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Março é marcado por aprovação de 
projetos de proteção e apoio às mulheres

No período, foram 
aprovados no Ple-
nário 16 projetos, 

que vão de iniciativas 
contra a violência do-
méstica e de incentivo 
ao empreendedorismo 
feminino à derrubada 
do veto presidencial à 
distribuição de absor-
ventes para mulheres de 
baixa renda. O resultado, 
segundo as senadoras, 
indica que este foi o pe-
ríodo mais produtivo em 
relação à pauta femini-
na, quando comparado 
com anos anteriores.  

Para as parlamentares, 
a sensibilidade de priorizar 
essa pauta, seja no Con-
gresso ou fora da institui-
ção, mostra que a criação 
da Bancada Feminina, no 
ano passado, foi um divisor 
de águas para a efetivida-
de do trabalho.  Procura-
dora da Mulher no Sena-
do, Leila Barros (PDT-DF) 
ressaltou que o número 
de projetos aprovados so-
mente em março sugere 
que ao final de 2022 “es-
tatísticas ainda melhores” 

serão alcançadas.
— Tenho certeza que a 

criação da Bancada Femi-
nina no Senado Federal 
representou um divisor 
de águas na luta das mu-
lheres por igualdade. Já 
obtivemos muitas con-
quistas importantes, e 
muitas mais ainda virão 
pela frente. No ano pas-
sado, 34 projetos da pau-
ta feminina foram apro-
vados pelo Senado, o que 
representa um recorde. 
Desse total, 11 se torna-
ram norma jurídica e um 
aguarda sanção ou veto 
presidencial — ressaltou.

Já no final do mês, mais 
um passo foi dado para 
ampliar a participação fe-
minina nos espaços de po-
der e decisão: os senadores 
aprovaram o substitutivo 
da senadora Daniella Ri-
beiro (PP-PB) ao proje-
to da senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) que 
busca garantir mais parti-
cipação das mulheres nas 
comissões da Casa (PRS 
36/2021). O texto segue 
agora para promulgação.

O objetivo, de acordo 
com Eliziane, é fortale-
cer a atuação da Bancada 
Feminina no Parlamento, 
já que as mulheres repre-
sentam a maioria (52%) 
do eleitorado feminino, 
mas o número não se re-
flete na representação da 
vida político-partidária. 
Entre as medidas para 
estimular essa represen-
tação, está o dispositivo 
que estabelece o dever 
das lideranças partidá-
rias de assegurarem a 
presença de ao menos 
uma senadora em cada 

comissão do Senado. Eli-
ziane é a líder da banca-
da, sucedendo Simone 
Tebet (MDB-MS).

Relatora de três proje-
tos aprovados em março, 
a senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN) ressalta que a 
mobilização não pode fi-
car restrita apenas a esse 
período. E que, além do 
esforço no Senado, é fun-
damental que a Câmara 
dos Deputados finalize 
a votação e encaminha-
mento das matérias:  

— Os projetos aprova-
dos me fazem pensar que 

sim, tivemos um balan-
ço positivo nesse mês de 
março, mas o trabalho con-
tinua. No dia 30 completou 
um ano que o Senado 
aprovou a igualdade sala-
rial entre homens e mu-
lheres que fazem o mesmo 
trabalho em uma mesma 
empresa. Esse projeto es-
tava pronto para virar lei 
quando a Câmara pediu 
que ele voltasse, para ana-
lisar a mudança de mérito. 
Desde então, o PL 130 está 
parado na Câmara, e isso 
é um absurdo — lamentou 
a senadora, em entrevista 

à Agência Senado.
O projeto citado por Ze-

naide (PL 1.558/2021  na 
Câmara dos Deputados, 
ou PLC 130/2011 no Se-
nado) altera a Consolida-
ção das Leis do Trabalho 
(CLT) para estabelecer 
multa às empresas que pa-
garem salários diferencia-
dos para homens e mulhe-
res que desempenharem a 
mesma função. A matéria, 
que já estava pronta para 
ser sancionada, retornou 
ao Congresso e agora 
aguarda nova apreciação 
dos deputados.

O mês de março foi marcado, 
no Senado, pela aprovação de 
medidas que garantem avanços na 
atualização de leis de proteção e 
apoio às mulheres Ro
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Eliziane Gama, Zenaide Maia e Simone Tebet no Plenário, em 10 de março

outubro

6 governadores deixam cargos para disputar eleições

Governadores de seis es-
tados brasileiros renun-
ciaram aos cargos na úl-
tima semana. De acordo 

com a lei eleitoral, com 
exceção dos que vão dis-
putar a reeleição, quem 
pretende entrar na dis-
puta por uma vaga no Le-
gislativo este ano precisa 
se desincompatibilizar 
do cargo público até seis 
meses antes do primeiro 
turno da eleição, que será 
em 2 de outubro.

Dos seis nomes que 
deixaram os cargos, qua-
tro são do Nordeste e vão 
disputar uma vaga no Se-
nado: Em Alagoas, Renan 
Filho (MDB), no Maranhão, 
Flávio Dino (PSB), no Piauí, 
Wellington Dias (PT) e no 
Ceará, Camilo Santana 
(PT). Além deles, o gover-
nador de São Paulo, João 

Doria (PSDB), pré-candi-
dato a presidência da Re-
pública e o governador do 
Rio Grande do Sul, Eduar-
do Leite (PSDB), ainda sem 
definição sobre qual cargo 
disputará, deixaram o pos-
to mais alto do Executivo 
em seus estados. Os vices 
assumem os cargos até o 
fim dos mandatos.
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iro A maioria vai 
tentar uma vaga 
no Senado Federal
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Indústria goiana apresenta o 
4º maior crescimento do país 

a indústria goiana 
apresentou o quar-
to maior cresci-

mento do país em janei-
ro. Na comparação com 
o mesmo mês de 2021, 
o setor alavancou 2,1%. 
A fabricação de veículos 
automotores, reboques 
e carrocerias avançou 
258,2% em Goiás, sendo 
a atividade que mais in-
fluenciou a alta do setor. 

No período, apenas 
quatro dos 15 Estados 
avaliados apresentaram 
resultados positivos: Mato 
Grosso (43%), Espírito San-
to (5,4%), Rio de Janeiro 
(2,8%) e Goiás (2,1%). A 
média nacional fechou 
com retração de 7,2%.

As indústrias extrati-
vista, de transformação, 
de produtos químicos e 
de produção de alimentos 
também se destacaram 
com crescimento das ati-

vidades no Estado. Os da-
dos foram divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Para o governador Ro-
naldo Caiado, não há dúvi-
das de que Goiás está no 
caminho certo ao valorizar 
o setor produtivo, o que se 
reflete em geração de em-
pregos, renda e qualidade 
de vida para a população. 
“Com serenidade e trans-
parência, recuperamos a 
credibilidade de Goiás e 
vamos continuar traba-
lhando pelo bem de nossa 

gente”, ressaltou.
O titular da Secretaria 

de Indústria, Comércio e 
Serviços, Joel Sant’Anna, 
apontou que o Governo de 
Goiás vem desenvolvendo 
ações estratégicas para 
dar amparo ao setor pro-
dutivo goiano e agora está 
colhendo os frutos com in-
dicadores de crescimento 
socioeconômico.

“Facilitamos o acesso 
aos incentivos fiscais por 
meio do ProGoiás, pul-
verizamos os recursos 
do FCO, qualificamos a 

infraestrutura dos polos 
agroindustriais de todo o 
Estado e ainda atuamos 
diariamente no atendi-
mento de demandas do 
empresariado. Como re-
sultado, nossa indústria 
é destaque nacional, o 
comércio e os serviços 
seguem crescendo e a 
geração de empregos é a 
melhor do Centro-Oeste”, 
comemora o secretário.

Ainda de acordo com 
Joel Sant’Anna, o ano de 
2022 consolidará em de-
finitivo o fim da pandemia 

pela Covid-19 e a retoma-
da efetiva da economia 
goiana e brasileira. “Agora 
é a hora de retomarmos, 
de ampliar os empregos, 
de expandir a atração de 
investimentos e de ala-
vancar os pequenos negó-
cios, que são efetivamente 
aqueles que criam as no-
vas vagas”, destacou. 

Outros setores
O setor de serviços 

goiano foi o que mais 
cresceu em todo o país 
em janeiro. A alta foi 

de 4,5% na comparação 
com o mesmo mês de 
2021. O aumento do vo-
lume de vendas também 
garantiu um acréscimo 
de receita em 4,2%.  

Já o comércio varejis-
ta ampliado, que inclui, 
além do varejo, as ativi-
dades de veículos, mo-
tos, peças e material de 
construção, cresceu 4,1%, 
também quando compa-
rado com janeiro do ano 
passado. Com isso, os lu-
cros do setor foram am-
pliados em 19,7%.

Produção 
de veículos 
automotores 
alavanca o setor 
com alta de 
258%. Serviços 
acompanham a 
onda de altas do 
mês e lideram o 
ranking nacional. 
Já o comércio 
avançou 4,1% 
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Caiado durante visita a montadora de automóveis: “Com serenidade e transparência, recuperamos a credibilidade de Goiás e vamos continuar trabalhando pelo bem de nossa gente” 

agenda

Governador Ronaldo Caiado abre 19ª edição 
da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde
O governador Ronaldo 
Caiado participa, nesta 
segunda-feira (04/04), às 
9h00, no Auditório 1 do 
Centro Tecnológico Co-
migo (CTC), em Rio Verde, 
no Sudoeste goiano, da 
abertura da 19ª edição da 
Tecnoshow Comigo, uma 
das principais feiras de 
tecnologia rural do Brasil, 
que voltará a ser realizada 

após hiato de dois anos 
em função da pandemia 
de Covid-19.

Respeitando a legisla-
ção vigente no Estado, a 
sede simbólica da admi-
nistração estadual será 
transferida para o municí-
pio, com a instalação ainda 
de espaços dos Poderes 
Legislativo e Judiciário. O 
evento contará também 

com a presença do secre-
tário estadual de Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tiago Freitas de 
Mendonça, além de de-
mais autoridades políticas 
e representantes do setor 
agropecuário.

No estande do Governo 
de Goiás, serão realizadas, 
durante toda a feira, ati-
vidades como reuniões, 

debates e palestras. Re-
presentantes de diversos 
órgãos vão despachar do 
local e participar de reu-
niões com representantes 
de empresas e municípios, 
lideranças setoriais e in-
vestidores. 

Em 2022, a Tecnoshow 
Comigo terá o tema “Pro-
dutores alimentam cida-
des” e vai até o dia 8 de 

abril, com debates sobre 
temas como desenvolvi-
mento regional, produção 
de grãos, mercado global 
de proteína animal, in-
fraestrutura e logística. 
Líder em faturamento no 
Brasil, tendo movimen-
tado em sua última edi-
ção, em 2019, mais de R$ 
3,4 bilhões, a feira terá 
ainda atividades como 

palestras, apresentação 
de novidades do merca-
do, reuniões, dinâmicas, 
além de exposições de 
animais e plots agrícolas 
(áreas experimentais e 
demonstrativas). Visitan-
tes poderão aproveitar 65 
hectares de espaço, com 
600 estandes de empre-
sas, entidades e órgãos 
governamentais.
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Prefeitura inicia, nesta segunda-feira, 
24ª campanha de vacinação contra gripe

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

de Saúde (SMS), inicia, nes-
ta segunda-feira (04/04), 
24ª campanha de vacina-
ção contra a gripe. Lan-
çamento será às 8h30, no 
Clube da Caixa Econômica 
Federal, no Setor Bueno, 
pelo secretário municipal 
de Saúde, Durval Pedroso.

As doses estarão dis-
poníveis das 08h às 17h, 
em 71 salas de vacinas 
de rotina e, das 08h às 
16h, no Clube da Caixa 
Econômica Federal, na 
Avenida T-1, 1155, Qua-
dra 53, Setor Bueno.

A estimativa é que 

519.378 moradores da 
capital façam parte dos 
grupos prioritários para 
a vacinação. Em razão da 
grande demanda por vaci-
nas de rotina, o Centro Mu-
nicipal de Vacinação (CMV) 
não aplicará doses contra 
a gripe e nem Covid-19.

Em atenção ao crono-
grama do Ministério da 
Saúde (MS), a 24ª Cam-
panha de Vacinação con-
tra a Influenza terá duas 
etapas: a primeira fase 
vai até 30/04, e será di-
recionada aos idosos com 
60 anos ou mais de idade, 
e trabalhadores da saúde.

Na segunda etapa, de 
02/05 a 03/06, as do-

ses serão destinadas às 
crianças de seis meses a 
menores de 05 anos (04 
anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes e puérperas, in-
dígenas, professores, pes-
soas com comorbidades e 
deficientes permanentes, 
além das Forças Armadas, 
caminhoneiros, trabalha-
dores do transporte co-
letivo, adolescentes e jo-
vens de 12 a 21 anos de 
idade, sob medidas socio-

educativas, dentre outros.
O prefeito Rogério Cruz 

chama atenção para a 
importância da vacina. “A 
imunização anual reduz 
as complicações, inter-
nações e a mortalidade 
decorrentes das infecções 
pelo vírus da Influenza; 
com isso, diminui também 
o impacto sobre o sistema 
de saúde, em especial, nes-
te momento de pandemia 
que ainda estamos viven-

do”, destaca. “Pedimos à 
população que se compro-
meta com a vacina contra 
a gripe, como tem sido 
com a imunização contra 
Covid-19”, solicita.

A vacina Influenza tri-
valente utilizada pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) em 2022 é eficaz 
contra as cepas H1N1, 
H3N2 e tipo B. O dia D 
de mobilização nacional 
está marcado para 30/04, 

e a meta do MS é imuni-
zar 90% das pessoas in-
cluídas nos grupos prio-
ritários. Em 2021, Goiânia 
vacinou 73,5% do públi-
co-alvo. “As pessoas es-
tavam mais preocupadas 
em tomar a vacina contra 
a Covid-19, mas neste ano 
acreditamos que será dife-
rente, uma vez que a pan-
demia desacelerou”, avalia 
o secretário municipal de 
Saúde, Durval Pedroso.

Lançamento será às 8h30, no Clube da 
Caixa econômica Federal, pelo secretário 
municipal de Saúde, durval Pedroso. 
Mais de meio milhão de goianienses 
integram grupos prioritários que serão 
vacinados em duas etapas. Campanha 
vai até 03 de junho, e objetiva 
reduzir complicações, internações e 
mortalidade decorrentes de infecções 
pelo vírus da Influenza
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Goiânia começa vacinação contra gripe nesta segunda-feira (04/04): estimativa é que 519.378 moradores da capital integrem grupos prioritários para a vacinação

Meio aMbiente e Urbanização

Comurg produz 325 mil mudas de plantas em viveiros

A Prefeitura de Goiânia 
produziu, no primeiro tri-
mestre de 2022, 325 mil 
mudas nos quatro viveiros 
mantidos pela Companhia 
de Urbanização de Goi-
ânia (Comurg). As mudas 
de flores, árvores, plantas 
ornamentais e palmeiras 
são utilizadas nos ajardi-
namentos dos canteiros 
das avenidas, praças e lo-
gradouros públicos.

A produção vai desde 
a colheita das sementes, 
germinação, encanteira-
mento e plantio defini-
tivo nos canteiros. Além 
disso, é produzido adubo 
por meio da composta-
gem, processo biológico 
de decomposição da ma-
téria orgânica gerada nos 
próprios viveiros.

São mais de duas mil 
espécies encontradas 

nos viveiros. Dentre as de 
flores, estão sálvia, zínia, 
pentas, verbena camomi-
la, cravo, cravinhos, mini 
girassol, margarida e dá-

lia. Espécies como pata 
de vaca, oitis, quaresmei-
ras, murta, chuva de ouro, 
caraíba, acácia, pau-ferro, 
pau-brasil, ipês, sibipiruna 

e angico também fazem 
parte dos exemplares de 
árvores cultivadas.

O prefeito Rogério Cruz 
afirma que “o objetivo é 

deixar Goiânia cada vez 
mais arborizada e humani-
zada”. “Goiânia se destaca 
como capital verde”, afirma.

O presidente em exer-
cício da Comurg, Alisson 
Borges, explica que cada 
viveiro tem suas especiali-
dades e, somados, os qua-
tro têm a capacidade de 
produzir até 80 mil mu-
das de plantas ornamen-
tais, além de 20 mil ár-
vores e oito mil arbustos 
destinados à manutenção 
dos canteiros das 1.300 
praças da capital.

“As mudas também 
são direcionadas aos 
canteiros das principais 
vias da cidade. São me-
didas que impulsionam 
o plantio de flores e ar-
borização, e tornam os 
espaços públicos cada 
vez mais saudáveis”, diz.
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Viveiros da Comurg produzem 325 mil mudas no primeiro trimestre do ano: plantas 
são utilizadas na ornamentação dos canteiros de 1.300 praças e logradouros 
públicos; quatro viveiros produzem, em média, 80 mil mudas por mês

Por mês, são utilizadas 80 mil mudas nos 
projetos de ornamentação dos canteiros 
públicos das praças e vias da capital. 
“Nosso objetivo é deixar a cidade cada vez 
mais arborizada e humanizada. Goiânia 
se destaca como capital verde”, afirma 
prefeito Rogério Cruz
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MUsicaliZaÇÃo 
EM Escola

A GSA Alimentos é amiga da 
escola do Colégio estadual 

Itagiba Laureano dornelles, em 
Aparecida de Goiânia, desde 

2010. Com a ajuda, a unidade 
escolar desenvolve um projeto de 

musicalização, com a confecção de 
instrumentos de percussão com 

materiais reciclados. Latas de tinta 
e de refrigerante, tambores de 

lixo, cabos de vassouras, garrafas 
pet, câmeras de ar, isopor, chaves, 
tubos de PVC se transformam em 

instrumentos musicais nas mãos 
dos alunos. A ação tem  como 

objetivo a musicalização dos 
estudantes, contribuindo para 

uma educação completa.

PiTicas 
EXPERiENcE

A espera acabou! A Piticas 
experience, marca referência 

em produtos da cultura pop 
e universo geek, inaugurou 

sua primeira loja em Goiás, no 
Buriti Shopping. A flagship da 
marca é o verdadeiro paraíso 

para o público deste segmento, 
proporcionando entretenimento 

com vitrines interativas, 
ativações licenciadas e paredes 

instagramáveis. Localizada no 
Piso 1, a loja especialista em 

produtos temáticos de animes, 
séries, filmes e jogos, chega 

para oferecer experiências 
únicas para crianças e adultos. O 
espaço é uma imersão no mundo 
dos personagens, e oferece uma 
variedade incrível de produtos e 

atendimento especializado.

oPERaÇÃo 
lEva TUdo 

A 2º edição da ‘Operação 
Leva Tudo’ da varejista Novo 

Mundo.Com, principal player do 
Centro-Oeste, superou todas as 

expectativas. durante os 4 dias de 
evento no Centro de distribuição 

da marca, a meta de vendas foi 
ultrapassada em 126%, sendo 

46% maior quando comparada à 
primeira edição. O evento ainda 

registrou mais de 16 mil itens 
vendidos, e um público de mais de 

20 mil pessoas.

dvd dE YasMiN saNTos
A cantora Yasmin Santos fez a gravação de seu novo DVD no Laguna Gastrobar, em Goiânia, com 

a participação exclusiva da dupla Bruno & Marrone e Hugo & Guilherme na semana passada.

Yasmin Santos e Hugo e Guilherme Sheila Araújo, Paulo, Nathan e Jussara Avila 

Ana Aires, Yasmin Santos e Allan Caramaschi Camilinha Ribeiro

Júnior Mendes e Yasmin santos Thiago Gaúcho, Renato Sertanejeiro e Philipe Pancadinha

Anselmo Troncoso Léo dias e Kabello 
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Fotos: Divulgação  
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segurança pública

SSP apresenta planos Estadual e Estratégico 
para os próximos 10 anos

Instrumentos de gestão 
estão alinhados à Política 
Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social, 
ao Sistema Único de Se-
gurança Pública e ao Pla-
no Nacional de Segurança 
Pública. Plano Estratégico 
da SSP traça objetivos, 
estratégias e iniciativas 
que irão orientar a estru-
tura da Secretaria para 
resultados almejados na 
próxima década.

A Secretaria de Estado 
da Segurança Pública de 

Goiás (SSPGO) apresentou 
à população goiana, nes-
ta quinta-feira (31), o novo 
Plano Estratégico da pasta 
2022-2031. O documento 
traça objetivos, estratégias e 
iniciativas que irão orientar 
a estrutura administrativa 
da SSPGO para a obtenção 
dos resultados almejados 
nos próximos 10 anos.

A solenidade foi realiza-
da no auditório da Funda-
ção Tiradentes, no Centro 
de Goiânia. Na ocasião, foi 
ainda apresentado o Plano 

Estadual de Segurança Pú-
blica. O objetivo é promo-
ver ações de prevenção à 
violência, diminuindo os 
índices de criminalidade 
no Estado de Goiás. Os 
instrumentos de gestão 
estão alinhados à Política 
Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social, 
ao Sistema Único de Se-
gurança Pública (SUSP) e 
ao Plano Nacional de Se-
gurança Pública.

O titular da SSPGO, Rod-
ney Miranda, lembrou a 

relevância dos planos para 
evitar a politização da segu-
rança pública, destacando 
ainda o papel fundamental 
dos servidores na conso-
lidação das estratégias e 
metas para os próximos 
anos. “O plano de segurança 
é apenas uma folha de pa-
pel se vocês não entende-
rem a importância de vocês 
no processo. O esforço de 
cada um é que vai levar ao 
sucesso na execução deste 
plano. Mas, principalmente, 
o esforço de cada um de 

vocês vai trazer melhoria na 
qualidade de vida da nossa 
população”, reforçou.

Entre os objetivos do 
Plano Estratégico da pasta 
para o próximo decênio está 
a ampliação da proteção, 
valorização, reconhecimen-
to e estímulo dos profissio-
nais de segurança pública; o 

aperfeiçoamento da gestão 
e estrutura organizacional; 
a otimização dos resultados 
nas ações e operações por 
meio da inteligência inte-
grada; o aperfeiçoamento 
por meio do conhecimento 
técnico-científico; e a eleva-
ção da qualificação profis-
sional dos servidores.
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O documento traça objetivos, estratégias e iniciativas que 
irão orientar a estrutura administrativa da SSPGO para a 
obtenção dos resultados almejados nos próximos 10 anos

SSP apresenta Plano estadual de Segurança Pública e novo Plano estratégico, esse 
último traça objetivos, estratégias e iniciativas que irão orientar a estrutura administrativa 
da SSPGO para a obtenção dos resultados almejados nos próximos 10 anos

mobilidade

Ronaldo Caiado lança Bilhete Único e anuncia 
edital para a locação de ônibus elétricos

o governador Ronaldo 
Caiado lançou, nes-
ta sexta-feira (1º), o 

Bilhete Único para o trans-
porte coletivo em Goiânia 
e Região Metropolitana, 
que começa a valer a par-
tir deste sábado (2). Com o 
benefício, o usuário poderá 
escolher o melhor trajeto 
para chegar ao seu destino, 
com a liberdade de trocar 
de ônibus sem passar pelos 
terminais e pagando o valor 
de uma só passagem. Tam-
bém anunciou a locação 
de veículos elétricos para o 
Eixo-Anhanguera.

Caiado afirmou que a no-
vidade é uma inspiração de 
cidades europeias que são 
referência na boa qualidade 
do transporte público. “Esta-
mos trazendo o que existe 
de mais moderno no mun-
do. É um outro conceito de 
transporte”, pontuou du-

rante coletiva de imprensa 
realizada no Palácio das 
Esmeraldas. “Esse é um 
modelo testado. A estru-
tura de Goiânia tem a pla-
taforma capaz de implan-
tar essa metodologia por 
identificação facial. Com 
isso, avançar em condições 
que favoreçam o cidadão”.

O novo serviço possibili-
ta ao passageiro pagar uma 
única viagem, de R$ 4,30, e 
fazer até quatro integrações 
dentro de um período de 
2h30. O embarque é permi-
tido nos quase 7 mil pontos 
de ônibus, o que desobriga 
a ida a terminais. Essa fle-
xibilização pode reduzir o 
tempo de viagem em até 50 
minutos. Para usar o benefí-
cio, não é necessário trocar 
o Cartão Fácil, basta reali-
zar registro no cadastro de 
biometria facial ao primeiro 
acesso. Tal tecnologia será 

responsável por monitorar 
o funcionamento do serviço.

O presidente da Com-
panhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos 
(CMTC), Tarcísio Abreu, 
explicou que serão distri-
buídos informativos, em 
ônibus e terminais, para 
explicar a praticidade e as 
vantagens do Bilhete Úni-
co, que vai impactar mais 
de 20% dos usuários. “É 
uma mudança de cultura. 
A palavra é: planejamento. 
Chegou a hora de planejar 
a viagem. Com isso, reduzir 
drasticamente o tempo [de 
deslocamento] e o custo 
da viagem”, disse. A pesqui-

sa de rotas pode ser feita 
no aplicativo SiM RMTC.

Já o secretário-geral 
de Governo e presidente 
da Câmara Deliberativa 
do Transporte Coletivo 
(CDTC), Adriano da Rocha 
Lima, informou que essa 
e as outras novidades 
que serão anunciadas em 
breve são consequência 
de um esforço conjunto 
do Estado e município da 
Região Metropolitana de 
Goiânia para investir em 
melhorias. “Não existe em 
nenhuma outra cidade do 
Brasil um plano de mo-
dernização como o que 
está sendo implementa-

do em Goiânia a partir 
deste ano”, salientou.

Ônibus elétrico
Ainda durante a coletiva, 

foram apresentados deta-
lhes do edital para locação 
de 114 ônibus elétricos ar-
ticulados que vão renovar a 
frota do Eixo-Anhanguera a 
partir do segundo semestre. 
Segundo Adriano da Rocha 
Lima, os veículos vão subs-
tituir os 86 que já circulam. 
O restante será para au-
mentar a oferta de ônibus 
na linha, o que atende uma 
demanda dos usuários. “Es-
tamos atentos, ouvindo a 
população”, pontuou. “É uma 

tecnologia não poluente, 
faz menos ruído sonoro e 
proporciona mais conforto: 
ar condicionado, wi-fi, lugar 
para carregamento de celu-
lar”, complementou.

O contrato terá duração 
de 16 anos. Nesse período, 
o Estado vai custear a taxa 
de manutenção e a ener-
gia elétrica para abastecer 
a frota. Neste caso, expli-
cou o presidente da CDTC, 
cada ônibus elétrico custa 
um quarto do valor ge-
ralmente pago no diesel. 
“Além disso, todo serviço 
de manutenção, como tro-
ca de peças, ficará a cargo 
do fabricante”, relatou.

a partir deste sábado (02), passageiro 
do transporte público de Goiânia e 
região Metropolitana poderá trocar 
de ônibus pelo preço único de r$ 4,30, 
sem precisar passar por terminais. 
Já frota da linha eixo anhanguera 
será renovada ainda neste ano
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Governador Ronaldo Caiado lança Bilhete Único e anuncia edital para a locação de 114 novos ônibus elétricos
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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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Atlético bate Goiás fora de casa e 
conquista seu 16º título estadual

o Atlético Goianien-
se é mais uma vez 
campeão estadual! 

O título veio na tarde des-
te sábado (02), na Serrinha, 
quando o Goiás recebeu o 
Dragão, no jogo de volta 
da grande final do Campe-
onato Goiano 2022 e assim 
como na ida, foi derrotado. 
Desta vez, o título veio de 
virada, pelo placar de 3 a 1.

O título conquistado 
pelo Dragão o coloca de 
vez na segunda colocação 
entre os maiores campe-
ões do estadual, com 16 
taças levantadas, contra 
15 do Vila Nova, que di-
vidia a posição. Vice-cam-
peão deste ano, o Goiás é o 

maior vencedor da compe-
tição, com 28 títulos.

GOIÁS NA FRENTE
Precisando de uma vi-

tória por dois gols ou mais 
de diferença para levar a 
taça no tempo normal, o 
Goiás se lançou ao ata-
que desde o apito inicial 
e já criou uma boa chan-
ce com Diego, aos dois 
minutos, mas a bola foi 
para fora. Enquanto isso, 
o Atlético buscava o con-

tra-ataque, mas viu uma 
defesa muito bem pos-
tada do Verdão, que não 
deixava os adversários 
penetrarem com perigo.

As investidas ofensivas 
do time da casa surtiram 
efeito aos 30 minutos de 
jogo, quando em cobrança 
de escanteio, Nicolas subiu 
mais alto que a defesa ru-
bro-negra e abriu o placar 
para o Goiás. Com o placar 
igualado no agregado, o 
Atlético se viu em apuros 

e começou a atacar mais 
o Verdão. A pressão deu 
certo com Shaylon, aos 43, 
quae balançou as redes, 
mas o VAR assinalou im-
pedimento do jogador do 
Dragão. Com isso, a partida 
foi para o intervalo em 1 a 
0 para o Goiás.

DE VIRADA!
Sem querer saber de ga-

nhar o título com requintes 
de emoção, o Atlético mos-
trou, desde que a bola rolou 

para o segundo tempo, que 
garantiria a taça no tempo 
regulamentar. Logo no pri-
meiro minuto da etapa fi-
nal, Marlon Freitas recebeu 
de Shaylon e fez um gola-
ço, deixando tudo igual 
na Serrinha. Não deu nem 
tempo da torcida esmeral-
dina respirar e veio mais 
um baque: três minutos 
depois, Wellington Rato, 
também com passe de 
Shaylon, virou a partida!

Depois disso, o Goiás se 

lançou completamente ao 
ataque e acabou deixan-
do espaços atrás. Em uma 
dessas jogadas, Shaylon, 
que já havia dado duas 
assistências, driblou Ta-
deu e fez o dele, abrindo 
3 a 1 para o Atlético aos 
21 do segundo tempo. 
Com 4 a 1 no agregado, o 
Dragão passou a segurar 
mais a partida e conse-
guiu manter o resultado 
até o fim, garantindo seu 
16º título estadual!

O título 
conquistado 
pelo dragão o 
coloca de vez 
na segunda 
colocação entre 
os maiores 
campeões do 
estadual, com 16 
taças levantadas
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Com 4 a 1 no agregado, o Dragão garantiu a partida e conseguiu manter o resultado até o fim, garantindo seu 16º título estadual!
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