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“Vai Safadão, vai Safadão”. Foi sob os gritos em coro de mais de 60 mil pessoas 
que o cantor Wesley Safadão subiu ao palco principal do Aparecida é Show

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 1.237
quinta-feira, 12 DE maio DE 2022

www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

100 anos

Último dia de aparecida é Show reÚne maiS 
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Em funcionamento desde 
março, unidade já realizou 

mais de 1.700 atendimentos 
pelo Sistema Único de Saúde. 
Investimento do Governo do 

Estado foi de R$ 20,6 milhões

política  |  3

caiado inaugura na cidade de 
goiáS a 6ª policlínica eStadual
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Em Rio VERdE

Lissauer Vieira enaltece força do agronegócio 
goiano: “Locomotiva do progresso do País”

Realizado na sede do 
Sindicato Rural do 
município, o evento 

teve como destaque a me-
sa-redonda “Os desafios 
do agro no cenário atual”, 
que contou com a partici-
pação do chefe do Poder 
Legislativo, do diretor da 
Aprosoja Goiás, Luciano 
Guimarães e do presiden-
te do Sindicato Rural de 
Jataí, Vitor Gaiardo.

Ressaltando a força do 
setor agro e a sua contri-
buição para a economia do 
País, o presidente da Alego 
destacou, durante o deba-
te, o papel dos produtores 
rurais nesse momento de 
retomada pós-pandemia. 
“Durante a pandemia vá-
rios setores como turismo, 
comércio, eventos e tantos 

outros enfrentaram situ-
ações extremamente difí-
ceis e, mesmo com todas 
as dificuldades, o agrone-
gócio, a nossa verdadeira 
locomotiva do progresso, 
bateu recordes de produ-
tividade. Isso prova que o 
produtor rural tem condi-
ções de tirar o nosso País 
da crise, de alimentar o 
mundo e fazer com que 
essa cadeia produtiva 
continue girando e gi-
rando de forma positiva”, 
pontuou Lissauer.

Na ocasião, o líder do 
Legislativo goiano tam-
bém anunciou a promul-
gação da lei que garante 
a suspensão das multas 
arbitrárias ligadas ao Guia 
de Transporte Animal 
(GTA). Segundo ele, uma 

conquista para os produto-
res rurais goianos. “Muitos 
produtores foram prejudi-
cados lá no ano de 2016 e 
2017 com relação ao GTA 
e também à emissão de 
notas fiscais da Agrodefe-
sa relativas ao transporte 
animal. São milhões e mi-
lhões de multas aplicadas 
injustamente. Mas hoje 
nós aprovamos e amanhã 
nós vamos promulgar 

essa lei isentando todos 
os nossos produtores ru-
rais dessa cobrança in-
justa. Sem dúvidas, uma 
grande conquista”, disse o 
presidente da Alego.

Por fim, o presidente 
da Alego salientou a im-
portância da instalação 
da unidade do grupo Agri-
company em Rio Verde, 
município por ele repre-
sentado na Casa de Leis 

e celeiro do agronegócio 
goiano. “Essa nova empre-
sa que se instala no co-
ração do agronegócio do 
nosso país nasce com o 
mais alto índice de credi-
bilidade e confiabilidade. 
São profissionais extre-
mamente capacitados e 
com ampla experiência na 
proteção do patrimônio, do 
negócio e da família dos 
nossos produtores rurais”, 

completou Lissauer.
Também participaram 

da cerimônia de lança-
mento o presidente da 
Associação Comercial e 
Industrial de Jataí, Ricardo 
Assis; sócios proprietários 
da Agricompany João Va-
longo; Randolfo de Oli-
veira, Leonardo Amaral e 
Leandro Amaral; empresá-
rios e produtores rurais do 
Sudoeste goiano.

Forte defensor da bandeira do 
agronegócio no Parlamento goiano, o 
presidente da assembleia Legislativa 
de Goiás (alego), deputado Lissauer 
Vieira (PSd), prestigiou, na noite 
desta terça-feira, 10, o lançamento 
da agricompany – Consultoria 
agropatrimonial, unidade Rio Verde

Di
vu

lg
aç

ão

Ressaltando a força do setor agro e a sua contribuição para a economia do País, o presidente da Alego, Lissauer 
Vieira, destacou, durante o debate, o papel dos produtores rurais nesse momento de retomada pós-pandemia

alEgo

Plenário aprova projetos do Executivo e de deputados

Dando continuidade aos 
trabalhos da semana, os 
deputados da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego) se reuniram 
na tarde desta quarta-
-feira, 11, para analisar 
21 processos legislativos 
durante a sessão ordi-
nária. Destes, oito foram 
aprovados em segunda 
votação e 13 em primeira. 
Do total, 17 são de inicia-
tiva parlamentar e quatro 
vieram da Governadoria.

Na abertura do encon-

tro presidido pelo deputa-
do Álvaro Guimarães (UB), 
o Plenário recebeu uma 
matéria do Poder Executi-
vo (nº 2215/22), um relató-
rio da Secretaria de Estado 
da Saúde (nº 2319/22) e 
ofício resposta a seis depu-
tados estaduais. Além dis-
so, os parlamentares Lêda 
Borges (PSDB), Paulo Ce-
zar Martins (PL), Coronel 
Adailton (PRTB), Antônio 
Gomide (PT) apresenta-
ram matérias à Casa.  

Durante o Pequeno 

Expediente, Lêda Borges 
e Paulo Cezar Martins 
fizeram uso da tribuna. 
Amauri Ribeiro (UB), Co-
ronel Adailton, Wagner 
Neto (PRTB) e Sérgio Bra-
vo (PSB) discutiram ma-
térias em apreciação no 
momento oportuno. Do 
total de 41 deputados, 38 
registraram presença na 

sessão de hoje.
Todas as quatro maté-

rias oriundas do Executivo 
foram aprovadas unanime-
mente em segunda fase e 
estão aptas à sanção. En-
tre elas, destaca-se a de 
nº 2037/22, a qual versa 
sobre a alteração da Lei 
nº 21.064, de 21 de julho 
de 2021, e compatibiliza 

a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2022 
com os atos normativos 
que regem o limite de 
despesas primárias.

A matéria decorre de 
solicitação feita pela Se-
cretaria de Estado da Eco-
nomia (Secon) que justifica 
a iniciativa alegando que 
as alterações propostas 

pretendem proporcionar 
condições de exequibilida-
de do Novo Regime Fiscal 
(NRF). “As referenciadas 
normas são a Lei Comple-
mentar Federal nº 156, de 
28 de dezembro de 2016; 
a Lei Complementar Fede-
ral nº 159, de 19 de maio 
de 2017, e a Emenda Cons-
titucional Estadual nº 69, 
de 30 de junho de 2021, 
e suas alterações, que dis-
ciplinam a limitação de 
despesas e a instituição do 
NRF”, ressalta a pasta.

O propósito da altera-
ção pretendida é contem-
plar a autorização para a 
contratação temporária 
mediante processo seleti-
vo simplificado, pois isso 
vai possibilitar atender 
a casos de insuficiência 
do quadro de pessoal da 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater).
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A alteração, solicitada pela Secretaria da Economia, visa contemplar a autorização para a contratação 
temporária mediante processo seletivo simplificado para atender deficiência do quadro de pessoal da Emater.

Um total de 21 projetos foram aprovados 
na sessão ordinária desta quarta-feira, 
11. São 17 matérias de parlamentares e 
apenas quatro oriundas do executivo, 
entre elas a que compatibiliza a Lei de 
diretrizes orçamentárias de 2022 com 
os atos normativos que regem o 
limite de despesas primárias
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saúde

Ronaldo Caiado inaugura na cidade 
de Goiás a 6ª Policlínica Estadual

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

-feira (11), a Policlínica Rio 
Vermelho, na cidade de 
Goiás, sexta unidade de as-
sistência especializada já 
entregue pela atual admi-
nistração. Gerida pela Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES-GO), a Policlínica 
abriu as portas no dia 29 
de março e já realizou 795 
consultas e 976 exames 
de imagens e laboratoriais, 
regulados pelo Complexo 
Regulador Estadual. Para a 
construção e aparelhagem 
da estrutura foram desti-
nados R$ 20,6 milhões.

“Esta Policlínica tem 
uma importância ímpar. 
Os doentes crônicos se-
rão avaliados aqui. Aqui 
eles terão a continuidade 
do tratamento”, garantiu o 
governador ao frisar que 
o serviço desafoga hospi-
tais de urgência.

“Vamos ampliar cada 
vez mais a qualidade de 
vida das pessoas”, reiterou 
após lembrar que gestões 
anteriores deixaram de 
entregar obras na saúde 
em função do alto custo 
de manutenção. Para o 
funcionamento da Policlí-

nica da cidade de Goi-
ás, o contrato de gestão 
com a organização so-
cial vencedora do edital 
prevê um valor global 
de 103,9 milhões pelo 
prazo de 48 meses.

A unidade irá garantir 
atendimento de quali-
dade a mais de 203 mil 
moradores que compõem 
a Regional de Saúde Rio 
Vermelho. Caiado anun-
ciou que a unidade será 
ampliada para oferecer 
serviço de hemodiálise, 
assim como já existe em 
Posse e Quirinópolis. “Te-
remos aqui toda uma es-
trutura ampliada para 
que as pessoas possam 
ter um tratamento dig-
no e não tenham que se 
deslocar para outras re-
giões”, afirmou. Pacien-
tes também terão aces-
so a medicamentos de 
alto custo, antes cen-
tralizados na Capital. 
“É respeito às pessoas”, 
frisou o governador.

De acordo com o secre-
tário de Estado de Saúde, 
Sandro Rodrigues, a uni-
dade vai contribuir para 
diminuir o déficit na área 
de consultas e exames, o 
que promove atendimento 

digno ao cidadão. “Temos 
municípios que zeraram 
filas de especialidade. Isso 
é o sentido de uma Policlí-
nica. A gente levar saúde, 
chegar ao município, ser 
percebido pela  população 
e ter os problemas resolvi-
dos”, destacou.

Assistência 
Especializada

A estrutura oferece 20 
especialidades médicas, 
como cardiologia, endocri-
nologia, dermatologia, or-
topedia, ginecologia, mas-
tologia, pediatria. Além 
disso, conta com equipe 
multiprofissional compos-
ta por assistente social, 
biomédico, enfermeiro, far-
macêutico, fonoaudiólogo, 
psicólogo, nutricionista e 
fisioterapeuta. Na policlí-

nica, a população ainda 
pode realizar 23 tipos de 
exames, entre ergomé-
tricos, de imagens (ma-
mografia, colonoscopia, 
ultrassonografia, tomo-
grafia computadorizada, 
raio-X) e laboratoriais.

O prefeito da cidade 
de Goiás, Aderson Gouvea 
destacou a parceria es-
tabelecida com o Gover-
no de Goiás: “Saúde não 
pode ser mendigada, tem 
que ser colocada à dis-
posição de todo homem 
e mulher que contribui 
para fazer um município, 
um estado e um Brasil 
melhor”, finalizou.

Moradora de Americano 
do Brasil, Gervina Barradas 
da Silva, de 86 anos, já faz 
o acompanhamento médi-
co na Policlínica da cidade 
de Goiás na área de orto-

pedia. “Buscava tratamen-
to em Goiânia. Facilitou 
muito, o tratamento agora 
aqui é mais perto. Já fiz 
exames, raio-X da mão, dos 
ombros, das pernas e da 
coluna”, compartilhou.

Atendimento 
regionalizado

A Policlínica da Cidade 
de Goiás também contará 
com uma unidade móvel 
de prevenção ao câncer 
de mama e colo uterino, a 
Carreta da Prevenção. No 
veículo, serão realizados 
exames de mamografia 
e citopatológicos. “É para 
fazer o atendimento local, 
dentro de uma agenda 
definida com os prefeitos”, 
explicou o governador.

“Podemos bater a mão 
no peito e dizer que Goiás 

tem a regionalização da 
saúde. Eu que sou do in-
terior, sei o quanto é difícil 
ter que transportar pacien-
tes até Goiânia”, defen-
deu o deputado estadual 
Wagner Neto. Também da 
Assembleia Legislativa 
de Goiás, Thiago Albernaz 
enalteceu a obra entregue. 
“Dia emblemático e de 
grande representatividade 
para todos nós”.

Em Goiás, foram en-
tregues seis unidades do 
tipo, que representam um 
investimento total de R$ 
66,8 milhões. As outras 
Policlínicas beneficiam 
moradores das regiões Su-
doeste (Quirinópolis), Vale 
do São Patrício (Goianésia), 
Entorno do Distrito Fede-
ral (Formosa), Nordeste 
(Posse) e Oeste (São Luís 
de Montes Belos).

em funcionamento desde março, 
unidade já realizou mais de 1.700 
atendimentos pelo Sistema Único de 
Saúde. investimento do Governo do 
estado foi de R$ 20,6 milhões
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Policlínica Rio Vermelho, na cidade de Goiás, vai atender mais de 200 mil goianos com 20 especialidades médicas

retomada

Lançado pacote de ações para qualificação profissional

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria da Re-
tomada, lançou nesta ter-
ça-feira (10/05) o projeto 
“2022: O Ano da Qualifica-
ção em Goiás”, ação que en-
volve programas de órgãos 
do governo estadual e de 
entidades, com o objetivo 
de reforçar o desenvolvi-
mento e capacitação dos 
trabalhadores goianos para 

ocupação de vagas de em-
prego em todo o Estado.

Para superar a diferença 
existente entre oferta de 
vagas de emprego e baixa 
qualificação dos trabalha-
dores, o Governo de Goiás 
criou conexões com outros 
parceiros na promoção de 
ações de capacitação dos 
goianos. “Esta iniciativa é 
para dar foco na impor-

tância da qualificação pro-
fissional. Temos mais de 
5 mil vagas no banco do 
Programa Mais Empregos, 
mas muitas delas não são 
preenchidas por falta de 
qualificação profissional”, 
declarou o secretário da 
Retomada, César Moura.

A Retomada vai oferecer, 
até o final de 2022, mais de 
25 mil vagas de cursos de 
qualificação, via Colégios 
Tecnológicos (Cotecs), com 
aulas presenciais, nas 17 
unidades, e on-line em todo 
o Estado. A previsão de in-
vestimento total neste ano 
é de R$ 76,2 milhões, com 
foco em cursos nas áreas de 

Gastronomia, Finanças, Se-
gurança do Trabalho, Saúde, 
Computação gráfica, Instru-
mentos e Vestuário.

A importância da união 
de esforços de vários entes 
foi destacada na fala do 
diretor superintendente do 
Sebrae em Goiás, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto. 
“Nós temos a oportunida-
de de realmente conseguir 
provocar essa mudança 
e efetivamente trazer os 
resultados que todos nós 
esperamos. Qualificando a 
mão de obra, dando condi-
ções àqueles que buscam a 
sua primeira oportunidade 
de emprego”, declarou ele.

Parceira da Retomada no 
Incubacoop e no Programa 
Coopera Goiás, o Sindicato 
e Organização das Coope-
rativas Brasileiras no Estado 
de Goiás (OCB-GO) marcou 
presença no evento para 
apresentar propostas en-
volvendo cooperativismo e 
melhoria do currículo dos 
trabalhadores. “Nós estare-
mos a disposição para os 
cursos de formação, prin-
cipalmente nas áreas do 
empreendedorismo e do 
cooperativismo que é uma 
forma inteligente de em-
preender”, anunciou o presi-
dente do Sistema OCB-GO, 
Luís Alberto Pereira.

Para o presidente exe-
cutivo da Adial Goiás, 
Edwal Portilho, além da 
falta de qualificação, a 
falta de interesse pelas 
oportunidades é outro 
problema na ocupação das 
vagas de trabalho oferta-
das. “Nós temos realmen-
te hoje um dilema para 
ser enfrentado. Em uma 
reunião com membros da 
Adial eu fiz uma pesquisa 
rápida e tínhamos lá 5 mil 
vagas abertas e sem con-
dições de serem ocupadas. 
Mas acho que nós também 
precisamos avançar nesse 
desafio de mudança de 
mentalidade”, disse Edwal.

Projeto 2022: O Ano da Qualificação 
pretende reunir ações de parceiros 
que visam melhorar a capacitação dos 
trabalhadores e diminuir o desemprego
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Último dia de Aparecida é Show reúne mais 
de 60 mil pessoas ao som de Wesley Safadão

“Vai Safadão, vai 
Safadão”. Foi 
sob os gritos 

em coro de mais de 60 mil 
pessoas que o cantor Wes-
ley Safadão subiu ao palco 
principal do Aparecida é 
Show, nesta terça-feira, 10 
de maio. A apresentação 
musical encerrou os sete 
dias da tradicional festa 
da Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia, que neste ano 
celebrou o centenário da 
cidade. Além de propor-
cionar lazer para os mo-
radores, o evento também 
incentivou a solidarieda-
de dos aparecidenses ao 
estimular a doação de 
alimentos na entrada do 
estacionamento da Cidade 
Administrativa, onde ocor-
reu a festa. Ao todo, 250 
toneladas de produtos não 
perecíveis foram recebidos 
durante a semana. Eles 
serão distribuídos para fa-
mílias carentes da cidade, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social.

O Aparecida é Show 
2022 recebeu um públi-
co de 250 mil pessoas ao 
longo dos sete dias de 

programação. Famílias 
inteiras aproveitaram o 
parque de diversões estru-
turado no local, as delícias 
da praça de alimentação 
e a emoção dos rodeios. 
Com extensa programação 
musical, as pessoas tam-
bém dançaram e cantaram 
ao som de artistas reco-
nhecidos nacionalmente, 
como Xand Avião, Raí Saia 
Rodada, César Menotti e 
Fabiano, Leonardo e Zé Va-
queiro. Cantores regionais 
também soltaram a voz no 
palco do “Canta Aparecida”.

Aniversário muito 
bem celebrado

“Chego no último dia do 
Aparecida é Show já com 
sentimento de saudade, 
pensando no próximo ano. 
Foi uma festa maravilhosa, 
à altura da nossa cidade. 
Principalmente, depois de 
enfrentarmos dois anos 
de pandemia. A população 
queria uma comemoração 
como essa e Aparecida 
merecia um grande evento 
para celebrar os seus 100 
anos. Amanhã, na quarta-

-feira, 11, dia do aniver-
sário, ainda teremos três 
atrações: o corte do bolo 
de 100 metros, o desfile 
cívico e a missa solene. 
Convido todos a compare-
cerem”, enfatizou o prefei-
to Vilmar Mariano.

A grande atração da 
noite, o cantor Wesley Sa-
fadão, também parabeni-
zou Aparecida pelos 100 
anos de história: “Estou 
muito feliz e honrado de 
participar desse momen-
to. Quero agradecer todo o 
carinho com o qual fui re-
cebido na cidade. Preparei 
um show muito animado 

e espero que a população 
aproveite ao máximo. Apa-
recida merece”. E, não dei-
xou por menos. O cantor 
contagiou o público com 
os hits “Eu já tava bem”, 
“Tchuco nela”, “Revoada” e 
outros sucessos do artista. 

Canta Aparecida 
A noite também foi de 

celebração aos artistas 
regionais vencedores do 
“Canta Aparecida – Festival 
do Centenário”, competição 
realizada pela Secretaria 
Municipal de Cultura para 
incentivar o trabalho de 
músicos locais. Os 20 fina-

listas se apresentaram no 
Aparecida é Show, duran-
te os sete dias do evento, 
e nesta terça-feira, 10, os 
cinco primeiros classifica-
dos receberam premiação 
em dinheiro, conforme 
divulgado no edital do 
festival. O prefeito Vilmar 
Mariano foi quem entre-
gou os prêmios e obser-
vou: “só mulheres ganha-
ram o Canta Aparecida e 
isso demonstra o quanto 
elas estão dominando o 
cenário artístico. Para-
béns a todas!”

Emocionada, a canto-
ra Cristiane Cabral, que 

ficou em primeiro lugar, 
agradeceu o incentivo: 
“tenho muito orgulho de 
falar que sou moradora 
de Aparecida e ser valo-
rizada na minha cidade 
é gratificante. Agradeço 
a Prefeitura por todo o 
apoio e oportunidade”. 
A cantora, que é estu-
dante de ópera e tem 
uma banda de metal, se 
apresentou no festival 
com clássicos da Música 
Popular Brasileira e con-
quistou os jurados.

Espaço de 
arte e lazer

Além da música, as ou-
tras atrações do evento 
atraíram o público. A mo-
radora do Centro, Érika 
Alencar, aproveitou toda 
a estrutura montada no 
estacionamento da Cida-
de Administrativa. “Vim 
em quase todos os dias 
da festa. Em todos eles 
cheguei bem cedo. Acom-
panhei meus sobrinhos 
nos brinquedos do par-
que de diversões, experi-
mentei diversas comidas 
e curti muito o rodeio. Na 
verdade, quando chega a 
hora do show principal eu 
quase não aguento ficar, 
porque já fiz tanta coisa. 
Compensa muito vir e 
aproveitar tudo”.

em sete dias de evento, 250 toneladas 
de alimentos foram doados. Produtos 
serão distribuídos para famílias carentes
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A grande atração da noite, o cantor Wesley Safadão, também parabenizou Aparecida pelos 100 anos

eNTReTeNiMeNTO

Quintal do Jajá realiza Happy Hour e show 
de MPB e pop rock com entrada franca

O público do Quintal do 
Jajá poderá conferir um 
show de MPB, pop rock e 
samba nesta sexta-feira 
(13), logo após um Happy 
Hour repleto de descontos 
especiais. A entrada nesse 
dia será gratuita e as reser-
vas podem ser feitas pelo 
telefone (62) 98484-7100, 
que também atende pelo 
WhatsApp e é o mesmo 
número disponível para 
mais informações.

O espaço gastronômico 

e cultural está localizado 
na Rua 15 nº 538, no Se-
tor Central, em Goiânia, em 
frente à Praça Dr. Carlos 
de Freitas. Das 17h30 às 
20 horas, será realizado o 
Happy Hour, com promo-
ções como a que o clien-
te ganha o terceiro drink, 
após pedir dois iguais. A 
ação vale para Gin Tônica, 
Cuba Libre, Aperol Spritz, 
caipirinha, caipiroska e Co-
zumel. Já para os amantes 
de cerveja, a casa oferece 

garrafas de duas marcas 
por um valor menor.

Além disso, ficam dispo-
níveis com desconto boli-
nhos de mandioca, batata 
frita, bolinhos de arroz re-

cheados com queijo, quibes 
recheados com catupiry e o 
petisco especial Quarteto 
Eclético. A versão tradicio-
nal desse tira-gosto inclui 
bolinhos de arroz com re-

queijão, quibes recheados 
com queijo, croquetes de 
frango e discos de carne, 
enquanto a caipira conta 
com bolinhos de abóbora 
cabotiá com carne, de ba-
tata com cheddar e bacon, 
de arroz com frango e de 
mandioca com carne de 
sol desfiada e pimenta.

Show
A apresentação desta 

sexta-feira será realizada 
a partir das 20 horas pelo 
cantor e violonista Marcos 
Antônio, tendo a participa-
ção especial do também 
cantor e violonista Ricardo 
Coutinho. Eles interpreta-
rão músicas que ficaram 
famosas nas vozes de Dja-

van, Tim Maia, Zé Ramalho, 
Luiz Melodia, João Bosco, 
Engenheiros do Hawaii, 
Legião Urbana, Diogo No-
gueira, Cartola e Zeca Pa-
godinho, entre outros íco-
nes do cenário nacional.

Com mais de 30 anos de 
carreira, Marcos Antônio já 
tocou ao lado de artistas 
como Gilberto Gil, Paulo 
Miklos, Só Pra Contrariar, 
José Augusto e Benito di 
Paula. Fez parte de ban-
das de destaque, antes de 
dar início à sua carreira 
solo em 1985, e já lançou 
quatro CDs de músicas au-
torais e regravações de su-
cessos da MPB. O Quintal 
do Jajá ficará aberto até a 
meia noite na sexta-feira.
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Show de MPB, pop rock e samba no Quintal do Jajá 
com Ricardo Coutinho e Marcos Antônio

Repertório da apresentação inclui sucessos 
de djavan, Tim maia, Luiz melodia, 
Legião Urbana e engenheiros do Hawaii
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rock no lowbrow
Nesta quinta-feira (12), Haig 

Berberian (voz, violão e pandeirola) 
comandará, mais uma vez, a 

programação musical do Lowbrow 
Lab arte & Boteco ao lado de dois 

grandes convidados. desta vez, 
ele dividirá o palco do boteco de 
quintal com os músicos Brunno 
Veiga (voz e violão), das bandas 

overfuzz e Lemon Peppers, e 
mokinha (bateria), das bandas 

Nightrain e Shotgun. o show 
terá início às 21h30. o trio levará 

releituras de canções de nomes 
como Pink Floyd, Creedence, 

R.e.m., eric Clapton, Steppenwolf, 
Red Hot Chili Peppers, oasis, Foo 

Fighters e muito mais.

Gesto fraterno 

o Colégio externato São José deu 
início à sua campanha mensal de 

arrecadação de alimentos não 
perecíveis, itens de higiene pessoal, 

materiais de limpeza, vestuário, 
fraldas geriátricas e brinquedos. 

o objetivo é integrar os alunos 
e a comunidade educativa 

a uma consciência solidária 
para potencializar a cidadania, 

consciência social dos indivíduos e 
empatia. a ação integra o Projeto 

Gesto Fraterno a Serviço da Vida e 
da esperança, que é institucional e 

está há 20 anos ajudando inúmeras 
famílias e instituições, por meio do 

qual a escola se dedica a assistência 
social ao longo de todo o ano.  a 
entrega dos itens pode ser feita 

mensalmente, até o dia 15 de cada 
mês, na recepção da escola, das 7h 

às 18h.

festival de rock
Segue release do RocknRolla 

Festival, que acontece no dia 28 
de maio, na Tatersal de elite, a 

partir das 17 horas. o evento que 
é inclusivo terá no line-up: Kiko 

Zambianchi, matanza Ritual, 
Beto Bruno, e as bandas locais: 

Rockover, acorde7 e mutah. 
Festival de Rock traz para Goiânia 
Kiko Zambianchi, matanza Ritual 

e Beto Bruno. evento, inclusivo, 
reúne grandes nomes do rock 

nacional e bandas locais na Tatersal 
de elite, no dia 28 de maio.

Road Show - Nice Vieira (Hotel 
Floral inn), Paula Rocha Carvalho (azul 
Viagens), aline Lacerda (Lee Travel 
Turismo) e Paulo onishi (secretário de 
turismo de Porto Seguro) participaram 
do Road Show. o evento promovido 
pela prefeitura de Porto Seguro e Porto 
Azul Receptivo trouxe 21 profissionais 
da Bahia para apresentar seus 
hotéis a 100 agentes de viagens 
de Goiânia. em julho, a azul vai 
contar com novos voos diretos para 
levar o público goiano para um dos 
destinos turísticos mais procurados 
do país, a cidade de Porto Seguro 
e região. o jantar, assinado pelo 
chef ian Baiocchi, aconteceu no iz 
Restaurante. 

Uma Noite de Boteco - 
o ‘Uma Noite de Boteco, vol. 
2’ marca a noite da próxima 
sexta-feira (13) no Laguna 
Gastrobar Goiânia. o evento, 
que terá início a partir das 17h, 
terá como atração principal a 
dupla Guilherme e Santiago, 
que tem no repertório 
grandes hits como: ‘meia-
noite e meia’ e ‘Casa amarela’. 
a noite ainda contará com 
a presença da dupla João 
Ricardo e Vinícius.

Espetáculo -  “Reencontros- mostra de danças” o resultado 
de muito entusiasmo à arte que uniu três artistas coreógrafas e 
bailarinas, será a primeira Mostra de danças flamenca, orientais 
e de salão. o espetáculo acontece no dia 15 de maio no teatro 
Go cine ouro, com a duração de uma hora e meia, contará com 
a participação das produtoras deste evento: Nandah Gomes, 
michele martins, Renata Paolucci ede seus alunos.

TsuNANY -  o Teatro Sesi de Goiânia receberá a icônica 
Nany People no próximo dia 21 de maio, a partir das 20h, 
com o show “TsuNany - o Retorno”. Com um solo de 
stand-up que relata de maneira divertida os diversos “mal-
sucedidos” hábitos da vida moderna.
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infraestrutura

Caiado entrega nova sede do 6º Comando 
dos Bombeiros e duplicação da GO-070

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

-feira (11), a sede do 6º 
Comando Regional Bom-
beiro Militar (CRBM), loca-
lizado no Centro da cida-
de de Goiás, no Noroeste 
goiano. A obra é fruto da 
parceria entre o Governo 
de Goiás, Ministério Pú-
blico, prefeitura e Câmara 
Municipal. Durante agen-
da pelo município, Caiado 
entregou ainda o trecho 
final da duplicação da 
GO-070, no entronca-
mento com a GO-164.

Durante a inauguração 
do CRBM, foram entregues 
R$ 115 mil em equipa-
mentos de proteção indi-
vidual (EPIs) para ocorrên-
cias de incêndio, sendo 18 
conjuntos de aproximação 
e 17 capacetes. “Nas mais 

críticas situações são es-
ses homens e mulheres 
que estão à frente, além 
dos maiores desafios, co-
locando suas vidas em ris-
co”, enalteceu o governa-
dor Ronaldo Caiado. Com 
seriedade, honestidade, 
transparência e boa gestão 
nós vamos entregar cada 
vez mais obras e benefí-
cios para toda a população 
de Goiás”, destacou.

Para o comandante-ge-
ral do Corpo de Bombeiros, 
coronel Washington Vaz 
Júnior, as ações realizadas 
pela atual gestão valori-
zam a corporação e ga-
rantem o cumprimento da 
missão de servir e proteger 
a população. “É um projeto 
de colocar a instituição em 
uma posição que o senhor 
sempre quis que ela esti-
vesse, um projeto de des-

taque”, reconheceu.
Secretário de Estado de 

Segurança Pública, o coro-
nel Renato Brum reconhe-
ceu que a eficiência no tra-
balho só cresce a cada dia. 
“É fazer muito mais com 
menos e de forma estraté-
gica, de forma bem plane-
jada”, afirmou. Já o prefeito 
de Goiás, Aderson Gouvea, 
enalteceu a ação conjunta 
para a entrega do prédio. 
“Quero agradecer por mais 
esta parceria e por todas 
que estão sendo estabele-
cidas e parabenizar todo o 
efetivo do Corpo de Bom-
beiros, na defesa, sobretu-
do da vida”, afirmou.

6º Comando 
Regional

O órgão de coordena-
ção do Corpo de Bombei-
ros no município foi criado 
em março do ano passado 
e atende 44 municípios da 
região que anteriormente 
ficavam sob a jurisdição de 
Anápolis. “Com isso, nós fa-
zemos com que haja melhor 
articulação, melhor resulta-
do”, explicou o governador 
ao detalhar a adequação. A 
estrutura é composta pelo 
Batalhão do Bombeiro Mi-
litar da Cidade de Goiás, 
Companhia Bombeiro Mili-
tar de São Luís de Montes 

Belos, Companhia Bombei-
ro Militar de Itaberaí, Com-
panhia Bombeiro Militar de 
Iporá e Pelotão Bombeiro 
Militar de Aruanã.

GO-070
A malha viária no Noro-

este de Goiás recebeu mais 
uma obra de infraestru-
tura com a duplicação da 
GO-070, entre o trevo de 
Mossâmedes, no entronca-
mento da GO-164, e a cida-
de de Goiás. O governador 
Ronaldo Caiado descerrou 
a placa de inauguração do 
remanescente da obra – 
3,5 quilômetros de restau-
ração e 1,5 quilômetro de 

duplicação – para entrega 
de mais de 25 quilômetros 
de nova rodovia. “Nós só 
inauguramos o que está 
funcionando”, destacou o 
chefe do Executivo.

Ela está novinha, bem 
sinalizada, tudo em per-
feito estado”, comple-
mentou o presidente da 
Goinfra, Pedro Sales, ao 
falar sobre a expressivi-
dade da obra para a re-
gião. O investimento to-
tal na obra é de R$ 84,5 
milhões. Os recursos são 
oriundos do Tesouro Es-
tadual e Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

Caiado entrega nova sede 
do 6º Comando dos Bombeiros 
e duplicação da Go-070
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Governador Ronaldo Caiado durante a inauguração do 6º Comando Regional Bombeiro Militar, na cidade de Goiás

social

5º Mutirão atenderá 148 bairros em Goiânia e Trindade

A 5ª edição do Mutirão 
Governo de Goiás aten-
derá 148 bairros da re-
gião Oeste da Capital e 
de Trindade nos próximos 

dias 14 e 15 de maio. A 
estrutura de atendimento 
será montada na Avenida 
Argentina Monteiro, no 
Conjunto Vera Cruz, bair-

ro que fica às margens da 
GO-060, nas proximida-
des de Trindade.

O objetivo é realizar 
aproximadamente 130 
mil atendimentos dentro 
da proposta de aproximar 
a estrutura do Governo 
do Estado do cidadão. O 
quantitativo é superior 
aos registros das edi-
ções anteriores. A pro-
gramação inclui entrega 
de benefícios do Estado, 
emissão de documentos, 
consultas e exames mé-
dicos, oferta de vagas de 
emprego, atrações cultu-
rais, atividades de espor-
te e lazer, entre outros.

Promoção Social
Nesta edição, serão en-

tregues 17,9 mil cartões do 
Bolsa Estudo a estudantes 
da rede estadual, com ver-
ba mensal de R$ 100. Ain-
da 2,4 mil mães cadastra-
das no Programa Mães de 
Goiás receberão benefício, 
que concede R$ 250 para 
custeio de itens básicos de 
alimentação e saúde para 
famílias com crianças me-
nores de seis anos.

Na política habitacio-
nal, mais de 1.000 famí-
lias serão atendidas com 
o cartão Pra Ter Onde Mo-
rar – Aluguel Social, que 
destina R$ 350 mensais 

de auxílio financeiro para 
moradia. Haverá ainda 
coleta de assinaturas em 
303 escrituras de imóveis 
de Goiânia. Os visitantes 
que buscam recolocação 
profissional terão acesso 
a 1.500 vagas de emprego. 
O evento conta ainda com 
a parceria da Prefeitura de 
Goiânia que também pro-
moverá atendimento em 
programas sociais.

Coordenador do even-
to, Paulo Ortegal explica 
que a premissa é não dei-
xar nenhum morador sem 
auxílio. “No dia 13, sexta-
-feira, nós já estaremos 
testando os equipamen-

tos e as pessoas já serão 
automaticamente atendi-
das para que realmente 
não fique ninguém sem 
atendimento do Mutirão”, 
declarou ao frisar que a 
expectativa é de grande 
movimentação popular.

A Secretaria de Estado 
da Saúde vai distribuir 2 
mil senhas para consultas 
e exames oftalmológicos, 
além de disponibilizar 
acesso a exames de ima-
gem. A carreta da preven-
ção vai ofertar exames de 
mamografia e tomografia 
e a unidade móvel do He-
mocentro também estará 
presente no evento.

Malha viária no Noroeste de Goiás recebeu mais uma 
obra de infraestrutura com a duplicação da GO-070

o mutirão Governo de Goiás será realizado 
nos dias 14 e 15 de maio, no Conjunto 
Vera Cruz, região oeste da capital. a 
expectativa é realizar 130 mil atendimentos 
com serviços oferecidos diretamente à 
comunidade, entre entrega de benefícios, 
oferta de empregos, consultas médicas e 
emissão de documentos
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Campanha

Maio Amarelo: associação alerta 
para riscos do celular ao volante

pelo menos 250 mil 
motoristas foram fla-
grados usando o ce-

lular no trânsito em 2021, 
mostra levantamento da 
Associação Brasileira de 
Medicina do Tráfego (Abra-
met), com dados do Regis-
tro Nacional de Infrações 
de Trânsito (Renainf). O ris-
co dessa prática ao dirigir 
é o alerta da entidade com 
a campanha “Toque pela 
Vida”, no Maio Amarelo, 
mês dedicado à conscien-
tização para uma mobili-
dade saudável e segura.

Entre os estados brasi-
leiros que se destacaram 
negativamente no ano 
passado, por terem mais 
registros desse tipo, São 
Paulo lidera com mais de 
37%, com 91.362 ocor-
rências. Em seguida estão 
Minas Gerais e Goiás, com 
30.843 e 16.971 infra-
ções, respectivamente. A 

análise revela que, a cada 
hora, 28 condutores ne-
gligenciaram a atenção 
ao volante pelo uso do 
celular, reforçando uma 
das principais causas de 
sinistros no Brasil.

“A gente sabe que o 
telefone celular, durante 
a condução veicular, au-
menta, de forma expo-
nencial, a probabilidade 
de sofrer acidentes com 
lesões graves e até óbito”, 
alerta Antonio Meira Jú-

nior, presidente da Abra-
met. A entidade destaca 
estudo que analisou mais 
de 30 mil sinistros com 
mortes e mostrou que as 
falhas de atenção ao con-
duzir, pelo uso do telefo-
ne celular, foram respon-
sáveis por 14% deles.

“Dirigir utilizando o 
celular quadruplica a 
probabilidade de sofrer 
um sinistro de trânsito e, 
se você estiver enviando 
uma mensagem, pode 

aumentar em até 23 ve-
zes o risco. E esse aci-
dente ocasionado pelo 
celular é típico caso que 
não foi acidente. É sinis-
tro de trânsito, porque é 
passível de prevenção, 
poderia ter sido evitado”, 
diz Meira Júnior. 

O presidente da Abra-
met cita três tipos de dis-
trações provocadas pelo 
uso do celular ao volante, 
que explicam a gravida-
de da infração. “A distra-

ção manual, quando você 
pega o celular, fica segu-
rando, mandando men-
sagem; a distração visual 
- você desvia a atenção 
para o celular quando 
deveria estar olhando ao 
redor do carro; e a dis-
tração cognitiva - quando 
o conteúdo da conversa 
ou da informação pode 
ocasionar uma alteração 
emocional e você ser res-
ponsável por causar uma 
tragédia”, acrescenta.

A associação lembra 
que não há orientação 
sobre uso seguro do celu-
lar ao volante. A preven-
ção é não usar o aparelho. 
“A maioria dos smartpho-
nes tem hoje tecnologia 
chamada de modo drive. 
Você coloca no modo em 
que se uma pessoa ligar, o 
aparelho envia uma men-
sagem automaticamente 
informando que você está 
conduzindo o veículo e 
que, no momento oportu-
no, vai responder”.

O uso de celular na dire-
ção é uma infração gravís-
sima, de acordo com o Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB). Quem for flagrado, 
pode pagar multa de R$ 
243,47, além de ganhar 
sete pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação.

A campanha Toque 
pela Vida terá duração de 
um ano, destacando os 
riscos do uso do apare-
lho, mas também outros 
fatores que contribuem 
para os sinistros nas ruas, 
como consumo de álcool 
e drogas, excesso de velo-
cidade, cinto de segurança, 
capacete, sono, condições 
do veículo, entre outros.

Toque pela 
Vida é tema de 
campanha da 
abramet
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inflação

Governo zera imposto de importação de alimentos

O governo federal anun-
ciou nesta quarta-feira (11) 
que vai zerar a alíquota do 
imposto de importação de 
sete categorias de produtos 
alimentícios. A decisão foi 
tomada pelo Comitê-exe-
cutivo de Gestão da Câmara 
de Comércio Exterior (Ge-
cex/Camex), do Ministério 
da Economia. Em coletiva 

de imprensa para detalhar 
as medidas, o secretário-
-executivo da pasta, Marce-
lo Guaranys, disse que o ob-
jetivo da medida é conter o 
avanço da inflação no país.

“Sabemos que essas 
medidas não revertem a 
inflação, mas aumentam 
a contestabilidade dos 
mercados. Então, o pro-
duto que está começando 
a crescer muito de preço, 
diante da possibilidade 
maior de importação, os em-
presários pensam duas vezes 
antes de aumentar tanto o 
produto. Essa é a nossa lógica 
com esse instrumento”.

Em abril, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), que mede 
a inflação oficial, fechou em 
1,06%. Foi o índice mais alto 
para um mês de abril desde 
1996 (1,26%). Segundo o 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
que calcula o IPCA, a infla-
ção acumulada em 12 me-
ses está em 12,13%.

Segundo secretária da 
Câmara de Comércio Exte-
rior, Ana Paula Repezza, a re-
dução de impostos entram 
em vigor a partir de amanhã 
(12) e valem até o dia 31 de 
dezembro deste ano.
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O Ministério da Economia informou que o impacto com a renúncia tributária pode chegar a R$ 700 milhões

Carnes, farinha de 
trigo e biscoitos 
estão entre os 
produtos afetados
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Conmebol

Confederação Sul-Americana de Futebol aumenta 
multa por discriminação após casos de racismo
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torcedores 
brasileiros 
sofreram 
ataques em 
jogos da 
Libertadores

Após cinco casos de 
racismo direciona-
dos a torcedores de 

clubes brasileiros em par-
tidas da Libertadores, qua-
se todos na mesma sema-
na de abril, a Confederação 
Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol), enfim, alterou 
o artigo do código discipli-
nar sobre discriminação.

A Conmebol anunciou 
o aumento das multas im-
postas às equipes cujas tor-
cidas cometerem atos de 
preconceito motivados por 
“cor de pele, raça, sexo ou 
orientação sexual, etnia, 
idioma, credo ou origem”.

A punição mínima foi 
de US$ 30 mil para US$ 
100 mil (R$ 513 mil na 

cotação atual). Conforme a 
entidade, o órgão judicial 
competente pode também 
obrigar o time de torcida 
infratora a atuar sem pú-
blico ou ter o estádio par-
cialmente fechado.

O primeiro dos casos 
foi o de um torcedor do 
River Plate, que atirou 
uma banana em direção 

à torcida do Fortaleza no 
jogo entre as equipes em 
Buenos Aires, há um mês. 
O clube argentino foi 
multado em US$ 30 mil.

Duas semanas depois, 
um torcedor do Boca Ju-
niors, também da Argentina, 
imitou um macaco em dire-
ção à torcida do Corinthians 
na própria Neo Química 

Arena, em São Paulo. Ele foi 
detido em flagrante, mas li-
berado após pagamento de 
fiança no dia seguinte.

Na mesma semana, 
torcedores do Estudian-
tes de La Plata, mais um 
time argentino, fizeram 
sons de macacos para os 
do Red Bull Bragantino.

Houve, ainda, regis-

tros semelhantes no 
Equador, na visita do 
Palmeiras ao Emelec, e 
no Chile, durante o con-
fronto do Flamengo com 
a Universidad Católica.

Até o momento, a Con-
mebol não concluiu a inves-
tigação sobre os casos nos 
jogos de Timão, Massa Bru-
ta, Verdão e Rubro-Negro.
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