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Gestão 
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paRques e 257 
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Passe livre do trabalhador

Nova modalidade vai atender 80 mil trabalhadores na grande Goiânia e permite oito embarques 
diários, a qualquer hora do dia e aos finais de semana. Opção é feita pelo empregador
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eventos serão no rio de Janeiro

Brasil é 
escolhido 
como sede 
de mundiais 
de skate

em novembRo
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Casos de dengue aumentam 113,7% 
nos quatro primeiros meses de 2022

em meio a um surto 
de dengue, o Brasil 
registrou um au-

mento de 113,7% nos 
casos prováveis da doen-
ça até abril deste ano, na 
comparação com o mes-
mo período do ano pas-
sado. Segundo boletim do 
Ministério da Saúde, di-
vulgado nesta segunda-
-feira (2), foram 542.038 
casos prováveis, entre a 
primeira e a décima sexta 
semana epidemiológica, 
período compreendido 
entre 2 de janeiro e 23 
de abril de 2022. Esse nú-
mero já é praticamente o 
mesmo que foi registrado 
em todo o ano de 2021, 
quando foram contabili-
zados 544 mil casos pro-
váveis de dengue. 

A doença, causada por 
um vírus, é transmitida 
pela picada do mosquito 
Aedes aegypti. Os princi-
pais sintomas são febre 
alta, erupções cutâneas 
e dores musculares e nas 

articulações. Nas formas 
mais graves, a dengue 
pode causar hemorragia 
interna em órgãos e teci-
dos, e levar à morte. 

A Região Centro-Oes-
te apresentou a maior 
taxa de incidência de 
dengue, com 920,4 ca-
sos por 100 mil habitan-
tes, seguida das regiões 
Sul (427,2 casos/100 
mil habitantes), Sudes-
te (188,3 casos/100 mil 
habitantes), Norte (154 
casos/100 mil habitan-
tes) e Nordeste (105 ca-

sos/100 mil habitantes). 
O estado de Goiás tem 
sido um dos mais afeta-
dos, liderando a incidên-
cia da doença no país, 
com 1.366 casos para 
cada 100 mil habitantes.  

Os municípios que 
apresentaram os maiores 
registros de casos prová-
veis de dengue até 23 de 
abril respectiva semana 
foram Goiânia/GO, com 
31.189 casos (2.004,9 ca-
sos/100 mil habitantes), 
Brasília, com 29.928 casos 
(967,2/100 mil habitantes), 

Palmas, com 9.080 casos 
(2.897,7 casos/100 mil ha-
bitantes), São José do Rio 
Preto (SP), com 7.466 ca-
sos (1.591,3 casos/100 mil 
habitantes) e Votuporan-
ga (SP), com 6.836 casos 
(7.113/100 mil habitantes). 

Desde o início do ano, 
já foram confirmados 160 
óbitos por dengue no país, 
sendo 147 por critério la-
boratorial e outros 13 por 
análise clínica. Os esta-
dos com mais registro de 
mortes pela doença até 
agora são: São Paulo (56), 

Goiás (19), Santa Catarina 
(19) e Bahia (16). Outros 
228 óbitos ainda estão 
em investigação. 

Até o dia 23 de abril, 
foram notificados 378 ca-
sos de dengue grave (DG) 
e 4.741 casos de den-
gue com sinais de alarme 
(DSA). Outros 368 casos 
de dengue grave e dengue 
com sinais de alarme se-
guem em investigação. 

Em relação à febre chi-
kungunya, o Ministério da 
Saúde informou que, até 
o último dia 23 de abril, 
foram registrados 47.281 
casos prováveis, uma taxa 
de incidência de 22,2 ca-
sos por 100 mil habitan-
tes no país. Esses núme-
ros correspondem a um 
aumento de 40% dos ca-
sos em relação ao mesmo 
período do ano passado.

A região Nordeste foi 
a que apresentou a maior 
incidência, com 65,9 casos 
por 100 mil habitantes, se-
guida das regiões Centro-
-Oeste (15,6 casos/100 mil 
habitantes) e Norte (8,4 
casos/100 mil habitantes).

Os municípios que 
apresentaram os maiores 
registros de casos prová-
veis de chikungunya até 
abril foram: Juazeiro do 
Norte (CE), com 3.539 ca-
sos (1.271,8 casos/100 
mil habitantes); Crato (CE), 

com 2.068 casos (1.544,3 
casos/100 mil habitantes); 
Salgueiro (PE), com 1.883 
casos (3.058,8 casos/100 
mil habitantes); Bruma-
do (BA), com 1.744 casos 
(2.584,9 casos/100 mil 
habitantes) e Fortaleza, 
com 1.563 casos (57,8 ca-
sos/100 mil habitantes).

Desde o início do ano, 
a chikungunya foi a causa 
de morte de oito pessoas 
no país, sendo seis ape-
nas no Ceará. Maranhão e 
Mato Grosso do Sul foram 
os dois outros registros. No 
entanto, ao menos 12 óbi-
tos seguem em investiga-
ção nos estados do Ceará, 
Bahia, São Paulo, Paraíba, 
Pernambuco, Minas Ge-
rais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Goiás.  

A chikungunya também 
é uma infecção viral, como 
a dengue, e que pode ser 
transmitida pelos mosqui-
tos Aedes aegypti e Aedes 
albopictus, os mesmos 
insetos que transmitem a 
dengue e a febre amarela, 
respectivamente. Os sinto-
mas podem incluir febre, 
dor nas articulações, dor 
muscular, dor de cabeça, 
dor nos olhos, dor na gar-
ganta e fadiga. Em mais 
de 50% dos casos, a dor 
nas articulações (artralgia) 
torna-se crônica, podendo 
persistir por anos.

até abril, país 
registrou 
mais de 542 
mil infecções 
prováveis

Pa
ul

o 
W

hi
ta

ke
r

O Ministério da Saúde também atualizou o balanço dos casos de zika no país, com 2.118 casos prováveis 

economia

Produção industrial tem alta de 0,3% em março, diz IBGE

A produção da indústria 
brasileira teve alta de 
0,3% em março deste ano, 
na comparação com o mês 
anterior. É a segunda alta 
consecutiva do indicador, 
que já havia crescido 0,7% 
em fevereiro. Os dados 
são da Pesquisa Indus-
trial Mensal (PIM), divul-
gada hoje (3) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

No acumulado de 12 
meses, a indústria nacio-
nal teve crescimento de 
1,8%. Apesar disso, houve 
quedas de 2,1% na com-

paração com março de 
2021. No acumulado do 
primeiro trimestre, o se-
tor recuou 4,5%.

Na passagem de feve-
reiro para março, a indús-
tria cresceu em 14 das 26 
atividades pesquisadas, 

com destaque para veícu-
los automotores, reboques 
e carrocerias (6,9%), outros 
produtos químicos (7,8%), 

bebidas (6,4%) e máquinas 
e equipamentos (4,9%).

Já entre os 12 ramos 
com queda na produção, 
os principais recuos fo-
ram observados produtos 
alimentícios (-1,7%), co-
que, produtos derivados 
do petróleo e biocombus-
tíveis (-2,1%) e produtos 
farmoquímicos e farma-
cêuticos (-8,4%).

Analisando-se as qua-
tro grandes categorias 
econômicas da indústria, 
três tiveram alta de feve-
reiro para março: bens de 
capital, isto é, as máquinas 
e equipamentos usados 
no setor produtivo (8%), 
bens de consumo duráveis 
(2,5%) e bens intermedi-
ários, ou seja, os insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo (0,6%).

Os bens de consumo 
semi e não duráveis fo-
ram a única grande ca-
tegoria em queda no pe-
ríodo (-3,3%).

O pesquisador do IBGE 
André Macedo explicou 
que as altas de fevereiro e 
março não foram suficien-
tes para eliminar as perdas 
de janeiro (-2%). Alguns fa-
tores dificultam a retoma-
da da indústria brasileira, 
como a oferta afetada pelo 
mercado internacional e a 
demanda doméstica.

Além disso, as indús-
trias também sentem um 
aumento do custo de pro-
dução e uma escassez de 
algumas matéria-prima. 
Ele explica ainda que a 
inflação diminui a renda 
disponível e os juros altos 
encarecem o crédito.
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No acumulado de 12 meses, a indústria nacional teve crescimento de 1,8%

Crescimento foi 
registrado em 14 
das 26 atividades 
pesquisadas
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transPorte Público

Caiado participa de lançamento 
do Passe Livre do Trabalhador

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, na manhã des-

ta segunda-feira (02/05), 
do lançamento do Passe 
Livre do Trabalhador, be-
nefício criado em conjun-
to pelo Governo de Goiás 
e Prefeitura de Goiânia. A 
nova modalidade permite 
até oito embarques diários 
com o mesmo bilhete a 
qualquer hora do dia e aos 
finais de semana, enquan-
to o atual vale-transporte 
é limitado a duas viagens 
diárias. Também haverá 
redução nos valores pagos 
pelos empregadores que 
custeiam o transporte de 
funcionários.

“Estamos ofertando 
algo inédito, sem prece-
dentes no país. Acredito 
que outros estados vão 
copiar”, afirmou Caiado 
durante a solenidade de 
lançamento do sistema 
de bilhetagem, no Paço 
Municipal, em Goiânia. A 
mudança faz parte de um 
esforço do Estado e dos 
municípios para melhorar 
o transporte coletivo na 
região Metropolitana: “De-
grau a degrau, atingimos 
a população, que passa a 
acreditar nesta transfor-

mação”, completou o chefe 
do Executivo. A estimativa 
da Companhia Metropoli-
tana de Transportes Cole-
tivos (CMTC) é atender 80 
mil trabalhadores.

Para o presidente da 
Câmara Deliberativa 
do Transporte Coleti-
vo (CDTC) e secretário-
-geral de Governo de 
Goiás, Adriano da Rocha 
Lima, a iniciativa mar-
ca o enfrentamento de 
problemas históricos no 
transporte. “Colocaremos 
Goiânia como referência 
em transporte não só no 
Brasil, mas em igualdade 
com os melhores siste-
mas do mundo, como os 
da Europa, onde busca-
mos inspiração”.

Além de aumentar a 
validade do benefício 
de 22 dias por mês para 
30 dias, o Passe Livre do 
Trabalhador deve gerar 
economia de até 20% 
para empregadores, que 
receberão descontos para 
assinaturas mensais. “Faz 
parte de um projeto am-
bicioso. Essa união for-
talece os mais de 80 mil 
trabalhadores beneficia-
dos hoje, e mais de 8 mil 
empresas cadastradas 

que usam nosso vale 
transporte”, pontuou o 
presidente CMTC, Tar-
císio Abreu.

Nova modalidade
As empresas passam 

a contar com a opção de 
aquisição de vale trans-
porte por meio de assina-
tura mensal, modalidade 
inédita no país. Serão dis-
ponibilizadas ao trabalha-
dor, durante todos os dias 
do mês, até oito viagens 
diárias, abrangendo inclu-
sive os finais de semana 
e feriados. A nova solução 
estará disponível para to-
das as 278 linhas da Rede 

Metropolitana de Trans-
portes Coletivos - RMTC, 
que conta, atualmente, 
com 19 municípios da 
grande Goiânia.

O processo de adesão 
ao Passe Livre do Traba-
lhador é simples e rápido. 
Após acessar o site www.
sitpass.com.br, o empre-
gador atualiza o cadastro 
da empresa e dos seus 
trabalhadores e aceita um 
Termo de Adesão. A assi-
natura mensal tem valor 
único de R$ 180,00 por 
trabalhador, o que repre-
senta desconto de 20% em 
relação ao preço vigente, e 
a renovação é automática.

Biometria facial
O Passe Livre do Tra-

balhador será pessoal e 
intransferível. Durante a 
validação do cartão nas 
máquinas, serão registra-
das fotos do cidadão para 
comparação com os dados 
do cadastramento, via bio-
metria facial. Caso o usuário 
não seja o titular do benefí-
cio, o cartão será bloqueado.

O transporte coletivo 
atende os municípios de 
Abadia de Goiás, Apareci-
da de Goiânia, Aragoiânia, 
Bela Vista de Goiás, Bon-
finópolis, Brazabrantes, 
Caldazinha, Goianápolis, 
Goianira, Guapó, Hidrolân-

dia, Nova Fátima, Neró-
polis, Nova Veneza, Santo 
Antônio de Goiás, Senador 
Canedo, Terezópolis e Trin-
dade, além da capital.

Também participaram 
do lançamento do Passe 
Livre do Trabalhador o su-
perintendente de Proteção 
aos Direitos do Consumi-
dor (Procon Goiás), Levy 
Rafael; o presidente do 
Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urba-
no de Goiânia (SET), Adria-
no Oliveira; a diretora do 
Sest/Senat, Joabete Xavier 
Costa; além representan-
tes de Aparecida de Goiâ-
nia e outros municípios.

Nova modalidade vai atender 80 mil 
trabalhadores na grande Goiânia e 
permite oito embarques diários, a 
qualquer hora do dia e aos finais de 
semana. opção é feita pelo empregador
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Novo transporte público: Passe Livre do Trabalhador permite até 8 viagens diárias

em 2022

Governo já repassou R$ 1,2 bilhão aos 246 municípios 

O Governo de Goiás re-
passou R$ 1,2 bilhão aos 
246 municípios do Estado 
no primeiro trimestre de 
2022 em transferências 
constitucionais, montante 
9,8% maior que o trans-
ferido no mesmo período 
do ano passado, quando 
foram destinados R$ 1,1 
bilhão aos municípios.

Somente no mês de mar-
ço deste ano foram repas-
sados R$ 463,2 milhões, a 
maior parte do valor credita-
do na conta dos municípios é 
referente ao recolhimento de 
ICMS, de R$ 406,7 milhões. O 
valor não inclui os recursos 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb).

Na relação também 
constam transferências re-
lativas a arrecadação do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI Exportação). “Quando 
você tem responsabilidade 
fiscal, você dá garantia ao 
cidadão de que está apli-
cando corretamente o di-
nheiro. Estamos botando a 
casa em ordem e proporcio-
nando que os prefeitos te-
nham melhores condições 

de investimentos”, destaca o 
governador Ronaldo Caiado.

Conforme dados da Supe-
rintendência de Informações 
Fiscais (SIF), divulgados por 
meio da Gerência de Apoio 
do Conselho Deliberativo 
dos Índices de Participação 
dos Municípios (Coíndice), 
os cinco municípios goianos 
que mais receberam repas-
ses no primeiro trimestre 
deste ano foram, respec-
tivamente, Goiânia (R$ 
204.301.983,67), Rio Verde 
(R$ 86.771.611,35), Anápo

Em novembro do ano 
passado, o Governo de 

Goiás, por meio das Secre-
tarias de Economia e de 
Saúde, celebrou um Termo 
de Ajuste de Gestão (TAG) 
com o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), Associa-
ção Goiana dos Municípios 
(AGM) e Federação Goiana 
dos Municípios (FGM) para 
quitar contrapartidas esta-
duais obrigatórias na saúde 
aos 246 municípios goianos.

Prefeituras não recebe-
ram recursos para execução 
de serviços no setor duran-
te a gestão anterior, entre 
os anos de 2016 e 2018. A 
dívida acumulada, no valor 

de R$ 138,6 milhões, foi 
renegociada em 12 parce-
las mensais de R$ 11,5 mi-
lhões, que estão sendo qui-
tadas ao longo deste ano.

Desde   2019,   o   Go-
-verno  de  Goiás  garan-te   
repasses   regulares   e   em   
dia   a   todas   as   cidades.    
A    secretária    da   Econo-
mia,   Cristia-ne    Schmidt,    
destaca    que  “este  é  um  
gover-no  republicano”  e  
que  o   governador   Ro-
naldo   Caiado      trabalha      
“de      mãos dadas com a 
AGM e a FGM em prol dos 
246 municípios goianos”.

Volume é 9,8% maior que mesmo 
período do ano passado. estado mantém 
transferências em dia e segue quitando 
dívidas deixadas por gestões anteriores
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Meio aMbiente

Gestão Rogério Cruz planta 122 mil árvores, 
revitaliza 23 parques e 257 praças, em Goiânia

a Prefeitura de Goiâ-
nia plantou 121,9 
mil mudas de árvo-

res nos 15 primeiros me-
ses da gestão do prefeito 
Rogério Cruz. No período, 
administração municipal 
revitalizou 23 dos 62 par-
ques da capital, além de 
257 praças. Mais nove par-
ques estão em processo de 
implantação.

Os investimentos em 
meio ambiente dão novos 
motivos para que Goiânia 
seja considerada a capital 
verde do Brasil, destaca o 
prefeito.

A Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma) 
entregou os parques Le-
onardo Peixoto; Antônio 
Wagno Codó; a segunda 
etapa do parque Sargento 
David Luiz, e a reconstru-
ção do Bosque dos Anjos 
na atual gestão.

A Amma agora vai repa-
ginar outros 36 já existen-
tes, por meio de reforma 
ou construção de equipa-
mentos como quadras e 
campos esportivos, ban-
cos, lixeiras, pista de coo-
per, academia ao ar livre, 
iluminação, dentre outros.

As mudas utilizadas são 
produzidas nos dois vivei-

ros da Amma, ou recebidas 
por meio de medidas de 
compensação ambiental. 
Apenas o Projeto Flores 
realizou o plantio de 1 
milhão de plantas orna-
mentais em ruas, praças e 
canteiros da cidade.

Mudas de árvore 
gratuitas

A prefeitura também 
empreende projetos como 
o Disque-Árvore, que en-
trega, gratuitamente, em 
domicílio, 5 mil mudas 
para a população. O pro-
grama foi criado para 
compensar a retirada de 
árvores de grande porte, 
que foram erroneamente 
plantadas em calçadas es-
treitas e sob fiação.

Na ocasião do lança-
mento do projeto, o prefei-
to Rogério Cruz comunicou 
o desejo de fazer de Goiâ-
nia a cidade mais arboriza-
da do mundo.

A capital já tem o título 
de mais arborizada do Bra-
sil dentre as que têm mais 
de um milhão de habi-
tantes, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

“Tive a honra de plantar 

a primeira muda do proje-
to Disque-Árvore, uma de 
nossas ações para trans-
formar Goiânia na cidade 
mais verde do planeta. 
Queremos chamar a aten-
ção de toda a sociedade 
para a importância da pre-
servação, do cuidado para 
com o meio ambiente, e da 
responsabilidade de cada 
um nesse processo”, decla-
ra o prefeito.

A segunda etapa do 
projeto Disque-Árvore será 
iniciada após o período de 
chuvas.

Reforma e 
construção 
de praças

Em paralelo, a Compa-
nhia de Urbanização de 
Goiânia (Comurg) realiza 
o trabalho de construção e 
reformas de praças na ca-
pital. Nos últimos 15 me-
ses, foram reformadas 257 
praças e construídas mais 

18. A Comurg também pro-
duziu 100,2 mil mudas de 
árvores e 260,4 mil de or-
namentais, além de 303,9 
mil de forração, 21 mil de 
palmeiras nobres e 65,2 
mil metros quadrados de 
grama.

As praças receberam 
46 kits brinquedos, oito 
pet places, 65 academias 
ao ar livre e 217 bancos. 
A Comurg realizou, ainda, 
214,9 mil metros quadra-
dos de manutenção de 
calçamento e equipamen-
tos de praças. Para a irriga-
ção das praças, canteiros e 
parques, foram utilizados 
213,4 mil metros cúbicos 
de água.

Coleta de 
entulhos e lixo

Até o ano de 2020, Goi-
ânia possuía apenas dois 
ecopontos, instalados no 
Jardim Guanabara e Setor 
Faiçalville. Atual adminis-

tração dobrou o núme-
ro de instalações, com a 
inauguração dos ecopon-
tos dos setores São José e 
Campos Dourados.

A estratégia da prefeitu-
ra é construir os ecopontos 
em locais onde é recorren-
te o descarte irregular de 
lixo. Estrutura é adequada 
para receber resíduos es-
pecíficos, como sucatas, 
pneus, móveis e eletrodo-
mésticos, óleo de cozinha 
usado, resíduos de cons-
trução civil.

Desde 2021, os ecopon-
tos receberam 352,52 to-
neladas de materiais reci-
cláveis, 45,1 mil toneladas 
de resíduos de construção 
civil; 6,2 mil toneladas de 
resíduos de podas e 2,4 
mil pneus.

A coleta regular de lixo 
atingiu 501,6 mil tone-
ladas, enquanto a coleta 
seletiva chegou a 29,3 mil 
toneladas, e o Cata-Treco 
a 60,2 mil toneladas. En-

tulhos recolhidos registra-
ram 715 mil toneladas, e 
a coleta hospitalar, 484,8 
toneladas.

Os galhos de árvores 
somaram 32,3 mil tonela-
das, e foram removidos 7,2 
mil pneus. Foram realiza-
das, ainda, 24 mil ações de 
orientação e fiscalização.

Limpeza de lotes
A limpeza e roçagem 

de lotes é outro importan-
te serviço realizado pela 
Comurg. Nos últimos 15 
meses, a companhia re-
alizou a limpeza de 951 
lotes, atingindo 290 mil 
metros quadrados de ras-
pagem, e 117,1 mil metros 
quadrados de roçagem 
dessas áreas. A Comurg 
realiza a limpeza de áreas 
particulares quando o pro-
prietário não faz o serviço. 
Valores são incluídos no 
Imposto Territorial Urbano 
(ITU).

Prefeitura vai repaginar mais 36 
parques na capital, nos próximos 
meses. esforços da administração 
municipal para manter cidade limpa 
resultam no recolhimento de 352 
toneladas de materiais recicláveis, 
e 45 mil de resíduos de construção 
civil. Projeto Flores soma 1 milhão 
de plantas ornamentais em ruas, 
praças e canteiros. “investimentos 
realizados dão novos motivos para 
que Goiânia seja considerada a mais 
verde do País”, afirma prefeito
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Prefeitura realiza plantio de 121,9 mil mudas de árvores, revitaliza 23 parques e 257 praças: “Tive a honra de plantar a primeira muda 
do projeto Disque-Árvore, uma de nossas ações para transformar Goiânia na cidade mais verde do planeta”, diz prefeito Rogério Cruz
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Happy land 
o universo da fantasia Happy Land está chegando a Goiânia 

no próximo dia 10 de junho com diversas atrações para 
a criançada e seus familiares. Para marcar esse grande 

evento, a Happy Land acaba de anunciar a venda do lote 
promocional, que começa no dia 4 de maio, com duração 

de apenas 24 horas, dispondo de ingressos a R$60 a inteira 
e R$30 a meia entrada e podem ser adquiridos online 

no aplicativo ou site do Baladapp e, pessoalmente, na 
Komiketo da Avenida T-04. Ao final da oferta, os ingressos 

serão vendidos a R$80 a inteira e R$40 a meia entrada. 
Localizada na Pecuária de Goiânia, a Happy Land funcionará 

aos sábados e domingos, das 16h às 21h e contará 
com shows, praça de alimentação completa, oficinas, 

espetáculos teatrais, personagens temáticos, mini-animais, 
queima de fogos e muitas surpresas no local.

semana especial 
Para celebrar elas, que são as pessoas mais especiais de 

nossas vidas, o Restaurante Paris 6, localizado no Goiânia 
Shopping  está com uma programação para lá de especial. 
Na quarta-feira (04) a empresária andréa aprigio receberá 

amigas mães, para celebrar a data com um menu exclusivo. 
o menu diferenciado estará disponível também durante 

toda semana, e o restaurante ainda preparou lembranças 
que serão surpresas para as mães no domingo.

coleTiVo online
estão abertas as inscrições para o Coletivo online, versão 
100% digital da Plataforma Coletivo Jovem, do instituto 

Coca-Cola Brasil (iCCB), que capacita e conecta jovens de 16 
a 25 anos, moradores de comunidades de baixa renda, com 

oportunidades no mercado de trabalho através de uma 
rede de mais de 400 parceiros empregadores. as inscrições 

devem ser realizadas até 16 de maio ou enquanto houver 
vagas. a aceleração de iniciativas digitais está conectada 

ao compromisso do iCCB de impactar milhões de jovens na 
temática de inclusão produtiva como uma das alavancas 
de transformação e crescimento econômico para o país. 

o programa online tem abrangência nacional e é gratuito. 
Seu formato permite que o jovem faça o curso de qualquer 

lugar, a qualquer momento, através de seu Whatsapp, 
aplicativo amplamente utilizado por jovens que podem ter 

problemas de conectividade. Para fazer sua inscrição, acesse 
o link: https://bit.ly/ColetivoBaNdeiRaNTeS20221

noVa ViTrine
Nesta quarta-feira, dia 4 de maio, em celebração ao dia 

das mães, a 3 elas Semijoias, multimarca fundada pela 
empresária daniela mumbach, realizará um coquetel para 

apresentar sua nova vitrine assinada por Lu Garrido, e as 
novidades desta coleção. o evento acontecerá das 14h às 
18h, e contará com a presença da Consultora de imagem 

Clau oliveira e o atelier Tania morita Porcelana e Cerâmica. 
A loja de acessórios fica na Galeria Marfim, Rua 18 N. 282 

sala 12, Setor oeste, em Goiânia. “Queremos reunir nossas 
clientes em uma tarde descontraída de moda, boa conversa 

e dicas. além disso, será uma ótima oportunidade para 
garantir um presente especial para o dia das mães”, conta 

daniela mumbach, fundadora da 3 elas Semijoias.

Novidade - marcando 
a inauguração de sua 
primeira loja em Goiânia 
na primeira quinzena de 
abril, a mundo Pet recebeu 
convidados muito especiais. 
o destaque da programação 
descontraída foi a presença 
de pets dos mais variados 
portes, acompanhados 
de seus tutores, além de 
imprensa, autoridades e 
influenciadores digitais. 
Na foto, Luís andré Bastos 
Ceo da mundo Pet, 
debora Cavalcanti líder 
de loja e Wesley Bastos, 
auxiliar de Ti.

FOOD RUN - Para quem 
gosta de praticar corrida 
e aprecia uma boa comida 
será realizada em Goiânia 
no próximo dia 15 de maio a 
Food RUN. É uma corrida 
de rua com provas de 5k e 
10k na categoria, feminino 
e masculino. o grande 
diferencial é que no final 
os participantes poderão 
desfrutar de um brunch. a 
corrida é uma realização da 
República da Saúde e Flow.

Homenagem - a Polícia militar de Goiás, 
por meio do Cel  Newton Nery de Castilho, 
homenageia o cabo veterano deocleciano 
máximo Neto nesta quarta-feira, 4 de maio, 
com uma cerimônia honrosa no Comando da 
academia de Polícia militar em Goiânia.

EBM em ranking nacional - a eBm 
desenvolvimento imobiliário recebeu o prêmio 
iNTeC por estar entre as 50 maiores construtoras do 
Brasil, em solenidade realizada recentemente em São 
Paulo. o evento promovido pela iNTeC Brasil 
cataloga, ranqueia e premia as maiores construtoras 
do ano com base na metragem construída. Na foto, 
o vice-presidente da eBm, odilon moreira Filho, e o 
diretor de marketing e estratégia do Sienge, 
Guilherme Quandt.

1

2

4

3

Cristiano Borges

Divulgação Divulgacão

Divulgação



6 TERÇA-fEiRA, 3 de maio de 2022governo

legisladores municipais

Governador Ronaldo Caiado recebe 
120 vereadores da região Norte

o governador Ronal-
do Caiado se reuniu, 
nesta segunda-feira 

(02/05), com 120 verea-
dores do Norte goiano, no 
Palácio das Esmeraldas, 
em Goiânia. Com a inicia-
tiva, o chefe do Executivo 
estadual tem mantido o 
compromisso de atuar em 
convergência com todos 
os poderes e esferas da 
administração pública. Em 
11 edições, a iniciativa 
teve a presença de 1.911 
representantes do legisla-
tivo municipal de diversas 
regiões do Estado.

O governador reforçou 
a importância da intera-
ção com os vereadores 
que atuam em proximida-
de com as comunidades 

locais. “Aqui eu falo com 
pessoas que considero 
meus amigos, com o ob-
jetivo único de melhorar a 
vida das pessoas”, afirmou. 
E destacou ainda o intuito 
do encontro de aprimorar 
e direcionar ações para 
promover dignidade de 
forma igualitária. “Temos 
cada vez mais muscula-
tura, do ponto de vista de 
melhoria do atendimen-
to às pessoas e, com isso, 
damos mais dignidade e 
segurança para o cidadão 
morar nessa região de Goi-
ás que sempre foi desas-
sistida”, pontuou.

A resposta aos morado-
res do Norte goiano tem 
sido constante na atual 
gestão. Caiado destacou a 

regionalização da saúde 
que avançou na localida-
de, entre outras obras, com 
a construção do Hospital 
Estadual do Centro-Norte 
Goiano (HCN), em Uruaçu. 
“Estamos transformando 
em um dos maiores hos-
pitais de referência de 
Goiás na região Norte do 
Estado”, declarou o gover-
nador ao anunciar a am-
pliação do setor de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) para atendimento 
neonatal e pediátrico.

De Alto Horizonte, a 
presidente do legislativo 
municipal Jonaires de Sou-
sa, reconheceu a importân-

cia da obra para a região. 
“Nós podemos dizer que o 
Hospital Regional tem nos 
atendido com muita preci-
são”, defendeu. A vereadora 
atua como enfermeira há 
28 anos. “Sei como é difí-
cil sair com o paciente em 
uma ambulância para che-
gar até Ceres, Goiânia ou 
Anápolis”, afirmou. O HCN 
está em expansão e pos-
sui atualmente 179 leitos 
gerais e 45 complementa-
res, inclusive com 20 UTIs, 
além de 10 salas cirúrgicas 
e 14 leitos de recuperação.

Esta edição do encon-
tro com representantes 
das Câmaras Municipais 

contou com a participa-
ção de 120 vereadores de 
18 municípios do Norte 
goiano. Sendo eles: Alto 
Horizonte, Amaralina, Bar-
ro Alto, Campinaçu, Campi-
norte, Formoso, Mara Rosa, 
Mimoso de Goiás, Minaçu, 
Montividiu do Norte, Mu-
tunópolis, Niquelândia, 
Nova Iguaçu, Novo Planal-
to, Porangatu, Santa Tereza, 
Trombas e Uruaçu.

Reconhecimento
O presidente da Câmara 

Municipal de Campinorte, 
Itallo Fernando da Silva 
Nunes, elogiou a respon-
sabilidade de Caiado em 

prover e garantir recursos 
antes de anunciar obras 
e serviços. “Primeiro o 
senhor envia o dinheiro, 
para depois falar que está 
lá, para executar o servi-
ço. Isso é muito grandio-
so”, enalteceu.

De Porangatu, o pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal, Geraldo Santa 
Rita, ressaltou que todos 
os municípios têm suas 
demandas e ainda elo-
giou o chefe do Executivo 
pelo esforço em zelar por 
todas as regiões do Esta-
do. “O senhor tem olhado 
muito para o Norte de 
Goiás”, agradeceu.

11ª edição de encontro com 
legisladores municipais reforçou 
o compromisso do Governo de 
promover equidade regional. 
“essa região de Goiás sempre foi 
desassistida”, lembrou o chefe 
do executivo ao falar sobre a 
transformação com obras nas áreas 
de saúde, educação e infraestrutura
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Ronaldo Caiado durante encontro com vereadores do Norte goiano: “Aqui eu falo com o objetivo único de melhorar a vida das pessoas”

 auditório mauro Borges

Empossado Marcelo Carneiro na Secult 
e comemora extensa agenda cultural

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, deu pos-
se nesta segunda-feira 
(02/05) ao novo secretário 
de Estado de Cultura, Mar-
celo Carneiro. A cerimônia 
foi realizada no auditório 
Mauro Borges, no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira, 
em Goiânia. Carneiro as-
sume a Secult no lugar de 
César Moura, que segue à 
frente da Secretaria de Es-
tado da Retomada.

“Carneiro é um secre-

tário que já vem de longa 
data na defesa da cultura 
do Estado de Goiás. É um 
conhecedor profundo não 
só da legislação, mas tam-
bém do amor de todos os 
artistas de cidades do in-
terior e também da capital 
por Goiás”, afirmou Caiado.

O governador elogiou a 
atuação de César Moura à 
frente da pasta e citou que 
o novo secretário terá uma 
extensa agenda de traba-
lho neste ano, com eventos 

como o Festival Interna-
cional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica), Canto da 
Primavera, Festa do Divino, 
Romarias e outros.

Com 22 anos de dedi-
cação à produção cultural, 

Marcelo Carneiro disse 
que ocupar o cargo é uma 
vitória expressiva de todos 
que se dedicam ao fazer 
artístico e cultural. “Acre-
dito na cultura como ferra-
menta de transformação e 

proponho foco em um ob-
jetivo que possa se tornar 
comum, que é fazer a polí-
tica cultural no seu concei-
to mais puro”, afirmou.

O secretário da Retoma-
da, César Moura, agradeceu 
ao governador e à equipe 
da Secult pela experiên-
cia de 1 ano e 4 meses à 
frente da Cultura. Ele co-
memorou que conseguiu 
cumprir o principal objeti-
vo de Caiado, que foi fazer 
os recursos chegarem aos 
produtores, com a destina-
ção de 53% para o interior 
e beneficiamento de 118 
municípios. “Marcelo, va-
mos estar juntos. A cultura 
foi um dos setores mais 
afetados pela pandemia e 

a Retomada vai continuar 
com esse olhar para o se-
tor”, disse Moura.

Também estiveram pre-
sentes na posse, o presi-
dente da GoiásTurismo, Fa-
brício Amaral; a pró-reitora 
de Extensão e Cultura da 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Luana Cássia 
Ribeiro; o diretor superin-
tendente do Serviço Social 
do Comércio e Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Comercial (Sesc/Senac), 
Leopoldo Veiga Jardim; 
a ex-vereadora Doutora 
Cristina; presidentes de 
entidades e associações 
ligadas à cultura, profissio-
nais da área de cultura e 
imprensa.
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Marcelo Carneiro é empossado na Secult em cerimônia

Novo titular da pasta tem 22 anos de atuação 
em políticas culturais e classifica posse como 
vitória de todos que se dedicam ao 
fazer artístico e cultural em Goiás
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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.



8 TERÇA-fEiRA, 3 de maio de 2022esporte

Jú
lio

 D
et

ef
on

/O
i S

TU
 O

pe
n

Eventos serão 
disputados no 
Rio de Janeiro 
em novembro

A World Skate (fede-
ração internacional 
da modalidade) 

confirmou, nesta segunda-
-feira (2), que os mundiais 
de park e street serão dis-
putados no Rio de Janeiro 
em 2022. Estes eventos 
são considerados os mais 
importantes da temporada, 
além de serem importan-

tes na luta pela classifica-
ção para a próxima edição 
dos Jogos Olímpicos, em 
2024 em Paris (França).

Segundo a Confederação 
Brasileira de Skate (CBSk), 
as duas competições serão 
disputadas na Praça Duó, 
no Rio de Janeiro (RJ). A 
primeira será o RIO World 
Skate Park World Cham-

pionships, entre 2 e 9 de 
outubro. Depois será a vez 
do RIO World Skate Street 
World Championships, en-
tre 9 e 16 de outubro.

“Com dois Campeona-
tos Mundiais [para o stre-
et e para o park] a World 
Skate está feliz de ter no 
Rio de Janeiro a verda-
deira casa dos melhores 

skatistas do mundo. Esta-
mos muito orgulhosos de 
premiar com dois even-
tos tão importantes o Rio 
e, claro, o Brasil, um dos 
mais relevantes países na 
comunidade do skate. No 
Rio, os skatistas vão com-
petir pelo título oficial de 
campeão mundial e ao 
mesmo tempo somar pon-

tos importantes pensando 
nos Jogos Olímpicos de 
2024, em Paris, seguindo 
o sistema classificatório 
recentemente aprovado 
pelo Comitê Olímpico 
Internacional”, afirmou 
o presidente da World 
Skate, Sabatino Aracu.

“Mais uma vez o Brasil 
se tornará a casa do ska-

te mundial, assim como 
já aconteceu em 2019. É 
uma dupla conquista para 
o skate brasileiro. Tanto 
institucional, pelo fortale-
cimento da CBSk, quanto 
para os próprios skatistas, 
que poderão competir com 
o apoio da torcida brasilei-
ra”, declarou o presidente 
da CBSk, Eduardo Musa.

CBsK

Brasil é 
escolhido 
como sede 
de mundiais 
de skate
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