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transporte público

cidadania

Chegada de novos veículos, confirmada pelo chefe do Executivo estadual 
em entrevista à TV Serra Dourada nesta terça-feira (07), visa solucionar 

déficit imediato e melhorar atendimento à população

Ação conjunta, entre Governo de Goiás 
e Ministério das Relações Exteriores do 
Chile,  será realizada de 8 e 9 de junho e 
visa oferecer serviços necessários para 
a regularização da documentação de 
cidadãos chilenos residentes no país
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caiado anuncia acordo para 
reposição e troca de ônibus 

do eixo anhanguera
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a cruz da vacina

Não quero ser melhor, nem pior que ninguém. 
Mas gostaria de compartilhar o início de sema-
na. Tenho certeza de que não há motivo para 
pânico, mas convivemos com um número de 
casos de Covid. Nas últimas duas semanas, tive 
familiares e amigos contaminados. Tive o cuida-
do de fazer um novo teste, que deu negativo. e 
assim devemos conviver com a pandemia. Com 
cuidados e sem pânico. Mesmo assim, contraí 
o vírus em fevereiro. Foi leve, bem leve, mas 
assusta. o velho Marcelo estava autorizado a 
tomar a segunda dose de reforço. e lá vamos 
nós. No posto do Setor Negrão de Lima, mais 
uma vez a informação de que lá não tem vaci-
na. os funcionários alegam que a geladeira está 
estragada e, por isso, não está sendo aplicada 
nenhuma vacina no local. A mesma história que 
ouvi em agosto do ano passado. Ao prefeito 
Rogério Cruz, o conselho para verificar essa 
situações como essa. o posto é um dos locais 
divulgados pela gestão municipal. Lá não tem 
vacina. Pra nada. o SUS foi saudado pela de-
dicação e até heroísmo durante a pandemia. 
e é justo. Uma geladeira é muito pouco para 
colocar em xeque essa imagem. Fui a outro 
local. Enfrentei fila, vi cara feia, mas vacinei. 
Saí com a sensação de que já foi melhor. Prin-
cipalmente, de que pode ser melhor. 

Sinal de alerta
A volta dos casos de Covid traz dois desafio para 
gestores e políticos. Aos primeiros, o cuidado de 
vigiar a ponto de voltar a tomar medidas de res-
trição. Não dá para pensar em fechamento de 
comércio, por exemplo. Mas medidas comple-
mentares à vacina, como a melhor testagem e a 
volta das máscaras em alguns ambientes é ne-
cessário. Aos políticos, cabe avaliar a pandemia 
e a empatia. Muitas vidas foram perdidas. Não 
dá para encarar como coisa pequena. 

a konfuSão
O ministro do STF, Kassio Nunes, ficou menor 
essa semana. Ao contrário do que alguns cole-
gas escreveram e falaram, Kassio não publicou 
uma decisão monocrática. Foi uma decisão pes-
soal, em caráter liminar. A decisão monocrática 
presume a existência de uma decisão anterior 
em um caso semelhante. o caso do deputado 
Francischini não era isso. era o primeiro caso de 
cassação de mandato por veiculação de fake 
News. Kassio improviou e tentou evitar vexame 
maior, mas conseguiu apenas a adesão de An-
dré Mendonça à tese de que qualquer um pode 

falr o que bem quiser nas redes sociais, já que 
ninguém é obrigado a acessar. Não colou. No 
plenário, seria 9x2. Na Segunda Turma foi ape-
nas 3x2, de virada e com clima ruim. está feito 
o que os bolsonaristas queriam evitar. ou seja, 
está criado o precedente para a cassação de 
mandatos pela divulgação de fake News. Agora, 
é segurar a boiada. 

Moro é do paraná

o Judiciário parece disposto a mostrar força, 
cumprindo o seu papel. em São Paulo, a justiça 
eleitoral não aceitou os argumentos para a mu-
dança do domicílio do ex-juiz e ex-presidenciá-
vel Sérgio Moro. em mais uma decisão mais po-
lítica do que jurídica, houve o entendimento de 
que não houve má intenção em Moro, ao bus-
car o novo domicílio. Com isso, ele pode buscar 
eleição. Só que no Paraná. Pode ser o fato novo 
para Moro buscar vaga no Senado. Moro deve 
disputar a vaga com Álvaro dias, seu principal 
incentivador para filiação ao Podemos e lançar 
candidatura à presidência no ano passado. 

Baldy e Waldir, 
oS SolteiroS 
A formação das chapas majoritárias se afunila 
na segunda quinzena de junho. de vice, ape-
nas Daniel Vilela (MDB) está definido na vice 
de Caiado. Até rumores de troca sumiram nos 
últimos meses. Para o Senado, está confirmado 
Wilder Moraes com  Vítor Hugo, ambos do PL. 
João Campos (Repuboicanos) caminha rumo a 
Gustavo Mendanha (Patriota) e Lisauer Vieira 
(PSd) para a compor com Caiado (UB). Ainda 
no UB, delegado Waldir mantém a pretensão, 
ainda apostando na candidatura avulsa. Soleira, 
mesmo. Outro que vai ficando no ar é Alexandre 
Baldy (PP). Pode buscar composição ou partir 
para a avulsa, confiando na força da sigla. Mar-
coni Perillo (PSDB) só deve definir sua chapa em 
julho. Publicamente, diz que ainda nem decidiu 
se vai ser candidato a governador. 

Baldy MoStra 
Trabalho na atração de investimentos e geração 
de empregos, busca de verbas para municípios e 
força partidária está presentes nas mensagens de 
Baldy no rádio e TV. Tentando ser mais popular. 

pireS quer cadeira
Mais de 20 anos depois, Pires do Rio trabalha para 
ter representante novamente na Alego. o nome 
escolhido é Hugo Laticínio (PTB), empresário, que 
busca cadeira com respaldo da prefeita Cida Toma-
zini, vereadores e lideranças do município. 

nova leitura de peSquiSa

Tem coisa que não muda nas eleições. A im-
prensa e as pesquisas são  alvos fáceis especial-
mente para quem aparece em desvantagem. As 
pesquisas servem, antes de tudo, para planejar 
as ações. especialmente neste momento de 
pré-campanha. Intenção de voto mede, antes 
de mais nada, o nível de conhecimento do can-
didato. No caso da eleição presidencial, o que 
tem de diferente é o alto número de eleitores 
declarando voto em Lula e Bolsonaro. Isso é fora 
do comum. Os bolsonaristas já estão ficando 
roucos de repetir que os votos do “Mito” são de 
pessoas que estão caladas. A gente ouve e en-
tende. Muitas vezes pra não perder a amizade. 

qual núMero é real?
Pegando emprestado o lugar comum, pes-
quisa é um retrato do momento. Que não é 
definitivo. Faltam definições, falta colocar em 
campo estratégias e a campanha. Muita coisa 
pode mudar. No caso da eleição presidencial, 
tanto Lula como Bolsonaro tinham mais de 
50% de rejeição há um ano. Lula conseguiu se 
recuperar a tempo. Bolsonaro consegue recu-
perar a avaliação, mas de forma mais lenta. A 
rejeição é o principal problema apontado nas 
pesquisas. Até por uma questão matemática, 
é impossível alguém vencer eleição majoritá-
ria com mais de 50% de rejeição. Nem mito 
consegue derrubar a matemática. 

tucanoS decideM
esta quarta-feira é o di d para a aliança en-
tre MdB e PSdB para a presidência da Re-
pública. o Cidadania acompanha os tuca-
nos, em qualquer situação. e o União Brasil 
pode voltar para o grupo. Mas depende dos 
acordos regionais. 

inSegurança 
os partidos políticos tem definidas suas 
prioridades na eleição. A grande parte 
dos pré-candidatos vive momentos de 
nervosismo. Muita conversa e pouco 
aceno para o financiamento de campa-
na, que será feito principalmente pelo 
dinheiro do fundos eleitoral e partidário. 

agloMeração? 
A campanha vai ficando mais complexa. As 
redes sociais tem sua importância. Mas as reu-
niões e eventos públicos são essenciais para a 
demonstração de forças. A dúvida é se a aglo-
meração volta com força, depois da campanha 
marcada pela pandemia em 2020. 

BolSonaro SeM auMento
depois de seis meses de idas e vindas, promes-
sas e protestos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
reconhece que não deve haver aumento para o 
funcionalismo púbico. A ideia inicial era presti-
giar as forças de segurança. Não rolou, pela rea-

ção de classes poderosas, como o Banco Central 
e a Receita Federal. depois, houve a ideia de 
conceder 5% pra todo mundo. Também não 
agradou. Ficou pra depois. o reajuste deveria 
estar aprovado e publicado no Diário Oficial até 
o dia 30. Não deu tempo. 

icMS na juStiça
A redução do ICMS de serviços essenciais 
deve parar na justiça. Apesar de abranger te-
lecomunicações, combustíveis e energia elé-
trica, entre outros setores, a proposta federal 
contempla compensação apenas para as per-
das que os estados tiverem na arrecadação 
do ICMS sobre gás de cozinha e óleo diesel. É 
claro que a conta não vai fechar. 

Segundo turno

Não há porque se assustar com o segun-
do turno. ele não só faz parte do proces-
so eleitoral, como é o normal. A sucessão 
presidencial tem 12 pretendentes. É natural 
a divisão do eleitorado no primeiro turno. 
Apenas FHC conseguiu eliminar o segundo 
turno, nos embalos econômicos do Plano 
Real. Por aqui, em Goiás, apenas Marconi 
Perillo no auge de sua boa avaliação e Ro-
naldo Caiado, no último pleito, consegui-
ram a proeza. o segundo turno é o normal. 
e é bom pra democracia. 

velha caSa
Passando para agradecer à lembrança. Na 
última segunda-feira, comandei o Polithéia, 
tradicional programa voltado para a política, 
e veiculado pela FonteTV. Sempre foi uma 
casa que me tratou com muito respeito. 
Apresentei o programa sozinho, ou com Lu-
zeni Almeida, durante uns dois anos. Sempre 
com a companhia do professor Alberto. 

MaiS covid
A convocação inesperada foi feita por Luiz 
Gama, âncora e um dos criadores do progra-
ma, mais um contaminado pela Covid-19 fro-
ça e bom final de recuperação para o Gama. 

por que?
As soluções para o transporte coletivo conti-
nuam tropeçando nos erros de quem nunca 
pensou em pegar ônibus?

“A grande arma de qualquer bom 
político é o trabalho. O esforço, 

a perseverança e o trabalho 
constroem uma carreira” 

(Ulysses Guimarães)
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Caiado anuncia acordo para reposição 
e troca de ônibus do Eixo Anhanguera

Em entrevista ao Jor-
nal do Meio-Dia, da 
TV Serra Dourada, 

nesta terça-feira (07), o go-
vernador Ronaldo Caiado 
anunciou um acordo com 
empresas para a reposição 
e substituição de ônibus 
articulados nas linhas que 
percorrem o Eixo Anhan-
guera, tanto em Goiânia 
como em municípios da 
Região Metropolitana.

A decisão visa suprir a 
necessidade de mais ve-
ículos para trafegar na 
via e responder à sus-
pensão, no último dia 30 
de maio, do pregão da 

Metrobus para licitação 
de 114 ônibus elétricos, 
determinada pelo Tribu-
nal de Contas do Estado 
de Goiás (TCE-GO). 

“Nós vamos fazer um 
acordo com as empresas 
para termos ônibus articu-
lados e repormos na faixa 
do Eixo Anhanguera, além 
de onde mais a Metrobus 
servir. Este acordo já está 
sendo trabalhado por nós 
desde o dia em que fui 
informado da decisão do 
conselheiro do Tribunal 
de Contas. Imediatamente, 
me reuni com empresários 
para que possamos suprir 

o déficit de ônibus anti-
gos da Metrobus. Vamos 
repor e substituir aqueles 
que estão em situação 
mais danificada. É uma 
melhoria na condição do 
transporte público para os 
passageiros até a autori-
zação para implantarmos 
os ônibus elétricos. Aí, sem 
dúvida nenhuma, seremos 
referência mundial no 
transporte de pessoas e no 
respeito ao meio ambien-

te”, declarou o chefe do 
Executivo goiano.

Ainda sobre transporte 
público, Caiado ressaltou 
a parceria com a Prefeitu-
ra de Goiânia e os demais 
Poderes Executivos mu-
nicipais da Região Metro-
politana da Capital, e pro-
jetou também que, até o 
fim de 2022, o Governo de 
Goiás deverá implementar 
a Meia Tarifa, onde passa-
geiros que percorrerem 

trajetos menores do que 
cinco quilômetros pagarão 
metade do valor do bilhe-
te, congelado em R$ 4,30 
durante toda a atual ges-
tão do Estado.

“Goiânia sempre foi 
só problema, problema. 
Há quanto tempo não 
temos um aumento na 
passagem? Só esse ano, 
vamos bancar R$ 80 mi-
lhões. São 17 prefeituras 
que não podem subsidiar 

e nós vamos pagar. Goiâ-
nia arca com outra parte. 
Hoje, nós temos a CMTC 
e a CDTC trabalhando 
uniformemente. A Prefei-
tura está prezando pelo 
asfalto agora, depois virá 
o concreto. O que estamos 
trazendo para Goiás é o que 
há de mais moderno no 
mundo. Wi-fi, ar-condiciona-
do, ônibus elétricos e articu-
lados. É de primeiro mundo”, 
disse o governador.

Chegada de novos veículos, 
confirmada pelo chefe do 
Executivo estadual em entrevista 
à TV Serra Dourada nesta terça-
feira (07), visa solucionar déficit 
imediato e melhorar atendimento 
à população. A decisão visa suprir 
a necessidade de mais veículos 
para trafegar na via e responder à 
suspensão do pregão da Metrobus
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Governador Ronaldo Caiado anuncia acordo com empresas para reposição e substituição de ônibus nas 
linhas que circulam pelo Eixo Anhanguera durante entrevista ao Jornal do Meio-Dia, da TV Serra Dourada

Ao tratar sobre o aumen-
to no número de casos 
de Covid-19 em Goiás, 
Caiado explicou que mais 
leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) para o 
atendimento de pacientes 
acometidos pela doença 
serão abertos. Questiona-
do por uma espectadora 
da atração sobre a volta 
da utilização de másca-
ras, o gestor confirmou a 
recomendação neste mo-
mento, principalmente em 
ambientes fechados.

Os cuidados sanitários 
para a Romaria do Divino 

Pai Eterno, em Trindade, 
marcada para o período 
entre 24 de junho e 3 
de julho, também foram 
enfatizados pelo gover-
nador. A expectativa, le-
vantada em reunião com 
a equipe da prefeitura 
do município, é de que 
cerca de cinco milhões 
de pessoas circulem pela 
cidade durante os feste-
jos. “É algo que é quase 
a população do estado, 
para se ter noção do flu-
xo. Estamos trabalhando 
uma ação junto à Pre-
feitura de Trindade para 

ampliarmos a vacinação, 
os exames de detecção e 
o aconselhamento do uso 
de máscara, principalmente 
pelas pessoas de maior fai-
xa etária, que frequentarão 
muito a festa”, revelou.

A regionalização da 
saúde e o trabalho para re-
dução no número de cirur-
gias eletivas represadas no 
Estado também foi assun-
to da conversa. “Quando 
recebi o governo, tínhamos 
55 mil pessoas na fila. Ago-
ra, temos entre 18 e 20 mil. 
Antes, a as estruturas eram 
só em Goiânia, Anápolis e 

Aparecida de Goiânia. Hoje 
não. Temos também em 
Uruaçu, Itumbiara, Jataí, 
Formosa, Luziânia, temos 
convênios com outros mu-
nicípios como Porangatu, 
Cidade de Goiás e São Luís 
de Montes Belos. Hoje, não 
concentramos mais os ser-
viços. A regionalização dá 
qualidade de vida”, salien-
tou Caiado, reforçando que, 
ainda em junho, o Hospital 
Estadual do Centro-Norte 
Goiano (HCN), em Uruaçu, 
terá inaugurada a primei-
ra estrutura estatal de 
serviço oncológico.

ICMS
Na entrevista, o go-

vernador comentou 
também sobre a propos-
ta do governo federal de 
compensação financei-
ra aos Estados após a 
aprovação no Congresso 
Nacional de projeto que 
reduz a alíquota do Im-
posto sobre Operações 
Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços de 
Transporte Interestadu-
al e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS).

“É preciso esclarecer as 

fake news. Desde novem-
bro, nós já temos o preço 
congelado do ICMS da ga-
solina, do diesel, do gás, do 
etanol. O presidente Bol-
sonaro propõe agora uma 
nova modalidade, que vai 
ficar sob critério do Con-
gresso Nacional, a ser vo-
tada hoje ou amanhã. Nós 
cumpriremos as decisões 
sancionadas no Brasil. 
Nos últimos sete meses, 
toda alta que teve, não 
foi por causa do ICMS. 
Mas tendo a decisão, Goi-
ás vai cumpri-la”, pontuou 
o chefe do Executivo.
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matérias avançam na tramitação
Recebeu o aval definiti-
vo do Plenário a propo-
sição que visa instituir 
a Política de Incentivo 
à Construção de Bar-
ragens Produtoras de 
Água na Bacia do Rio 
Meia Ponte, com a fina-
lidade de consumo hu-
mano. O projeto de lei 
nº 5789/19, do deputa-
do Virmondes Cruvinel 
(UB), define que as obras 
físicas serão realizadas, 
exclusivamente, pela 
iniciativa privada sob o 
controle técnico do po-
der público. Além disso, 
a proposição também 
prevê que o produtor de 
água será remunerado 
por quantidade e quali-

dade da água reservada.
A matéria foi apensa-

da à de nº 7366/21, do 
deputado Wagner Neto 
(PRTB), isso é, unifica-
da a ela como um único 
projeto por se tratar de 
matérias com objetivos 
similares. A propositura 
segue, agora, para a san-
ção do governador Ronal-
do Caiado (UB).

A proibição do corte 
de água, energia e gás às 
sextas-feiras, sábados, 
domingos, feriados e no 
último dia útil anterior 
ao feriado também foi 
analisada e, com sinal 
verde do Plenário, segue 
para a segunda votação. 
Ao consumidor que tiver 

suspenso o fornecimen-
to nos dias específicos 
no artigo anterior, fica 
assegurado o direito de 
acionar juridicamente a 
empresa concessionária 
por perdas e danos, além 
de ficar desobrigado do 
pagamento do débito 
que originou o referido 
corte”, defende o autor 
da proposta.

O projeto, protocola-
do na Alego com o nº 
2875/19, é de autoria 
do deputado Amauri 
Ribeiro (UB). A maté-
ria tem como apensa-
dos os projetos de nº 
5697/19, do deputado 
Wagner Neto, e o de nº 
1613/22, do deputado 

Delegado Humberto.

Vetos
Dando sequência à 

pauta de deliberações 
da Ordem do Dia, o Ple-
nário da Alego derrubou 
o veto parcial dado pela 
Governadoria do Estado 
ao autógrafo de lei nº 
325, de 11 de maio de 
2022. O veto se deu por 
meio do processo de nº 
10134/22. Com a rejei-
ção, ficam mantidos os 
artigos 2º e 3º do pro-
cesso legislativo de nº 
2166/22, isto é, a proi-
bição de que devedores 
de créditos tributários 
negociem com o poder 
público estadual.

Também foi recusada 
a matéria de nº 1747/22, 
do Executivo, que vetava 
integralmente o autógra-
fo de lei nº 44, de 23 de 
março de 2022. A iniciati-
va vetada visava a dispo-
nibilização de serviços de 
odontologia nas unida-
des de saúde estaduais. 
Com a derrubada do veto 
pelo Plenário, o serviço 
público estadual de saú-
de ficará obrigado a dis-
ponibilizar os serviços de 
odontologia nas unida-
des de saúde em que há 
internação de pacientes.

Convênios de ICMS
Dois decretos legis-

lativos, de origem do 

Executivo, foram apro-
vados em fase única. As 
matérias estão protoco-
ladas com os respecti-
vos números: 2354/22 
e 10010/22.

A primeira é relativa à 
deliberação sobre os con-
vênios de ICMS n° 169, 
n° 170 e n° 171, todos do 
ano de 2021 e referentes 
a processos de expor-
tação. E a outra trata do 
convênio de ICMS n° 217, 
de 2021 e, também, sobre 
o de n° 5, de 2022, que 
autorizam o Estado de 
Goiás a conceder isenção 
do imposto nas opera-
ções destinadas à Asso-
ciação para Cuidado de 
Câncer em Goiás (ACCEG).

alego

Sete matérias, do Governo e de 
deputados avançam em Plenário

o Plenário da Assem-
bleia Legislativa se 
reuniu, na tarde 

desta terça-feira, 7, para 
a primeira sessão ordi-
nária híbrida da semana. 
Na ocasião, sete matérias 
receberam aval. Cinco são 
oriundas da Governado-
ria, sendo uma Proposta 
de Emenda à Constitui-
ção (PEC), dois vetos e 
dois decretos legislativos. 
As outras duas proposi-
ções aprovadas são de 
iniciativa parlamentar.

O encontro contou 
com a presença de 38 
deputados e foi pre-
sidido, em momentos 
distintos, por Lissauer 
Vieira (PSD), Henrique 
Arantes (MDB) e Álvaro 
Guimarães (UB). Durante 
o Pequeno Expediente, 
Paulo Cezar Martins (PL), 
Henrique Arantes, Helio 
de Sousa (PSDB), Alys-
son Lima (PSB), Gustavo 
Sebba (PSDB), Delegado 
Humberto Teófilo (Patrio-
ta), Bruno Peixoto (UB) e 
Amauri Ribeiro (UB) fo-
ram à tribuna presencial 
ou virtual para discursar.

Entre as proposituras 

analisadas, destaca-se a 
aprovação, em 1ª turno, 
da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) de 
nº 8994/21. Por meio da 
PEC, o Governo de Goi-
ás pede o aval da Alego 
para autorizar os municí-
pios goianos a aderirem 
ao plano de benefícios 
de previdência comple-
mentar patrocinado pelo 
Estado. A justificativa do 
texto, oriundo do Exe-
cutivo, esclarece que a 
proposta advém de reco-
mendação do Relatório 
Final dos estudos técni-
cos desenvolvidos pela 
Secretaria de Estado da 

Casa Civil.
O grupo técnico res-

saltou que sem a adesão 
ao plano de benefícios, 
os municípios goianos 
ficariam impedidos de 
obter o Certificado de Re-
gularidade Previdenciária 
(CRP), o que poderia tra-
zer algumas implicações 
negativas: “A suspensão 
das transferências volun-
tárias de recursos pela 
União, o impedimento 
para celebrar acordos, 
contratos, convênios ou 
ajustes, bem como para 
receber empréstimos, fi-
nanciamentos, avais e 
subvenções em geral de 

órgãos ou entidades da 
administração direta e 
indireta da União e sus-
pensão de empréstimos 
e financiamentos por 
instituições financeiras 
federais, nos termos dos 
artigos 7º e 9º da Lei nº 
9.717, de 27 de novembro 
de 1998”, frisa o chefe do 
Executivo. 

Ainda de acordo com 
a matéria, essa PEC tem 
como finalidades a re-
dução de custos, a cele-
ridade e, principalmen-
te, oferecer fundamento 
legal para que o estado 
e os municípios goianos 
possam aderir ao mesmo 

plano de benefícios, a ser 
administrado pela mes-
ma entidade de previdên-
cia complementar. 

A matéria recebeu 
emenda aditiva visando 
que as emendas indivi-
duais impositivas apre-
sentadas ao orçamento 
do Estado possam alocar 
recursos a municípios por 
meio de transferência es-
pecial ou transferência 
com finalidade definida. 
Agora, a PEC segue para o 
segundo turno de votação 
pelo Plenário. Se aprova-
da, ela será promulgada 
pela Mesa Diretora da As-
sembleia Legislativa.

Na primeira 
sessão ordinária 
híbrida da 
semana, sete 
matérias 
receberam o 
aval do Plenário. 
São cinco do 
executivo, sendo 
uma Proposta 
de emenda à 
Constituição 
(PeC), dois vetos 
e dois decretos 
legislativos, e 
dois projetos de 
deputados
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Dentre as matérias que receberam sinal verde, em 1ª votação, está a PEC que autoriza os municípios goianos a aderirem ao plano de benefícios 
de previdência complementar. A PEC precisa ser aprovada em um 2º turno para que esteja apta a ser promulgada pela Mesa Diretora da Alego



5Isegunda-feIra, 30 de maio de 2022 cidades

anápolis

Projeto incentiva vínculo familiar 
distante de aparelhos eletrônicos

a correria do dia a 
dia tem atribulado 
o cotidiano das fa-

mílias e feito com que as 
crianças se tornem cada 
vez mais dependentes 
dos dispositivos eletrôni-
cos e das interações com 
o mundo virtual. “Em uma 
festa, presenciei um pai 
indo atravessar a cidade 
para buscar um celular 
para acalmar seu filho e 
pensei: Tenho que fazer 
algo a respeito disso”, ex-
plica Maycon Roriz, que 
com sua esposa Alexandra 
Roriz fundaram o projeto 
Anjinhos do Cerrado, em 
setembro de 2021.

Com o intuito de mu-
dar um pouco esse cená-
rio, todas as segundas-
-feiras, às 19h, as famílias 
que estão à frente do pro-
jeto reúnem pais e filhos 
para pedalar ou fazer ca-
minhadas no percurso do 
Kartódromo de Anápolis. 
“A ideia vai muito além 
de ocupar esse espaço de 
excelência esportiva. É 

contribuir na construção 
de vínculos e novos há-
bitos saudáveis”, explica 
o diretor de Esportes da 
Secretaria de Integração 
Social, Esporte e Cultura, 
Eduardo Junqueira.

Na sequência, a diver-
são vai para os boxes com 
brincadeiras populares 
que envolveram gerações, 
como amarelinha, pique-
-pega, e outros tipos de 
recreação. O encerramento 
é com um lanche comuni-
tário levado pelas famílias. 
“Gosto de tudo o que acon-
tece aqui, principalmente 
de poder pedalar e dar um 
tempinho para parar de 
mexer no celular e no ta-
blet”, conta Sara Schirmer, 
de 11 anos, que participa 
desde o início da ação.

Há cinco meses, os 
pais Emival Ribeiro e 
Daniela Alves participam 
do projeto com os peque-
nos Daniel, de 9 anos, e 
Miguel, de 7 anos. “Toda 
segunda, mal encerro o 
expediente do trabalho 

e eles já me cobram para 
irmos à noite para o An-
jinhos”, conta Emival, que 
entende a oportunidade 
como forma de integra-
ção entre as crianças, em 
um espaço seguro. O pro-
jeto conta com o apoio 
da Prefeitura de Anápolis, 
com patrocínios pontuais 
de empresas parceiras 
e de apoio das famílias 
participantes.

Iniciativa
“Além desta questão 

de saúde, temos algumas 
crianças em processo de 

luto por terem perdido 
os pais para a Covid-19 e 
outras que estão em um 
contexto de separação na 
família”, conta Alexandra 
Roriz, que aponta como o 
Anjinhos do Cerrado tem 
gerado convívio e bem-
-estar, de forma a contri-
buir positivamente nes-
tas realidades.

Os Anjinhos também 
realizam os “Voos”, even-
tos realizados em outros 
ambientes. “Uma crian-
ça com um bom desen-
volvimento se torna um 
adulto melhor. Buscamos 

isso proporcionando o 
contato com a natureza, 
palestras, maior interação 
entre pais e filhos, dentre 
outras atividades”, expli-
ca a estudante universi-
tária Verônica Abreu, de 
21 anos, que é Miss Goi-
ás Mundo e concorre ao 
Miss Brasil Mundo em se-
tembro deste ano. Antes 
destes concursos, ela já 
ajudava na organização 
do Anjinhos e busca dar 
visibilidade à ação como 
um exemplo de atividade 
social importante no con-
texto atual.

Com um foco colabo-
rativo e não competitivo, 
o Anjos do Cerrado é um 
grupo de ciclistas adultos 
que iniciou suas ativida-
des em fevereiro de 2021, 
contando com aproxima-
damente 100 participan-
tes. O Anjinhos teve sua 
base nesta comunidade, 
que contempla diferentes 
níveis de preparo físico, 
dos mais sedentários aos 
mais experientes. Todos 
os dias da semana, eles 
contam com rotas progra-
madas de acordo com os 
diferentes níveis.

anjinhos do Cerrado conta com 
parceria da Prefeitura e acontece no 
Kartódromo de anápolis, às segundas An
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Anjinhos do Cerrado ocorre todas as segundas-feiras. Horário: 19 horas. Local: Kartódromo Internacional de Anápolis  – Cidade Jardim

cidadania

Goiânia sedia 3ª edição do Consulado a Distância

Nos dias 8 e 9 de junho, 
cidadãos chilenos resi-
dentes em Goiás poderão 
regularizar a documenta-
ção de seu país de origem 
durante a realização da 3ª 
edição do Consulado a Dis-
tância – ação coordenada 
pela Assessoria de Assuntos 
Internacionais da Secreta-
ria-Geral da Governadoria 
de Goiás, em parceria com 
a o Ministério das Relações 
Exteriores do Chile.

O evento será realizado 
no Auditório Mauro Borges 
(subsolo do Palácio Pedro 

Ludovico Teixeira), de 9h 
às 18h, mediante agenda-
mento prévio, e vai ofere-
cer uma série de serviços 
necessários para a regula-
rização da documentação 
de cidadãos chilenos que 
residem no Brasil. Para se 
inscrever, é preciso enviar 
a solicitação para o e-mail: 
brasilia@consulado.gob.cl 
informando nome comple-
to, número do RU, telefone 
e serviço pretendido.

Dentre os documen-
tos mais solicitados nas 
duas primeiras edições 

destacaram-se a emissão 
da identidade, renovação 
de passaporte e abertu-
ra de processo para ob-
tenção de nacionalidade 
chilena. Fora desta ação 
itinerante, todo cidadão 
chileno que precisa regu-
larizar sua documentação 
necessita ir diretamente 
à Embaixada de seu país 

em Brasília para os trâmi-
tes processuais.

“Estamos encurtando 
distâncias para a comuni-
dade que reside na região 
metropolitana da capital. 
O objetivo da iniciativa é 
acolher os cidadãos chile-
nos que residem em Goiás 
para que possam fazer uso 
dos serviços consulares de 

maneira mais facilitada, 
sem se deslocarem à Bra-
sília.”, explica o assessor 
especial, Giordano Sárvio 
Cavalcante de Souza.

Segundo a embaixada 
do Chile, em comunicado 
oficial enviado ao Governo 
de Goiás, reside atualmen-
te em Goiás aproximada-
mente 220 cidadãos chi-

lenos, estando na capital 
Goiânia um grupo chama-
do UNE-Chile-Goiás, que 
trabalha na organização 
da comunidade em solo 
goiano. A expectativa do 
órgão consular é oferecer 
50 atendimentos nos dias 
de atividade. “No entanto, 
na nossa última edição, ti-
vemos que ampliar um dia 
de atendimento para con-
seguir suprir a demanda”, 
recorda-se Giordano Sávio.

A 3ª edição do Consu-
lado a Distância aconte-
ce após um lapso de dois 
anos de interrupção de-
vido à pandemia do coro-
navírus. Sua última edição 
foi em 2019. O Governo do 
Estado confere total apoio 
a esse tipo de iniciativa e 
abre a oportunidade para 
que cidadãos de outras 
nacionalidades possam re-
ceber atendimento oficial 
de seus serviços nacionais.
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A expectativa da 3ª edição do evento é oferecer 50 atendimentos nos dias de atividade 

ação conjunta, entre Governo de Goiás 
e ministério das Relações exteriores do 
Chile,  será realizada de 8 e 9 de junho e 
visa oferecer serviços necessários para 
a regularização da documentação de 
cidadãos chilenos residentes no país
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Estado conclui projeto do novo 
Cavalhódromo de Pirenópolis

as Cavalhadas de Pi-
renópolis terminam 
nesta terça-feira 

(07) com uma boa notícia 
para moradores e turistas: 
o Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secult), 
finalizou o projeto do novo 
Cavalhódromo da cidade. 
A obra deverá custar cerca 
de R$ 20 milhões.

“Além de recuperar a 
estrutura, nos inspiramos 
no Memorial Mouro de 
Curitiba, no Paraná, para 
fazer o castelo dos pa-
gãos. Já a inspiração para 
a parte cristã foi a torre 
de Belém de Lisboa, em 
Portugal”, explica Débora 
Martins, gerente de Fis-
calização e Manutenção 
de Obras de Patrimônio 
Cultural da Secult. 

O Cavalhódromo de 
Pirenópolis está interdi-

tado pelo Corpo de Bom-
beiros desde setembro 
de 2021 por causa de 
problemas nas arquiban-
cadas, rampas, escadas e 
outros. Este ano, as ence-
nações foram realizadas 
no Módulo Esportivo do 
município e receberam 
investimentos de R$ 650 
mil do governo estadual. 
O valor incluiu repasse de 
R$ 70 mil para os músi-
cos da Banda Phôenix, R$ 
67 mil para os cavaleiros, 
R$ 7 mil para as Banda de 
Couro e outros R$ 5 mil 
para as Pastorinhas. 

“Esses recursos são 
fundamentais para a pro-
dução dessa festa linda 
que atrai milhares de 
turistas para cidade. Nós 
também pretendemos 
apresentar e discutir com 
os pirenopolinos o novo 
projeto do Cavalhódro-

mo, que já está pronto e 
que vai dar mais seguran-
ça para os participantes”, 
explica o secretário de 
Cultura, Marcelo Carneiro. 

Mais investimentos
A reforma do Teatro 

Pompeu de Pina, em Pi-
renópolis, também será 
retomada. Caiado auto-
rizou a obra, orçada em 
cerca de R$ 2,5 milhões. 
As intervenções serão re-

alizadas pela Secretaria 
da Retomada e o projeto 
prevê que, além de sediar 
eventos, o teatro possa 
receber uma unidade do 
Colégio Tecnológico do 
Estado de Goiás (Cotec) 
para oferta de cursos de 
música e teatro. 

“O governador deter-
minou a retomada das 
obras o mais rapidamen-
te possível e, além das 
obras, vamos ocupar o es-

paço permanentemente 
para oferecer capacitação 
profissional na área de ar-
tes para os pirenepolinos. 
O dinheiro já está depo-
sitado e estamos apenas 
esperando a autorização 
do Iphan para começar 
os trabalhos”, adiantou o 
secretário de Retomada, 
César Moura. 

Também já está em li-
citação a restauração e 
a revitalização da Igreja 

Nosso Senhor do Bonfim, 
no valor de R$ 1,1 milhão, 
e a requalificação urbana 
do largo da Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do Ro-
sário. Ainda em 2022 serão 
investidos R$ 2 milhões na 
realização do Canto da Pri-
mavera, que contará com 
uma novidade: o Canto 
Kids.  Essa edição especial 
começa no próximo dia 22 
de junho e vai premiar os 
talentos infantis da cidade. 

A obra deverá custar cerca de 
R$ 20 milhões. o projeto elaborado 
pela Secretaria de estado da 
Cultura (Secult) corrige as falhas 
da estrutura atual e traz segurança 
tanto para os participantes quanto 
para o público das Cavalhadas
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Projeto do novo Cavalhódromo de Pirenópolis tem inspiração em monumentos do Brasil e de Portugal

agro

9.120 vagas de emprego criadas de janeiro a abril de 2022

A agropecuária goiana 
registrou saldo de 2.064 
postos formais de trabalho 
em abril. Foram 7.650 ad-
missões e 5.586 desliga-
mentos. Com o resultado, 
subiu para 9.120 o número 
de vagas com carteira as-
sinada criadas pelo setor 
primário nos quatro pri-
meiros meses do ano. Os 
dados, extraídos do Novo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Novo Caged), foram divul-
gados na último segunda-
-feira (06) pelo Ministério 

do Trabalho e Previdência.
As atividades que mais 

contribuíram para o saldo 
de novos postos de traba-
lho, em abril, foram “cul-
tivo de cana-de-açúcar”, 
com 1.280 vagas criadas, 
e “produção de sementes 
certificadas”, com 961. As 
“atividades de apoio à 
agricultura”, com 173, fi-
caram na terceira posição. 
Segmentos industriais 
ligados ao agro também 
apresentaram resultados 
positivos: o de “fabrica-
ção e refino de açúcar” 

registrou a criação de 
739 vagas; o de “fabrica-
ção de outros produtos 
alimentícios”, 136.

Ao todo, de janeiro a 
abril, Goiás criou 49.035 
postos formais de traba-
lho em todos os setores 

monitorados pelo Novo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
do Ministério do Traba-
lho e Previdência. “O setor 
agropecuário registrou o 
segundo melhor desempe-
nho da economia estadual 

no primeiro quadrimestre, 
à frente de comércio, in-
dústria e construção civil, 
e atrás apenas do setor 
de serviços”, destaca o se-
cretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to, Tiago Mendonça. No 

período, o agro admitiu 
29.172 pessoas com car-
teira assinada e realizou 
20.052 desligamentos.

Saiba mais
Instituído pela Lei nº 

4.923/65, o Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged) é 
um registro obrigatório e 
permanente de admissões 
e dispensas de colabora-
dores contratados sob o 
regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 
Além de servir de termô-
metro do andamento de 
parte da economia real do 
país, é amplamente utiliza-
do em estudos, pesquisas, 
projetos e programas nas 
esferas privada e gover-
namental. Um deles é o 
Seguro-Desemprego.
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Ao todo, de janeiro a abril, Goiás criou 49.035 postos formais de trabalho em todos os setores monitorados 
pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência

de acordo com o Novo Caged, agro 
teve o segundo melhor desempenho 
entre todos os setores econômicos 
goianos no primeiro quadrimestre do ano
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Prêmio
Prêmio Municípios Mineradores 2022, 
organizado pelo Instituto Brasileiro de 

Mineração (IBRAM) e Agenda Pública, com 
idealização e apoio do Ministério de Minas 
e energia (MMe). O prêmio reconhecerá o 

desempenho efetivo da gestão municipal na 
oferta de serviços públicos e seu impacto direto 

para a população que vive nos municípios com 
mineração. O evento acontecerá hoje, dia 7 
de junho, às 14h30, no Ministério de Minas 

e energia, em Brasília. Na edição de 2022, o 
prêmio irá avaliar a qualidade dos serviços 

prestados pelos municípios e premiá-los nas 
categorias Saúde; educação; Proteção Social; 

Infraestrutura; Meio Ambiente; Gestão; 
Finanças Públicas; e desenvolvimento 

econômico. Brumadinho (MG), Itabira (MG), 
Alto Horizonte (GO) e Canaã dos Carajás (PA) 

são algumas das cidades participantes.

BraZZa BBQ
Quem não é apaixonado por carnes? Um 

festival então?! Seguindo a tradição de ser o 
maior e mais completo evento do segmento 

em Anápolis, em Goiás, o Festival de Churrasco 
Brazza inicia nesta sexta-feira (10) as vendas 

dos ingressos para sua terceira edição. O Brazza 
será realizado no dia 6 de agosto de 2022, 

no Parque de exposições Agropecuárias de 
Anápolis. São mais de 2 toneladas de carnes, 

nas mãos de 12 chefs renomados, em 8 horas de 
evento open bar e open food, organizado pelo 

chef Romer Pereira.

comPartilhando 
exPeriências

Com forte presença em Caldas Novas 
(GO), Armação dos Búzios (RJ), Rio de 

Janeiro (RJ), Fortaleza (Ce), Porto Seguro 
(BA) e Penha (SC), a WAM Hotéis possui 

uma ampla bagagem para compartilhar e 
colaborar com o crescimento do turismo 

no Brasil. Uma das estratégias é levar 
conhecimento e proporcionar experiências 

a empresas parceiras, vislumbrando o 
melhor atendimento ao consumidor final. 
A programação mais recente ocorreu em 

maio, quando a marca recebeu uma equipe 
de 180 profissionais da empresa parceira 
RdC Viagens. A rodada de treinamentos, 

seguida de programação especial de lazer, 
contou com a presença de 8 turmas ao longo 
do mês. Na foto: Marcio Monti, que é director 
of pricing and revenue management & supply 

da RdC Viagens é recebido por Robson Sanches, 
gerente de vendas nacional da WAM Hotéis, 

juntamente com os executivos da RdC Viagens, 
Cristina Barbosa, gerente de revenue & price e 

José edson Pereira, gerente comercial.

Lembrei de nós - Oswaldo 
Montenegro apresenta seu novo 
show “Lembrei de nós”, no Teatro Rio 
Vermelho, em Goiânia/GO, às 21h30 
desta sexta-feira, dia 10/06/2022. 
Neste espetáculo, além da música 
que dá título ao show e outras novas 
composições, como “Não há Segredo 
Nenhum”, o cantor-compositor 
relembrará seus grandes sucessos, 
como: “Lua e Flor” e “Bandolins”. 
Batendo papo com o público, 
atendendo a seus pedidos e contando 
causos sobre sua longa trajetória, 
Montenegro transforma o momento 
num encontro especial entre artista e 
plateia. Os ingressos já estão à venda 
no site entretickets.com.br. 

Esquina Anapolina – 
O casal de empresários 
Lander Freitas e Keurry 
Lourenna inauguram 
hoje em Anápolis o bar 
e restaurante esquina 
Anapolina, localizado na 
Rua Cônego Ramiro, Qd L, 
Lt 18, Bairro Jundiaí.

Porto de Galinhas - “The Westin Porto de Galinhas”, 
esse é o novo nome do Porto de Galinhas Praia 
Resort. Agora, o destino turístico mais procurado do 
Pernambuco, tem o primeiro resort com bandeira 
internacional. Os amigos Flayder Reis e Marcílio Velasco 
foram conferir de perto as mudanças do all inclusive.O 
convite foi feito pela empresária Ana Helena Malheiros.

Show - A cantora “Paula Toller” volta ao palco de 
Goiânia, para uma única e especial apresentação. 
Marcado para a noite desta sexta, dia 10 de 
Junho, o novo show da famosa voz carioca 
acontecerá no Centro de Convenções da PUC–
GO, e os ingressos já estão à venda pelo site 
alphatickets.com.br. O repertório contempla 
toda a sua carreira solo e no “Kid Abelha”, 
além do seu mais recente lançamento “eu amo 
Brilhar”. Os ingressos limitados de 1º lote variam 
de R$ 80 a R$ 110 (referentes à meia entrada, 
mediante doação de 2kgs de alimentos). Mais 
informações em @alphatickets.
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futebol

Copa do Brasil terá 4 clássicos 
estaduais nas oitavas de final

Metade dos con-
frontos das oi-
tavas de final da 

Copa do Brasil será de 
clássicos estaduais. Uma 
das vagas às quartas de fi-
nal será definida no Clássi-
co Alvinegro, entre Santos 
e Corinthians. Outra sairá 
de quem avançar no Cho-
que-Rei, como é conhecido 
o embate de São Paulo e 
Palmeiras. O Clássico-Rei, 
que opõe Ceará e Fortale-
za, também decidirá um 
dos classificados, assim 
como o Clássico do Equi-
líbrio, onde Atlético-GO 
e Goiás medem forças. 
Os jogos foram defini-
dos por sorteio na tarde 
desta terça-feira (7), na 
sede Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), 
no Rio de Janeiro. 

Nos demais confrontos, 
destaque para Flamengo 
e Atlético-MG, duelo de 
rivalidade histórica, que 
reeditará a decisão da úl-

tima Supercopa do Brasil, 
vencida pelo Galo. As par-
tidas entre Fluminense e 
Cruzeiro e Athletico-PR e 
Bahia colocarão campe-
ões brasileiros frente a 
frente. Por fim, o América-
-MG foi sorteado como 
adversário do Botafogo.

A CBF ainda definirá 
as datas e horários das 
partidas. A previsão é que 

os jogos de ida ocorram 
entre os dias 22 e 23 des-
te mês e os de volta em 
13 e 14 de julho. Santos, 
Palmeiras, Ceará, Goi-
ás, Flamengo, Cruzeiro, 
Athletico-PR e Botafogo 
decidirão os confrontos 
em casa. Nos clássicos 
paulistas, é autorizada 
somente a presença da 
torcida mandante nas ar-

quibancadas.
A classificação às quar-

tas de final assegura às 
equipes uma premiação 
de R$ 3,9 milhões. Quem 
passar às semifinais terá 
direito a R$ 8 milhões. O 
vice-campeão receberá 
R$ 25 milhões, enquanto 
o ganhador da Copa do 
Brasil levará R$ 60 mi-
lhões de prêmio.

Jogos de 
ida estão 
programados 
para os dias 22 
e 23 deste mês
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Confrontos e mandos de campo das Oitavas. Os clubes da direita definirão a vaga em casa
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