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Celebração histórica recebe aporte financeiro por meio do Programa Goyazes. 
Estado acumula série de investimentos na cultura e turismo da antiga Vila Boa, 

com destaque para o Fica, Caminho de Cora e reforma de prédios históricos
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Procissão do Fogaréu volta 
a ser Protagonista cultural

Ja
ck

so
n 

Ro
dr

ig
ue

sreGião leste parlamento itinerante

em Parceria com 
o governo, 
PreFeitura 

disPonibilizou 
mais 50 serviços

Programa alego 
ativa em novo 

gama bate 
recorde de 

atendimentos
Na 2ª Caravana do Bem, Rogério Cruz 

entrega mais de mil cestas básicas, 
inaugura academia ao ar livre e 

parques revitalizados - cidades |  4

A população do município de 120 mil 
habitantes e de outras cidades do 

Entorno do DF foi contemplada com a 
14ª edição do programa - política|  2

esporte  | 8

velocidade

Leclerc conquista 
vitória para a 
Ferrari no GP 

da Austrália

Fórmula 1

esporte  | 8

velocidade

Leclerc conquista 
vitória para a 
Ferrari no GP 

da Austrália

Fórmula 1

esporte  | 8

velocidade

Leclerc conquista 
vitória para a 
Ferrari no GP 

da Austrália

Fórmula 1

esporte  | 8

velocidade

Leclerc conquista 
vitória para a 
Ferrari no GP 

da Austrália

Fórmula 1

esporte  | 8

velocidade

Leclerc conquista 
vitória para a 
Ferrari no GP 

da Austrália

Fórmula 1

esporte  | 8

velocidade

Leclerc conquista 
vitória para a 
Ferrari no GP 

da Austrália

Fórmula 1



2 segunda-feira, 11 de ABRIL de 2022política

alguns dos principais destaques desta edição.:
O Parto Delas
Uma novidade dessa edição foi o lançamento do piloto 
do projeto para gestantes, intitulado O Parto delas. A ini-
ciativa, realizada em parceria com a União de Vereadores 
do Brasil, subseção Goiás (UVB/GO), contemplou rodas de 
conversas com doulas, além da oferta de exames médicos, 
ginecológicos e pintura gestacional, realizada na barriga 
das grávidas. A expectativa era de atender até 200 mul-
heres, mas antes mesmo do início do evento já havia uma 
lista de espera com outros 200 nomes. 
Renata Sousa Barbosa, de 36 anos, foi uma das contempladas. 
Grávida de seis meses, ela aguardava, ansiosa, a oportuni-
dade de fazer ultrassom para descobrir o sexo do bebê. Mãe 
de cinco filhos, Renata passa, agora, pela sua sexta gestação. 
“O mais velho, Charles William, já tem 18 anos. depois veio 
a Sara, que está com 16. A ester, com 11. A Isabeli, com 7. e o 
Heitor, o mais novo, que está com 3”, enumerou. 
Na fila de espera para cirurgia de laqueadura, há 11 anos, 
Renata, que foi mãe aos 17, disse que estava confiante de 
poder, finalmente, realizar o procedimento. “desde que 
a ester nasceu, eu aguardo essa oportunidade de fazer a 
laqueadura. depois disso, eu já estou indo, agora, para o 
terceiro filho. Mas acho que dessa vez vai dar certo.” 

Aluguel social
Também foram entregues 100 cartões do aluguel social. O 
benefício é parte do programa Para Ter Onde Morar, do Gov-
erno estadual. Por meio dele, o beneficiário passa a ter acesso, 

por 18 meses consecutivos, à quantia de R$ 350 mensais, para 
o custeio das despesas com moradia. O valor é repassado di-
retamente para o locatário do imóvel. 
A supervisora do departamento de Cadastro e Análise da 
Agência Goiana de Habitação (Agehab), Iran Pereira Alves, 
conduziu os atendimentos dessa frente de trabalho. ela 
explicou o passo a passo para se ter acesso ao benefício. 
Primeiramente, o interessado precisa entrar no site da 
Agehab e fazer inscrição para o seu município, caso es-
teja aberta. Na sequência, os inscritos selecionados são 
encaminhados ao Vapt Vupt para anexar a documentação 
exigida pelo programa. Aprovados os documentos, a famí-
lia é contemplada com o benefício do aluguel social. 
“Nos mutirões, como esse evento aqui, é feita a entrega do 
cartão. depois disso, a pessoa precisa baixar o aplicativo 
do programa e criar uma conta digital pela Goiásfomento, 
que é o banco que faz a transferência, de 18 parcelas, no 
valor de R$ 350 reais mensais, para ser repassado, via pix, 
ao locatário”, orientou Iran Alves.

Defensoria
Os atendimentos prestados pela defensoria Pública do 
estado de Goiás já são tradição na programação do Alego 
Ativa. Os serviços itinerantes ofertados pelo órgão são 
carro-chefe do evento e, junto com os de identificação re-
alizados pela Polícia Civil, concentram a maior parte das 
demandas das comunidades atendidas. 
A defensoria oferece a assistência jurídica, integral e gratuita 

a toda a população que dela necessita. A subdefensora pública 
geral, débora Vidal, detalhou a atuação do órgão em Novo 
Gama: “Aqui, o serviço mais solicitado foi o de segunda via 
de Certidão de Nascimento e de Casamento e a retificação 
desses documentos, para que possam dar entrada, posteri-
ormente, no documento de identificação junto à Polícia Civil. 
Mas também tivemos pensão alimentícia, reconhecimento de 
paternidade e orientação jurídica na área criminal”, enumerou. 

Audiência pública
Na programação da 14ª edição do Alego Ativa foi realizada, 
também, uma audiência pública com autoridades políticas 
da região para levantar demandas de interesse dos mu-
nicípios e de suas respectivas comunidades. O evento foi 
coordenado pelo ex-deputado Simeyzon Silveira. 
No centro da mesa de trabalho, estava o anfitrião do even-
to, o prefeito Carlinhos do Mangão, com a primeira-dama, 
Joscilene Martins dos Santos.  O vice, Akalanto, também 
marcou presença, assim como os prefeitos de Alexânia, Al-
lysson Lima, e de Cidade Ocidental, Fábio Correa. 
O deputado Wilde Cambão ficou responsável por dar en-
caminhamento às demandas levantadas. O parlamentar 
destacou especificidades a serem levadas para discussão 
na Alego e com o executivo estadual, como a criação de 
uma subdelegacia no município de Cidade Ocidental, além 
da busca pela melhoria de infraestruturas, especialmente 
nas áreas da saúde e dos transportes, e a geração de em-
prego e renda para o municípios do entorno de Brasília. 

parlamento itinerante

Programa Alego Ativa em Novo Gama 
bate recorde de atendimentos

o município de Novo 
Gama, no Entorno 
do Distrito Federal, 

recebeu, no sábado, 9, a 
14ª edição do programa 
Alego Ativa. Recorde em 
atendimentos, o evento 
itinerante do Parlamento 
goiano também contem-
plou outros 22 municípios 
da região. Ao todo, foram 
ofertados à comunidade 
presente mais de 100 ser-
viços, frutos do trabalho de 
mais de 40 parceiros da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) na iniciativa. 

A Escola do Legislativo 
realizou 13 cursos de ca-
pacitação e reuniu mais de 
500 participantes. Outros 
dez cursos de qualificação 

foram disponibilizados 
pela Secretaria de Estado 
da Retomada. Mais de 500 
nomes ficaram aguardan-
do a oportunidade de par-
ticipação, em lista de es-
pera. Entre as modalidades 
ofertadas, foram incluídas 
aulas de primeiros socor-
ros, maquiagem, corte e 
costura, massagem, confei-
taria e várias outras.   

A programação do 
evento também contou 
com plantio de árvores 
do Cerrado no entorno do 
local, e palco com apresen-
tações musicais, exercícios 
para terceira idade, caval-
gada e vaquejada. Diversos 
atendimentos na área da 
saúde também foram re-

alizados, incluindo ultras-
sonografias de gestantes e 
tratamentos dentários. 

Devido à enorme de-
manda, a organização 
do evento anunciou a 
continuidade de alguns 
serviços e atendimentos 
para os próximos dias, 
como cursos e emissão 
de documentos. Dados 
detalhados de todos os 
atendimentos realizados 
devem ser sistematizados 
e divulgados, ainda, ao 
longo desta semana.

Desafios
Coordenador-geral do 

evento, o diretor de As-
suntos Institucionais da 
Alego, Gustavo Sintra, co-

mentou os desafios des-
sa que já é considerada 
a maior edição do Alego 
Ativa. Ele disse que a de-
manda da região é muito 
alta, tanto em termos de 
saúde como de documen-
tação. “Estivemos com 
um público estimado em 
mais de 5 mil pessoas, du-
rante todo o dia de aten-
dimento. Os cursos de 
qualificação esgotaram 
todas as vagas no muni-
cípio. A novidade, que foi 
o projeto para gestantes, 
ficou com 200 mulheres 
na fila de espera”, relatou, 
em balanço prévio. 

A Região Integrada de 
Desenvolvimento do Dis-
trito Federal e Entorno 

(Ride) conta atualmente 
com 33 municípios mais 
o próprio DF. Com quase 
5 milhões de habitantes, 
é considerada a quarta 
área metropolitana mais 
populosa do Brasil. Com 
120 mil habitantes, Novo 
Gama concentra mais de 
2% do contingente popu-
lacional citado. 

Abertura
Representante da re-

gião, a deputada Lêda Bor-
ges (PSDB) esteve entre as 
autoridades presentes na 
abertura do evento. Ela co-
memorou a realização des-
sa edição em Novo Gama e 
lembrou que a iniciativa 
se deu em atendimento a 

sua solicitação. “Essa  foi a 
primeira cidade para onde 
solicitei o Alego Ativa, em 
2019. Mas só estamos con-
seguindo realizar agora 
por causa da pandemia.”

Lêda se disse feliz por 
ter a estrutura da Alego 
Ativa atendendo a comu-
nidade. Além das emen-
das parlamentares que ela 
destinou à região, ver um 
pleito seu sendo atendido 
com essa magnitude era 
um prazer. “Como deputa-
da, fico muito feliz de ver 
esse sonho sendo concre-
tizado. Agradeço ao nos-
so presidente, deputado 
Lissauer Vieira (PSD), e a 
todos que estão aqui cola-
borando com esse evento.”

A população do município de 120 
mil habitantes e de outras cidades 
do entorno do distrito Federal foi 
contemplada com a 14ª edição do 
programa Alego Ativa, no sábado, dia 9. 
A iniciativa itinerante do Parlamento 
goiano ofertou mais de 100 serviços 
nas áreas de saúde, documentação 
e cursos, além de apresentações 
musicais e atividades de lazer
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A Assembleia teve mais de 40 parceiros na programação. Representante da região, a deputada Lêda Borges comemorou o sucesso do evento
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cultura

Com investimento na Procissão do Fogaréu, Caiado 
reforça protagonismo cultural da cidade de Goiás 

a realização da tradi-
cional Procissão do 
Fogaréu da cidade de 

Goiás está confirmada para 
a próxima semana, após 
hiato de dois anos devido 
à pandemia da Covid-19. 
A celebração, que começa 
no final da noite da próxi-
ma quarta-feira (13/04) e 
termina na madrugada de 
quinta-feira (14/04), terá o 
aporte de R$ 260 mil por 
meio do Programa Estadu-
al de Incentivo à Cultura 
– Goyazes. Durante a atual 
gestão, o Governo de Goi-
ás, por meio da Secretaria 
de Estado da Cultura (Se-
cult), já investiu mais de 
R$ 9 milhões na área da 
Cultura no município. 

“O governador Ronal-
do Caiado determinou 
e a Secult está investin-
do nesse evento que faz 
parte da nossa história e 
leva a cultura do Estado 
até mesmo ao exterior. É 
muito importante resgatar 
nossas raízes e celebrar a 
saída de um período de di-

ficuldades. O Governo está 
atento às necessidades do 
setor e na manutenção das 
nossas tradições”, ressaltou 
o secretário de Estado da 
Cultura, César Moura. 

O apoio foi comemora-
do pela gestão municipal, 
que recebeu os valores de 
forma antecipada: “Nós es-
tamos muito gratos porque 
o dinheiro já está na conta 
para que possamos in-
vestir na organização das 
procissões, encenações 
e todos esses momentos 
tão esperados pela nossa 
população e pelos milha-
res de turistas que devem 
visitar a cidade na próxima 
semana”, afirmou a secre-
tária de Cultura da cidade 
de Goiás, Raíssa Coutinho.

O prefeito Anderson 
Gouveia agradeceu a par-
ceria. “Para que tudo ocorra 
da melhor forma possível, 
precisamos contar com 
parceiros. Por isso, agrade-
ço ao governador Ronaldo 
Caiado e ao secretário de 
Cultura, César Moura”, dis-

se. “Agradecemos o incen-
tivo do governo do Estado 
em aportar recursos para 
cobertura de despesas 
com a organização geral 
da Semana Santa”, refor-
çou o presidente da Or-
ganização Vilaboense de 
Artes e Tradições (Ovat), 
Rodrigo dos Santos e Silva.

Reconhecida como pa-
trimônio imaterial de Goi-
ás, a Procissão do Fogaréu, 
realizada há 277 anos, 
representa a perseguição 
e prisão de Jesus Cristo 
pelos soldados romanos e 
faz parte das celebrações 
da Semana Santa. A apre-
sentação ocorre sempre à 

zero hora da quinta-feira 
santa, quando tambores 
anunciam a chegada de 
farricocos vestidos com 
túnicas coloridas e chapéu 
simbolizando os soldados.  

Mais investimentos 
Além de contribuir com a 
realização da Procissão do 
Fogaréu, o Governo de Goi-
ás acumula uma série de 
esforços para fortalecer a 
cultura, movimentar o tu-
rismo e preservar a história 
da antiga Vila Boa. Entre 
os maiores destaques está 
o Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo Ambiental 
(Fica). Em 2022, diante da 
flexibilização de medidas 

sanitárias, o evento volta ao 
formato presencial e espera 
reunir participantes de vá-
rios países em junho.

Durante a pandemia, 
o Estado destinou verba 
para garantir a reabertura 
do Museu Casa de Cora. 
O espaço, que se mantém 
principalmente pelos re-
cursos arrecadados nas 
visitações, precisou fechar 
as portas em 2020 no pe-
ríodo em que o isolamento 
social foi o principal aliado 
do combate à Covid-19. 

O Governo de Goiás 
também propiciou a refor-
ma do Palácio Conde dos 
Arcos e do Palácio da Ins-

trução, a primeira edifica-
ção em estilo art déco de 
Goiás. Atualmente, estão 
em andamento os prepa-
rativos para a revitalização 
da Igreja de São João Ba-
tista do Arraial de Ferreiro, 
outra edificação de valor 
histórico e que remonta à 
origem do povo goiano. 

Ainda na área do tu-
rismo e cultura, o Estado 
investiu na estruturação 
do Caminho de Cora para 
melhor receber os visitan-
tes. Uma expedição anual 
vai percorrer os 300 qui-
lômetros de trilha pelo 
Cerrado, entre Corumbá e 
a cidade de Goiás.

Celebração histórica recebe aporte 
financeiro por meio do Programa 
Goyazes. Estado acumula série de 
investimentos na cultura e turismo 
da antiga Vila Boa, com destaque 
para o Fica, Caminho de Cora e 
reforma de prédios históricos
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Cidade de Goiás recebeu o aporte de R$ 260 mil para a realização da Procissão do Fogaréu 

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secult) 
efetuou, desde 2019, o 
pagamento de R$ 58,8 
milhões referentes a dívi-
das deixadas por gestões 
anteriores. Foram quitados 
débitos de leis de incenti-
vo à cultura e eventos tra-
dicionais do setor, como o 
Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo Ambiental 
(Fica), realizado na Cidade 
de Goiás, e o Canto da Pri-
mavera, de Pirenópolis. 

Somente em 2021, a 
pasta destinou cerca de 
R$ 23,3 milhões para pa-
gar por projetos aprova-
dos pelo Fundo de Arte e 
Cultura (FAC) nos anos de 

2016, 2017 e 2018. En-
tre 2019 e 2020, o valor 
liberado para pagar dívi-
das antigas chegou a R$ 
30 milhões. Ou seja, os 
contemplados em proje-
tos de cultura na gestão 
passada não chegaram a 
receber os recursos e fi-
caram impedidos de im-
plementar as propostas.

Para o Governador Ro-
naldo Caiado é “inadmis-
sível” abrir um edital ou 
realizar eventos sem ter 
dinheiro em caixa. “Temos 
que acabar com a tese 
de que dinheiro público 
é feito para se gastar de 
qualquer forma, temos que 
nos planejar e não meter 
os pés pelas mãos porque 

depois a conta não fecha. 
Portanto, sempre oriento 
os prefeitos e os secretá-
rios que realizem eventos 
e fechem compromissos 
somente com o dinhei-
ro disponível”, declarou 
durante lançamento 
das ações culturais para 
2022 no Teatro Goiânia, 
no dia 05 de abril.

A atual administração 
também realizou o repasse 
de R$ 1,3 milhão para sal-
dar débitos de 2018 do Fica 
e do Canto da Primavera. 
O montante foi suficiente 
para pagar 400 prestadores 
de serviços e fornecedores, 
como restaurantes e hotéis, 
tanto na cidade de Goiás 
como em Pirenópolis. 

Para pagar as dívidas fes-
tival de cinema, o repasse 
foi de R$ 776.600. Já para 
o Canto, o valor chegou a 
R$ 537.599,51.

Para a Orquestra Filar-
mônica, a Secult GO liberou 
R$ 1,247 milhão para o pa-
gamento dos músicos, que 
também ficaram sem rece-
ber em governos passados. 
Outra dívida que precisou 
ser quitada é referente à Lei 
Goyazes de 2018. A Secult 
GO pagou, em 2019, R$ 
1,7 milhão em débitos. Por 
meio do programa, em-
presas apoiavam artistas 
e produtores mediante o 
abatimento do Imposto de 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). 
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Montante foi liberado para quitar débitos com a Orquestra 
Sinfônica, FAC, Fica, Canto da Primavera e Lei Goyazes 

Governo repassou R$ 58,8 mi
para pagar dívidas da cultura
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serviços oferecidos pela 2ª caravana do Bem, da prefeitura de Goiânia:
Secretaria Municipal de adMiniStração atende Fácil
Cadastro de empresas; abertura de cadastro do MEI; negociações de IPTU e ISS; cál-

culo do ITBI; cadastro para habitação; cadastro de pessoa física (autônomo); serviços de 
Processo Eletrônico Digital (PED): transferência de pontuação, recurso, defesa, cadastro/
inclusão CAE e suspensão CAE; cadastro de feirante livre e especial, ambulante, food truck 
e permissionário de mercado; acesso a profissionais de engenharia e arquitetura para o 
Alvará Fácil; protocolo de processos das secretarias do município de Goiânia; emissão de 
DUAMs; protocolo de processos de poda e extirpação e vistoria de arborização (Amma); 
nota fiscal avulsa; acesso a Nota Fiscal Eletrônica; solicitação de escritura (para imóveis 
que foram doados pelo Município de Goiânia); emissão de certidões do âmbito municipal; 
e alteração de cadastro imobiliário.

Secretaria Municipal de deSenvolviMento HuMano e Social
Cadastramento no CadÚnico, na Carteirinha do Idoso; orientações de benefícios e pro-

gramas; entrega de cestas básicas.

Secretaria Municipal de Mobilidade
Emissão de cartões de estacionamentos especiais para idosos, gestantes, lactantes e 

pessoas com deficiência; e atividades de Educação de Trânsito.

Secretaria Municipal de planejaMento urbano e Habitação
Cadastro Habitacional; Pesquisa e mobilidade.

agência da guarda civil Metropolitana de goiânia
Patrulha Mulher Mais Segura; Programa Anjos da Guarda; Projeto Pintando o 7.

agência Municipal do Meio aMbiente
Renegociação de multas; distribuição de mudas nativas do cerrado e orientação de plantio; 

distribuição de mudas medicinais e orientação de plantio e uso; educação ambiental; con-
sulta para animais de pequeno porte, da população de baixa renda inscritos no Cad único; 
orientação sobre Licenciamento Ambiental e Licença Fácil; orientação sobre poda/extirpação; 
registro de denúncias (fiscalização); orientação sobre poluição visual e sonora.

Secretaria extraordinária de regularização Fundiária
Entrega de escrituras

Secretaria Municipal de educação
Horta Escolar – distribuição de mudas; balcão de informações sobre matrículas e lo-

tação de servidores; Kombiteca (biblioteca e vídeos); apresentação à comunidade acerca 
de Reconhecimento Facial e Laboratório Maker / Robótica; pinturinha facial e ações da 
Gerência de Eventos de Comunicação.

Secretaria Municipal de Saúde
Vacinação Covid-19 para adultos e crianças; testagem Covid-19; vacina antirrábica; 

exame ginecológico; solicitação de mamografia; detecção precoce de câncer bucal e dis-
tribuição de Kit Escovação; práticas integrativas e complementares de saúde.

Secretaria Municipal doS eSporteS
Tênis de mesa; futebol de mesa; futebol digital; presença dos mascotes dos clubes da 

capital.

Secretaria Municipal de políticaS para aS MulHereS
Entrega de cartões do Renda Família Mais Mulher; informações sobre o programa Ren-

da Família Mais Mulher.

bairroS atendidoS pela caravana do beM
Bairro Santo Hilário, Santo Hilário Extensão, Santo Hilário II, Conjunto Caiçara, 

Conjunto Palmares, Colônia Santa Marta, Fazenda Retiro, Jardim Abaporu, Aroeiras, 
Jardim Conquista, Dom Fernando I, Dom Fernando II, Jardim Lageado, Maria Helena, 
Loteamento Expansão Grande Retiro, Grande Retiro, Tupinambá dos Reis, Vila Pedroso 
Extensão, Parque das Amendoeiras, Parque das Amendoeiras I, Residencial Campos 
Verdes, Carlos de Freitas, Costa Paranhos, Residencial Havaí, Havaí Extensão, Resi-
dencial Lucy Pinheiro, Mar del Plata, Ouro Preto, Paulo Estrela, Residencial Português, 
Rio Jordão, São Leopoldo, São Leopoldo – Complemento, Senador Paranhos, Sonho 
Dourado, Recanto das Minas Gerais, Sir Ipê, Vila Concórdia, Vila Matilde e Vila Pedroso.

mutirão

Em parceria com o governo de Goiás, prefeitura de 
Goiânia disponibilizou mais 50 serviços à região leste

em sequência à 2ª edi-
ção da Caravana do 
Bem – Prefeitura que 

Cuida, no 4º Mutirão Go-
verno de Goiás, o prefeito 
Rogério Cruz entregou, na 
tarde deste sábado (09/04), 
1.116 cestas básicas a 
famílias vulneráveis da 
Região Leste da capital. 
Produtos integram crono-
grama de distribuição de 
35 mil cestas, ao longo 
de 2022. Prefeito também 
inaugurou academia ao 
ar livre e parques revita-
lizados. Evento continuou 
no domingo (10/04), no 
Jardim Abaporu.

Rogério Cruz destacou 
que parceria com a ges-
tão estadual continua, 
em prol dos goianienses, 
e lembrou que a distri-
buição de alimentos tem 
amparado famílias que 
enfrentam dificuldades, 

principalmente em de-
corrência da pandemia.

“Serviços ofertados são 
essenciais para assegurar 
qualidade de vida à popu-
lação. Parceria entre pre-
feitura e governo estadual 
tem sido exitosa”, afirmou 
o prefeito. “Trabalhamos 
para garantir dignidade às 
famílias com a entrega de 
cestas, por meio de progra-
mas sociais como o Renda 
Família + Mulher. E, com 
a parceria com o governo 
estadual, quem ganha é a 
população”, completou.

Em nome do governa-
dor Ronaldo Caiado, o se-
cretário-geral da Governa-
doria, Adriano Rocha Lima, 
disse que a parceria entre 
os governos municipal e 
estadual tem proporciona-
do cuidado às pessoas.

As cestas são compos-
tas por arroz, feijão, óleo, 

macarrão, extrato de to-
mate, sal, entre outros 
itens, e já beneficiaram 
mais de 8,5 mil famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social, desde feve-
reiro deste ano. Famílias 
são acompanhadas pela 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano 
e Social (Sedhs), por meio 
de centros de referência e 
conselhos tutelares.

Em seguida, Rogério 
Cruz, acompanhado do 

secretário-geral da Go-
vernadoria e comitiva, vi-
sitou as obras do Parque 
Rio Jordão, localizado no 
residencial Rio Jordão, e 
entregou a trilha Jatobá, 
que fica dentro de uma 
área do parque.

O prefeito percorreu 
a trilha e elogiou o tra-
balho realizado no local. 
“Esse espaço tem que ser 
preservado e muito bem 
cuidado por todos. É mais 
uma área de lazer e que 

faz parte da riqueza de 
nossa cidade”, ressaltou.

No Parque da Vovó, 
localizado no Jardim 
das Aroeiras, a Carava-
na do Bem – Prefeitura 
que Cuida entregou a 
revitalização de uma 
nascente, e plantou 
1.113 mudas de plantas 
como ipê, cega-macha-
do, jacarandá-mimoso, 
pata-de-vaca. Objetivo 
é promover proteção 
vegetal das nascentes.

No Recanto das Minas 
Gerais, a prefeitura cons-
truiu uma academia ao 
ar livre em local que era 
usado para o descarte in-
correto de lixo doméstico 
e entulho. As atividades 
deste primeiro dia de mu-
tirão foram encerradas no 
Parque Buracão, no Jardim 
das Aroeiras, que recebeu 
revitalização do parque 
infantil, campo de futebol, 
academia ao ar livre e re-
construção de calçada.

Na 2ª Caravana do Bem – 
Prefeitura que Cuida, Rogério Cruz 
entrega mais de mil cestas básicas, 
inaugura academia ao ar livre e 
parques revitalizados, no 
4º Mutirão Governo de Goiás Ja
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Liderada por Rogério Cruz, 2ª edição da Caravana do Bem - Prefeitura que Cuida entrega mais de mil cestas, inaugura academia 
ao ar livre e parques revitalizados, durante 4º Mutirão Governo de Goiás: “Serviços ofertados são essenciais para assegurar 
qualidade de vida à população. Parceria entre prefeitura e governo estadual tem sido exitosa”, afirma o prefeito Rogério Cruz
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aFETo QUE aFETa
O método Bellymamãe acaba de chegar 

a Goiânia com o projeto “Afeto que Afeta” 
e conta com as últimas vagas em aberto. 

Com inscrições gratuitas até o próximo dia 
15 de abril, as aulas de dança do ventre e 

conversação serão voltadas para gestantes e 
mães com crianças de até dois anos de idade.  

Com o intuito de ajudar as participantes na 
fase mais importante da vida de uma mulher, 

a professora Jessyca Rominna traz para o 
Instituto Afeto a dança do ventre como nunca 

vista, já que proporciona o conhecimento sobre 
o próprio corpo durante a gravidez e após 

gerar uma criança e ainda pode ajudar a evitar 
quadros de depressão pós-parto e melancolia 

durante os primeiros anos de maternidade.

TXc + PoRscH cUP BRasil
TXC é apoiadora da primeira etapa da 

Porsch Cup Brasil, que abriu a temporada 
2022 em Goiânia.A Textile extra Company 

Ltda (TXC) deu sua largada no mundo do 
automobilismo, como apoiadora da Porsche 

Cup Brasil. A primeira etapa da temporada 
2022 aconteceu no último final de semana, 
no Autódromo Internacional Ayrton Senna, 

em Goiânia. A marca exibiu na pista sua 
logomarca a bordo do carro #69, do piloto 
daniel Correa. e o goiano começou com pé 
direito na categoria GT3. Após conquistar a 
sexta posição nas classificatórias, na sexta-
feira (1/4), daniel subiu ao pódio duas vezes, 

ao terminar em quarto lugar na corrida 1, 
no sábado (2/4), e após cruzar a linha de 
chegada em segundo lugar na categoria 

Sprint Challenge, no domingo (3/ 4).

MEgasToRE aniMal
Um espaço completo para quem aprecia 
a convivência e o cuidado de cães, gatos, 

aves, roedores e peixes. Assim é a Mundo 
Pet, marca com forte presença nas regiões 

Norte e Nordeste do país, que chega a 
Goiânia para apresentar um novo conceito 

de atendimento ao universo pet em sua 14ª 
loja da rede, todas próprias. A proposta é 

oferecer um ambiente de encontros entre 
animais de estimação e seus donos. 

Na área de 1.122 metros quadrados, as 
novidades para receber os pets e seus 

donos incluem um confortável café para 
espera, espaço aberto até mesmo para 

quem não tem animais de estimação, 
além de um Pet Play com 145 metros 

quadrados, disponível para os animais 
de diferentes portes se divertirem com 

segurança na companhia de seus donos. 
A Mundo Pet está localizada na Avenida 

Assis Chateaubriand, 1.306, no Setor Oeste

no PElo 360
Foi realizado ontem (10) em Goiânia a segunda edição do festival NO PeLO 360, que é idealizado pela dupla goiana 

Hugo e Guilherme, na ocasião dividiu o palco com grandes artistas como Raça Negra, dennis dJ e Netto. A apresentação 
do evento foi feita por Renato Sertanejeiro e os camarins tiveram assinatura Caio Castro produções. 

Lucas Freitas e Carol Rassi Renato Sertanejeiro 

Yago Aidar, Rapha eduardo, Tâmara Roriz, Henri Castelli e Murilo Rabelo Caio Castro 

Priscilla de Almeida Hugo, Wagner Harney e Guilherme 

Leandro Bontempo A dupla Fred e Fabricio e Pedro Ruiz
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região Leste de goiânia 

4º Mutirão Governo de Goiás 
realiza 123 mil atendimentos

Com novo recorde de 
atendimento, encer-
rou neste domingo 

(10/04) o 4º Mutirão Go-
verno de Goiás, promo-
vido em parceria com a 
Prefeitura de Goiânia, no 
cruzamento das avenidas 
Firenze e Cremosa, no Jar-
dim Abaporu, região Leste 
de Goiânia. O evento, ini-
ciado no sábado (09/04), 
teve cerca de 123  mil 
atendimentos, 3 mil a 
mais do que a última edi-
ção, no Portal Sul Shop-
ping, na rodovia GO-040, 
na divisa entre a capital e 
Aparecida de Goiânia. 

Ao observar o grande 
fluxo no evento, o secre-
tário-geral de Governo, 
Adriano da Rocha Lima, 
explicou que o Mutirão 
mostra sua importância 
por aproximar o poder 
público ainda mais da 
população. “É uma grande 
festa da cidadania, onde 
as pessoas vêm para usu-
fruir deste serviço sem-
pre de forma integrada, 
com todas as secretarias 
presentes, como se fos-
se um grande Expresso, 

um grande Vapt Vupt, em 
conjunto com a Prefeitura 
de Goiânia”, frisou. 

A marca de 123 mil 
atendimentos supera a 
então máxima histórica de 
120 mil, obtida na última 
edição, no mês passado. 
Número alcançado com a 
contribuição do município 
de Goiânia. “A prefeitura 
em parceria com o Go-
verno do Estado, juntos, 
cuidam  das pessoas e da 
cidade. Isso é muito bom 
de se ver. Me sinto honra-
do em fazer parte de um 
momento importante da 
vida do cidadão”, pontuou 
o prefeito Rogério Cruz. 

O assessor especial 
da governadoria e um 
dos coordenadores do 
Mutirão, Paulo Ortegal, 
anunciou que o Estado já 
prepara o próximo evento 
na divisa entre a capital e 
Trindade. “Daqui, nossa 
expectativa é partirmos 
para a região Oeste de 
Goiânia, exatamente o 
oposto dessa área para 
que a população sinta a 
presença do Governo do 
Estado”, adiantou. 

Último dia
O autônomo Luiz Car-

los Veríssimo, morador do 
Recanto das Minas Gerais, 
logo cedo já estava no es-
tande pet. Levou o Huck e 
a Neve, ambos de dois me-
ses, para consulta com ve-
terinário e vacinar contra 
a raiva animal. “Está ótima 
essa estrutura e fui bem 
atendido. Me surpreendeu”, 
confessou. Já a Elisângela 
Silva, acompanhada do fi-
lho de três anos, procurou 
três serviços. “Vim fazer a 
identidade, agora vou pas-

sar pelo exame de vista e 
depois me inscrever no Pra 
ter Onde Morar - Aluguel 
Social”, enumerou. 

“A gente trabalha o 
tempo todo, quase não 
tem folga e quando tem é 
difícil ir até o Centro. Es-
tou aproveitando o Muti-
rão e o domingo de folga”, 
explicou a Marta Maria, 
de 43 anos, que no es-
tande da Polícia Civil fa-
zia a identidade do filho 
Bernardo Jesus, de 3 anos, 
além de buscar os servi-
ços jurídicos prestados 

no local para dar entrada 
no pedido de divórcio. A 
estrutura na região Leste 
de Goiânia serviu como 
oportunidade para a sa-
ladeira Adriana Gomides 
regularizar o pagamento 
do IPVA e Licenciamento 
no estande da Secretaria 
de Economia. “Facilitou 
por estar aqui perto de 
casa e hoje estou de fol-
ga e o acesso foi fácil”, 
salientou.   

Mãe de três filhos, a 
diarista Rosemeire Silva 
Oliveira foi uma das mais 

de mil mulheres contem-
pladas com o cartão do 
Mães de Goiás. “Pretendo 
fazer compras, os alimen-
tos básicos, que são mais 
difíceis de adquirir”, ex-
plicou ela que é morado-
ra do Jardim Califórnia. O 
venezuelano Jorge Daniel 
Diaz, que é técnico elétrico 
e de refrigeração, morador 
de Senador Canedo há dois 
anos, buscava um empre-
go em Goiânia. “Vim fazer 
o cadastro. Quero algo 
melhor para ajudar mi-
nha família”, afirmou. 

Coordenadores do evento anunciam 
que nova estrutura com prestação 
serviços para 5ª edição será montada 
na divisa entre a capital e Trindade 

An
dr

é 
Sa

dd
i 

Domingo de intensa movimentação no 4º Mutirão Governo de Goiás, na região leste de Goiânia: evento prestou atendimento a 123 mil pessoas 

A Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) doou 
830 benefícios sociais a 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social 
durante o 4º Mutirão Go-
verno de Goiás, na região 
Leste de Goiânia, neste fim 
de semana. Moradores de 
47 bairros da capital foram 
contemplados com a en-
trega de bengalas, andado-
res, kits de fraldas descar-
táveis geriátrica e infantil, 
leites especiais, cadeiras 
de rodas padrão e higiêni-
ca, muletas, colchões caixa 
de ovo, enxovais para bebê 
e o Mix do Bem, um ali-
mento nutritivo que rende 
até 10 porções. Além de re-
ceber benefícios, a popula-
ção teve oportunidade de 
se cadastrar para futuros 
auxílios.

A presidente de honra 

da OVG e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, frisa que, 
desde que assumiu, o foco 
do governador Ronaldo 
Caiado é atender o cida-
dão com dignidade e res-
ponsabilidade, sobretudo 
aqueles que mais precisam 
do poder público. “O Muti-
rão significa trazer toda a 
estrutura do governo para 
perto daqueles que preci-
sam. Não temos medido 
esforços para ir a campo 
e suprir as necessidades 
das famílias de Goiás em 
vulnerabilidade”, destacou 
Gracinha. 

Já a diretora-geral da 
Organização, Adryanna 
Melo Caiado, ressaltou o 
trabalho da unidade itine-
rante “OVG Perto de Você”. 
“Com essa ação, o Governo 

agiliza atendimentos e faz 
toda a diferença na quali-
dade de vida da população 
mais vulnerável, facilita o 
acesso a benefícios doa-
dos pela OVG e dá às pes-
soas a oportunidade de 
saber mais sobre nossos 
programas, como o Banco 
de Alimentos e o ProBem”, 
disse Adryanna.

Grabriela Almeida de 
Souza, 38 anos, recebeu da 
OVG kits de fraldas descar-
táveis e um colchão caixa 
de ovo para a filha que 
tem paralisia cerebral. “É 
uma grande emoção parti-
cipar desse evento e ter a 
oportunidade de dar mais 
qualidade de vida para a 
minha filha. Estou muito 
feliz”, relatou Gabriela, que 
também levou para casa 
kits do Mix do Bem.

O dia também foi de 

alegria para Luzineide da 
Silva Cruz, 25 anos. Ela 
esteve na unidade itine-
rante “OVG Perto de Você” 
e recebeu kits fraldas des-
cartáveis para seu bebê de 
sete meses e fez cadastro 
para futuras retiradas do 
benefício. “Só tenho elo-
gios para o atendimento 
que recebi. Vi tanta gente 
sendo ajudada. Estou mui-
ta grata ao Governo de 
Goiás”, disse Luzineide. 

Outros serviços
Os moradores da região 

ainda contaram com a 
entrega de benefícios em 
habitação, serviços de cor-
te de cabelo e consultoria 
jurídica. As ações de saúde 
contemplaram consultas 
e exames oftalmológicos, 
ultrassonografia, doppler e 
ecocardiograma. Também 

foi possível fazer doação 
de sangue e cadastro de 
medula óssea no Hemo-
centro. A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
gripe ofereceu imunizan-
tes contra a Influenza e a 
Covid-19, e quem precisou 
de atendimento para os 
pets conseguiu consultas 
gratuitas.  

Além disso, o Governo 
de Goiás entregou cartões 

do Mães de Goiás e reali-
zou a emissão de passa-
porte do idoso, carteira 
do autista, Passe Livre da 
Pessoa com Deficiência e 
registro civil. Os serviços 
do Vapt Vupt e do Expres-
so Totem ofertaram aten-
dimentos do Detran, Sane-
ago e Ipasgo e solicitação 
de 1ª e 2ª via da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), entre outros. 
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Grabriela Almeida de Souza, 38 anos, recebeu um colhão caixa de 
ovo e kits de fraldas descartáveis para a filha que tem paralisia 
cerebral: “É uma grande emoção participar desse evento e ter a 
oportunidade de dar mais qualidade de vida para a minha filha” 

OVG entrega mais de 800 benefícios
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imposto de renda
Com o objetivo de promover esclarecimentos sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da estácio Goiás realiza, atendimento gratuito à 
comunidade, de forma presencial e online. A data limite foi prorrogada até dia 31 de maio e pro-
fessores e alunos do NAF, que é o espaço de prática acadêmica dos alunos do curso de Ciências 
Contábeis, serão os responsáveis por orientar quem estiver procurando por ajuda. Pioneiro 
em educação fiscal no âmbito universitário, o Núcleo de Apoio Fiscal é uma iniciativa da 
Receita Federal do Brasil e busca dar suporte contábil e fiscal às pessoas físicas de baixa 
renda e para as micro e pequenas empresas. Além de oferecer esclarecimentos sobre a de-
claração do IRPF, o NAF oferece serviços como negociação para pagamentos de tributos, 
verificação de regularidade de CPF, abertura de empresas e palestras de educação fiscal. 
Mais informações pelo e-mail: naf.go@estacio.br ou pelo Instagram: @nafestaciogo.

megastore animal em goiânia
A Mundo Pet abre suas portas na quinta-feira, dia 14 de abril, apresentando a primeira me-
gastore conceito da marca em Goiânia. Trata-se da 14ª loja da rede, todas próprias. O espaço 
com 1122m² está localizado na Avenida Assis Chateaubriand, 1.306, no Setor Oeste e consolida 
investimentos na ordem de R$ 3 milhões. Mais do que um portfólio amplo, a marca com ênfase 
em alimentos, petiscos, medicamentos, acessórios, brinquedos, casinhas, aquários e viveiros, 
chega com uma proposta de oferecer um verdadeiro espaço de convivência.

Quaresma
A Quaresma, período de tradição religiosa que dura 40 dias e se estende até a Páscoa, é 
uma temporada em que o brasileiro come mais pescados. Nessa época os católicos subs-
tituem a carne vermelha pelos peixes. Por isso, a expectativa do Sindicato do Comércio 
Atacadista do distrito Federal (Sindiatacadista-dF) é de que as vendas deste tipo de pro-
duto cresçam em torno de 10%, em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em 
2021, na rede Bretas foram comercializados 83 toneladas de pescado em suas 81 unidades 
em Goiás e Minas Gerais, o que representou 11,8% a mais que no ano anterior, isso é, em 
2020. As lojas com maior procura pelo produto são: a Armazém, na capital goiana, e no 
interior a loja de Formosa. Já em território mineiro, se sobressaem a Rio Branco, a Barão de 
Cataguases e Hiper, em Juiz de Fora, e a unidade Rondon Pacheco, em Uberlândia.

criptos
A Opera, empresa por trás do primeiro navegador 
nativo Web3 com carteira criptográfica integrada, 
acaba de anunciar a adição de suporte para vários 
ecossistemas de blockchain, incluindo, entre eles, 
os principais: Solana, Polygon, Starkex, Ronin, 
Celo, Nervos dAO, IXO e Bitcoin. Milhões de usu-
ários ativos do navegador Opera podem agora se 
beneficiar de blockchains e aplicativos descentrali-
zados (dApps), além de serviços em oito ecossiste-
mas de blockchain diferentes. A partir de hoje, os usuários podem acessar o vasto ecossistema 
de dApps do Polygon ou da Solana e ainda aproveitar os benefícios do Layer 2 deFi via diver-
siFi com tecnologia StarkWare. eles também podem cuidar de seus Axies acessando o Ronin.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Com mais de 25 clínicas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, fluxo de 30 mil pacientes por 
mês e 15 anos de mercado, a plataforma de saúde acessível Clínica SiM acaba de abrir sua 
primeira unidade em Goiás, em Aparecida de Goiânia. Ainda estão confirmadas mais duas 
unidades em Goiânia até junho de 2022. Para o mercado goiano, o diferencial é a assinatura 
promocional do SiM+, com atendimentos locais a partir de R$30 em mais de 15 especialida-
des, acesso ilimitado à consulta virtual com clínico geral e pediatra e descontos em exames. 

ações beneficiadas

Doações do Imposto de Renda para projetos 
sociais esbarram no desconhecimento

uma das principais 
oportunidades para 
o brasileiro praticar 

o bem esbarra no desco-
nhecimento. As doações de 
parte do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) para 
projetos sociais deverão 
totalizar apenas R$ 250,25 
milhões neste ano, segun-
do estimativa da Receita 
Federal no Orçamento Ge-
ral da União de 2022.

Segundo levantamento 
do Itaú Social, braço de 
projetos sociais do banco 
de mesmo nome, o volume 
doado poderia chegar a 
R$ 5 bilhões caso todos os 
contribuintes utilizassem 

o mecanismo, que permite 
o abatimento de até 6% do 
Imposto de Renda devido 
ou o abatimento de até 6% 
da restituição, limitada a 
3% para cada tipo de ação 
social.

As doações de parcela 
do IRPF a projetos sociais, 
culturais e esportivos têm 
crescido ano a ano. O total, 
no entanto, ainda é peque-
no diante do potencial. Em 
2020, a Receita Federal 
deixou de arrecadar R$ 
191,64 milhões do Impos-
to de Renda Pessoa Física 
por causa dessas doações. 
Em 2021, o total aumentou 
para R$ 229,27 milhões.

Neste ano, o Fisco prevê 
o crescimento das doações, 
mesmo com a redução das 
possibilidades de doação. 
Até 2021, o contribuinte 
podia abater, do Impos-
to de Renda, doações aos 
Programas Nacionais de 
Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência 
(Pronas/PCD) e de Apoio à 

Atenção Oncológica (Pro-
non), mas a possibilidade 
foi suspensa. Nesse caso, 
as deduções eram limita-
das a 1% do imposto apu-
rado na declaração e não 
estavam sujeitas ao limite 
global de 6%.

Isso ocorreu porque as 
leis que autorizavam a do-
ação de pessoas físicas ao 

Pronas/PCD e ao Pronon 
perderam a validade e não 
foram renovadas A partir 
deste ano, esse mecanis-
mo de abatimento está 
disponível apenas para as 
empresas que pagam o 
Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica.

Ao todo, cinco tipos de 
ações podem receber do-
ações na declaração do 
Imposto de Renda: fundos 
vinculados ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
fundos vinculados ao Es-
tatuto do Idoso, Programa 
Nacional de Apoio à Cul-
tura, projetos de incentivo 
ao esporte e projetos de 
incentivo à atividade au-
diovisual.

No caso dos fundos 
para idosos e para crianças 

e adolescentes, a doação 
pode ser feita diretamente 
na declaração, com o valor 
sendo pago na primeira 
cota ou cota única do im-
posto. O próprio programa 
gerador se encarregará de 
incluir automaticamente o 
valor das doações na lista 
de deduções do Imposto 
de Renda.

Limites
As doações totais estão 

limitadas a 6% do imposto 
devido ou da restituição, 
com até 3% sendo usados 
para cada categoria. Caso 
queira, o contribuinte po-
derá doar mais, porém o 
valor não poderá ser de-
duzido do imposto a pagar.

Além das doações di-
retas, o contribuinte pode 

Volume doado poderia saltar de 
R$ 250 milhões para R$ 5 bilhões
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As doações de parcela do IRPF a projetos sociais têm crescido ano a ano

saúde acessívelsaúde acessívelsaúde acessívelsaúde acessível



8 segunda-feira, 11 de ABRIL de 2022esporte

velocidade

Fórmula 1: Leclerc conquista vitória 
para a Ferrari no GP da Austrália

charles Leclerc, da Fer-
rari, conquistou sua 
segunda vitória na 

temporada de Fórmula 1 
com uma grandiosa pole 
no Grande Prêmio da Aus-
trália neste domingo (10), 
enquanto o campeão mun-
dial da Red Bull, Max Vers-
tappen, sofreu um déjà-vu 
com outra desistência.

O carro de Leclerc foi 
dominante no renovado 
circuito de Albert Park, 
com o monegasco selando 
sua quarta vitória na car-
reira mais de 20 segundos 
à frente do vice-campeão 
da Red Bull, Sergio Pérez.

O terceiro colocado, 
George Russell, conquis-
tou seu segundo pódio, o 
primeiro para a Mercedes, 
em um dia encorajador 
para a equipe, que tem 
enfrentado dificuldades 
em formar campeões.

“Que corrida e que rit-
mo”, disse Leclerc emo-
cionado no rádio da equi-
pe, tendo terminado mais 
de 20 segundos à frente 
de Pérez na corrida de 
58 voltas. “O carro estava 
incrível hoje, muito bom 

pessoal”, concluiu.
Vencedor da abertura 

da temporada no Bahrein, 
Leclerc, de 24 anos, agora 
possui uma vantagem de 
34 pontos sobre Russell 
e emerge como favorito 
para o campeonato.

As celebrações da Fer-
rari foram moderadas 
pelo abandono de Carlos 
Sainz logo após o início 
da corrida, enquanto o 

tetracampeão mundial 
Sebastian Vettel, da Aston 
Martin, bateu o carro.

Verstappen estava em 
segundo atrás de Leclerc 
quando seu carro sofreu 
um problema e parou 
na 39ª volta, levantando 
fumaça. “Eu sabia que 
não poderia enfrentar 
Charles, então não havia 
sentido em tentar colo-
car pressão sobre ele”, 

disse Verstappen à Sky. 
“Mas nós nem termina-
mos a corrida, então é 
bem frustrante e inacei-
tável”, afirmou.

O resultado foi seme-
lhante ao da abertura da 
temporada no Bahrein, 
onde Verstappen abando-
nou a três voltas do final 
enquanto estava a cami-
nho do segundo lugar.

Lewis Hamilton ter-

minou em quarto para a 
Mercedes após largar em 
quinto no grid, tendo sido 
ultrapassado por Russell 
devido à parada para im-
plantação do safety car.

Lando Norris e Daniel 
Ricciardo, da McLaren, 
terminaram em quinto e 
sexto, respectivamente, 
com a equipe apresentan-
do melhoras após um mal 
início de temporada. A van-

tagem de Leclerc foi elimi-
nada pelo safety car, mas 
o monegasco derrotou o 
holandês e reconstruiu sua 
liderança até a final.

Segundo organizadores, 
cerca de 420 mil pesso-
as se reuniram em Albert 
Park durante a semana 
da corrida, tornando-se 
o maior público para um 
evento esportivo de fim de 
semana na Austrália.

Campeão mundial 
Max Verstappen 
desiste da prova
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