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cultura

ExpoCavalhadas 
abrE CirCuito 

Cavalhadas 2022
Exposição será nesta quarta-

feira (27), a partir das 8h, na 
Praça Cívica, em Goiânia, com 

programação gratuita
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goiânia

em anicunsucrânia

ronaldo Caiado 
inaugura obras 

quE somam 
r$ 3,7 milhõEs

rússia alErta 
para “pErigo 
rEal” da 
3ª guErra 
mundial
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Em comemoração alusiva ao 34º aniversário da Guarda Civil 
Metropolitana, prefeito apresenta novo uniforme da corporação 
e entrega instrumentos à banda de música da AGCMG 
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“tEmos Compromisso dE fazEr da nossa guarda 
muniCipal a mElhor do brasil”, afirma rogério Cruz

Empreendimentos 
envolvem entrega da 

ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário e 

recuperação asfáltica

Chanceler russo diz, 
no entanto, que quer 
manter negociações 
de paz
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França dá exemplo?

emmanuel Maacron foi reeleito presi-
dente da França, fato raro em um país 
muito sensível às questões sociais. A so-
ciedade francesa entendeu que Macron 
é um mal necessário, para a preservação 
da democracia e, principalmente, das li-
berdades individuais. O presidente teve 
que mudar o seu discurso para conven-
cer o eleitor. Sabe que está sob pressão 
da opinião pública. Perdeu espaço para 
a esquerda e para a direita. Já mudou o 
discurso e sabe que vai ter que mudar o 
estilo de governar para tentar dias mais 
tranquilos no comando do país. essa é a 
lição que deveria ficar. Jair Bolsonaro e 
Lula polarizam a eleição brasileira. de-
veriam saber que o vencedor nãp terá 
muita paz no início de governo, pela cul-
tura de ódio que tem dominado a nossa 
política. Será que termos essa paz?

a pauta de Bolsonaro

O presidente vem colocando em prática 
um plano de marketing pessoal que con-
seguiu conter o derretimento da ima-
gem. Saiu de temas polêmicas, que não 
tem base de bom senso. Como o caso 
das vacinas e o discurso contra o isola-
mento na condução da pandemia. Com 
a composição política, levou o Centrão 
para dentro do governo, se filiou e tomou 
conta de uma parte do Centrão. Não 
chegou a ser um “Jairzinho paz e amor”, 
mas cumpriu uma trégua nas polêmicas. 
Perto de chegar ao teto nas pesquisas, 
parte para nova etapa, que é a retomada 
do discuso de ódio e do confronto. O STF 
é o alvo do momento. A justiça eleitoral 
vai junto. Acena aliança com o agrone-
g´cio. A pauta do presidente é não ter 
pauta. É criar caso, fazer confusão, para 
virar o assunto de comentários e desviar 
a atenção para os reais problemas, como 
as denúncias de corrupção no governo, 
a alta nos preços, a timidez da ecnomia 
e a falta de projetos. A confusão gera 
uma onda e o presidente sempre quer 
sair por cima dela, sempre com um as-
sunto ou abordagem nova. 

a pauta de lula

Lula tem dedicado tempo e energia para 
a articulação com os movimentos so-
ciais, de um lado, e com os setores con-
servadores, como empresários e evan-
gélicos. Lula está atrasado na formação 
de equipe e elaboração de projetos para 
apresentar na campanha. O resultado é 
a falta de ação e reação com temas polê-
micos, como o caso daniel Silveira. Lula 
aposta na articulação com os movimen-
tos sociais e na pauta econômica. Muito 
em cima de carta de intenções, ainda 
sem projetos e ideias definidas. Posição 
cômoda de quem está na liderança.

a terceira vaia
A piada até agora neste processo pre-
sidencial é a terceira via. Sérgio Moro e 
Ciro Gomes sempre tiveram mais possi-
bilidade, segundo as pesquisas. Também 
por questão de estilo, estão cada vez 
mais isolados. eduardo Leite seria um 
caminho natural, mas perdeu a prévia 
tucana. União Brasil, MdB e PSdB admi-
nistram seus interesses, mas sem meter 
a mão na massa para chegar à escolha de 
um candidato. O tempo está minguando 
e a viabilidade é menor a cada adia. Me-
recedor de vaia. 

as vaias para caiado
O governador é o principal alvo da 
campanha em Goiás. É natural, por ser 
o comandante da gestão eu estará no 
centro do debate. É preciso entender 
que, no caso de Rio Verde, houve a 
demonstração do jogo pesado da ala 
bolsonarista. Apesar de atuarem no 
campo conservador, o Planalto gos-
taria de uma adesão cega de quem 
já foi chamado de aliado de primeira 
hora. Ao governador, restará gastar o 
estoque de paciência. Será o alvo. de 
críticas, fakes e vaias. 

Goiás Fora do circuito
o quadro desenhado em Goiás está 
descasado com o quadro nacional. 
Bolsonaro e Lula polarizam a eleição 
presidencial, mas tem candidatos fra-
cos em Goiás. Ronaldo Caiado, Gusta-
vo Mendanha e Marconi Perillo, que 
se apresentam como principais atores 
deste processo e Goiás cuidam da casa. 
Sabem que não terão nos planaques 
oficiais dos principais candidatos e de-
vem cuidar da política local. 

candidato em maio

Os partidos que trabalham para for-
mar o palanque de Lula em Goiás 
podem definir o nome do candidato 
a governador em maio. Pelo menos 
isso é o que quer o PSB, comandado 
em Goiás pelo deputado federal elias 
Vaz. José eliton (PSB) e Wolmir Ama-
do (PT) são os nomes colocados. Por 
motivos diferentes, não motivam a 
militância. Mas dividirão com Lula a 
cara da campanha em Goiás. 

meirelles em destaque
O goiano Henrique Meirelles é o repre-
sentante do presidenciável João dória 
para a área econômica. A pauta eco-
nômica é o diferencial pretendido por 
dória, que aparece nas pílulas nacionais 
do partido. Aliás, dória não. ele agora 
quer ser chamado de João. No discurso, 
o ajuste fiscal feito em São Paulo e co-
mandado por Meirelles, que permitiu 
investimentos, mesmo em tempos de 
crise e de pandemia. Meirelles enfatiza o 
seu trabalho e diz que foi possível crescer 
cinco vezes mais que a média nacional. A 
ordem é levar a experiência de São Paulo 
para o país. 

mudou a chave
Henrique Meirelles dá pinta de que nem 
se lembra mais que pretendia ser candi-
dato ao Senado por Goiás. 

nova verGonha 
municipal
Câmara Municipal de Goiânia pode ficar 
sem seu canal no YouTube. Como instru-
mento institucional, o canal tem desem-
penhado importante papel, transmitin-
do ao vivo as sessões plenárias e outros 
momentos de debate importantes para 
a Casa e para a comunidade. entre elas, 
uma audiência comandada por uma ve-
readora bolsonarista, que defendeu o 
uso do kit ineficaz para a doença. A rein-
cidência deste tipo de conteúdo levou à 
suspensão de sete dias para o canal. Com 
grande risco de sair do ar definitivamen-
te, pelas regras que vem sendo coloca-

das em prática pela plataforma. É uma 
discussão semelhante ao que acontece 
no país. Há uma confusão em torno da 
liberdade de expressão.

o poder do dinheiro
A enel acena saída de Goiás. e não vai 
deixar saudades. Quando assumiu o 
comando da distribuidora de energia 
goiana, a empresa de origem italiana 
anunciou que, em 24 meses, estaria entre 
as melhores do país. Não deu conta. Conti-
nua patinando entre as três piores do país, 
exatamente como o mastodonte estatal 
estava acostumado. As tarifas são altas, 
os investimentos são insuficientes e o 
consumidor continua insatisfeito. A soluão 
encontrada é passar a incompetência para 
a frente. Claro, com os consumidores goia-
nos pagando a conta. eternamente. 

verGonha estadual

Pode ser que tenhamos na semana que 
vem o julgamento do caso Valério Luiz. A 
nova data foi marcada após a troca de ad-
vogados do principal acusado do caso. O 
novo defensor gastou um tempo estudan-
do o caso e já conseguiu apresentar cinco 
recursos, todos tentando tirar o cliente do 
júri popular, ou adiar o julgamento. A últi-
ma é a alegação de suspeição do juiz e dos 
promotores que atuam no caso. Seguindo 
a linha que domina boa parte do pensa-
mento do país, o nobre causídico prome-
te não comparecer ao julgamento se seus 
pedidos não forem aceitos. Costumo dizer 
que isso não é justiça. São quase dez anos. 
Muita gente já não se lembra do caso. Por 
outro lado, tem gente que não se esquece. 
Tem a dor de um pai que morreu sem ver 
justiça. Tem a dor de filos, amigos e pa-
rentes, que aguardam a resposta do estado, 
enquanto instituição. Que justiça seja feita e 
que se coloque um ponto final nessa história. 

tem live
Falando nisso, 
estarei conver-
sando um pou-
co sobre o caso 
com o advogado 
Valério Luiz Fi-
lho. Na quinta, 
29, no meu perfil 
do Instagram. A 
partir das 20h30. 

por que?
Sérgio Moro e Eduardo Leite fingem ter 
perdido a vontade pela presidência?

“O primeiro método para 
estimar a inteligência de um 

governante é olhar para os 
homens que tem à sua volta” 

(Nicolau Maquiavel)
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investimentos

Em Anicuns, Ronaldo Caiado inaugura 
obras que somam R$ 3,7 milhões

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou, nesta terça-

-feira (26), duas obras 
realizadas pelo Governo 
de Goiás em Anicuns, na 
região Oeste do Estado. 
Os recursos destinados 
somam R$ 3,7 milhões. 
No município, foram en-
tregues a ampliação do 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário e a recuperação 
asfáltica de duas aveni-
das restauradas com re-
cursos do programa Goi-
ás em Movimento – Eixo 
Municípios, da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra).

“Queremos trazer dig-
nidade e fortalecer os mu-
nicípios do interior, para 
que os prefeitos possam 
dar condições para que a 
população viva com saú-
de, educação, segurança e 

oportunidade de emprego. 
Essa é a interiorização e 
regionalização que que-
ro fazer”, disse Caiado, ao 
ressaltar os investimentos. 
“Não ficamos chorando em 
cima do leite derramado, 
fomos para cima, fomos 
trabalhar”, pontuou, ao fa-
lar das dificuldades finan-
ceiras encontradas pela 
atual gestão.

Na primeira agenda, 
Caiado entregou a amplia-
ção do Sistema de Esgota-
mento Sanitário. O serviço 
tem investimentos de R$ 
2,5 milhões do Governo 
de Goiás e beneficia cer-
ca de 1,5 mil moradores 
dos bairros Boa Esperança, 
Bueno, João Dias, Oeste e 
Parque Angélica. Foram 
construídas duas estações 
elevatórias de esgoto e 9,3 
mil metros de redes cole-
toras, resultando em 634 

novas ligações domicilia-
res. A ampliação garante 
ainda um aumento no ín-
dice de atendimento com 
coleta de esgoto de 47% 
para 53% dos domicílios.

Além de cumprir uma 
das metas do contrato as-
sinado entre a Saneago e o 
município, as obras evitam 
o lançamento irregular de 
esgoto no Córrego Boa Es-
perança. O abastecimento 
com água tratada também 
recebe atenção, mesmo já 

sendo universalizado e be-
neficiando 100% da popu-
lação. Os trabalhos visam 
a conservação e a expan-
são para acompanhar o 
crescimento populacio-
nal e o desenvolvimento 
econômico.

“Isso aqui é uma parte 
de tudo referente a esgo-
to que estamos fazendo 
no Estado. Saímos de 57% 
de cobertura e já estamos 
chegando aos 67%. É um 
crescimento muito rápi-

do em pouco mais de três 
anos. Também não temos 
deixado faltar água em lu-
gar nenhum. Mesmo com 
as maiores estiagens”, dis-
se o presidente da Sanea-
go, Ricardo Soavinski.

Em seguida, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
entregou trechos da re-
cuperação asfáltica das 
avenidas Tocantins e Ma-
rechal Floriano Peixoto. 
O empreendimento teve 
investimento do Tesouro 

Estadual de R$ 1,271 mi-
lhão, que recuperou cerca 
de 54 mil metros quadra-
dos da pavimentação das 
duas vias da cidade.

“Temos de ter parceria, 
só vou governar bem se ti-
ver a ajuda dos vereadores, 
prefeitos, deputados esta-
duais e federais, senadores. 
Sou o governador e tenho 
que ajudar os municípios a 
terem uma trafegabilidade 
melhor para a população 
que lá está”, disse Caiado.

empreendimentos do Governo de 
Goiás envolvem entrega da ampliação 
do Sistema de esgotamento Sanitário 
e recuperação asfáltica de duas 
avenidas, dentro do Programa Goiás 
em Movimento – eixo Municípios
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Governador Ronaldo Caiado, em Anicuns, durante inauguração da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
e a recuperação asfáltica de duas avenidas restauradas com recursos do programa Goiás em Movimento 

cultura

ExpoCavalhadas abre Circuito Cavalhadas 2022

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Cultura (Secult), 
convida a população para 
a ExpoCavalhadas, evento 
gratuito e aberto à comu-
nidade que será realizado 
nesta quarta-feira (27), em 
Goiânia. A exposição mar-
ca a abertura oficial do 
Circuito das Cavalhadas 
2022, que está de volta de-
pois de uma pausa de dois 
anos em razão da pan-

demia. Este ano o roteiro 
contempla 12 municípios 
goianos com investimen-
to de R$ 1,8 milhão. Para 
2023, outras três cidades 
devem entrar no calendá-
rio cultural dos festejos.

Participantes de várias 
cidades estarão na Praça 
Cívica para apresentar os 
objetos e indumentárias 
dos personagens mouros 
e cristãos. Na ocasião, 
será divulgado o calen-

dário completo da festa 
e os nomes dos três mu-
nicípios que entrarão no 
Circuito das Cavalhadas 
em 2023. Também está 
confirmada a presença de 
grupos de Folias do Divi-
no e a entrega de bandei-
ras e coroas ao governa-
dor Ronaldo Caiado.

Haverá ainda apresen-
tações da Orquestra de 

Violeiros de Goiás; Con-
gada de Moçambique de 
Catalão; Congo de Goiás; 
Banda 13 de Maio, de Co-
rumbá; Banda Santa Ce-
cília, de Jaraguá; e Banda 
Phoenix, de Pirenópolis. 
Outro destaque será a rea-
lização de uma cavalgada 
com os participantes das 
Cavalhadas. O passeio terá 
início às 11h, e deve per-

correr centro da capital até 
a Praça Cívica.

À tarde, haverá apresen-
tação das Pastorinhas de 
Pirenópolis e da Banda de 
Hidrollina; representação 
dos Mascarados de Jara-
guá, Pirenópolis e Palmei-
ras; além de Cavalhadi-
nhas (mirim) de Jaraguá e 
Pirenópolis. Na sequência, 
Congada de Niquelândia; 
Catira, de Silvânia; Banda 
do Divino de Goiás e desfi-
le das bandeiras e Coroas; 
Rapto da Rainha, de Posse; 
e Canto da Bandeira do Di-
vino por Lilian Tomazelli 
e violeiro. O violeiro Almir 
Pessoa e o berranteiro Zé 
Capeta encerram o dia.

Interiorização
Dentro do programa de 

Interiorização da Cultura, 
desenvolvido pela Secult 
Goiás, o Governo de Goiás 
vai repassar R$ 1,8 milhão 

para os municípios realiza-
rem as Cavalhadas. No ano 
passado, o aporte foi de R$ 
1,3 milhão. O apoio finan-
ceiro é destinado a Santa 
Cruz de Goiás, São Francis-
co, Pirenópolis, Jaraguá, Pal-
meiras de Goiás, Crixás, San-
ta Terezinha, Hidrolina, Pilar 
de Goiás, Corumbá de Goiás, 
Posse. A cidade de Goiás, 
que retorna ao calendário 
após mais de 70 anos sem 
celebrações, e é a principal 
novidade da temporada.

Para o secretário de 
Cultura de Goiás, César 
Moura, é fundamental 
manter esse legado cul-
tural de Goiás. “Estamos 
ajudando os municípios 
a manterem e ampliarem 
essa festa tradicional que 
movimenta não só nossa 
cultura, mas o turismo e a 
economia da região onde 
ela é realizada”, disse o ti-
tular da Cultura.
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Este ano o roteiro contempla 12 municípios goianos com 
investimento de R$ 1,8 milhão. Para 2023, outras três 
cidades devem entrar no calendário cultural dos festejos

exposição será nesta quarta-feira (27), 
a partir das 8h, na Praça Cívica, em 
Goiânia, com programação gratuita que 
inclui cavalgada e atrações artísticas 
durante todo o dia. este ano, 12 
municípios realizarão as celebrações, com 
investimento de R$ 1,8 milhão do Governo
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segurança

“Temos compromisso de fazer da nossa Guarda 
Municipal a melhor do Brasil”, afirma Rogério Cruz

O prefeito Rogério 
Cruz participou, na 
manhã desta terça-

-feira (26/04), das come-
morações alusivas ao 34º 
aniversário da Agência da 
Guarda Civil Metropolita-
na de Goiânia (AGCMG). No 
evento, realizado no Hall 
Central do Paço Municipal, 
ele apresentou o novo uni-
forme da corporação, e fez 
entrega de instrumentos à 
banda de música.

Ao parabenizar a corpo-
ração pelo 34º aniversário, 
o prefeito destacou a evo-
lução nas três décadas de 
existência, e as conquistas 

referentes a planos de car-
reira. “Temos compromisso 
de fazer da nossa Guarda 
Municipal a melhor do 
Brasil”, disse. Rogério Cruz 
salientou que “agentes res-
ponsáveis pela segurança 
pública merecem valoriza-
ção e otimização do qua-
dro operacional”.

Ele ressaltou esforços 
da gestão para assegu-
rar avanços referentes ao 
plano de cargos e salá-
rios, bem como regulari-
zação da aposentadoria 
especial, e lembrou que 
projetos nesse sentido 
já foram enviados à Câ-

mara Municipal.
O prefeito pontuou, 

ainda, que, em 15 meses 
de gestão, o foco é inves-
timento em áreas estru-
turais do serviço público, 
e comemorou avanços 
na educação, segurança e 
saúde. “Quando há aplica-
ção de recursos em servi-
ços essenciais, quem ga-
nha é a população”, frisou.

O presidente da AGCMG, 
comandante Wellington 
Paranhos, ressaltou o cres-
cimento substancial da 
corporação nos últimos 
anos, apesar de jovem. 
“Temos o papel de polícia 

comunitária, e estamos 
sempre próximos da popu-
lação, a quem acolhemos. 
O efetivo passou pelas 
academias das polícias Ci-
vil e Militar de Goiás, além 
da nossa própria acade-
mia, formalizada há cinco 
anos”, observou.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Goiânia, 
Romário Policarpo, é guar-
da civil metropolitano de 
carreira e pontuou, em dis-
curso, o envio do plano de 
carreira da AGCMG à Casa. 
Ele destacou que a corpo-
ração “é a mais bem paga 
do país, graças a uma po-

lítica salarial implemen-
tada pela gestão”. “Por 
isso, agradeço à gestão 
pelo olhar cuidadoso a 
esta corporação que me 
acolheu e tanto zela pela 
população”, disse.

Atualmente, a AGCMG 
tem efetivo composto por 
1.251 agentes equipa-
dos com 102 viaturas. Os 
veículos atendem a sete 
unidades de comando re-
gional e grupamentos es-
peciais. Elas são: Goiânia 
Mais Segura, que realiza 
ações específicas na região 
da 44, a Guarda Ambiental, 
com operação nos parques 

municipais, a Ronda Muni-
cipal (Romu), o grupo de 
Operações com Cães (GOC-
-K9), e a patrulha Mulher 
Mais Segura, que atende 
e acolhe mulheres vítimas 
de violência doméstica.

Na cerimônia, estive-
ram presentes o chefe 
de gabinete e secretário 
particular do prefeito, 
José Alves Firmino, se-
cretários-executivos da 
Administração, além dos 
vereadores Aava Santia-
go, Cabo Senna, Juarez Lo-
pes, Jefferson Abel e Paulo 
Henrique da Farmácia, 
dentre outras autoridades.

em solenidade realizada no hall do 
Paço Municipal, prefeito destaca 
envio, à Câmara de Vereadores, do 
plano de carreira e regularização da 
aposentadoria especial dos agentes. 
ele apresentou novo uniforme 
da corporação, e fez entrega de 
instrumentos à banda de música 
da AGCMG. “Quando aplicamos 
recursos em serviços essenciais, 
com segurança, quem ganha 
é a população”, ressalta
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Em comemoração alusiva ao 34º aniversário da Guarda Civil Metropolitana, Rogério Cruz 
apresenta novo uniforme da corporação e entrega instrumentos à banda de música da AGCMG 

saúde

Prefeitura de Goiânia imuniza 6 mil crianças contra 
Covid-19 em instituições de ensino municipais

A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação (SME) 
e Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), já vacinou 
cerca de 6 mil alunos con-
tra a Covid-19 em institui-
ções de ensino municipais. 

O número representa mais 
de um terço dos estudan-
tes autorizados a tomar o 
imunizante nas escolas e 
Cmeis da Capital.

O cronograma é defi-
nido em parceria com a 
SMS, com base em dados 

levantados pela SME. O 
propósito é suprir as 
demandas por região, 
e visitar várias escolas 
em um único dia, a fim 
de garantir imunização 
infanto-juvenil dos es-
tudantes e de crianças 

que vivem nas adjacên-
cias das instituições, 
que também podem ser 
vacinadas durante a 
campanha.

Secretaria Municipal 
de Saúde percorre uni-
dades escolares para 

atender alunos de 05 a 
17 anos de idade, desde o 
mês de fevereiro. “Escolas 
são aliadas no cuidado 
com a saúde das crian-
ças. Com esforço de to-
dos, temos vencido essa 
doença”, afirma prefeito 
Rogério Cruz

“Ampliamos o público-
-alvo para que toda a co-
munidade escolar possa 
se imunizar. As doses dis-
ponibilizadas nas esco-
las serão adaptadas para 
cada faixa etária e vão 
garantir, a curto e médio 
prazo, mais segurança 
nos ambientes educacio-
nais”, completa o secretá-
rio de Educação, profes-
sor Wellington Bessa.

Para o público apto a to-
mar a segunda dose da va-
cina durante a campanha 
nas escolas, é necessário 
que os responsáveis levem 
o cartão de vacinação e o 
comprovante da primeira 
dose. Em todos os casos, é 
fundamental a assinatura 
do Termos de Autorização.

Outra orientação da 
SMS é que crianças e 
adolescentes que rece-
beram qualquer outra va-
cina nos últimos 15 dias, 
manifestaram sintomas 
gripais nos últimos 3 dias, 
ou tiveram diagnóstico 
de Covid-19 nos últimos 
30 dias, não sejam imu-
nizadas, e aguardem um 
novo chamamento.
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Prefeitura de Goiânia imuniza 6 mil crianças contra Covid-19 em 
instituições de ensino municipais: número representa mais de 
um terço dos alunos autorizados a tomar a vacina na capital

Número representa mais de um terço 
dos estudantes autorizados a tomar a 
vacina na capital. Secretaria Municipal 
de Saúde percorre unidades de ensino 
para atender alunos de 05 a 17 anos de 
idade, desde o mês de fevereiro. “escolas 
são aliadas no cuidado com a saúde das 
crianças”, afirma prefeito Rogério Cruz
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cinema
Na quarta-feira, 27 de abril, às 14h30, o 

CineMaterna Flamboyant apresenta “Animais 
fantásticos - Os segredos de dumbledore”, 

uma oportunidade para os fãs de Harry Potter 
retornarem ao mundo do bruxo mais uma 

vez. Nesta edição, as 10 primeiras mães que 
chegarem com seus bebês de até 18 meses 

serão presenteadas com cortesias (ingressos 
grátis), que serão distribuídas por ordem 
de chegada meia hora antes do início da 

sessão por uma coordenadora CineMaterna 
devidamente uniformizada

Promoção 
Prorrogada

O Buriti Shopping prorrogou para até o dia 1º 
de maio, a promoção Compre e Ganhe, que 

presenteia o público com 1000 pares de ingressos 
para o evento “Histórias – O Show do Século”. 

Para participar, basta o cliente cadastrar os 
cupons fiscais através do aplicativo do shopping, 

disponível gratuitamente nas plataformas 
PlayStore e Apple Store, depois apresentar o 
CPF no balcão de atendimento, localizado no 

Piso Térreo, em frente às Casas Bahia. Cada CPF 
cadastrado tem direito a um giro na roleta. A 

promoção é válida para compras a partir de R$ 
50 reais realizadas em qualquer loja do shopping 

entre os dias 27 de abril e 1º de maio. O evento 
acontece em Goiânia, no dia 7 de maio, no estádio 

Serra dourada e vai reunir grandes nomes da 
música sertaneja como Leonardo, Bruno e 

Marrone, Zezé di Camargo & Luciano, Jorge e 
Mateus e Chitãozinho e Xororó.

Projeto brasileira 
encabeçada por uma equipe de mulheres com 

forte atuação no setor cooperativista e com 
apoio do Sicoob UniCentro Br, Unimed Goiânia, 

A Pharmacêutica e Medcom, o Projeto Brasileira 
reunirá um time de peso para discutir o papel da 

mulher em diferentes setores durante o lançamento 
da 2ª edição da Revista Brasileira. Com o tema 

“da União para a Cooperação”, a Live acontecerá 
no dia 28 de abril às 19h, e será conduzida pela 

jornalista e apresentadora Manuela Queiroz.

HaPPY land
O paraíso do entretenimento infantil já tem 
data marcada para trazer alegria e diversão 

aos pequenos de Goiânia e região. Com início 
a partir do dia 10 de junho até o dia 31 de julho, 

a Happy Land promete realizar os mais belos 
sonhos das crianças e de seus familiares com 

opções completas de lazer, de forma inédita. Com 
local fixo na Pecuária de Goiânia, a Happy Land 

funcionará aos sábados e domingos, das 16h 
às 21h e foi modelada nos maiores parques de 

diversões e entretenimento do mundo.

Casamento 
em Trancoso 
-  Após 13 anos de 
relacionamento, o 
cantor sertanejo 
Juliano, da dupla 
Henrique e Juliano, 
e sua noiva Mohana 
do Couto se casaram 
nesta segunda-feira 
(25) em Trancoso, na 
Bahia. Com a maestria 
da organização 
da assessoria e 
cerimonial Martínez 
eventos, por Raiza 
Martínez e fotos de 
Michel Castro.

Rainha - 
Andréia Camilo 
Barros foi eleita 
a Rainha da 
expoedéia 2022 
e também irá 
representar 
a cidade no 
concurso Miss 
Goiás 2022. 

Medalha do Mérito Ecológico - O advogado, especialista 
em direito Imobiliário, diego Amaral recebe a Medalha do 
Mérito ecológico Sulivan Silvestre de Oliveira por parte da 
Câmara Municipal de Goiânia. O prêmio deve-se ao seu 
trabalho junto ao mercado imobiliário e urbanístico, 
sempre pautado na preservação, sustentabilidade e 
divulgação das riquezas naturais, ambientais e ecológicas. 
A cerimônia, que ocorre na próxima segunda-feira (2) 
às 17h, será comandada pelo vereador licenciado e atual 
Secretário de educação de Goiânia, Bessa.

Carnaval - O ator Leonardo Miggiorin e a 
influenciadora Mileide Mihaile foram presença no 
Nosso Camarote na Sapucaí, para assistir os desfiles 
das escolas de samba do Rio de Janeiro. 
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Well Dias Divulgacão

Divulgacão



6 quarta-feira, 27 de ABRIL de 2022governo

pelo interior

Expresso Balcão chega a 15 municípios

Já são 15 os municípios 
que aderiram ao pro-
grama Expresso Bal-

cão, do Governo de Goiás, 
e oferecem mediação com 
atendimento presencial 
para os serviços disponí-
veis na plataforma. A par-
ceria com as prefeituras 
possibilita que os usuários 
se conectem com os ser-
viços do portal Expresso 
(www.expresso.go.gov.br), 
com o apoio de um servi-
dor da prefeitura como in-
termediário, o que facilita 
a vida daqueles que não 
possuem acesso à internet 
ou que preferem a intera-
ção presencial.

O Expresso Balcão já 
está em funcionamento 
nas cidades de Carmo do 
Rio Verde, Cristianópolis, 
Divinópolis, Gameleira, 
Goianápolis, Joviânia, Mon-
tividiu, Mundo Novo, Nova 
América, Porteirão, Rio 

Quente, São Domingos, 
São Miguel do Passa Qua-
tro, Silvânia e Varjão. Até o 
final deste semestre serão 
30 cidades, no total.

O programa oferece 
um leque de serviços di-
gitais. É possível realizar, 
por exemplo, alterações de 
CNH ou veículos, consulta 
a boletins de ocorrência, 
segunda via de faturas de 
água e esgoto, emissão de 
carteira de trabalho e pre-
vidência social, consulta a 
débitos por CPF, entre ou-
tras atividades. A iniciativa 
do Expresso Balcão tem 
como objetivo levar aten-
dimento para serviços pú-
blicos estaduais às cidades 
que ainda não possuem 
outro ponto de atendi-
mento físico, como uma 
unidade Vapt Vupt.

Expresso
O Expresso foi criado 

com o propósito de facili-
tar o acesso dos cidadãos 
aos serviços estaduais 
e oferece hoje mais de 
100 atividades, de forma 
digital, por meio do site 
expresso.go.gov.br ou do 
aplicativo Expresso Goiás. 

As demais modalidades 
– Expresso Balcão, Totem 
e Correios – surgiram da 
sensibilidade de ofertar 
o acesso ao Expresso aos 
cidadãos que ainda não 
possuem meios para se 
conectar à internet ou têm 

pouca familiaridade no 
uso de equipamentos tec-
nológicos.

Desenvolvido por meio 
da parceria entre a Secre-
taria de Estado da Admi-
nistração (Sead) e as secre-
tarias de Desenvolvimento 

e Inovação (Sedi) e Geral 
da Governadoria (SGG), o 
Expresso recebe novos 
serviços continuamente, 
com o objetivo de ampliar 
seu alcance e a oferta sim-
plificada de atendimento 
aos usuários.

Programa prevê atendimento 
presencial para serviços digitais 
disponíveis no expresso, com 
auxílio de servidores municipais

Di
vu

lg
aç

ão

Expresso Balcão leva serviços públicos estaduais às cidades que ainda não possuem outro ponto de atendimento físico, como uma unidade Vapt Vupt 

economia

Recolhimento do ICMS em Goiás muda para 
dia 10, anuncia o governador Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caia-
do anunciou, nesta terça-feira 
(26/4), a mudança na data 
para recolhimento do Impos-
to sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS) em Goiás. “O 
prazo muda do dia 5 para 10. 
É compromisso feito”, pon-
tuou durante assinatura da 
instrução normativa realiza-
da na sede da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Goiás 
(Fecomércio-GO).

A alteração no calendá-
rio atende às reivindicações 
de empresários goianos. Em 
2015, a antiga gestão esta-
dual antecipou de 10 para 

todo dia 5 o recolhimento 
do imposto, o que acarretou 
em uma dificuldade econô-
mica para o setor, visto que 
a data coincide com outros 
compromissos financeiros, 
como folha de pagamento 
e impostos federais. O ato 
do Estado, portanto, reduz 
essa sobrecarga. A medida 
entra em vigor já a partir 
do mês de maio.

Caiado explicou que a 
prorrogação do prazo só 
foi possível devido ao pla-
nejamento orçamentário 
e financeiro realizado em 
Goiás nos últimos três anos. 
Nesse período, houve rees-
truturação da máquina pú-
blica e renegociação da dí-
vida. “No momento em que 
conseguimos avançar no 

equilíbrio fiscal, a primeira 
medida que determinei foi 
exatamente essa que acabo 
de assinar. Isso dá ao em-
presário uma maior flexibi-
lidade e alívio no seu fluxo 
de caixa”, relatou

“Essa data é importante 
porque mostra que quando 
se organiza um Estado, con-
segue atender demandas da 
sociedade”, disse a secretária 
da Economia, Cristiane Sch-
midt. Ela definiu o anúncio 

de Caiado como uma troca 
de fluxo de caixa que vai be-
neficiar o setor empresarial. 
“Mostra que estamos fazendo 
isso porque podemos, porque 
arrumamos as contas. Tanto é 
que nunca investimos tanto 
como agora”, completou ao 
revelar que, segundo a Se-
cretaria do Tesouro Nacional, 
Goiás aplicou mais de R$ 4 
bilhões somente em 2021.

O presidente da Feco-
mércio, Marcelo Baiocchi, 

celebrou a mudança da data 
de recolhimento do ICMS: 
“Nada melhor do que boas 
notícias como as de hoje”. O 
representante da entidade 
destacou a importância do 
diálogo que existe entre o 
Estado e o setor. “Tenho cer-
teza que essa é uma forma 
democrática de se achar 
ponto de equilíbrio entre a 
necessidade de arrecadação 
do Estado e a capacidade de 
pagamento do contribuinte”, 

afirmou.
Participaram do evento 

o secretário de Indústria e 
Comércio Joel Sant’Anna 
Braga; o presidente da Goi-
ás Turismo, Fabrício Amaral; 
os presidentes de sindicatos 
filiados à Fecomércio, Cris-
tiano Godinho (Sindilojas), 
Ricardo Rodrigues (Sindtur), 
Irma Alves Fernandes (Sin-
dimaco), Paulo Diniz (Sinat), 
Marco César Chaul (Sindin-
formática), Ademildo Godoy 
(Sindpit-dog), André Luiz 
Ignácio (Sindtur Anápolis), 
Divino Eterno dos Santos 
(Sindego), Nilson Castro Ma-
rinho (Sinfac GO/TO), Mar-
celino Lucena (Sindibeleza), 
Márcio Martins Andrade 
(Sindiposto), Newton Pe-
reira (Sindibares), Geraldo 
Dias Filho (Sindimóveis), 
Gilberto Soares (Agos), 
Danillo Ramos (Abrasel); 
o vice-presidente do Se-
covi, Benjamin Ragonezi; e 
José Antônio Schimit, que 
representou o Conselho 
Regional de Contabilidade.
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Governador Ronaldo Caiado explicou que a prorrogação do prazo só foi possível devido 
ao planejamento orçamentário e financeiro realizado em Goiás nos últimos três anos

Transferência de data atende à 
reivindicação do setor empresarial. “Isso 
dá maior flexibilidade e alívio no fluxo de 
caixa”, explica chefe do executivo goiano
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legislação aérea

Câmara federal aprova retomada da 
gratuidade no despacho de bagagens

a Câmara dos Depu-
tados aprovou nesta 
terça-feira (26), por 

273 votos a favor e 148 
contrários, a retomada do 
despacho gratuito de ba-
gagem de até 23 quilos 
em voos nacionais e de até 
30 quilos em voos interna-
cionais. A mudança faz parte 
de medida provisória que 
reformula a legislação do 
setor aéreo. A matéria segue 
para análise do Senado.

Os deputados aprovaram 
emenda da deputada Per-
pétua Almeida (PCdoB-AC) 
que inclui um dispositivo no 
Código de Defesa do Consu-
midor proibindo as compa-
nhias aéreas de cobrarem 
qualquer tipo de taxa, em 
voos nacionais, pelo des-
pacho de bagagens de até 
23 kg; e em voos interna-
cionais, pelo despacho de 
bagagens de até 30 kg.

“As empresas não fo-
ram verdadeiras quando 
afirmaram que iam baixar 
o preço da passagem se 
nós permitíssemos aqui 
a cobrança da bagagem. 
A maioria desta Casa per-
mitiu, com o protesto de 
um número expressivo 
de Parlamentares, e ago-
ra todos viram que foram 
enganados”, destacou a 
deputada. “Então, é hora 

de cobrarmos das empre-
sas a parte delas. Se elas 
estão cobrando tão caro 
pela passagem, então que 
deem ao cidadão o direi-
to de ter pelo menos uma 
mala despachada de forma 
gratuita”, acrescentou.

Enganados
Diversos deputados se 

disseram “enganados” pe-
las empresas aéreas, que 
defendiam que a cobrança 
pelo despacho de baga-
gem iria diminuir o preço 
das passagens. A medida foi 
aprovada pelo Congresso 
em 2017, mas não assegu-
rou a redução dos preços 
das passagens aéreas.

“Todos os parlamenta-
res do mandato anterior 
que já deliberaram sobre 
essa matéria sabem que 
foram enganados. Nós já 

votamos pela cobrança 
das malas para o baratea-
mento das tarifas das pas-
sagens. Isso não aconteceu. 
As passagens ficaram mais 
caras, a população ainda 
tem que pagar pela mala, 
e não há o serviço adequa-
do até hoje pelas compa-
nhias. Nós estamos fazen-
do justiça nesta noite, na 
Câmara dos Deputados, 
para não haver a cobrança 
da bagagem da população 
brasileira, que já paga uma 
tarifa exorbitante e abu-
siva”, afirmou o deputado 
Sandro Alex (PSD-PR).

Mudanças
A proposta aprovada 

define o serviço aéreo 
como uma atividade de in-
teresse público que, mes-
mo que submetida à regu-
lação, pode ser livremente 

explorada pelos entes pri-
vados. O texto do relator, 
deputado General Peter-
nelli (União-SP), prevê que 
qualquer pessoa física ou 
jurídica poderá explorar 
serviços aéreos, observa-
das as normas do Código 
Brasileiro de Aeronáutica 
(CBA) e da autoridade de 
aviação civil. A proposta 
também muda valores e 
tipos de ações sujeitas a 
taxas pela Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

“Desafios ainda persis-
tem no setor, a exemplo 
do custo crescente com 
combustíveis e desarranjo 
das cadeias de produção 
mundiais, de forma que a 
busca por eficiência e sim-
plificação é crucial para 
melhor saúde financeira das 
empresas de aviação e para 
a prestação adequada dos 

serviços”, justificou o relator.
Segundo o texto, tan-

to as companhias aéreas 
quanto os que prestam 
serviços de intermedia-
ção de compra de pas-
sagem devem fornecer 
as informações pessoais 
do passageiro às auto-
ridades federais compe-
tentes. Mesmo favoráveis 
à medida, deputados da 
base governista argumen-
taram que ainda há mais 
modificações a serem fei-
tas para desburocratizar o 
setor aéreo no país.

“Nós temos ainda muitos 
entraves, muitos problemas, 
mas eu tenho certeza de que 
este é um bom começo para 
se destravar a aviação bra-
sileira, principalmente na 
sua origem, nos aeroclubes, 
nas escolas de aviação e no 
transporte aéreo de menor 

potencial, de menor gran-
deza. Por isso, há incentivos 
claros à aviação geral nes-
ta medida provisória, que 
trarão, com certeza, muitos 
frutos daqui a alguns anos”, 
afirmou o deputado Coro-
nel Tadeu (PL-SP).

Editada pelo governo fe-
deral em dezembro do ano 
passado, a MP já está em 
vigor e foi regulamentada 
pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) com 
as novas condições do 
processo de certificação 
a que devem se submeter 
as companhias interessa-
das em explorar o trans-
porte aéreo no país.

Indisciplinados
O texto de Peternelli 

inclui dispositivo para pu-
nir passageiros indiscipli-
nados. A proposta permite 
que companhias aéreas 
deixem de vender, por até 
12 meses, bilhete ao pas-
sageiro que tenha prati-
cado ato de indisciplina 
considerado gravíssimo. 
A restrição de venda não 
poderá ser aplicada a pas-
sageiros em “cumprimento 
de missão de Estado”, como 
policiais ou militares.

O tema ainda será regu-
lamentado e o texto deverá 
prever também o tratamen-
to dispensado a esse passa-
geiro no momento do ocor-
rido. Essa regulamentação 
também incluirá a forma 
para que os dados de iden-
tificação do passageiro que 
tenha praticado ato gravís-
simo de indisciplina sejam 
compartilhados pela com-
panhia com outras presta-
doras de serviços aéreos.

Mudança faz 
parte de medida 
provisória 
que reformula 
legislação aérea
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Diversos deputados se disseram “enganados” pelas empresas aéreas, que defendiam que a cobrança pelo despacho de bagagem iria diminuir o preço 

economia

Confiança da indústria volta a subir de março para abril

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI), calculado 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), teve alta de 
2,4 pontos de março para 
abril deste ano. Esta foi a 
primeira alta, depois de 
oito quedas consecutivas 

do indicador, que atingiu 
97,4 pontos, em uma esca-
la de zero a 200.

A confiança aumen-
tou entre empresários 
de 11 dos 19 segmentos 
pesquisados pela FGV. 
A alta foi puxada princi-
palmente pelo Índice de 
Expectativas, que avalia 
a percepção do empresa-
riado em relação ao futu-
ro e que subiu 3,2 pontos, 
atingindo 96 pontos.

O componente que 
mais contribuiu para o 

crescimento do Índice de 
Expectativas foi a produ-
ção prevista para os três 
meses seguintes.

O Índice Situação Atual, 
que mede a confiança em 
relação ao presente, avan-
çou 1,4 ponto e chegou a 
98,4. O componente com 
melhor desempenho foi a 
situação atual dos negó-
cios. O Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada 
da indústria recuou 0,4 
ponto percentual em mar-
ço, para 79,8%.
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O componente com melhor desempenho foi a situação atual dos negócios

Foi a primeira 
alta, depois de 
oito quedas 
consecutivas



8 quarta-feira, 27 de ABRIL de 2022mundo

conflito na ucrânia

Rússia alerta para “perigo 
real” da 3ª Guerra Mundial

no dia do encontro 
entre o secretário-
-geral da Organi-

zação das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, e 
o presidente russo, Vladi-
mir Putin, e após a visita 
de dois ministros norte-
-americanos a Kiev, o chefe 
da diplomacia de Moscou, 
Serguei Lavrov, afirmou 
que quer continuar as ne-
gociações de paz com a 
Ucrânia. Ele alertou para o 
“perigo real” de o conflito 
se transformar na Terceira 
Guerra Mundial.

No dia em que o Exérci-
to russo anunciou ter atin-
gido cerca de 100 alvos na 
Ucrânia, incluindo instala-
ções ferroviárias no centro 
do país, numa tentativa de 
impedir o fornecimento 
de armamento, Lavrov 
acusou o presidente 
ucraniano, Volodymyr 

Zelensky, de “fingir” para 
discutir com Moscou.

“É um bom ator. Se 
olhar com atenção e ler 
atentamente o que ele 
diz, encontrará mil con-
tradições”, afirmou Lavrov, 
citado por agências de 
notícias russas. “Mas, con-
tinuamos a conduzir ne-
gociações com a equipe 
ucraniana, e esses conta-
tos prosseguirão”, disse.

Em meio a tensões 
sem precedentes entre 
Moscou e o Ocidente, 
devido à guerra na Ucrâ-
nia, Lavrov alertou para o 
risco da Terceira Guerra 
Mundial. “O perigo é sé-
rio, é real, não podemos 
subestimá-lo”, considerou.

Declarações foram fei-
tas feitas um dia depois 
da visita a Kiev dos secre-
tários Lloyd Austin, da De-
fesa, e Antony Blinken, de 

Estado, dos Estados Uni-
dos (EUA), com o presiden-
te ucraniano, Volodymyr 
Zelenskiy. Foi a primeira 
visita de governantes nor-
te-americanos à Ucrânia 
desde o início do conflito, 
em 24 de fevereiro.

Ao fazer um balanço da 
visita, Austin considerou 

que a Ucrânia pode vencer 
a guerra contra a Rússia, 
se tiver o equipamento e 
o apoio certos. “A primeira 
coisa para ganhar é acredi-
tar que se pode ganhar. E 
eles [os ucranianos] estão 
convencidos de que po-
dem ganhar”, disse o se-
cretário da Defesa norte-

-americano.
Zelensky entregou aos 

representantes dos EUA  
plano de ação para forta-
lecer as sanções contra 
a Federação Russa, ela-
borado pelo grupo inter-
nacional de especialistas 
Yermak-McFaul, criado 
por ele. O plano propõe 

uma extensão das san-
ções contra a Rússia, de 
forma a incluir o petróleo 
e gás, transporte, novas 
proibições na área finan-
ceira e mais restrições à 
atividade das empresas 
estatais russas. Inclui ain-
da o reconhecimento da 
Rússia como Estado pa-
trocinador do terrorismo.

As duas autoridades 
norte-americanas infor-
maram, durante o encon-
tro com Zelensky, que os 
EUA aprovaram US$ 713 
milhões em financiamento 
militar estrangeiro para a 
Ucrânia e 15 países alia-
dos e parceiros.

Desse valor, a Ucrânia 
vai receber US$ 322 mi-
lhões em financiamento 
militar e US$ 165 milhões 
em munições. O restante 
será distribuído pelos pa-
íses-membros da Organi-
zação do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) e outras 
nações que forneceram a 
Kiev apoio militar desde o 
início da guerra.

Chanceler russo diz, no entanto, que 
quer manter negociações de paz
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“É um bom ator. Se olhar com atenção e ler atentamente o que ele diz, encontrará mil contradições”, afirmou Lavrov

saúde

Mundo está “cada vez mais cego” sobre 
transmissão da Covid-19, diz OMS

O diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS), O diretor da 
OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, pede que 
se mantenha vigilância 
sobre infecções pelo co-

ronavírus, que vírus está 
se espalhando com queda 
no número de testes., fez 
um apelo nesta terça-feira 
(26)para que os países 
mantenham a vigilância 
sobre infecções pelo novo 
coronavírus, dizendo que 
o mundo está “cego” para 
como o vírus está se espa-
lhando, por conta da que-
da nos números de testes.

“Enquanto muitos paí-
ses diminuem a testagem, 
a OMS vem recebendo 

cada vez menos informa-
ções sobre transmissões e 
sequenciamento”, disse o 
diretor-geral da organiza-
ção, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus em entrevista co-
letiva na sede da agência 
integrante da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
em Genebra, na Suíça.

“Isso nos torna cada vez 
mais cegos aos padrões de 
transmissão e evolução”, 
acrescentou. Bill Rodriguez, 
diretor executivo do Find, 

um grupo global de auxílio 
que trabalha com a OMS na 
expansão do acesso a tes-
tes, disse que “as taxas de 
testagem despencaram”.

“Temos uma habilidade 
sem precedentes de saber 
o que está acontecendo. E 
hoje, já que a testagem é 
a primeira vítima da de-
cisão global de baixar a 
guarda, estamos nos tor-
nando cegos para o que 
está acontecendo com o 
vírus”,afirmou Rodríguez.
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“Isso nos torna cada vez mais cegos aos padrões de transmissão 
e evolução”, acrescentou Tedros Adhanom Ghebreyesus

diretor-geral da 
organização aponta 
queda no número 
de testes
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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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competição

Liga de vôlei em Aparecida 
atrai times de várias cidades

competição contará 
com a participação 
de times de várias 

cidades do interior goiano 
e até de outros estados. A 
Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Juventude 
apoia a competição.

Equipes de Aparecida 
de Goiânia, Goiânia, Se-
nador, Canedo, Rio Verde, 
Jataí, Inhumas, Mundo 
Novo –GO, Água Boa – MT, 
Brasília-DF e Araguari-MG 
já estão confirmadas na 
competição. Mais de 20 

equipes devem participar 
da 1º etapa da Liga Apare-
cidense de vôlei.

A competição reúne ti-
mes infantil, infanto-juvenil, 
juvenil, adulto, livre e más-
ter. As datas das outras três 
etapas ainda não foram de-
finidas pela organização. Na 
quinta e sexta, as partidas 

serão realizadas a partir das 
19h. No sábado e domingo, 
a partir das 9h com encer-
ramento no início da noite. 
Os jogos serão realizados 
na quadra poliesportiva do 
Sesi Aparecida no Residen-
cial Village Garavelo.

“O vôlei é uma moda-
lidade que cresce bas-

tante em nossa cidade. 
Apoiamos a competição 
e também investimos na 
formação de novos atletas, 
através da iniciação espor-
tiva. No Estação Esporte-
-Cidadania, por exemplo, 
temos escolinhas de vôlei”, 
diz o secretário de Esporte, 
Gerfeson Aragão.

A 1ª etapa da Liga Aparecidense de 
Vôlei, que será realizada entre quinta-
feira, 28, e domingo, 1º de maio
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A competição reúne times infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto, livre e máster. 
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