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No terceiro mês do ano, setor respondeu por 84,5% das vendas externas do Estado de Goiás. 
Complexo soja encabeçou a lista de produtos mais comercializados
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MaMãe pequei

Arthur do Val é exemplo da falta de 
noção que domina boa parte dos no-
vos políticos trazidos especialmente 
nas duas últimas eleições. Tudo bem, 
foi um áudio vazado de um grupo de 
WhatsApp, em princípio com amigos. 
Mas o conteúdo é horroroso. Ofende 
as mulheres, um país e o próprio mo-
mento da humanidade, que se debate 
para encontrar caminhos para retomar 
a fraternidade. A Comissão de Ética da 
Assembleia Legislativa de São Paulo 
aprovou, por unanimidade, o pedido 
de cassação dp mandato do deputado 
estadual. Não foi à toa. Se fosse um 
político “normal”, com trânsito e diá-
logo com várias correntes, a situação 
seria contornada. Sairia uma suspen-
são ou uma advertência. Mas a nova 
política, que defende liberdade total 
de expressão não tem muita habilida-
de com o diálogo. e conviver com os 
divergentes também faz parte da de-
mocracia. Ser eleito também. Mas é só 
uma parte do processo. e isso precisa 
ser entendido. Ninguém tem lugar ca-
tivo na preferência do eleitorado ou da 
opinião pública. Nem mesmo os que 
tem discurso de negação da podridão 
histórica da nossa política. Condenar o 
que está errado não dá salvo conduto 
pra ninguém errar também.

Mais erros dos novos
Mais um exemplo nacional é a his-
teria em torno de daniel Silveira, o 
deputado federal do Rio que está 
em guerra declarada com o STF. Não 
existe essa liberdade de expressão 
ampla, geral e irrestrita. Pelos mes-
mos motivos. democracia exige dis-
posição para o debate entre ideias e 
para a tolerância com as diferenças. 
estar no poder é importante. Mas 
não é tudo. Regra que vale para es-
querda, para direita, para o centro, o 
muro e o terraplanismo. 

a síndroMe do líder
Lula está conseguindo perder espaço. 
escrevo essa frase e lembro de duas 
pessoas muito queridas que me pu-
xam a orelha, achando que eu estou 
me aliando com os conservadores, eli-
tistas, que não querem a ressurreição 
do líder operário. Não é isso. Vou re-
petir argumentos.  Lula é líder nas pes-
quisas. Gostem ou não disso. e não é à 
toa. Lula continua sendo o maior líder 
político vivo do país. Gostem ou não 
disso. e tem uma parcela importante do 
eleitorado que não gosta. e outra, do 
mesmo tamanho, que adora e idolatra. 
Lula precisa se declarar pré-candidato. 
Passou da hora. Precisa traçar as linhas 
de sua plataforma e expor ideias claras 
e convergentes para o atual momento. 
Não basta dizer e praticar a solução de 
todos os problemas para a mesa de bar. 
Isso não funciona mais. é só filosofia de 
botequim. Ao atacar temas e setores, de 
forma aleatória, como fez nos últimos 
dias, perde espaço. Perde a oportunida-
de de se mostrar simpático em seto-
res onde ainda não tem a penetração 
necessária e esperada para a eleição. 
Assim como Bolsonaro, Lula não será 
eleito apenas pelos seus admiradores. 
Quem vai decidir é o eleitor que não 
consegue enxergar a terceira via. Mes-
mo não gostando nem de Lula, nem de 
Bolsonaro, esse eleitor vai ter que es-
colher o que achar como menos pior, 
pelo menos. É hora de agregar. Ainda 
que de forma clientelista, Bolsonaro 
tem sido mais eficiente neste quesito 
neste momento. A maior rejeição de 
um pode garantir a vitória do outro.  

lucas dobrado
Vídeo circulando em redes sociais, anun-
ciando uma dobradinha na campanha 
eleitoral. em segundo mandato  como 
vereador de Goiânia, Lucas Kitão parte 
para projeto regional, ao lado do atual 
deputado estadual Lucas Calil. São 
amigos, pertencem ao mesmo grupo 
político e devem dividir espaços e do-
brar esforços na eleição. 

republicanos veM forte
Tendo o prefeito de Goiânia Rogério 
Cruz e o deputado federal João Campos 
como maiores referências. O Republica-
nos anunciou nesta semana a sua chapa 
para concorrer às eleições de outubro. 
Campos continua em busca de espaço 
para se candidatar ao Senado. Para de-
putado federal, a aposta maior continua 
sendo Jefferson Rodrigues, em uma cha-
pa que tem nomes como Jovair Arantes, 
Zé Antônio, Rafael Gouveia e Sabrina 
Garcez, entre outros. Para deputado 
estadual, o foco maior é a capital, onde 
despontam Clécio Alves, Thelma Cruz, 
Nilton Barriga e Bill Guerra. Sigla tem 
tudo para crescer em Goiás. 

definição só eM junho
depois da corrida por filiações, a pré-
campanha entrou no modo ressaca. 
A partir de agora, a regra volta a ser 
muito diálogo e pé no chão, sabendo 
que nada se decide por agora. O fe-
chamento das chapas majoritárias e 
as alianças ficam para julho, quando 
acontecem as convenções. 

caMila eM alta

Camila Rosa acabou se destacando em 
Aparecida de Goiânia, depois de ter a 
fala cortada em uma sessão do legisla-
tivo municipal. O episódio virou movi-
mento político e caso de polícia. e Ca-
mila vem aproveitando a onda, fazendo 
lives, ocupando espaço nas redes sociais 
e se mostrando disposta para voos mais 
altos. Sem pedir, ganhou bandeira e 
fama para a campanha. 

bandeira de Mulher
em seu mais recente vídeo, Camila 
questiona a falta de reconhecimen-
to do trabalho das mulheres em 
Aparecida de Goiânia. Alega que 
são poucos os nomes femininos em 
escolas, ruas e outras referências 
do município. em um mundo con-
fuso, acaba sendo um diferencial 
que pode ser muito bem aprovei-
tado na campanha. 

elias na Mídia nacional
A história vem se repetindo com o de-
putado federal elias Vaz (PSB). Virou 
porta-voz de denúncias contra o go-
verno federal. A exemplo do que acon-
tecia em Goiânia, tem coisa que vem 
do trabalho de apuração, seu e de as-
sessoria. Mas tem também coisas que 
chegam de graça. de gente ligada ao 
governo, que tem interesse contraria-
do. Ou de gente que quer denunciar, 
mas não tem coragem. A compra de 
Viagra pelas Forças Armadas pode 
ter justificativa. e ela vem sendo 
apresentada. Mas é caso que tem 
piada pronta. Ao lado do colega ca-
rioca Marcelo Freixo, elias apareceu, 
mais uma vez na mídia nacional. 
Ocupa espaço e mantém estilo pró-
prio no trabalho político. 

don escuro registrado

Adoro ser cutucado, principalmente 
com memórias do início da juventude 
em Goiânia. Conheci algumas pessoas 
interessantes na cidade e acompanhei 
a história de outras pessoas que marca-
ram época em alguns grupos. Uma des-
sas figuras é Escurinho, uma mistura de 
músico, filósofo e agitador do bairro de 
Campinas. Quem viveu Campinas nos 
“bons tempos” de Goiânia sabe quem é 
escurinho. Que virou documentário, diri-
gido pelo jornalista Marcos Gomes. Um 
roteiro bem feito e bem conduzido, que 
traz depoimentos que ajudam a construir 
em vídeo a trajetória do escurinho, com o 
resgate de raras imagens do artista. “don 
escuro” é o nome do documentário, que 
está disponível no YouTube. 

goiânia Merece 
Mais MeMória
A iniciativa de pessoas, como Marcos 
Gomes, é importante para manter viva 
a memória de uma cidade relativamente 
nova, como Goiânia. Que tem muitas fi-
guras e momentos perdidos ao longo dos 
anos. Como tem feito ainda Iúri Godinho, 
Ubirajara Galli e outros “agitadores” de 
Goiânia. Velhos e bons agitadores. 

guns eM goiânia
Goiânia está incluída no roteiro da 
turnê internacional do Guns N’ Roses. 
Para quando entrar setembro. 

dança de cadeiras
Nos governos federal, estaduais e 
municipais, há uma enxurrada de in-
terinos ocupando cargos importantes. 
Os novos titulares serão definidos de 
acordo com as alianças políticas e ad-
ministrativas que vem sendo costura-
das. O Diário Oficial estará fervilhando 
nos próximos meses. Vale para o gover-
no fderal de Jair Bolsonaro, o estadual de 
Ronaldo Caiado e gestões municipais, 
como Goiânia e Aparecida de Goiânia. 
de forma distinta e apartidária. 

guerra santa
Marconi Perillo e Ronaldo Caiado ocu-
param as redes nos últimos dias para 
uma guerra para ver quem apoiou 
mais a Semana Santa em Goiás. Que 
todos continuem apoiando,

por que?
A tese da terceira via, aos trancos e barran-
cos, vai caindo no colo de Ciro Gomes?

“Prefiro minha mão inchada que 
uma enxada em minha mão” 

(Don Escuro)
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mercado internacional

Caiado anuncia recorde de exportações 
do agronegócio em março: R$ 1,2 bilhões

o agronegócio goia-
no exportou 1,9 
milhão de tonela-

das de produtos e faturou 
US$ 1,2 bilhão (em valor 
FOB) em março de 2022. 
O montante representou 
84,5% do faturamento to-
tal do Estado com vendas 
externas no terceiro mês 
do ano. Os dados foram 
divulgados pelo Ministé-
rio da Economia, na última 
sexta-feira (8), e receberam 
tratamento da Gerência de 
Inteligência de Mercado 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa).

O produto que domi-
nou a pauta exportadora 
do agronegócio goiano 
em março foi o complexo 
soja, com US$ 968,8 mi-
lhões (80,7%), seguido por 
carnes (13,8%), complexo 
sucroalcooleiro (1,9%), 
couros, produtos de couro 
e peleteria (1,4%) e demais 
produtos de origem ani-

mal (0,8%). Fibras e produ-
tos têxteis (0,4%), produtos 
oleaginosos à exceção da 
soja (0,2%), café (0,2%), 
cereais, farinhas e prepara-
ções (0,2%) e outros (0,3%) 
vieram na sequência.

Ao todo, 109 países 
compraram produtos agro-
pecuários goianos em 
março. A China respondeu 
por 71,4% dos negócios, ou 
seja, US$ 857,1 milhões. 
Entre os dez maiores 
clientes ficaram também: 
Tailândia (2,8%), Países 
Baixos (2,7%), Taiwan 
(2,3%), Índia (1,9%), Viet-
nã (1,8%), Estados Unidos 
(1,5%), Indonésia (1,3%) e 
Coreia do Sul (1,3%).

No primeiro trimestre 
deste ano, agronegócio 
goiano comercializou 3,7 
milhões de toneladas de 
produtos com outros pa-
íses e faturou US$ 2,4 bi-
lhões (em valor FOB). Na 
comparação com o pri-
meiro trimestre de 2021, o 

crescimento foi de 44,9% 
em peso e de 78,3% em 
valor FOB. “Estamos ven-
dendo mais e melhor, apro-
veitando as oportunidades 
oferecidas pelo mercado 
internacional, mas tam-
bém fazendo a nossa parte 
com muita competência. 

Este resultado é muito im-
portante porque significa 
dinheiro novo entrando 
para gerar riqueza e mo-
vimentar a economia”, 
analisa o secretário es-
tadual de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça.

Saiba mais
O Comex Stat é um siste-

ma para consulta e extração 
de dados sobre o comércio 
exterior brasileiro. Gerencia-
da pelo Ministério da Eco-
nomia, a plataforma dispõe 
de informações a partir de 
1997 e é atualizada perio-

dicamente. FOB ou Free 
On Board (Livre a Bordo) é 
um parâmetro largamen-
te utilizado em comércio 
exterior para indicar o va-
lor da carga sem incluir o 
frete, que fica por conta do 
comprador. O valor é espe-
cificado em nota fiscal.

No terceiro mês do ano, setor 
respondeu por 84,5% das vendas 
externas do estado. Complexo 
soja encabeçou a lista de 
produtos mais comercializados
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O produto que dominou a pauta exportadora do agronegócio goiano em março foi o complexo soja, com US$ 968,8 milhões

alego

Projetos do Executivo são destaques na sessão desta 4ª

A sessão deliberativa do 
Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego) desta quarta-
-feira, 13, deve contar com 
119 processos legislativos 
na pauta para apreciação 
dos deputados. Com início 
às 9 horas, a reunião será 
realizada pelo sistema hí-
brido, que permite que os 
parlamentares optem por 
participar presencialmen-
te das votações e debates, 
no plenário Iris Rezende, 
do Palácio Maguito Vile-
la, ou de forma remota a 

partir de suas residências 
ou escritórios. 

Entre as matérias pau-
tadas para a sessão, 114 
são projetos de lei de ini-
ciativa parlamentar, sen-
do 11 propostas em fase 
de votação definitiva, 81 
em primeira apreciação 
e 22 pareceres favoráveis 
aprovados pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ).  

Assinados pela Gover-
nadoria, e em fase de vo-
tação definitiva, a pauta 
traz quatro projetos de lei. 

Há ainda, em apreciação 
única, uma matéria parla-
mentar que trata da apre-
sentação à Câmara dos 
Deputados, de uma Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição Federal (PEC). 

Dentre as matérias 
constantes da pauta de 
votações, destaque para 
proposta, oriunda do Poder 
Executivo, que visa expan-
dir a educação básica em 
tempo integral por meio 
de alterações na Lei nº 
20.917, de 21 de dezembro 

de 2020, que regulamenta 
o programa e, ainda, insti-
tui funções comissionadas 
na Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc).  

As medidas propostas no 
projeto de lei nº 1591/22 
buscam expandir o tempo 
integral para o ensino fun-
damental II e para o ensino 
médio, incluindo os Colé-
gios Estaduais da Polícia 
Militar de Goiás. É objetivo 
da iniciativa, ainda, valori-
zar os profissionais lotados 
nos Centros de Ensino em 

Período Integral, com a con-
cessão da Gratificação de 
Dedicação Plena e Integral 
(GDPI), e com a instituição 
de funções comissionadas 
de Gestão Pedagógica, As-
sessoramento Pedagógico e 
de Tutoria Educacional, nos 
valores de 1,8 mil reais para 
as duas primeiras e de 2 mil 
reais para a última. 

Por fim, a propositura 
trata, também, da criação 
de três novas unidades es-
colares integradas ao pro-
grama, sendo duas no mu-

nicípio de Águas Lindas de 
Goiás e uma no município 
de Santo Antônio do Des-
coberto. De acordo com a 
titular da Seduc, Fátima 
Gavioli, essas medidas têm 
o propósito de melhorar 
a educação pública esta-
dual e assegurar o padrão 
de qualidade previsto na 
Constituição de 1988 e na 
Lei Federal nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, 
a qual “estabelece as dire-
trizes e bases da educação 
nacional” (LDB). 
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A sessão será transmitida ao vivo, pela TV Alego, pelo site oficial (portal.al.go.leg.br) e pelo canal do Youtube

Com início às 9 horas, a sessão desta 
quarta-feira, 13, conta com 119 processos 
legislativos na pauta para apreciação dos 
deputados. em destaque estão quatro 
projetos assinados pela Governadoria, 
em fase de votação definitiva
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Com o fim da greve, Rogério Cruz envia substitutivo à 
Câmara com reajuste salarial de 15% para professores

a Prefeitura de Goiâ-
nia teve a proposta 
de reajuste salarial 

de 15% para profissionais 
da Educação aceita pela 
categoria, que colocou 
fim à greve, nesta terça-
-feira (12/04). O prefeito 
Rogério Cruz enviou, à 
Câmara Municipal, Proje-
to de Lei (PL) substitutivo 
que prevê percentual de 
10,16% a partir do mês 
de abril, e de mais 4,84% 
de setembro em diante. 

Escolas preparam reto-
mada de atividades para 
a próxima segunda-feira 
(18/04). Nesta quarta-
-feira (13/04), professores 
já trabalham no planeja-
mento de volta às aulas.

A matéria também as-
segura aumento de 50% 
no auxílio locomoção e de 
mais 15% na gratificação 
de regência, que é desti-
nada aos professores que 
atuam em sala de aula.

“Fizemos tudo confor-

me a nossa capacidade 
orçamentária e o limite 
prudencial da folha de 
pagamento do Município, 
para atender e contemplar 
esta que é uma das mais 
importantes categorias”, 
afirma Rogério Cruz.

A proposta inclui, tam-
bém, pagamento da data-
-base de 2020 e 2021 nos 
vencimentos dos servidores 
administrativos ainda em 
abril, e o de 2022 em maio; 
além da criação de vale lo-
comoção no valor de R$ 

300 para a categoria.
O pacote de benefícios 

anunciado pela gestão mu-
nicipal para os mais de 18 
mil profissionais da Educa-
ção de Goiânia terá custo 
anual superior a R$ 165 
milhões. Em 2021, a folha 
de pagamento dos servi-
dores da SME teve valor 
total de R$ 1,079 bilhão.

Agora, com o reajuste sa-
larial de todos os professo-
res e servidores administra-
tivos acatado pela categoria, 
prefeitura prevê gasto anual 

de R$ 1,24 bilhão, somente 
com a folha da Educação.

Os reajustes propostos 
pela Prefeitura de Goiânia, 
segundo o secretário Muni-
cipal de Educação, Welling-
ton Bessa, levaram em 
consideração a capacidade 
orçamentária e o limite 
prudencial da folha de pa-
gamento previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

“A gestão do prefeito 
Rogério Cruz cumprirá in-
tegralmente o piso nacio-
nal dos professores e, com 

muita responsabilidade e 
seriedade, garantirá série 
de benefícios para os ser-
vidores administrativos, 
como a criação do vale 
locomoção. Vamos seguir 
com investimentos na va-
lorização dos profissionais 
e melhorar, cada vez mais, 
a qualidade do ensino”, 
afirma o secretário.

Após aprovação pela 
Câmara Municipal, o 
PL volta para o Exe-
cutivo para sanção do 
prefeito Rogério Cruz.

Proposta prevê percentual de 10,16% 
a partir do mês de abril, e de mais 
4,84% de setembro em diante. 
Matéria também assegura aumento 
de 50% no auxílio locomoção e de 
mais 15% na gratificação de regência, 
que é destinada aos professores que 
atuam em sala de aula. “Levamos 
em consideração nossa capacidade 
orçamentária, e o limite prudencial da 
folha de pagamento do município”, 
destaca o prefeito Rogério Cruz
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Após acordo da Prefeitura de Goiânia com profissionais da Educação, greve chega ao fim e escolas municipais preparam retorno das atividades 
para próxima segunda-feira (18/04): prefeito Rogério Cruz envia substitutivo à Câmara Municipal com reajuste salarial de 15% para professores|

moda e beleza

Miss Centenário Aparecida seleciona 14 finalistas 
em segunda eliminatória

O Concurso Miss Centená-
rio Aparecida realizou nes-
te domingo, 10, a segunda 
eliminatória para a esco-
lha das finalistas que irão 
disputar o título de Miss 
dos 100 anos do municí-
pio. O palco do evento que 
contou com desfile das 
candidatas e apresentação 
aos jurados, foi o Apareci-
da Shopping. O evento faz 
parte de uma série de co-
memorações do primeiro 
centenário da cidade, que 
completa 100 anos em 
maio deste ano.

20 jovens e adolescen-
tes participaram desta 

última eliminatória do 
Miss Centenário Apareci-
da. Destas, 14 foram es-
colhidas para disputar o 
título de representante 
da beleza e do centenário 
da cidade. “A expectati-
va inicial era para serem 
escolhidas 10 candidatas, 
mas houveram empates e 
então foram 14 as sele-
cionadas, sublinhou o su-
perintendente de Cultura, 
Weyder Moreira.

Karita Lauany, Fernan-
da Pazim, Bruna Almeida, 
Christianny Prado, Renata 
Silva, Natalice Alves, Bár-
bara Kauany, Kellen Cris-
tina, Débora da Silva, Ana 
Vitoria, Nathalia Estefanny, 
Larisa Almeida, Ana Luiza 
e Isabelle Morais foram 
criteriosamente seleciona-
das e agora fazem parte 
do time de 27 candidatas 
que desfilam na final do 

concurso em busca do tí-
tulo de Miss Centenário, 
em 23 de abril no Anfite-
atro Cantor Leandro.

Os jurados técnicos 
avaliaram quesitos duplos 
como beleza e desenvol-
tura, andamento e postura, 
evolução e desenvolvi-
mento na passarela. Levan-
do em consideração que 
todas passaram por trei-
namento preparatório de 
passarela, etiqueta, aulas 
de dança, palco e também 
ganharam a maquiagem, 
cabelo e vestimenta para 
participar do concurso.

De acordo com Weyder 
Moreira, até a grande final, 
as candidatas se mantém 
focadas no aprendizado 
que envolve a história 
político-cultural e social 
de Aparecida.  “É uma fase 
importante para que a 
vencedora esteja prepara-

da para estar em destaque 
na maioria dos eventos na 
cidade em visitas sociais 
ao lado do prefeito Vilmar 
Mariano”, garante.  

Premiações
As vencedoras do pri-

meiro, segundo e tercei-
ro lugar serão premiadas 
com as quantias de R$ 
1,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500 
reais, respectivamente. 
Além disso, as vencedo-
ras nas categorias Garota 
Revelação Centenário e 

Miss Simpatia Centenário, 
serão premiadas em pro-
dutos ou serviços.

Durante as eliminató-
rias as candidatas sele-
cionadas na pré-seleção 
recebem aulas de correção 
de postura, correção anda-
mento e andamento com 
ritmo, técnicas de passare-
la, atitude e montagem de 
coreografias. Todas as can-
didatas receberão da Se-
cretaria de Cultura apoio 
para maquiagem, cabelo, 
produção visual, vestido de 

gala e traje esporte.

Solidariedade
O Concurso Miss Cente-

nário também terá caráter 
social. Serão arrecadados 
alimentos, roupas e brin-
quedos nas entradas das 
eliminatórias e na final. As 
doações serão destinadas 
à Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Apa-
recida de Goiânia (SEMAS) 
para atender crianças e fa-
mílias em situação de vul-
nerabilidade social.
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A expectativa era a escolha de dez candidatas, porém, houve empate

evento faz parte 
de uma série de 
comemorações dos 
100 anos da cidade
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EstrElla Galicia
estrella Galicia, Cerveja espanhola com mais de 

um século de história, é distribuída pelo Sistema 
Coca-Cola. A Coca-Cola Bandeirantes, que atua 

nos setores de Bebidas para os estados de Goiás e 
Tocantins, em conjunto com o sistema Coca-Cola 
no Brasil, firmou um acordo de longo prazo com 

a cervejaria estrella Galicia, para a distribuição 
dos seus produtos no Brasil. A cervejaria estrella 

Galicia foi fundada em 1906 por José María Rivera 
Corral que após retornar da América fundou a 

fábrica “estrella de Galicia”, dedicada à elaboração 
de gelo e por um então exótico negócio, a cerveja. 

A estrella Galícia tem posicionamento sólido no 
mercado espanhol e avança rapidamente em 
países como Austrália, China, Rússia, estados 

Unidos, Brasil entre outros.

coElhinho da Páscoa
Para proporcionar uma experiência ainda mais 

lúdica e especial nessa Páscoa, o Flamboyant 
Shopping investe num espaço instagramável e 
com entrada franca entre os dias 7 a 17 de abril. 

A ambientação preparada no Piso 3, em frente à 
Nespresso, promete ficar ainda mais divertida nos 

dias 14, 15, 16 e 17 de abril. Nessas datas, sempre 
das 12h às 15h e das 17h às 20h, o Coelhinho da 
Páscoa estará presente no shopping fazendo a 

alegria das famílias.

Vai lá no laGuna hojE
A diversão do feriado de Páscoa está garantida 

no Laguna Gastrobar. Começando na quinta-feira 
(14), o ‘Vai lá no Laguna hoje’ agitará a noite com 

as duplas sertanejas George Henrique & Rodrigo, 
e Victor & Lucca. Com início marcado para às 18h, 

o evento ainda contará com a presença do dJ 
Boomer. Já no sábado (16), o grupo de pagode 

Atitude 67 promete trazer ótimas vibrações para 
o fim de semana. Os donos do hit “Saideira” 

subirão ao palco a partir das 12h. Para adquirir os 
ingressos, os interessados devem acessar o site 

balada app ou entrar em contato pelo WhatsApp: 
(62) 9.9943-9739. 

haPVida 
O Sistema Hapvida é um dos patrocinadores 

oficiais da Go Cup. O campeonato, promovido 
pela IMM Soccer e realizado pela Federação 

Goiana de Futebol 7, acontece até o dia 16 
de abril, no Complexo Esportivo Go Cup, em 

Aparecida de Goiânia. A empresa montou 
uma estrutura para atender os atletas, e 

conta com jogos de futebol de botão, circuito 
funcional infantil e videogame. Os campeões 

são premiados com squezes, bonés, chaveiros, 
mochilas, térmica, headphones, copos e porta 
chuteira. Para os familiares e acompanhantes 

dos jogadores, são realizados exercícios de 
ginástica e alongamento.

Bloco Pipoca do Piry - 
Ainda no clima de carnaval, 
no último dia 9 de abril, 
aconteceu a 1ª edição do 
“Bloco Pipoca do Piry” 
em Goiânia. O evento foi 
um sucesso, e o público 
se divertiu nas 10 horas 
de folia em um evento 
recheado de gente bonita, 
música boa e gastronomia 
nordestina. Cantores 
goianos como: Mara 
Cristina, Grace Carvalho, o 
grupo Zambumba Beach e 
o dj danilo Xidan subiram 
ao palco levando um mix 
singular para os presentes.

I-connect - Com cinco 
anos de mercado, trazendo 
sempre o melhor da notícia e 
entretenimento, o site I-connect 
do jornalista e empresário Laio 
Andrade, anuncia modificações 
em sua plataforma, novo 
layout e logomarca, novas 
colunas e um time de peso de 
colunistas e colaboradores. 
O I-connect agora passa a 
contar com a parceria do 
empresário e colunista social 
Nicholas Barhtras da revista 
e coluna “IN!” e programa 
Conta Pra Mim.

Aniversário - Ontem (12), a Invisalign Doctor 
Ortodontista, Paula Kotake celebrou mais um ano de 
vida. A comemoração foi no Tauá Resort, em Alexânia, 
de forma intimista com o marido, o oftalmologista 
Anicézio Ribeiro Júnior, com os dois filhos Gustavo e 
Pietra, além dos pais e sogros.

Mega comemoração - Conhecido por sempre 
comemorar seu aniversário e fazer uma festa bem 
badalada ao longo de 10 anos, o cirurgião dentista 
dr. Roque Udson, irá celebrar o seu aniversário no 
dia 20 de abril, em Goiânia com muitas atrações 
para os convidados. Uma festa regada com muita 
música e alegria será realizada para um público de 
800 convidados. Tudo preparado para que a noite 
seja inesquecível.
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Natália Michalzuk

Carlos Guilherme Divulgação 

Ricky Rocha
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saúde

Goiás e DF unem esforços contra 
o Aedes aegypti

o Governo de Goiás, 
em parceria com o 
Governo do Distrito 

Federal (DF), iniciou nesta 
terça-feira, em Valparaíso de 
Goiás, no Entorno de Brasí-
lia, uma força-tarefa com 
o objetivo de diminuir os 
níveis de infestação do Ae-
des aegypti, transmissor da 
dengue, zika e chikungunya.

O lançamento foi reali-
zado na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Santa Rita, no 
Parque Santa Rita, com as 
presenças da superinten-
dente de Vigilância em Saú-
de da Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás (SES-
-GO), Flúvia Amorim; do 
subsecretário de Vigilân-
cia em Saúde do Governo 

do Distrito Federal, Divino 
Valero; e do prefeito de 
Valparaíso,  Pablo Mossoró, 
entre outras autoridades.

Durante a abertura da 
ação, Flúvia Amorim desta-
cou que o Entorno do DF foi 
escolhido para ser alvo da 
força-tarefa por concentrar 
níveis elevados de infesta-
ção do Aedes aegypti e, em 
consequência, grande nú-
mero de casos das doenças 
transmitidas pelo vetor. A 
superintendente acentuou 
que, além da dengue, causa 
grande preocupação ao Es-
tado as notificações de chi-
kungunya, enfermidade que 
tem um período mais pro-
longado de tratamento e de 
manifestação dos sintomas.

“A chikungunya faz com 
que as pessoas fiquem mais 
tempo doentes, o que causa 
uma pressão nos serviços 
de saúde”, afirmou Flúvia 
Amorim. Ela também res-
saltou que a pandemia de 
Covid-19 ainda não aca-
bou, apesar da diminuição 
de casos, e que preocupa 
os gestores o surgimento 
de uma nova doença que 
pode causar sobrecarrega 
na rede de saúde.

Visitas e drones
Logo após o lança-

mento da força-tarefa, os 
agentes de saúde saíram 
às ruas com o propósito de 
fazer visitas domiciliares e 
conscientizar os morado-

res sobre a importância de 
eliminar todo e qualquer 
objeto que possa servir de 
criatório para o Aedes ae-
gypti. Para otimizar a ação, 
foram selecionados cinco 
bairros da cidade  conside-
rados mais críticos.

O coordenador de Den-
gue, Zika e Chikungunya da 
SES-GO, Murilo do Carmo, 
informou que a ação contou 
com o valoroso apoio de 
agentes de saúde de Novo 
Gama, também localizado 
no Entorno do DF.

Além das visitas domi-
ciliares, a ação foi contem-
plada com sobrevoo de 
drones monitorados pelo 

Corpo de Bombeiros, para 
identificar os criatórios 
do mosquito em locais de 
difícil acesso. Os bombei-
ros também atuaram na 
logística das ações de-
senvolvidas pelos agentes 
comunitários e fizeram 
vistorias em órgãos pú-
blicos. Durante a ação, 
policiais militares deram 
o apoio necessário aos 
carros com as bombas 
para pulverização de in-
seticida para o bloqueio 
da transmissão de casos.

Casos em Goiás
No ano passado, nas 

13 primeiras semanas 

epidemiológicas, 22.018 
casos de dengue foram 
notificados e 14.156, con-
firmados. Em 2022, até o 
momento, Goiás já soma 
87.042 casos de dengue 
notificados e 39.874 con-
firmados, o que represen-
ta aumento de 295,32%.

Da mesma forma, há um 
avanço significativo no nú-
mero de mortes suspeitas 
por dengue em 2022. No 
ano passado, até 30 de mar-
ço, uma morte havia sido 
confirmada e quatro esta-
vam sob investigação. Neste 
ano, até 11 de abril, foram 
confirmados 11 óbitos e 79 
estão em investigação.

Força-tarefa lançada nesta terça-feira, em Valparaíso de 
Goiás, no entorno de Brasília, busca reduzir índices de 
infestação do mosquito da dengue e o número de casos 
de dengue e chikungunya. em 2022, até o momento, 
Goiás já soma 87.042 casos de dengue notificados e 39.874 
confirmados, o que representa aumento de 295,32%
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Caminhonete pronta para dispersar produto contra Aedes aegipty, na ação em Valparaíso de Goiás

cultura

Semana Santa: órgãos estaduais fecham e 
unidades culturais diversificam programação

Governo de Goiás deter-
minou ponto facultativo 
nesta quinta-feira (14/4), 
véspera do feriado de 
Sexta-feira da Paixão, e 
não haverá expediente 
nas repartições públicas 
estaduais entre os dias 
14 e 17 de abril. A medi-
da foi publicada no Diário 
Oficial do Estado no últi-
mo dia 06 de abril.

O ponto facultativo 

não se aplica aos órgãos 
que desenvolvem ativi-
dades consideradas in-
dispensáveis como, por 
exemplo, unidades de 
saúde, de policiamento 
civil e militar, de bom-
beiro militar, arrecada-
ção e fiscalização. Os ór-
gãos públicos retomam 
o funcionamento, nor-
malmente, na segunda-
-feira (18/4).

As agências do De-
partamento Estadual de 
Trânsito de Goiás (De-
tran-GO), da Circunscri-
ção Regional de Trânsito 
(Ciretran-GO) e da Supe-
rintendência de Proteção 
aos Direitos do Consumi-
dor de Goiás (Procon-GO) 
permanecerão fechadas 
em Goiânia. Os colégios e 
demais unidades educa-

cionais da rede estadual 
também estarão fechadas 
e as aulas retornam tam-
bém na segunda-feira.

As unidades do Vapt 
Vupt, localizadas na ca-
pital e no interior do 
Estado não vão funcio-
nar durante o feriado 
prolongado da Semana 
Santa. Nas agências que 
funcionam aos finais 

de semana, na capital 
e Aparecida de Goiânia, 
os atendimentos esta-
rão suspensos no sába-
do (16/4). Os serviços 
devem ser previamente 
agendados, por meio do 
portal vaptvupt.go.gov.
br ou pelo site expresso.
go.gov.br.

Serviços on-line
Com mais de 100 ser-

viços digitais disponíveis 
à população, o Expresso, 
plataforma de atendi-
mentos on-line do Go-
verno de Goiás, pode ser 
acessado 24 horas por 
dia, em qualquer data. 
Basta que o interessado 
acesse o site www.ex-
presso.go.gov.br.

Os atendimentos no 
portal Expresso englo-
bam serviços como emis-
são de boletos do Ipasgo, 
segunda via da fatura de 

água, consulta de débitos 
estaduais pelo CPF, entre 
outros. O Expresso tam-
bém disponibiliza apli-
cativo para smartphone, 
disponível gratuitamente 
nas lojas virtuais.

Programação 
cultural

Na Praça Cívica em 
Goiânia, o Cine Cultura 
terá sessões todos os dias 
do feriado, com o que há 
de melhor no cinema ja-
ponês atualmente. A es-
treia desta quinta-feira é 
do longa A Mulher de um 
Espião, do diretor Kiyoshi 
Kurosawa, que se junta a 
outras duas obras orien-
tais em cartaz na sala: 
Drive my Car e Roda do 
Destino. O cinema tem 
sessões às 15h, 18h20 e 
20h30, com ingressos a 
preços populares.
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Cine Cultura terá sessões todos os dias do feriado da Semana Santa 

Repartições públicas vinculadas ao Governo 
de Goiás estarão fechadas entre os dias 14 e 
17 de abril. Serviços considerados essenciais 
como saúde e forças policiais não sofrem 
alteração. Cine Cultura e Oscar Niemeyer 
seguem abertos. Os órgãos públicos 
retomam o funcionamento, normalmente, 
na segunda-feira (18/4)
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Ivone Lara, 100 anos: como a 
enfermeira influenciou a sambista

liberdade e sonho. As 
palavras que se fun-
diram em versos atra-

vessaram as “duas vidas” 
da enfermeira-sambista 
Ivone Lara (1922 - 2018). 
Ou seria sambista-enfer-
meira? A artista, que usou 
musicoterapia no cuidado 
com pacientes psiquiátri-
cos ou nas composições 
marcantes que a tornaram 
uma musicista singular, fa-
ria 100 anos de idade nes-

ta quarta-feira (13). 
“Ela  é um caso único 

na história da música bra-
sileira. Isso porque, antes 
de lançar o primeiro dis-
co, Dona Ivone dedicou 
37 anos no trabalho como 
enfermeira e assistente so-
cial no serviço de doenças 
mentais”, afirma o biógrafo 
Lucas Nobile. Ele é o autor 
de Ivone Lara: a Primeira-
-dama do Samba, livro que 
conta uma das histórias 
mais complexas de uma 
personagem longeva da 
cultura brasileira. Ela mor-
reu com 96 anos de idade.

“Felizmente, a gen-
te tem pelo menos dez 
grandes sucessos de Dona 
Ivone que são tocados até 
hoje em toda roda de sam-
ba. Ela teve sua obra gra-
vada pelos maiores can-

tores e cantoras do Brasil. 
Isso não é nenhum exage-
ro dizer”, afirma o biógra-
fo. A música Sonho Meu, 
por exemplo, integrou o 
histórico disco Álibi, de 
Maria Bethânia, o primei-
ro álbum de uma cantora 
brasileira a ultrapassar 1 
milhão de cópias. 

A enfermeira
A primeira vida profis-

sional de Ivone Lara (de 
37 anos de serviços) é 
igualmente marcante. Ela 
trabalhou na equipe da 
médica Nise da Silveira 
(ouça programa sobre a 
histórica brasileira), que 
revolucionou o tratamento 
psiquiátrico no Brasil com 
ações humanizadas em 
contraste aos procedimen-
tos agressivos como ele-

trochoques e lobotomia. 
“A doutora Nise passou a 
tratar aqueles pacientes 
com a utilização das artes 
[como visuais e plásticas]. 
A Dona Ivone Lara chega 
pra ela e sugere que ela 
crie uma salinha com ins-
trumentos musicais lá no 
Hospital do Engenho de 
Dentro”, afirma o biógrafo.

Nise da Silveira acatou 
essa sugestão da Dona 
Ivone e passou a organizar 
o “tratamento com músi-
ca” também na década de 
1940, uma época em que 
mal se falava de musicote-
rapia.  A enfermeira, de ma-
neira intuitiva, começou a 
aplicar aquele tratamento 
diferente ao longo de 37 
anos.  A música não era 
apenas uma intuição para 
a enfermeira.

Influências
Ivone Lara nasceu em um 

berço musical. “Os pais eram 
músicos amadores. A mãe 
cantava e o pai tocava violão. 
Dona Ivone recebeu essas 
influências musicais dentro 
da família e não é exagero 
nenhum a gente dizer que 
também tem uma trajetória 
única na história da música 
brasileira”, afirma Nobile.

Dos pais, ela herdou a 
melodia dos “ranchos car-
navalescos”, agremiações de 
carnaval anteriores às esco-
las de samba. Da tia, Vovó 
Tereza, ícone do Morro da 
Serrinha, recebeu a herança 
das matrizes africanas. Tere-
za era mãe dos dois primos 
sambistas, Hélio e Fuleiro.

“Com 12 anos de idade, 
ela compôs sua primeira 
música. Foram os primos 

que a levaram para o am-
biente de carnaval e para a 
escola de samba Prazer da 
Serrinha.” Lá, ela conheceu 
o Oscar (filho do dono da 
agremiação), com quem se 
casaria em 1947. “Assim ela 
entra no ambiente do car-
naval, que ainda era muito 
masculinizado, machista e 
misógino.” Para driblar os 
obstáculos e participar com 
sua música, ela mostrava as 
composições como se fos-
sem feitas pelos primos. 

Ivone Lara ficou órfã cedo 
(na infância, perdeu o pai; na 
adolescência, a mãe). Aliás, 
foi a mãe que, para garantir 
uma boa educação formal 
para as filhas (para Ivone e 
para a irmã, Elza), teve a ideia 
de matriculá-las em uma es-
cola pública que funcionava 
em regime de internato. 

Artista foi a 
pioneira na 
utilização de 
musicoterapia 
para pacientes
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Brooklyn

Nova York: polícia procura pessoa que 
pode ter informação sobre ataque
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Putin diz que negociações de paz com 
Ucrânia estão em “beco sem saída”

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, disse nes-
ta terça-feira (12) que as 
negociações de paz com 
a Ucrânia chegaram a um 
“beco sem saída”, usando 
seus primeiros comentá-
rios públicos sobre o con-
flito em mais de uma se-
mana para prometer que 
suas tropas irão vencer e 
para provocar o Ociden-
te por não conseguir que 
Moscou desistisse de sua 

meta.
Ao falar sobre a guerra 

em público pela primeira 
vez desde que as forças 
russas se retiraram do nor-
te da Ucrânia após serem 
barradas nos arredores de 
Kiev, Putin prometeu que a 
Rússia irá atingir todos os 
seus “nobres” objetivos na 
Ucrânia.

No sinal mais forte até 
agora de que a guerra irá 
se estender por mais tem-
po, Putin disse que Kiev 
desestabilizou as negocia-
ções de paz ao encenar o 
que chamou de falsas acu-
sações de crimes de guerra 
russos, e ao exigir garan-
tias de segurança para a 

Ucrânia.
“Nós voltamos a uma 

situação de beco sem saí-
da para nós”, disse Putin, lí-
der da Rússia desde 1999, 
em um briefing à impren-
sa durante uma visita ao 
Cosmódromo Vostochny, 
5.550 quilômetros ao leste 
de Moscou.

Questionado por traba-
lhadores da agência es-
pacial russa se a operação 
na Ucrânia atingiria seus 
objetivos, Putin disse: “Ab-
solutamente. Eu não tenho 
dúvidas”.

A Rússia irá “ritmica-
mente e com calma” con-
tinuar sua operação, mas 
a conclusão estratégica 

mais importante é a de 
que a ordem internacional 
unipolar que os Estados 
Unidos haviam construído 
após a Guerra Fria estava 
se rompendo, afirmou o lí-
der russo.

Putin disse que a Rússia 
não tinha escolha a não 
ser lutar porque tinha que 
defender os falantes de 
russo do leste da Ucrânia 
e impedir que seu ex-vizi-
nho soviético se tornasse 
um trampolim para inimi-
gos de Moscou.

O Ocidente tem conde-
nado a guerra como uma 
apropriação brutal de ter-
ras de estilo imperial vi-
sando um país soberano.
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“Nós voltamos a uma situação de beco sem saída para nós”, disse Putin

Presidente russo 
promete que suas 
tropas vão vencer

frank r. James, 
62 anos, não é 
suspeito, mas 
“pessoa de 
interesse”

a polícia de Nova York 
informou que as in-
vestigações sobre o 

tiroteio, nessa terça-feira 
(12), em estação do metrô 
em Brooklyn, está focada 
em “uma pessoa” que pode 
ter informações. Os jornais 
nova-iorquinos informam 
que pelo menos 29 pesso-
as ficaram feridas. As auto-
ridades dizem que estão 
à procura de um homem 
identificado como Frank 
R. James, de 62 anos, que 
pode estar associado ao 
ataque, que ocorreu na es-
tação de metrô da 36ª Rua. 

O homem não é con-
siderado suspeito,  mas 
“pessoa de interesse”, o 
que significa que a polícia 
acredita que ele pode ter 
informações sobre o crime.

“Estamos apurando se 
esse homem tem alguma 
ligação com o tiroteio”, 
disse o chefe de investiga-
dores do Departamento de 
Polícia, James Essig.

De acordo com o The 
New York Times, James tem 
moradias em Wisconsin e 
Filadélfia e teria publica-
do dezenas de vídeos nas 
redes sociais, nos últimos 

anos, com mensagens pre-
conceituosas e críticas, nas 
quais é citado o prefeito de 
Nova York, Eric Adams.

Detalhes
Em entrevista nesta quar-

ta-feira (13), a polícia deu de-
talhes sobre alguns momen-
tos do ataque, acrescentando 
que o agressor foi visto quan-
do detonava duas granadas 
de fumaça e disparava uma 
arma de fogo no metrô. A 
polícia informou que o ho-
mem tinha uma pistola se-
miautomática Glock, 9 mm.

“Ele disparou a arma 

pelo menos 33 vezes, atin-
gindo dez pessoas”, afir-
mou Essig. Sete homens e 
três mulheres foram bale-
ados. Mais 13 pessoas “so-
freram lesões relacionadas 
com a inalação de fumaça, 
queda ou ataque de pâni-
co”, acrescentou. De acordo 
com o New York Post, hou-
ve 29 feridos.

“O homem então fugiu 
do local, e os detetives 
tentam encontrá-lo”, disse 
Essig. Os investigadores 
encontraram a “pistola 
Glock, três carregadores 
estendidos pelo chão, um 

machado e uma série de 
potenciais dispositivos in-
cendiários no local”. Uma 
recompensa de US$ 50 mil 
está sendo oferecida por 
informações que levem à 
prisão do suspeito.

A polícia diz que o ati-
rador tem cerca 1,65 me-
tro de altura e cerca de 77 
quilos. Vestia um colete 
de construção, moletom 
cinza com capuz e tinha 
uma máscara de gás. Não 
se conhece, por enquanto, 
as motivações para a ação.

O ataque ocorreu pouco 
antes das 8h30 de ontem, 

e as autoridades estimam 
que os ferimentos não se-
jam graves. O comissário 
de polícia de Nova York, 
Keechant Sewell, destacou 
que o incidente “não está 
sendo tratado inicialmen-
te como ato de terrorismo”.

As operações de investi-
gação podem ter sido pre-
judicadas por uma falha 
no sistema de vigilância da 
rede de metrô. De acordo 
com o prefeito Eric Adams, 
“na estação, em particular, 
parecia haver algum tipo 
de mau funcionamento do 
sistema de câmaras”.
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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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Go Cup 2022

Aparecida sedia maior evento 
de futebol infantil do mundo

A maior competição 
de futebol infantil 
do mundo reúne 

cerca de 200 equipes di-
vidas em nove categorias 
e é realizada em um com-
plexo esportivo no Jardim 
Bela Morada. Até 16 de 
abril, milhares de crianças 
de diferentes regiões do 
Brasil e países da Amé-
rica Latina irão demons-
trar suas habilidades em 
campos aparecidenses.

Além de promover in-
tegração entre atletas 
de diferentes culturas, a 
competição também gera 
oportunidades para Apa-
recida. Ao longo de todo 
torneio, centenas de mo-
radores são contratados 
para prestar serviços à or-
ganização. O comércio e o 
setor hoteleiro da cidade e 
da Capital também são be-
neficiados com aumento 
na procura por vagas em 
hotéis e restaurantes.

“Agradecemos aos ide-
alizadores do projeto por 
prestigiar Aparecida. Este 

é um dos maiores ou o 
maior evento deste seg-
mento do mundo, só quem 
conhece a estrutura sabe 
o que isso representa. Há 
alguns anos recebemos 
o GO Cup porque a cida-
de possuiu infraestrutura 
necessária e também está 
geograficamente falando 
no centro do Brasil”, desta-
cou o prefeito Vilmar Ma-
riano durante a visita.

“Gosto muito do futebol 
porque me inspira fazer 
outras coisas e também 
me diverte como hobby. 
Queremos ganhar a copa 
ou uma medalha para le-

varmos para o Equador”, 
disse Ramires Myanmar do 
Independente.

Além de disputas acir-
radas dentro de campo, os 
atletas também se divertem 
em espaços recreativos 
com games, músicas, praça 
de alimentação e convi-
vência. Para acompanhar 
os filhos, muitos pais mu-
dam a rotina para incenti-
var os pequenos ‘craques’.

“É um campeonato ma-
ravilhoso. Gostamos por-
que a galera se reúne e a 
turma é muita unida. Nós, 
os país, nos movimenta-
mos para estarmos firmes 

e fortes aqui. Estou com 
meus dois filhos pela se-
gunda vez na competição. 
Nos últimos dias, rolou 
muita ansiedade para via-
gem”, disse Tatiana Yokota 
Araújo que deixou São 
José dos Campos, em São 
Paulo, para prestigiar os 
filhos que jogam pelo Es-
planada Futebol Clube.

Festa dos 
100 anos

Victor Maia, do sub-11 
da Aparecida, disputa a Go 
Cup pela segunda vez. Se-
gundo o jogador, “a compe-

tição é muito boa”. O Atleta 
ainda acredita que possam 
“aparecer novas oportuni-
dades no futebol” através 
da competição. Na última 
edição, o time do meio-
-campista “não foi muito 
bem”, mas desta vez ele 
destaca “que o time está 
bom” e o objetivo e “ga-
nhar” a categoria.

O secretário de Espor-
te, Lazer e Juventude de 
Aparecida de Goiânia, Ger-
feson Aragão, aponta a im-
portância do torneio para 
cidade. “Um campeonato 
mundial movimenta muito 
nossa cidade. Ficamos dois 

anos sem o Go Cup duran-
te a pandemia, mas esta-
mos voltando com 80% de 
toda estrutura. Aparecida, 
sem dúvida, ganha muito 
ao receber a competição e 
se tornar durante toda se-
mana a capital mundial do 
futebol infantil”.

Nesta edição, Apareci-
da de Goiânia será repre-
sentada por 56 crianças 
divididas em quatro ca-
tegorias: sub-10, sub-11, 
sub-12 e sub-13. Os ti-
mes da Aparecidense são 
formados por alunos das 
escolinhas de futebol da 
Iniciação Esportiva.

Aparecida de 
Goiânia sedia 
mais uma vez 
o campeonato
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Equipes brasileiras e da América Latina disputam títulos de nove categorias até 16 de abril em um complexo esportivo privado no Jardim Bela Morada
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