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Com um jogador a 
menos, esmeraldino 

conquista importante 
vitória no clássico goiano 

de Atlético 0 x 1 Goiás

Nova sede da Assembleia 
terá geração de energia solar

Campanha Aquecendo 
Vidas 2022 já começou
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Os cantores César Menotti & 
Fabiano e Léo Magalhães subiram 
ao palco e agitaram o público; noite 
foi marcada ainda, com o penúltimo 
dia de montarias do rodeio
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aparecida de goiânia

40 mIL pESSOAS 
ASSIStEm A 
RODEIO E fEStAS 
DA quARtA nOItE 
DE ApARECIDA 
É ShOw
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investimento de r$ 141 milhões

Obras do Governo na melhoria da malha asfáltica beneficiam escoamento 
da produção e geram empregos no Sudoeste do Estado. “Já trago o 

presente antes do aniversário, com dinheiro em caixa”, diz o  governador
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sustentabilidade

Nova sede da Alego terá geração de energia solar

do alto da nova Casa 
do Povo irradia a 
preocupação com 

a sustentabilidade e com 
a redução dos impactos 
para a cidade. Na parte 
mais alta do telhado do 
Palácio Maguito Vilela, 
sobre os blocos A e C, 
onde há incidência plena 
de luz solar, 362 placas 
fotovoltaicas vão captar 
os raios emitidos pelo 
astro-rei e transformá-los 
em energia elétrica.

Engenheiro eletricista 
da Alego, Luiz Amaral in-
forma que a instalação das 
placas já está sendo feita 
e a expectativa é de que, 
ainda neste mês, a miniu-
sina estará pronta para ge-
rar energia. “Para o sistema 
entrar em funcionamento, 
dependemos de uma au-
torização da Enel, a con-
cessionária de energia 
elétrica. A JL, construtora 
responsável pela obra do 
novo prédio, já deu entra-

da na solicitação e o pro-
cesso está tramitando na 
Enel. Com a conclusão da 
instalação, vamos depen-
der somente da licença 
da empresa.”  

O projeto da constru-
tora prevê um prazo má-
ximo de instalação, apro-
vação e início da geração 
do sistema de 60 dias.

O engenheiro explica, 
também, que o sistema 
implementado na Assem-
bleia Legislativa é do tipo 
on grid, que é integrado 
à rede de distribuição, e 
permite que o novo prédio 
continue recebendo ener-
gia para suprir o porcentu-
al que não é atendido pela 
energia solar e, futura-
mente, se houver aumento 
na produção, excedendo 
o consumo do prédio, po-
derá receber créditos pela 
energia sobressalente.

Luiz Amaral informa 
que essa é a primeira par-
te do projeto de geração 

de energia solar no Palá-
cio Maguito Vilela. Essa 
miniusina, instalada em 
parte da cobertura da 
Casa, deve gerar, mensal-
mente, 21.949 quilowatts 
de energia elétrica, o que 
vai garantir parte da de-
manda do prédio. “Futu-
ramente, vamos expandir 
e ter mais usinas que vão, 
gradativamente, fornecer 
mais energia limpa e re-
novável, rendendo, tam-
bém, economia.”

Uma proposta de am-
pliação do parque de ener-
gia solar da Alego já foi 
feita pela Celgpar, dentro 
do “Programa de Eficiência 
Energética para Redução 
de Custos por Meio de Ge-
ração de Energia Renová-
vel e Gestão de Consumo 
e Faturas”, da empresa. A 
CelgPar acumula grande 
expertise na instalação de 
sistemas de energia solar e 
o projeto está sendo anali-
sado pelas áreas técnica e 

jurídica da Assembleia.

A geração de 
energia solar

Um sistema de gera-
ção de energia solar é 
relativamente simples. 
Basicamente, o conjunto 
utiliza placas solares, que 
podem ser instaladas tan-
to no chão, em área segu-
ra, quanto no telhado de 
casas e prédios. Os pai-
néis absorvem a luz solar 
e geram energia elétrica, 
que é enviada a um in-
versor, onde a corrente 
contínua é convertida em 
corrente alternada, per-
mitindo que ela seja usa-
da para o funcionamento 
de aparelhos elétricos.  

A principal vantagem 
da instalação de um sis-
tema de geração energia 
solar para os consumido-
res é a redução na conta 
de energia elétrica. E a di-
minuição não é qualquer 

coisa: estima-se que uma 
economia de até 95% nos 
gastos com o consumo.

A instalação ainda tem 
um custo alto. Segundo 
dados de empresas do 
mercado, um sistema de 
geração de 900 quilowat-
ts (KW) exige um investi-
mento de cerca de R$ 39 
mil. Porém, especialistas 
no assunto apontam que 
o retorno do investimento 
aconteça em, no máximo, 
quatro anos. Isso significa 
que, depois desse período, 
todo o dinheiro investido 
na aquisição do conjunto, 
será recuperado com essa 
redução na conta.   

Apesar do custo ainda 
considerável, o interesse 
pela energia solar vem 
crescendo nos últimos 
anos. Segundo a Associa-
ção Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Abso-
lar), em 2012 os sistemas 
de geração distribuída e 
centralizada geravam cer-

ca de 7 MW no País. Já em 
fevereiro de 2022 são mais 
de 14 mil MW de potência 
instalada e quase 900 mil 
sistemas implementados, 
sendo 77,1% residenciais.

Um mapeamento feito 
pelo Portal Solar, com base 
em dados divulgados pela 
Agência Internacional de 
Energias Renováveis (Ire-
na) e pela Absolar, somen-
te em 2021 o Brasil adicio-
nou, aproximadamente, 5,7 
gigawatts (GW) de capaci-
dade a partir de usinas de 
geração solar, consideran-
do tanto sistemas de ge-
ração própria em residên-
cias e empresas, como 
grandes empreendimen-
tos conectados ao Siste-
ma Interligado Nacional 
(SIN). Considerando esse 
volume, o País ficou atrás 
da China, que acrescen-
tou 52,9 GW, dos Estados 
Unidos, com 19,9 GW adi-
cionados, e da Índia, com 
expansão de 10,3 GW.

Palácio maguito Vilela, construído 
de acordo com os mais modernos 
parâmetros de sustentabilidade 
na arquitetura, também terá 
geração de energia solar. as placas 
de energia fotovoltaica já estão 
sendo instaladas e, ainda neste 
mês de maio, o sistema deve estar 
pronto para o funcionamento
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Além de economia para os cofres da Alego, a miniusina também vai mitigar os efeitos do aumento do consumo de energia elétrica na região

câmara municipal de aparecida de goiânia

Vereadores aprovam alteração em comissão do do Conselho 
da Transparência, Controle Social e Prevenção à Corrupção

Câmara Municipal de 
Aparecida de Goiânia, 
05/05/2022. Os verea-
dores também aprova-
ram o Projeto de Lei Nº 
012/2022, de autoria da 
Prefeitura, que altera a Lei 
Municipal nº 3.366 de 26 
de junho de 2017, que dis-
põe sobre o acesso à infor-
mação previsto no inciso 
XXXIII artigo 5º, no inciso 
II do §3 do artigo 37 e no 
§2º do artigo 216 da Cons-
tituição Federal e na Lei nº 
12.527/2011 sobre a ins-
tituição do Conselho Mu-
nicipal da Transparência, 
Controle Social e Preven-

ção à Corrupção e sobre 
regulamentação Municipal 
da Lei nº 12.846/2013.

A mudança tratou ex-
clusivamente da composi-
ção da Comissão Mista de 
Reavaliação de Informa-
ções, que passou a ser da 
seguinte maneira:

Três representantes ti-
tulares da Secretaria Mu-
nicipal de Transparência, 
Fiscalização e Controle e 
um suplente; um repre-
sentante titular da Secre-
taria Municipal de Admi-
nistração e um suplente; 
um representante titular 
da Procuradoria-Geral do 

Município e um suplente; 
um representante titular 
da Secretaria de Governo e 
um suplente; um represen-
tante titular da Secretaria 
Municipal de comunicação 

e um suplente. Porém, por 
conta de emenda aprovada 
de autoria do vereador Edi-
nho Carvalho foi incluído na 
composição um represen-
tante do Poder Legislativo e 

seu respectivo suplente.
Cada membro terá 

mandato de um ano, sen-
do que a comissão será 
presidida pelo Titular da 
Secretaria Municipal de 

Transparência Fiscaliza-
ção e Controle. Agora o 
projeto de lei aprovado 
voltará ao Poder Execu-
tivo para ser sancionado 
ou vetado pelo Prefeito. 
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Link do Projeto: https://camaradeaparecida.go.gov.br/legislacoes/projeto-de-lei-municipal-n-012-2022/

Projeto é de autoria da Prefeitura
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Em anicuns

“Estamos voltando a festejar”, 
diz Ronaldo Caiado em cavalgada

o governador Ro-
naldo Caiado 
participou, neste 

sábado (07), da 4ª Caval-
gada Amigos da Marruá, 
em Anicuns, no oeste 
goiano. Ligado às raízes 

e entusiasta das tradi-
ções, Caiado integrou a 
comitiva de cavaleiros, 
composta por 600 par-
ticipantes de diversos 
municípios da região.

“É um momento que 
faz parte da nossa cultu-
ra. Jamais neguei as mi-
nhas origens”, afirmou o 
chefe do Executivo esta-
dual. Caiado também co-
memorou o retorno das 
tradicionais cavalgadas 

que haviam sido para-
lisadas devido à pande-
mia. “Estamos voltando 
a festejar novamente”, 
ressaltou.

Com a participação 
popular, a passagem da 
comitiva pelas ruas movi-
mentou a cidade. Ao lon-
go do trajeto, iniciado no 
Boi de Ouro, entrada do 
município, o governador 
Ronaldo Caiado interagiu 
com os moradores duran-

te o percurso de cerca de 
uma hora. “A nossa história 
de vida são as cavalgadas. 
É um momento que temos 
uma ligação muito forte 
com o interior”, frisou.

O prefeito do municí-
pio, Paulinho do Barreirão, 
agradeceu ao governador 
pela atenção com todas as 
regiões de Goiás. “Aqui em 
Anicuns tem a mão do Es-
tado, sem a mão do gover-
no, nós não conseguimos”. 

E completou “essa gestão 
vai ficar para a história”.

O evento, que é rea-
lizado por empresa do 
ramo de calçados e tem 
apoio da Prefeitura de 
Anicuns, voltou ao calen-
dário municipal em no-
vembro do ano passado, 
após dois anos de inter-
rupção. A programação 
conta ainda com atrações 
musicais, como show ser-
tanejo e som automotivo.

Presença

Também estiveram pre-
sentes no evento, o vice-
-prefeito de Anicuns, Júnior 
Valadão; o deputado federal, 
Glaustin da Fokus; os depu-
tados estaduais, Amauri Ri-
beiro e Rubens Marques; o 
organizador da cavalgada, 
Bruno Marruá; participan-
tes da comitiva, além de 
prefeitos e vereadores de 
municípios da região.

Governador 
integrou comitiva 
na 4ª Cavalgada 
amigos da 
marruá, 
composta por 
600 participantes 
do município e 
oeste goiano. 
adepto às 
tradições 
regionais, Caiado 
percorreu as 
ruas da cidade e 
conversou com 
moradores
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Em Anicuns, governador Ronaldo Caiado participa de cavalgada ao lado de 600 cavaleiros 

nEsta sEgunda-fEira

Governo leva benefícios do Goiás Social a Uruaçu

O Governo de Goiás reali-
za nesta segunda-feira (9), 
a partir das 9h, entrega de 
benefícios e agendamento 
de serviços voltados para 
a área social, em Uruaçu. 

A ação integra o progra-
ma Goiás Social, criado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado para enfrentar as 
desigualdades sociais nos 
municípios goianos.

Na ocasião, a Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Social (Seds) en-
trega cartões do programa 

Mães de Goiás e oferece 
serviços como emissão do 
Passaporte do Idoso, Car-
teira do Autista, Passe Li-

vre da Pessoa com Defici-
ência e Registro Civil, além 
da emissão da carteira de 
identidade, em parceria 
com a Polícia Civil. Tam-
bém será feita a entrega 
de 350 cartões do pro-
grama Aluguel Social, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab).

A OVG também entrega 
donativos e estará presen-
te com a unidade itineran-
te da instituição, a OVG 
Perto de Você. A população 
poderá ainda realizar ins-
crições no programa Tarifa 
Social, da Enel. A Secretaria 

de Estado da Retomada e 
a Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) levam cursos de 
qualificação e capacitação.

Também estarão dispo-
níveis para a população va-
gas de emprego e serviços 
do Vapt Vupt. Já a Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES) 
oferece testes rápidos de 
IST/HIV; vacinação; afe-
rição de pressão arterial; 
glicemia; eletrocardiogra-
ma para pacientes com 
pedidos médicos; orienta-
ção nutricional e aferição 
de pressão arterial.
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Entrega de cartões do programa Mães de Goiás será um dos serviços

Governo de Goiás realiza nesta segunda-feira 
(9), a partir das 9h, entrega de benefícios 
e agendamento de serviços voltados para 
a área social, em Uruaçu. a ação integra 
o programa Goiás Social, criado pelo 
governador Ronaldo Caiado para enfrentar 
as desigualdades sociais nos municípios
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na cidade administrativa maguito vilela

40 mil pessoas assistem a rodeio e festas 
da quarta noite de Aparecida é Show

a quarta noite do 
Aparecida é Show, 
realizado na Cida-

de Administrativa Maguito 
Vilela, movimentou o final 
de semana de cerca de 40 
mil pessoas. Além da festa 
de rodeio e montaria em 
touros, o público contou 
com apresentações da 
dupla sertaneja César 
Menotti & Fabiano e do 
cantor Léo Magalhães. 
Com entrada de apenas 
2kg de alimentos, um 
grande público marcou 
presença na festividade 
em comemoração aos 
100 anos da cidade.

O prefeito Vilmar Ma-
riano participou de mais 
um dia do evento acompa-
nhado da primeira-dama 
Sulnara Santana. “Apareci-
da sai na frente em tudo. 
É a primeira no Estado de 
Goiás a realizar uma fes-
ta como essa, bem como 
foi a primeira a vacinar o 
maior número de pessoas 
em curto tempo, a reali-
zar testagem de Covid-19, 
então, a cidade está ape-
nas seguindo o seu pa-
drão, que é de cuidar e 
dar alegria ao seu povo”, 
ressaltou o prefeito.

Na ocasião o gestor 
anunciou uma nova atra-
ção para o encerramento 
do Aparecida é Show, que 
ocorrerá nesta terça-feira, 
10. “A programação segue 
com Leonardo neste do-
mingo e Zé Vaqueiro na 
segunda. E na terça-feira, 
teremos o grande show 
do Wesley Safadão, que 
vem pra substituir o can-
tor Gusttavo Lima que teve 
que cancelar sua participa-
ção na nossa festa. O Safa-
dão irá trazer alegria para 
a população de Aparecida, 
de Goiás e de todos que 
estão vindo de fora par-
ticipar do Aparecida É 
Show com suas músicas”, 
anunciou o prefeito.

O cantor Léo Magalhães 
foi uma das atrações mais 
esperadas do evento. Ele 
parabenizou a cidade pelo 
aniversário e comparti-
lhou sua alegria de cantar 
para os moradores dela. 
“Eu tenho um carinho gi-
gantesco pelo povo dessa 
cidade. Já vim aqui outras 
vezes, não apenas para fa-
zer show, mas em outras 
oportunidades, então, é 
notório meu carinho e vejo 
sempre que Aparecida que 

vem se desenvolvendo 
cada vez mais. Acho que 
a cidade está no caminho 
certo. Que o povo continue 
usufruindo da boa gestão 
que o prefeito tem feito 
com os seus vereadores 
e que ela se desenvolva”, 
disse o cantor em coletiva 
em que aproveitou para 
parabenizar a cidade pelo 
seu centenário. “A jovem 
Aparecida. Que venham 
muitos anos mais de mo-
dernização e crescimento”.

A servidora pública, 
Rosângela Alves, 49, é fã 
do Léo Magalhães e co-
memorou a vinda do can-
tor em sua cidade. “Todo 
ano eu venho, é sempre 
muito bom, é a melhor 
festa da cidade! Hoje 
vou realizar meu sonho 

de participar do show do 
Léo que eu sou fã, estou 
muito animada”, disse 
a moradora. Já o corre-
tor de imóveis, Delmar 
Berlamino dos Santos, 
37, levou a família in-
teira para curtir a festa. 
“Trouxe minha esposa e 
as crianças que amam 
brincar no parquinho. 
Estamos achando muito 
bom, estávamos preci-
sando de um entreteni-
mento”, comemorou ele.

O ex-prefeito de Apare-
cida, Gustavo Mendanha, 
fez questão de prestigiar 
a festa ao lado da popu-
lação aparecidense. “Faço 
questão de vir me divertir 
e comemorar o aniversário 
da nossa cidade ao lado 
dos meus amigos e de 

toda população. São 100 
anos de uma história lin-
da e mesmo com muitas 
dificuldades Aparecida 
conseguiu se tornar uma 
cidade em constante de-
senvolvimento e gerado-
ra de empregos, ela está 
na sua melhor fase, são 
muitas razões para se co-
memorar”, destacou.

Aparecida é Show 
movimenta 
economia local

Para muitos desem-
pregados e autônomos 
o evento se tornou uma 
oportunidade de traba-
lho e renda durante os 
sete dias de festa. Ao 
todo são 65 barracas de 
alimentação e de bebi-

das, além de acessórios 
Country e lembrancinhas 
com o nome do evento e 
fotos dos cantores.

Ilton Machado dos 
Santos, 52, é vendedor 
ambulante de copos per-
sonalizados e falou da 
importância do evento 
para gerar renda para sua 
família. “Eu trabalho no 
Aparecida é Show desde a 
época que a festa começou 
em uma avenida, já fazem 
mais de 20 anos. É daqui 
que tiro sustento da minha 
família, dá para fazer até 
cinco salários mínimos se 
somados todos os dias de 
shows. Esses dois anos de 
pandemia prejudicou mui-
to, mas agora está voltan-
do tudo normal, Graças a 
Deus”, salientou.

os cantores César menotti & 
Fabiano e Léo magalhães subiram 
ao palco e agitaram o público; noite 
foi marcada ainda, com o penúltimo 
dia de montarias do rodeio
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O Safadão irá trazer alegria para a população de Aparecida e de todos que estão vindo de fora participar do evento com suas músicas”, diz o prefeito

educação

Copa Sesc terá edição exclusiva para alunos da 
rede municipal de ensino, em 2022

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) e Secretaria Munici-
pal dos Esportes (SMESP), 
abre inscrições, até 20 de 
maio, para edição exclusi-
va da Copa Sesc aos alu-
nos da rede municipal de 
ensino da capital. As com-
petições, realizadas em 

parceria com Sesc Goiás, 
estão previstas para junho, 
nas modalidades futsal, fu-
tebol society, queimada e 
disputa de skate.

Podem se inscrever 
equipes masculinas, femi-
ninas ou mistas nas cate-
gorias Sub-10, Sub-12 e 
Sub-14. Os jogos e provas, 
acontecerão na Praça da 

Juventude, no Jardim das 
Aroeiras, Praça da Juventu-
de, no Setor Novo Horizon-
te, e na quadra de esportes 
da Vila Itatiaia.

Inscrições de escolas e 
alunos podem ser feitas 
pelo site: http://gg.gg/co-
pasesc. Estudantes recebe-
rão certificado de partici-
pação, troféus e medalhas.

A expectativa, segundo 
o secretário de Educação 
da capital, Wellington Bes-
sa, é de que as instituições 
educacionais e as famílias 
abracem o projeto. “Além 
de promover os Jogos Edu-
cacionais da SME Goiânia, 
a gestão do prefeito Rogé-
rio Cruz está sempre em 
busca de parcerias para 

fortalecer a prática espor-
tiva nas unidades de en-
sino, e a Copa Sesc é mais 

um desses projetos que 
farão parte do nosso ca-
lendário”, explica.
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 “Gestão do prefeito Rogério Cruz está sempre em busca de parcerias 
para fortalecer a prática esportiva nas unidades de ensino”, 
afirma secretário municipal de Educação, Wellington Bessa

inscrições podem ser realizadas até 20 de maio, pela internet. Competições serão 
em junho, nas modalidades futsal, futebol society, queimada e disputa de skate
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Histórias - o sHow do século 
o show faz parte do Circuito Brahma e patrocínio Chivas, Fujioka e Samsung, a festa ofereceu os melhores momentos na vida do goianiense, 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 foi tomado por Leonardo, Bruno & marrone, Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Jorge & mateus. 

Camila méndez, Cecília macedo, Gabriel Freire, Rodrigo Bousada e Fernanda Gomes 

Bruno Bubu 

Gabriel Gava Lucas Guimarães e debora Lyra 

Breno Ferreira e adriana alves 

adriana BomBom e adrien Cunha 

murillo Rabelo Carla Faria e Tom Tom Fonseca 

Rodolpho Rodrigo 

marcos Freitas, Lucas Freitas e elver Panda 

emy Brasil 

Hariany, Henri Castelli, Rapha eduardo e izabella Perillo 
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Governo entrega pavimentação da Estrada 
Velha de Caiapônia e autoriza obras em Jataí

a cidade de Jataí com-
pleta 127 anos no 
próximo dia 31 de 

maio, mas o presente do 
Governo de Goiás chegou 
nesta sexta-feira (06). O 
governador Ronaldo Caia-
do entregou a pavimen-
tação da GO-184 (Estrada 
Velha de Caiapônia), do 
entroncamento com a GO-

050 ao entroncamento 
com a GO-220, e autorizou 
a pavimentação da GO-
180, entre os trevos da BR-
364 e da GO-467.

As duas obras repre-
sentam um investimento 
total de R$ 141,93 mi-
lhões do Governo de Goi-
ás, por meio da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra), 
na melhoria da malha as-
fáltica do Estado. “Já trago 
o presente antes do ani-
versário, com dinheiro em 
caixa. Isso é importante: 
o compromisso de fazer-
mos algo planejado”, dis-
se Caiado. O governador 
citou que as obras nes-
tas rodovias incorporam 

áreas produtivas e geram 
emprego em Goiás.

Na GO-184, foram 
aplicados R$ 76,65 mi-
lhões na pavimentação 
de um trecho de 53,9 
quilômetros. O presiden-
te da Goinfra, Pedro Sa-
les, conta que esta obra 
estava parada, vinda da 
gestão passada, e o atual 
governo reavaliou, refez 
o projeto e trouxe a em-
presa contratada de vol-
ta com confiança e cre-
dibilidade. “Estamos em 
outra fase da infraestru-
tura do Estado, atacando 
gargalos históricos, en-
frentando problemas de 
décadas”, disse.

Já na GO-180, a Goinfra 

vai pavimentar um trecho 
de 25,63 quilômetros de 
extensão, com 7 metros de 
largura e acostamento de 
2 metros. O investimento 
estimado é de R$ 65,28 
milhões, com projeto de 
engenharia cedido pelo 
Fundo para o Desenvol-
vimento da Pecuária em 
Goiás (Fundepec).

“Hoje as estradas cons-
truídas por nós em Goiás 
não têm nenhuma dife-
rença das estradas fede-
rais. Você vê o padrão de 
excelência”, disse Caiado. 
O governador citou que 
as rodovias têm espessura 
correta em concreto betu-
minoso usinado a quente 
(CBUQ), pista de rolagem 

de 7 metros, acostamen-
to e sinalização completa. 
“Isso é respeito com o ci-
dadão, o Governo que tem 
responsabilidade com o 
dinheiro público”, afirmou 
o chefe do Executivo.

“O governador veio 
para resgatar esse sonho 
de ter a estrada asfalta-
da”, disse o prefeito de 
Jataí, Humberto Machado. 
Ele comemorou a pavi-
mentação da GO-184 e 
a assinatura da ordem 
de serviço para a obra na 
GO-180, o que vai pro-
porcionar a expansão de 
100 mil hectares de área 
plantável em Jataí. “Essa 
é uma região com muita 
produtividade, com terra 

fértil e produtores bons de 
serviço”, disse Machado.

Presença
Também estiveram 

presentes na solenidade 
em Jataí ao lado do go-
vernador, o presidente do 
Instituto de Assistência 
dos Servidores Públicos do 
Estado de Goiás (Ipasgo), 
Vinícius Luz; deputado 
federal Delegado Waldir; 
deputado estadual Jefer-
son Rodrigues; vereado-
res e vereadoras do mu-
nicípio; comandantes e 
integrantes das forças de 
segurança pública; dire-
tores de empresas, de en-
tidades do agronegócio e 
produtores rurais.

Com 
investimento 
total de R$ 141 
milhões, obras do 
Governo de Goiás 
na melhoria da 
malha asfáltica 
beneficiam 
escoamento 
da produção e 
geram empregos 
no Sudoeste do 
estado. “Já trago 
o presente antes 
do aniversário, 
com dinheiro 
em caixa”, diz 
governador 
Ronaldo Caiado
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“As estradas construídas por nós em Goiás não têm nenhuma diferença das estradas federais. Você vê o padrão de excelência”, disse Ronaldo Caiado

social

Campanha Aquecendo Vidas 2022 já começou

O Governo do Estado, 
por meio da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS), re-

aliza a Campanha Aque-
cendo Vidas, com o obje-
tivo de garantir proteção 
à população vulnerável 
nas noites de inverno. Em 

2022, a Campanha distri-
buirá 70 mil cobertores 
adquiridos pelo Governo 
e arrecadará agasalhos 
novos e usados (em bom 

estado de conservação) 
doados em parceria com 
empresas e instituições.

Neste ano, as doações 
poderão ser entregues 

em nove pontos diferen-
tes instalados em Goiâ-
nia, entre os dias 09 e 25 
de maio. As peças serão 
distribuídas ao longo 
dos meses mais frios do 
ano a entidades sociais, 
famílias vulneráveis, 
pessoas em situação de 
rua e refugiados.

A Campanha Aquecen-
do Vidas 2022 conta com 
o apoio do Corpo de Bom-
beiros, Junta Comercial do 
Estado de Goiás (Juceg), 
Saneago, Associação Co-
mercial e Industrial de 
Goiás (Acieg), Shopping 
Bougainville, Shopping 
Cerrado e Enel Goiás. Cada 
parceiro será responsável 

por um ponto de coleta 
dos agasalhos. As doa-
ções também poderão 
ser entregues no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira e 
na Sede da OVG.

Investimento
Realizada todos os anos 

pelo Governo de Goiás, 
OVG e GPS, a Campanha 
Aquecendo Vidas já distri-
buiu mais de 130 mil co-
bertores desde 2019, além 
dos 70 mil adquiridos 
para este ano. As mais de 
200 mil peças compradas 
desde o início da gestão 
representam um investi-
mento de R$ 6,5 milhões 
pelo Governo do Estado.
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Campanha Aquecendo Vidas 2022: doações de agasalhos podem 
ser feitas em nove pontos de coleta até o dia 25 de maio

Campanha vai arrecadar agasalhos novos 
e usados (em bom estado de conservação) 
para distribuir  entre entidades sociais, 
pessoas em situação de rua e famílias em 
vulnerabilidade social de todo o estado. ao 
todo, nove pontos de arrecadação serão 
instalados em Goiânia, entre os dias 09 e 
25 de maio. Governo também adquiriu 70 mil 
cobertores para serem distribuídos neste ano
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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.
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Goiás vence o Atlético na casa do adversário
No dia das mães, o 

clássico goiano co-
meçou muito mo-

vimento, e o esmeraldino 
abriu o placar logo aos 40 
segundos de jogo.

Em grande atuação 
dos três zagueiros do 
Goiás: Caetano, Reynal-
do e Sidimar, o Verdão 
segurou bem o resul-
tado, mesmo com um 

jogador a menos, duran-
te quase toda a partida. 
Conquistando sua primei-
ra vitória na Série A 2022.

O Goiás a campo no 
próximo domingo (15), 

às 19h, o esmeraldino 
enfrenta o Santos, no es-
tádio Hailé Pinheiro, em 
Goiânia (GO), confronto 
válido pela sexta rodada 
do Brasileirão Série A.

Com um jogador a menos, 
esmeraldino conquista importante 
vitória no clássico goiano, na tarde 
deste domingo (8), dia das mães
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