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Trabalho que detalha criação e funcionamento do Expresso no Estado 
foi apresentado, em Brasília, em evento que reuniu boas práticas de 

administração pública de todo o país, promovido pelo Consad
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VaCinação 
e teStagem 
em maSSa 
na Capital
“Vamos manter ações 
de combate à pandemia, 
mesmo com cenário 
positivo”, define Rogério Cruz
cidades | 4
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 assembleia legislativa de goiás

Goianésia e região recebem os 
serviços do programa Alego Ativa

o representante da ci-
dade na Assembleia 
Legislativa de Goiás, 

deputado Helio de Sousa 
(PSDB), chegou cedo, no 
sábado, 26, ao Colégio Es-
tadual Jalles Machado, no 
centro de Goianésia, onde 
foi montada a estrutura do 
Alego Ativa. Como bom an-
fitrião, ele fez questão de 
mostrar aos moradores a 
grandiosidade e a impor-
tância do programa. 

O deputado ressaltou 
que o evento demonstra a 
preocupação do Parlamen-
to de estar presente onde 
há alguma necessidade 

da população. Para ele, a 
centralização de diversos 
atendimentos gratuitos é 
outro benefício, especial-
mente para o cidadão mais 
carente e para aqueles que 
residem mais distantes ou 
mesmo na zona rural. Além 
disso, Helio de Sousa acre-
dita que a iniciativa tem 
ajudado na recuperação 
dos municípios. “Estamos 
vivendo um momento ím-
par, em que os cursos e a 
confecção de documen-
tos é essencial e essa é 
uma oportunidade única 
oferecida pela Assem-
bleia, com a parceria do 

Governo do estado e da 
prefeitura do município.” 

Autor de emendas que 
destinaram cerca de R$ 
500 mil para o município, 
o segundo vice-presidente 
da Assembleia, Cairo Sa-
lim (Pros), também esteve 
presente no Alego Ativa.  
O deputado entende que, 
além dos atendimentos 
que são levados à popu-
lação, principalmente a 
mais vulnerável, o progra-
ma possibilita ao cidadão 
levar sua demanda dire-
tamente ao parlamentar. 

“Para muita gente, o de-
putado parece inacessí-
vel e uma iniciativa des-
sas traz a Alego pra perto 
das pessoas. Além disso, 
é bom pra nós entender-
mos o que Goianésia está 
precisando”, salientou. 

Além dos parlamen-
tares, também estiveram 
presentes na abertura dos 
trabalhos, o presidente 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico 
de Goiás (Codego), Rena-
to de Castro; o secretário 
de Estado da Retomada, 

César Moura, ambos re-
presentando o governa-
dor Ronaldo Caiado (UB); 
o subdefensor-geral do 
Estado, Tiago Gregório; o 
diretor de relações institu-
cionais da Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado 
de Goiás (Fecomércio), 
Simeyzon Silveira; direto-
res da Assembleia Legis-
lativa; além do prefeito 
do município, Leonardo 
Menezes (UB), vereadores 
e secretários municipais. 

O prefeito de Goianésia 

agradeceu à Alego pela 
realização do programa 
na cidade, especialmente 
neste momento de supe-
ração da pandemia de co-
vid-19. “É uma felicidade 
receber o evento e uma 
grande alegria ver tantos 
serviços serem ofertados e 
tantas pessoas beneficia-
das”, afirmou o mandatário.  

Para começar bem o 
evento, a Banda Municipal 
Lira Musical Orcena execu-
tou um repertório popular, 
com clássicos do pop-rock 
e da música sertaneja.  

População do município do Vale do 
São Patrício recebeu neste sábado, 
dia 26, mais uma edição do programa 
itinerante idealizado pela Assembleia 
Legislativa de Goiás e executado 
através de parcerias com entes 
públicos e privados do terceiro setor. A 
ideia é levar atendimentos diversos às 
pessoas, que por vários motivos, não 
têm acesso aos serviços. Além disso, a 
iniciativa leva qualificação profissional 
nos diversos cursos ministrados
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Retomada 
Uma vertente do Alego 
Ativa que ganhou ainda 
mais relevância depois 
da pandemia de covid-19, 
foi a oferta de cursos de 
capacitação e de qualifi-
cação, capazes de ajudar 
na retomada econômica 
nesse período de supe-
ração da fase mais aguda 
da crise sanitária. 

Nesse sentido, o pro-
grama levou à população 
de Goianésia várias op-

ções de cursos e minicur-
sos. Já no início do mês, 
a Secretaria de Estado 
da Retomada, dentro da 
parceria com o Alego Ati-
va, abriu inscrições para 
cursos do programa Goi-
ás Social, ofertados pelos 
Colégios Tecnológicos 
(Cotecs) e a Universidade 
Federal de Goiás (UFG).

As aulas dos cursos de 
manicure e pedicure, ma-
quiagem, corte e costura, 

confeitaria, informática, 
auxiliar administrativo e 
serviços de beleza foram 
realizados na semana 
anterior aos atendimen-
tos. Além do conteúdo, 
os alunos de baixa renda, 
com inscrição no CadÚ-
nico, receberam a Bolsa 
Qualificação, destinada a 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade socio-
econômica que partici-
pam de cursos profis-

sionalizantes ofertados 
pelos Cotecs. Em Goia-
nésia, foram 106 bolsas. 
Cada contemplado pode 
receber até três parcelas 
de 250 reais. 

Nesse sábado, os par-
ticipantes receberam os 
certificados de conclusão, 
e os que vão empreen-
der  receberam, ainda, 
cheques do Goiás So-
cial para a compra do 
kit inicial de trabalho. 

Os produtos devem ser 
comprados em estabele-
cimentos do município, 
cadastrados no programa. 

O secretário César 
Moura explicou que a 
iniciativa beneficia a po-
pulação do município 
de várias formas. “Nós 
capacitamos as pesso-
as para que elas tenham 
condições de trabalhar. 
Fazemos a transferência 
de renda para aquisição 

do material de trabalho 
e, ainda, fortalecemos a 
economia local, com a 
venda das ferramentas 
e produtos. Só aqui, em 
Goianésia, foram distri-
buídos R$ 300 mil em 
cheques do Goiás Social. 
O problema da falta de 
qualificação, que já era 
grande, se agravou com 
a pandemia. E, por isso, 
esse esforço na profissio-
nalização das pessoas.” 
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HosPital MuniciPal Marília Mendonça

“Temos que levar cidadania e dignidade 
para todas as regiões de Goiás”, diz Caiado

o governador Ro-
naldo Caiado 
participou, nesta 

sexta-feira (25), da inau-
guração da revitalização 
do Hospital Municipal 
Marília Mendonça, em 
Cristianópolis. Além de 
receber nova fachada 
com o nome da artista, a 
unidade passou por obras 
de reforma e ampliação.

A alteração do nome, 
prevista em lei sanciona-
da em dezembro do ano 
passado, é uma forma de 
reverenciar a história da 
cantora, conhecida como 
a rainha da sofrência. Na-
tural de Cristianópolis, a 
artista morreu aos 26 anos 
em um acidente aéreo, em 
novembro do ano passado.

Caiado destacou a sen-
sibilidade da prefeita e 
da Câmara Municipal em 
reconhecer e mostrar o 
carinho de toda cidade 
por Marília Mendonça. “É 
um gesto que fica para 

vida toda. As pessoas que 
aqui chegarem vão lem-
brar desta artista impor-
tante, de família humilde”, 
reconheceu.

A unidade de saúde 
agora conta com centro 
cirúrgico, sala de parto 
e enfermaria pediátrica. 
“Teremos aqui conterrâ-
neos do Iris Rezende e da 
Marília Mendonça”, desta-
cou Caiado ao mencionar 
também o ex-governador 
nascido em Cristianópo-
lis. O líder do Executivo 
estadual ressaltou ainda 
que o centro médico terá 
alta relevância, integran-
do a regionalização da 
saúde. “Goiás não pode 
concentrar os serviços 
na capital, em Anápolis e 
Aparecida. Temos que le-
var cidadania e dignidade 
para todas as regiões de 
Goiás. Estamos amplian-
do o atendimento médico 
às pessoas”, afirmou.

esde 2019, o Estado de 

Goiás repassou R$ 640 mil 
ao agora Hospital Muni-
cipal Marília Mendonça. A 
verba foi destinada para 
custeio, compra de equi-
pamentos hospitalares e 
aquisição de insumos e 
medicamentos. Além disso, 
contribuiu para o paga-
mento de plantões médi-
cos e realização de exames 
e cirurgias de catarata.

A reforma foi inicia-
da em 2016 e, em 2019, 
quando a atual gestão 
municipal assumiu, estava 
apenas 35% executada. 
“Conseguimos em um ano 
de gestão terminar essa 
obra. Hoje, temos toda 

estrutura para podermos 
atender a população com 
mais qualidade”, destacou 
a prefeita de Cristianópo-
lis, Juliana Costa.

Outras agendas
O governador tirou 

tempo para uma breve 
vistoria às obras de 50 
moradias a custo zero, do 
programa Pra Ter Onde 
Morar – Construção, da 
Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab). “Isso 
mostra nossa capacida-
de, dentro das nossas li-
mitações, em atender as 
demandas do interior. Em 
breve as entregaremos, 

com escritura, atendendo 
famílias vulneráveis”, dis-
se Caiado. O aporte total 
do Governo de Goiás é de 
R$ 6,2 milhões.

Também inaugurou o 
Balcão Expresso, que ofe-
rece serviços públicos es-
taduais em formato digital. 
A iniciativa é resultado de 
parceria com a prefeitura, 
que cedeu o espaço e ser-
vidores na praça Central, 
no prédio do antigo fórum. 
O governador participou 
ainda de solenidade que 
oficializou outras entre-
gas feitas pelo município: 
irrigação do estádio mu-
nicipal, implantação de 

câmeras de segurança 
de monitoramento na 
cidade e inauguração de 
novos refeitórios escola-
res nos colégios munici-
pais Joelda Prudente e 
Leopoldina Braga.

Acompanharam a 
agenda em Cristianópolis 
o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandri-
no, os deputados federais 
Glaustin da Fokus, Flávia 
Morais e delegado Waldir 
Soares; e estaduais Cairo 
Salim e Amauri Ribeiro, 
além de prefeitos, vice-
-prefeitos, vereadores e 
membros das forças de 
Segurança, entre outros.

Unidade, que recebeu r$ 640 mil 
do estado em investimentos, 
passou por revitalização coordenada 
pelo município. agora conta com 
centro cirúrgico, sala de parto e 
enfermaria pediátrica 
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Ronaldo Caiado durante visita ao município de Cristianópolis, onde participou da inauguração do Hospital Municipal Marília Mendonça

Habitação

Governo de Goiás entrega em Morrinhos 97 casas 
construídas com recursos do Crédito Parceria

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
entrega, nesta segunda-
-feira (28/03), às 10h, 97 
casas do Residencial Solar 
do Bosque, em Morrinhos, 
região Sul do Estado. A 
solenidade contará com 
a presença do presidente 
da Agehab, Pedro Sales, e 
será realizada no próprio 

residencial, na Avenida dos 
Trabalhadores. 

O Governo de Goiás in-
vestiu R$ 15 mil em cada 
unidade, totalizando R$ 
1,455 milhão em recursos 
estaduais no empreendi-
mento, provenientes do 
programa Pra Ter Onde 
Morar – Crédito Parceria. 
A vertente disponibili-
za crédito outorgado de 

ICMS, usado principal-
mente para a compra de 

material de construção. 
Os recursos estaduais 

ajudam a reduzir o valor 
total do financiamento 
do imóvel junto à Caixa 
Econômica Federal, que 
executa a parte federal 
do investimento.

Conforme lembra o pre-
sidente da Agehab, parte 
do público tem condições 
de pagar parcelas, mas 
desde que reduzidas. Ain-
da assim, segundo a le-
gislação, essas famílias se 
enquadram na categoria 
de habitação de interesse 
social. “Neste caso, o valor 
mensal retornado ao go-
verno federal pelo benefi-
ciário fica por volta de R$ 
500. É um valor próximo 
ao que elas gastariam de 
aluguel, por exemplo, mas 

por um imóvel que será 
delas. Essa ajuda do Gover-
no de Goiás possibilita que 
a família saia da fila do dé-
ficit habitacional”, ressalta. 

As moradias do Resi-
dencial Solar do Bosque 
têm 45 m². Elas foram 
construídas em parceria 
entre Agehab, município e 
governo federal. O investi-
mento total para constru-
ção do empreendimento 
foi de R$ 11,155 milhões. 
O terreno foi doado pela 
prefeitura e cada lote tem 
200 m². No ano passado, 
foram entregues em Mor-
rinhos outras 56 moradias 
no Residencial Cristina 
Park também com parceria 
do Governo de Goiás.
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Residencial Solar do Bosque conta com investimento estadual de 
quase R$ 1,5 milhão para reduzir valor do financiamento bancário

residencial Solar do Bosque contou 
com investimento estadual de r$ 
1,455 milhão. recursos ajudam famílias 
com renda de até 3 salários mínimos a 
conquistarem a casa própria com redução 
na entrada e financiamento bancário
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coronavírus

“Vamos manter ações de combate à pandemia, 
mesmo com cenário positivo”, define Rogério Cruz

Goiânia, há dois anos, 
confirmava os primei-
ros casos de Covid-19. 

Com ações e medidas de 
prevenção e combate à do-
ença, a prefeitura da capital 
conseguiu estabilizar cená-
rio epidemiológico e, atual-
mente, apresenta números 
avaliados como muito posi-
tivos pelos órgãos de saúde.

“Goiânia colhe os be-
nefícios de enfrentamento 
ao coronavírus, com muita 
responsabilidade. Hoje, os 
números nos mostram que 
estamos no caminho certo 
para nos vermos livres des-

sa doença. Não vamos parar 
de agir nesse sentido, mes-
mo que os números estejam 
favoráveis. Vamos continuar 
com vacinação e testagem 
dos goianienses”, afirma o 
prefeito Rogério Cruz.

Hoje, a capital conta com 
95 leitos de UTI reservados 
a doentes de coronavírus. 
Somente 20 deles estão 
ocupados. A taxa de ocupa-
ção é de 21,05%. Já leitos 
de enfermaria, Goiânia tem 
56, sendo que sete estão 
ocupados e 49 disponíveis, 
com taxa de ocupação de 
12,50%. A Secretaria Mu-

nicipal de Saúde (SMS) já 
planeja a desabilitação de 
alguns leitos, para serem 
direcionados ao tratamento 
de outras doenças.

Em recente inaugura-
ção de uma unidade de 
saúde, que atende por mês 
cerca de 25 mil famílias, o 
prefeito afirmou que todos 
os colaboradores da saúde, 
sem distinção, “são heróis, 
verdadeiros guerreiros na 
linha de frente do comba-
te à Covid-19, e de tantas 
outras doenças e necessi-

dades da população, que 
não deixaram de existir 
nos últimos dois anos”.

Rogério Cruz lembra que, 
no ano passado, grande par-
te das ações da saúde foram 
direcionadas para comba-
ter a pandemia e os casos 
de síndrome gripal. “Nesse 
período, já entregamos três 
novas unidades de saúde à 
população de Goiânia, nos 
setores Alto do Vale, São 
Carlos e Riviera”, citou, lem-
brando que a capital preci-
sou ter disponível 327 leitos 

de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) para tratamen-
to exclusivo da doença.

Ao relembrar do traba-
lho executado ao longo 
da pandemia, o ponto alto, 
conforme Rogério Cruz, foi 
o início da vacinação. “Aque-
le momento, no Hospital e 
Maternidade Municipal Cé-
lia Câmara, foi emocionante. 
Ali percebi que poderíamos 
devolver a esperança a toda 
a população de Goiânia”, 
lembra, ao enumerar que 
2.782.372 doses dos imuni-

zantes foram aplicadas nos 
goianienses. Desse quanti-
tativo, 1.206.433 foram para 
primeira dose, 1.095.405 
para segunda ou dose única, 
e 480.534 doses foram es-
pecíficas para reforço.

Sobre a imunização, o 
prefeito Rogério Cruz sa-
lienta que não há mais 
dúvidas em relação à 
eficácia dos imunizantes 
disponíveis. “As vacinas 
disponíveis já se demons-
traram eficazes contra o 
coronavírus, e somente 
a imunização, com todas 
as doses necessárias, vai 
trazer mais garantia de 
saúde a todos”, pontua. 
“Quem não vacinou, vaci-
ne! Vamos deixar este ví-
rus para trás!”, conclama.

Para incentivar a vacina-
ção, iniciativas foram rea-
lizadas de modo a facilitar 
acesso da população aos 
imunizantes. “Montamos 
drives-thrus em pontos es-
tratégicos da cidade e, no 
caso da unidade do Sho-
pping Passeio das Águas, 
mais de 1 milhão de doses 
foram aplicadas. A cada dia 
era uma festa. Momentos 
inesquecíveis aconteceram 
ali”, rememora Rogério Cruz, 
ao relembrar Maratona da 
Vacinação, com atendimen-
to no período de 24 horas.

Vacinação e testagem em massa 
resultam em contenção da Covid-19. 
Capital tem 95 leitos de UTI 
reservados para infectados pelo 
coronavírus, e somente 20 estão 
ocupados. São 56 de enfermaria, 
e 49 estão disponíveis. “Números 
mostram que estamos no caminho 
certo para ficarmos livres da doença. 
Não vamos parar de agir nesse 
sentido”, pontua prefeito rogério Cruz
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Prefeito Rogério Cruz destaca ações de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, e assegura que a 
prefeitura continuará atenta, mesmo com a estabilização do cenário epidemiológico em Goiânia: “Não vamos 
desguarnecer nossas estratégias, e nem deixar de assistir outros pontos que precisam da nossa atenção” 

saúde

Prefeitura de Goiânia realiza mais de 550 mil visitas 
em combate à dengue, no primeiro trimestre de 2022

Diante do crescimento 
dos casos de dengue em 
Goiânia neste ano, 19.898 
casos confirmados somen-
te no primeiro trimestre, 
contra 11.482 em todo o 
ano passado, a Prefeitu-
ra de Goiânia intensifica 
as ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 
De janeiro até agora, os 
Agentes Comunitários de 
Endemias (ACEs) já reali-
zaram 554.294 visitas a 
residências no município, 
e eliminaram 21.404 focos.

Além de identificar, eli-
minar ou tratar criadou-
ros e focos do mosquito 
transmissor da dengue, 
as visitas têm mais ob-
jetivos. “Nossos agentes 
também conversam com 
os moradores, orientam 
sobre como devem ser 
suas condutas para evitar 
a proliferação do mosqui-
to, e esclarecem sobre a 
doença”, enfatiza o gerente 
de Controle de Vetores da 
Diretoria de Vigilância em 
Zoonoses, Izaias de Araújo 

Ferreira.
Outra ação reforçada 

neste ano, foi a abertura de 
casas abandonadas. Me-
diante autorização judicial, 
auxílio de um chaveiro e 
da Guarda Civil Metropo-

litana, auditores-fiscais de 
Saúde Pública da prefeitu-
ra abriram, até o momen-
to, 116 imóveis. Em 57,7% 
deles foram encontrados 
focos do Aedes.

“A prefeitura só busca 

a ajuda judicial depois de 
visitar o local e não encon-
trar proprietários ou qual-
quer outro responsável. É 
uma medida extrema, mas 
de grande importância, 
pois já virou rotina en-
contrar recipientes cheios 
de água e larvas nesses 
imóveis fechados”, pontua 
o diretor de Vigilância em 
Zoonoses, Murilo Reis.

O bloqueio com uso 
de inseticida também 
tem sido bastante usado 
em Goiânia, no combate 
à dengue. Já foram 7.367 
casos com bloqueio de ja-
neiro pra cá. O trabalho de 
campo é realizado com o 
uso de bombas costais que 
pulverizam os locais de 
maior circulação do mos-
quito com Inseticida de 
Ultra Baixo Volume (UBV), 

que não agride o meio am-
biente.

“Muitas pessoas ques-
tionam o motivo de não ter 
mais o ‘fumacê’. É preciso 
que saibam que esse era 
um programa do Ministé-
rio da Saúde (MS), e que 
foi extinto há alguns anos 
porque causa do desequi-
líbrio ao meio ambiente, 
até mesmo com morte de 
algumas abelhas”, explica 
o secretário municipal de 
Saúde, Durval Pedroso.

Para melhor atender 
à população, a prefeitura 
mantém o aplicativo “Goi-
ânia Contra Dengue”, que 
possibilita o envio de fotos 
e a localização de focos 
do mosquito. Neste ano, já 
foram atendidas 1.816 de-
núncias, que chegaram por 
diversas formas.
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Prefeitura de Goiânia realizou mais de 550 mil visitas no combate 
à dengue, em 2022: de janeiro até agora, os Agentes Comunitários 
de Endemias (ACEs) já fizeram 554.294 visitas a residências no 
município, e eliminaram 21.404 focos do mosquito Aedes aegypti

além de visitas domiciliares, gestão 
municipal também intensifica ações de 
controle do aedes aegypti em casas 
abandonadas, e faz bloqueio com 
inseticida nas regiões de maior incidência
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Filmes 
conFirmados 

os amantes do cinema já podem 
se preparar para a 14ª edição de 
“o amor, a morte e as Paixões”, 

que acontece entre os dias 8 e 
21 de abril, na Galeria CineX.  Já 

são 100 filmes confirmados e 
entre eles estão os aclamados 

pela crítica “medida provisória”, 
com direção de Lázaro ramos 
e “Ilusões perdidas”, produção 

voltada ao jornalismo e baseada 
na obra de Balzac.  a Galeria 

CineX também apresenta os novos 
espaços preparados e decorados 

para a 14ª edição da mostra, 
trazendo cervejaria, bombonière, 

café e espaço completo para 
descanso e interação.

projeto 
arborizatrin

Buscando melhorar a qualidade 
de vida da população 

trindadense, o Grupo Kurujão 
acaba de iniciar o projeto 

arborizaTrin, em parceria com 
a prefeitura de Trindade, que 

visa arborizar o município com 
cinco mil mudas de árvores, 
ao longo de 2022. o projeto 

sustentável arborizaTrin já 
está em plena execução e sua 

primeira ação ocorreu no último 
dia 22 de março, durante o 

plantio realizado pelos alunos 
do CmeI Thaise Freire, na praça 

da unidade, localizada na Vila 
Pai eterno.

marketing 
digital 

empreendedoras ou mulheres 
que desejam empreender já 

podem se inscrever para a 
palestra gratuita “Boas razões 

para investir em marketing 
digital”, que acontecerá na 

terça-feira (29), das 19 às 21 
horas, no Shopping Cerrado. 

além de expor o conceito 
de comunicação digital e a 

importância do marketing digital 
para que as empresas alcancem 

seus objetivos e metas, a 
explanação dará subsídios para 

que as participantes possam 
formular seu planejamento de 

posicionamento digital.

1
Fotos: Divulgação e  Marcus Soares

Time Cremosinho

Juarez dias, Helena, marcos Buzzo e Paulo motta

Cecília macedo, diego araújo, Karyta dutra, Camila méndez, 
Bruna dornelas e rodrigo Nicolau

mirelle Pinheiro e Cecília macedo Lucca e Juann 

Camila e Thiago

Fhilipe Nathan

2

3

4
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serviços públicos

Programa Expresso ganha destaque em 
Congresso Nacional de Gestão Pública

“expresso – A 
estratégia de 
transformação 

dos serviços públicos do 
Estado de Goiás’ foi um dos 
trabalhos do Governo de 
Goiás selecionados para 
apresentação no XI Con-
gresso Consad de Gestão 
Pública, realizado nes-
ta semana, em Brasília, 
entre os dias 22 e 24 de 
março. O evento, que re-
úne as melhores práticas 
de gestão pública do país, 
teve como tema principal 
neste ano a ‘Inovação e 
Modernização Adminis-
trativa para os Estados’. 

Dentro da categoria Go-
verno Digital, o programa 
Expresso foi apresentado 

pela superintendente da 
Central de Transformação 
Pública da Sead, Vânia 
Marçal Bareicha, em pai-
nel concorrido, no primeiro 
dia do congresso. Bareicha 
explicou que o programa 
foi criado a partir da ne-
cessidade de transformar 
o atendimento ao cidadão, 
oferecendo a oportunida-
de de acesso aos serviços 
públicos de forma demo-
crática, com qualidade e 
cobertura de todas as regi-
ões do Estado. 

“O objetivo maior é 
desburocratizar o aten-
dimento, ofertando mais 
agilidade, clareza e respei-
to ao cidadão, buscando a 
melhoria da experiência 

dos usuários no serviço 
público”, resumiu a supe-
rintendente. O Expresso 
reúne hoje mais de 100 
serviços estaduais, total-
mente digitalizados, no 
portal expresso.go.gov.br. 
Estão disponíveis ainda 
outros canais de atendi-
mento, como o aplicativo 
Expresso e terminais de 
autoatendimento (Ex-
presso Totem) distribuí-
dos pelo Estado. 

Outras duas modalida-
des oferecem interação 
híbrida (virtual e presen-
cial), com intermediação 
de um servidor: Expresso 
Balcão - uma parceria com 
as prefeituras, e Expresso 
Correios, com atendimen-
to nas agências dos Cor-

reios, em 62 municípios. 
O objetivo de manter 
serviços com auxílio de 
um servidor é promover 
a inclusão de quem ainda 
não possui acesso à in-
ternet ou apresenta difi-
culdades no manuseio de 
equipamentos digitais.

A superintendente ex-
plicou ainda que, além da 
questão da digitalização 
do atendimento, o Ex-
presso faz parte de uma 
transformação digital 
promovida pelo Governo 
de Goiás, que vai além 
da oferta de serviços nos 
canais digitais. “Isso por-
que, para que o progra-
ma pudesse funcionar, 
foi necessária uma sé-
rie de medidas e ações 

para promover, antes, a 
desburocratização dos 
serviços e processos, 
deixando a administra-
ção mais ágil, eficiente e 
transparente”, pontuou.

O Expresso foi desen-
volvido em parceria entre 
a Sead, a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi) e a Se-
cretaria Geral da Gover-
nadoria (SGG). O trabalho 
apresentado no congresso 
é de autoria, além de Vânia 
Bareicha, da superinten-
dente de Gestão Pública da 
Sead, Lara Borges Garcia 
Ferreira, do gerente de 
Governo Digital da Sedi, 
Fabiano Ribeiro Bueno, 
que acompanharam a 
apresentação do painel, 

e da Superintendente 
de Sistemas e Inovação 
da Sedi, Luiselena Luna 
Esmeraldo.

Para o gerente de Go-
verno Digital da Secreta-
ria de Desenvolvimento e 
Inovação (Sedi), Fabiano 
Ribeiro Bueno, o Congres-
so foi uma oportunidade 
de Goiás evidenciar todo 
o processo de transfor-
mação digital. “Pudemos 
mostrar que em pouco 
mais de dois anos saímos 
do analógico para uma 
plataforma que disponibi-
liza mais de 100 serviços 
totalmente interativos, de 
forma online, estando ao 
alcance da população, sete 
dias da semana e 24 horas 
por dia”, ressaltou.

Trabalho que detalha criação e 
funcionamento do expresso no 
estado foi apresentado, em Brasília, 
em evento que reuniu boas práticas 
de administração pública de todo o 
país, promovido pelo Consad Fo

to
s: 

Di
vu

lg
aç

ão
  /

 S
ec

om
 e

 S
ea

d

“Com investimento em tecnologia e digitalização, estamos trazendo Goiás para o mundo digital”, comenta o governador Ronaldo Caiado

economia

Estados definem criação de alíquota única para o diesel

Os secretários estaduais 
de Fazenda e de Econo-
mia aprovaram, por una-
nimidade, a criação de 
uma alíquota única do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) sobre o preço 
do óleo diesel nos Esta-

dos, regulamentando a Lei 
Complementar 192/2022. 
A decisão foi validada na 
reunião do Conselho Na-
cional de Política Fazendá-
ria (Confaz), na manhã des-
ta quinta-feira (24/03). A 
alíquota a nível Brasil será 
de R$ 0,9986 por litro para 

o diesel S10, mais usado, e 
R$ 1,0060 por litro para o 
diesel S500.

Em Goiás, no entanto, a 
alíquota será menor. Isso 
porque o governo optou 
pela equalização da carga 
tributária para que não haja 
aumento do preço ao con-
sumidor final. No Estado, a 
alíquota será de R$ 0,8086 
por litro de diesel S10, e 
R$ 0,7980 por litro para o 
S500. Assim, o consumidor 
vai pagar R$ 0,19 a menos 
por litro comparado ao S10 
nacional. O preço apurado 

foi calculado para chegar ao 
valor hoje cobrado no diesel 
e que já estava congelado 
desde novembro, e perma-
necerá por mais 12 meses.

Durante a reunião tam-
bém foi confirmada a pror-
rogação do congelamento 
do ICMS sobre gasolina, eta-
nol e gás de cozinha (GLP) 
por mais 90 dias. Por en-
quanto, eles não entram no 
modelo monofásico, o que 
deve ocorrer após conclu-
são de estudos, que levará 
em conta inclusive as es-
pecificidades econômicas 

e sociais de cada região do 
País. O governador Ronal-
do Caiado vem liderando 
a defesa do congelamento 
dos preços sobre os quais 
o ICMS é calculado desde 
novembro do ano passado, 
na tentativa de conter o au-
mento na bomba.

De acordo com o Com-
sefaz, o congelamento do 
ICMS já reduziu em cerca 
de R$ 1,2 bilhão por mês 
os recursos para os Estados 
(R$ 250 milhões mês para 
municípios) até fevereiro 
de 2022. Em Goiás, a média 

dos cinco primeiros meses 
desde o congelamento é de 
uma perda de arrecadação 
de R$ 40 milhões mensais.

Vale ressaltar que dos 
100% do ICMS arrecadado, 
a lei determina que, obri-
gatoriamente, 25% seja re-
partido com os municípios, 
25% para vinculação da 
Educação e 12% para vin-
culação da Saúde. Portan-
to, a queda de arrecadação 
diminui também o repasse 
para os municípios e para o 
atendimento de áreas fun-
damentais ao cidadão.

Servidor do Governo apresenta terminal de autoatendimento 
Expresso Totem à população, no 3º Mutirão Governo de Goiás

em Goiás, a alíquota será r$ 0,19 menor 
por litro do diesel S10 em comparação ao 
preço praticado nos demais estados devido 
à decisão do Governo de equalizar a carga 
tributária para evitar aumento ao consumidor
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Banco Central divulga nova repescagem 
para saque de valores esquecidos

Quem não sacou re-
cursos esquecidos 
em instituições fi-

nanceiras na primeira ro-
dada terá nova chance a 
partir de hoje (28). O Ban-
co Central (BC) divulgou 
mais uma repescagem do 
site Valores a Receber. Até 
16 de abril, haverá novo 
cronograma de agenda-
mento de saques baseado 
no ano de nascimento ou 
de fundação da empresa.

Segundo o BC, todo 
mundo que fez a consulta 
terá de repetir o procedi-
mento. As instituições fi-
nanceiras acrescentaram 
informações ao sistema e 
pode haver novos recur-
sos esquecidos. Mesmo 
quem sacou o dinheiro 
deve refazer a consulta.

Inicialmente, estava 
programada para hoje a 
liberação do saque para 
correntistas de todas as 
idades. No entanto, o 
BC mudou as regras de 
pagamento e divulgou 
novo calendário para 
agendar as retiradas, em 
etapas escalonadas con-
forme o ano de nasci-
mento. Assim como nas 
últimas semanas, aos 
sábados haverá repesca-
gem dentro da repesca-
gem para quem perdeu a 

chance do agendamento.
Pelo novo cronogra-

ma, o correntista poderá 
agendar o saque a qual-
quer hora da data infor-
mada, em vez de entrar 
em horários determina-
dos pelo sistema.

De 17 de abril a 1º de 
maio, haverá uma reformu-
lação do sistema. As con-
sultas serão retomadas em 
2 de maio, na abertura da 
segunda fase do programa, 
que incluirá mais fontes 
de recursos esquecidos no 
sistema financeiro.

Nas últimas três sema-
nas, os correntistas pu-
deram agendar a retira-
da, segundo cronograma 
escalonado pelo ano de 
nascimento ou de funda-
ção da empresa. Nascidos 
antes de 1968 puderam 
pedir o agendamento en-
tre os dias 7 e 12. Para nas-
cidos entre 1968 e 1983, o 
processo ocorreu dos dias 
14 a 19. Na semana passa-
da, foi a vez dos nascidos 
a partir de 1984, entre os 
dias 21 a 26. As mesmas 
datas valem para a criação 
das empresas.

Para agendar o saque, 
o usuário deverá ter conta 
nível prata ou ouro no Por-
tal Gov.br. Identificação se-
gura para acessar serviços 

públicos digitais, a conta 
Gov.br está disponível a 
todos os cidadãos brasilei-
ros. O login tem três níveis 
de segurança: bronze, para 
serviços menos sensíveis; 
prata, que permite acesso 
a muitos serviços digitais; 
e ouro, que permite acesso 
a todos os serviços digitais. 
Após o pedido de retira-
da, a instituição financeira 
terá até 12 dias úteis para 
fazer a transferência. A ex-
pectativa é que pagamen-
tos realizados por meio de 
Pix ocorram mais rápido.

Segundo o BC, cerca de 
114 milhões de pessoas e 
2,7 milhões de empresas 

acessaram o sistema de 
consultas valoresareceber.
bcb.gov.br, criado para o 
resgate do dinheiro. Des-
se total, 25,9 milhões de 
pessoas físicas e 253 mil 
empresas descobriram que 
têm recursos a receber.

A maior parte dos re-
cursos esquecidos, no en-
tanto, é de pequeno valor. 
De acordo com levanta-
mento do BC, saldos de 
até R$ 1 correspondem 
a 42,8% dos casos e de 
até R$ 10 concentram 
69,7% do total.

Apesar do alto volume 
de consultas, o processo 
de agendamento de sa-

ques está sendo menor 
que o esperado. Até a 
última quinta-feira (24), 
apenas 2,83 milhões de 
pessoas físicas e 6.172 
empresas haviam pedi-
do a retirada. Dos R$ 3,9 
bilhões disponíveis, foi 
agendado o saque de R$ 
239,3 milhões por pes-
soas físicas e de R$ 6,3 
milhões por pessoas jurí-
dicas, até agora.

Nova fase
Nesta primeira fase, 

estão sendo liberados R$ 
3,9 bilhões esquecidos em 
instituições financeiras. Em 
maio, haverá nova rodada 

de consultas, com mais R$ 
4,1 bilhões disponíveis. Na 
segunda etapa, serão in-
cluídas as seguintes fontes 
de saldos residuais:

Cobranças indevidas de 
tarifas ou obrigações de 
crédito não previstas em 
termo de compromisso;  
contas de pagamento pré-
-paga e pós-paga encerra-
das e com saldo disponí-
vel;  contas encerradas em 
corretoras e distribuidoras 
de títulos e de valores 
mobiliários;  demais si-
tuações que resultem em 
valores a serem devolvi-
dos reconhecidas pelas 
instituições financeiras.

de hoje a 16 de abril, quem 
não retirou terá novas datas
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Pelo novo cronograma, o correntista poderá agendar o saque a qualquer hora da data informada, em vez de entrar em horários determinados 

cnh

Saiba como são as regras de limites 
de pontos na carteira de motorista

As alterações feitas no Có-
digo Brasileiro de Trânsi-
to completam um ano no 
mês que vem. Desde 2021, 
os motoristas devem fi-
car atentos ao número de 
pontos que podem gerar 
a suspensão de dirigir por 
até um ano. No caso de 
reincidência, a restrição 
pode chegar a dois anos, 

além do pagamento de 
multas.

O limite de pontos que 
pode levar à suspensão da 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) passou de 20 
para 40. No entanto, o to-
tal de pontos para perder a 
carteira temporariamente 
pode diminuir conforme a 
quantidade de multas gra-
víssimas acumuladas pelo 
condutor. 

De acordo com o códi-
go, a CNH só é devolvida 
ao motorista após o tér-
mino da penalidade e do 
curso de reciclagem, que é 

obrigatório. 
Se o motorista for fla-

grado pela fiscalização di-
rigindo um veículo com a 
carteira suspensa, terá que 
pagar multa de aproxima-
damente R$ 900, terá o ve-
ículo retido até a chegada 
de outra pessoa habilitada, 
além da cassação da car-
teira por dois anos. 

Nova pontuação 
Antes da entrada em 

vigor das alterações, o mo-
torista que atingisse 20 
pontos durante o período 
de 12 meses ficaria com a 

carteira suspensa. Agora, a 
suspensão ocorre de forma 
escalonada. O condutor 
tem a habilitação suspen-
sa com 20 pontos (se tiver 
duas ou mais infrações 
gravíssimas, 30 pontos 
(uma infração gravíssima 
na pontuação); 40 pontos 
(nenhuma infração gravís-
sima na pontuação). 

No caso do motorista 
que exerce atividade re-
munerada, como taxistas 
e de aplicativos de trans-
porte, a suspensão ocorre 
somente quando atingir o 
número fixo de 40 pontos, 

independentemente da 
gravidade da infração. 

A multa gravíssima é 
de R$ 239,37 e gera sete 
pontos na CNH. O moto-
rista comete esse tipo de 
infração ao dirigir falando 
ao celular, avançar sinal 
de trânsito, andar na faixa 
exclusiva de ônibus, parar 
em vaga destinada à pes-
soa com deficiência, entre 

outras condutas
As demais infrações ge-

ram menos pontos - gra-
ve (cinco pontos), média 
(quatro pontos) e leve (três 
pontos).  Para consultar 
o número de pontos na 
carteira, o motorista pode 
acessar o site do Detran 
de seu estado ou baixar o 
aplicativo oficial CNH Di-
gital para celulares.
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Motorista flagrado pela fiscalização dirigindo um veículo com a cartei-
ra suspensa, terá que pagar multa de aproximadamente R$ 900

Número que pode 
levar à suspensão 
passou de 20 para 40
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invasão da ucrânia 

Volodymyr Zelenskiy diz que Rússia 
quer dividir nação e pede mais armas

a Rússia quer dividir 
a Ucrânia em duas, 
como aconteceu 

com as Coreias do Nor-
te e do Sul, disse o chefe 
da inteligência militar da 
Ucrânia neste domingo 
(27), prometendo uma 
guerrilha “total” para evitar 
a divisão do país.

O presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelenskiy, pediu 
ao Ocidente que dê à Ucrâ-
nia tanques, aviões e mís-
seis para ajudar a afastar as 
forças russas, cujos ataques 
têm mirado cada vez mais 
depósitos de combustíveis 
e alimentos, segundo o go-
verno de Kiev.

Autoridades norte-
-americanas continuaram 
os esforços para suavizar os 
comentários de ontem (26) 
do presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, que disse 
em um discurso inflamado 
na Polônia que o líder rus-
so, Vladimir Putin, “não pode 
permanecer no poder”.

O secretário de Estado 
dos EUA, Antony Blinken, 
disse que Washington não 
tem estratégia para mu-
dar o regime russo e que 
Biden simplesmente quis 

dizer que Putin não pode 
ser “autorizado a declarar 
guerra” contra a Ucrânia 
ou qualquer outro lugar.

Após mais de quatro se-
manas de conflito, a Rús-
sia não conseguiu tomar 
nenhuma grande cidade 
ucraniana e Moscou sina-
lizou na sexta-feira (25) 
que estava reduzindo suas 
ambições para se concen-
trar em proteger a região 
de Donbass, no Leste da 
Ucrânia, onde separatistas 
apoiados pela Rússia têm 

lutado contra o exército 
ucraniano pelos últimos 
oito anos.

Separatistas
Um líder local da au-

toproclamada República 
Popular de Lugansk disse 
hoje que a região poderá 
em breve realizar um re-
ferendo sobre a adesão à 
Rússia, assim como acon-
teceu na Crimeia depois 
que Rússia tomou a penín-
sula ucraniana, em 2014.

Os crimeanos votaram 

de forma esmagadora 
para romper com a Ucrâ-
nia e se juntar à Rússia -- 
uma votação que grande 
parte do mundo se recu-
sou a reconhecer.

“Na verdade, isso é 
uma tentativa de criar as 
Coreias do Norte e do Sul 
na Ucrânia”, disse Kyrylo 
Budanov, chefe da inte-
ligência militar ucrania-
na, em um comunicado, 
referindo-se à divisão da 
Coreia após a Segunda 
Guerra Mundial.

Ele prevê que o exército 
da Ucrânia fará com que 
as forças russas recuem. 
“Além disso, a temporada 
de um safári de guerrilha 
ucraniano total começará 
em breve. Então restará 
um cenário relevante para 
os russos: como sobrevi-
ver”, disse ele.

O porta-voz do Minis-
tério das Relações Exte-
riores da Ucrânia também 
descartou a possibilidade 
de qualquer referendo no 
Leste da Ucrânia. “Todos os 

referendos falsos nos ter-
ritórios temporariamente 
ocupados são nulos e sem 
efeito e não terão validade 
legal”, disse Oleg Niko-
lenko à Reuters.

Moscou diz que os 
objetivos do que Putin 
chama de “operação mi-
litar especial” incluem 
desmilitarizar e “des-
nazificar” seu vizinho. A 
Ucrânia e seus aliados 
ocidentais chamam isso 
de pretexto para uma in-
vasão não provocada.

Presidente 
ucrâniano pediu 
ao ocidente 
aviões, tanques 
e mísseis
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O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu ao Ocidente que dê à Ucrânia tanques, aviões e mísseis para ajudar a afastar as forças russas

O Kremlin disse nesta se-
gunda-feira (28) que a afir-
mação do presidente dos 
Estados Unidos (EUA), Joe 
Biden, de que Vladimir Pu-
tin não poderia permane-
cer no poder é motivo de 
alarme, em resposta pon-
derada a um apelo público 
dos EUA pelo fim do regi-
me de 22 anos de Putin.

“Pelo amor de Deus, 
este homem não pode 
permanecer no poder”, 
disse Biden no sábado 
(26), ao final de dis-
curso para uma mul-
tidão em Varsóvia. Ele 
descreveu a invasão 
russa da Ucrânia como 
batalha em um conflito 
muito mais amplo entre 
democracia e autocracia.

A Casa Branca tentou 
esclarecer as observações 
de Biden, e o próprio presi-
dente disse nesse domin-

go que não estava pedindo 
uma mudança de regime.

Perguntado sobre o 
comentário de Biden, que 

teve pouca cobertura na 
televisão estatal russa, 
o porta-voz do Kremlin, 
Dmitry Peskov, disse: “Esta 

é uma declaração que cer-
tamente é alarmante”.

“ C o n t i n u a r e m o s 
acompanhando as de-
clarações do presidente 
dos EUA da maneira mais 
atenta possível”, disse 
Peskov a repórteres.

Putin tem servido como 
líder supremo da Rússia 
desde que Boris Yeltsin 
renunciou em 1999. O Kre-
mlin diz que Putin é um 
presidente eleito demo-
craticamente e que o povo 
russo - em vez dos Estados 
Unidos - é quem decide 
quem lidera o país.  A fala 
de Biden pode alimentar 
as acusações de autorida-
des russas de que os Esta-
dos Unidos estão interes-
sados em derrubar Putin.

O ex-presidente russo 
Dmitry Medvedev afirmou 
que Washington quer des-
truir a Rússia, e o chefe do 
Conselho de Segurança da 
Rússia, Nikolai Patrushev, 
afirmou que os EUA pro-
curam provocar uma “revo-
lução colorida” como as da 
Geórgia, Ucrânia e outros 
Estados pós-soviéticos.

Para Putin,  a “operação 
militar especial” da Rússia 
na Ucrânia foi necessária 
porque os Estados Unidos 
estavam usando o país 
para ameaçar a Rússia e 
que Moscou teve que se 
defender contra a perse-
guição. A Ucrânia rejeita 
as alegações de persegui-
ção como pretexto infun-
dado para a invasão.
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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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o campeão de Fór-
mula 1 Max Versta-
ppen ultrapassou 

o adversário da Ferrari 

Charles Leclerc a quatro 
voltas do final e conquis-
tou sua primeira vitória 
da temporada no Grande 
Prêmio da Arábia Saudita, 
neste domingo (27).

O holandês, que lar-
gou em quarto, cruzou a 
linha de chegada apenas 
meio segundo à frente 
de Leclerc, que mantém 

a liderança do campeo-
nato depois de liderar 
uma dobradinha da Fer-
rari no GP do Barein de 
abertura da temporada 
na semana passada.

O espanhol Carlos Sainz 
foi o terceiro pela equipe 
italiana. “Uau, isso foi aper-
tado, uau, inacreditável!” 
disse o chefe da Red Bull, 

Christian Horner, a Vers-
tappen pelo rádio. “Muito 
bem, Max. Ótimo, ótimo 
trabalho”, acrescentou.

A vitória foi a 21ª da 
carreira de Verstappen e 
lhe rendeu seus primei-
ros pontos do ano, após 
a saída dupla da Red 
Bull no Barein.

Seu companheiro de 

equipe, Sergio Pérez, 
que terminou em quarto, 
não conseguiu conver-
ter sua primeira pole da 
carreira em vitória após 
a estratégia do mexica-
no ser desfeita pela en-
trada do safety car.

George Russell foi o 
quinto pela Mercedes, à 
frente de Esteban Ocon, 

da Alpine, que superou 
Lando Norris, da McLa-
ren, em sexto por ape-
nas 0,1 segundo.

Lewis Hamilton, ven-
cedor da corrida inau-
gural do ano passado 
na Arábia Saudita, recu-
perou-se e conquistou 
o ponto final em 10º, 
após largar em 15º.

adversário da 
Ferrari Charles 
Leclerc ficou em 2º

H
AM

AD
 I M

OH
AM

M
ED

A vitória foi a 21ª da carreira de 
Verstappen e lhe rendeu seus 

primeiros pontos do ano, após a 
saída dupla da Red Bull no Barein

velocidade

Verstappen vence GP 
da Arábia Saudita de F1
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