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O evento teve início às 9 horas, com inauguração do busto de 
Maguito Vilela, obra do artista plástico e escultor goiano Cleider 
de Souza, que fica em frente à entrada principal do prédio
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nova sede da alego é inaugurada

Fábio Faria e Jair Bolsonaro 
reuniram-se com 

representantes do aplicativo
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MOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Garantir uma boa visibilidade daqui até o início do período legal de campanha é o desafio dos candidatos majoritários em Goiás, 
mas, para o ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, trata-se de um verdadeiro drama. O governador Ronaldo Caiado não pre-
cisa fazer nada, a não ser usufruir naturalmente da exposição pública assegurada pelo seu cargo, que, é bom lembrar, é avassalador, 
já que se trata de um chefe de Executivo cujas ações diárias repercutem na vida de milhões de goianas e goianos. O deputado 
federal Major Vitor Hugo, embora em menor proporção, também tem alguma projeção, conforme a agilidade que conseguir impri-
mir ao exercício do seu mandato. O caso de Mendanha é diferente. Ao deixar a prefeitura, ele desapareceu do palco. Fora as redes 
sociais, ele não tem nenhum instrumento para despontar nos meios de comunicação e mesmo no corpo a corpo, pelo menos mas-
sivamente. Simplesmente deixou de existir. Esperneando, ele acha que encontrou a saída ao tentar de aproveitar da leniência 
dos órgãos fiscalizadores como o Ministério Público Eleitoral e a própria Justiça Eleitoral, lançando-se a uma campanha 
extemporânea ostensiva – como fez ao promover uma carreata em Iporá e ao participar de um “showmício” em Aparecida, 
por conta da prefeitura, com palco e artistas sertanejos, a pretexto de comemorar os 32 anos do bairro Jardim Tiradentes.

FoRa Do caRGo, MENDaNHa pERDE a ViSiBiliDaDE
E apEla paRa a caMpaNHa EXtEMpoRÂNEa E ilEGal
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coMEMoRaR aNiVERSÁRio DE BaiRRo É pREtEXto paRa pRoMoVER caNDiDatURa
Imaginem só, leitoras e leitores: Aparecida tem 250 bairros, pouco mais, pouco menos. Festejar o aniversário de alguns, com eventos festivos pagos por verbas públicas, como foi o caso do Jardim Tiradentes, seria uma 
agenda e tanto para qualquer candidato a governador, levando-se em consideração que se trata do segundo maior eleitorado do estado. Na verdade, o que houve no Jardim Tiradentes foi uma irresponsabilidade cavalar 
do prefeito Vilmar Mariano, buscando criar plateia para o seu antecessor em um bairro que os próprios moradores consideram como um dos mais abandonados do município, com as ruas esburacadas, postes com as 
lâmpadas queimadas, mato alto e lixo acumulado em lotes baldios, que servem também para descartar material de demolição. O dinheiro da “comemoração” teria sido muito mais bem aplicado no atendimento dessas 
demandas, que irritam quem habita o setor há anos e anos.

caRREata EM ipoRÁ É caSo FlaGRaNtE DE iNFRaÇÃo À lEGiSlaÇÃo ElEitoRal
A carreata de Gustavo Mendanha em Iporá é um caso flagrante de antecipação ilegal de campanha. Na caçamba de uma pickup, o que é proibido pelo Código Nacional de Trânsito, Mendanha desfilou, acompanhado apenas pela esposa 
Mayara, acenando para escassos moradores atônitos com a figura desconhecida que tentava chamar a sua atenção. Nove veículos acompanhavam o cortejo, melhor dizendo, o féretro. Dá para entender o desespero de Mendanha. Ele 
sumiu da mídia e, nas redes sociais, pelas quais é apaixonado, corre o risco de postar imagens e registros da sua movimentação e assim fornecer provas das suas infrações à legislação eleitoral. Enquanto isso, Caiado domina o noticiário, já 
que é governador, e Major Vitor Hugo dá os seus pulos, na condição de deputado. Os dois evitam exageros. Caiado, por isso mesmo, deixou de comparecer aos mutirões do governo do Estado, que atraem multidões, eliminando o risco de 
denúncias – exatamente o contrário do que Mendanha está fazendo, com o gravame de que, em Aparecida, recebe a cobertura do prefeito Vilmar Mariano, acumpliciados os dois na mesma prática eleitoral irregular.

EVENtoS EM Rio VERDE FoRaM opoRtUNiDaDE paRa caiaDo SE aFiRMaR
Foi, seguramente, um dos maiores e melhores discursos que Ronaldo Caiado fez em sua longa e alentada vida pública de 36 anos: a fala em Rio Verde, sob vaias da claque 
montada pelo deputado federal Major Vitor Hugo, mostraram a dimensão e a fibra de um verdadeiro líder, além de mais uma vez deixar plana e clara a coerência de uma 
biografia que pode ser passada no pente fino sem revelar nenhuma mácula. Ora, dirá alguma leitora ou leitor, são elogios e ainda por cima exagerados. Não, respondo. São 
constatações ajustadas à realidade. Nem concordo inteiramente com o que Caiado disse, com as suas posições duras e radicais em relação às esquerdas, embora reconheça 
que em muitas colocações ele está coberto de razão. Apenas identifico o seu compromisso intransigente com as suas origens ruralistas, em bases racionais e, agora como 
governador, apresentando-se como um humanista radical – haja vistas ao conteúdo dos seus programas sociais, muito mais eficazes e solidários do que quaisquer outros 
jamais intentados na história de Goiás. É uma demonstração de sensibilidade que dificilmente se vê em governantes pelo Brasil afora.

cURRícUlo Do GoVERNaDoR, QUaNto ao ENFRENtaMENto À ESQUERDa, É ÚNico
O governador Ronaldo Caiado, em Rio Verde, aproveitou a visita do presidente Jair Bolsonaro para puxar o seu currículo de filiação às lutas ideológicas no país e o esfregou na cara do espertinhos de ocasião 
que buscam se aproveitar da onda direitista, mas nunca correram riscos para se engajar na guerra das ideias. Havia vários ali no palanque. Não é o caso, contudo, do presidente Jair Bolsonaro, que deu exemplo 
ao ouvir respeitosamente o discurso. O problema dele é outro: refém das suas convicções retrógradas, sua visão e ação, como político, acabam permeadas por uma antropofobia perversa – o presidente não 
tem empatia emocional e costuma tratar o próximo, como se viu na sua postura genocida na condução da pandemia no país, como descartável. Caiado foi e é o contrário desse tipo de gente.
Vaias – de bolsonaristas ou de esquerdistas – deixaram de ser espontâneas no Brasil, passando a instrumento para calar o debate e produzir factoides. Segundo o presidente da Assembleia Lissauer Vieira, que 
é de Rio Verde e conhece a região como a palma da mão, o que houve “foi, sim, uma claque do deputado Vitor Hugo, que chegou com a intenção de constranger o governador”. Lissauer ainda acrescentou que 
“o produtor rural de verdade conhece e respeita a história de Caiado como líder ruralista e seu trabalho para reestruturar Goiás”. Palavras sábias, que resumem o ocorrido. e não precisam de complemento. 
Nada mais, nada menos do que uma oportunidade que surgiu e o governador abocanhou com maestria e, novamente, com grande coragem pessoal, sem dúvida sua marca mais forte.

NoVo pREFEito DE apaREciDa É pEQUENo, pRoViNciaNo E iNapto paRa a GEStÃo
Não é todo dia que alguém assume a prefeitura do segundo maior centro urbano do Estado e… é completamente ignorado pela mídia, além de, quanto às suas próprias iniciativas, não ser capaz de dar uma reles declaração apontando quais são as 
suas ideias, propostas e rumo que pretende dar para a administração. Sim, parece mentira, mas é o caso de Vilmar Mariano, anão político que assumiu a prefeitura de Aparecida em substituição a Gustavo Mendanha. Aliás, ser político em Aparecida 
é uma condição que não recomenda ninguém. Em 100 anos de história, a se completar no próximo dia 11 de maio, a cidade não gerou ninguém que tenha se mostrado acima do provincianismo e da pequeneza de uma corrutela. Tanto que o melhor 
prefeito que o município já teve, disparadamente, chegou de fora – Maguito Vilela, cujo trabalho foi desmanchado pelo sucessor que teve a infelicidade de escolher.  Mendanha trouxe de volta tudo o que de negativo foi afastado e corrigido nos 
mandatos de Maguito. Ora, direis, houve Ademir Menezes, que chegou a vice-governador de Goiás. Verdade e ele merece cumprimentos pela conquista heroica, mas daí não passou e só conseguiu andar para trás.

VilMaR MaRiaNo É cHaMaDo DE “VilMaRZiM”, o QUE JÁ  iNDica o SEU taMaNHo
O novo prefeito de Aparecida Vilmar Mariano é conhecido como Vilmarzim. Apelidos diminutivos, como se sabe, têm a função de rebaixar ou, como parece ser o caso, apontar para a falta de tamanho ou visão. Se isso é ver-
dade ou não, o fato de Vilmarzim não ter tido a sua ascensão registrada pela imprensa estadual e também não ter sido capaz de se impor, mesmo com a importância institucional do cargo que passou a ocupar, tem muito 
significado. No fundo, ele é o mesmo que Mendanha, com a diferença do marketing exacerbado que promoveu o seu antecessor – um prefeito que bateu todos os recordes ao não cumprir nenhuma das promessas que fez 
em duas campanhas e não construir uma única obra ou deixar alguma realização para identificar a sua gestão. Podem anotar, leitoras e leitores: o que vem aí em Aparecida é a continuidade desse desastre administrativo.
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Palácio Maguito Vilela

Em dia histórico, nova sede do 
Legislativo é entregue à sociedade

após 20 anos de sua 
idealização e 17 anos 
do início da cons-

trução, foi entregue oficial-
mente ao cidadão goiano, 
na manhã desta quarta-
-feira, 27 de abril de 2022, o 
Palácio Maguito Vilela, nova 
sede da Assembleia Legis-
lativa do Estado de Goiás 
(Alego). O ato foi prestigiado 
por diversas autoridades que, 
ao lado do presidente da 
Casa, deputado Lissauer Viei-
ra (PSD), fizeram da solenida-
de um momento marcante 
para a história do Poder Le-
gislativo e do próprio estado.

O evento teve início às 9 
horas, com o ato protocolar 

de hasteamento das ban-
deiras e execução do Hino 
Nacional. Em seguida, hou-
ve a inauguração do busto 
de Maguito Vilela, obra do 
artista plástico e escultor 
goiano Cleider de Souza, 
que fica em frente à entrada 
principal do prédio. Então 
as autoridades procederam 
a um dos momentos mais 
simbólicos do evento: o cor-
te da fita inaugural da nova 
sede. A partir daí, a Casa 
foi, oficialmente, declarada 
aberta ao povo goiano.

Já dentro do prédio, os 
convidados participaram da 
inauguração da galeria dos 
ex-presidentes e do descer-

ramento da placa em home-
nagem aos 41 deputados 
da 19ª Legislatura. Das 63 
fotos da galeria dos ex-pre-
sidentes, 15 novas foram 
acrescentadas, dentre elas, 
13 cópias das que estão na 
antiga sede do poder Legis-
lativo na cidade de Goiás, no 
período em que essa foi ca-
pital do estado. Outras duas 
fotos foram restauradas. To-
das as imagens são trabalho 
do artista plástico Amaury 
Menezes, inclusive a mais 
recente, do atual presidente 
da Assembleia Legislativa.

Chefe do 
Legislativo

Em seu discurso, Lissauer 
Vieira fez uma retrospectiva 

da história da construção 
da nova sede e disse que a 
construção do Palácio Ma-
guito Vilela representa a 
coroação da sua liderança e 
gestão comprometida com 
todos os Poderes do Estado 
de Goiás, e, especialmen-
te, com a população. “Esta 
nova Casa agora faz parte 
da história do povo goia-
no, que junto com o Par-
lamento constrói o futuro 
de Goiás. A Assembleia 
representa todos cidadãos, 
todos os municípios, e aqui 
dialogamos sobre todos os 
assuntos que impactam na 
vida da população”, desta-
cou o presidente.

Lissauer Vieira fez, tam-
bém, questão de agradecer 
ao governador Ronaldo 

Caiado (UB). “Quero dizer 
da minha alegria e gra-
tidão por estar apoiando 
uma gestão comprometi-
da com o povo de Goiás, 
numa gestão harmoniosa 
e transparente.” Ele lem-
brou que muitas pessoas 
não acreditaram que a 
obra pudesse ser entregue 
na atual gestão. “Mas fo-
mos firmes, determinados, 
e hoje estamos colhendo 
os frutos dessa postura. É 
a realização de um sonho 
que foi sonhado por mui-
tos”, destacou o presidente.

Lissauer falou, ainda, so-
bre o reconhecimento feito 
na denominação da nova 
sede do Parlamento goia-
no. “Maguito Vilela foi uma 
grande perda para Goiás. 

Hoje temos a honra de 
prestar a ele a nossa mais 
sincera homenagem.” Em 
nome da família, Vanessa 
Carvalho Vilela, filha do po-
lítico homenageado, fez o 
agradecimento pelo reco-
nhecimento do trabalho de 
seu pai. “Essa é, sem dúvida, 
a homenagem recebida que 
mais o alegraria, pois foi 
aqui, nesta Casa de Leis, que 
ele se projetou para seguir 
em frente na sua carreira 
política sempre vitoriosa. 
Hoje, compartilhamos nos-
so agradecimento e grati-
dão por esta homenagem 
prestada. Entendendo que 
se trata de um reconheci-
mento ao trabalho e histó-
ria de um homem que lutou 
por justiça social.”

depois de 17 anos do início da obra, a 
nova sede da Assembleia Legislativa 
foi entregue à população na manhã 
desta quarta-feira, 27. “Um momento 
de grande expectativa, diante da 
importância e do marco que essa 
construção representa para a história 
do Legislativo. A realização de um 
sonho, idealizado pelo ex-presidente 
Samuel Almeida”, celebrou o 
presidente Lissauer Vieira
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Ronaldo Caiado ressaltou a importância da obra para a dignificação da política em nosso estado, numa casa que é do povo goiano

O trabalho foi paralisado 
por três vezes, sendo a úl-
tima delas em 2015, com a 
rescisão do contrato com a 
construtora. Entre 2017 e 
2018, foi criado um grupo 
de trabalho, dentro da Ale-
go, que elaborou o plane-
jamento de retomada das 
obras, com uma revisão 
geral de todos os projetos, 
já obsoletos, da nova sede. 
Uma nova licitação foi rea-
lizada e as obras foram re-
tomadas no início de 2019, 
momento que foi um ver-
dadeiro divisor de águas: a 
partir daí os serviços não 
pararam e houve, inclusive, 
a antecipação da entrega 
do prédio, em oito meses.

Durante a cerimônia de 
entrega, o engenheiro civil 
João Luís Félix, presiden-
te da JL Construções Civis, 
comemorou o resultado 

do trabalho da empresa, 
apesar de desafios como a 
pandemia em decorrência 
da covid-19, e problemas 
como falta de materiais 
e do aumento dos custos 
de insumos de construção 
civil. Segundo Félix, no 
decorrer dos últimos três 
anos, mais de mil colabo-
radores, dos quais, cerca de 
90% são de Goiânia, esti-
veram, ininterruptamente, 
envolvidos no desenvol-
vimento até a entrega da 
obra. “Pela sua comple-
xidade, pela sua forma 
e pelo seu sistema todo, 
como vocês puderam ver 
no vídeo de automação, é 
uma obra na qual, durante 
esses três anos, nós traba-
lhamos de sol a sol, para 
chegarmos nesse dia com 
esse sentimento do dever 
cumprido”, afirmou.

Estrutura 
O Palácio Maguito Vilela 

tem área total construída 
de 44.528,71 m² e torna 
possível à população acom-
panhar, ainda mais de perto, 
as atividades desenvolvidas 
na Casa. O novo plenário, 
por exemplo, teve a galeria 
ampliada e, agora, passa 

a contar com capacidade 
para mais de 200 pessoas. 
A estrutura conta, ainda, 
com uma sala dedicada à 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ), dois 
miniplenários, um auditório 
com capacidade para 600 
pessoas, 11 salas de comis-
sões temáticas, cinco salas 

de reuniões, além de 44 ga-
binetes para os deputados, 
seis gabinetes dedicados à 
Mesa Diretora, mais Escola 
do Legislativo, restaurante-
-escola, lanchonetes, área 
de atendimento de saúde, 
departamentos administra-
tivos e presidência.

Outro diferencial da nova 

Casa é a disponibilidade de 
estacionamento. Uma das 
principais reclamações dos 
visitantes, em relação ao pré-
dio anterior – Alfredo Nasser 
– era quanto à falta de vagas, 
principalmente para as co-
mitivas do interior do estado. 
Questão que será soluciona-
da pelas mais de mil vagas de 
estacionamentos oferecidas 
no Palácio Maguito Vilela.

O cuidado com a susten-
tabilidade também é uma 
referência: o prédio conta 
com sistema de captação 
de água gerada pelo sis-
tema de ar-condicionado e 
da chuva; área permeável 
e 20 caixas de recarga; uso 
de ventilação e iluminação 
natural em áreas comuns, 
reduzindo consumo de 
energia; e estrutura para 
coleta seletiva e separação 
total de resíduos. 
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O evento teve início às 9 horas, com inauguração do busto de Maguito Vilela, obra do artista 
plástico e escultor goiano Cleider de Souza, que fica em frente à entrada principal do prédio.

A construção da nova sede teve início, em 2005, na gestão de Samuel 
Almeida, que fez o lançamento da maquete e da pedra fundamental
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nova sede da alego

“Um sonho concretizado”, Lissauer Vieira

“Um sonho de vá-
rias legislaturas 
e concretizado 

hoje. Sem dúvidas, mais 
um dia histórico da nossa 
gestão”. Foi dessa forma 
que o presidente da As-
sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego), deputado 
Lissauer Vieira (PSD), clas-
sificou a entrega  oficial do 
Palácio Maguito Vilela, a 
nova e primeira sede pró-
pria do Poder Legislativo, 
realizada na manhã des-
ta quarta-feira, 27. O ato 
contou com a presença de 
autoridades políticas e re-
ligiosas de todo o estado, 
entre elas o governador 
Ronaldo Caiado, o arcebis-
po Metropolitano de Goiâ-
nia, Dom João Justino, e lí-

deres dos demais Poderes.
Após a visita pelas no-

vas instalações do Palácio 
Maguito Vilela, o presi-
dente da Alego concedeu 
entrevista coletiva e des-
tacou, aos jornalistas e 
veículos de comunicação 
presentes, o compromisso 
firmado junto aos parla-
mentares e toda a socieda-
de goiana de entregar, ain-
da dentro de sua gestão, o 
novo prédio do Legislativo 
goiano. Segundo ele, um 
“grande desafio”, supera-
do graças a responsabili-
dade e ao empenho, não 
só da Mesa Diretora, mas 
de todos os deputados da 
19ª Legislatura.

“Quando retornamos 
com a obra, muitas pesso-

as não acreditaram que ela 
pudesse ser entregue. Foi 
um grande desafio, enfren-
tamos dois anos de pande-
mia, tivemos dificuldades, 
mas fomos firmes, sempre 
com muito respeito e di-
álogo, cobrando de todos 
os envolvidos a celeridade 
na construção e hoje esta-
mos aqui entregando esse 
belíssimo prédio. Tudo isso 
só foi possível graças ao ir-
restrito apoio de todos os 
colegas deputados, dire-
tores e servidores que es-
tiveram sempre ao nosso 
lado, lutando com a gente 
e fazendo parte desse so-
nho”, ressaltou Lissauer.

O presidente da Ale-
go evidenciou, ainda, o 
comprometimento de to-

dos os colaboradores e 
operários envolvidos na 
construção da nova sede 
e afirmou que uma placa 
com o nome de cada um 
deles será confeccionada 
como forma de reconhe-
cimento pelo trabalho e 
por toda dedicação. “Não 
posso deixar de destacar 
aqui também todos os en-
volvidos nessa obra. Foram 
mais de mil funcionários 
que se dedicaram ao má-
ximo. Por isso, nós faremos 
uma placa com o nome de 
cada um deles como forma 
de homenagear e agrade-
cer pelo empenho e zelo 
com a nossa nova sede. 
Eles também fazem parte 
dessa história”, salientou o 
presidente da Alego.

Eleições 2022
Outro ponto abordado 

durante a entrevista cole-
tiva diz respeito ao pleito 
eleitoral desse ano, sobre-
tudo, no que tange a uma 
possível candidatura do 
líder do Parlamento esta-
dual ao Senado Federal. 
Durante a solenidade de 
inauguração da nova sede 
da Alego, o deputado es-
tadual Amauri Ribeiro 
(UB) entregou ao gover-
nador Ronaldo Caiado um 
ofício assinado por todos 
os parlamentares da base 
defendendo a presença 
do chefe do Legislativo 
goiano como candida-
to único ao Senado pela 
chapa governista.

Questionado sobre a 

sua participação nas elei-
ções deste ano, especial-
mente após a entrega do 
documento ao chefe do 
Executivo, Lissauer agra-
deceu o reconhecimento 
dos colegas parlamen-
tares e afirmou que essa 
decisão só poderá ser 
tomada posteriormente. 
“Mais uma vez, os depu-
tados me surpreenderam 
com esse gesto de cari-
nho e reconhecimento. Eu 
nunca fui um homem de 
me acovardar e de correr 
de nenhum desafio, mas 
vejo que preciso primei-
ramente me consultar 
com Deus e com a minha 
família. Se for da vontade 
de Deus, o futuro está aí”, 
disse Lissauer Vieira.

em entrevista coletiva após a solenidade de entrega da nova sede da Alego, o presidente da Casa, Lissauer 
Vieira, destacou os desafios e o empenho da 19ª Legislatura para concluir o prédio do Poder Legislativo
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“Quando retornamos com a obra, muitas pessoas não acreditaram que ela pudesse ser entregue. Foi um grande desafio, enfrentamos dois anos de pandemia, tivemos dificuldades, mas fomos firmes”, ressaltou Lissauer

Última sessão deliberativa de abril, nesta quinta-feira, 28, 
tem pauta de votação com projetos parlamentares e do TCE
A Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego) re-
aliza nesta quinta-feira, 28, 
a última sessão ordinária 
do mês de abril. Na pau-
ta de votação constam 58 
processos legislativos aptos 
à apreciação. Nas demais 
sessões realizadas duran-
te a semana, os deputados 
promoveram debates e 
votaram 139 matérias, 48 
delas em fase definitiva, 

sendo duas assinadas pela 
Governadoria e 46 de au-
toria de deputados.

Dentre os processos em 
pauta para votação hoje, 
57 são de iniciativa parla-
mentar, sendo que 13 deles 
estão aptos para votação 
definitiva e 43 em fase de 
primeira apreciação. Há, 
ainda, na pauta, para apre-
ciação única, uma apresen-
tação à Câmara dos Deputa-

dos de Proposta de Emenda 
à Constituição Federal (PEC) 
e um processo referente a 
prestação de contas, refe-
rente ao exercício de 2018, 
do Tribunal de Contas do Es-
tado de Goiás (TCE-GO).

Dentre os processos le-
gislativos em pauta para 
votação definitiva, des-
taque para o projeto de 
lei nº 2380/19, que visa 
proibir a exposição de 

foto oficial do governador 
do Estado em repartições 
públicas. A iniciativa se dá 
pelo entendimento de que 
a exposição da imagem do 
chefe do Poder Executivo 
ofende os princípios repu-
blicanos constitucionais 
da impessoalidade.

Segundo o autor da ma-
téria, deputado Bruno Pei-
xoto (UB), tais princípios 
devem guiar a atuação do 

administrador público, o 
que faz com que a inser-
ção de nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem 
promoção pessoal de au-
toridades ou serviços pú-
blicos, na publicidade de 
ações, programas, obras, 
serviços e campanhas dos 
órgãos públicos, se traduza 
em uma prática punível e 
que gera gastos desneces-
sários ao erário público.

Essa prática de pro-
moção pessoal já é ve-
tada pela Constituição 
Federal, e a incorporação 
desse projeto ao corpo da 
Lei (8429/92) permitirá a 
aplicação de penalidade 
aos infratores e eliminar 
os gastos desnecessá-
rios costumeiramente 
arcados pelo orçamen-
to público com a con-
fecção dessas fotos.
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Gostinho Bão 
de arraiá

O mês de junho está chegando e 
depois de dois anos  sem serem 

realizadas devido a pandemia, 
as Festas Juninas voltam com 
toda a alegria e delícias.Com 

um portfólio amplo de produtos 
reconhecidos e típicos para as 

festas juninas, a Velly e a Produtos 
Paulista esperam fazer o “Gostinho 

Bão de Arraiá”. e para entrar no 
clima junino, as marcas estão 

investindo nos pontos de vendas, 
com campanhas, material de 

caracterização como bandeirolas, 
casinhas, além de degustações e 
mídias sociais. estão disponíveis 

ao público receitas rápidas e fácies 
com vários ingredientes juninos 

que compõem o portfólio da 
Velly e da Produtos Paulista. de 

acordo com o gerente de Trade e 
Marketing, Bruno Costa Zenha, 

o período junino de três meses – 
maio a julho – é um ciclo sazonal e 

um dos mais importantes.

império endurance 
Brasil

O Autódromo Internacional de 
Goiânia será palco mais uma vez 

do Império endurance Brasil, cuja 
primeira etapa será neste sábado 

(30). A corrida terá a duração de 
quatro horas, divididos em sete 

categorias, mais geral Participam 
da corrida carros como GT- Ferrari, 

Porsche, McLaren, BMW, entre 
outras, além de protótipos. Para a 

organização do evento, a categoria 
tem atraído cada vez mais o 

interesse da mídia especializada e 
os fãs do automobilismo e este ano, 

promete muitas novidades.

som de amiGos
em ação de solidariedade e 

irmandade, os músicos goianos 
Henrique Oliveira, Anderson 

Richards, João Marcelo, Julinho 
Spicacci, Walter Carvalho e 

Júnior Seabra se reúnem em uma 
apresentação única e especial no dia 

28 de abril no Bar Cerrado Cervejaria, 
com o projeto Som de Amigos. O 

show tem como finalidade apoiar o 
cantor Sandro Toledo, que passa por 

um tratamento de saúde e segue 
impossibilitado de se apresentar.

Cerimônia - Neste 
último final de 
semana foi celebrado 
o casamento da 
empresária Lessane 
Neto Muniz e o 
agrônomo Waldemar 
Francelim, comandado 
pelo cerimonial José 
Bonfim, na Fazenda 
Nova Conceição, em 
Anápolis. O casal reuniu 
amigos e familiares 
em um casamento dos 
sonhos. Na foto junto 
com os noivos, o casal 
Bianka Muniz e Pedro 
Machado.

Histórias - O estádio Serra dourada vai 
sediar no dia 7 de maio, a partir das 19h, o 
‘Histórias - O Show do Século’. Contando 
com a apresentação da Brahma e patrocínio 
Chivas, Fujioka e Samsung e com a produção 
da agência Box dream. Reconhecido como 
um dos melhores encontros da música 
brasileira, o show é responsável por trazer 
de volta as lembranças inesquecíveis e criar 
novas memórias para o futuro. O palco será 
tomado por Leonardo, Bruno & Marrone, 
Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho 
& Xororó e Jorge & Mateus. Os ingressos 
podem ser adquiridos pelo site www.
ticketou.com e as informações por meio do 
instagram oficial do evento @historias.

DVD - O cantor sertanejo Marcos Bisioli  se uniu ao goiano 
Vini, dando início a dupla Vini e Bisioli. A nova dupla grava no 
próximo dia 2 de maio, o  primeiro dVd, dois Sonhos Se Tornando 
Realidade, que contará com as participações de George Henrique 
& Rodrigo, Ph & Michel e Cléber & Cauan. A gravação ao vivo será 
no Tatu Bola, localizado no Setor Marista, em Goiânia.

CASACOR Goiás 2022 - O chef Ian Baiocchi está 
de volta à CASACOR Goiás. Ian assina o restaurante 
da mostra, que comemora 25 anos e será realizada, 
novamente, na área anexa ao Flamboyant Shopping. 
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Cristiano Tavares e Leo Fotografias

Divulgação Divulgacão

Fernando Veler
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Prefeitura de Goiânia entrega de cartões da terceira 
etapa do Renda Família + Mulher, na Região Norte

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Muni-

cipal de Políticas para as 
Mulheres (SMPM) reali-
zou, na tarde desta quar-
ta-feira (27/04), mais 
uma entrega de cartões 
da terceira etapa do pro-
grama Renda Família + 
Mulher. O evento na Es-
cola Municipal Amâncio 
Seixo de Brito, no Jardim 
Balneário Meia Ponte, 

contemplou 683 mulhe-
res, que aproveitaram a 
ocasião para agradecer 
a prefeitura pela conces-
são do benefício.

O programa Renda Fa-
mília +Mulher é um proje-
to criado exclusivamente 
para mulheres residentes 
na capital que estejam 
em situação de vulnera-
bilidade em decorrência 
da pandemia. Para cada 
beneficiada, são repassa-

dos R$ 1,8 mil, divididos 
em seis parcelas de R$ 
300, creditadas no dia 10 
de cada mês.

Na primeira e segun-
da etapas de entregas 
dos cartões, realizadas 
em dezembro e feverei-
ro, respectivamente, mais 
de 8 mil mulheres foram 
contempladas. A expec-
tativa é de que, ao final 
da terceira etapa, cujas 
distribuições se encerram 

na próxima segunda-feira 
(02/05), mais de 13 mil 
residentes na capital se-
jam beneficiadas.

A secretária munici-
pal de Políticas para as 
Mulheres, Tatiana Lemos, 
ressaltou que o cartão já 
está com a primeira par-
cela liberada. Pontuou, 
em seguida, que a SMPM, 
além dos atendimentos 
jurídicos, psicológicos e 
encaminhamentos aos 

serviços de proteção, ofe-
rece às mulheres cursos 
de capacitação. “Nossa 
sede fica no Centro, aco-
lhe vítimas de violên-
cia doméstica, presta as 
orientações necessárias, 
e propicia independência 
financeira através de cur-
sos gratuitos em diversas 
áreas”, disse.

A dona de casa Bren-
da Oliveira, de 21 anos, 
afirmou que, “para nós, 
que não trabalhamos, é 
de grande ajuda e, como 
é um benefício para mu-
lheres, me sinto acolhi-
da e valorizada”.

Alessandra Cardoso da 
Silva, de 26 anos, também 
esteve entre as mulheres 
beneficiadas, e comparti-
lhou a mesma impressão. 
“Esse tipo de programa é 
muito eficaz, porque chega 
exatamente a quem pre-
cisa”, observou. Já Teresa 
Cláudia Alves, de 40 anos, 
anunciou: “Saio daqui di-
reto para o supermerca-
do para fazer as compras 
que tanto precisava”.

A lista completa com 
os nomes das beneficia-
das está disponível no 
site da prefeitura (www.
goiania.go.gov.br/renda-
-familia-mais-mulher).

evento na 
escola Municipal 
Amâncio Seixo 
de Brito, no 
Jardim Balneário 
Meia Ponte, 
marca terceira 
distribuição do 
auxílio no valor 
de R$ 1,8 mil, 
dividido em 
seis parcelas 
de R$ 300, 
creditadas no 
dia 10 de cada 
mês. “Programa 
acolhe mulheres 
em situação de 
vulnerabilidade 
que foram ainda 
mais prejudicas 
pela pandemia”, 
destaca Tatiana 
Lemos
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Moradoras beneficiadas pela terceira etapa do programa Renda Família + Mulher, em remessa com 683 cartões entregues nesta quarta-feira 
(27/04), na Região Norte da capital, ressaltam gratidão à Prefeitura de Goiânia pelo benefício: “Programa acolhe mulheres em situação de 
vulnerabilidade que foram ainda mais prejudicas pela pandemia”, destaca secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Tatiana Lemos

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, participou da 
solenidade de inaugura-
ção do Palácio Maguito 
Vilela, nova sede da As-
sembleia Legislativa de 
Goiás, na manhã desta 
quarta-feira (27/04).

Na solenidade, Rogério 
fez elogios ao ex-gover-
nador e disse que lamenta 
não ter tido a oportunida-
de de aprender mais com 
ele na prefeitura. Os dois 
foram eleitos na mesma 
chapa para administrar 
Goiânia, em outubro de 
2020, mas Maguito faleceu 
em janeiro de 2021.

“Aprendi muito com 
Maguito Vilela, durante 
os meus dois mandatos 
de vereador e no come-
ço da campanha para 
prefeito”, afirma Rogério 
Cruz. “Ele me ensinou 
que os homens públicos 
devemos sempre colocar 
o cuidado para com as 

pessoas como prioridade. 
É uma lição que pratico 
desde o primeiro dia da 
nossa gestão”, ressalta.

O prefeito diz que to-
mou a decisão de ampliar 
os investimentos em inclu-
são social, saúde e educa-
ção com base em compro-
missos que ele e Maguito 

assumiram na campanha.
“Com a boa equipe que 

temos na Prefeitura de 
Goiânia, vamos cumprir, ao 
longo do mandato, todo o 
plano de governo anun-
ciado por ele. E guardarei 
as suas palavras e ensina-
mentos”, completa o pre-
feito, emocionado.

Na solenidade desta 
segunda-feira, Rogério 
lembrou que a Prefeitu-
ra de Goiânia contribuiu 
para que a Assembleia 
Legislativa hoje inaugu-
rasse a nova sede. Em 
2001, a administração 
municipal cedeu a área 
em que o prédio foi cons-

truído. “Foram anos de 
trabalho árduo, caracte-
rizado pela força de von-
tade em realizar o melhor 
para os goianos”, pontua.

Assembleia 
vizinha ao Paço

Rogério Cruz brincou 
com o fato de a Assem-
bleia Legislativa agora 
funcionar a poucos me-
tros do Paço Municipal, 
onde estão alguns dos 
principais órgãos da pre-
feitura, e prometeu visitar 
sempre os deputados para 
apresentar demandas de 
interesse dos goianienses: 
“Agora somos vizinhos”.

O governador Ronaldo 
Caiado destacou o as-
pecto histórico que tem 
a inauguração da nova 
sede do poder Legislativo 
estadual, em funciona-
mento em Goiás desde 
1895. “Nenhum poder 

representa o povo na sua 
totalidade a não ser o Po-
der Legislativo”, destaca.

Representaram Maguito 
Vilela na homenagem um 
dos filhos dele, o ex-depu-
tado federal Daniel Vilela, 
e a viúva, Flávia Teles.

O arcebispo de Goiâ-
nia, João Justino, e o pas-
tor Josué Gouveia aben-
çoaram o prédio, durante 
a solenidade. Em seguida, 
inaugurou-se a galeria 
com fotos dos ex-presi-
dentes da Assembleia Le-
gislativa – que se fizeram 
representar por Sebastião 
Tejota, Samuel Almeida, 
Jardel Sebba, Fábio de 
Sousa e Helio de Sousa. 
Todos os retratos foram 
produzidos pelo artista 
plástico Amaury Mene-
zes. Também ocorreu o 
descerramento da pla-
ca em homenagem aos 
41 deputados da 19ª 
Legislatura.
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Prefeito Rogério Cruz participa de inauguração da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás, que leva nome 
do ex-governador Maguito Vilela: “Ele me ensinou que os homens públicos devem priorizar o cuidar das pessoas” 

Rogério Cruz participa da inauguração do Palácio 
Maguito Vilela, nova sede da Assembleia Legislativa
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Adiamento de comunidades no WhatsApp é 
decisão global, diz ministro das Comunicações
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Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários com NIS final 9

A Caixa Econômica Federal 
paga hoje (28) a parcela 
de abril do Auxílio Brasil 
aos beneficiários com Nú-
mero de Inscrição Social 
(NIS) de final 9. O valor 
mínimo do benefício é R$ 
400. As datas seguem o 
modelo do Bolsa Família, 
que pagava nos dez últi-
mos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá 
consultar informações so-
bre datas de pagamento, 
valor do benefício e com-
posição das parcelas em 
dois aplicativos: Auxílio 
Brasil, desenvolvido para 
o programa social, e Caixa 
Tem, usado para acompa-

nhar as contas poupança 
digitais do banco.

Atualmente, 17,5 mi-
lhões de famílias são aten-
didas pelo programa. No 

início do ano, 3 milhões 
foram incluídas. 

Auxílio Gás
O Auxílio Gás também 

é pago hoje às famílias 
inscritas no Cadastro Úni-
co para Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico), com NIS final 

9. O benefício segue o ca-
lendário regular de paga-
mentos do Auxílio Brasil.

Com duração prevista 
de cinco anos, o programa 
beneficiará 5,5 milhões 
de famílias, até o fim de 
2026, com o pagamento 
de 50% do preço médio 
do botijão de 13 quilos, 
conforme valor calcula-
do pela Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). Neste 
mês, o benefício corres-
ponde a R$ 51.

Pago a cada dois me-
ses, o Auxílio Gás tem 
orçamento de R$ 1,9 
bilhão para este ano. Só 
pode fazer parte do pro-
grama quem está incluí-
do no CadÚnico e tenha 
pelo menos um membro 
da família que receba o 
Benefício de Prestação 

Continuada (BPC).
A lei que criou o pro-

grama definiu que a mu-
lher responsável pela 
família terá preferência, 
assim como vítimas de 
violência doméstica.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem 

três benefícios básicos e 
seis suplementares, que 
podem ser adicionados 
caso o beneficiário con-
siga emprego ou tenha 
filho que se destaque em 
competições esportivas, 
científicas ou acadêmicas.

Podem receber o be-
nefício famílias com 
renda per capita até R$ 
100, consideradas em 
situação de extrema po-
breza, e até R$ 200, em 
condição de pobreza.
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O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil

Auxílio Gás também 
é pago hoje

o ministro Fábio Faria, 
disse ontem (27) que 
a decisão do WhatsA-

pp, de adiar, para depois das 
eleições, a criação de “comu-
nidades” e outras mudanças 
no aplicativo de mensagens 
não sofreu interferência do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Nesta quarta-feira, 
o presidente Jair Bolsona-
ro e o ministro reuniram-
-se com representantes do 
WhatsApp e da Meta (nome 

corporativo do Facebook). A 
reunião foi agendada com o 
objetivo de elucidar dúvidas 
sobre possível interferência 
das autoridades eleitorais 
brasileiras. Após a reunião, 
em entrevista à imprensa, 
Faria contou que as mudan-
ças previstas serão globais e 
não restritas ao Brasil.

No último dia 14, a em-
presa anunciou a criação 
das comunidades, que terão 
mais pessoas do que os gru-

pos de WhatsApp com 256 
usuários. Mas a funcionali-
dade só estará disponível 
após as eleições.

Também foram anuncia-
das mudanças nos grupos já 
existentes. Uma ferramenta 
de reações, como a do Face-
book, será inserida para que 
pessoas possam se posi-
cionar sobre as mensagens. 
Administradores poderão 
apagar mensagens. Além 
disso, será possível compar-

tilhar arquivos com até 2 GB 
e fazer salas de conversa em 
áudio com até 32 pessoas.

Lixo eletrônico
De acordo com o minis-

tro, os representantes do 
aplicativo disseram que 
a restrição do número de 
integrantes de comunida-
des evitam lixo eletrônico 
similar ao observado em 
e-mails. “Foi uma decisão 
global porque eles não que-

rem que o WhatsApp fique 
como o e-mail, com muitas 
mensagens que vão para o 
lixo eletrônico”, disse o mi-
nistro.

“Saiu na imprensa que 
o TSE teria pedido para o 
WhatsApp não iniciar al-
gumas operações no Brasil 
antes da eleição. Eles dei-
xaram claro que isso não 
ocorreu e que as decisões 
tomadas foram da empresa. 
É uma decisão do merca-

do. Então, não tem por que, 
nem como o Poder Executi-
vo interferir. Somos um go-
verno liberal, a favor do livre 
mercado”, acrescentou.

Ainda segundo Faria, os 
representantes explicaram 
que a decisão por diminui, 
em caráter global, o reen-
caminhamento de mensa-
gens tem por objetivo evitar 
mensagens indesejadas. 
“Então, nada tem a ver com 
eleição”, completou.

fábio faria 
e Bolsonaro 
reuniram-se com 
representantes 
do aplicativo
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DGAP retorna visitas de familiares 
aos presídios no Estado de Goiás

a Diretoria-Geral de 
Administração Pe-
nitenciária (DGAP) 

retornará com as visitas 
de familiares aos presos 
do sistema penitenciário 
goiano de forma gradual. 
Serão quatro modalidades 
de visitação: presencial em 
parlatórios, em espaços lú-
dicos e em convívio fami-
liar, além do virtual. Nos 
próximos 30 dias, a DGAP 

cadastrará (ou recadastra-
rá) os familiares que qui-
serem ter acesso às visitas.

O retorno das visitas foi 
programado há mais de 
seis meses pela DGAP, des-
de que a pandemia iniciou 
uma curva de queda no 
país. “Fizemos um plano de 
retomada das visitas. É ex-
tremamente importante o 
contato social do apena-
do com seu familiar, para 

que ele não perca os vín-
culos familiares, extre-
mamente importantes no 
processo de ressocializa-
ção”, afirma o diretor-geral 
de Administração Peniten-
ciária, Josimar Pires.

O plano de retomada 
das visitas, inclusive, foi 
apresentado nesta quarta-
-feira (27) aos integrantes 
do Grupo de Monitora-
mento e Fiscalização do 
Sistema Penitenciário de 
Goiás (GMF), durante reu-
nião no Fórum Criminal, no 
Jardim Goiás. A portaria, já 
publicada no site da DGAP, 
recebeu contribuições do 
GMF, que é composto por 
promotores de Justiça, ju-
ízes, desembargadores, 
defensores públicos e con-

selheiros da comunidade, 
dentre outros.

“As contribuições foram 
acolhidas e estão em nos-
sa portaria. Foi um encon-
tro bastante produtivo”, 
destaca o diretor-geral 
Josimar Pires, que parti-
cipou da reunião acom-
panhado do secretário da 
Segurança Pública, Rena-
to Brum dos Santos.

Modalidades
As visitas serão per-

mitidas em três modelos 
presenciais (parlatórios, 
espaços lúdicos e conví-
vio familiar) e um virtual 
(videoconferência). Aos 
presos serão oportuniza-
dos o direito a até três vi-
sitas por mês de familia-

res, divididas nas quatro 
modalidades.

As modalidades par-
latório e virtual já foram 
implementadas em boa 
parte das unidades pri-
sionais do Estado. No 
parlatório, o tempo de 
interação máxima com o 
detento é de 30 minutos; 
no virtual, até 20 minutos.

Quanto aos espaços 
lúdicos, sem carceragem, 
as unidades de São Luís 
de Montes Belos e Luziâ-
nia já contam com o lo-
cal. Outros presídios tam-
bém já estão com obras 
de adaptação. Podem ter 
acesso às visitas crianças 
e descendentes (menores 
de 18 anos) filhos dos pri-
vados, com duração má-

xima de 45 minutos. 
Sobre os espaços de 

convívio familiar, eles 
serão construídos e/ou 
adaptados pela DGAP de 
forma gradual nas unida-
des prisionais que com-
portarem essas obras. As 
visitas terão duração má-
xima de 30 minutos.

“É inédito, em Goiás, a 
regulação dessas modali-
dades de visitação. Lem-
brando que, cada modali-
dade, será empregada nas 
unidades de acordo com 
seu nível de segurança. 
Nós temos, hoje, Presí-
dios de Segurança Máxi-
ma, Unidades Prisionais 
Estaduais e Unidades 
Prisionais Estaduais”, fi-
naliza o diretor-geral.

O retorno das visitas foi programado 
há mais de seis meses pela dGAP, 
desde que a pandemia iniciou uma 
curva de queda no país. Serão quatro 
modalidades de visitação: presencial 
em parlatórios, em espaços lúdicos e 
em convívio familiar, além do virtual
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Espaço de convivência familiar utilizado nos presídios do Ceará: modelo semelhante será construído em Goiás (Secretaria da Administração Penitenciária– CE)

nesta quinta-feira (28)

Caiado cumpre agenda em Mozarlândia, Mara Rosa e Nova Crixás

O governador Ronaldo 
Caiado cumpre agenda 
nesta quinta-feira (28) 
nos municípios de Mozar-
lândia, Mara Rosa e Nova 
Crixás. Em seu primeiro 
compromisso, acompa-
nha, às 8h30, a entrega de 
26 casas no Residencial 
Abdala Abrão, contem-
pladas no programa Pra 
Ter Onde Morar – Crédito 
Parceria, da Agência Goia-
na de Habitação (Agehab). 
O empreendimento, em 
Mozarlândia, conta com in-
vestimento de R$ 800 mil 
do Governo de Goiás. 

Ainda no local, Caiado 

participa do descerramen-
to da placa de inauguração 
do Laboratório Include, do 
Colégio Estadual Costa 
e Silva, o 11º no Estado. 
Os laboratórios Include 
são fruto de uma parceria 
do Governo de Goiás, por 
meio do Goiás Social e da 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Inova-
ção (Sedi) com o Instituto 
Campus Party. Cada labo-
ratório oferece 75 vagas 
em cursos de robótica.

Em seguida, às 11h, o 
governador acompanha o 
lançamento da pedra fun-
damental de um projeto 

de exploração mineral em 
Mara Rosa. O empreendi-
mento está sob responsa-
bilidade da empresa peru-
ana Hochschild Mining PLC 
e tem previsão de investi-
mentos na ordem de R$ 
900 milhões. Trata-se de 
um open pit (mineração 
a céu aberto), em que não 
é necessária a construção 
de barragem de rejeitos. 
A expectativa é de produ-
ção de três toneladas de 
ouro nos quatro primeiros 
anos de operação. 

Na sequência, às 15h, o 
chefe do Executivo esta-
dual segue para a GO-336, 

em Nova Crixás, onde assi-
na ordem de serviço para 
obras no trecho. Serão 43 
quilômetros de extensão 
da pavimentação e 23 
quilômetros de restaura-
ção, com mais de R$ 50,5 
milhões em investimen-
tos e prazo de execução 
previsto de 12 meses. Na 
ocasião, também lança 
a obra de pavimentação 
da GO-454, do entronca-
mento com a GO-164 ao 
entroncamento com a GO-
173 (Estrada do Cocalinho). 
O trecho de 51,2 quilôme-
tros vai receber investimen-
tos de R$ 53,8 milhões.
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Ainda em Nova Crixás (GO), às 19h, Caiado participa da inaugura-
ção do templo sede da Assembleia de Deus Ministério Madureira

Espaço lúdico construído Unidade Prisional Regional de São Luís de Mon-
tes Belos: outras unidades prisionais goianas estão adotando o modelo

entre os compromissos do governador estão: entrega de unidades habitacionais; 
inauguração de Laboratório Include; lançamento de projeto de exploração mineral e 
assinatura de ordem de serviço para pavimentação e restauração das GO’s 336 e 454
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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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com apoio da prefeitura

Após doze anos, Fórmula 200 
volta a ser disputada em Goiânia

depois de 12 anos sem 
uma prova em solo 
goianiense, a Fórmu-

la 200 volta a ser disputada 
na capital, com apoio da 
Prefeitura de Goiânia. A pro-
va, que é dividida em duas 
etapas, será realizada nesta 
sexta-feira (29/04) e sábado 
(30/04), nas ruas do Jardim 
Guanabara. O regulamento 
do Campeonato Goiano de 
2022 prevê premiação total 
de mais de R$ 100 mil.

“Estamos muito felizes 
com a volta da Fórmula 
200 às ruas da nossa cidade. 
Com aval do prefeito Rogé-
rio Cruz, trazemos de volta 
à capital provas e compe-
tições em todas as moda-
lidades esportivas”, afirma 
o secretário municipal dos 
Esportes, Álvaro Alexandre.

A prova, que é dividida 

em duas etapas, acontece 
à noite, com iluminação 
por refletores ao longo 
do percurso. As largadas 
são independentes, com 
pontuação em separado, 
e provas de 20 minutos, 
mais uma volta para defi-
nir os vencedores.

A estrutura da corrida 
conta com ampla segurança 
para o público, com defen-
sas que impedem invasão à 
pista, e arquibancadas para 
os admiradores da catego-
ria. Para os pilotos, os ‘Fór-
mula 200’ (nome dos carros) 
têm carenagens, cintos de 
segurança, e freios a disco, 
para garantir segurança e 
disputa mais acirrada den-
tro das pistas. Antes da cor-
rida, shows de manobras 
com a equipe Giro Show Car 
e Doidera Moto Show.

GP Goiânia será realizado nas ruas do 
Jardim Guanabara, no período noturno, 
com ampla segurança para público, e 
entrada gratuita. “Com aval do prefeito 
Rogério Cruz, trazemos à capital provas 
e competições em todas as modalidades 
esportivas”, afirma secretário municipal 
dos esportes, Álvaro Alexandre
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Fórmula 200 volta a ser disputada, em Goiânia, com apoio da prefeitura, após 12 anos: “Com aval do prefeito Rogério Cruz, trazemos 
à capital provas e competições em todas as modalidades esportivas”, afirma o secretário municipal dos Esportes, Álvaro Alexandre/

Programação
sexta-feira (29/04)
20h às 20h30 – 1º Treino livre
21h às 21h30 – 2º Treino livre
21h30 às 22h – Apresentações de manobras radicais no telão
22h às 22h10 – Tomada de tempo
22h10às 22h40 – Apresentações Welling Show
22h40 às 23h – Apresentações de manobras radicais na pista
23h às 23h15 – Abertura dos Boxes para Alinhamento
23h15 às 23h35 – 1ª Prova de 20 minutos mais uma volta

sábado (30/04)
20h30 às 20h45 – 1º Treino livre
21h15 às 21h30 – 2º Treino livre
21h45 às 22h – Apresentações de manobras radicais no telão
22h às 22h10 – Tomada de tempo
22h10 às 22h40 – Apresentações Welling Show
22h40 às 23h10 – Apresentações de manobras radicais na pista
23h10 às 23h30 – Abertura dos Boxes para Alinhamento
23h30 às 23h50 – 2ª Prova de 20 minutos mais uma volta
23h50 às 00h00 – entrega das premiações aos melhores colocados
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