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EDuCAÇÃo

Caravana desembarca em Luziânia nos dias 28 e 29 de maio

Localizada no Jardim Curitiba II, a obra da unidade de ensino Nazir Safatle começou em 2010, 
mas foi paralisada pela gestão anterior. Com retomada em maio de 2021, escola é entregue em 

menos de um ano e tem padrão século XXI com investimento de R$ 3,3 milhões - CIDADEs | 5

poLítICA  |  3

MUTIrãO GOvErNO dE GOIás ChEGA 
AO ENTOrNO dO dIsTrITO FEdErAL

Após 12 ANOs dE EspErA, CAIAdO ENTrEGA 
COLéGIO EsTAdUAL à pOpULAçãO dE GOIâNIA
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n o deputado federal Prof. 
alcides anda cada vez mais 
próximo do colega major 
Vitor Hugo, candidato a go-
vernador de Goiás. Parece ter 
diminuído a sintonia com o 
ex-prefeito Gustavo menda-
nha. 

n Falando em Mendanha: 
sem agenda consistente, 
praticamente sumiu. Parti-
cipa de reuniões em postos 
de gasolina e garagens de 
residências, pelo interior 
afora. Na mídia, não apare-
ce mais.

n Vem aí outra pesquisa favo-
rável ao governador Ronaldo 
Caiado: é a do instituto da 
Rede Record, o Big data Real 
Time, que resolveu incluir o 
senador Vanderlan Cardoso 
na lista dos candidatos.

n Autoridade zero: o novo 
prefeito de Aparecida Vil-
mar Mariano está impren-
sado pelo seu antecessor. 
Seus secretários não o obe-
decem ou então, antes de 
executar ordens, consultam 
Gustavo Mendanha. 

n Vitor Hugo animou-se com 
os resultados de outro candi-
dato a governador em situa-
ção semelhante à sua, Tarcísio 
Freitas, em São Paulo, que já 
está escalando 15% e o 3º lu-
gar nas pesquisas.

n Assim como Vitor Hugo 
em Goiás, Tarcísio Freitas 
é desconhecido do público 
paulista e só conta com o 
apoio do presidente Jair Bol-
sonaro. Que, no seu caso, 
parece estar funcionando.

n o ex-governador marconi 
Perillo ainda não se posicio-
nou após a desistência do seu 
amigo do peito João dória. mas 
ele, que já tinha manda José 
eliton na frente, deve ir para o 
colo do ex-presidente Lula.

n Candidatura este ano? 
Marconi fala em governa-
dor e em senador, mas as 
apostas mais consistentes 
indicam que a sua preferên-
cia será mesmo a segurança 
de um mandato de deputa-
do federal.

n Jorcelino Braga, presidente 
estadual do Patriota, isolou 
totalmente a candidatura de 
Gustavo mendanha. Braga é 
daqueles que só sabem fazer 
política com cercas de arame 
farpado. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Empresários na política sempre dão errado. Talvez como decorrência do raciocí-
nio a que estão acostumados, ou seja, o fluxo de caixa e não a interpretação de 
demandas verdadeiramente entranhadas na sociedade. Em Goiás, praticamente 
todos fracassaram, até hoje, em suas experiências na política, no máximo pas-
sando por eventuais situações de destaque, mas inevitavelmente desmascarados 
e soçobrando, no final. Nenhum chegou jamais ao governo do Estado. O exemplo 
da vez é Vanderlan Cardoso. Nesta semana, ele é protagonista de uma reporta-
gem do jornal O Estado de S. Paulo que é simplesmente vergonhosa para ele, ao 
mostrá-lo como corretor de caminhões compactadores de lixo, no olho do furacão 
do mais recente escândalo do governo Jair Bolsonaro. Antes de resumir do que 
se trata, uma lembrança: este blog já registrou por diversas vezes que Vanderlan 
não tem noção do papel de um senador da República. Não sabe o que é nem 
para que serve. Com quase quatro anos empoleirado no mandato, é uma página 
em branco, que repete o desastre de Lúcia Vânia e Wilder Morais – os dois, aliás, 
terminaram expelidos do Congresso – como despachante de luxo dos municípios. 
No caso de Vanderlan, daí para essa lambança dos caminhões de lixo, foi um pulo.
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SENaDoR ENVolVEU-SE coM NEGÓcioS ESQUiSitoS paRa DoaR caMiNHÕES DE liXo
Vejam só, leitoras e leitores: Vanderlan Cardoso, representante de Goiás no Senado Federal, apequenou-se com negociações com empresas fantas-
mas, como o estadão demonstra sem contestação, em negócios para o fornecimento de caminhões de lixo para prefeituras, a serem pagos com 
dinheiro de emendas ao orçamento da União, inclusive as do próprio Vanderlan (outra citada é a deputada federal magda mofatto, também empre-
sária e também sem a menor consciência do que significa ter uma cadeira na Câmara). Pessoalmente, Vanderlan ligou e manteve contatos pessoais 
com as tais empresas laranjas, uma das quais funciona em uma casa abandonada e tomada pelo mato em Goiânia. Meteu a mão na sujeita e ainda 
admitiu o que fez ao estadão, tentando se cobrir com uma capa de desculpas esfarrapadas. o que o estadão fez? Procurou um especialista em direi-
to Administrativo e ouviu uma crítica pesada, que pega muito mal para Vanderlan. Segundo o advogado Anderson Medeiros Bonfim, a atitude do 
senador, ao praticamente intermediar um negócio relacionado a 10 caminhões compactadores, fere o princípio da moralidade pública. “Parlamentar 
não é administrador público, razão pela qual deveria se cingir às suas atribuições institucionais, sem se imiscuir ou procurar influenciar contratos 
administrativos em execução. O ato de indagar se há estoque de determinado produto é uma conduta atípica, que deve ser investigada”, afirmou.

pESQUiSa BRaSMaRKEt É MaiS UM BalDE DE ÁGUa FRia paRa a opoSiÇÃo
a nova pesquisa sobre a sucessão em Goiás é da lavra do instituto Brasmarket, que não chega a ser de primeira linha, mas, vejam bem, lei-
toras e leitores, tem credibilidade em razão do seu alinhamento com o 1º levantamento divulgado pelo Serpes, no início do ano. Nenhuma 
empresa de coleta e divulgação de dados eleitorais tem, no estado, mais autoridade que o Serpes, historicamente a que apresenta o melhor 
e maior saldo de acertos em mais de 30 ou 40 anos de pleitos sucessivos. Esta coluna usa um conjunto de quesitos para definir qual instituto 
deve ser considerado e quais descartados, em Goiás. o principal é a sintonia com os números apresentados pelo Serpes. Nesse sentido, o 
Brasmarket acertou no alvo. Está plenamente de acordo e isso é da maior importância. Segundo o Serpes, no início de fevereiro, Caiado vence 
no 1º turno, com 37,1% das intenções de voto. Conforme o Brasmarket, idem, mas com o governador ostentando, três meses depois, 46,3%. É 
a mesma coisa, talvez com mais ênfase nessa última pesquisa. Um e outro institutos apontam para o desfecho que provavelmente vem por 
aí, caso não se altere o cenário hoje colocado para as eleições de outubro em Goiás.

caiaDo MaNtÉM iNtacto o patRiMÔNio ElEitoRal coNQUiStaDo EM 2018
Pequenas diferenças de metodologia explicam por que Caiado tem mais pontos no Brasmarket. Não é relevante. Pelo Serpes, o segundo colocado é 
Marconi Perillo, com 14,1%, com Gustavo Mendanha em terceiro, cravando 13%. Já para o Brasmarket, Mendanha é o segundo, com 16,1% e Marconi 
o terceiro, na faixa de 9,6%. Observem, amigas e amigos, que a proporção entre os candidatos, nos percentuais apresentados pelos dois institutos, é 
praticamente a mesma. assim, se o Serpes já se mostrava um grande motivo de preocupação para os adversários de Caiado, o Brasmarket é 
quase que uma pá de cal na sepultura onde estão enterrados Marconi, Mendanha e Vitor Hugo (esse com 2,6% no Serpes e um pequeno salto 
para 6,1% no Brasmarket). Em essência, Caiado, nas duas pesquisas, vence no 1º turno, mantendo intactos os votos que teve em 2018 e até 
ampliando um pouco com vistas às eleições que se aproximam. É uma façanha e tanto. Não perdeu nada do seu capital político, ao contrário, 
parece tê-lo aumentado. Uma das teses desta coluna g é que, além de fazer uma gestão decente e produtiva, que o Brasmarket apontou com 
aprovação de mais de 60%, não enfrenta nenhuma oposição. Pelo menos de qualidade ou minimamente eficiente. 

cRíticaS DE MaRcoNi, MENDaNHa E VitoR HUGo NÃo tÊM o MENoR SENtiDo 
O ex-prefeito Gustavo Mendanha só sabe falar bobagens sobre a gestão do governador Ronaldo Caiado, como a afir-
mação de que “não olha para os pobres”. Com mais de 20 programas sociais – permanentes – implantados, essa é uma 
mentira de pernas curtas. marconi continua esquecido de que foi governador por quatro mandatos e, assim, teria o de-
ver de formular com consciência alternativas para as políticas públicas em andamento no estado. Não o faz, preferindo 
abusar da linguagem raivosa, competindo com a língua de trapo do deputado estadual major araújo, do qual as urnas 
próximas podem livrar Goiás para sempre, resta esperar. e major Vitor Hugo segue a linha de fantasia de menda-
nha. diz, por exemplo, que Caiado, apesar de médico, nada fez pela Saúde em Goiás. Ridículo porque a verdade caminha 
em sentido oposto e evidencia que o atual governo é um dos mais realizadores quanto aos seus hospitais e serviços 
médicos ofertados à população, inclusive em termos de interiorização. onde esses candidatos estão com a cabeça? 
Um besteirol desse tamanho tira as possibilidades da oposição, que, desse jeito, não vai longe. Ficará, no máximo, 
com o seu tradicional terço de eleitores historicamente situados do lado contrário de qualquer gestão, qualquer 
uma. a pesquisa do Brasmarket deveria servir de alerta, mas não pode obrigar quem não quer ver a enxergar.

EMpRESÁRioS Na política NUNca DÃo cERto. EM GoiÁS,
o NoVo EXEMplo É aatUaÇÃo Do SENaDoR VaNDERlaN 
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6ª edição

Mutirão Governo de Goiás chega 
ao Entorno do Distrito Federal

a 6ª edição do Mu-
tirão Governo de 
Goiás será realizada 

no próximo fim de semana, 
dias 28 e 29 de maio, em 
Luziânia, na região do En-
torno do Distrito Federal. 
A estrutura montada na 
Avenida Lucena Roriz, na 
esquina com a Rua Jaboti-
cabal, no distrito do Jardim 
Ingá, terá capacidade para 
receber 70 mil moradores. 
Nos dois dias de progra-
mação, serão oferecidos 
diversos serviços gratui-
tos, com a facilidade de o 
atendimento ser prestado 
fora do horário comercial 
e em um único local.

“É função do Estado 
manter essa proximidade 
com o povo, ouvir as ne-
cessidades da população 

e ajudar”, afirmou o go-
vernador Ronaldo Caiado. 
Segundo ele, a escolha do 
município foi estratégica, 
tendo em vista o grande 
número de famílias em 
situação de vulnerabili-
dade social. Um dos des-
taques será a entrega de 
437 cartões do programa 
Mães de Goiás, programa 
que contempla mães de 
crianças de zero a seis 
anos de idade com o re-
passe de R$ 250 mensais 
para compra de alimen-
tos e medicamentos.

Entre os benefícios ofe-
recidos pela Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) estão andadores, 
bengalas, kits de fraldas 
descartáveis geriátrica e 
infantil (para crianças com 

até dois anos de idade), lei-
tes especiais (para crianças 
com até um ano), cadeiras 
de rodas padrão e higiêni-
ca, muletas, colchões caixa 
de ovo e enxovais para 
gestantes e mães de bebês 
com até um mês de vida. 
Já a Agência Goiana de 
Habitação (Agehab) fará 
a entrega de mil cartões 
do programa Pra Ter Onde 
Morar – Aluguel Social.

De acordo com o coorde-
nador do Mutirão Governo 
de Goiás, Paulo Ortegal, esta 
edição será realizada em 
parceria com a Prefeitura 

de Luziânia, que apresentou 
ao Estado as principais de-
mandas da população. “Esta 
é uma reivindicação antiga 
do prefeito e da população, 
que pediram ao governador 
que levasse o Mutirão ao 
Entorno. Vamos atender aos 
anseios dessas pessoas, que 
precisam sentir a presença 
do poder público”, explicou.

Visando à profissiona-
lização de jovens e adul-
tos e à oferta de vagas de 
emprego, a Secretaria da 
Retomada também estará 
presente no evento. Nos 
guichês do Vapt Vupt e no 

Expresso Totem será possí-
vel ter acesso a serviços do 
Detran, Ipasgo e Saneago, 
entre outros. A Secretaria 
da Saúde vai ofertar con-
sultas e exames oftalmo-
lógicos. Equipes da prefei-
tura vão oferecer serviços 
de odontologia, vacinação 
e doação de cestas básicas.

“Há uma grande ex-
pectativa na cidade para 
a realização do Mutirão 
Governo de Goiás, afinal a 
população sabe que terá 
acesso a serviços e bene-
fícios de forma mais rápi-
da que o habitual. E como 

ainda vivemos momento 
de crise, devido à pande-
mia e à situação econô-
mica do país, a busca pe-
los atendimentos na área 
social fica mais evidente, 
aumentando ainda mais 
a expectativa dos mais 
vulneráveis socialmente”, 
celebrou o prefeito de 
Luziânia, Diego Sorgatto.

A última edição do Mu-
tirão Governo de Goiás 
ocorreu nos dias 14 e 15 
de maio no Conjunto Vera 
Cruz, região Oeste de Goi-
ânia e ultrapassou 130 mil 
serviços atendimentos.

Caravana do Governo de Goiás 
desembarca em Luziânia nos dias 
28 e 29 de maio. em parceria com a 
prefeitura, ação inclui a entrega de mil 
cartões do aluguel Social, 437 cartões 
do mães de Goiás e distribuição de 
senhas para consultas e exames 
médicos gratuitos, entre outros serviços
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6ª edição chega a Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), com benefícios, serviços gratuitos e parceria entre Estado e prefeitura

educação

Projeto de Alfabetização de Adultos terá novas turmas em 2022

O projeto Alfabetização 
e Família, do Governo de 
Goiás, lançado em 2019 
para alfabetizar jovens, 
adultos e idosos, abrirá no-
vas turmas neste ano. Des-
ta vez, a iniciativa atenderá 
pessoas não alfabetizadas 
de Goiânia, Aparecida de 
Goiânia, Anápolis, Senador 
Canedo, Inhumas e Goiani-
ra, podendo alcançar mais 

de 6 mil goianos.
O objetivo é universa-

lizar a alfabetização da 
população com 15 anos 
ou mais, em conformidade 
com a meta 7 do Plano Es-
tadual de Educação (PEE). 
Segundo dados de 2019 
do Instituto Mauro Borges 
(IMB), há 285 mil analfa-
betos funcionais em Goiás. 
A iniciativa é executada 

pela Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc) em 
parceria com o Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS). 
Até agora, 421 goianos 
se formaram no curso e 
aprenderam a ler, escrever 
e fazer cálculos básicos de 
matemática. 

Superação
No município de Ma-

trinchã, a salgadeira Apa-
recida Líbano, de 59 anos, 
também conhecida como 
tia Cida, aprendeu a so-
letrar e formar palavras 
depois de 52 anos sem 
estudar. Ela deixou de fre-
quentar a escola aos sete 
anos: “Então eu não sabia 
ler, mas eu nunca tinha 
reclamado disso, nunca 
tinha falado nada, porque 

eu tinha vergonha. Às ve-
zes até chorava de vergo-
nha”, relatou. 

Aparecida está apren-
dendo a ler e escrever du-
rante o curso do Governo 
de Goiás: “Para mim esse 
curso foi muito importan-
te. Eu estava tão entusias-
mada que só pensava na 
escola. Eu me interessei 
muito porque nunca tinha 

feito aquilo. Mas fui come-
çando a soletrar, apren-
dendo a formar as pala-
vras e vi que eu conseguia”, 
afirmou. 

Alfabetização 
e Família

O curso Alfabetização 
e Família é totalmente 
presencial e gratuito, tem 
duração de 4 a 6 meses, 
com seis horas de aula 
por semana, e inclui a en-
trega de livros didáticos e 
materiais escolares como 
caderno, dicionário, tesou-
ra, cola, lápis de cor e lápis 
de escrever. As próximas 
aulas devem ser iniciadas 
na segunda quinzena de 
julho. Para se inscrever, o 
cidadão deve entrar em 
contato com a Gerência 
de Educação de Jovens e 
Adultos da Seduc, pelo te-
lefone: (62) 3243-6764.
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Turma do projeto Alfabetização e Família do Governo de Goiás, em Alvorada do Norte. Iniciativa vai abrir 
turmas para jovens, adultos e idosos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e outros municípios

o objetivo é universalizar a alfabetização 
da população com 15 anos ou mais, em 
conformidade com a meta 7 do Plano 
estadual de educação (Pee). Segundo 
dados de 2019 do instituto mauro Borges 
(imB), há 285 mil analfabetos funcionais em 
Goiás. até agora, 421 goianos se formaram 
no curso e aprenderam a ler, escrever e 
fazer cálculos básicos de matemática
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Sessão hoje, às 15 horas, tem pauta 
com 87 processos legislativos

a Assembleia Legisla-
tiva de Goiás (Alego) 
realiza nesta quinta-

-feira, 26, a última sessão or-
dinária da semana. Na pauta 
constam 87 processos legis-
lativos aptos à apreciação. 
Os deputados vão se reunir 
para apreciar as matérias 
a partir das 15 horas, pelo 
sistema híbrido de votações 
do Parlamento goiano, com 
parte dos parlamentares no 
plenário e outra parte por 
meio de sistema remoto.

Dentre os processos em 
pauta para votação hoje, 
84 são de iniciativa parla-
mentar, sendo que 38 de-
les estão aptos para vota-
ção definitiva, 45 em fase 
de primeira apreciação e, 
em apreciação única, uma 
apresentação à Câmara 
dos Deputados de Propos-
ta de Emenda à Constitui-
ção Federal (PEC).  

Oriundos de fora do 
Parlamento goiano a pau-
ta contempla três maté-

rias. São dois convênios de 
Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação 
(ICMS) assinados pelo 
executivo, e o processo nº 
1989/19, encaminhado 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás (TCE-GO), 
que trata da prestação de 
contas anual do órgão, re-

ferente ao ano de 2018.
Dentre os processos já 

constantes da pauta e em 
fase de votação definitiva, 
destaque para o projeto de 
lei nº 0901/22, de autoria do 
deputado e presidente da 
Alego, Lissauer Vieira (PSD). 
A matéria tem por objetivo 
promover o avanço do siste-
ma de cooperativas no âm-
bito do estado de Goiás. O 
projeto altera as seguintes 
leis: Lei n°. 15.109, de 2 de 

fevereiro de 2005, a Lei n°. 
18.364, de 10 de janeiro de 
2014 e a Lei 20.787, de 3 de 
junho de 2020. 

O parlamentar espera 
que essas mudanças pos-
sam criar uma nova ordem 
no sistema de cooperati-
vas em Goiás, estimulando 
a concessão de incentivos 
fiscais e financeiros e, ainda, 
a tomada de crédito. Outra 
possibilidade é inaugurar a 
participação das sociedades 

cooperativistas em proces-
sos licitatórios e, por último, 
trabalhar a isenção do ICMS 
para essa categoria.

Em sua justificativa, o de-
putado sustenta que “o pro-
jeto estabelece as diretrizes 
e os objetivos para o coo-
perativismo, com um con-
junto de diretrizes e regras 
voltadas para o incentivo à 
atividade cooperativista e 
ao seu desenvolvimento no 
estado de Goiás”. 

os deputados estaduais realizam 
nesta quinta-feira, 26, a última sessão 
ordinária da semana. Na pauta 
constam 87 processos legislativos, 
sendo 84 de iniciativa parlamentar, 
e, destes, 38 estão aptos para última 
votação e 45 em fase de primeira 
apreciação. em destaque, matérias 
sobre estímulo ao cooperativismo 
e de defesa do consumidor

Va
ld

ir 
Ar

aú
jo

A sessão terá transmissão ao vivo pela TV Alego pelo site oficial portal.al.go.leg.br e, ainda, pelo canal do Youtube

O programa itinerante Ale-
go Ativa desembarca, neste 
sábado, 28, em Rio Verde, 
município do Sudoeste 
goiano situado a 232 km da 
Capital. Realizado pela As-
sembleia Legislativa de Goi-
ás, em parceria com mais de 
40 instituições, públicas e 
privadas, o evento chega à 
sua 15ª edição, com a ofer-
ta de serviços gratuitos nas 
áreas jurídica, como emis-
são de documentos, e de 
saúde, como atendimentos 
médicos em diversas espe-
cialidades. O evento acon-
tece a partir das 8 horas, na 
Praça Joaquim Velasco, no 

Bairro Popular. 
O programa também 

disponibiliza cursos de 
qualificação e capacitação, 
oficinas profissionalizan-
tes, atendimentos ao pro-
dutor rural, cortes de cabe-
lo, apresentações culturais, 
recreação para crianças, 
distribuição de mudas de 
espécies nativas do Cerra-
do, dentre outras ativida-
des. O projeto é executado 
pela Diretoria de Assun-
tos Institucionais da Casa 
de Leis, por iniciativa da 
Mesa Diretora da 19ª Le-
gislatura, presidida pelo 
deputado Lissauer Vieira 

(PSD). O intuito é atender 
às demandas imediatas da 
comunidade local e ampliar 
a representatividade do Par-
lamento goiano na socieda-
de. “O nosso objetivo com 
esse programa é estar perto 
dos cidadãos, atuando de 
maneira concreta em prol 
da qualidade de vida de to-
dos eles”, afirma o presiden-
te da Assembleia.

Um dos representantes 
do município no Parlamen-
to goiano, Lissauer Vieira 
diz que a expectativa é a 
de que as demandas da 
população sejam supridas 
com êxito. “Assim como nas 

outras edições, não tenho 
dúvidas de que também 
teremos, nessa 15ª, exce-
lentes resultados, e que 
conseguiremos atender, de 
forma muito positiva, às 
principais necessidades da 
população rio-verdense, 
especialmente, de quem 
mais precisa. Afinal, o foco 
do nosso projeto é justa-
mente esse: ir ao encontro 
dos anseios dos goianos”, 
frisou. “Estamos otimistas 
e com grandes expectati-
vas, sobretudo porque será 
realizada em Rio Verde, 
cidade que tenho a satis-
fação de representar no 

Legislativo goiano e que 
é celeiro do nosso agrone-
gócio, a força que move a 
economia goiana”, se entu-
siasma Lissauer.

Natural de Rio Verde, 
o deputado Karlos Cabral 
(PSB) também comemora a 
realização do projeto em sua 
cidade natal. “É uma grande 
satisfação receber em nosso 
município essa importan-
te iniciativa da Assembleia 
Legislativa. O Alego Ativa é 
uma ação que mostra para 
a população que o Poder 
Legislativo também pode 
ofertar o acesso aos servi-
ços públicos. Considero que 

é muito importante aproxi-
mar nosso Parlamento da 
população. Rio Verde, que é 
um grande polo econômico 
de Goiás, merece receber 
essa iniciativa, que forta-
lece as relações da cidade 
com o Legislativo goiano. 
Além disso, o que me deixa 
mais feliz é atender os rio-
-verdenses com diversos 
serviços gratuitos, de forma 
dinamizada e eficiente, o 
que facilita a vida das pes-
soas. Enquanto deputado 
estadual sempre vou de-
fender ações como essa que 
ajudam a melhorar o dia a 
dia da nossa gente”, afirma.
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educação

Após 12 anos de espera, Caiado entrega 
Colégio Estadual à população de Goiânia

o governador Ronal-
do Caiado deu fim 
a uma espera de 

12 anos e participou nesta 
quarta-feira (25/5) da inau-
guração do novo Colégio 
Estadual Nazir Safatle, na 
Avenida do Povo, no Jardim 
Curitiba II, em Goiânia. O 
evento foi o primeiro com a 
presença do chefe do Exe-
cutivo goiano após sua re-
cuperação da Covid-19.

“É gratificante voltar às 
atividades e poder entregar 
uma escola século XXI para 
mais de 900 alunos dos En-
sinos Fundamental e Médio”, 
comemorou Caiado. “E não é 
só abrir a escola. É oferecer 
ensino de qualidade, com 
todo corpo docente estimu-
lado, preparado, com toda 
estrutura para dar o melhor 
para os alunos, com labora-
tórios e equipamentos de 
alto padrão”, ressaltou.

O valor total investido 

para a finalização do prédio 
foi de R$ 3,3 milhões. Ergui-
do dentro do estilo arquite-
tônico padrão século XXI, a 
unidade conta com 12 salas 
de aula, bloco administra-
tivo, auditório, biblioteca, 
laboratórios de ciências e 
informática, cozinha com 
refeitório, pátio coberto 
multiuso, sanitários, vesti-
ários, quadra poliesportiva 
coberta, além de itens de 
acessibilidade, como eleva-
dor. “Isso mostra o respei-
to com o dinheiro público. 
Quando temos uma gestão 
transparente, honesta e res-
ponsável, plantamos para o 
povo colher’, afirmou Caiado.

Turmas
No primeiro ano de fun-

cionamento, a escola deve 
atender 923 estudantes em 
turmas dos Ensinos Funda-
mental II e Médio, nos tur-
nos matutino, vespertino e 

noturno. A escola receberá 
alunos e alunas de outras 
unidades da região, como o 
Colégio Estadual Nossa Se-
nhora de Lourdes, feito de 
placas e que será demolido 
para dar lugar a uma nova 
instituição de ensino da 
rede pública de educação.

A secretária Estadual de 
Educação, Fátima Gavioli, 
agradeceu a superintendên-
cia de infraestrutura da pas-
ta pelo empenho nas obras 
do setor. “São de ouro e tra-
balham dia e noite para que 
possamos fazer entregas 
como esta”. O professor de 

Matemática, Marcelo Eus-
táquio disse que a inaugu-
ração mostra respeito com 
os alunos e a população. 
“A partir daqui vamos ter a 
formação de pensadores, 
agentes críticos que vão po-
der intervir numa sociedade 
mais plural”, afirmou.

“Achei muito linda. É 
muito espaçosa e tenho 
certeza que vamos apren-
der mais porque vamos ter 
novas matérias com os la-
borátiros”, afirmou Geovan-
na Cristina Aparecida, de 
12 anos, aluna do 7º ano. 
“Somos gratos e vamos 

aproveitar essa oportuni-
dade para ser melhores 
cidadãos”, disse o colega 
Ryan Eduardo Viana.

Histórico
A inauguração da escola 

era aguardada há 12 anos 
pela população da região. 
Com obras iniciadas em 
2010, teve os trabalhos pa-
ralisados no governo an-
terior. À época do começo 
dos serviços, a previsão era 
de demolição da estrutura 
antiga, feita de placas, para 
a construção de um novo 
prédio, mas a falta de acor-

do por conta de valores a 
serem pagos interrompeu 
as atividades.

Em 2016, a responsabi-
lidade pela obra passou à 
então Secretaria de Estado 
da Educação, Cultura e Es-
porte (Seduce). No entanto, 
mesmo com uma nova lici-
tação da pasta, até o início 
de 2019, quando a atual 
gestão do Governo de Goi-
ás assumiu o mandato, as 
obras não haviam sido rei-
niciadas. Em maio de 2021, 
a construção foi retomada 
e a conclusão veio em me-
nos de um ano.

Localizada no Jardim Curitiba ii, a obra 
da unidade de ensino Nazir Safatle 
começou em 2010, mas foi paralisada 
pela gestão anterior. Com retomada 
em maio de 2021, escola é entregue em 
menos de um ano e tem padrão século 
XXi com investimento de R$ 3,3 milhões
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Caiado é recebido por alunos do novo Colégio Estadual Nazir Safatle, na Avenida do Povo, no Jardim Curitiba II, 
em Goiânia: “Quando temos uma gestão transparente, honesta e responsável, plantamos para o povo colher” 

reconhecimento

ENBOM homenageia Gracinha Caiado em solenidade nacional

A presidente de honra da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, recebeu nesta 
quarta-feira (25/5), em 
Brasília, uma homenagem 
durante o Encontro Nacio-
nal de Bombeiras Militares 
(ENBOM). A condecoração 
é dada a um representan-
te de cada ente federativo 
pela relevante contribuição 
para o fortalecimento da 
mulher Bombeira Militar.

“Todos que me conhe-
cem sabem muito bem 
a minha admiração pelo 
Corpo de Bombeiros. Essa 

profissão que é mais que 
uma carreira, é um cha-
mado para salvar vidas e 
servir à sociedade. E nesse 
chamado, as mulheres que 
topam esse desafio fazem 
toda a diferença e provam 
que as mulheres podem 
estar onde elas quiserem. 
E por isso receber essa 
homenagem me enche 
de alegria, mas também 
de responsabilidade para 
continuar atuando em prol 
dessa classe pela qual eu 
tenho tanto carinho”, afir-
mou a primeira-dama.

Durante discurso, Graci-
nha também falou sobre o 
papel importante das for-
ças de segurança do Esta-

do, destacando a parceria 
firmada com a corporação 
na execução das ações 
sociais da OVG e do Gabi-
nete de Políticas Sociais. 
“Em Goiás, 263 mulheres 
com garra e determinação 
cumprem essa tarefa de 
salvar vidas e, ao lado do 
governador Ronaldo Caia-
do, também levam mais 
dignidade para aquelas 
pessoas que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade 
social. Essa parceria com 
nossos bombeiros e bom-
beiras nos ajuda a alcançar 
cada vez mais goianos em 
todos os cantos do nosso 
Estado”, destaca.

A primeira-dama es-

teve no evento acompa-
nhada da diretora da OVG, 
Adryanna Caiado, e do 
comandante do Corpo de 
Bombeiros, Coronel Wa-
shington. Para o militar, 
a homenagem é fruto do 
apoio diário de Gracinha 
ao Corpo de Bombeiros 
e a todos os profissionais 
das forças de segurança 
de Goiás. “Ao lado do go-

vernador Ronaldo Caiado, 
a primeira-dama tem de-
mostrado verdadeiro dom 
para servir a população, 
sobretudo os mais vulne-
ráveis. É um exemplo para 
todos nós e que comanda 
o Social do Estado de Goi-
ás como nunca antes foi 
feito. Por isso, essa home-
nagem é tão oportuna e 
importante”, afirma.

O Encontro Nacional de 
Bombeiras Militares ocorre 
anualmente em diversos 
Estados do Brasil e, em sua 
sétima edição, reúne mili-
tares do Distrito Federal 
e demais Estados durante 
três dias de evento, com 
intuito de discutir e fo-
mentar políticas relaciona-
das à atuação do bombeiro 
militar em todo o país. 
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Primeira-dama recebe homenagem ao lado de bombeiros e bombeiras de todo o País

Condecoração é dada a um representante de cada 
ente federativo pela relevante contribuição para o 
fortalecimento da mulher Bombeira militar
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Homenageada da noite
Cumprindo com a pro-
gramação de abertura do 
Fica 2022, o secretário de 
Cultura do Estado de Goi-
ás, Marcelo Carneiro, en-
tregou o troféu de home-
nagem à Maria Luiza da 
Silva Oliveira, em reco-
nhecimento às contribui-
ções realizadas ao povo 
vilaboense. Ela é mili-
tante das causas sociais, 
ambientais e educadora 
popular bastante conhe-

cida na cidade de Goiás 
devido seus saberes me-
dicinais sobre as plantas 
do Cerrado. Atualmente é 
coordenadora da Pastoral 
da Saúde da Diocese de 
Goiás, que tem atuação 
em mais de 20 comuni-
dades.

Maria Luiza fez um dis-
curso repleto de agrade-
cimentos ressaltando a 
importância de todos que 
de alguma forma contri-

buem e reconhecem seu 
trabalho. “São essas pes-
soas que me dão ânimo 
e que me encorajam para 
continuar minha missão”, 
pontuou, agradecendo as 
auxiliares que atuam com 
ela na Casa de Agricultu-
ra Familiar.

O prefeito da cidade 
de Goiás, Aderson Gou-
vea, ressaltou a impor-
tância de homenagear o 
trabalho de Maria Luiza, 

que, segundo ele, repre-
senta o objetivo do fes-
tival. “É a valorização do 
bioma Cerrado, da fauna 
e da flora. É a valorização 
do povo, com sua cultura, 
seus saberes e fazeres”, 
enfatizou.

O maior Fica 
da história

Para a 23° edição do 
Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo Ambien-

tal, o Governo de Goiás, 
com co-realização do 
Sesc Goiás, preparou uma 
programação estendida 
de 13 dias, que, além da 
exibição de filmes e ofi-
cinas, ofertará shows de 
diversos cantores vila-
boenses, apresentações 
artísticas e culturais es-
palhadas pela cidade, 
encontro multiétnico, es-
petáculo de teatro, feira 
gastronômica, mostras de 

fotografia e muito mais.
A programação do Fica 

2022 contará ainda com 
participação de Ailton 
Krenak e Vincent Carelli 
num debate de cinema 
sobre tradição e futuro, 
que ocorrerá no penúlti-
mo dia do evento (04/06) 
na Tenda Multiétnica. A 
noite será encerrada com 
show da cantora Vanes-
sa da Mata, na Praça de 
Eventos da cidade.

cultura

Orquestra Jovem de Goiás abre o Fica 2022

a cerimônia de aber-
tura da 23ª edição 
do Festival Inter-

nacional de Cinema e Ví-
deo Ambiental (Fica) foi 
realizada na noite desta 
terça-feira, (24), no Cine 
Teatro São Joaquim, na 
cidade de Goiás. O even-
to, que é promovido pelo 
Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Cultura (Secult), 
com co-realização do 

Serviço Social do Comér-
cio (Sesc) e parceria da 
Universidade Estadual de 
Goiás (UEG- Campus Cora 
Coralina) e Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad), terá 
13 dias de atividades 
presenciais e on-line até 
dia 05 de junho.

A solenidade de abertu-
ra teve participação espe-
cial do grupo da Orquestra 
Jovem de Goiás, sob regên-
cia do maestro Gustavo 
Aprígio, que fez um con-
certo especial com músi-
cas que marcaram grandes 
produções cinematográfi-
cas. Os jovens musicistas 
emocionaram o público, 
sendo aplaudidos de pé ao 
final da apresentação.

O professor da UEG, e 
um dos coordenadores do 
Fica 2022, Marcelo Costa, 
abriu o momento de fa-
las refletindo sobre a im-
portância cultural, social 
e econômica do Fica. Ele 
também destacou as ações 
formativas de audiovisual 
e meio ambiente que se-
rão oferecidas em parceria 

com a universidade nesta 
edição, além da realização 
da 4º Tenda Multiétnica.

“Que as vozes que daqui 
irão emergir possam povo-
ar as mentes e os corações 
daqueles e daquelas que 
querem um lugar melhor 
para viver para si e para 
as gerações que ainda vi-
rão. Afinal de contas, onde 
nós estamos e para onde 
vamos?”, questionou Mar-
celo, repetindo a temática 
central do Fica deste ano.

Representando o go-
vernador do Estado de 
Goiás, Ronaldo Caiado, 
que não pôde comparecer 
à cerimônia por estar com 
Covid-19, o secretário de 
Estado da Retomada, Cé-
sar Moura, apontou em 
seu discurso que incen-
tivar o setor da cultura, 
com seriedade e respeito 
aos profissionais que nela 
atuam, é marca registrada 
do governo Caiado. Ele 
lembrou ainda dos R$ 60 
milhões em dívidas dei-
xadas pela gestão passa-
da ligadas ao segmento 
cultural, que foram quita-
das pela atual gestão.

Na oportunidade, o 
secretário convidou ao 
palco para uma para-
benização especial o 
coordenador-geral do 
Fica, Wellington Dias, e a 
secretária de Cultura da 
cidade de Goiás, Raíssa 
Coutinho, pelos esforços 
na organização do even-
to. “Precisamos mostrar 
que essa é uma forma 
de gerar emprego e ren-
da para nossa cidade”, 
ressaltou César.

Marcelo Carneiro, se-
cretário de Cultura do Es-
tado de Goiás, agradeceu a 
equipe da Secult, do Sesc 
Goiás, UEG, Semad e da 
Prefeitura da cidade de 
Goiás pelo empenho dos 
órgãos para organização 
do festival. Ele lembrou 
das dificuldades que a 
pandemia trouxe para o 
setor cultural e encerrou 
sua fala com uma reflexão 
sobre a temática do even-
to em 2022. “Precisamos 
nos atentar que precisa-
mos muito mais do meio 
ambiente do que do ato 
de consumir. Que o desa-
pego se faça presente no 

coração de cada um para 
o despertar de consciência 
que o planeta clama”, disse.

O reitor da UEG, Antônio 
Cruvinel Neto, ressaltou o 
compromisso de acreditar 
e promover um desenvol-
vimento sustentável atra-
vés de atitudes responsá-
veis, reforçando também 
a parceria da universidade 
com o Fica e os múltiplos 
benefícios gerados a partir 
dessa união para a comu-
nidade acadêmica e para o 
enriquecimento da progra-
mação do festival.

Já a secretária de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, An-
dréa Vulcanis, pontuou 
que o Fica “exerce um 
papel importantíssimo 
no desenvolvimento cul-
tural da cidade de Goiás”. 
Ela destacou ainda que as 
ações que serão promovi-
das pela Semad dentro 
do festival são uma parte 
da significativa transfor-
mação que tem sido rea-
lizada na pasta em busca 
da preservação ambien-
tal em todo o Estado.

O vice-presidente da 

Fecomércio e do Sesc-Se-
nac em Goiás, Ademildo de 
Godoy, esteve representan-
do Marcelo Baiocchi, presi-
dente da Federação. Em 
suas colocações, Ademildo 
frisou o impacto positi-
vo que o Fica gera para o 
comércio local e anunciou 
interesse e disposição do 
Sistema Fecomércio em 
prosseguir apoiando o 
desenvolvimento cultural 
do Estado de Goiás por 
meio de parcerias com o 
governo. “A Federação do 
Comércio quer contribuir 
não só com o Fica, mas 
com todo projeto que 
venha promover a cida-
dania das pessoas. Even-
tos como este devem ser 
apoiados e por isso nós 
estamos aqui”, concluiu.

O prefeito da cidade 
de Goiás, Aderson Gouvea, 
destacou que o Fica é um 
patrimônio cultural dos 
Vilaboenses e dos goianos 
e lembrou ainda que o fes-
tival foi um dos primeiros 
de cinema ambiental a 
serem criados no mundo, 
sendo um dos mais im-
portantes da atualidade.

Para a 23° edição 
do Festival 
internacional de 
Cinema e Vídeo 
ambiental, o 
Governo de 
Goiás, com 
co-realização 
do Sesc Goiás, 
preparou uma 
programação 
estendida de 13 
dias, que, além 
da exibição de 
filmes e oficinas, 
ofertará shows, 
apresentações 
artísticas e 
culturais, 
encontro 
multiétnico,  
teatro, feira 
gastronômica 
e mostras de 
fotografia
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Evento, que é o maior já realizado em sua história, terá 13 dias de oficinas, palestras, mostras de cinema, atrações culturais, entre outras atividades
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Fargo 22
em sua quarta edição, a maior feira de negócios em arte do 

Centro-oeste, acontecerá nas galerias do maC, no Centro 
Cultural oscar Niemeyer, entre 27 e 29 de maio. após um 
pequeno hiato, a feira volta a ter versão presencial – esse 

ano será híbrida, com site próprio -, diferente da última 
edição que aconteceu totalmente virtual. até por esse 

motivo, a produção da feira comemora o fato de poder 
contar com a presença do público novamente, afinal, “para 

esse objeto que é a arte, é necessário conferir de perto, 
além do network que ocorre durante o evento”, comenta 

a produtora executiva Wanessa Cruz. ao longo dos 05 
anos de existência, a feira vem se firmando no cenário 

nacional, como recorte no setor de feiras, formato que vem 
crescendo cada vez mais ao redor do mundo; a FaRGo está 
inscrita entre as 05 maiores feiras do Brasil e tem produção 
totalmente goiana, graças ao edital de fomento da Lei aldir 

Blanc, gerenciado pela SeCULT Go.

Fgr iNcorPoraDora
FGR iNCoRPoRadoRa apresenta novas casas com 2 e 

3 quartos para os Novos Jardins. a abertura  acontece no 
próximo dia 26 e oferece além de casas térreas com até 

três quartos, também sobrados com até 150m² e três 
suítes. Ter uma casa espaçosa e confortável é o sonho 
da maioria dos brasileiros.  É o que mostra um estudo 

realizado pelo Serviço Nacional de aprendizagem industrial 
(Senai) em parceria com a Câmara Brasileira da indústria 

da Construção (CBi). Segundo a pesquisa, neste ano o 
ramo imobiliário pode registrar um avanço na economia 

brasileira de até 4% no PiB. isso já começa a movimentar 
o mercado imobiliário. Com base na perspectiva apontada 

na pesquisa, a FGR incorporadora abriu suas casas  para 
visitação e no dia 26 de maio apresenta para imprensa  os 

Novos Jardins com casas de 2 e 3 quartos.

Dia Do amor 
o amor é sempre motivo de celebração. Quando 

falamos em amor, pouco importam os rótulos ou status 
de relacionamento - o verdadeiro valor do sentimento 

está em permitir criar conexões e compartilhar bons 
momentos. Pensando nisso, o Boticário decidiu dar 

um novo significado ao tradicional 12 de junho, em que 
se comemora o dia dos Namorados no Brasil, para 

celebrar o dia do amor - ampliando a data mais 
afetuosa do ano para caber mais do que apenas os 

namorados, mas todo e qualquer tipo de relação que 
tem o amor como combustível.

semaNa geek No Passeio
de 25 a 29 de maio, o Passeio das Águas vai realizar 
a Semana Geek no shopping. Haverá uma extensa 

programação composta pela marcha do universo Star 
Wars, jogo eletrônico de dança, presença de cosplayers do 

universo Marvel, do universo Naruto, oficina infantil de 
dobradura de papel, entre outros. essa programação tem 

como objetivo fortalecer o posicionamento o centro de 
compras como o mais inovador da cidade, que se consolida 
com forte presença no mundo virtual. Toda a programação 

é gratuita e aberta aos visitantes.  

Camarim - o produtor 
de eventos Caio Castro é o 
responsável pelo camarim 
do Cantor Gusttavo Lima 
nos shows do Buteco do 
Gusttavo Lima, o projeto 
já passou e ainda passará 
por várias capitais do 
Brasil e no último final de 
semana foi a vez de Brasília 
receber o show do cantor 
e o Caio recepcionou a 
apresentadora Jussara 
avila, do programa Na hora 
do almoço da TV Serra 
Dourada, que é afiliada SBT 
de Goiânia. 

Estreia no cinema 
- a espera pela estreia 
de donato No Relato 
nas telonas chega ao 
fim no dia 29 de maio, 
às 10h, no Cineprime 
anápolis, quando entra 
em cartaz ``Práxis’’. 
o curta-metragem 
de eduardo Rosário 
traz o rapper em um 
dos papéis principais 
e ainda na autoria da 
música “Tá Tudo Bem’’, 
que faz parte da trilha 
sonora do filme. 

Anitta Prepara  -  No dia 23 de maio, às 
19h, anitta iniciou a live multiplataforma - 
Youtube, instagram e TikTok – organizada 
para tirar dúvidas sobre o curso “Anitta 
Prepara”, em parceria com a estácio, além 
de contar alguns segredos sobre as suas 
estratégias de sucesso que usou em seus 
12 anos de carreira.  Como mentora de 
negócios, ela também abriu as matrículas 
do curso e debateu com a Boca Rosa 
os maiores desafios de empreender.  A 
experiência, projetos e estratégias de 
anitta como empresária e executiva serão 
temas do curso livre de 30h, que tem o 
valor promocional de lançamento de 10 
X R$ 59,00. mais informações https://
estacio.br/anitta .

Arte - o artista plástico m Cavalcanti recebe, no dia 26 de 
maio, homenagem da Câmara municipal de Goiânia, pelo dia do 
artista, comemorado no dia 08 deste mês. No dia 9 de junho, 
ele inaugura um novo trabalho, para ele duplamente especial. 
Primeiro porque trata-se do primeiro feito em parceria com o 
filho, o também artista Felipe Cavalcanti. Segundo porque tem o 
propósito de estimular a aproximação da arte ao público. a dupla 
fez uma escultura de seis metros de altura no Loteamento aparecida 
Garden em aparecida de Goiânia. o evento de inauguração reunirá 
autoridades e nomes conhecidos no cenário cultural.
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Presidente sanciona projeto que 
modifica regras do Pronampe

o presidente Jair 
Bolsonaro sancio-
nou nesta quarta-

-feira (26) o Projeto de Lei 
3.188/2021, que que man-
tém recursos para garantir 
empréstimos a micro e pe-
quenas empresas por meio 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). O texto 
foi aprovado em definiti-
vo pelo Congresso Nacio-
nal no fim de abril.

A norma que agora 
entra em vigor adia para 
2025 a devolução ao Te-
souro Nacional de valores 
não utilizados de um fun-
do relativo a empréstimos 
do Pronampe. O progra-
ma foi criado em maio de 
2020 para auxiliar finan-
ceiramente os pequenos 
negócios e, ao mesmo 
tempo, manter empregos 
durante a pandemia de co-
vid-19. No ano passado, o 
Pronampe se tornou uma 
política pública perma-
nente do governo federal.

A estimativa do governo 
é garantir pelo menos R$ 
50 bilhões em crédito para 
micro e pequenas empre-
sas com o programa, atra-
vés do sistema financeiro. 
A nova rodada do Pronam-

pe vai abranger também 
microempreendedores 
individuais (MEIs), que so-
mam cerca de 13 milhões 
de pessoas. Somando às 
mais de 5,5 milhões de mi-
cro e pequenas empresas, 
a nova fase do Pronampe 
tem o potencial de atender 
mais de 20 milhões de em-
presas e microempreende-
dores, que representam 
98% das empresas do país.

Mudanças
A proposta sancionada 

torna permanente o uso de 
recursos do Fundo de Ga-
rantia de Operações (FGO) 
em operações não honra-
das. Uma das alterações 
aprovadas no Congresso 
dispensa as empresas de 
cumprirem cláusula de 
manutenção de quantitati-
vo de empregados prevista 
nas contratações até 31 de 
dezembro de 2021. Essa 
regra só será restabeleci-
da para empréstimos fei-
tos a partir de 2022.

O texto também acaba 
com a data limite, estipula-
da até o fim de 2021, para 
que o governo aumente o 
aporte de recursos ao FGO 
para atender o Pronampe, 
pois o programa se tornou 
permanente. Caso esse 

aumento de participação 
da União aconteça por 
meio de créditos extraor-
dinários, os valores recu-
perados ou não utilizados 
deverão ser destinados 
à amortização da dívida. 
Já outros valores utiliza-
dos pelo FGO para hon-
rar prestações não pagas 
deverão ser direcionados 
para a cobertura de novas 
operações contratadas.

O nova lei ainda es-
tabeleceu uma mudança 
no Programa de Estímu-
lo ao Crédito (PEC) para 
ampliar o seu acesso a 
empresas com até R$ 300 
milhões de receita bruta 
anual, consideradas de 

médio porte.
A legislação que criou 

o programa destinava o 
PEC somente a microem-
preendedores individuais 
(MEI), a micro e pequenas 
empresas, a produtores 
rurais e a cooperativas e 
associações de pesca e de 
marisqueiros com receita 
máxima de R$ 4,8 mi-
lhões. Para o público-alvo 
atual, o texto reserva 70% 
do valor total que pode 
ser contratado.

O programa permite 
aos bancos contarem com 
créditos presumidos de 
tributos federais a serem 
usados para diminuir o 
valor a pagar em troca de 

empréstimos feitos sob 
seu risco. As contratações 
de operações, cujo prazo 
de funcionamento tinha 
acabado em 2021, serão 
reabertas até dezembro 
de 2022.

Outra medida incluí-
da na lei é a dispensa de 
exigência de apresenta-
ção de alguns tipos de 
certidões pelos interes-
sados em obter emprésti-
mo, como as de quitação 
eleitoral, comprovação do 
recolhimento do Imposto 
sobre a Propriedade Ter-
ritorial Rural (ITR) e Cer-
tificado de Regularidade 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, para as 

instituições que empres-
tarem por meio do PEC.

Veto
Por orientação da área 

jurídica, segundo o Palá-
cio do Planalto, o presi-
dente da República deci-
diu vetar os dispositivos 
da lei que dispensavam 
apresentação da Certidão 
Negativa de Débito (CND) 
relativa à Seguridade So-
cial por meio do PEC.

Na avaliação do go-
verno, a medida viola a 
Constituição Federal, que 
veda acesso a crédito e 
benefícios tributários de 
pessoa jurídica devedora 
da Previdência Social.

microempreendedores individuais 
passam a ter direito a empréstimos
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A estimativa do governo é garantir pelo menos R$ 50 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas com o programa

cultura

SP Cia de Dança e Orquestra do Theatro São Pedro estreiam obras

A São Paulo Companhia de 
Dança (SPCD) e a Orques-
tra do Theatro São Pedro 
iniciam hoje (26), na capi-
tal paulista, uma tempora-
da inspirada em obras dos 
modernistas brasileiros: 
Desassossegos, de Henri-
que Rodovalho; e Di, as-
sinada por Miriam Druwe. 
As apresentações ocorrem 
até o dia 5 de junho.

Em Di, Druwe mergu-
lha nas cores, texturas, 
sensações e imagens que 
povoam o universo do pin-
tor Di Cavalcanti, ao som 

dos Choros nº 6, de Heitor 
Villa-Lobos, acentuando 
os traços modernistas em 
cena. Telas do artista, como 
Cinco Moças de Guaratin-

guetá, Favela, São João e 
Mulheres Protestando fo-
ram cedidas para as apre-
sentações por sua filha, 
Elisabeth Di Cavalcanti. 

“Fui buscando referên-
cias que encontrassem 
ressonância em mim e 
no elenco. O Di Caval-
canti tem essa alegria 

das festas dos subúrbios, 
uma sensualidade, mas 
também tem um pouco 
de melancolia. Então co-
mecei a fazer perguntas: 
Como era a cabeça dele 
ao criar? Como essa dinâmi-
ca vem para o corpo?” des-
tacou a coreógrafa Druwe.

O programa se com-
pleta com Madrugada, 
coreografada por Antonio 
Gomes a partir das Valsas 
de Esquina de Francisco 
Mignone, arranjadas espe-
cialmente para orquestra 
por Rubens Ricciardi.

Na semana seguinte, 
de 2 a 5 de junho, o The-
atro São Pedro sedia a 
estreia de Desassossegos, 
assinada por Henrique 
Rodovalho, que desde 
2020 é coreógrafo resi-

dente da SPCD.
“O modernismo surge 

em uma época de ques-
tionamentos e experi-
mentos, e Desassossegos 
é muito isso. Estou acei-
tando minhas dúvidas e 
querendo arriscar e expe-
rimentar, trazendo essas 
questões para os fluxos 
de movimento e as dinâ-
micas”, ressalta.

No programa, está 
ainda Infinitos Traçados, 
obra com oito bailarinos 
em cena, com coreogra-
fias de Esdras Hernández 
Villar, Jonathan dos San-
tos e Monica Proença.

Os ingressos custam 
R$ 30,00 (inteira) e R$ 
15,00 (meia) e estão à 
venda no site theatrosao-
pedro.byinti.com .
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Di Cavalcanti inspira 
estreia da São Paulo 

Companhia de Dança

Temporada é 
inspirada em obras 
de modernistas 
brasileiros
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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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Roma vence Feyenoord e conquista 
primeiro título da Conference League
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A Roma (Itália) con-
quistou seu primei-
ro título europeu 

em mais de 60 anos após 
vencer o Feyenoord (Ho-
landa) por 1 a 0 na final 
da Conference League, na 
Albânia, nesta quarta-feira 
(25), completando uma 
marca histórica para o téc-

nico José Mourinho.
Mourinho, que já havia 

vencido a Liga dos Cam-
peões, a Liga Europa e a 
Copa da Uefa com outros 
clubes, agora pode adicio-
nar ao seu currículo o títu-
lo da terceira competição 
europeia mais importante 
(o primeiro troféu do time 

italiano em 14 anos).
Nicolo Zaniolo, de 22 

anos, selou a vitória da 
Roma com uma finalização 
habilidosa aos 32 minutos, 
se tornando o primeiro ita-
liano a marcar em uma fi-
nal europeia desde Filippo 
Inzaghi, do Milan (Itália), 
contra o Liverpool (Ingla-

terra) na Liga dos Campe-
ões de 2007.

A Roma, cujo único tí-
tulo continental anterior 
foi a antiga Copa das Fei-
ras em 1961, segurou uma 
pressão de seus adversá-
rios holandeses, que acer-
taram a trave duas vezes 
no segundo tempo.

Isso garantiu que Mou-
rinho se tornasse o pri-
meiro técnico a ganhar um 
troféu europeu com quatro 
clubes diferentes, após su-
cessos anteriores no Porto 
(Portugal), Inter de Milão 
(Itália) e Manchester Uni-
ted (Inglaterra).

“Somos um time de ver-

dade, provamos isso. Agora 
temos que comemorar e 
começar de novo, o que é 
sempre difícil depois de 
uma grande vitória, mas 
um time de verdade ven-
ce, comemora e começa de 
novo”, declarou o capitão 
da Roma, Lorenzo Pellegri-
ni, à Sky Sport Italia.

Jovem atacante 
Nicolo Zaniolo 
marcou o gol 
da vitória
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