópera”

A Prefeitura de Goiânia 
promove, nesta quarta-fei-
ra (16/02), às 20h, no Pa-
lácio da Música do Centro 
Cultural Oscar Niemeyer, 
o concerto “Uma Noite na 
Ópera”. O evento marca 
a abertura da temporada 
2022 de apresentações 
da Orquestra Sinfônica de 
Goiânia e seguirá todos os 

protocolos sanitários de 
prevenção à Covid-19.

O espetáculo tem como 
protagonistas seis vozes 
de cantores líricos solistas, 
membros do Coro Sinfô-
nico de Goiânia, sob a re-
gência do maestro Eliseu 
Ferreira. Os solistas são: 
Joicy Carvalho (Soprano), 
Sara Veras (Mezzo), Félix 

Bauer (Tenor), Hélenes Lo-
pes (Tenor), Jadson Alvares 
(Barítono) e Marco Assun-
ção Filho (Baixo). 

No programa, trechos 
de óperas consagradas 
do repertório operístico, 
com destaque para obras 
de Donizetti, Weber, Deli-
bes, Bizet, Wagner e Puc-

cini. Neste formato de 
apresentação, conhecido 
como “Concerto Lírico” ou 
“Cortina Lírica”, os canto-
res se alternam no reper-
tório, contando também 
com alguns momentos 
onde cantam juntos e 
também em duetos.

Para o concerto, rea-

lizado em parceria com 
o Centro Cultural Oscar 
Niemeyer e Goiás Turismo, 
será admitida a entrada 
gratuita de até 600 pesso-
as, desde que cumpram os 
protocolos exigidos. O tea-
tro abrirá às 19h15 e a ad-
missão será por ordem de 
chegada. Não é necessário 
retirar os ingressos anteci-
padamente. Quem preferir, 
pode assistir a transmissão 
ao vivo pelo canal da Or-
questra no Youtube.

“Por onde a Orques-
tra passa é um grande 
momento, com música 
que agrada aos ouvidos e 
aquece o coração, princi-
palmente em tempos tão 
difíceis, em que ficamos 
sem eventos por meses 
devido à pandemia. Por-
tanto, para nós, é uma ale-
gria poder retomar as ati-
vidades presenciais dentro 

do nosso calendário cultu-
ral, realizado pela Secreta-
ria Municipal de Cultura. 
Estão todos convidados a 
garantir um lugarzinho na 
plateia e aproveitar uma 
noite muito especial”, afir-
ma o prefeito Rogério Cruz.

Secretário municipal de 
Cultura, Zander Fábio des-
taca que cada apresenta-
ção da Orquestra Sinfônica 
é uma emoção diferente e 
representa o resultado do 
empenho dos profissionais 
envolvidos. “É uma equi-
pe que desempenha um 
trabalho de extrema qua-
lidade musical. São músi-
cos e cantores profissio-
nais que fazem o nome 
da nossa Orquestra ter 
reconhecimento nacional 
e internacional. Uma Noi-
te na Ópera certamente 
será mais um espetáculo”, 
pontua Zander.
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Quando: Quarta-feira (16/02). Horário: 20h. Local: Palácio da 
Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Canal da Orquestra no 
Youtube: www.youtube.com/orquestrasinfonicadegoiania

evento será nesta quarta-feira (16/02), às 20h, 
no Palácio da Música do Centro Cultural oscar 
Niemeyer, com entrada gratuita para até 
600 pessoas, desde que cumpram protocolos 
exigidos. Teatro abrirá às 19h15, e admissão 
será por ordem de chegada. “É uma alegria 
retomar as atividades presenciais dentro do 
nosso calendário realizado pela Secretaria 
Municipal de Cultura”, afirma Rogério Cruz
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Projetos do Governro disputam prêmio 
promovido pela Fundação Roberto Marinho

dois projetos do 
Governo de Goi-
ás concorrem ao 

Prêmio Movimento LED 
– Luz na Educação, pro-
movido pela Rede Globo 
e Fundação Roberto Ma-
rinho e que distribuirá o 
valor de R$ 1,5 milhão 
aos vencedores. São eles 
o Estudantes de Atitude, 
coordenado pela Contro-
ladoria-Geral do Estado 
(CGE) e pela Secretaria de 
Estado da Educação (Se-
duc), e o Embaixadores 
da Cidadania, coordena-
do pela CGE. Ambos in-
vestem na ampliação da 
cidadania e do controle 
social e destacam Goiás 
no cenário nacional.

O prêmio tem o propó-
sito de destacar práticas 
inovadoras na educação 

brasileira e de reconhecer 
quem está revolucionando 
o cenário, bem como ini-
ciativas que contribuem, 
apoiam e aceleram a che-
gada do futuro da educa-
ção no Brasil. O projeto 
Movimento LED – Luz na 
Educação vai agregar três 
principais pilares: o prê-
mio, um festival e uma 
plataforma para fomentar, 
potencializar e disseminar 
práticas diversas em edu-
cação para a comunidade.

A premiação contará 
com três categorias: edu-
cação básica, educação 
profissional/técnica e edu-
cação não formal e será di-
recionada a quatro atores 
de transformação da edu-
cação: empreendedores 
(onde concorrem os proje-
tos de Goiás), estudantes, 

educadores e criadores de 
conteúdo. Os premiados 
serão avaliados a partir 
dos critérios de inovação, 
impacto e escala.

O valor da premiação 
é de R$ 1,5 milhão, sendo 
R$ 1,2 milhão dividido en-
tre seis ganhadores e R$ 
300 mil para um desafio 
lançado durante o festi-

val, que reunirá pessoas e 
conteúdos relevantes para 
a educação. O conselho 
consultivo do Movimento 
LED é formado por organi-
zações como Unesco, Uni-
cef, Todos pela Educação 
e outras, além de apoio 
institucional do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e União 

dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime).

Projetos goianos
O projeto Estudantes de 

Atitude estimula os alunos 
das escolas públicas esta-
duais a praticarem ações 
relacionadas à transpa-
rência, controle social, 
voluntariado, consciência 

ambiental e prevenção à 
corrupção. É uma gincana 
que possibilita ao aluno 
visualizar a escola a par-
tir de um olhar cidadão 
e de pertencimento, por 
meio de etapas como ofi-
cina, auditoria cívica, ex-
periência cultural, missão 
especial e tarefa especial. 
Apoiada por um relatório 
com informações coleta-
das pelos próprios alunos, 
a comunidade escolar 
(alunos, professores, pais, 
voluntários) é desafiada a 
fazer uma melhoria estru-
tural na escola.

A edição de 2021 con-
tou com a participação 
de mais de 10.800 alunos, 
que compuseram os times, 
liderados por cerca de 650 
professores. Das 466 esco-
las públicas estaduais ins-
critas inicialmente, de 163 
municípios goianos, 188 
unidades escolares chega-
ram à fase das auditorias 
cívicas e 155 escolas pla-
nejaram e completaram 
o projeto de intervenção 
para gerar melhorias efe-
tivas no ambiente escolar, 
concorrendo a uma pre-
miação de R$ 140 mil.

os projetos estudantes de Atitude e 
embaixadores da Cidadania concorrem 
ao Prêmio Movimento Led – Luz na 
educação, que visa reconhecer práticas 
inovadoras na educação brasileira
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Caiado durante entrega da premiação do projeto Estudantes de Atitude, em Goiânia. Edição 2021 contou 
com a participação de mais de 10.800 alunos e 650 professores e distribuiu prêmios às escolas vencedoras

investimentos

Gracinha Caiado vistoria obra do novo Centro 
de Adolescentes Tecendo o Futuro da OVG 

A presidente de honra da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, vistoriou, nesta 
terça-feira (15/2), a obra 
de requalificação do Cen-
tro de Adolescentes Te-
cendo o Futuro, no Jardim 
Novo Mundo, em Goiânia. 
A unidade, que está sen-
do totalmente reconstru-
ída para oferecer mais 
segurança, conforto e 
dignidade a adolescentes 
em situação de vulnera-

bilidade, deve ser entre-
gue em maio deste ano. O 
investimento do Governo 
de Goiás na reforma é de 
R$ 6.744.381,65.

Com a unidade total-
mente requalificada, a ex-
pectativa é que a média 
mensal de 152 adoles-
centes atendidos chegue 
a 300 jovens beneficiados 
todos os meses. A previsão 
é de aumentar também o 
número de adolescentes 
grávidas amparadas pelo 
Programa Meninas de Luz 
no local. A iniciativa está 
ganhando um cantinho 

especial, que favorecerá 
ainda mais o acolhimen-
to feito por uma equipe 
multidisciplinar, que visa 
garantir uma gestação 
mais tranquila e saudável 
para mãe e o bebê. 

Com a obra, o Centro de 
Adolescentes Tecendo o 
Futuro ganhará uma pis-

cina semiolímpica para a 
prática da natação, além 
de um amplo e arejado 
refeitório. O projeto conta 
com a instalação de salas 
modernas que abrigarão 
aulas de música (violão, 
violino, teclado e bateria) e 
de danças urbanas, que se-
rão realizadas em parceria 

com a Escola do Futuro em 
Artes Basileu França, aulas 
de artes marciais, em par-
ceria com Secretaria de Es-
tado de Esporte e Lazer, e 
oficinas de inclusão digital. 

O trabalho desenvolvi-
do pelo Centro de Adoles-
centes Tecendo o Futuro 
foi totalmente reformula-
do pela atual gestão. A pre-
ocupação é de que os fre-
quentadores da unidade 
tenham acesso a ativida-
des que contribuam para 
o desenvolvimento físico, 
mental e profissional. Por 
isso, a obra prevê a criação 
de salas adequadas para 
os cursos de qualificação 
para o mercado de traba-
lho: como o de “Corte e 
Costura” e de artesanato, 
além do “Laboratório de 
Inclusão Multimídia”, ati-
vidade recém-implantada. 

Em parceria com o Ins-
tituto Campus Party e a 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), o espaço vai 
ganhar um Laboratório 
de Robótica, que também 
qualificará jovens e ado-
lescentes para o mercado 
de trabalho. Outro espaço 
da unidade que promete 
chamar a atenção é a nova 
quadra poliesportiva, que 
abrigará aulas de vôlei, 
basquete, futsal, handebol 
e badminton, um esporte 
dinâmico semelhante ao 
tênis e jogado com peteca. 

“Fiquei muito satisfei-
ta com o andamento da 
obra e com o carinho que 
os trabalhadores têm em-
penhado em cada canto 
desse local tão especial. 
Quando chegamos aqui, 
em 2019, percebemos 
que um equipamento da 
importância do Tecendo o 
Futuro não poderia estar 
naquela situação. 
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A presidente de Honra da OVG e coordenadora do GPS, 
primeira-dama Gracinha Caiado, e a diretora-geral da 
Organização, Adryanna Melo Caiado, visitam a obra de 
requalificação do Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro

Unidade passa por ampla reforma para 
oferecer mais conforto, segurança e novas 
atividades para jovens em situação de 
vulnerabilidade social. obra deve ser 
entregue em maio. investimento do 
Governo de Goiás é de r$ 6 milhões
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Novidades No 
alto BueNo

o diretor da opus incorporadora, dener Justino, 
comanda nesta quinta-feira (17) um meeting 

para apresentar o novo lançamento da empresa 
para os profissionais do mercado imobiliário. 

O residencial será o quarto da linha Gyro, que 
surgiu em 2020 com o Gyro Vaca Brava e ano 

passado teve os lançamentos dos Gyros Rooftop 
e Ricardo Paranhos. Os empreendimentos 

possuem apartamentos compactos de luxo e 
em ótimas localizações. “Buscamos o que tinha 

de melhor nos três primeiros Gyros para colocar 
neste, que terá uma torre em formato audacioso 
e cinco tipologias”, destacou o empresário sobre 

o empreendimento que será erguido na região 
conhecida como Alto do Setor Bueno e que terá 

aos seus pés a Reserva Ybiti, parque linear que 
está sendo implantado pela Opus.

o Boticário + BridgertoN
Para ressignificar o amor, o Boticário se une 
a Netflix, Shondaland e Bridgerton, série de 

streaming que é sucesso absoluto com o público 
de Floratta. A parceria comunica a nova fragrância 

da marca, Floratta My Blue, inspirada no clássico 
e queridinho Floratta Blue, sendo ainda mais 

envolvente e marcante.

grito de carNaval
Cerrado Cervejaria mantém a tradição goiana 
e antecipa em uma semana a folia com noite 
de show especial das banda Pagodhé e Sem 
Migué e apresentação do DJ Fábio Ferrá.Os 

foliões de plantão podem ficar despreocupados 
porque a festa mais popular do Brasil terá 

sua representação em Goiânia como sempre 
aconteceu: uma semana antes da data oficial do 

Brasil. É que o Bar Cerrado Cervejaria reservou 
seu próximo sábado, 19 de fevereiro,  para dar o 

seu Grito de Carnaval. A casa desafiou os  grupos  
Pagodhé e Sem Migué a fazerem um repertório 

mais que especial para quem não quer abrir mão 
de cair no frevo logo.  

roda de Bordado
Ao longo deste ano vão acontecer diversas rodas 

de bordado no Shopping Bougainville e cada 
mês será representado por uma flor diferente do 

cerrado. O projeto em parceria com a Cooperativa 
Bordana inicia com o tema tema autoestima 

feminina, por isso, a flor escolhida para representar 
fevereiro é a Canela-de-ema, uma planta com 

enorme poder de regeneração. As oficinas serão, 
dia 19, às 15h, e 23, às 18h30, e os ingressos serão 

vendidos a 60 reais, sendo que a participante 
ganha um kit completo de bordado contendo 

bastidor, agulha, tecido riscado, linhas e manual 
de pontos para participar da atividade. Mais 

informações: 62 98426.6118

Spoiler - o ator 
global Othon Bastos 
esteve em Goiânia 
no último sábado (12) 
para as gravações do 
lançamento do livro o 
intervalo do vagalume 
(Editora Chiado), escrito 
pelo cineasta goiano 
Alberto Araújo. O 
decorado do residencial 
15W22, primeiro 
lançamento da GPE Inc 
na capital e localizado 
no setor oeste, foi 
cenário para a gravação 
das cenas.

Tecnologia - No último 
dia 11 de fevereiro, o 
sócio diretor do Binx 
+Business Douglas dos 
Reis foi recebido no 
gabinete da Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia 
por Gustavo Mendanha, 
atual prefeito da cidade.
Na ocasião, a tecnologia 
do Binx Intelligence foi 
apresentada a Mendanha 
e o gestor do município e 
pôde compreender melhor 
sobre a gestão de dados e 
informações estratégicas

Novo amor - Apaixonada por contar boas histórias, 
Mariana Martins vai dar uma notícia em primeira mão 
nesta próxima quinta-feira (17/2), às 19h00, no Caseratto 
do Passeio das Águas, em evento para convidados. A 
jornalista e apresentadora está com um novo amor. 
Mariana adquiriu parte do “Amor Congeladinho 
- Geladinhos Artesanais”, que vai comandar em 
sociedade com a empresária Leidi Santana.

Agenda Azzure - Quem subirá ao palco da balada na 
sexta-feira será a dupla, Vitor e Luan, que juntamente com 
a dupla, Gustavo Moura e Rafael vão fazer o projeto A Casa 
da Luz Vermelha, a o super funk do MC C4, além dos DJs 
André Melo e M2k. Já no sábado, teremos o Bailinho da 
Azzure com Neto e Henrique, Baile do Mário (foto), e o MC 
KS, além dos Djs André Melo e Dj M2K.
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Quase 4 milhões de novos negócios 
foram abertos em 2021 em todo país

a abertura de peque-
nos negócios no 
país bateu recorde 

no ano passado, mostra 
levantamento divulgado 
pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae). 
Em 2021, mais de 3,9 
milhões de empreende-
dores formalizaram micro 
e pequenas empresas ou 
se registraram como mi-
croempreendedores indi-
viduais (MEIs).

O número representa 
crescimento de 19,8% em 
relação a 2020, quando 
foram abertos 3,3 milhões 
de negócios. Em relação a 
2018, a expansão chega a 
53,9%. Naquele ano, foram 
criados 2,5 milhões de ca-
dastros nacionais de pes-
soas jurídicas (CNPJ).

Segundo o Sebrae, 
ao mesmo tempo que a 
pandemia forçou muitas 
pessoas a irem para o 

empreendedorismo por 
necessidade, ela também 
estimulou a busca desse 
meio de vida por opor-
tunidade. O órgão avalia 
que a tendência de cres-
cimento continuará nos 
próximos anos.

Em 2020, o relatório 
Monitor do Empreende-
dorismo Global (Global 
Entrepreneurship Moni-
tor, em inglês) estimou 
que 50 milhões de bra-
sileiros que ainda não 
empreendiam tinham 
planos de abrir o próprio 
negócio nos próximos 
três anos. Desse total, um 
terço teria a pandemia 
como principal motiva-
ção, mas dois terços têm 
tendência “natural” para 
empreender. O relatório 
foi elaborado pelo Sebrae 
e pelo Instituto Brasileiro 
de Qualidade e Produtivi-
dade (IBPQ).

O Sebrae atribui o au-

mento da abertura de 
empresas à redução da 
burocracia, proporciona-
da pela Lei de Liberdade 
Econômica, de 2019, pela 
integração das juntas co-
merciais e por melhorias 
no registro eletrônico 
simplificado de novas 
empresas. O principal 
destaque foi a consolida-

ção da figura jurídica do 
microempreendedor indi-
vidual (MEI), que respon-
deu por 3,1 milhões de 
negócios abertos no ano 
passado, 80% do total. Em 
2018 e 2019, a categoria 
representava 75% dos 
negócios criados.

Em 2021, foram aber-
tas 682,7 mil microem-

presas (17,35% do total), 
com faturamento de até 
R$ 360 mil por ano, recor-
de da série histórica para 
o segmento. Foram cria-
das 121,9 mil empresas 
de pequeno porte (2,65% 
do total). A categoria in-
clui empresas que fatu-
ram de R$ 360 mil a R$ 
4,8 milhões por ano.

A abertura de micro-
empresas tem aumenta-
do de forma consistente 
ao longo dos anos. De 
540,6 mil em 2018, o nú-
mero saltou para 579,3 mil 
em 2019 e 579,5 mil em 
2020. Em relação às pe-
quenas empresas, o total 
passou de 75 mil em 2018 
para 94,3 mil em 2020.

Levantamento do Sebrae mostra 
recorde de micro e pequenas empresas
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O número representa crescimento de 19,8% em relação a 2020, quando foram abertos 3,3 milhões de negócios

rio de janeiro

Chuvas em Petrópolis deixam pelo menos 34 mortos

As chuvas em Petrópolis, 
na região serrana flumi-
nense, deixaram pelo me-
nos 34 mortos, segundo 
informações da Defesa 
Civil municipal. O Corpo 
de Bombeiros mantém 
buscas nos locais onde 
houve deslizamentos de 
terra. O Instituto Médi-
co Legal (IML), da Polícia 
Civil, está trabalhando na 
identificação dos corpos.

Um dos locais mais afe-
tados foi o morro da Ofici-
na, no Alto da Serra, onde 
grande deslizamento de 
terra atingiu várias mora-
dias. Segundo a prefeitu-
ra de Petrópolis, estima-
-se que 80 casas tenham 
sido afetadas no local, 
que fica próximo à Rua 
Tereza, conhecida área 
comercial do município 
perto do centro histórico.

Houve ocorrências tam-
bém nas regiões 24 de 
Maio, Caxambu, Sargento 
Boening, Moinho Preto, Vila 
Felipe, Vila Militar, além das 
ruas Uruguai, Whashington 
Luiz e Coronel Veiga.
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Segundo a prefeitura de Petrópolis, estima-se que 80 casas tenham sido afetadas no local, que fica próximo à Rua Tereza

Bombeiros mantêm 
buscas em locais 
onde houve 
deslizamentos
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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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Medalhista paralímpico crê em mais 
pódios na bocha nos Jogos de Paris

a divisão dos atletas 
por gênero nas dis-
putas individuais 

é a principal novidade da 
bocha paralímpica no ciclo 
dos Jogos de Paris (França), 
em 2024. Até a Paralim-
píada de Tóquio (Japão), a 
separação se dava apenas 
por classe, com homens 
e mulheres competindo 
juntos. Uma mudança que, 
para o medalhista para-
límpico Maciel Santos, será 
positiva para o Brasil.

“Antes, tínhamos direito 
a sete medalhas [quatro no 
individual e três por equi-
pes/pares]. Agora, aumen-
tou [para 11]. Abriram-se 
novas possibilidades”, dis-
se o cearense de 36 anos, 
que teve paralisia cerebral 
no nascimento e foi eleito 
o melhor atleta da bocha 
em 2021 no Prêmio Para-
límpicos, à Agência Brasil.

A bocha paralímpica é 
praticada por atletas com 
grau severo de comprome-
timento físico-motor. São 

quatro classes. A BC1 e a 
BC2 reúnem pessoas que 
jogam com as mãos ou com 
os pés. Na BC1 é permitido 
que um auxiliar entregue 
as bolas. Na BC3, os joga-
dores têm apoio de uma 
calha para direcionar os ar-
remessos e podem usar ins-
trumentos específicos para 
empurrar a esfera. Na BC4, 
estão os competidores com 
lesão medular.

Em entrevista, o diretor-
-técnico da Associação Na-

cional de Desporto para 
Deficientes (Ande), Leonar-
do Baideck, explicou que 
a World Boccia (federação 
internacional da moda-
lidade) decidiu dividir os 
atletas por gênero após 
observar que os resultados 
masculinos nas classes em 
que bola é lançada com a 
mão eram melhores que 
os femininos. Em Tóquio, as 
medalhas individuais das 
quatro categorias foram 
para homens. Duas para o 

Brasil, ambas de prata, com 
José Carlos Chagas (BC1) e 
o próprio Maciel (BC2).

Antes da divisão por 
gêneros, a única brasileira 
em um top-10 mundial era 
Evelyn Oliveira, sexta na 
classe BC3. Depois da mu-
dança, o Brasil passou a ter 
cinco mulheres entre as dez 
melhores nas respectivas 
categorias: Natali de Faria 
(terceira) na BC2, Evelyn 
(segunda) e Evani Calado 
(quarta) na BC3 e Ercileide 

da Silva (sexta) na BC4.
No masculino, o país 

tem um top-10 em cada 
classe. José Carlos é o mais 
bem colocado, na vice-
-liderança da BC1. Maciel 
está em terceiro na BC2. 
Na BC3, Mateus Carvalho 
era o 13º antes da divisão 
por gêneros e subiu para 
oitavo com o novo ranking. 
Na BC4, Eliseu dos Santos 
aparece em quarto lugar.

Campeão nos Jogos de 
Londres (Reino Unido), 

em 2012, e prata em Tó-
quio, Maciel cita a Copa 
América realizada em 
dezembro do ano passa-
do, em São Paulo, como 
exemplo do potencial 
que o Brasil tem para 
ir ao pódio no novo for-
mato. Os atletas do país 
conquistaram dez me-
dalhas individuais: cinco 
no masculino e cinco no 
feminino. Ao todo, foram 
quatro de ouro, três de 
prata e três de bronze.

“Foi a primeira competi-
ção pós-Tóquio nesse novo 
sistema, mas deu para ver 
a evolução. Tenho certeza 
que para o Mundial des-
te ano, no Rio de Janeiro, 
chegaremos preparados 
para buscar o maior nú-
mero de vagas para Paris 
2024”, afirmou Maciel, que 
já vive a expectativa pela 
competição marcada para 
o período de 3 a 14 de de-
zembro, no Parque Olímpi-
co da Barra, na zona oeste 
da capital fluminense.

“É muito mais gostoso 
jogar em casa, mas também 
a responsabilidade au-
menta. Quando entrarmos 
no Parque Olímpico, virá 
toda a memória dos Jogos 
do Rio. Contamos com o 
apoio da torcida, como foi 
em 2016”, encerrou o me-
dalhista paralímpico.

Para Maciel 
Santos, divisão 
por gênero 
aumenta as 
chances do Brasil
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A bocha paralímpica é praticada por atletas com grau severo de comprometimento físico-motor. São quatro classes
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