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7º mutirão Governo de Goiás

112 mil atendimentos

Em dois dias, evento disponibilizou à população 
171 serviços estaduais gratuitos - Governo  |  6
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termina nesta seGunda

Celebração no Dia de Pentecostes marca um dos pontos altos da programação que mobilizou 
a comunidade católica durante dez dias. Festividade no município é realizada desde 1838

Seleção oferece 100 vagas para cadetes e 50 vagas para áreas da saúde, 
com salários que variam  de R$ 8,4 mil a R$ 13,9 mil -  cidades | 4

Governo  |  6

7º mutirão Governo de Goiás realiza 
112 mil atendimentos em valparaíso

concurso de oficiais da pm
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onde estão os vices?

dizem que o vice ideal é aquele que 
não incomoda, não dá trabalho. em 
2022, o vice está relegado a terceiro 
plano. Na corrida presidencial, apenas 
o ex-presidente Lula (PT) confirmou 
Geraldo Alckmin (PSB) como vice. Cla-
ro, há uma questão estratégica, que 
envolve a aproximação dos petistas 
com setores conservadores. Alckmin é 
o caminho para essa aproximação. Jair 
Bolsonaro (PL) quer o seu fiel escudei-
ro Braga Netto (PL) no posto. Há re-
sistências ainda, com aliados queren-
do aproveitar a vaga para aproximar 
Bolsonaro de uma parcela do eleitora-
do onde está mal (como as mulheres) 
ou reforçar onde há simpatia (como os 
evangélicos). em processo altamente 
polarizado, sobra pouco para os demais 
presidenciáveis. Vice, então.... Nem falar. 

Big Brother Brasil
o PSdB é o último partido a se definir 
para a campanha presidencial. e isso 
pode ocorrer nesta semana. Projeto 
próprio é inviável, mas pode ser que 
vingue com Tasso Jereissatti. outra 
corrente quer ainda eduardo Leite. e 
a cúpula ainda busca honrar o acordo 
com o MdB, agora envolvendo palan-
ques estaduais. doze nomes seguem 
colocados como pré-candidatos, com 
a polarização entre Lula (PT) e Bolso-
naro (PL), com Ciro Gomes (PdT) isola-
do em terceiro, segunda as mais recen-
tes pesquisas. Alessandro Vieira, Arthur 
Virgílio, Cabo daciolo, eduardo Leite, 
João dória, Luciano Huck,  Sérgio Moro 
e o próprio Tasso Jereissatti são nomes 
que desistiram no meio do processo. 

Big Brother goiás
Sete deve ser o número de candidatos a 
governador em Goiás. José elliton (PSB) 
desistiu numa semana e desistiu de de-
sistir na outra. ele deve ganhar a disputa 
interna na base lulista com o professor 
Volmir Amato (PT). Assunto que deve 
ser decidido nos próximos dez dias. 

os desistentes federais

Quatro deputados federais estão caindo 
fora da corrida pela reeleição. Vítor Hugo 
(PL) assumiu o palanque bolsonarista em 
Goiás e se apresenta como candidato a 
governador. Mais votado nos dois últimos 
pleitos, delegado Waldir (UB) trabalha 
para tentar vaga ao Senado, mesmo que 
seja em projeto avulso. o terceiro é João 
Campos (Republicanos), que deve ser 
confirmado também na vaga do Senado, 
só que na chapa de Gustavo Mendanha 
(Patriota). Por fim, José Mário Shreiner, 
que se mudou para o MdB no início do 
ano para reforçar a chapa. Alegando 
problemas de saúde e um chamado para 
nova missão na Confederação Nacional 
da Agricultura, Zé Mário anunciou sua 
retirada. Zacharias Calil (UB) é mais um 
que quer o Senado. Mas deve ficar mes-
mo com a disputa da reeleição. o se-
nador Luiz do Carmo (PSC) ainda busca 
chapa para tentar a reeleição. É difícil. 

os desistentes estaduais 
Na Alego, o sonho de Brasília embala 
a maior parte dos deputados que não 
buscam a reeleição. A começar pelo 
presidente da Casa, Lisauer Vieira (PSd), 
que aguarda o anúncio oficial da chapa 
de Ronaldo Caiado (UB). Lisauer deve 
ser o nome oficial para concorrer ao 
Senado. Adriana Accorsi, eduardo do 
Prado, Humberto Teófilo, Hélio de 
Sousa e Jefferson Rodrigues estão 
entre os parlamentares que buscam 
vaga na Câmara Federal. Zé Carapô 
(Pros) não é candidato a nada. 

covid avança 
Numa semana, o governador Ronaldo 
Caiado (UB) testou positivo para Co-
vid. Ficou de molho por uma semana, 
com cancelamento de agenda oficial e 
do encontro do seu partido. Na última 
semana, foi a vez do ex-governador 
Marconi Perillo, diagnosticado pela 
segunda vez com a doença. Marconi 
também cancelou a agenda, incluindo 
os encontros regionais do PSdB. 

ruído no marketing
Apontado como principal responsá-
vel pelo marketing que deu certo em 
2018, Carlos Bolsonaro estaria insa-
tisfeito com os rumos da propaganda 
para a reeleição do pai. Na mensagem, 
apostaria na radicalização do discur-
so. há uma preocupação também em 
centralizar as mensagens em torno 
de Jair Bolsonaro. As próximas pílulas 
partidárias do PL serão estreladas por 
Michelle Bolsonaro, com a missão de 
aproximar Jair do eleitorado feminino. 

ruído no discurso
A radicalização no discurso de Lula tam-
bém tem preocupado articuladores. o 
temor principal é travar a relação com 
setores empresariais. A volta da língua 
solta de Lula parece embalar o clima de 
“já ganhou”. em tempo: o segundo tur-
no é o normal na eleição presidencial. 
Apenas FHC, embalado pelo sucesso do 
Plano Real, conseguiu maioria absoluta 
dos votos válidos no Brasil desde o re-
torno das direitas, em 1989.

marconi descartado
A opção de Marconi comandando palan-
que lulista em Goiás está descartada, no 
momento. o PT estabeleceu 15 de junho 
como data final para discutir a relação e 
acertar os ponteiros com o PSB nas dispu-
tas estaduais. Até lá, outros debates estão 
descartados. 

voto com orgulho
A Aliança Nacional LGBTI+ está desen-
volvendo campana para incentivar can-
didaturas que defendam suas bandeiras. 
Pelo mapeamento da entidade, já são 125 
candidaturas em todo o país com esse 
compromisso. São Paulo e Paraná tem 
19 candidaturas com esse perfil, seguidos 
por Minas Gerais com 15 e Rio de Janeiro 
com 14. 97 pessoas pretendem se candi-
datar em partidos da esquerda e centro 
esquerda, enquanto 14 estão em partidos 
do campo conservador. 

de pai pra filho

o artista plástico M. Cavalcante vive um 
momento especial, apresentando o seu 
primeiro monumento, desenvolvido ao 
lado do filho Felipe Cavalcante. O monu-
mento foi instalado no Aparecida Garden e 
será inaugurado oficialmente na próxima 
quinta-feira, 9.

aidar cidadão de goiânia
Mais novo integrante do Tribunal de Contas 
dos Municípios, Humberto Aidar abriu espa-
ço na agenda para receber o título de cida-
dão goianiense. Natural de Inhumas, Hum-
berto fez história no rádio, especialmente na 
Araguaia FM e na difusora AM. Foi vereador 
em Goiânia e deputado estadual, sendo es-
colhido para a vaga de conselheiro por una-
nimidade na atual legislatura da Alego. 

10x1 à vista
A iniciativa do ministro Kássio Nunes Mar-
ques de anular a cassação de mandato de 
dois deputados bolsonaristas já está ge-
rando muita discussão. No STF, tem tudo 
para ser mais um vexame eo ministro, que 
pode ficar sozinho na chapada.  Decisão do 
plenário sai nesta terça-feira. 

pressa pra quem quer
Um leitor atento entra em contato para 
relatar a celeridade da nova concessio-
nária para construir a praça de pedágio, 
nas proximidades de Jaraguá, próximo ao 
entroncamento da Go-080 com a BR-153. 
Um verdadeiro formigueiro para concluir 
a praça em tempo recorde. A cobrança já 
chega, ficando pra depois a operação ta-
pa-buracos e os projetos para duplicação. 

três vezes
em oito dias, Lula apareceu três vezes com 
vantagem superior a 10 pontos percen-
tuais em pesquisas de intenção de voto. 
Será que é conluio mesmo? ou alguém já 
pode pedir musica no Fantástico?

p do l

A deputada federal Magda Moffato (PL) 
continua fiel, na base do presidente Bol-
sonaro. Por aqui, sempre defendeu apoio 
à candidatura de Gustavo Mendanha 
(Patriota). A direção nacional lançou Vítor 
Hugo, de acordo com o projeto presiden-
cial e Flávio Canedo, marido de Magda, foi 
tirado do comando do PL em Goiás. Ago-
ra, Magda Moffato resolveu aparecer em 
encontro do PSDB em Morrinhos. Justifica 
a gratidão por tudo que Marconi fez por 
Goiás, e pela parceria que sempre tiveram. 

sem reajuste
está acabando o prazo para que os governos 
estaduais e federal definam aumento para o 
funcionalismo. Tudo tem que estar pronto, 
aprovado pelo Legislativo, sancionado pelo 
Executivo e publicado no Diário Oficial até o 
dia 30. Pode ficar para o próximo governo. 

tempo acaBou
Quem queria se candidatar, se apresentou. 
Quem não conseguiu, vai-se guardar para 
a próxima. Por sinal, estou impressionado 
com os campeões de votos que estão sen-
do apresentados pelos líderes partidários. 
Vai faltar eleitor pra tanto voto...

por que?
A desistência de desistir de José elliton 
pode abrir a porta para seu futuro político?

“A sorrir eu pretendo levar a vida” 
(Cartola)
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celebração religiosa 

Ronaldo Caiado participa do encerramento da 
Festa do Divino Espírito Santo, em Formosa

em mais um marco de 
fé, cultura e tradição 
popular, o município 

de Formosa, na região do 
Entorno do Distrito Fede-
ral, encerrou a Festa do 
Divino Espírito Santo em 
2022. A missa de Pente-
costes, um dos pontos 
altos da festividade, teve 
a participação do gover-
nador Ronaldo Caiado, 
na noite deste domingo 
(05/06). Conduzida pelo 
bispo diocesano Dom 
Adair José, a celebração 
religiosa reuniu uma 
multidão de devotos na 
Catedral Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição.

Caiado destacou o sim-
bolismo da celebração 
religiosa e o envolvimen-
to dos moradores. “Tenho 
passado por vários muni-
cípios e vejo aqui um tra-

balho especial da paró-
quia, a presença maciça 
da população nesta Festa 
do Divino Espírito San-
to. Hoje vocês viram 12 
casais disputando para 
serem imperadores e im-
peratrizes. Isso é um sinal 
muito positivo para os 
cristãos”, afirmou.

O evento é um dos mais 
importantes do calendá-
rio de Formosa. A primeira 
edição foi realizada no ano 
de 1838, após publicação 
da Lei Provincial de Goiás, 
que criou a Festa do Divino 
no então Arraial dos Cou-
ros. “Esta Festa tão bonita, 
que já ultrapassa um sécu-
lo, vem sendo trabalhada e 
purificada pela Igreja, para 
chegar aos moldes que 
estamos: uma festa sóbria 
com um caráter profunda-
mente evangelizador e ce-

lebrativo”, afirmou o bispo 
diocesano Dom Adair José.

A programação come-
çou no dia 27 de maio 
e também incluiu uma 
agenda social, com apre-
sentações artísticas, bin-
gos e leilões. A missa em 
Formosa foi a segunda 
celebração de Pentecostes 

que o governador Ronaldo 
Caiado participou neste 
domingo. A primeira foi 
realizada no município de 
Jaraguá pela manhã. De 
acordo com o ritual cató-
lico, essa tradição come-
mora a descida do Espírito 
Santo sobre os apóstolos 
de Jesus Cristo e acontece 

50 dias após o Domingo 
de Páscoa, o que corres-
ponde ao dia de Pentecos-
tes. O principal símbolo da 
festa é uma pomba branca, 
que representa o Divino 
Espírito Santo. 

Estiveram presentes o 
deputado federal Dele-
gado Waldir; o deputado 

estadual Tião Caroço; o 
secretário de Estado de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC), Joel Sant’Anna 
Braga Filho; o ex-deputa-
do federal Alexandre Bal-
dy; o prefeito de Formosa, 
Gustavo Marques; e o pre-
feito de Planaltina de Goi-
ás, Cristiomário de Sousa. 

Celebração no dia de Pentecostes marca 
um dos pontos altos da programação 
que mobilizou a comunidade católica 
durante dez dias. Festividade no 
município é realizada desde 1838
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No encerramento da Festa do Divino Espírito Santo de Formosa, governador Ronaldo Caiado destaca grande participação popular

investimento é de r$ 5 milhões

Governador anuncia construção de campos de futebol 

Com o objetivo de fomen-
tar a prática esportiva em 
Goiás, o governador Ro-
naldo Caiado anunciou, 
nesta quinta-feira (2/6), 
a construção de campos 
sintéticos de futebol so-
ciety em 18 municípios 
goianos. A lista das cidades 
beneficiadas foi divulgada 
durante evento que ocor-
reu no auditório do Centro 
de Excelência do Esporte, 
em Goiânia. As obras se-
rão 100% custeadas por 
emendas parlamentares 
com contrapartida do Es-

tado e, posteriormente, 
entregues às prefeituras 
para a promoção de ini-
ciação esportiva e even-
tos da modalidade.

“Um campo sintético 
para as pessoas poderem 
praticar seu futebol no final 
de tarde, feriado, final de se-
mana, isso me alegra muito”, 
disse Caiado. O governador 
avaliou que a ação promo-
ve a qualidade de vida nos 
municípios goianos. “A gente 
tem de criar condições para 
que não haja discriminação 
com pequenos municípios e 

as pessoas tenham direito 
a educação, saúde, esporte, 
lazer e tudo o que se tem 
acesso nas grandes cidades”, 
ponderou o governador.

Secretário de Estado de 
Esporte e Lazer, Hender-
son Rodrigues comemorou 
o investimento conjunto 
que vai beneficiar municí-
pios de todas as regiões do 
Estado. Ele explicou que 
as cidades escolhidas são 
carentes de praças espor-

tivas. “Esses campos foram 
definidos em função do 
Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) e 
na deficiência de praças 
esportivas de cada local”, 
disse Rodrigues. O secre-
tário elogiou ainda a co-
operação das equipes do 
governo e das prefeituras: 
“Nada disso estaria ocor-
rendo se não tivéssemos 
equipe, se não tivéssemos 
pessoas envolvidas”.

A maior parte do in-
vestimento é proveniente 
de recursos de emenda 
parlamentar de autoria do 
deputado federal Lucas 
Vergílio, no valor de R$ 5 
milhões. O Estado assumiu 
contrapartida de cerca de 
R$ 480 mil, complemen-
tando o montante.

“É uma alegria muito 
grande chegar a um dia 
como hoje, em que fazemos 
que um papel vire benefício, 

vire realidade”, disse Vergí-
lio. O parlamentar elogiou 
a atuação de Caiado na 
gestão estadual, especial-
mente no foco na primeira 
e primeiríssima infância. 
“Essa política pública não se 
colhe daqui a 5 ou 10 anos 
e, sim, na próxima geração”, 
disse o deputado.

Caiado informou que as 
obras começam imediata-
mente nas áreas que já es-
tão sob a gestão estadual. 
Para as demais, o governa-
dor garantiu que assim que 
o Estado receber as áreas, a 
gestão estadual já inicia a 
construção dos campos.

Os municípios contem-
plados são: Campo Limpo, 
Padre Bernardo, Teresina 
de Goiás, Vila Boa, Buritinó-
polis, Sítio D’Abadia, Posse, 
Iaciara, Mambaí, Piracanju-
ba, Monte Alegre de Goiás, 
Montividiu do Norte, Mun-
do Novo, Nova Roma, Vila 
Propício, Santo Antônio do 
Descoberto e São Francisco. 
Juntos, eles reúnem mais de 
250 mil habitantes.
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Governador Ronaldo Caiado anuncia construção de campos de futebol em 18 municípios goianos

Campos sintéticos para futebol society 
vão ser usados para incentivar a prática 
esportiva em todas as regiões do estado. 
As obras serão 100% custeadas por 
emendas parlamentares com contrapartida 
do estado e, posteriormente, entregues às 
prefeituras para a promoção de iniciação 
esportiva e eventos da modalidade
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Termina nesta segunda inscrições 
para o concurso de oficiais da PM

nesta segunda-
-feira (06/06) o 
período de ins-

crições para o concurso 
público para oficiais da 
Polícia Militar do Esta-
do de Goiás (PM-GO). A 
inscrição deverá ser fei-
ta somente on-line, no 
site do Instituto AOCP 
(www.institutoaocp.org.
br). São ofertadas 100 
vagas para cadete e 50 
vagas para 2° tenente 
(médicos, odontólogos e 
psicólogos). Os salários 
iniciais variam de R$ 
8.433,73 a R$ 13.901,60.

O valor da taxa é de 
R$ 130. Para concorrer 
aos cargos é necessário 
ter formação superior em 
Direito, para cadetes, ou 
formação específica para 

cada função, no caso de 
2° tenente. A idade máxi-
ma para concorrer a uma 
vaga é de 32 e 35 anos, 
respectivamente.

As provas objetiva e 
discursiva serão aplica-
das nos dias 17 de julho, 
para cadetes; e 24 de ju-
lho, para o cargo de 2° 
tenente. A seleção prevê 
ainda testes de aptidão 
física e de habilidade 
específica; avaliação mé-
dica e odontológica; ava-
liações psicológicas e de 
vida pregressa. A previsão 
de publicação do resulta-
do final é março de 2023.

As vagas para 2° te-
nente são distribuídas 
por profissão. São 33 va-
gas para oficial médico 
nas seguintes especiali-

dades: clínica geral, car-
diologia, cirurgia geral, 
dermatologia, endocrino-
logia, gastroenterologia, 
ginecologia/obstetrícia, 

médico do trabalho/pe-
rícia médica, neurolo-
gia, ortopedia, pediatria, 
pneumologia, psiquiatria 
e reumatologia. Para ofi-

cial odontólogo são 13 
vagas – para clínica ge-
ral, endodontia e cirurgia 
bucomaxilofacial. Por fim, 
há ainda quatro vagas 

para oficiais psicólogos.
O edital completo do 

concurso está disponível 
no site do Instituto AOCP, 
responsável pelo certame.

Seleção oferece 100 vagas para 
cadetes e 50 vagas para áreas da 
saúde, com salários que variam 
de R$ 8,4 mil a R$ 13,9 mil
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Para concorrer aos cargos é necessário ter formação superior em Direito, para cadetes, ou formação específica para cada função, no caso de 2° tenente

segurança

Operação prende suspeitos por golpes via Whatsapp

A Polícia Civil de Goiás, 
por meio do 23º DP de 
Goiânia, cumpriu, no dia 
2 de junho, com apoio 
de outras equipes da ca-
pital, seis mandados de 
prisão preventiva e oito 
de busca e apreensão, 
expedidos em virtude do 
cometimento de crimes 
de organização criminosa 
e estelionatos por meio 

do aplicativo Whatsapp. 
A apuração se iniciou há 
quase um ano, a partir 
da apreensão de R$ 10 
mil em espécie em poder 
do líder do grupo, sendo 
constatado que os crimi-
nosos se passavam por 
familiares, solicitando a 
transferência de quan-
tias às vítimas, causando 
enorme prejuízo.

Foram identificadas 13 
vítimas, espalhadas por 
todas as regiões do país, 

sendo observado que uma 
delas, residente em Recife, 
teve um prejuízo de quase 

R$ 90 mil. Durante a inves-
tigação restou demons-
trada a criação de contas 
bancárias em nome de “la-
ranjas”, para recebimen-
to dos valores ilícitos, 
os quais eram posterior-
mente esquentados em 
contas pessoais. Alguns 
dos presos praticaram 
os crimes enquanto es-
tavam recolhidos na 
Casa Prisão Provisória 
(CPP), em Aparecida de 
Goiânia, o que não impe-
diu a prática criminosa.

A partir do cumprimen-
to dos mandados foram 
apreendidos quase R$ 50 
mil em espécie, um veículo 
de luxo, uma motocicleta, 

entorpecentes, correntes 
de ouro, dentre outros 
objetos, os quais foram 
adquiridos com o proveito 
dos crimes. Ao perceber a 
chegada dos policiais ci-
vis, o líder da organização 
criminosa fugiu pela jane-
la, saltando muros, sendo 
capturado de cueca em via 
pública, após perseguição.

A operação contou com 
o apoio de policiais da 
Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, 
da Delegacia de Crimes 
de Trânsito, da Oitava De-
legacia Distrital da capital 
e com auxílio do Décimo e 
do Vigésimo Segundo Dis-
trito Policial de Goiânia.
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Criminosos se passavam por familiares das vítimas, solicitando 
a transferência de grandes quantias em dinheiro

operação prende seis suspeitos de golpes 
praticados via aplicativo de conversa. 
Foram identificadas vítimas, espalhadas 
por todas as regiões do país, uma delas, 
teve um prejuízo de quase R$ 90 mil
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Música
de 24 a 26 de junho será realizada, no Teatro 
Goiânia, a nova edição do Goyaz Festival, um 

dos eventos musicais mais tradicionais do 
País e que se tornou referência para a música 

instrumental. esta edição do festival se 
destaca pela presença das musicistas, valoriza 

os talentos goianos e as conexões com 
artistas nacionais, para oferecer ao público 

o que existe de melhor neste segmento 
musical. em sua 9ª edição, o projeto conta 

com sons variados e receberá durante os 
três dias artistas consagrados como: Ilú orin, 

Bororó Quarteto, duo Mitre, Matheus Guerra 
Quinteto, Joana Queiroz Quarteto,Fred Valle e 
amigos em homenagem a Manassés Aragão. 
Um espetáculo ímpar que retorna depois de 

dois anos, ao palco goiano.

sos PernaMbuco
em parceria com a plataforma de voluntariado 

Transforma Brasil, a Clínica SiM está fazendo 
campanha nas redes sociais para arrecadação 
de doações para as vítimas das enchentes em 

Pernambuco. As doações de qualquer valor 
podem ser feitas via Pix, pela chave: fundo@

transformabrasil.com.br. A plataforma está 
atuando com oNG’s de todo o estado na 

compra de alimentos e itens de higiene. Além 
disso, a Clínica SiM está disponibilizando para 
as vítimas atendimento médico e psicológico 

gratuito por meio do site clinicasim.com.br ou 
em terminais instalados em suas seis unidades 

do Recife.

Dia Dos naMoraDos
No ano passado as vendas envolvendo o 
dia dos Namorados tiveram crescimento 

recorde e a expectativa se mantém alta em 
2022. Segundo dados do Serasa experian, 

comércio físico brasileiro registrou em 2021 
uma alta de 13,7% e o ticket médio subiu 

mais de 15% com relação ao mesmo período 
de 2020. Alguns casais apostam em jantares 

ou viagens, outros ficam apenas na troca 
de presente para demonstrar o carinho 

nesta data romântica e, quando a intensão 
é presentear com eletrônicos, os jogos, 

smartwatch, os fones de ouvido estão entre 
os mais procurados. Foi pensando neste 

público conectado que o Grupo Fujioka 
lançou a promoção Tecno Lovers. A cada 

300 reais em compra é gerado um número 
da sorte para que o cliente concorra a um 
par de fones de ouvido wireless Samsung 

Galaxy Buds 2, um para o sorteado e 
outro para o seu amor. Serão 50 pares e 

quanto maior a compra, mais chances de 
ganhar. o período de participação é de 27 

de maio a 28 de junho.

Contagem regressiva – Hoje 
(06) as 20:00h no Auditório do 
CePMG Cezar Tolêdo, acontece 
o evento de lançamento do 
livro do Tenente Coronel edson 
Melo “Contagem regressiva” 
a caçada a Lazaro Barbosa o 
Tenente fez parte da equipe 
que confrontou com Lazaro 
Barbosa. 

Turnê - Está confirmado, 
o cantor Caetano Veloso 
vai comemorar seus 
80 anos também em 
Goiânia. o show da 
turnê “Meu Coco”, 
primeiro álbum de 
inéditas desde 2012, 
quando lançou o 
Abraçaço, está marcado 
para o dia 20 de agosto, 
às 21 horas, no Centro 
de Convenções da PUC 
Goiás. em breve será 
anunciada a venda dos 
ingressos.

Festejos do Divino - o advogado Luís Costa, juntamente 
com seu sócio, dr. Leonardo Magalhães e sua amiga 
danielle Roncen participaram, como foliões dos festejos 
do divino espírito Santo do Município de Posse/Go. 
Tradicional festa presidida pelo pároco Pe daniel e pelo 
casal imperador, Ione e Zezinho.

50 ANOS - o empresário diego Alves do San diego 
SteakHouse & Bar abre as portas de seu charmoso bar 
para receber o colunista social e empresário Nicholas 
Barhtras que irá comemorar seu aniversário hoje 
(06) com convidados, que são compostos de amigos, 
familiares, formadores de opinião e imprensa. 
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Reprodução/Instagram

Luciano Dourado @marcelojb9

Fernando Young
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7º Mutirão Governo de Goiás realiza 
112 mil atendimentos em Valparaíso

com grande adesão 
popular, o Mutirão 
Governo de Goiás, que 

faz parte do programa Goi-
ás Social, alcançou núme-
ros expressivos no evento 
que terminou neste do-
mingo (5), em Valparaíso 
de Goiás, no Entorno do 
Distrito Federal. Em dois 
dias, foram registrados 
cerca de 112 mil atendi-
mentos em 171 serviços 
gratuitos nas áreas de 
saúde, assistência social, 
qualificação profissional, 
entre outros.

O Estado disponibilizou 
2.520 cartões dos pro-
gramas Aluguel Social e 
Mães de Goiás e ofertou 
3 mil vagas de emprego 
à comunidade. Também 

foram emitidas 1.015 car-
teiras de identidade, maior 
número desde a primeira 
edição, que ocorreu em 
novembro de 2021.

Uma das vantagens 
para o público é a con-
centração dos serviços em 
um único local, sem neces-
sidade de qualquer tipo 
de agendamento prévio. 
A motorista de aplicativo 
Rebeca Thaís, mãe de um 
bebê de três meses, estava 
entusiasmada ao receber 
o primeiro repasse do alu-
guel social, no valor de R$ 
350. “Vai ser bom para me 
ajudar a pagar o aluguel e 
ainda vou usar o que sobra 
para comprar alimentos. 
Vou receber durante 18 
meses, dá pra adiantar uns 

pagamentos”, explicou ela.
Os resultados foram co-

memorados pela coorde-
nadora do Gabinete de Po-
líticas Sociais e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), primeira-dama Gra-
cinha Caiado: “Quando eu 
vejo os resultados, meu 
coração se aquece. Consi-
go entender que a gente 
está no caminho certo, que 
é ajudar e dar oportunida-
des, essa é a orientação do 
governador Ronaldo Caia-
do: estar presente e levar 
apoio a quem realmente 
precisa da mão estendida 
do Estado”, afirmou.

Um dos coordenadores 
do mutirão, Paulo Ortegal 
também se surpreendeu 
de forma positiva: “Foi um 
sucesso absoluto! Tivemos 

a agradável surpresa de 
ver que as pessoas aten-
deram ao chamado e apro-
veitaram a estrutura tra-
zida”. Por causa da grande 
procura, o horário de fun-
cionamento dos guichês 
precisou ser ampliado em 
duas horas no sábado.

O vigilante João Alves 
Cardoso foi um dos que 
aproveitou a facilidade dos 
serviços oferecidos pelo 
Mutirão. Ele se ausentou do 
trabalho por alguns minu-
tos para receber a terceira 
dose da vacina contra co-
vid-19. “Veio em boa hora, 
com certeza. Foi rápido”.

Parceria
Para viabilizar a 7ª edi-

ção do mutirão, o Governo 
de Goiás fez parceria com 
as prefeituras de Valpara-

íso, Novo Gama e Cidade 
Ocidental. Esta foi a se-
gunda vez que a estrutura 
foi levada ao Entorno do 
Distrito Federal – na sema-
na passada, os atendimen-
tos foram feitos em Luzi-
ânia. Segundo Aristóteles 
de Paula, que também faz 
parte da coordenação do 
evento, a atual gestão 
identificou uma demanda 
reprimida na região e, por 
isso, os dois próximos mu-
tirões estão confirmados 
em Formosa e Águas Lin-
das de Goiás.

“Dias 18 e 19, vamos 
a Formosa e, nos dias 25 
e 26 de junho, iremos a 
Águas Lindas. A determina-
ção do governador Ronal-
do Caiado é que o poder 
público precisa estar jun-
to das pessoas, prestando 

serviço de qualidade”.

Serviços
Nos guichês do Vapt 

Vupt e no Expresso To-
tem, o Mutirão Governo 
de Goiás disponibilizou 
ainda vários serviços do 
Detran, Ipasgo, Saneago e 
outros órgãos estaduais. 
Também foram distribuí-
dos 222 kits do programa 
Jovem Aprendiz e 5.870 
senhas para atendimen-
tos de saúde, sendo 2.449 
somente para oftalmolo-
gia. Dentro das ações do 
programa Goiás Social, a 
OVG entregou 2.700 cestas 
básicas, 1.500 cobertores e 
1.037 benefícios como ca-
deiras de rodas e enxovais 
para bebê, além de kits do 
Mix do Bem, um alimento 
nutritivo e saboroso.

em dois dias, evento disponibilizou 
à população 171 serviços estaduais 
gratuitos. Próxima edição está 
confirmada para os dias 18 e 19 de 
junho, em Formosa, também no 
entorno do distrito Federal

Jú
ni

or
 G

ui
m

ar
ãe

s

Jú
ni

or
 G

ui
m

ar
ãe

s

Em Valparaíso, primeira dama Gracinha Caiado recebe a população no Mutirão Governo de Goiás

meio ambiente

Projeto recicla 50 toneladas de lixo eletrônico 
e recondiciona mais de 400 computadores

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi), dentro 
do programa Goiás Social, 

do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), reciclou mais 
de 50 toneladas de lixo 
eletrônico, a partir do Suka-
tech, iniciativa que conta 

também com a parceria da 
Organização da Sociedade 
Civil (OSC) Programando 
o Futuro. O projeto possui 
investimento de R$ 2 mi-
lhões e tem como objetivo 
estruturar e operacionali-
zar equipamentos eletrô-
nicos em desuso.

Situado na Escola do 
Futuro do Estado de Goiás 
(EFG) José Luiz Bittencourt, 
no Bairro Floresta, em Goi-
ânia, o Sukatech fornece 

o descarte necessário a 
equipamentos eletrônicos 
que não servem para reu-
tilização; promove cursos 
tecnológicos voltados a 
informática básica, manu-
tenção de computadores 
e robótica; e, além disso, 
dispõe de um Centro de 
Recondicionamento de 
Computadores (CRC). 

Ativado em maio de 
2021, o projeto finalizou 
seis ciclos de cursos, emitiu 

200 certificados de conclu-
são, recondicionou mais de 
400 computadores e, atu-
almente, possui 358 alu-
nos matriculados. 

O gerente de Projetos 
Tecnológicos da Sedi, Thia-
go Angelino, dentro do CRC, 
explica que o recondiciona-
mento pode ser realizado 
entre diferentes aparelhos. 
“Ocorre de tirarmos uma 
peça de ar-condicionado e 
colocar no computador. Má-

quina de lavar roupas, por 
exemplo, pode conter cerca 
de 40 metros de fio de co-
bre, isso tem valor financei-
ro. Fazemos o desmanche, e 
colocamos em um contêiner 
o que não vai ser reaprovei-
tado. Uma empresa recolhe 
e faz a destinação correta. 
Não jogamos nada em lixo 
comum, sequer mandamos 
para aterro sanitário, para 
não ter risco de contamina-
ção do solo”, detalha.  

Sem filas: o vigilante João Alves Cardoso tomou a 3ª dose da vacina 

em atividade desde ano passado, iniciativa 
coordenada pela Sedi e pelo programa 
Goiás Social finaliza, ainda, realização de 
seis ciclos de cursos tecnológicos, com 
200 certificados de conclusão
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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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Fim de semana tem pódio histórico 
para o Brasil na ginástica rítmica

o esporte brasileiro 
teve uma notícia 
surpreendente-

mente boa na Copa do 
Mundo de Ginástica Rít-
mica, que está sendo 
realizada em Pesaro, na 
Itália. Neste domingo (5), 
o país ficou com o bronze 
na prova de duas bolas 
e três fitas, com 28.650 
pontos, atrás apenas da 
Itália (bronze em Tóquio) 
e da Bulgária, atual cam-
peã olímpica. A equipe 
brasileira, formada por 
Bárbara Galvão, Deborah 
Medrado, Giovanna Oli-
veira Silva, Maria Eduarda 
Arakaki e Nicole Pircio 
(além da reserva Beatriz 
Linhares) conquistou ape-
nas a segunda medalha 
da história do país nessa 
competição. A primeira 
havia sido em 2013.

Três pódios no 
vôlei de praia 
na Letônia

A etapa de Jurmala (Le-
tônia) foi especialmente 
proveitosa para as duplas 
brasileiras no circuito 
mundial de vôlei de praia. 
Embora o ouro não tenha 
vindo, foram três meda-
lhas. Entre as mulheres, 
Bárbara Seixas e Carol Sol-
berg acabaram derrotadas 
na final pelas canadenses 
Melissa e Pavan por 2 sets 
a 1 (21-19, 20-22, 15-7), 
ficando com a prata. A par-
ceria brasileira está em 
segundo lugar no ranking 
mundial. Já o bronze na 
etapa também foi brasi-
leiro: Duda e Ana Patricia 
venceram as americanas 
Hughes e Kolinske por 2 a 
0 (21/19 e 21/17).

Entre os homens, a du-
pla número 1 do mundo, 
André Stein e George, ga-
rantiu o bronze ao bater 
os estonianos Nölvak e 
Tilsaar por 2 a 1 (21/17, 
18/21,15/13). 

Pepê Gonçalves é 
ouro na Alemanha

O final de semana não 
passou sem um brasilei-
ro no lugar mais alto do 
pódio: Pepê Gonçalves, 
da canoagem slalom, 

conquistou o ouro no 
Aberto de Augsburgo, 
na Alemanha, na prova 
do slalom extremo, em 
que os atletas compe-
tem juntos ao invés de 
fazerem seus tempos se-

paradamente. Esta pro-
va estará no programa 
olímpico pela primeira 
vez nos Jogos de Paris, 
em 2024. Pepê comemo-
rou o resultado em pos-
tagem no Instagram.

País também conquista medalhas na 
canoagem slalom e no vôlei de praia
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