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O governador Ronaldo Caiado participou, nesta terça-feira (03/05), no Palácio das Esmeraldas, 
em Goiânia, do lançamento oficial do Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana
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aporte Financeiro para seGmento da 
moda em Goiás alcança r$ 344,5 milhões
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quadrado

Jair messias e Luís inácio aproveitaram 
o 1º de maio para discursos voltados 
para seus grupos mais fiéis. os bolso-
naristas fugiram da pauta, já que nú-
meros de emprego e renda no Brasil 
atual depõem contra o governo. Res-
tou ao pessoal e seu líder redefinir a 
liberdade e atacar os ministros do STF,. 
os mais exaltados voltaram a pedir 
intervenção militar, mas com Jair no 
comando. Lula foi ao ato de São Paulo, 
ouviu muito mais aplausos que vaias, 
falou sobre economia e criticou o pes-
soal, especialmente os militares. Tudo 
em eventos esvaziados. o que reforça 
a ideia do marketing atual dos dois 
principais pré-candidatos à presidên-
cia. Um quer explorar o que o outro 
tem de pior. Projeto para o Brasil? Pra 
que? Na política, o feio é perder. 

aliança sepultada
o partido idealizado pelo presidente é 
o retrato da sua incapacidade de arti-
culação político. o aliança Para o Brasil 
deveria estar pronto para a eleição de 
2020. Conseguiu menos de 20% das as-
sinaturas necessárias para a sua forma-
ção. o presidente voltou de corpo e alma 
para o Centrão e a sigla sonhada perdeu 
os prazos para apresentar a documenta-
ção à justiça eleitoral. Se alguém quiser o 
partido, terá que começar tudo de novo. 
do zero. e sem o presidente. 

Big Brother Brasil
São 13 os nomes apresentados para con-
correr à presidência. Líder nas pesqui-
sas, Lula será lançado oficialmente pelo 
PT no próximo sábado, 7. o empresário 
goiano Pablo marçal é o mais novo a 
entrar no jogo, para ocupar a vaga do 
PROS. Mas nada é definitivo. A partir de 
agora, a tendência é diminuir. a começar 
pelo anúncio oficial do União Brasil, que 
desiste de tentar a terceira via e vai de 
chapa pura com Luciano Bivar. Simone 
Tebet (mdB) e João dória (PSdB) podem 
continuar a conversa sozinhos. ou não. 

Big Brother goiás
Para governador de Goiás, a conta 
está fechando em oito pretendentes, 
mesmo número de 2014. Wolmir ama-
do (PT), Vítor Hugo (PL), edgar diniz 
(Novo), José eliton (PSB), Ronaldo 
Caiado (UB), marconi Perillo (PSdB), 
Wesley Garcia (PSoL) e Gustavo men-
danha (Patriota) colocaram seus no-
mes na mesa. Número deve cair, com o 
afunilamento das articulações. 

elias internacional
a denúncia sobre compra de Viagra 
por parte das Forças armadas conti-
nua rendendo para o deputado fede-
ral elias Vaz (PSB). o assunto ganhou 
destaque nesta semana, em matéria 
publicada por Le monde, um dos prin-
cipais periódicos da França.  

Kajuru vira alvo
Já o senador Jorge Kajuru (Podemos) viu o 
STF autorizar a abertura de seis processos 
por injúria, calúnia e difamação. o enten-
dimento do STF é de que imunidade par-
lamentar não pode acobertar agressões 
verbais. Tudo começou em 2019, com crí-
ticas ácidas de Kajuru ao colega de senado 
Vanderlan Cardoso (PSd) e o ex-deputado 
alexandre Baldy (PP). 

rizzo senador

o empresário, mecenas e cartola de fu-
tebol Leonardo Rizzo confirma sua parti-
cipação na eleição de outubro. Foi apro-
vado no processo interno do Novo e será 
o candidato da sigla ao Senado.  

gustavo sem marconi
Gustavo mendanha acha difícil aliança 
com marconi Perillo no primeiro turno. 
aponta os capôs opostos em que milita-
ram até agora ele no mdB oposicionista 
aos 20 anos do chamado Tempo Novo. 
acredita que a imagem de marconi ain-
da está muito desgastada, o que levaria 
problemas para a sua campanha. 

livre? 
Por sua vez, marconi se livra da opera-
ção Cash Delivery, deflagrada durante 
a campanha de 2018. a ação do mPF é 
apontada como fator decisivo para sua 
derrota na corrida pelo Senado e levou à 
sua prisão. Processo foi arquivado, com 
forte suspeita de armação política por 
parte de integrantes do mP e políticos. 
Como na Lava Jato, a principal vítima, 
com a situação, é o real combate á cor-
rupção. 

música no Barzinho é 
patrimônio
mPB ao vivo nos ba-
res de Goiânia virou 
patrimônio histórico 
e cultural da cidade. 
Re co n h e c i m e n t o 
neste sentido foi as-
sinado pelo prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos) sob testemunha viva de figuras 
como Fernando Perillo, João Caetano e 

moka. a ideia é relembrar o movimento 
que gerou nomes importantes da mú-
sica goiana e criou um mercado até en-
tão inexistente. o artista plástico Siron 
Franco vai produzir um monumento na 
Praça Tamandaré, para celebrar o ato. a 
inauguração está prevista para outubro, 
no aniversário de Goiânia, com show de 
gente que viveu esta época. a Taman-
daré dormia ao som de Gustavo Veiga, 
Fridão e Gilberto Correa, ente outros, 
tendo como referência o Zero Bar. Justa 
homenagem. o baterista moka (foto) foi 
a caráter para este momento importan-
te da música goiana. 

alerta para glaucoma
Durante todo o mês de maio, oftalmolo-
gistas alertam sobre glaucoma, doença 
que já é a principal causa de cegueira 
irreversível no Brasil, atingindo cerca de 
2% dos brasileiros – cerca de 1 milhão de 
pessoas – com mais de 40 anos, número 
que triplica após os 70 anos. além disso, 
de acordo com dados da organização 
mundial de Saúde (omS), pelo menos 
111 milhões de pessoas no mundo terão 
a doença até 2040. Segundo o oftalmo-
logista Humberto Borges, o glaucoma 
é provocado por elevação da pressão 
ocular atacando o nervo do olho, mas se 
diagnosticado no início pode ser contro-
lado e o paciente ter qualidade de vida.  
estar atento à saúde dos olhos sempre é 
a melhor decisão.

conforme previsto

advogados abandonaram o Tribunal e 
adiaram para junho o julgamento do 
Caso Valério Luiz. Possiblidade foi adian-
tada na live que fiz com Valério Luiz Fi-
lho, na semana passada. a manobra cus-
tou uma multa de R$ 120 mil aos nobres 
causídicos, que devem ser substituídos 
pela defensoria Púbica.

rápidas com alexandre 
Baldy,  pré-candidato 
do pp ao senado

A sua candidatura ao Senado está mantida? 
Sim, com toda certeza. minha pré-candidatura 
é uma realidade construída a muitas mãos, atra-
vés do diálogo e do entendimento com o meu 
partido, o Progressistas, e de líderes da base alia-
da. Porque acreditamos que nosso povo precisa 
de um representante no Senado com força e 
musculatura política para trazer mais recursos 
para nosso estado. Sou o parlamentar que mais 
entregou obras e investimentos em toda a his-
tória de Goiás e quero usar minha experiência 
como secretário de governo, deputado federal 
e ministro das Cidades para representar os in-
teresses de cada um dos mais de 7 milhões de 
goianos no congresso nacional. 

Concorda com o lançamento de vários 
candidatos ao Senado apoiando a ree-
leição do governador? 
do modo com que a lei foi alterada acre-
dito que a eleição para o Senado será uma 
supereleição para deputado federal. assim, 
creio que não fará muita diferença se hou-
ver três ou quatro candidatos na mesma 
chapa, ou em diferentes chapas, apoian-
do o governador Caiado. É também uma 
clara demonstração de que outros nomes 
da política goiana aprovam seu modelo 
de gestão. a disputa será a mesma para 
todos, e cada pré-candidato terá a opor-
tunidade de mostrar aos goianos suas pro-
postas e soluções para o nosso estado. 
 
Quando serão definidas as chapas ma-
joritárias? 
as convenções partidárias devem ocorrer 
entre 20 de julho e 5 de agosto, quando 
todas as legendas devem oficializar a es-
colha de seus candidatos. até lá, muita 
movimentação política ainda deve ocorrer. 
Temos também uma chapa completa para 
deputado estadual, com 48 nomes, dos 
quais vamos perceber os que estão de fato 
comprometidos até a convenção e escolhê
-los para o registro das candidaturas.

Qual é o ponto forte do PP neste mo-
mento de definição em Goiás? 
Contamos com o apoio do governo Bolsona-
ro. Somos o segundo partido que mais elegeu 
prefeitos e prefeitas em todo o estado. o que 
mais teve crescimento proporcional na eleição 
de vereadores e vereadoras. após o partido do 
governador, o nosso é o que mais tem mus-
culatura política e representatividade popular. 
Fora do partido, temos ainda várias prefeituras 
e lideranças que nos apoiam. Portanto, pode-
mos dizer que nosso partido tem força política e 
competitividade na disputa eleitoral.

por que?
Bolsonaro e Lula apostam nas fragilida-
des do outro?

“Promessa é dúvida”
(Mote popular em ano de eleição)
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Semana de moda Goiana amarê FaShion

Ronaldo Caiado anuncia ampliação 
de recursos para o setor têxtil

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta terça-

-feira (03/05), no Palácio 
das Esmeraldas, em Goiâ-
nia, do lançamento oficial 
do Amarê Fashion – Se-
mana da Moda Goiana. 
O evento será realizado 
entre os dias 31 de agos-
to e 3 de setembro deste 
ano, no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer. Duran-
te a solenidade, Caiado 
anunciou R$ 300 milhões 
para linhas de crédito 
exclusivas ao setor e as-
sinou protocolo de inten-
ção, junto ao Sebrae, para 
a execução do projeto de 
pesquisa da Cadeia da 
Moda em Goiás.

Para Ronaldo Caiado, 
após enfrentar a pandemia 
e a crise fiscal com a qual 
recebeu a gestão estadual, 
o compromisso agora é 
impulsionar a economia. 
“Cabe a mim, mais do que 
nunca, respaldar as ações 
que promovam aquilo que 
é fundamental neste mo-
mento. A preocupação é 
recuperar o setor produ-
tivo e gerar emprego em 
Goiás”, afirmou o gover-
nador. “A moda em Goiás 
é algo que precisa deco-
lar”, completou Caiado ao 
frisar que a expansão re-
quer estrutura e estudos, 
que estão sendo viabili-
zados na atual gestão.

Semana de Moda

O Amarê Fashion prevê 
uma programação exten-
sa, distribuída em desfiles, 
exposições, rodadas de ne-
gócios, arte, gastronomia, 
música e entretenimento. 
O foco é fortalecer os pe-
quenos negócios da moda 
goiana e apresentar o Es-
tado como importante polo 
criador de moda no Brasil.  A 
iniciativa tem realização do 
Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae 
Goiás), Serviço Social do Co-
mércio (Sesc), Sistema Fe-
deração do Comércio do Es-
tado de Goiás (Fecomércio 
GO) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac), em parceria com o 
Governo de Goiás.

O diretor superinten-
dente do Sebrae Goiás, 
Antônio Carlos Lima Neto, 
apresentou o conceito do 
evento, pensado para mos-
trar o potencial criativo de 
Goiás. “Consolidamos uma 
iniciativa que foi realmen-
te construída por todos os 
atores da moda goiana”, 
afirmou. Presidente da Fe-
comércio, Marcelo Baioc-
chi, enfatizou o respaldo 
do Governo de Goiás. “Pas-
sados os momentos difí-
ceis que nossos segmentos 
passaram, são coroados 
agora com ações que são 
amplamente voltadas para 

a retomada deste cresci-
mento”, defendeu.

“Digo sem medo de 
errar que Goiás será refe-
rência de moda do Brasil”, 
declarou a primeira-dama 
Gracinha Caiado. O diretor 
presidente do grupo Novo 
Mundo e Mega Moda, Car-
los Luciano, acredita que 
o evento tem potencial 
de protagonismo no País. 
“Vejo que a gente pode 
ter um evento anual e na-
cional, que contribua para 
colocar Goiás no lugar que 
merece: ser um Estado da 
moda”, avaliou.

Retomada
O governador Ronal-

do Caiado anunciou au-
mento no valor destinado 
às linhas de crédito do 
Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
-Oeste (FCO), exclusivas ao 
segmento, que passaram 
a R$ 300 milhões, o triplo 

do anterior. “Ampliei a des-
tinação do FCO para esti-
mular os empresários que 
sofreram muito no período 
da pandemia. Dará condi-
ções aos empresários de 
organizar as finanças, ala-
vancar a produção e cada 
vez mais gerar emprego 
para a população de Goi-
ás”, afirmou.

Com o anúncio, os re-
cursos destinados ao setor 
têxtil goiano alcançaram 
R$ 344,5 milhões. Entre 
as ações governamentais, 
estão cursos gratuitos por 
meio dos Colégios Tecno-
lógicos (Cotecs), com apli-
cação de R$ 30 milhões 
em verbas do Tesouro Es-
tadual. Outro investimento 
da gestão é a aquisição 
de dez máquinas de corte 
a laser que alcançaram o 
montante de R$ 14,5 mi-
lhões. A primeira máquina 
chega ainda neste mês na 
cidade de Jussara.

O Governo tem proje-
tos direcionados ao apoio 
das cadeias produtivas de 
moda em diversas regiões, 
por meio do Programa Ar-
ranjos Produtivos Locais 
do Estado de Goiás (APL 
Goiano).  O titular da Se-
cretaria de Estado da Re-
tomada, César Moura, acre-
dita no potencial do setor. 
“Queremos chegar cada 
vez mais longe. Temos de 
estimular os municípios. 
A gente tem um mercado 
consumidor e queremos 
que a produção seja toda 
de Goiás”, defendeu.

Estiveram presentes ao 
lançamento da Semana 
da Moda Goiana também 
os secretários de Estado 
Marcio Cesar Pereira (De-
senvolvimento e Inova-
ção) e Wellington Matos 
(Desenvolvimento Social); 
os presidentes Fabrício 
Amaral (Goiás Turismo); 
Robson Domingos (Funda-

ção de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás); o de-
putado federal Delegado 
Waldir; os deputados esta-
duais Chico KGL e Jeferson 
Rodrigues; a diretora-geral 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
Adryanna Caiado; o pre-
sidente da Federação das 
Associações Comerciais, 
Industriais, Empresariais 
e Agropecuárias do Esta-
do de Goiás (Facieg), Se-
bastião Vieira Sobrinho; 
o diretor superintendente 
do Sesc/Senac, Leopoldo 
Veiga Jardim; o presiden-
te da Federação Goiana 
de Municípios (FGM) e 
prefeito de Campos Ver-
des, Haroldo Naves; o 
presidente da Associação 
Empresarial da Região da 
44 (AER44), Jairo Gomes; 
a primeira-dama de Goiâ-
nia, Thelma Cruz, além de 
integrantes do mercado 
da moda e convidados.

evento será realizado entre os dias 
31 de agosto e 3 de setembro, no 
Centro Cultural oscar Niemeyer, 
em Goiânia. Aporte financeiro 
para segmento da moda em Goiás 
alcança R$ 344,5 milhões
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Semana de Moda Goiana: evento, que será realizado em agosto, vai divulgar potencial de Goiás para o país

oPortunidade

Governo abre inscrições para concurso de oficiais da PM

Estão abertas as inscrições 
para o concurso público 
para oficiais da Polícia Mi-
litar do Estado de Goiás 
(PMGO). O período de inscri-

ção vai de 4 de maio a 6 de 
junho, somente on-line, no 
site do Instituto AOCP (insti-
tutoaocp.org.br). São oferta-
das 100 vagas para cadetes 

e 50 vagas para 2° tenentes 
(médicos, odontólogos e 
psicólogos). Os salários ini-
ciais variam de R$ 8.433,73 
a R$ 13.901,60.

Para concorrer aos cargos 
é necessário ter formação 
superior em Direito, para ca-
detes, ou formação específica 
para cada função, no caso de 
2° tenente. A idade máxima 
para concorrer a uma vaga 

é de 32 e 35 anos, respecti-
vamente. O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 130.

As provas objetiva e 
discursiva serão aplicadas 
nos dias 17 de julho, para 
cadetes; e 24 de julho, para 
o cargo de 2° tenente. A se-
leção prevê ainda testes de 
aptidão física e de habili-
dade específica; avaliação 
médica e odontológica; 

avaliações psicológicas e de 
vida pregressa. A previsão 
de publicação do resultado 
final e consequente nomea-
ção é março de 2023.

As vagas para 2° tenente 
são distribuídas por profis-
são. São 33 vagas para ofi-
cial médico, com as seguin-
tes especialidades: clínica 
geral, cardiologia, cirurgia 
geral, dermatologia, endo-

crinologia, gastroenterolo-
gia, ginecologia/obstetrícia, 
médico do trabalho/perícia 
médica, neurologia, ortope-
dia, pediatria, pneumologia, 
psiquiatria e reumatologia. 
Para oficial odontólogo são 
13 vagas – para clínica ge-
ral, endodontia e cirurgia 
bucomaxilofacial. Por fim, 
há ainda quatro vagas para 
oficiais psicólogos.

Certame oferece 150 vagas para cadetes 
e profissionais de área da saúde, que 
terão patente de 2º tenente. os salários 
variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60
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Rogério Cruz declara movimento “Goiânia, capital 
da MPB ao vivo nos bares” patrimônio cultural

O prefeito Rogério Cruz 
e o secretário mu-
nicipal de Cultura, 

Zander Fábio, assinaram, 
na manhã desta terça-feira 
(03/05), no Paço Municipal, 
decreto que declara oficial-
mente o movimento “Goiâ-
nia, capital da MPB ao vivo 
nos bares” como bem do 
patrimônio cultural.

O prefeito anunciou a 
construção de monumen-
to em homenagem aos 
artistas com entrega pre-
vista para 24 de outubro. 
A obra será assinada pelo 
artista Siron Franco.

O decreto faz jus à his-
tória construída por canto-
res, compositores e artistas 
que, de alguma forma, pro-
pagaram a música popu-
lar brasileira nos bares da 
capital desde meados da 

década de 1970.
No ato de assinatura, no 

qual estiveram presentes 
representantes do terceiro 
setor e da classe artística, 
Rogério Cruz ressaltou que 
ele, assim como Zander Fá-
bio, são músicos, e que é ne-
cessário valorizar essa arte 
como história e memória de 
um povo, além de meio de 
renda para muitas famílias.

“Legitimamos a pre-
sença da música como 
arte, entretenimento e 
meio de renda para quem 
faz e vive dela”, ressalta o 
prefeito, ao lembrar que 
Goiânia é conhecida pela 
diversidade de bares e 
apresentações musicais.

Zander Fábio enalteceu 
a atenção dispensada pela 
atual gestão à cultura goia-
niense. Segundo ele, a assi-

natura do decreto reafirma 
“o valor, incentivo e reco-
nhecimento à importância 
da cultura para o bom de-
senvolvimento da cidade”.

O titular da Secult 
mencionou que o reco-
nhecimento do movimen-
to como bem do patrimô-
nio cultural é resultado 
da união de forças da 
administração munici-
pal com representantes, 
apreciadores e fazedores 
da MPB “que levam ale-

gria e música de qualida-
de ao público goianiense”.

Para o cantor e com-
positor Fernando Perillo, 
pioneiro no movimento, a 
assinatura do decreto re-
presenta um dia histórico. 
Ele recordou seu começo 
no cenário musical goia-
niense ainda na década 
de 1970, nos bares da 
capital, e destacou que 
a MPB na noite colocou 
Goiânia como referência 
para o resto do Brasil. 

“O clima favorável nos 
bares sempre contribuiu 
para a música ao vivo, 
e possibilitou a profis-
sionalização de muitos 
músicos, como eu”, disse.

Fernando Perillo diz 
que é “alegria perceber 
que a força da música ao 
vivo permanece”. “A MPB 
nos bares ainda empre-
ga muita gente e difunde 
a cultura na capital, por 
isso, me sinto muito feliz, 
reconhecido e representa-

do por esse momento tão 
especial”, afirmou.

A obra de Siron Fran-
co será colocada na Praça 
Tamandaré. A escolha do 
local se deve a, historica-
mente, ter abrigado bares, 
ao longo das décadas de 
1970 a 1990, que servi-
ram de palco a artistas da 
MPB. A previsão é de que a 
entrega faça parte das co-
memorações referentes ao 
aniversário da capital, ce-
lebrado em 24 de outubro.

em assinatura de decreto nesta 
terça-feira (03/05), no Paço municipal, 
prefeito projeta inauguração de obra 
do artista Siron Franco, na Praça 
Tamandaré, para o dia 24 de outubro
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“Legitimamos a presença da música como arte, entretenimento e meio de renda para quem faz e vive dela”, ressalta Rogério Cruz

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, visitou, na noite 
desta terça-feira (03/05), 
a nova sede so Sindicato 
dos Docentes das Univer-
sidades Federais de Goiás 
(Adufg-Sindicato), locali-
zada no Setor Leste Vila 
Nova. Ao conhecer estru-
tura do local, destacou que 
os professores “merecem 
espaço que atenda às ne-
cessidades da categoria”.

O prefeito foi recepcio-
nado pelo presidente do 
Adufg-Sindicato, professor 
Flávio Alves da Silva. O pré-
dio conta com quase 3,5 mil 
metros quadrados de área 

construída, e recebeu es-
trutura para eventos, como 
salão para recepções e au-
ditório com 168 lugares, sa-
las de apoio para atividades 
culturais, além de ampla 
área para atividades admi-
nistrativas do sindicato.

O prefeito elogiou a obra, 
que ainda não tem data 
oficial para inauguração, 
e destacou a importância 
da infraestrutura para os 
professores representados 
pela entidade. “A diretoria 
do Adufg-Sindicato se em-
penhou para realizar uma 
obra moderna a fim de que 
os profissionais tenham 

local de alto padrão para 
estudo, reuniões, análise e 
convivência”, disse.

O presidente Flávio Al-
ves da Silva afirmou que a 
sede da unidade de Goiâ-
nia se junta ao prédio da 
unidade de Jataí, que conta 
com mil metros quadra-
dos de área construída, e 
também ao de Catalão, em 
uma grande estrutura de 
apoio para os professores.

“Esse espaço é para os 
professores, para as unida-
des acadêmicas e para ou-
tras instituições. Nós tra-
balhamos com mais de 50 
entidades parceiras, entre 

sindicatos e movimentos 
sociais”, afirmou.

De acordo com o presi-
dente, o novo espaço servirá 
para garantir condições ain-
da melhores para a defesa 
dos direitos da categoria e 
para a prestação de serviços 
públicos como um todo.

O vereador Anselmo 
Pereira, líder do prefeito 
Rogério Cruz na Câmara 
Municipal de Goiânia, desta-
cou que ele se constitui na 
primeira autoridade públi-
ca a visitar a nova sede do 
Adufg-Sindicato, e exaltou 
a importância das parcerias 
para o avanço de projetos 

educacionais que são a base 
do desenvolvimento da ca-
pital e do Estado.

O presidente da As-
sociação de Egressos e 
Egressas da UFG, Eliomar 
Pires Martins, fez um bre-
ve histórico da entidade. 
Citou que surgiu em meio 
à pandemia de Covid-19 
e, imediatamente, liderou 
grande campanha, em 
parceria com a universi-
dade, que arrecadou cerca 
de 5 mil computadores e 
tablets que atenderam 
às necessidades educa-
cionais de estudantes 
daquela instituição de 

ensino superior que não 
possuíam o equipamen-
to. Ele também destacou 
parcerias para promoção 
de festivais, em Goiânia.

Participaram da visita 
integrantes da diretoria do 
Adufg-Sincato: professora 
doutora Ana Cristina (As-
suntos Jurídicos), professor 
doutor João de Deus (Admi-
nistrativo), professor doutor 
Abraão Garcia (Aposenta-
dos), professora doutora 
Geovana Reis (Magistério 
e Carreira); primeira-dama 
Thelma Cruz, e diretores 
da Associação de Egressos 
e Egressas da UFG.
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Dia Das Mães na Vitrine 
Há 40 anos vivenciando o amor de mãe, o Flamboyant 

Shopping traz inúmeros motivos para reconhecer 
quem amamos, numa data que também é uma das 
mais importantes para o varejo brasileiro. Somada 
à vasta oferta de marcas, sendo mais de 280 para 
presentear ou mesmo proporcionar experiências 

memoráveis, os destaques são os múltiplos incentivos 
na hora das compras. Com seu Polo Gastronômico, o 
shopping ainda promete ser um dos preferidos para 

as comemorações da data em família. o complexo 
oferece culinária de padrões internacionais, ambientes 

sofisticados e tem capacidade para mais de três mil 
pessoas simultaneamente. entre os incentivos nas 

compras, estão compre e ganhe, cartão vale-compras 
e possibilidade de utilizar as mesmas notas fiscais 

para adquirir ingressos para o in Concert, observando 
disponibilidade e valor das cadeiras.

aMarÊ FasHion
amaRÊ (amarelo + ipê) FaSHioN – Semana da moda 

Goiana, realização do Serviço de apoio às micro e Pequenas 
empresas (Sebrae Goiás), Serviço Social do Comércio 

(Sesc), Sistema Federação do Comércio do estado de Goiás 
(Fecomércio Go), e Serviço Nacional de aprendizagem 

Comercial (Senac), vem para movimentar os negócios do 
setor e a indústria criativa em Goiás. Na oportunidade, 

Prefeitura de Jaraguá apresenta a retomada das atividades 
das confecções de Jaraguá, com o apoio dos serviços de 

consultoria, capacitações, dentre outros, oferecidos pelo 
Sebrae para as empresas do setor instaladas no município. 

Jaraguá abriga cerca de 600 empresas de confecções e 
facções, que geram aproximadamente 8.500 empregos e 

produzem 36 milhões de peças por ano.

resort + Dia Das Mães
Resort com lazer e pensão completos tem estrutura e 

programação especial para as mães: atividades só para elas 
ou junto com a família. atrações não vão faltar para as mães 

que forem presenteadas com uma viagem para o Tauá 
Resort alexânia (Go) no dia das mães. descansar e, também 

se divertir de várias formas. Trocar sorrisos, abraços, rir 
junto, em família. É o que toda mãe gostaria de fazer para 
comemorar o dia das mães. além da infraestrutura ideal 

para relaxamento e lazer, o Tauá Resort alexânia, no 
coração do cerrado, localizado a apenas a 50 minutos de 
Brasília e a 1h20 de Goiânia, preparou uma programação 

para as mães de todos os gostos e estilos, no fim de 
semana da data comemorativa.

Uso racional De 
MeDicaMentos

a estácio realiza hoje, quarta-feira (04), o Start CRF, às 
18h30, no auditório do centro universitário.  a ação faz 

parte da Semana do Uso Racional de medicamentos. 
a mesa redonda tem como objetivo tornar acessível 

aos alunos e profissionais farmacêuticos informações 
pertinentes ao uso racional de medicamentos e os 

desafios na atualidade. Os interessados podem fazer 
inscrição pelo site do Conselho Regional de Farmácia.

Mansão Histórias - 
Um dos maiores 
encontros da música 
sertaneja está chegando 
a Goiânia no próximo 
dia 7 de maio e para 
comemorar este show 
inesquecível, Lucas 
Guimarães vai receber 
amigos, influenciadores 
e convidados ilustres na 
mansão Histórias, entre os 
dias 5 e 8 de maio, com a 
produção da agência Box 
dream, agenciamento 
artístico de Rapha 
eduardo e relações 
públicas de iza Perillo.

Carnaval dos amigos 
- Carnaval dos amigos 
comemora 20 anos em 
grande estilo, o fim 
de semana da capital 
goianiense contou com 
muita folia e curtição 
através do Carnaval dos 
amigos, realizado no 
último sábado (30) no 
Centro Cultural oscar 
Niemeyer. Fernando Jorge 
é um dos idealizadores 
do Carnaval dos amigos, 
juntamente com sua 
esposa Wéthina Jorge.

Baile da Vogue - o dermatologista goiano 
alessandro alarcão esteve presente no último 
final de semana em grandes eventos na cidade 
do Rio de Janeiro. Na sexta (29), alessandro 
participou do tradicionalíssimo Baile da Vogue.

Novo Programa - as apresentadoras teen marina 
merola e maitê Ferreira estreiam novo programa com 
dicas culturais incríveis por São Paulo e arredores. o 
programa já está fazendo sucesso no instagram e em 
breve terá programação semanal no YouTube.
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cultura

Com apoio do Governo e da OVG, Goiás 
recebe turnê do espetáculo Korvatunturi

em Goiás, apresenta-
ções são para alunos 
de escolas públicas 

de Goiânia, Luziânia, Águas 
Lindas, Alto Paraíso, Cida-
de de Goiás e Aparecida 
de Goiânia, entre os dias 
3 e 19 de maio. Além das 
apresentações, Governo de 
Goiás oferece suporte para 
oficinas de maquiagem 
artística a alunos da rede 
pública de ensino de cada 
cidade visitada

O Governo de Goiás e 
a Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) pro-
moveram nesta terça-feira 
(03/05) evento de lança-
mento do espetáculo “Kor-
vatunturi”, no Centro Cul-
tural Oscar Niemeyer, em 
Goiânia. Patrocinada pela 
Saneago, por meio da Lei 
de Incentivo à Cultura, a 
turnê conta com apresen-
tações culturais gratuitas 
e tem como público alvo 
crianças e adolescentes 
em vulnerabilidade so-
cial que vivem em seis 
municípios goianos. O 
lançamento contou com 
a presença da presidente 

de honra da OVG e coor-
denadora do Gabinete de 
Políticas Sociais, primei-
ra-dama Gracinha Caiado.

Além da capital, o mu-
sical será apresentado em 
outras cinco cidades até o 
próximo dia 19: Luziânia, 
Águas Lindas, Alto Paraíso, 
Cidade de Goiás e Apare-
cida de Goiânia. Aclamado 
pelo público, o musical já 
foi visto por mais de 700 
mil pessoas e é sucesso de 
crítica. O Governo de Goiás 
e a OVG oferecem suporte 
para a realização de ofici-
nas de maquiagem artís-
tica aos jovens de unida-
des públicas de ensino de 
cada município visitado. A 
turnê conta também com o 
apoio da Secretaria de Es-
tado de Educação (Seduc), 
que selecionou os alunos 
de escolas públicas para 
assistir ao espetáculo.

O objetivo, segundo a 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, é oferecer entrete-
nimento de qualidade aos 
jovens ao apresentá-los 
ao mundo da arte. “É uma 
felicidade muito grande 

apoiar a vinda desse espe-
táculo tão bonito aqui para 
Goiás. E não é simples-
mente trazer a apresenta-
ção, mas levá-la até aque-
les que têm pouquíssimo 
contato com a cultura, de 
forma especial as crianças 
e os adolescentes em vul-
nerabilidade social. Essa 
ação é para que cada um 
deles tenha a oportunida-
de de assistir a um dos 
espetáculos mais presti-
giados do Brasil, tendo, 
assim, um contato mais 
próximo com a música, o 
teatro e a dança”, destaca.

Coordenadora da Esco-
la Municipal Madre Fran-
cisca, na Vila Pedroso, em 
Goiânia, Melina Arantes diz 
que todas as crianças fica-
ram encantadas. “Na nossa 
região, a maioria não tem 
acesso ao teatro, muitas 
vezes não costuma nem 
sair do bairro onde mora. 
Com essa oportunidade, 
eles estão encantados com 
o espetáculo. Os atores 
trabalham muito com os 
sentidos das crianças, elas 
estão aprendendo a ouvir 
o outro, é uma oportuni-
dade de inserção social e 

cultural muito importante”, 
diz. A escola levou 35 estu-
dantes de 9 a 12 anos para 
assistir ao musical. Um de-
les é Breno Gabriel, de 10 
anos. Ele ficou impressio-
nado com o espetáculo. “É 
muito bonito e interessan-
te”, disse empolgado com a 
apresentação.

Para a diretora-geral 
da OVG, Adryanna Melo 
Caiado, a turnê do espe-
táculo Korvatunturi por 
Goiás tem um viés social 
com apresentações gra-
tuitas. “Na OVG, temos o 
compromisso de fazer o 

bem. Por isso, traçamos um 
itinerário para que os estu-
dantes de escolas públicas 
possam ter acesso a con-
teúdo de qualidade, espe-
cialmente num espetáculo 
grandioso como esse que 
nos remonta justamente à 
prática cotidiana de fazer 
o bem. Acreditamos que 
cada apresentação será 
uma sementinha plantada 
nos corações das crianças 
e adolescentes beneficia-
dos por essa iniciativa”.

Após duas apresenta-
ções em Goiânia, os artis-
tas seguem viagem para 
Luziânia (06/05), Águas 
Lindas (10/05), Alto Paraí-
so (13/05), Cidade de Goi-
ás (17/05) e faz sua última 
em Aparecida de Goiânia 
no dia 19 de maio.

Musical 
Korvatunturi

Tradicional atração de 
Gramado (RS), o espetá-
culo musical Korvatunturi 
conta a história de um an-
tigo e sábio povoado que 
vive ao pé de uma árvo-
re mágica, em uma terra 
longínqua, e que resgata 
ao mundo dos humanos 
os verdadeiros valores da 
vida, como amor, felicida-
de, fé e esperança.

musical, patrocinado pela Saneago, 
leva mensagem da prática do bem e já 
foi visto por mais de 700 mil pessoas
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A presidente de honra da OVG e coordenadora do GPS, primeira-dama Gracinha Caiado participa do lança-
mento da turnê do musical Korvatunturi, que percorrerá municípios goianos com apresentações gratuitas

economia

Governo de Goiás entrega Balanço Geral de 2021 ao TCE

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Economia, apre-
sentou na manhã desta 
terça-feira hoje (03/05), 
ao presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado 
(TCE), Edson Ferrari, o Ba-
lanço Geral do Estado de 
Goiás (BGE) referente ao 
ano de 2021. O resultado 
orçamentário do exercí-
cio foi superavitário em 
R$ 807,172 milhões, visto 
que as receitas arrecada-
das totalizaram R$ 34,846 
bilhões e as despesas em-
penhadas totalizaram R$ 
34,039 bilhões. Destas, 
R$ 29,192 bilhões são de 
despesas correntes e R$ 

4,846 bilhões de despesas 
de capital.

“O balanço mostra os nú-
meros de uma gestão ética, 
técnica e eficaz, implantada 
pelo governador Ronaldo 
Caiado desde a sua posse. 
Em 2021 buscou-se o ree-
quilíbrio fiscal e, pelo tercei-
ro ano consecutivo, o Estado 
encerrou o exercício com 
um resultado orçamentário 
superavitário”, explica a se-
cretária da Economia, Cris-
tiane Schmidt, que estava 
acompanhada pelo conta-
dor-geral do Estado, Ricardo 
Borges de Rezende, e tam-
bém pelo controlador-geral 
do Estado, Henrique Ziller.

Na ocasião, o presiden-

te do Tribunal de Contas 
agradeceu à secretária de 
Economia e sua equipe pela 
entrega das contas de for-
ma tempestiva, adiantando 
que a corte de contas se 
debruçará sobre as análises 
necessárias para elaboração 
de parecer prévio.

Os números mostram 
que as receitas corren-
tes do Estado de Goi-

ás de 2021 totalizaram 
R$ 34,497 bilhões, um 
crescimento de 18,02%, 
em relação ao exercício 
de 2020, cujas Receitas 
Correntes foram de R$ 
29,230 bilhões.

“Como reflexo do equi-
líbrio das contas na gestão 
estadual no ano passado 
destaca-se a regionaliza-
ção da saúde com a entre-

ga de 7 dos 8 hospitais pla-
nejados e as 6 policlínicas 
prometidas e entregues. 
Na educação, foi possível 
aumentar o número de 
escolas de tempo integral, 
além do apoio aos estu-
dantes, principalmente, no 
período da pandemia, com 
distribuição de cestas bá-
sicas, material escolar, uni-
formes e ajuda financeira 

por meio do Programa 
Bolsa Estudo”, avalia a se-
cretária Cristiane Schmidt.

As Receitas Tributárias 
(impostos, taxas e contri-
buições de melhoria), as 
Transferências Correntes 
e as Receitas de Contri-
buições, representaram, 
respectivamente, 57,55%, 
20,76% e 8,24%, do total 
da arrecadação durante o 
ano de 2021.

Houve crescimento na 
arrecadação, especialmen-
te da Receita Tributária, 
Receita Patrimonial e Re-
ceita Industrial em 2021, 
em comparação ao exer-
cício anterior, de 27,40%, 
83,60% e 100%, respecti-
vamente. Esse crescimento 
evidencia a retomada do 
mercado em Goiás e os 
impactos da inflação do 
período, mesmo ainda so-
frendo com os reflexos da 
pandemia da Covid-19.
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O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) recebe o Balanço Geral de 2021 das mãos da 
secretária da Economia, Cristiane Schmidt e do controlador-geral do Estado, Henrique Ziller

Gestão teve superávit de R$ 807 milhões 
e investimentos chegaram a R$ 4,55 
bilhões, colocando Goiás como o 3º 
estado que mais investiu no Brasil
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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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partida solidária

Futebol entre políticos e padres arrecada 
alimentos para doação em Aparecida

o  objetivo do even-
to visou a solida-
riedade com a ar-

recadação de alimentos 
para doação às famílias 
em situação de vulne-
rabilidade social. Além 
disso, a partida solidária 
também faz parte das 
comemorações do Cen-
tenário de Aparecida.

O prefeito Vilmar Ma-
riano, participou da par-
tida, compondo o time 
de líderes políticos. “Essa 
partida significa a confra-
ternização e a união. Aqui 
já estamos todos em cli-
ma da festa do Centená-
rio de Aparecida”, desta-
cou o gestor. O vereador 
Isaac Martins também 
participou da ação soli-
dária jogando pelo time 
das autoridades políti-
cas. “Hoje é um jogo fes-
tivo em comemoração 

aos 100 anos de Apa-
recida, além de ser um 
momento de diversão 
entre amigos”, pontuou.

De acordo com o secre-
tário de esportes, Gerfe-
son Aragão, os alimentos 
arrecadados serão distri-
buídos às famílias pela 
Secretaria de Assistência 
Social em parceria com a 
Igreja Católica. “O maior 
objetivo do evento é a 
arrecadação de alimen-
tos e mostrar que todos 
têm de falar a mesma 
língua do bem”, explicou.

“O evento é pra confra-
ternizar até porque Apa-
recida nasce em volta da 
igreja, então pra gente é 
muita alegria celebrar os 
100 anos do município 
dessa maneira”, comen-
tou Padre Jairo Gomes, 
um dos organizadores do 
evento. O ex-prefeito de 

Aparecida, Gustavo Men-
danha, também acompa-
nhou a ação. “O time dos 
padres é um time que 
joga há anos e que sem-
pre que vem aqui ganha 
do time dos políticos. 
Espero que dessa vez o 
time dos vereadores leve 
a melhor”, declarou.

Ao final do jogo, o 

time dos vereadores 
garantiu a vitória con-
tra o time dos padres 
com o placar de 3 a 2.

Aparecida de Goiânia 
surgiu da fé das pesso-
as e de seus pioneiros 
que doaram terras para 
a construção da igreja e 
posteriormente iniciaram 
a construção de um vila-

rejo próximo. Em 11 de 
maio de 1922 foi realiza-
da a primeira missa cam-
pal, no local onde hoje 
está fincada a cruz de 
Aroeira e construiu-se 
a Igreja Matriz de Apa-
recida. Foi este ponto 
que surgiu o município 
que hoje abriga mais de 
600 mil habitantes.

Como tradição em to-
dos os aniversários da 
cidade, a igreja da Pra-
ça Matriz, localizada no 
Centro de Aparecida de 
Goiânia, realizará uma 
missa para os fiéis, presi-
dida pelo arcebispo Dom 
João Justino. A celebra-
ção religiosa ocorrerá no 
dia 11 de maio, às 19 h.

a Prefeitura de aparecida por meio 
da Secretaria de esportes, Lazer e 
Juventude, realizou na noite desta 
segunda-feira, 2, uma partida de 
futebol beneficente entre líderes 
religiosos da igreja católica e 
lideranças políticas do município
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O prefeito Vilmar Mariano, participou da partida, compondo o time de líderes políticos
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