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Ronaldo Caiado participa da abertura da 19ª Tecnoshow Comigo em Rio Verde e transfere sede 
do Governo de Goiás para o sul do Estado: “Temos o que tem de melhor no mundo”, ressaltou
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agronegócio

aberta a 19ª edição da tecnoshow
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Goiás social cheGa ao Jardim do cerrado economia

Na ocasião, serão entregues 264 cartões do programa Mães de Goiás. No evento ainda 
haverá serviços diversos, como emissão do Passaporte do Idoso e Carteira do Autista, Passe 
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tecnoshow 2022
Nesta edição, a Tec-
noshow Comigo tem 
como tema “Produto-
res alimentam cida-
des” e contará, até o 
próximo dia 8, com de-
bates sobre pautas re-
lacionadas ao desen-
volvimento regional, 

produção de grãos, 
mercado global de 
proteína animal, infra-
estrutura e logística.

Líder em fatura-
mento no Brasil, tendo 
movimentado, em sua 
última edição (reali-
zada em 2019), mais 

de R$ 3,4 bilhões, a 
feira disponibilizará, 
ainda, até a próxima 
sexta-feira, atividades 
como palestras, apre-
sentação de novidades 
do mercado, reuniões, 
dinâmicas, além de 
exposições de ani-

mais e plots agrícolas 
(áreas experimentais 
e demonstrativas). Es-
tão sendo disponibi-
lizados aos visitantes 
65 hectares de espaço, 
com 600 estandes de 
empresas, entidades e 
órgãos governamentais.

em Rio VeRde

Lissauer Vieira representa a Alego na 
abertura da 19ª edição da Tecnoshow

Representando o Le-
gislativo goiano, o 
presidente Lissauer 

Vieira (PSD) participou, 
nesta segunda-feira, 4, 
da abertura oficial da 
19ª edição da Feira Tec-
noshow Comigo, em Rio 
Verde. O município, que 
recebe até a próxima sex-
ta-feira, 8, um dos maio-
res eventos de tecnologia 
rural do Brasil, também 
passou a ser, simbolica-
mente, a capital do es-
tado, com a instalação 
dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. A 
programação estava sus-
pensa há dois anos, em 
decorrência da pandemia 
de covid-19, e retorna 

com a expectativa de re-
corde de público, superior 
a 100 mil pessoas. 

Na solenidade, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
(União Brasil) formalizou 
a transferência da sede 
do Governo do Estado 
para Rio Verde. O ato 
solene atende à Lei nº 
20.425/2019. Até o fim 
da programação da Tec-
noshow Comigo, as ro-
tinas e despachos serão 
executados no município 
do Sudoeste goiano. A 
abertura do evento con-
tou, ainda, com a presen-
ça dos deputados esta-
duais Chico KGL (União 
Brasil), Paulo Trabalho 
(PL), Karlos Cabral (PSB) 

e Amauri Ribeiro (União 
Brasil); do prefeito de Rio 
Verde, Paulo do Vale; do 
vice, Dannillo Pereira; e 
do presidente da Comigo, 
Antônio Chavaglia. 

Também participa-
ram da abertura da feira 
a primeira-dama, Graci-
nha Caiado; o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz; o 
deputado federal Delega-
do Waldir; o ex-deputado 
federal Daniel Vilela; o 
presidente da Associação 
Brasileira Pró-Desenvolvi-
mento Regional Sustentá-
vel (Adial Goiás), José Car-
los Garrote; o presidente 

da Organização das Coo-
perativas Brasileiras (OCB), 
Márcio de Freitas; além 
de secretários de Estado e 
presidentes de autarquias; 
vereadores, empresários, 
produtores rurais e lide-
ranças regionais.

Representante do se-
tor produtivo e da região 
Sudoeste no Parlamento 
goiano, Lissauer destacou, 
em seu discurso, a força 
do agronegócio brasileiro 
e, sobretudo, dessa região. 
Segundo ele, Goiás cami-
nha a passos largos para 
ocupar o primeiro lugar 
na produção mundial de 

grãos. “Hoje, nós estamos 
disputando o segundo lu-
gar na produção de grãos 
no mundo. Estamos pas-
sando de R$ 30 milhões de 
toneladas por ano e isso é 
porque temos um estado 
de produtores fortes, co-
rajosos, além de terras fér-
teis e um clima favorável. 
Sem dúvidas, temos muito 
a crescer ainda”, ressaltou.

O presidente apontou, 
ainda, as principais difi-
culdades enfrentadas pelo 
setor agro, principalmente 
no que tange à oferta de 
crédito rural e às taxas 
de juros praticadas no 

mercado. “Hoje é um mo-
mento de grande alegria 
por estarmos retomando 
esse grande evento após 
dois anos, mas também 
é momento de falarmos 
sobre algumas preocupa-
ções que o setor agro vem 
enfrentando. A oferta de 
crédito e as taxas de ju-
ros oferecidas aos nossos 
produtores precisam ser 
revistas. É humanamente 
impossível para o produtor 
pagar taxas de juros tão 
altas e conseguir rentabili-
dade. Essa questão precisa 
ser colocada à mesa”, sa-
lientou Lissauer.

“Temos um estado de produtores 
rurais fortes e corajosos”, disse o 
presidente Lissauer Vieira, na abertura 
da 19ª edição da Tecnoshow Comigo, 
em Rio Verde. Considerada uma 
das maiores feiras do setor agro da 
América Latina, o evento voltou a 
ser realizado, de forma presencial, 
após dois anos paralisado em 
razão da pandemia da covid-19
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Essa é a 2ª vez que o município, localizado no Sudoeste goiano, se transforma, simbolicamente, na capital do estado de Goiás

O deputado Chico KGL, que 
também é um dos represen-
tantes do município na Ale-
go, frisou a importância da 
feira para Rio Verde e para 
todo o Sudoeste goiano. 
“Nós estamos felizes e com 
boas expectativas para essa 
grande feira, que estava 
parada há dois anos e que 
está recomeçando hoje. Nós 
temos aqui expositores na-
cionais, internacionais, além 

dos nossos produtores, que 
é quem produz e coloca 
alimentos na mesa de cada 
brasileiro. Com certeza, será 
um momento de bons ne-
gócios para Rio Verde, para 
a nossa região Sudoeste e 
para todo o estado de Goi-
ás”, disse o parlamentar.

Da mesma forma, o pre-
feito Paulo do Vale enalte-
ceu a realização do evento 
que, segundo ele, trata-se 

da “melhor feira da Améri-
ca Latina”. “É graças à tec-
nologia e à inovação que 
a Tecnoshow Comigo e os 
empresários têm trazido 
que temos avançado na 
produção de alimentos, a 
maior e mais importante 
matriz energética do mun-
do. Temos a melhor feira 
da América Latina e isso 
nos deixa extremamente 
orgulhosos e com a certe-

za de que estamos no ca-
minho certo”, frisou.

Por sua vez, o governa-
dor Ronaldo Caiado ressal-
tou a força de Rio Verde no 
setor agro e o pioneirismo 
do município por abrigar, 
no Centro de Excelência 
em Agricultura Exponen-
cial (Ceagre), o único pon-
to na América Latina de 
rede de internet móvel de 
quinta geração (5G) para 

o agronegócio, em caráter 
experimental, para desen-
volver aplicações de inteli-
gência artificial e da cha-
mada Internet das Coisas 
(Internet of Things – IoT).

“A Tecnoshow é, hoje, a 
maior escola do País para 
formar e orientar produto-
res rurais. Graças à tecnolo-
gia, ao avanço apresentado 
aqui, fazendo chegar culti-
vares, técnicas e tecnologias 

mais modernas do mundo 
ao agricultor, seja o peque-
no, o médio ou o grande. 
Goiás bate os demais esta-
dos em produtividade por 
hectare. Nosso estado res-
peita as regras ambientais e 
produz mais em menor nú-
mero de hectares de terra. 
Temos o que há de melhor 
no mundo no quesito tec-
nologia voltada para o agro-
negócio”, afirmou Caiado.

Importância da feira para o Sudoeste goiano
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agronegócio

Caiado sobre a Tecnoshow: ‘maior escola 
do país para orientar produtores rurais’

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou nesta segunda-

-feira (04/04) da abertura 
da 19ª edição da Feira Tec-
noshow Comigo, em Rio 
Verde. O município, que 
recebe um dos maiores 
eventos de tecnologia ru-
ral do Brasil, também pas-
sou a ser simbolicamente 
a capital do Estado, com 
a instalação dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Ju-
diciário. A programação es-
tava suspensa há dois anos 
em função da pandemia 
de Covid-19. A exposição é 
realizada pela Cooperativa 
dos Produtores Rurais do 
Sudoeste Goiano (Comigo).

“A Tecnoshow é, hoje, 
a maior escola do país 
para formar e orientar 
produtores rurais. Graças 
à tecnologia, ao avanço 
apresentado aqui, fazen-
do chegar cultivares, téc-
nicas e tecnologias mais 
modernas do mundo ao 
agricultor, seja o peque-
no, o médio ou o grande. 
Goiás bate os demais es-
tados em produtividade 
por hectare. Nosso Estado 
respeita as regras am-
bientais e produz mais 
em menor número de 
hectares de terra”, disse 
o governador, que es-

tava acompanhado da 
presidente de honra da 
Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Ga-
binete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado.

Caiado ressaltou o pio-
neirismo de Rio Verde por 
abrigar, no Centro de Ex-
celência em Agricultura 
Exponencial (Ceagre), o 
único ponto na América 
Latina de rede de internet 
móvel de quinta geração 
(5G) para o agronegócio, 
em caráter experimental, 
para desenvolver aplica-
ções de inteligência arti-
ficial e da chamada Inter-
net das Coisas (Internet 
of Things – IoT). “Temos 
o que tem de melhor no 
mundo”, ressaltou.

“É graças à tecnolo-
gia e à inovação que a 
Tecnoshow Comigo e os 
empresários têm trazido 
que temos avançado na 
produção de alimentos, 
a maior e mais importan-
te matriz energética do 
mundo. Temos a melhor 
feira da América Latina”, 
disse o prefeito de Rio 
Verde, Paulo do Vale.

O presidente da Co-
migo, Antônio Chavaglia, 
ressaltou a importância 

da feira para o agrone-
gócio brasileiro. “Tem 
máquinas e tecnologia 
do mundo inteiro, para o 
pequeno e o grande pro-
dutor”, disse. Ele falou da 
superação empreendi-
da pelo setor durante a 
pandemia e dos desafios 
para as próximas safras, 
devido ao cenário ain-
da incerto da economia 
mundial. 

Potencialidades
O Governo de Goiás, 

que tem um estande no 
local, divulga o potencial 
de desenvolvimento re-
gional, especialmente do 
Norte Goiano e também 
temas como as possibi-
lidades de mercado de 
bioinsumos. “Determi-
nei à Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável a 

buscar minas de fosfato, 
de potássio, para desen-
volver nossa produção de 
fertilizantes e apresentar 
soluções aos produtores. 
Já assinei a autorização 
e teremos 13 empresas 
de bioinsumos em Goiás, 
uma forma alternativa 
de ofertar fertilizantes”, 
disse o governador. A pro-
gramação da Tecnoshow 
Comigo prossegue até 8 
de abril no Centro Tec-
nológico Comigo (CTC), 
localizado no Anel Viário 
Paulo Campos. 

A equipe do Gover-
no de Goiás, integrada 
por representantes da 
Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) 
e outros órgãos da ad-
ministração direta e in-
direta, realiza reuniões, 
palestras e debates com 

o segmento agropecuário 
para tratar assuntos es-
tratégicos, como produ-
ção e comercialização de 
proteína, conectividade, 
infraestrutura, logística e 
sanidade animal. 

“Assistimos à retoma-
da econômica do setor do 
agronegócio, que segurou 
a economia do país du-
rante a pandemia. Aqui, 
serão expostas as melho-
res tecnologias para pro-
dução e industrialização”, 
destacou o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, deputado 
Lissauer Vieira.

Transferência 
da capital

O governador Ronaldo 
Caiado formalizou a trans-
ferência da sede do Go-
verno do Estado para Rio 

Verde durante a progra-
mação da Tecnoshow Co-
migo. O ato solene aten-
de à lei nº 20.425/2019. 
Até o final da feira, as ro-
tinas e despachos serão 
executados no município 
do Sudoeste Goiano. 

Também participaram 
da abertura da feira o go-
vernador de Minas Gerais, 
Romeu Zema; o prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz; o 
presidente da Associação 
Brasileira Pró-Desenvolvi-
mento Regional Sustentá-
vel (Adial Goiás), José Car-
los Garrote; o presidente 
da Organização das Coo-
perativas Brasileiras (OCB), 
Márcio de Freitas; além 
de secretários de Estado e 
presidentes de autarquias; 
deputados estaduais, fe-
derais, vereadores, empre-
sários, produtores rurais e 
lideranças regionais.

Na programação do evento, um 
dos maiores do País voltados para 
tecnologia rural, Governo do estado 
aborda mercado de bioinsumos, 
proteína animal e conectividade. 
durante cinco dias, município do 
Sudoeste Goiano passa a ser 
capital simbólica de Goiás
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O governador Ronaldo Caiado participa da abertura da 19ª Tecnoshow Comigo em Rio Verde e transfere 
sede do Governo de Goiás para o sul do Estado: “Temos o que tem de melhor no mundo”, ressaltou

cultura

Governador lança festivais culturais de 2022
O governador Ronaldo 
Caiado realiza nesta ter-
ça-feira (05/04), às 9h, o 
lançamento das edições 
deste ano dos festivais 
culturais do Estado: o 23º 
Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo Ambien-
tal (Fica), o 21º Canto da 
Primavera – Mostra de 
Música de Pirenópolis, 

a 17ª Mostra de Teatro 
Nacional de Porangatu 
(TeNpo), a primeira edi-
ção do concurso Canto da 
Primavera Kids e o retor-
no das Cavalhadas. 

Durante a solenida-
de será lançada ainda a 
Casa de Cultura de Goi-
ás Altamiro de Moura 
Pacheco e a reforma do 

Martim Cererê. Os anún-
cios serão realizados no 
Teatro Goiânia, no Setor 
Central, em Goiânia.

O evento marca a assi-
natura de convênios en-
tre o Governo de Goiás e 
as prefeituras locais onde 
serão realizados uma sé-
rie de festivais culturais. 
O valor dos investimen-

tos deve superar R$ 8 mi-
lhões. Estarão presentes 
para o lançamento da 
programação cultural o 
secretário de Estado de 
Cultura de Goiás, César 
Moura, representantes 
do setor de cultura e 
turismo, bem como das 
cidades de Goiás, Pire-
nópolis e Porangatu.

Governador faz o lançamento das edições 
de 2022 dos seguintes festivais: 23º Fica; 21º 
Canto da Primavera; 17ª TeNpo, de Porangaru; 
a 1ª edição do Canto da Primavera Kids e o 
retorno das Cavalhadas. Na ocasião Caiado 
também lança a Casa de Cultura de Goiás e 
anuncia a reforma do Martim Cererê
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saúde

Prefeitura de Goiânia disponibiliza drive-thru 
para vacinação contra Influenza e Covid-19

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

de Saúde (SMS), oferece, 
a partir desta terça-feira 
(05/04), vacinas contra 
Influenza e Covid-19 tam-
bém na modalidade drive-
-thru. O atendimento será 
de segunda-feira à sexta-
-feira, das 08h às 16h, no 
estacionamento do Está-
dio Serra Dourada.

“O drive vai ajudar 
quem tem dificuldades 
em se locomover, e é mais 
uma opção para que to-
dos os idosos sejam vaci-

nados, tanto os que estão 
no grupo de 60 anos ou 
mais, que vão tomar a va-
cina contra gripe, quanto 
os de 80 ou mais que pre-
cisam receber a segunda 
dose de reforço contra 
Covid-19”, destaca o pre-
feito Rogério Cruz.

Com o drive-thru, a 
Prefeitura de Goiânia 
passa a oferecer vacinas 
contra gripe e Covid-19 
em 73 pontos, sendo 71 
salas de vacinação em 
unidades de saúde, e 
duas equipes do progra-
ma itinerante VacinAção, 

divididas no ponto mon-
tado no Clube Caixa 
Econômica Federal, e 
no Estádio Serra Dou-
rada. Em razão da gran-
de demanda por vaci-
nas de rotina, o Centro 
Municipal de Vacinação 
(CMV) não aplicará do-
ses contra a gripe.

Até o dia 30/04, a vaci-
nação contra a gripe é di-
recionada aos idosos com 
60 anos ou mais de idade, 
e trabalhadores da saú-
de. Após o dia 02/05 até 
03/06, será a vez dos de-
mais grupos prioritários. A 

estimativa é que 519.378 
moradores da capital fa-
çam parte desses grupos.

“A vacina da Influenza 
reduz muito os casos de 
internações e óbitos em 
decorrência de complica-
ções da gripe; portanto, 
é preciso que todos dos 
grupos prioritários se va-
cinem”, reforça o secretá-
rio de Saúde de Goiânia, 
Durval Pedroso.

Durval também chama 
atenção para quem deve 
tomar o segundo reforço 
contra Covid-19. “Neste 
primeiro dia de vacinação, 

tivemos muitos idosos de 
60 anos querendo tomar 
também a quarta dose da 
vacina contra Covid-19; 
mas, por enquanto, essa 
faixa etária ainda não foi 
liberada pelo Ministério 
da Saúde (MS). Portanto, a 
segunda dose de reforço 
é somente para quem tem 
80 anos ou mais”, alerta.

Vacina contra 
Influenza

A vacina Influenza triva-
lente, utilizada pelo Siste-
ma 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 imunizar 90% das 
pessoas incluídas nos 
grupos prioritários. Em 
2021, Goiânia vacinou 
73,5% do público-alvo.

“As pessoas estavam 
mais preocupadas em 
tomar a vacina contra a 
Covid-19, mas neste ano 
acreditamos que será di-
ferente, uma vez que a 
pandemia desacelerou”, 
avalia Durval Pedroso.

estrutura funcionará no 
estacionamento do estádio Serra 
dourada, de segunda-feira à sexta-
feira, das 08h às 16h. Com as 71 salas 
de vacinação em unidades de saúde, 
e o ponto montado no clube da 
Caixa econômica Federal, prefeitura 
passa a contar com 73 locais de 
vacinação. Prefeito Rogério Cruz 
destaca opções enquanto medida 
que facilita acesso de quem possui 
dificuldades para se locomover
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Moradores de 60 anos ou mais são vacinados no clube da Caixa Econômica Federal, em Goiânia: a partir desta terça-feira (05/04), 
prefeitura disponibiliza vacinas contra gripe e Covid-19 também na modalidade drive-thru, no estacionamento do Estádio Serra Dourada 

agropecuária

Rogério Cruz participa de abertura da 19ª Tecnoshow Comigo, em Rio 
Verde, e destaca importância do fomento às inovações tecnológicas

O prefeito Rogério Cruz, ao 
lado do governador Ronal-
do Caiado, participou, nes-
ta segunda-feira (04/04), 
em Rio Verde, da abertura 
da 19ª Tecnoshow Comi-

go, a 5ª maior cooperativa 
de agronegócio do país, e 
destacou a importância 
das feiras agropecuárias 
e incentivo às inovações 
tecnológicas para o de-

senvolvimento.
Considerada a maior 

feira de tecnologia rural 
do Centro-Oeste e a se-
gunda maior do Brasil, a 
Tecnoshow segue até o dia 

08 de abril, no Centro Tec-
nológico Comigo (CTC).

“Eventos como a Tec-
noshow são exemplo de 
oportunidades para o de-
senvolvimento do agro-

negócio nos municípios, 
aquecem a economia lo-
cal e contribuem para a 
modernização da agrope-
cuária”, afirma o prefeito. 
“Sabemos da importân-
cia da tecnologia para a 
agricultura e a pecuária, 
e temos que usar essas 
ferramentas para pro-
duzir e aquecer a nossa 
economia”, ressalta.

Rogério Cruz desta-
ca que a Tecnoshow é 
reconhecida internacio-
nalmente, e tem muito a 
contribuir em termos de 
desenvolvimento tecno-
lógico. “Goiânia tira muito 
proveito disso tudo, por-
que a cidade também 
trabalha para se tornar 
uma cidade inteligen-
te. Então, estamos aqui 
para ver de perto tudo 

que a tecnologia tem a 
oferecer para o agrone-
gócio e para outras áre-
as também”, ressalva.

A 19ª edição da Tec-
noshow Comigo traz 
como tema “Produtores 
alimentam cidades”. A 
feira oferece ao visitante 
600 estandes de empre-
sas, entidades e órgãos 
governamentais. No lo-
cal, o público encontra as 
principais novidades em 
máquinas e implemen-
tos, palestras, dinâmicas, 
exposições de animais e 
plots agrícolas (áreas ex-
perimentais e demonstra-
tivas). A estimativa é que 
quase 130 mil pessoas 
passem pelo local até a 
próxima sexta-feira, com 
projeção de negócios em 
torno de R$ 7 bilhões.
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O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, participa da abertura da 19ª 
Tecnoshow Comigo, em Rio Verde: “Sabemos da importância 
da tecnologia para a agricultura e a pecuária, e temos que usar 
essas ferramentas para produzir e aquecer nossa economia” 

Feira segue até o próximo dia 08 de 
abril, com 600 estandes de empresas e 
entidades do setor do agronegócio, além 
de órgãos governamentais. estrutura deve 
receber cerca de 130 mil frequentadores, 
e movimentar negócios em torno de R$ 
7 bilhões. “eventos como a Tecnoshow 
são exemplo de oportunidades para 
desenvolvimento do agronegócio nos 
municípios, aquecem a economia local 
e contribuem para modernização da 
agropecuária”, afirma prefeito
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autocuidado
O inchaço corporal está diretamente 
ligado ao estresse, acompanhado de 

outros fatores, como má alimentação, 
desidratação, calor, ausência 

de exercícios físicos e questões 
hormonais. Os sintomas consequentes 

de todos esses fatores podem ser 
aliviados com automassagens e ativos 

que estimulam a liberação do líquido 
retido e ajudam na sensação de bem-

estar. Pensando nisso, o Boticário 
lançou a linha Nativa SPA Ginseng 

& Cafeína, que alivia os incômodos 
causados pelo inchaço do dia a dia, 
promovendo uma rotina prazerosa 

de autocuidado

Vitrine da Música
O Flamboyant Shopping acaba de 

anunciar nova temporada do In Concert. 
O projeto está de volta e ainda mais 

eclético, contemplando gêneros 
musicais como MPB, samba, forró, rock, 
pop rock nacional e presença de artistas 
convidados. Para a abertura do projeto, 

dia 26 de abril, o grupo Falamansa 
traz ao palco muito carisma e gêneros 
musicais que consagraram a banda, a 

exemplo do forró universitário e o xote. 
Reforçando a dinâmica da temporada, o 
show contará com participação especial 

da rainha do forró, elba Ramalho, 
interpretando algumas canções. Com 
shows mensais, até outubro os lovers 

do projeto poderão conferir sete 
apresentações. O encerramento será 

em clima de roda-de-samba, n mês de 
outubro, quando Zeca Pagodinho se 

apresenta pela primeira vez na vitrine 
da música, no dia 25 de outubro.

incentiVo à aMizade
encontros mensais com rodas de 

bordado no Shopping Bougainville 
são representados por símbolos da 

fauna e flora do cerrado. Neste mês o 
escolhido foi o Tuim, uma homenagem 
ao dia do Amigo, já que a ave costuma 

andar em bandos. Seus hábitos vão 
servir de referência para conversas 

empoderadoras sobre o valor dos 
sentimentos, respeito e bem-estar 

emocional. O próximo evento 
promovidos pela Cooperativa Bordana 

será no dia 20 de abril, de 18h30 às 
20h30, no espaço experiência, piso 3 do 

centro comercial. Os ingressos custam 
50 reais, sendo que o participante ganha 

kit completo de bordado.

VERSI – ESTÉTICA E FUNÇÃO  - 
Inaugurada em Goiânia, na última 
sexta-feira (1º/4), a “Versi – estética 
& Função”, é uma clínica conceito que 
foge ao padrão comum, trazendo a 
união de experiências consagradas, 
alta produção científica e décadas de 
dedicação à pós-graduação, ofertando 
o melhor desempenho em reabilitações 
estéticas e funcionais na transformação 
de sorrisos. Os dentistas veteranos e 
sócios proprietários Lúcio Monteiro, 
o casal Paula de Carvalho Cardoso e 
Rafael decurcio, receberam o dentista 
Leandro Cardoso (Foto) e demais 
convidados no evento. A clínica 
funciona no edifício Metropolitan 
Business & LifeStyle, Jardim Goiás.

Comemoração - O advogado 
dr. Hélio Braga Júnior está em 
São Paulo e aproveitando a 
viagem teve um dia reservado 
a compromissos para a 
comemoração do seu aniversário 
que foi ontem (04).

The Sun Party - O empresário Rafael Carvalho organizou 
o evento “The Sun Party”. ele recebeu o dj e Cantor Pedro 
Sampaio, no Palácio Monte Líbano, em Goiânia.

Aniversário - A empresária Mayra Pollyana, comemora 
amanhã (06) a chegada de mais um ano de vida e este 
ano ela completa 40 anos, sempre rodeada de amigos e 
familiares nesta data tão especial não poderia ser diferente.
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Goiás Social chega ao Jardim do 
Cerrado, na região Oeste da capital

o Governo de Goi-
ás entrega nesta 
terça-feira (05), a 

partir das 8h, no Jardim do 
Cerrado, região Oeste de 
Goiânia, benefícios do pro-
grama Goiás Social, criado 
pelo governador Ronal-
do Caiado para combater 
as desigualdades sociais 
nos municípios goianos. 
O evento contará com a 
presença da presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goi-
ás (OVG) e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado.

Na ocasião, serão entre-
gues, por meio da Secreta-
ria de Estado de Desenvol-

vimento Social (Seds), 264 
cartões do programa Mães 
de Goiás, que garantem o 
repasse de R$ 250 men-
sais para mulheres em ex-
trema pobreza com filhos 
entre zero e seis anos de 
idade. A pasta oferecerá, 
ainda, serviços diversos, 
como emissão do Passa-
porte do Idoso e Cartei-
ra do Autista, Passe Livre 
da Pessoa com Deficiên-
cia e Registro Civil. 

A OVG também estará 
presente com a unidade 
itinerante da instituição, 
a OVG Perto de Você, com 
a entrega de donativos 
como fralda infantil e ge-
riátrica, bengala, andador, 
muleta, cadeira de rodas, 

cadeira de banho e kits 
de enxoval para gestan-
tes. A instituição também 
fará a distribuição do 
Mix do Bem, alimento de 
alto valor nutritivo que 
rende até 10 porções e 
integra o NutreBem, pro-
grama de segurança ali-
mentar da organização.

A Secretaria de Estado 
de Esporte e Lazer (SEEL) 
vai marcar presença com 
o programa Rua de Lazer, 
com atrações diversas. A 
população também pode-
rá realizar inscrições no 
curso de alfabetização de 
adultos Alfabetização e 
Família, da Secretaria de 

Estado da Educação (Se-
duc), nos cursos de quali-
ficação e capacitação da 
Secretaria de Estado da 
Retomada, além de rece-
ber informações sobre os 
programas Aluguel Social 
da Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab) e Água 
Social da Saneago.

Na área da saúde serão 
oferecidos testes rápidos 
para Covid-19, sífilis e HIV, 
além de orientação para 
prevenção de ISTs, ações 
educativas, práticas inte-
grativas com reiki, auri-
culoterapia e acupuntura, 
além de vacinação e dis-
tribuição de preservativos.

Na ocasião, serão entregues 264 
cartões do programa Mães de 
Goiás. No evento ainda haverá 
serviços diversos, como emissão do 
Passaporte do Idoso e Carteira do 
Autista, Passe Livre da Pessoa com 
Deficiência e Registro Civil, entre outros
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Quando: Terça-feira (05/04), a partir das 8h. Onde: Rua Flor da Noite Qd. APM 2 - Jardim do Cerrado (ao lado do CRAS), Goiânia (GO)

esporte

Municípios goianos recebem materiais do Construindo Campeões

As novidades do Cons-
truindo Campeões não 
param! Nos últimos dias, 
o projeto do Governo de 
Goiás, gerenciado pela 
Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer, realizou 
a entrega de 500 pares de 
luvas para os alunos dos 
núcleos de karatê da ci-
dade de Senador Canedo. 
Materiais esportivos tam-
bém foram entregues nas 

cidades de São Simão, 
Edéia, Itaberaí e Goianira, 
com cerca de 50 unidades 
para cada município.

Também nesta sema-
na, Indiara, que já oferece 
aulas de karatê, inaugu-
rou o primeiro núcleo de 
taekwondo do projeto, 
apresentando mais uma 
modalidade de artes mar-
ciais para os nossos jovens. 
O projeto Construindo 

Campeões já está em 40 
municípios goianos, aten-
dendo mais de 4 mil alu-
nos e espalhando a prá-
tica esportiva nos quatro 
cantos do nosso Estado.

Para o governador 
Ronaldo Caiado, ofere-
cer mais oportunidades 
aos jovens e manter uma 
conduta honesta na ges-
tão pública somam para 
um futuro melhor para 

Goiás. “Não se transfor-
ma um Estado se nós não 
criarmos uma cultura de 
amor e de orgulho pelo 
Estado”. Segundo ele, “os 
jovens não acreditavam 
porque não viam também 
nos gestores anteriores 
respeito com o dinheiro 
público, não viam res-
peito com as ações para 
atingir aos nossos jovens 
e as nossas crianças”.
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Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, realizou a entrega de 500 pares 
de luvas para os alunos dos núcleos de karatê da cidade de Senador Canedo

O projeto Construindo Campeões já está em 40 municípios goianos, atendendo 
mais de 4 mil alunos e espalhando a prática esportiva nos quatro cantos do nosso 
Estado. A Seel realizou a entrega de 500 pares de luvas e cerca de 50 materiais 
esportivos para Senador Canedo, São Simão, edéia, Itaberaí e Goianira
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Receita Federal amplia isenção de 
Imposto de Renda na venda de imóvel

a partir deste ano, 
quem vender um 
imóvel tem mais 

uma opção para deixar de 
pagar o Imposto de Ren-
da (IR) sobre o lucro do 
negócio. A Receita Federal 
editou instrução norma-
tiva que isenta do tributo 
quem usar os recursos da 
venda para quitar financia-
mentos imobiliários con-
tratados anteriormente.

A norma foi editada 
no último dia 16, mas, 
por causa da operação-
-padrão do órgão, a mu-
dança não foi avisada aos 
contribuintes. O benefício 
valerá apenas para quem 
quitar o financiamento 
até seis meses depois da 
venda do primeiro imó-
vel. Tanto as quitações 
parciais como totais da-
rão direito à isenção.

Outras condições são 
que as duas unidades 
sejam residenciais e lo-
calizadas no Brasil. A Re-
ceita também exige que o 
imóvel quitado esteja no 

mesmo nome do vende-
dor do primeiro.

Desde 2005, as ven-
das de imóveis eram 
isentas de IR apenas 
para quem usasse o di-
nheiro do negócio para 
comprar outro imóvel 
em até seis meses. O Fis-
co, no entanto, só conce-
dia o benefício nos casos 
em que o contrato da 
nova moradia fosse assi-
nado nesse prazo. Quem 
usava o dinheiro para 
quitar outro imóvel não 
conseguia a isenção por-
que o contrato tinha sido 
assinado antes da venda 
da primeira unidade.

A mudança, na prática, 
oficializa uma possibilida-
de já reconhecida pela Jus-
tiça. Nos últimos anos, uma 
enxurrada de ações judi-
ciais pedia a isenção de IR 
na quitação de um imóvel 
financiado anteriormente. 
A jurisprudência (decisões 
habituais) do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) era 
favorável à isenção.

Regra
Pela regra, quem vende 

um imóvel, assim como 
qualquer patrimônio de 
grande valor, paga de 
15% a 22% de Imposto 
de Renda. O tributo incide 
não sobre o valor total do 
bem, mas sobre o ganho 
de capital (lucro da ope-
ração), calculado como a 
diferença entre o valor da 
compra da unidade, infor-

mado na declaração anu-
al do Imposto de Renda, e 
o valor da venda.

Se o lucro imobiliário 
chegar até a R$ 5 milhões, 
pagará 15% de imposto. A 
alíquota sobe para 17,5% 
sobre lucros de R$ 5 mi-
lhões a R$ 10 milhões, 
para 20% nos lucros de 
R$ 10 milhões a R$ 30 
milhões e para 22,5% nos 
lucros acima de R$ 30 

milhões. Como raramen-
te o ganho de capital ul-
trapassará R$ 5 milhões, 
quase a totalidade dos 
declarantes paga 15%.

As isenções da Receita 
Federal, no entanto, fazem 
com que somente contri-
buintes que vendem imó-
veis como investimento 
ou como instrumento de 
especulação paguem im-
postos, isentando a venda 

e a compra da casa própria.
Além da compra de 

imóvel residencial próprio 
e da quitação de financia-
mentos, a Receita concede 
isenção conforme o grau 
de antiguidade do bem. 
Existe um percentual 
progressivo de desconto 
para imóveis mais anti-
gos. Unidades compradas 
antes de 1969 não pagam 
Imposto de Renda.

Quem vender moradia para quitar 
financiamento não pagará IR
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Senado começa agenda intensa em semana 
de esforço concentrado
Começa nesta terça-feira 
(5) a primeira semana de 
esforço concentrado do 
Senado neste ano. Desta 
vez, os senadores vão se 
debruçar, especialmente, 
na apreciação de nomes 
de autoridades para di-
versos órgãos. Serão 
19 sabatinas distribu-
ídas pelas comissões 
de Relações Exteriores 
(CRE), Infraestrutura (CI), 
Assuntos Econômicos 
(CAE) e Constituição e 
Justiça (CCJ).

CCJ
Na CCJ, estão previstas 

sabatinas de três indica-
dos para compor o Con-
selho Nacional de Justiça 

(CNJ) e um indicado para 
ocupar o cargo de minis-
tro do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). A reu-
nião será às 10h.

Parte dos senadores 
defende que o colegia-
do avance também na 
votação da Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 110/2019, que trata 
da reforma tributária, mas 
as chances são pequenas. 
Os defensores da medida 
querem aproveitar o com-
parecimento presencial 
de maior parte dos sena-
dores, exigido na votação 
de autoridades, para dis-
cussão e deliberação da 
PEC e, na sequência, no 
plenário da Casa.

Relações Exteriores

Na CRE, serão 11 di-
plomatas sabatinados na 
quinta-feira (7). Eles foram 
indicados pelo presidente 
Jair Bolsonaro para chefiar 
embaixadas brasileiras no 
exterior. A guerra na Ucrâ-
nia também está no radar 
dos senadores. Um dos sa-
batinados da semana será 
o diplomata Bernard Klin-
gl. Ele foi indicado para a 
embaixada em Minsk, ca-
pital da Bielorrússia , país 
aliado da Rússia no confli-
to com o país vizinho.

Os reflexos da guerra 
entre Rússia e Ucrânia 
também serão tema de 
audiências públicas na 

comissão. Hoje o em-
baixador da Rússia no 
Brasil, Alexey Kazimi-
rovitch Labetskiy será 
ouvido. Na quarta-feira 
(6), estão marcadas au-
diências com o encar-
regado de negócios da 
Embaixada da Ucrânia 
no Brasil, Anatoliy Tka-
ch. Outra autoridade 
convidada pelo cole-
giado é o ministro das 
Relações Exteriores do Bra-

sil, Carlos Alberto França.

Assuntos 
Econômicos

A indicação pelo gover-
no de dois nomes - os dos 
economistas Renato Dias de 
Brito Gomes e Diogo Abry 
Guillen - para a diretoria do 
Banco Central também está 
na pauta da CAE nesta 
terça-feira. A comissão vai 
sabatinar Alexandre Bar-

reto de Souza, indicado ao 
cargo de superintendente-
-geral do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade).

O cumprimento de dis-
positivos do Novo Marco 
Legal do Saneamento deve 
ser debatido pelo colegia-
do. A audiência pública, 
marcada para amanhã (6), 
às 9h, será focada na pres-
tação regionalizada de 
serviços de saneamento.
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Na CAS, está marcada reunião deliberativa com 20 itens na pauta

Sabatinas e votação de 19 autoridades serão prioridades na Casa

A mudança, na prática, 
oficializa uma possibilidade já 

reconhecida pela Justiça
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Presidente da Ucrânia: ações em 
Bucha tornam negociações difíceis

o presidente ucra-
niano Volodymyr 
Zelenskiy disse 

nesta segunda-feira (4) 
que havia se tornado 
mais difícil para a Ucrâ-
nia negociar com a Rússia 
depois que Kiev tomou 
conhecimento da escala 
das supostas atrocidades 
cometidas pelas forças 
russas na Ucrânia.

Zelenskiy falou na tele-
visão nacional a partir da 
cidade de Bucha, na região 
de Kiev, onde foram en-
contrados corpos amarra-
dos e com tiros à queima-
-roupa, uma vala comum e 
outros sinais de execuções, 
depois que tropas russas 
deixaram a região.

O Kremlin nega quais-
quer acusações relacio-
nadas ao assassinato de 
civis em Bucha. “Estes são 
crimes de guerra e serão 
reconhecidos pelo mun-
do como genocídio”, disse 
Zelensky, usando colete à 
prova de balas e cercado 
por militares.

“É muito difícil fa-
lar quando se vê o que 
eles fizeram aqui”, disse. 
“Quanto mais tempo a 
Federação Russa demo-
rar para o processo de 
uma reunião, pior será 
para eles e para esta si-
tuação e para esta guer-
ra”. “Sabemos de milha-
res de pessoas mortas 
e torturadas, com mem-
bros cortados, mulheres 
estupradas e crianças 
assassinadas”, disse.

Alvos civis
A Rússia nega ter como 

alvo os civis desde que in-
vadiu a Ucrânia em 24 de 
fevereiro, no que chama de 
“operação militar especial” 
destinada a desmilitarizar 
e “desnazificar” a Ucrânia. 
A Ucrânia diz que foi inva-
dida sem provocação.

A destruição e a morte 
de civis em Bucha podem 
levar os Estados Unidos e 
a Europa a impor sanções 
adicionais contra Moscou, 

com autoridades levantan-
do a perspectiva de res-
trições às exportações de 
energia da Rússia.

Grammy
Em um vídeo pré-

-gravado e exibido ontem 
(3) durante a cerimônia 
do Grammy 2022, em Las 
Vegas, Zelensky pediu aos 
artistas que não se calem 
diante da guerra.

“Na nossa terra es-
tamos lutando contra a 

Rússia que traz silêncios 
horríveis com suas bom-
bas. Um silêncio mortal. 
Preencham o silêncio com 
música! Preencham hoje. 
Para contar a nossa histó-
ria. Falem a verdade sobre 
a guerra nas redes sociais, 
na televisão”, disse.

O Grammy Awards é 
uma cerimônia de pre-
miação anual dos pro-
fissionais da indústria 
musical. Depois da apre-
sentação de Zelenskiy, o 

cantor e compositor ame-
ricano John Legend tocou 
a música Free ao lado das 
ucranianas Mika Newton, 
cantora, e Lyuba Yaki-
mchuk, poetisa.

“Nossos músicos usam 
coletes à prova de balas 
em vez de smokings. Eles 
cantam para os feridos. 
Nos hospitais. Mesmo para 
aqueles que não podem 
ouvi-los. Mas a música vai 
seguir de qualquer manei-
ra”, afirmou Zelenskiy.

em vídeo 
gravado e exibido 
na cerimônia 
do Grammy, ele 
pediu paz
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“É muito difícil falar quando se vê o que eles fizeram aqui”, disse Zelensky

economia

Quase 50% dos donos de criptomoedas 
compraram pela primeira vez em 2021

Quase metade de todos 
os donos de criptomoe-
das nos Estados Unidos, 
América Latina e região 
Ásia-Pacífico compraram 
o ativo pela primeira vez 
em 2021, de acordo com 
pesquisa da corretora 
de criptomoedas norte-
-americana Gemini.

A pesquisa com quase 
30 mil pessoas em 20 pa-
íses, feita entre novembro 
de 2021 e fevereiro de 

2022, mostra que o ano 
passado foi de grande su-
cesso para as criptomoe-
das, à medida que a infla-
ção impulsionou a adoção 

desses ativos em países 
que sofreram desvaloriza-
ção das moedas.

Brasil e Indonésia lide-
raram o mundo na adoção 

de criptomoedas, segundo 
a Gemini, já que 41% das 
pessoas pesquisadas 
nesses países disseram 
possuir esses ativos, em 
comparação com 20% 
nos Estados Unidos e 
18% no Reino Unido.

A Gemini descobriu que 
79% das pessoas que dis-
seram ter criptomoedas 
no ano passado o fizeram 
pelo potencial de investi-
mento de longo prazo.

A chance de pessoas 
que hoje não possuem 
criptomoedas e vivem 
em países que sofreram 
desvalorização cambial 
planejar comprar cripto-

moedas como proteção 
contra a inflação é mais 
de cinco vezes maior, se-
gundo a pesquisa.

Apenas 16% dos entre-
vistados nos EUA e 15% na 
Europa concordaram que 
as criptomoedas prote-
gem contra a inflação, em 
comparação com 64% na 
Indonésia e na Índia, por 
exemplo. A rupia indiana 
caiu 17,5% em relação ao 
dólar nos últimos cinco 
anos, enquanto a rupia 
indonésia desvalorizou-se 
50% em relação ao dólar 
entre 2011 e 2020.

Apenas 17% dos eu-
ropeus disseram ter 

ativos digitais em 2021 
e apenas 7% daqueles 
que atualmente não 
possuem criptomoedas 
mostraram pretensão de 
comprar os ativos em al-
gum momento.

A criptomoeda mais 
popular, o bitcoin, atin-
giu um nível histórico de 
mais de 68 mil dólares 
em novembro, ajudando a 
elevar o valor do merca-
do de criptomoedas para 
3 trilhões de dólares, de 
acordo com a CoinGecko, 
mas o ativo vem sendo 
negociado na faixa de 34 
mil a 44 mil dólares mais 
recentemente.
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Brasil e Indonésia lideraram o mundo na adoção de criptomoedas

dados são de pesquisa 
de corretora norte-
americana
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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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CBSK convoca seleção brasileira 
de skate para a temporada 2022
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Medalhista 
olímpico Pedro 
Barros (foto) é um 
dos destaques

a Confederação Bra-
sileira de Skate 
(CBSk) anunciou 

nesta segunda-feira (4) a 
seleção brasileira para a 
temporada 2022. A divul-
gação da lista acontece 
em um momento de gran-
de desenvolvimento da 

modalidade após a ótima 
campanha nos Jogos Olím-
picos de Tóquio.

A importância do megae-
vento para o atual momen-
to do skate brasileiro ficou 
evidenciada no fato de 
que dez dos 25 convoca-
dos participaram da Olim-

píada no último ano. Entre 
estes nomes aparecem os 
medalhistas de prata olím-
picos Rayssa Leal (Street) e 
Pedro Barros (Park).

Porém, a lista também 
conta com duas ausências 
entre os atletas que com-
petiram em Tóquio: Leticia 

Bufoni e o medalhista de 
prata Kelvin Hoefler.

Segundo o presidente 
da CBSK, Eduardo Musa, 
Bufoni ficou de fora da 
relação para se dedi-
car a projetos pessoais 
e profissionais na atual 
temporada. “Esperamos 

poder contar com a pre-
sença dela novamente 
em 2023”, diz o dirigente.

Já o Hoefler não con-
cordou com algumas das 
contrapartidas do contrato 
da seleção. “O Kelvin con-
quistou a primeira meda-
lha do Brasil em Tóquio e 

a primeira do skate brasi-
leiro em uma Olimpíada. 
É sem dúvida um grande 
nome não apenas para o 
Brasil, mas na cena mun-
dial. Esperamos que na 
próxima temporada ele 
volte a estar presente na 
seleção”, afirmou Musa.
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