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Documento, que também prevê carreira e redistribuição de cargos dos servidores da Diretoria-Geral 
de Administração Penitenciária (DGAP), é fruto da Lei nº 1.390/22, sancionada em abril
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evenTO evAngéLICO

Ronaldo Caiado é homenageado durante 
Convenção Nacional das Assembleias de Deus

O governador Ronal-
do Caiado partici-
pou nesta quarta-

-feira (25/5) da abertura 
da 48ª Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) da 
Convenção Nacional das 
Assembleias de Deus no 
Brasil, Ministério Madu-
reira (Conamad) e foi ho-
menageado pelo bispo 
primaz Manoel Ferreira, 
que elogiou sua trajetória 
de vida pública e política. 
O encontro reúne minis-
tros, pastores, evangelis-
tas e missionários de todo 
país até o próximo sábado 
(28/5), na Assembleia de 
Deus Fama, em Goiânia.

A edição deste ano tem 
como tema “Preservando a 
Unidade no Espírito San-
to”. O evento também ce-
lebra os 90 anos do bispo 
primaz Manoel Ferreira, 
presidente da Conamad 
desde 1987. Logo no início 

ele ressaltou se sentir em 
casa em Goiás e que é um 
cidadão goiano. Em segui-
da, fez questão de exaltar 
a atuação do governador 
Ronaldo Caiado. “Fomos 
companheiros, deputados 
federais, e aprendi a res-
peitar. É um homem sé-
rio, honesto e de coração 
bom”, disse a maior auto-
ridade da igreja Madureira.

Em seguida ele entre-
gou um certificado de ami-
zade ao governador. “Eu, 
Manoel Ferreira, certifico 
que o governador Ronaldo 
Caiado é um amigo extra-
ordinário. Sua sincera ami-
zade é de grande relevân-
cia para o meu ministério e 
jornada de vida. Sou grato 
por você existir meu ami-
go”, diz o documento.

“Você me ensinou mui-
to, foi meu professor com 
sua experiência de homem 
público. Sempre vi nele e 

Gracinha [Caiado] pesso-
as das mais alta estima. 
Aprendi na Câmara Fede-
ral a admirar a sinceridade 
com que você trata a coisa 
pública. É com orgulho que 
o recebo nesta noite”, com-
pletou o bispo primaz.

Orgulhoso, o governa-
dor Ronaldo Caiado garan-
tiu que era uma honra re-
ceber a homenagem. “Essa 
vai me distinguir porque 
tem uma marca maior. Foi 
essa amizade que me con-
duziu a chegar ao Governo 
do Estado”, disse Caiado, 
ao relembrar encontros 
com o bispo primaz que 
sempre o incentivou na 
corrida para o Senado e, 
posteriormente, para o 

Governo de Goiás.
“Com sua trajetória de 

vida, o bispo Manoel es-
creve uma história ímpar 
para o país e mostra o 
quanto ele, com sua ca-
pacidade, coragem, cren-
ça e fé em Deus, superou 
as maiores adversidades 
para levar a palavra de 
Deus para o Brasil e 
mundo”, completou Caia-
do. “Que o senhor tenha 
mais anos de vida, saú-
de, discernimento para 
que seja o timoneiro 
para um melhor cami-
nho”, acrescentou.

História
Fundada em 1911, a 

Assembleia de Deus é 

uma denominação cristã 
evangélica protestante no 
Brasil, que possui cerca 
de 22,5 milhões de mem-
bros. A Conamad é o ór-
gão máximo, hierárquico, 
deliberativo, legislativo, 
gerenciador e articulador 
da unidade e integração 
das Igrejas Evangélicas 
Assembleias de Deus – 
Ministério de Madureira. A 
Convenção é dirigida por 
uma mesa diretora, eleita 
a cada quatro anos, sendo 
que seu presidente tem 
mandato vitalício. Seu go-
verno é episcopal, exercido 
pelo bispo primaz vitalício.

Ainda participaram do 
evento os senadores Luiz 
Carlos do Carmo e Vander-

lan Cardoso; os deputados 
federais Glaustin da Fokus, 
Jaziel Pereira (Ceará) e Ce-
zinha Madureira (São Pau-
lo); o deputado estadual 
Chico KGL; o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, a 
primeira-dama de Goiânia, 
Thelma Cruz; o presiden-
te executivo da Conemad, 
bispo Samuel Ferreira; o 
2º vice-presidente, bispo 
Abner Ferreira; o 5º vice-
-presidente e presidente 
estadual da Conemad, bis-
po Oídes do Carmo e sua 
esposa, a bispa Neuza do 
Carmo; o 4º vice-presi-
dente da Conemad, pastor 
Amarildo Martins; e o 5º 
vice-presidente e anfitrião, 
pastor Abinair Vargas.

abertura do Conamad também 
celebra os 90 anos do bispo primaz 
manoel Ferreira que concedeu 
certificado de amizade ao governador. 
“Foi essa amizade que me conduziu 
a chegar ao Governo do Estado”, 
afirma Caiado. O encontro reúne 
ministros, pastores, evangelistas 
e missionários de todo país
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Governador Ronaldo Caiado é homenageado pelo bispo primaz Manoel Ferreira durante a 48ª Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério Madureira (Conamad)

A coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais 
(GPS) e presidente de 
honra da Organização 
das Voluntárias de Goi-
ás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado, recebe 
nesta sexta-feira (27/5), 
às 16h, no Salão Dona 
Gercina Borges do Palácio 
das Esmeraldas, pastoras 
e outras representantes 
da Igreja Assembleia de 
Deus no Brasil, Ministério 

Madureira.
Estarão presentes a bis-

pa primaz Irene Ferreira, 
esposa do bispo primaz 
Manoel Ferreira, Presiden-
te Nacional da Convenção  
das Assembleias de Deus 
no Brasil Ministério Ma-
dureira (Conamad); a bispa 
Keila Ferreira, líder nacio-
nal das mulheres do Brasil 
e esposa do Bispo Samuel 
Ferreira, presidente Execu-
tivo  da Conamad; a bispa 

Neusa  Carmo, líder de se-
nhoras do Estado de Goiás 
e esposa do bispo Oídes 
José do Carmo, presiden-
te Convenção Estadual 
de Goiás (Conemad); bem 
como dezenas de esposas 
de presidentes de campo 
de Assembleias de Deus 
de diferentes municípios 
goianos, pastoras, evan-
gelistas e missionárias de 
Goiás e de todo Brasil.

As líderes religiosas 

estão reunidas na capi-
tal goiana para participar 
da 48ª Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) da 
Convenção Nacional das 
Assembleias de Deus no 
Brasil, Ministério Madurei-
ra (Conamad), que ocor-
re até o próximo sábado 
(28/5). O evento reúne 
ministros, pastores, evan-
gelistas e missionários de 
todo Brasil, na Assembleia 
de Deus Fama, em Goiânia.
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Gracinha Caiado recebe às 16h líderes religiosas e dezenas de 
esposas de presidentes de campo de Assembleias de Deus 
de diferentes municípios goianos, pastoras, evangelistas e 
missionárias de Goiás e de todo Brasil

As líderes religiosas estão reunidas na capital goiana para participar da 48ª Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério 
Madureira (Conamad), que ocorre até o próximo sábado, 28 O evento reúne ministros, 
pastores, evangelistas e missionários de todo Brasil, na Assembleia de Deus Fama, em Goiânia

Gracinha Caiado recebe pastoras da Assembleia de 
                                 Deus no Palácio das Esmeraldas
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Pesquisa real big data

Caiado lidera e deixa Marconi e Mendanha 
para trás com o dobro das intenções de voto

Na noite desta quin-
ta-feira, 26, o Insti-
tuto RealTime Big 

Data divulgou os resulta-
dos da pesquisa eleitoral 
de 2022 para o Governo de 
Goiás. Tanto na estimulada, 
ou seja, quando fornece os 
nomes dos pré-candidatos 
ao eleitor, quanto na es-
pontânea, quando o pró-
prio cidadão fala em quem 
pretende votar, Ronaldo 
Caiado (União Brasil) se-
gue na liderança. Depois 
aparece o nome do tucano 
Marconi Perillo (PSDB), se-
guido de Gustavo Menda-
nha (Patriota). Já o maior 
índice de rejeição é ocupa-
do por Perillo.

Na espontânea, Caia-
do está com 25% das 
intenções de voto; Mar-
coni com 8%; Mendanha 
com 6%; Delegado Waldir 
(União Brasil), 3%; Van-
derlan Cardoso (PSD) e 
Wolmir Amado (PT) apa-
recem com 1% somente. 
Brancos e nulos obte-
ve 14% e não sabem ou 
não souberam responder 
alcançou 42% das in-
tenções de voto. Na es-
timulada a vantagem de 
Caiado cresce, com 33%; 
Perillo 18%; Mendanha 
16%; Major Vitor Hugo 
(PL), Vanderlan e Wolmir 
com 8%, José Eliton (PSB) 
– que desistiu de sua pré-

-candidatura, com 1% e 
Cíntia Dias (PSOL), Edi-
gar Diniz (NOVO) e Helga 
Martins (PCB), 0%. Nulo 
ou branco com 4%.

Rejeição
A pesquisa também 

apurou o índice de rejei-
ção entre os pré-candi-
datos ao Palácio das Es-

meraldas. Em sequência: 
Marconi (36%), Caiado 
(35%), Vitor Hugo (26%), 
Vanderlan (24%), José 
Eliton (24%), Wolmir 

Amado (23%), Mendanha 
(21%), Cíntia Dias (19%), 
Helga Martins (17%), 
Wolmir Amado (23%) e 
Edigar Diniz (13%).

Na estimulada, Ronaldo Caiado 
aparece com 33%, marconi 
Perillo com 18% e Gustavo 
mendanha com 16%
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Na espontânea, Ronaldo Caiado está com 25% das intenções de voto; Marconi Perillo com 8%; Gustavo Mendanha com 6%; 

ProPosta de emeNda

Zacharias Calil é contra PEC que prevê cobrança 
de mensalidade em universidades públicas

O Deputado Federal Dr. 
Zacharias Calil (União - 
GO) é contra a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 206/2019, que prevê 
cobrança de mensalidade 
nas Universidades Públi-
cas no país. “Sou fruto do 
ensino e do serviço públi-
co. Jamais apoiaria um pro-
jeto que prevê esse tipo 
de cobrança de algo que é 
consagrado em nosso país. 
Universidade pública gra-

tuita é direito e não vamos 
deixar isso acabar”, afirma 
o deputado.

Calil, no entanto, assi-
nou um requerimento para 
que a matéria entrasse na 
pauta de discussão. Se-
gundo ele, a discussão do 
projeto é importante para 
que o tema seja conhecido 
pelo público, a população 
possa se manifestar e pro-
por mudanças e nos casos 
mais severos, os deputados 

possam trabalhar para que 
o projeto seja derrubado 
nas Comissões, sem chan-
ce sequer de ir ao Plenário, 

instância onde Calil teria 
direito ao voto.

A PEC 206/2019 entrou 
na pauta de votação da Co-

missão de Constituição e 
Justiça (CCJ) nesta semana, 
mas não teve andamento 
por conta da ausência do 

relator da proposta, o depu-
tado Kim KAtaguiri (União - 
SP). Além disso, o autor, Dep. 
General Peternelli (União 
- SP) fez um requerimen-
to para realização de uma 
audiência pública sobre 
o tema. Apenas depois da 
audiência, ainda sem data 
marcada, a proposta deverá 
retornar à pauta.

“Não sou membro da 
CCJ, mas tenho esperança 
de que o colegiado não 
aprove a medida e, assim, 
ela sequer vai ao plenário 
para votação”, diz Calil. 
No entanto se a propos-
ta for adiante ele garante 
o voto não quando tiver 
oportunidade.
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Zacharias Calil assinou um requerimento para que a matéria entrasse na pauta de discussão

deputado do União Brasil de Goiás 
apenas assinou requerimento para 
que proposta seja debatida
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aparecida de goiânia

Famílias convocadas para receber escritura 
devem entregar documentos na Prefeitura

segue aberto o pra-
zo para famílias que 
moram em terrenos 

doados pela Prefeitura de 
Aparecida entregarem os 
documentos na Secretaria 
Municipal de Habitação 
para receber a escritura 
dos imóveis gratuitamen-
te. A convocação ocorre 
pela 2ª etapa do progra-
ma Aparecida Legal e tem 
como alvo 4 mil famílias 
de 38 bairros As famílias 
contempladas nesta eta-
pa foram convocadas pelo 
Edital de Chamamento Pú-
blico 003/2022, publicado 
em Diário Oficial.

A documentação deve 
ser entregue de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h30, na sede da Secreta-
ria de Habitação, localiza-
da na Rua São Domingos, 
nº 100, Setor Central, em 
Aparecida. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo tele-
fone (62) 3545-6053.

Para que todas as 

famílias saibam dessa 
convocação, a Secreta-
ria de Habitação enviou 
notificações aos ende-
reços. Além disso, estão 
sendo promovidas reu-
niões nos bairros com 
a equipe técnica da 
Secretaria, que explica 
aos moradores o passo a 
passo para reunir a do-
cumentação necessária.

Busca ativa 
pelas famílias

A Secretaria de Habita-
ção está fazendo também 
uma busca ativa nos bair-
ros, localizando os mora-
dores que têm direito a 
receber a escritura. Esse 
trabalho tem sido reali-
zado inclusive à noite e 
aos fins de semana.

“O Aparecida Legal 
é um programa de go-
verno, é permanente. 
Com esse trabalho, a 
Prefeitura de Aparecida 

identifica as famílias de 
baixa renda que ganha-
ram terrenos doados nas 
gestões passadas e faz 
para elas a regulariza-
ção dos imóveis. Com a 
escritura em mãos, elas 
têm garantido o direito 
à moradia”, diz o prefeito 
Vilmar Mariano

Só no bairro Indepen-
dência Mansões, o maior 
núcleo a ser regulariza-

do nesta 2ª etapa, serão 
contempladas mais de 
3.500 famílias. A Prefei-
tura de Aparecida está 
na região fazendo visitas 
técnicas às famílias. E os 
projetos de topografia, 
georreferenciamento 
e outros necessários à 
regularização fundiária 
estão na fase de licita-
ção, segundo confirma a 
Secretaria Municipal de 

Habitação.
A expectativa da pas-

ta é de entregar ainda 
neste ano entre 500 e 
1.000 escrituras, todas 
elas na 2ª etapa do Apa-
recida Legal. Em dezem-
bro passado, a Prefeitura 
de Aparecida já havia 
entregado o documento, 
também gratuitamente, 
a centenas de famílias 
moradoras do município.

“Esse programa é fun-
damental para dar às fa-
mílias a segurança jurídi-
ca da posse dos imóveis. 
Sabemos que a nossa 
casa é o nosso refúgio, o 
nosso porto seguro. É o 
bem mais importante e 
mais valioso que adqui-
rimos ao longo da vida”, 
comenta o secretário 
municipal de Habitação, 
Ubiraci Silva.

Regularização fundiária é feita 
através do programa aparecida 
Legal, que, na sua segunda etapa, 
entregará escrituras gratuitamente 
a 4 mil famílias de baixa renda
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A expectativa da pasta é de entregar ainda neste ano entre 500 e 1.000 escrituras

anápolis

Casos de dengue caem mais da metade em uma semana

O jargão “a união faz a 
força” não é clichê quan-
do o assunto é o combate 
à dengue. As ações roti-
neiras e arrastões com 
entidades parceiras, junto 
à comunidade, começam 
a mostrar resultados po-
sitivos. Prova disso é o 
boletim epidemiológico 
que trouxe uma redução 
de 1.604 para 797 notifi-
cações em uma semana. 
Para o prefeito Roberto 
Naves, este avanço se 
deve ao trabalho con-
junto da Prefeitura e a 
sociedade organizada. 
“Nosso trabalho não para 
e vamos intensificar, mas 
o combate à dengue e 

outras doenças causadas 
pelo mosquito transmis-
sor é uma via de mão 
dupla. É fundamental o 
apoio e conscientização 
da população e das en-
tidades públicas e priva-
das”, ressalta o prefeito.

Além do trabalho diário 
da Prefeitura de Anápolis, 
nesta sexta-feira, 27, o ba-
talhão composto por mais 
400 pessoas entre agentes 
de endemias e comunitá-
rios de saúde, membros 
do Corpo de Bombeiros, 
Base Aérea e Secretaria de 
Obras vão novamente às 
ruas para conscientização 
e eliminação de focos do 
Aedes Aegypti. Desta vez, 

será na região do Jardim 
Alexandrina. Segundo a 
gerente de Endemias, Pa-
trícia Godói, mesmo com 
a melhora no quadro, a 
situação continua crítica. 
“Somente com a colabo-
ração de toda comunidade 
é possível eliminar o mos-
quito”, ressalta ela.

O aumento dos casos 
de dengue neste ano é 
uma realidade em todo 
o País, devido ao período 
chuvoso, à sazonalidade 
e ciclo no mosquito que 
aumenta a sua incidência 
a cada dois anos.

Em Anápolis, para me-
lhorar o atendimento 
público de saúde devido 

ao período endêmico da 
Dengue, a Prefeitura criou 
duas unidades exclusivas 
para pacientes com sin-
tomas (São José e Bairro 

de Lourdes), além do Par-
que Iracema, e a primeira 
unidade básica de saúde 
pediátrica do Brasil, no 
posto do Arco-Íris. Tudo 

para desafogar as prin-
cipais portas de entrada 
para todas as doenças 
que são as UPAS da Vila 
Esperança e Pediátrica.
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 “Somente com a colaboração de toda comunidade é possível eliminar o mosquito”, diz Roberto Naves

estratégia de participação popular e sociedade 
organizada adotada pela Prefeitura de anápolis, 
mais uma vez, apresenta resultados positivos
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Feijoada do seu Zé
Um dos maiores nomes do pagode 

nacional, Thiaguinho faz show em Goiânia 
na “Feijoada do Seu Zé”, no dia 29 de maio, 

a partir das 15 horas.os ingressos estão 
sendo vendidos pelo site Ticketou. além de 

Thiaguinho, a Feijoada do Seu Zé terá como 
atrações Chama Q Noix, Baile do Trancoso, 

matheus Fonseca e diogo Cruz. o evento 
será open bar e open food.

curvas em alta
exaltando os vários tipos de corpos e tons 

de pele das mulheres brasileiras, a Pliê, 
localizada no piso 1 do Flamboyant Shopping 

Center, apresenta uma coleção única com 
uma linha completa de modeladores. 

São mais de 65 opções compreendendo 
vários tons de nude e muitas variações de 
tamanhos e modelos. as novidades fazem 
parte da campanha Pluralidade da mulher 

Brasileira, estrelada por várias celebridades 
e boa parte delas também podem ser 

conferidas no mais recente post do Blog do 
Flamboyant em https://flamboyant.com.br/

blog

laguna gastrobar
O último fim de semana de maio será 

marcado por música boa e diversão no 
Laguna Gastrobar Goiânia. Começando 

na sexta-feira (27), o ‘Sextou com Brava’ 
traz para o palco o cantor Thiago Brava. o 

evento terá início às 18h, e ainda contará 
com a participação de Chama Q Noix e dJ 
Boomer. Já no domingo (29), o gastrobar 

apresenta o projeto mais eclético da música 
brasileira. o ‘Violada Laguna’, que terá início 

às 19h, terá como atração principal a dupla 
Bruninho e davi. a noite ainda contará 

com a presença da cantora Liz maia e da dJ 
andreza mattos.

Zimbro cocktails & co
a febre da disco music teve seu ápice 

com John Travolta e os seus embalos de 
Sábado à Noite. e neste sábado 28 de maio, 

o Zimbro Cocktails & Co vai reviver essa 
época de ouro, em uma noite especial, com 

discotecagem em vinil, 100% analógica, 
pelo dj Glauco Brandão. disco music, com 

uma pitada de Soul, de onde os produtores 
da disco beberam para criar a nova onda 

sonora. e para os amantes do Blues, na 
véspera, sexta-feira, dia 27/05, dj múcio 
comanda o som com uma homenagem 
às lendas do Blues e às influências que 

essa música gerou. do Blues raiz, ao mais 
moderno, passando inclusive pelo Rock, que 

foi diretamente influenciado por ele.

Thear Vestuário - 
em sua primeira 
participação no SPFW, 
maior edição de semana 
de moda que acontece 
no Brasil, a marca Thear 
Vestuário, assinada pelo 
empreendedor e diretor 
Criativo Theo alexandre, 
desfilará sua Coleção 
Jardins de Poteiro, no dia 
03 de junho às 17 horas.

Comédia - o comediante 
goiano Fidelis Falante, o mais 
novo contratado da Globo para 
apresentar o programa ‘No Balaio’, 
acaba de subir mais um degrau 
em sua carreira. Nesta última 
terça-feira (24), ele viajou para São 
Paulo e foi de encontro com uma 
das maiores referências do humor 
nacional, o Tirulipa. Fidelis visitou a 
TiruHaouse, casa que foi idealizada 
para receber e impulsionar a 
carreira de comediantes de todo 
o Brasil. Na foto os comediantes 
Fidelis Falante. everson Silva 
(Tirulipa) e Victor alves.

RocknRolla - o rock and roll tomará conta da 
cidade de Goiânia com o RocknRolla Festival, o 
evento irá reunir artistas renomadas e cinco bandas 
locais. Neste sábado, 28 de maio, a partir das 17 
horas, Kiko Zambianchi (foto), matanza Ritual, 
Beto Bruno, e as bandas locais: Rockover, acorde7, 
mutah, Luverne e Stay Strong comandam o palco 
da Tatersal de elite.

Tradicional - acontece amanhã (28) mais uma edição da 
tradicional e da mais esperada feijoada de Goiânia, a “Feijoada 
do elpidio”. a animação será do Grupo Nóys & Nóys e Xexeu, 
com muito samba e pagode e será realizada na mais nova 
casa gastronômica de Goiânia “San diego Steak House & Bar”, 
situado na al.don emanuel Gomes esquina com a Rua 1135 no 
Setor marista.
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segurança pública

Ronaldo Caiado assina decreto que 
promove 1.362 policiais penais de Goiás

o governador Ronal-
do Caiado autori-
zou, nesta quinta-

-feira (26/5), a primeira 
promoção de 1.362 poli-
ciais penais de Goiás, li-
gados à Diretoria-Geral de 
Administração Penitenciá-
ria (DGAP). “São homens e 
mulheres que há 10 anos 
esperavam exatamente 
esse momento”, sublinhou. 
O anúncio é fruto da Lei nº 
1.390/22, sancionada em 
abril, que também prevê 
a redistribuição de 2.850 
cargos. “Agora, sim, essa 
carreira vai ser oxigenada 
e valorizada”, completou o 
governador.

Ao assinar o decreto, 
Caiado lembrou seu histó-

rico pessoal de empenho 
em prol da categoria. “Era 
senador quando a Polí-
cia Penal foi reconhecida 
como força de segurança. 
E, no meu governo, temos 
a humildade de fazer com 
que esse segmento seja 
valorizado. Vocês têm pro-
fissão e, como tal, ela será 
resguardada dentro de to-
das as prerrogativas”, ga-
rantiu aos policiais penais 
presentes na solenidade, 
realizada no auditório da 
Associação dos Magistra-
dos de Goiás (Asmego), em 
Goiânia.

O governador agrade-
ceu o empenho das forças 
policiais que, desde 2019, 
tem resultado na queda 

dos índices de criminalida-
de. “Temos o Estado mais 
seguro do país. Somos o 1º 
lugar em referência de se-
gurança pública”, salientou. 
Ele também acenou aos 
recém-promovidos, que 
remodelaram a estrutura 
do sistema carcerário, im-
pedindo “as cabeças men-
toras do crime” privadas 
de liberdade de comandar 
ações nas ruas.

O diretor-geral de Ad-
ministração Penitenciária, 
Josimar Pires, que trabalha 
desde 2010 no sistema pri-
sional, definiu a data como 
um grande marco para a 
categoria. “Nunca tivemos 
um decreto de promoção, 

ou sequer um governador 
de Estado presente em 
um evento da corporação”, 
comentou. “Os investimen-
tos feitos [pelo governo 
estadual] na Polícia Penal 
proporcionam crescimen-
to em uma escala além do 
que esperávamos”, com-
pletou.

O secretário de Se-
gurança Pública, Renato 
Brum, afirmou que a efici-
ência das polícias é resul-
tado de um trabalho de 
integração. E a Polícia Pe-
nal, que até pouco tempo 
sequer existia, hoje colhe 
os frutos da excelência do 
trabalho de controle car-
cerário. “É um dia histórico, 

porque esses bravos ho-
mens arriscam suas vidas 
todos os dias, literalmente, 
no corpo a corpo”.

Além da promoção da 
Polícia Penal, o governa-
dor já autorizou a rees-
truturação de carreira do 
Corpo de Bombeiros; assi-
nou a Lei de Integralidade 
e Paridade da Polícia Civil 
e extinguiu a 3ª classe da 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PMGO). O Estado 
também lançou, recente-
mente, edital para concur-
so público com mais de 1,6 
mil vagas na PMGO.

Líder do governo na 
Assembleia Legislativa, o 
deputado Bruno Peixoto 

falou sobre a tramitação 
da proposta no legislati-
vo, e revelou que Caiado 
“não titubeou” ao assinar 
o documento. “São mais de 
mil promoções, isso sim é 
valorização. No governo 
passado isso não tinha, 
agora tem”, avaliou. Já seu 
colega de parlamento, Co-
ronel Adailton, reconheceu 
a eficiência da atual ges-
tão. “Precisamos de um go-
vernador que tenha pulso 
firme, como o senhor tem, 
e nos permita fazer nosso 
trabalho”, disse a Caiado. 
O evento contou com a 
presença de lideranças da 
segurança pública e auto-
ridades.

documento, que também prevê 
carreira e redistribuição de cargos 
dos servidores da diretoria-Geral de 
administração Penitenciária (dGaP), é 
fruto da Lei nº 1.390/22, sancionada 
em abril. Na oportunidade, o 
governador agradeceu o empenho 
das forças policiais que, desde 
2019, tem resultado na queda 
dos índices de criminalidade
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Ronaldo Caiado assina promoção de policiais penais: “Agora sim, essa carreira vai ser oxigenada e valorizada” 

educação

Escolas do Futuro realizam 1ª Semana das Profissões

Nesta sexta-feira e no sá-
bado (27 e 28), as Escolas 
do Futuro do Estado de 
Goiás (EFGs) vão realizar 
a Semana das Profissões. 
A recepção à comunidade 
será simultânea nas qua-
tro unidades escolares em 
funcionamento: EFG Luiz 
Rassi (Aparecida de Goiâ-
nia), EFG José Luiz Bitten-
court e EFG em Artes Basi-
leu França (Goiânia), e EFG 
Sarah Kubitschek (Santo 
Antônio do Descoberto). 
As escolas estarão abertas 

à visitação guiada nesta 
sexta-feira (27), das 7h30 
às 22h, e no sábado (28), 
das 12 às 18h.

O objetivo da iniciativa é 
apresentar a estrutura física 
e pedagógica das escolas à 
população, informar quais 
áreas de conhecimento são 
ofertadas e trabalhadas no 
ensino das unidades educa-
cionais, indicar cursos atrati-
vos com maior demanda no 
mercado de trabalho e co-
nectar comunidade e escola 
com um único propósito: o 

desenvolvimento social. Os 
interessados em participar 
do evento não precisam re-
alizar agendamento prévio 
e podem acessar o site efg.
org.br para verificar a locali-
zação das unidades.

“Como é um projeto e 
uma proposta pedagógica 
nova, acredito que é muito 

importante a presença da 
comunidade nas unidades 
das Escolas do Futuro. A gra-
de de cursos está voltada 
para as profissões que estão 
em alta no mercado. Assim, 
poderão ver e entender me-
lhor o que preparamos para 
os nossos jovens, a quali-
dade das instalações, dos 

equipamentos e da equipe 
de professores. Queremos 
que nossos jovens ocupem 
as vagas que estão abertas 
na área de tecnologia da 
informação e comunicação”, 
explica o secretário de De-
senvolvimento e Inovação, 
Marcio Cesar Pereira.    

A turnê inclui acesso às 
salas interativas, oficinas 
de aprendizagem, feira de 
empreendedorismo, distri-
buição de brindes institu-
cionais, apresentação de ar-
tistas locais e alunos, espaço 
instagramável, distribuição 
gratuita de pipoca e algo-
dão doce, mesas exclusivas 
para inscrições nos cursos 
ofertados pela instituição, 
tour guiado pelos labora-
tórios de tecnologia e ino-
vação e acesso às salas de 
aula e áreas de convivência.

Segundo a Coordenado-

ra Pedagógica da EFG Sarah 
Luísa Kubitschek, Alcione 
Martins, a Semana das Pro-
fissões é uma chance única 
da comunidade conhecer o 
grande potencial do projeto. 
“Poder apresentar a escola 
hoje é uma questão de mui-
to orgulho para todos nós. 
Ter a comunidade inserida 
nesse contexto, sonhando, 
buscando e realizando jun-
to com a gente é o nosso 
maior objetivo”, ressalta.

  Para a Customer Su-
cess, Gabriela Lima, da EFG 
Luiz Rassi, o espaço aberto 
à comunidade nas escolas 
neste evento vai propiciar 
à região uma outra visão 
sobre a educação, o aces-
so ao mercado de trabalho 
e como se desenvolver 
profissionalmente com os 
cursos ofertados gratuita-
mente à população.
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O objetivo da iniciativa é apresentar a estrutura física e pedagógica 
das escolas à população, informar quais áreas de conhecimento são 
ofertadas e trabalhadas no ensino das unidades educacionais

Unidades escolares abrem as portas e 
convidam a comunidade para conhecer 
suas estruturas educacionais de inovação 
e artes. as escolas estarão abertas à 
visitação guiada na sexta-feira (27), das 
7h30 às 22h, e no sábado (28), das 12 às 18h
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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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Brasil soma mais cinco medalhas na 
etapa de Barcelona do Mare Nostrum
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o Brasil encerrou a 
sua participação na 
etapa de Barcelona 

(Espanha) do Circuito Mare 
Nostrum com a conquista 
de mais cinco medalhas 
(um ouro e quatro bronzes) 
nesta quinta-feira (26). A 
competição serve como 
preparação da seleção 

brasileira para o Campeo-
nato Mundial de Esportes 
Aquáticos, que será em ju-
nho, em Budapeste. 

A principal conquista do 
dia, o ouro nos 50 metros 
estilo borboleta, veio com 
Nicholas Santos, que com-
pletou a prova em 23s03.

Já os bronzes foram 

alcançados pelo meda-
lhista olímpico Leonardo 
de Deus nos 200 metros 
borboleta (ao nadar em 
1min56s18), com Gabrielle 
Roncatto nos 400 metros 
livre (8min38s04), com 
Jhennifer Conceição nos 
50 metros peito (30s54) 
e com Gabriel Santos nos 

100 metros livre (49s18).
Assim, o Brasil encerrou 

a etapa de Barcelona com 
oito medalhas. Além das 
conquistas desta quinta-
-feira, o Brasil foi ao pódio 
na última quarta-feira (25) 
com Bruno Fratus (ouro), 
João Gomes Junior (prata) 
e Gabrielle Roncatto (pra-

ta). A seleção brasileira 
segue agora para Canet 
(França), onde será rea-
lizada a última etapa do 
Circuito Mare Nostrum, 
nos dias 28 e 29 de maio. 

A primeira etapa da 
competição terminou no 
último domingo (22), em 
Mônaco, com seis meda-

lhas para o Brasil:  Bruno 
Fratus (ouro nos 50 metros 
livre), João Gomes Junior 
(ouro nos 50 metros peito), 
Nicholas Santos (ouro nos 
50 metros borboleta), Fer-
nando Scheffer (prata nos 
200 metros livre) e Leo-
nardo de Deus (bronze nos 
200 metros borboleta).

Nicholas santos 
(foto) é ouro nos 
50 metros estilo 
borboleta
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