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assemleia legislativa

Palácio Maguito Vilela se tornará, 
oficialmente, a nova sede da Alego

a próxima quarta-feira, 
27 de abril de 2022, 
vai entrar para histó-

ria do Poder Legislativo e do 
próprio estado de Goiás. A 
data vai marcar a inaugura-
ção oficial da nova sede da 
Assembleia Legislativa, um 
prédio que vai muito além 
da edificação: é a materiali-
zação de um sonho acalen-
tado por mais de 20 anos. A 
solenidade, que terá início 
às 9 horas, é uma iniciativa 
da Mesa Diretora, presidi-
da pelo deputado Lissauer 
Vieira (PSD). O novo lar do 

Parlamento goiano traz, 
consigo, uma série de be-
nefícios, como economia do 
dinheiro público, respeito ao 
cidadão que vai à Alego par-
ticipar da vida política do 
estado e mais dignidade no 
atendimento a quem viaja 
de municípios do interior 
para apresentar demandas 
ao seu representante. 

Desde o início do mês 
de março as atividades da 
Alego estão funcionando 
na nova sede, localizada 
no Park Lozandes, região 
Sudeste de Goiânia. A ro-

tina de sessões ordinárias, 
extraordinárias, especiais, 
reuniões de comissões e 
todo o expediente admi-
nistrativo já está comple-
tamente estabelecida. Mas 
ainda faltava a oficializa-
ção do prédio, erguido com 
muito esforço e economia 
dessa 19ª Legislatura e de 
gestões passadas, que pas-
sou ainda por paralisação 
da construção, rescisão de 
contrato, nova licitação 
para reinício da obra e o 
enfrentamento de uma 
pandemia. Essa hora che-

gou: a inauguração oficial 
simboliza que a nova Casa 
está de portas abertas 
para receber aquele que é 
o motivo da existência do 
Parlamento: o cidadão.  

O momento é de grande 
expectativa para parlamen-
tares, servidores, colabora-
dores e para o público em 
geral que visita a Alego, 
mas em especial para o 
presidente Lissauer Vieira, 
que foi o responsável pela 
decisão da retomada e con-
clusão das obras. “Estamos 
muito gratos e animados 

para a inauguração da nova 
sede da Assembleia, pois 
sabemos a importância e o 
marco que essa construção 
representa para a história 
do Poder Legislativo goiano”.

O evento terá início às 
9 horas, com o ato proto-
colar de hasteamento das 
bandeiras e execução do 
Hino Nacional. Em segui-
da, haverá a inauguração 
do busto de Maguito Vile-
la, que fica em frente à en-
trada principal do prédio. 
O político, que morreu em 
janeiro de 2021, vítima de 

complicações da covid-19, 
dá nome à nova sede. Ma-
guito Vilela foi um dos po-
líticos de maior expressão 
no estado, ex-vereador, 
ex-deputado estadual e 
federal Constituinte, ex-
-senador, ex-governador 
do estado, e ex-prefeito de 
Aparecida de Goiânia, tam-
bém havia acabado de ser 
eleito prefeito de Goiânia, 
no pleito de 2020. Ele to-
mou posse, virtualmente, 
quando já estava interna-
do no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo. 

A Assembleia já tem um novo e 
definitivo lar: o Palácio Maguito 
Vilela. Agora, ela abrirá as suas portas, 
oficialmente, para receber aquele que 
é o motivo da sua existência: você, 
cidadão! O corte da fita inaugural será 
na próxima 4ª-feira, 27, às 9 horas. A 
inauguração oficial simboliza que a 
Casa se alegra em receber os cidadãos 
dos quatro cantos de Goiás
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“Um momento de grande expectativa, diante da importância e do marco que essa construção representa para a história do Legislativo goiano”, celebra Lissauer Vieira

direitos humanos

Câmara Municipal de Aparecida discute 
intolerância religiosa em audiência pública

Ocorreu na tarde da última 
terça-feira, 19, audiência 
pública sobre Intolerância 
Religiosa, de autoria do 
vereador Willian Panda. O 
evento tinha como objeti-
vo debater assuntos rela-
cionados aos preconceitos 
voltados às diversas religi-
ões do município.

O evento contou com 
participações dos convida-
dos André Luiz (presidente 
do conselho de igualdade 
racial), Carolina Dias (coor-
denadora do conselho de 
igualdade racial), Marina 
Coelho (representante da 
casa de axé), Dr Joaquim 
Adorno (delegado do gru-

po especializado no aten-
dimento às vítimas de 
crimes raciais e delitos de 
intolerância (GEACRI), Dra 
Fernanda Pimenta (repre-
sentante OAB Aparecida 
de Goiânia), entre outros.

“A falta de empatia que 
hoje, infelizmente, toma 
conta do Brasil e não é 
diferente do nosso mu-
nicípio, ela precisa ser 

combatida. Eu acho que 
o trabalho feito dessa co-
ordenação, não só na pro-
moção, mas também na 
denúncia desses casos que 
vêm acontecendo, é muito 
importante” expressou o 
autor Willian Panda.

“Em nossa caminhada 
de muitas lutas, pela li-
berdade de crença e pelo 
fim dos preconceitos, per-

cebemos nitidamente que 
a informação é algo fun-
damental para que asse-
guramos que os direitos 
estabelecidos em nos-
sa constituição sejam 
respeitados na prática” 
citou o presidente do 
conselho de igualdade 
racial, André Luiz.

Durante a madrugada do 
dia 22 de março, a casa de 

axé foi invadida e atingida 
com depredação por cri-
minosos. A líder religiosa e 
representante da casa Mari-
na Coelho, relatou que não 
estava presente na hora do 
ocorrido, mas que foi sur-
preendida quando sua irmã 
de santo alegou que, no dia 
seguinte (23), encontrou o 
local com as paredes picha-
das com frases como: “Jesus, 
o rei dos reis”, objetos que-
brados e itens furtados. A re-
presentante contou que sua 
indignação é devida à falta 
de respeito com a institui-
ção que, de acordo com 
ela, também é um ponto 
de acolhimento e exercí-
cio de fé. “A intolerância 
religiosa que fomos víti-
mas nos afeta profunda-
mente, pois não somos os 
primeiros, e acredito que 
não seremos os últimos a 
sofrê-lo” disse Marina.

Marina Coelho men-
cionou o artigo 18° da 
declaração universal dos 
direitos humanos que 
afirma que “toda pessoa 
tem direito a liberdade de 
pensamento, de religião 
e consciência; este direi-
to implica a liberdade de 
mudar de religião ou de 
convicção, assim como a 
liberdade de manifestar 
a religião, sozinho ou em 
comum, tanto em público 
como privado, pelo ensi-
no, pela prática, pelo culto 
e pelos ritos”. Ela também 
citou o artigo 5° da cons-
tituição federal, termo VI, 
que diz que é “inviolável a 
liberdade de consciência 
e de crença, sendo asse-
gurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, 
a proteção dos locais de 
culto e as suas liturgias”.
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“A falta de empatia que hoje, infelizmente, toma conta do Brasil e não é diferente do nosso município” , disse Willian Panda

A propositura 
foi do vereador 
Willian Panda
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dEMaNda HiStÓRica

Caiado lança obra de construção 
do contorno viário de Pires do Rio

o governador Ronal-
do Caiado lançou 
na última terça-

-feira, 19, a obra de cons-
trução do contorno viário 
da cidade de Pires do Rio, 
no Sudeste goiano, a 145 
quilômetros de Goiânia. 
Os serviços de implanta-
ção e pavimentação da 
pista serão realizados a 
partir da rodovia esta-
dual GO-330 e contarão 
com Parceria-Público 
Privada (PPP) da Nutriza 
Agroindustrial de Ali-
mentos S/A, com previ-
são de conclusão para 
outubro de 2023.

Caiado agradeceu a 
parceria e deixou claro 
que o empreendimento 
começa com todo recurso 
em caixa. “Goiás, hoje, é 
um Estado que paga tudo 
em dia. No momento em 
que autorizamos uma obra 
como esta é porque temos 
condições de quitar 100% 
dela. São quase R$ 60 mi-
lhões que estão sendo in-
vestidos aqui”, garantiu.

O governador pontuou 
ainda que a construção do 
contorno viário vai desviar 
a passagem de veículos 

pesados que circulavam 
pelo Centro e resolver um 
grande transtorno para a 
população do município. 
“A cidade vai se embelezar 
cada vez mais, atrair novos 
investimentos e isso res-
gata a autoestima da po-
pulação. É dessa maneira 
que trabalhamos, de mãos 
dadas”, acrescentou.

A obra terá 12,44 quilô-
metros de extensão e co-
brirá a área Oeste do muni-
cípio. Os investimentos no 
local estão orçados em R$ 
59,35 milhões. O presiden-
te da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), Pedro Sales 
diz que o empreendimento 
é emblemático porque vai 
aliviar o trânsito na cida-
de. “Isso vai transformar 
a vida dos cidadãos e fa-
cilitar o tráfego pela GO-
330, permitindo mais se-
gurança, mais facilidade 
de acesso e conforto para 
a população”, garantiu.

“Não precisei ir muitas 
vezes na Goinfra, fui pou-
cas vezes e deu certo o 
atendimento. Já estou ca-
minhando no quarto man-
dato. Não quero falar de 
pessoas, mas do dinamis-
mo da gestão do governa-
dor e do atendimento em 
todas as áreas do Estado”, 
declarou a prefeita da ci-
dade, Cida Tomazini. “Em 
todas as secretarias os ser-
viços são de primeira clas-
se: rápido e ágil”, reforçou.

Nova pista 
terá mais de 
R$ 59 milhões 
em recursos 
empregados
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 “Goiás, hoje, é um Estado que paga tudo em dia”, asseverou o governador Ronaldo Caiado

tRadiÇÃo

Governador participa do 14º Encontro Nacional 
de Muladeiros, em Iporá

GO-330 não recebia melhorias desde a criação, em 1984 

Nesta quinta-feira, 21, às 
10h, Caiado visita estandes 
de expositores. Depois, às 
13h, participa da abertura 
oficial do evento e lança 
o passaporte equestre, 
iniciativa da Secretaria 
de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa) e da Agência 
Goiana de Defesa Agro-
pecuária (Agrodefesa). O 
documento vai dispensar 
a emissão de nota fiscal 
no trânsito de equinos, 
asininos e muares.

Na sequência, às 14h, 
participa do tradicional 
desfile pelas ruas da ci-
dade. Já na sexta-feira, 22, 
às 9h, o governador visita 
estandes de expositores. 
Mais tarde, às 13h, assiste 
a prova de marcha.  

Considerado um dos 
maiores eventos do gêne-

ro no mundo, o encontro 
é realizado de 19 a 24 de 
abril, no Parque de Expo-
sições Agropecuárias de 
Iporá. A programação, or-
ganizada pela Associação 
dos Muladeiros do Oeste 
Goiano (Amog), prevê atra-
ções culturais, artísticas e 
exposição de muares, que 
participam de provas de 
marcha, morfologia, laço, 
apartação e rédea.

A 14ª edição do encontro 
seria realizada no mês de 
janeiro, mas foi adiada devi-
do ao avanço dos números 
da Covid-19 em Goiás.

Parte dos recursos empre-
gados nos trabalhos em 
Pires do Rio serão viabili-
zados por meio de crédi-
to outorgado do Imposto 
sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Servi-
ços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) 
concedido pelo Gover-
no de Goiás, por meio de 
um Termo de Acordo de 
Regime Especial (Tare), à 
empresa Nutriza Agroin-
dustrial de Alimentos S/A.

Segundo o empresário 
Chico Tomazini, como é 
conhecido, a GO-330 não 
recebia melhorias desde 

a criação, em 1984, e o 
fluxo na região aumentou 
exponencialmente. “Essa 
obra é muito interessan-
te, chega na hora certa. 
Vai atender não só a mim, 
mas outros empresários 
da região. O governador 
Ronaldo Caiado deixa sua 
marca com esse empre-
endimento”, frisou.

Líder na bancada goia-
na no Congresso, Flávia 
Morais elogiou a parceria 
no empreendimento. “Atra-
vés disso, nosso governo 
consegue superar a buro-
cracia. Essa obra poderia 
demorar todo um mandato, 
mas é iniciada porque tem 
uma empresa parceira, que 

fez o projeto”. O presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Lissauer Vieira, explanou 
no mesmo sentido. “O go-
vernador trabalha e exe-
cuta empreendimentos 
estruturantes com visão 
inovadora, empreendedo-
ra e diferente, por meio 
de PPP, onde, de fato, des-
burocratiza e diminui o 
custo da máquina admi-
nistrativa”, concluiu.

“Vai ficar 
na memória”

O deputado federal 
José Nelto frisou que a 
obra vai ficar na memória 
de todo povo de Pires do 

Rio. “E ela está acontecen-
do porque esse governo é 
sério”, destacou. O depu-
tado estadual Francisco 
Oliveira reforçou o traba-
lho a quatro mãos. “Temos 
aqui o sentimento de um 
empresário que é muni-
cipalista, que tem amor 
à cidade”, pontuou o par-
lamentar. O ex-deputado 
federal Alexandre Baldy 
disse que o Estado faz uma 
retomada após a pandemia 
da covid-19, “com progres-
so que beneficia a vida das 
pessoas. Aqui vemos uma 
parceria público-privada, 
de forma clara, transpa-
rente e evidente para o 
bem dos cidadãos”.
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A exposição é considerada um dos maiores eventos do gênero no mundo

evento acontece 
até dia 24 de 
abril no Parque 
de exposições 
Agropecuárias 
da cidade
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administração municipal

Confira o que abre e o que fecha em 
Goiânia durante feriado de Tiradentes

a Prefeitura de Goiâ-
nia decretou pon-
to facultativo na 

sexta-feira (22/04), pós-
-feriado de Tiradentes, co-
memorado no dia 21 de 
abril. Decreto que dispõe 
sobre a medida foi publi-
cado na edição do dia 13 
de abril, do Diário Oficial 
do Município (DOM). Com 
isso, expediente dos ser-
vidores da administração 
municipal se encerra nes-
ta quarta-feira (20/04), e 
será retomado na segun-
da-feira (25/04).

O disposto não se 
aplica, entretanto, aos 
órgãos que exijam plan-

tão permanente. As lo-
jas do Atende Fácil, por 
exemplo, funcionam 
até às 12h de sexta-
-feira (22/04) e sábado 
(23/04). Serviços de ur-
gência e emergência em 
saúde, fiscalização e cole-
ta de lixo serão mantidos 
durante todo o feriado. 
Veja como será o funcio-
namento dos órgãos da 
administração municipal

Atende Fácil
Unidades do Atende 

Fácil fecharão na quinta-
-feira (21/04). Na sexta-
-feira (22/04) e sábado 
(23/04) funcionarão até 

às 12h. O atendimento 
normal será retomado na 
segunda-feira (25/04).

Saúde
Os casos de urgência e 

emergência serão atendi-
dos nas 13 unidades que 
funcionam 24 horas por 
dia, conforme classifica-
ção de risco; ou seja, com 
prioridade às situações 
mais graves.

Atualizações sobre tes-
tagem, além de informa-
ções a respeito da campa-
nha de vacinação contra 
a Covid-19 podem ser 
acompanhadas pelo site 
www.goiania.go.gov.br.

Assistência Social
Equipes do Serviço 

Especializado em Abor-
dagem Social (Seas) per-
correm ruas de Goiânia 
em busca ativa 24 horas 
por dia. A população pode 
entrar em contato pelo te-
lefone (62) 3524-7389. A 
Central de Óbitos de Goi-
ânia funcionará 24 horas 
durante todo o feriado.

Comurg
Mantém o funciona-

mento das operações es-
senciais de limpeza, como 
varrição, coleta de lixo 
orgânico, serviços de ro-
çagem, remoção, ajardina-

mento e viveiros por esca-
la. Os atendimentos para 
casos de queda de árvores 
e recolhimento de animais 
mortos também não sofre-
rão interrupção.

Guarda Municipal
Funcionará normal-

mente e, em casos sus-
peitos, a população pode 
entrar em contato com a 
GCM pelo telefone 153.

Zoológico e Mutirama
Os parques Zoológico e 

Mutirama terão funciona-
mento normal durante o 
feriado. O Mutirama fun-
ciona das 10 às 16 horas, 

com entrada gratuita. O 
Zoológico, por sua vez, re-
ceberá público também 
durante todo o feriado, das 
08h30 às 17 horas, com 
aquisição dos ingressos 
até às 16h, na bilheteria.

CMTC
Os ônibus do trans-

porte coletivo da capital 
circulam, na quinta-feira 
(21/04) e domingo (24/04), 
com a planilha operacio-
nal de domingo. Na sexta-
-feira (22/04), opera com a 
planilha normal. Já no sá-
bado (23/04), a circulação 
obedece a planilha opera-
cional de sábado.

Prefeitura decreta ponto facultativo 
nesta sexta-feira (23), pós-feriado de 
Tiradentes. expediente nos órgãos do 
executivo Municipal será retomado 
na segunda-feira (25), com exceção 
das atividades que exijam plantão 
permanente, como serviços de 
urgência e de emergência em saúde, 
fiscalização e coleta de lixo, que serão 
mantidos durante todo o período
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Prefeitura decreta ponto facultativo na sexta-feira (22/04), pós-feriado de Tiradentes: lojas do Atende Fácil funcionam até às 12h de sexta-feira e 
sábado (23/04), enquanto serviços de urgência e emergência em saúde, fiscalização e coleta de lixo serão mantidos durante todo o feriado

direitos do consumidor

Procon notifica empresa responsável pela venda 
de ingressos para show da banda Guns N’ Roses

O Procon Goiânia notifi-
cou a empresa de eventos 
responsável pela venda 
de ingressos para o show 
da banda Guns N’ Roses, 
que ocorrerá na capital 
no dia 11 de setembro.

A equipe de fiscaliza-
ção do órgão esteve, na 
tarde desta quarta-feira 
(20/4), na bilheteria do 

estádio Serra Dourada, 
após denúncia de que 
a venda dos ingressos 
pela internet se esgota-
ram rapidamente, e cen-
tenas de consumidores 
fizeram filas no estádio 
para comprá-lo.

No local, a fiscalização 
encontrou irregularida-
des no atendimento ao 

público, como falta de fila 
preferencial. Os consumi-
dores reclamaram que na 
bilheteria só conseguiam 
parcelar o ingresso em 
três vezes e, no site, a 
compra podia ser parce-
lada em 10 vezes.

Na notificação, a em-
presa deverá comprovar 
qual a carga de ingres-
sos disponíveis tanto na 
pré-venda, quanto na 
venda em geral; tam-
bém deve explicar os 
detalhes de todas as 

modalidades de entra-
das e setores, além de 
detalhar quais foram os 
mecanismos adotados 
para evitar a comercia-
lização das entradas a 
cambistas ou empresas 
terceirizadas.

A empresa também 
deve informar sobre a 
forma de processamento 
e pagamento dos bilhe-
tes vendidos pelo site 
e na bilheteria do Serra 
Dourada, além de apre-
sentar cópia integral de 
cada unidade, tal como 
comercializada ao públi-
co consumidor.

O Procon Goiânia re-
quer, ainda, comprovação 
do funcionamento dos 
canais de atendimen-
to aos consumidores. As 
explicações deverão ser 
prestadas em até 20 dias.

De acordo com a em-
presa, até o momento 
foram vendidos 30 mil 
ingressos, e o show tem 
capacidade para receber 
39 mil pessoas.
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Procon Goiânia notifica empresa pela venda de ingressos para o show da banda Guns N’ Roses: 
equipes de fiscalização encontraram irregularidades, como falta de fila preferencial 

Equipes de fiscalização encontram 
irregularidades no atendimento ao público, 
como falta de fila preferencial. De acordo 
com empresa, até o final da tarde desta 
quarta-feira (20/04) foram vendidos 
30 mil ingressos, e o show tem capacidade 
para receber 39 mil espectadores
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schweppes + 
camarotes da sapucaí 

Após dois anos de espera para o carnaval, Schweppes 
celebra junto ao público a ressocialização responsável 

na volta dos eventos de grande porte de forma especial, 
trazendo Schweppes e Schweppes Premium drinks como 

foco em ativações na Sapucaí. Nesse retorno, o público 
poderá encontrar nas ações da marca as bebidas nas versões 

Schweppes tônica e a nova linha de drinques prontos para 
beber, Schweppes Premium drinks, que estão disponíveis 

em três sabores: Vodka & Citrus, Spritz e Gin & Tônica, 
todas acessíveis dentro dos camarotes ALLeGRIA e NOSSO 

no carnaval carioca. Com ações e um plano 360 voltado 
para influenciadores, mídia OOH, ações de descontos nos 

parceiros e food agregators em digital, a marca promoverá 
uma brand experience especial. Com direito a espaço de 

video booth, espaços instagramáveis de foto opportunity no 
meet point, bar proprietário de Schweppes junto às linhas de 

Schweppes tônica e Schweppes Premium drinks, a aposta 
é na visibilidade dentro dos principais camarotes do Rio de 

Janeiro para amplificar suas ações.

conecta Brasil participa do FiFe
O Instituto Conecta Brasil será parceiro de um dos maiores 

eventos sobre gestão para o Terceiro Setor da América 
Latina, o Fórum Interamericano de Filantropia estratégica 

(FIFe), que em 2022 acontece em Sorocaba, São Paulo, entre 
os dias 26 e 29 de abril.

Além da parceria, o Conecta Brasil vai participar da Feira de 
exposições e ainda levará uma de suas especialistas para 

ministrar palestra no evento, a analista de relacionamento 
Lina Bocchi, que vai abordar o tema “Plataformas digitais: 

como doar com credibilidade”, no próximo dia 28.

adoção de pets
Inspirada nos aplicativos de relacionamento, a Bfriend é 

uma campanha que incentiva a adoção de pets de forma 
inusitada. A ação já está acontecendo nas redes sociais 

com perfis dos pets que procuram por um novo lar e, no 
dia 30 de abril, o interessado poderá dar um “match” 

ao vivo no seu novo amigo durante a Feira de Adoção 
com entrada gratuita que vai acontecer, das 12h às 17h, 

no 2º piso do Shopping Bougainville. A iniciativa do 
Bougainville conta com a parceria da BenYur, empório 

e Play Pet que fica no 2º piso do centro comercial, da 
protetora Lívia Calassa e a ONG Anjos de Patas.

Voto joVem
Para engajar seus alunos no processo democrático ainda este 

ano, o Colégio Simbios recebe na próxima sexta-feira, 22 de 
abril, às 16h, o juiz eleitoral e presidente da 40ª zona eleitoral 

do estado de Goiás, dr. Marcelo de Jesus. A programação 
interativa contará com a presença de uma urna eletrônica 

e o compromisso de ministrar a palestra “Voto: um direito 
do Cidadão” aos estudantes do ensino Médio. O objetivo 

é proporcionar aos jovens que estão em condições 
de exercer seu direito de cidadania pela primeira vez 

conhecimento detalhado sobre todo o processo eleitoral, 
desde a forma, passando pela realização de todo o pleito, 

até a apuração da votação.

Padre Marcos - O espetáculo teatral 
“Pedaços de Mim” é uma adaptação do 
livro de mesmo nome escrito pelo Padre 
Marcos Rogério, lançado em 2020 e que 
está entre os livros mais vendidos do 
Brasil desse seguimento. O espetáculo foi 
roteirizado pelo escritor Rafael Magalhães, 
autor do @precisavaescrever, e é dirigido 
pelo diretor eduardo de Souza. Por se 
tratar de um projeto social, tudo o que for 
arrecadado neste evento será repassado 
para o programa VOLUNTÁRIOS de 
CORAÇÃO, que ajuda milhares de famílias 
carentes. Será a primeira vez que o padre, 
que recebe semanalmente mais de 15 mil 
pessoas em suas missas, apresentará o 
seu espetáculo no teatro São Francisco, 
dia 06 de maio em Anápolis. 

Las Vegas - 
Bia Moreno 
comemora 
aniversário 
com festa 
temática 
e show de 
sertanejos.

Cancún - A digital influencer Kelly Pires está em 
Cancún no México, aproveitando uns dias com o 
marido e levou alguns parceiros para fotografar na 
viagem, ótica imagem, llavero, Lolla Biquinis, Planet 
Body, Rasteiríssima, Bau domma, deborah Rabello, 
daniBorosli e outros. 

Camarim – O produtor Caio Castro, irá produzir 
no próximo sábado (23) o camarim dos artistas 
que estão no Line up do Buteco Belo Horizonte/
MG, Gusttavo Lima, dubdogz, Bruno e denner, 
Os Menotti e Jota Quest.  
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CNH Social: prazo para assegurar 
vaga na 6ª etapa termina dia 25

na próxima segunda-
-feira (25) termina o 
prazo para os con-

templados na 6ª etapa do 
programa CNH Social ini-
ciarem o processo de habi-
litação, adição ou mudança 
de categoria. Eles devem 
procurar uma unidade de 
atendimento presencial 
do Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran-GO) 
ou Vapt Vupt para entregar 
a documentação exigida 
para a abertura do Regis-

tro Nacional de Carteira 
de Habilitação (Renach). 
Conforme edital, o candi-
dato que perder o prazo 
será desclassificado. A 
segunda chamada com 
as vagas remanescen-
tes deve ser divulgada 
no dia 29 de abril.

Nesta etapa estão 
sendo oferecidas 11.010 
vagas para que a popu-
lação de baixa renda 
possa obter a primeira 
habilitação, mudar ou 

adicionar categoria gra-
tuitamente. O programa, 
criado pelo Governo de 
Goiás em 2019, é divi-
dido nas modalidades 
Estudantil, Urbana e Ru-
ral e, desde a criação, já 
beneficiou mais de 17 
mil pessoas. Podem par-
ticipar moradores do Es-
tado com idade igual ou 
superior a 18 anos que 
saibam ler e escrever e 
cumpram os critérios es-
tabelecidos no edital.

Os candidatos que 
perderem o prazo ou 
deixarem de apresentar 
a documentação com-
patível com as infor-
mações prestadas, no 
momento da inscrição, 
serão automaticamente 
desclassificados. “Os ins-
critos devem ficar atentos 
e acompanhar o crono-
grama e publicações do 
programa,” alerta a coor-
denadora Ednalva Garcia.

Os contemplados re-

cebem isenção de taxas 
como inclusão no Renach, 
Licença de Aprendizagem 
de Direção Veicular, agen-
damento de prova teórica, 
agendamento de exame 
prático, exame médico e 
psicológico. Por meio de 
parcerias com os Centros 
de Formação de Conduto-
res (CFCs), são oferecidos 
ainda o curso teórico de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção e 
até três retestes gratuitos.

Para garantir 
a vaga, os 
selecionados têm 
de entregar a 
documentação 
em um posto 
de atendimento 
presencial até 
a próxima 
segunda-
feira, dia 25. 
Candidatos que 
descumprirem o 
prazo perderão a 
oportunidade de 
obter a carteira 
gratuitamente. 
Lista com 
convocados 
em segunda 
chamada deve 
ser divulgada no 
dia 29 de abril
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A segunda chamada com as 
vagas remanescentes deve ser 
divulgada no dia 29 de abril

O Departamento Estadual 
de Trânsito de Goiás (De-
tran-GO) intensificará as 
ações educativas durante 
o feriado de Tiradentes, dia 
21. Como o fluxo do trânsi-
to deve aumentar, equipes 
da Gerência de Educação 
de Trânsito promoverão 
blitzes em rodovias com 
o objetivo de estimular 
o respeito à sinalização 
e incentivar a adoção de 
comportamentos seguros. 
A programação será encer-
rada no domingo, 24, com 
ações educativas no Pas-

seio Ciclístico Pela Paz, no 
Parque Bernardo Élis.

Com o feriado, a expec-
tativa é que haja aumento 
tráfego de veículos nas 
rodovias que dão acesso 
à capital. Com o intuito 
de prevenir acidentes por 
meio da conscientização, 
serão realizadas blitzes 
nas rodovias estaduais 020 
(Bela Vista), 060 (Trindade) 
e 080 (Nerópolis) hoje (20) 
e amanhã (21).

As blitzes contarão com 
o apoio do Batalhão Ro-
doviário da Polícia Militar. 

Serão feitas abordagens a 
condutores e distribuídos 
materiais educativos com 
orientações sobre a impor-
tância de ações como o uso 
correto do cinto de seguran-
ça, o transporte adequado 
de crianças, o respeito da 
sinalização e alertando para 
os riscos da combinação de 
álcool e direção.

A programação do fe-
riado se encerrará no do-
mingo durante o Passeio 
Ciclístico Pela Paz, reali-
zado por nove grupos de 
pedais que se uniram para 

conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
do respeito aos ciclistas e 
divulgar os benefícios da 
prática do pedal.

O passeio terá concen-
tração no Parque Bernardo 
Élis a partir das 07 horas. 
Os participantes percor-
rerão 15 quilômetros até 
o Jardim Botânico. As ins-
crições poderão ser feitas 
no local. Cada participan-
te deve doar um quilo de 
alimento não-perecível. 
Os inscritos concorrerão a 
brindes durante sorteio.
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Detran promove blitzes educativas em rodovias que dão acesso à 
capital com o intuito de estimular o respeito às leis de trânsito e 
prevenir acidentes durante o feriado de Tiradentes. Programação 
será encerrada com ação educativa em Passeio Ciclístico pela Paz
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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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Tenistas russos e bielorrussos são 
proibidos de competir em Wimbledon

tenistas da Rússia e 
de Belarus não pode-
rão competir no tor-

neio de Wimbledon neste 
ano por causa da invasão 
da Ucrânia por Moscou, 
anunciou o All England 
Lawn Tennis Club (AELTC), 
entidade responsável por 
organizar o Grand Slam 
disputado na grama de 
Londres, em um comunica-
do nesta quarta-feira (20).

O AELTC afirmou no iní-
cio deste mês que estava 
conversando com o Gover-
no britânico sobre a par-
ticipação de jogadores de 
Rússia e Belarus no Grand 

Slam disputado entre 27 
de junho e 10 de julho.

O órgão acrescentou 
nesta quarta-feira que tem 
a responsabilidade de de-
sempenhar seu papel nos 
esforços das instituições es-
portivas, criativas e do Go-
verno para “limitar a influ-

ência global da Rússia pelos 
meios mais fortes possíveis”.

“Reconhecemos que 
isto é difícil para os indi-
víduos afetados, e é com 
tristeza que eles sofrerão 
pelas ações dos líderes 
do regime russo”, disse o 
presidente do All England 

Club, Ian Hewitt.
Hewitt disse que o AEL-

TC “considerou cuidado-
samente” medidas alter-
nativas que poderiam ser 
tomadas de acordo com a 
orientação do Governo do 
Reino Unido. “Porém, dado 
o ambiente de alto nível 

do campeonato, a impor-
tância de não permitir que 
o esporte seja usado para 
promover o regime russo e 
nossas preocupações mais 
amplas com a segurança 
do público e dos jogado-
res [incluindo as famílias], 
não acreditamos que seja 
viável prosseguir em qual-
quer outra base”, declarou.

O AELTC, que planeja-
va anunciar uma decisão 
em meados de maio, an-
tes do prazo de inscrição 
para o evento, disse que 
vai “considerar e respon-
der adequadamente” se as 
circunstâncias mudarem 
entre agora e junho. O veto 
a jogadores russos impede 
o atual número dois do 
mundo, Daniil Medvedev, e 
o oitavo do ranking Andrey 
Rublev, de competirem na 
chave masculina. Já Anas-
tasia Pavlyuchenkova é a 
15ª no ranking feminino.

Belarus é uma área cha-

ve para a invasão da Ucrâ-
nia, que a Rússia chama de 
“operação militar especial”.

A número quatro do 
mundo, Aryna Sabalenka, 
e a duas vezes campeã 
de Grand Slam Victoria 
Azarenka, ambas de Be-
larus, serão afetadas. Os 
órgãos dirigentes do tênis 
baniram Rússia e Belarus 
das competições interna-
cionais por equipes após 
a invasão. Atletas podem 
competir individualmente, 
mas não sob o nome ou a 
bandeira de seus países.

O presidente da Federa-
ção Russa de Tênis, Shamil 
Tarpischev, disse ao jornal 
russo Sport Express mais 
cedo que não havia nada 
que pudesse fazer. “Acho 
que esta decisão está er-
rada, mas não há nada que 
possamos mudar”, disse 
Tarpischev. “A Federação 
Russa de Tênis já fez tudo 
o que podia”, declarou.

Punição foi 
motivada por 
invasão da 
Ucrânia por 
Moscou
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As campeãns do quatro do mundo, Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka, ambas de Belarus, serão afetadas
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