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temporada do 7x Pecado 

– Broadway in Concert
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transporte público

literatura

Espaço facilita trabalho de batalhões da PM no combate a crimes em áreas 
rurais e proteção das divisas do Estado. Caiado ainda fez entrega de novos 

equipamentos de segurança e 19 viaturas para a Polícia Civil

Além de poder explorar as obras 
literárias, público poderá assistir 
gratuitamente a palestras, teatro e 
contação de histórias
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“Quero cada vez mais 
valorizar as forças de 
segurança”, diz caiado

anápolis 
recebe carreta 
da expolivro a 
partir de hoje W
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n o união Brasil está lideran-
do e acelerando a pré-campa-
nha do governador Ronaldo 
Caiado. nesta semana, mais 
um encontro aconteceu na 
sede do diretório estadual, na 
rua T-34, no setor Bueno. 

n O grupo mais íntimo do 
ex-prefeito Gustavo Men-
danha preocupa-se mais 
com a sucessão de 2024 
em Aparecida do que com a 
eleição deste ano, já suspei-
tando de que Caiado ganha-
rá outro mandato.

n Mendanha dá sinais de que 
não acredita que o atual pre-
feito Vilmar Mariano tenha 
carisma e brilho para postular 
e ganhar a reeleição. Seu can-
didato é Tatá Teixeira, filho do 
ex-prefeito norberto Teixeira. 

n Estrelinha do grupo apa-
recidense, o deputado es-
tadual Max Menezes subiu 
no muro e tem se esforçado 
para passar com discrição 
pelos meses que restam 
para o seu curto mandato 
na Assembleia.

n A maioria dos deputados 
estaduais, pelo menos os 
candidatos à reeleição, sumiu 
de Goiânia para mergulhar na 
corrida desesperada pelos vo-
tos que assegurarão mais um 
mandato.

n Tarcísio Freitas, o bolso-
narista que desceu de para-
quedas em São Paulo para 
se candidatar ao governo 
do Estado, já está com 10% 
nas pesquisas. Nada pode-
ria animar mais, em Goiás, o 
Major Vitor Hugo.

n o ex-vice e ex-governador 
Zé eliton passou pela sucessão 
estadual como um meteoro. 
Foi candidato a governador por 
alguns dias e depois voltou ao 
ostracismo em que estava des-
de a derrota de 2018.

n Zé Eliton teve um méri-
to: ao contrário de Marco-
ni Perillo, deu entrevistas   
falou por toda parte sem 
ofender ou insultar o go-
vernador Ronaldo Caiado. 
Mostrou-se civilizado e 
comedido o tempo todo.

n o PT nunca esteve em uma 
situação tão ruim em Goiás 
como agora, quando o candi-
dato a governador do partido é o 
insosso ex-reitor da PuC Wolmir 
Amado. desse jeito, Lula não terá 
palanque no estado.

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

O cenário para as eleições estaduais está praticamente definido, afora surpresas de última 
hora, que não podem ser consideradas, por ora, porque surpresas não se preveem. O gover-
nador Ronaldo Caiado, embalado por uma aprovação espetacular que oscila entre 59 e 62%, 
vai para a reeleição enfrentando uma oposição debilitada e consumida por uma fragmenta-
ção simplesmente incontornável entre o deputado federal Major Vitor Hugo e o ex-prefeito 
de Aparecida Gustavo Mendanha, com o ex-governador Marconi Perillo correndo por fora. 
O cruzamento entre os índices positivos da avaliação de Caiado com os seus percentuais de 
intenção de voto comprova também que o governador é um candidato potencialmente a ca-
minho de uma vitória tranquila. Isso é mérito dos êxitos alcançados pela sua gestão: o anti-
go Caiado defensor do agronegócio permanece vivo, mas surgiu um novo, que faz o governo 
que trouxe a paz social para Goiás e reduziu drasticamente todos os índices de criminali-
dade, implantou os programas sociais mais consistentes da história do Estado, a favor dos 
pobres, e promoveu uma inacreditável recuperação fiscal, com o fim do desequilíbrio entre 
receitas e despesas que levou todos os governos anteriores ao naufrágio, no final das contas.

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

paiNEl DE caNDiDatURaS taMBÉM FaVoREcE o GoVERNaDoR
o painel de candidatos que se desenha para a disputa pelo governo de Goiás em outubro também favorece o governador Ronaldo Caiado. dos seus três hi-
potéticos adversários, dois parecem inviabilizados desde já: Gustavo Mendanha por não ter uma identificação sólida com algum tipo de proposta alternativa 
para o futuro de Goiás nem com nada e sem estrutura estadual e Marconi Perillo pela sua monumental rejeição, se tiver peito para se lançar na corrida pelo 
Palácio das Esmeraldas, o que dificilmente fará. Além disso, um e outro estão condenados à desidratação em razão da candidatura do Major Vitor Hugo. 
Atenção, leitoras e leitores: não desprezem o Major, por ora com números pífios nas pesquisas. A base bolsonarista é forte em Goiás, deu uma vitória aca-
chapante para o presidente sobre o petista Fernando haddad em 2018 e, aos poucos, vai empalmar Vitor hugo. Menos do que 10% ele não terá jamais, mas 
também não passará de 15%, votos que vai tirar de Mendanha e, se botar a cara, de Marconi, não de Caiado, que escorrerão para os 3º e 4º lugares, podem apostar. 

VitoR HUGo tEM UMa BaSE paRa cREScER E DEVE tERMiNaR EM 2º lUGaR
o deputado federal Major Vitor hugo, inequivocamente, tende a decolar e chegar ao 2º lugar nas pesquisas sobre a próxima disputa pelo 
Palácio das esmeraldas. e não vai demorar. Seria mais rápido se ele se lançasse a uma pré-campanha menos tímida, mas algo o segura. dizem 
que instituições nacionais do agronegócio pressionam o presidente jair Bolsonaro para desistir dessa aventura e fechar apoio a quem tem 
tradição na história do ruralismo, no caso, o governador. De qualquer modo, fora Caiado, beneficiado pela visibilidade natural do cargo de 
governador, nenhum outro postulantes tem conseguido aparecer o suficiente para se tornar mais conhecido e escalar nas pesquisas. Aqui 
vem o mais importante: parte do bolsonarismo estadual fica com Caiado, atendido pelo seu perfil ideológico, como as forças do agronegócio, 
por exemplo, e, inacreditavelmente, grande parcela do eleitorado que escolhe Lula também ficará, em razão da amplitude dos programas 
sociais do governo do estado, nenhum deles prometidos na campanha de 2018, mas hoje uma caracterização forte do atual mandato. É uma 
conjunção rara, que deixa o governador em uma posição privilegiada, para azar dos seus adversários.

o popUlaR iNVENtoU UM “aGRo”, QUE NÃo EXiStE ElEitoRalMENtE FalaNDo
Todas as edições recentes de o Popular, mais a “coluna” Giro, assinada pelo jornalista Caio Salgado, têm feito referência a um suposto “agro”, que, em resumo, 
seria uma força política e eleitoral que viria do campo, principalmente da região Sudoeste do estado, onde a produção agrícola é muito expressiva, porém 
a pecuária nem tanto. Prestem atenção, leitoras e leitores: esse “agro” inventado pelo jornal da família Câmara, que nunca gerou um único jornalista, mas 
somente comerciantes do setor de comunicação, esse “agro” é uma invenção que não para de pé. não há um único deputado, estadual ou federal, 
eleito pelo “agro” em Goiás. Todos eles tiveram que se reportar a colégios eleitorais tradicionais, gastando as suas moedas, porque, assim como o se-
tor industrial, a estruturação do negócio de grãos e gado se dá em bases territorialmente esparsas, um fazendeiro aqui, outro acolá. nem josé Mário 
Schreiner, presidente da Federação da Agricultura, foi levado pelo “agro” para a Câmara Federal, por onde, aliás, teve uma passagem pífia, sem nada 
para assinalar o seu mandato como minimamente importante para quem quer que seja, muito menos para os seus colegas ruralistas.

caDÊ aS iDEiaS E pRopoStaS Da opoSiÇÃo paRa o FUtURo DE GoiÁS?
Afora o governador Ronaldo Caiado, que por si só representa um projeto de governo, dado que a sua candidatura pode ser resumida em 
dar prosseguimento à gestão que implantou e em ampliar os horizontes (razão de ser de toda reeleição), os demais políticos envolvidos no 
debate sobre 2022 estão precisando dar mais atenção para o quesito ideias para Goiás. Gente como Gustavo Mendanha, Major Vitor hugo e 
até Marconi Perillo precisa falar mais a longo prazo e menos sobre o imediatismo da política no dia a dia do estado. de cabo a rabo, o que se 
tem hoje em Goiás é um deserto de propostas e visões para o futuro das goianas e os goianos, com honrosa exceção de Caiado.

MaRcoNi NÃo É caNDiDato a GoVERNaDoR poRQUE SERia SUicíDio político
eleições majoritárias não oferecem segurança para candidato algum. já as proporcionais, sim. disputando uma vaga na Câ-
mara Federal, o ex-governador Marconi Perillo sabe que suas chances de se eleger são altas. Conquistaria uma cadeira em 
Brasília e um espaço institucional na política, tanto estadual quanto nacional. essa será, portanto, a sua aposta provável para 
as urnas de outubro: deputado federal. Governador ou senador, enfrentando a rejeição monumental que ele acumulou nas 
eleições de 2018, quando ficou em 5º lugar para senador (na região metropolitana, em 6º, perdendo até para Agenor Maria-
no), nem pensar. Seria suicídio político. As pesquisas estão aí mostrando que essa carga negativa está mais viva do que nunca. 
Basta Marconi colocar a cara em uma disputa majoritária e a rebordosa virá. É por isso, leitoras e leitores, que o ex-governa-
dor segue em frente adiando a sua decisão, claro, aproveitando-se da visibilidade proporcionada pela conversa em torno da 
sua possível postulação ao governo ou ao Senado, porém sem dar a sua palavra categórica sobre a que cargo se apresentará 
em outubro. Qualquer um que tenha em vista esses objetivos já estaria em campo, de peito aberto, como de fato estão 
Ronaldo Caiado, Major Vitor hugo, Gustavo Mendanha, Wolmir Amado e outros. É vantajoso dizer logo qual é o jogo. Mas Marconi empurra 
com a barriga e, se empurra, é porque não é candidato nem a governador nem a senador e vai mesmo no final das contas se alinhar na cha-
pa – fraquíssima – do PSdB para a Câmara Federal. É o que é certo e seguro. e também o reconhecimento de que a sua estatura diminuiu.

REElEiÇÃo DE caiaDo paREcE DEFiNiDa, a paRtiR
Da ÓtiMa apRoVaÇÃo DE caiaDo NaS pESQUiSaS
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infraestrutura

Anunciados mais R$ 22,7 mi para 
recuperação viária no Entorno do DF

o Governo de Goiás 
vai investir mais R$ 
22,7 milhões em 

obras do programa Goiás 
em Movimento – Eixo Mu-
nicípios somente no En-
torno do Distrito Federal, 
chegando ao aporte total 
de R$ 31,4 milhões na 
região. O novo pacote faz 
parte da segunda etapa do 
programa de recuperação 
de ruas e avenidas, que é 
executado pela Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra), e 
vai beneficiar Cidade Oci-
dental, Formosa, Padre 

Bernardo, Santo Antônio 
do Descoberto, Valparaíso, 
Luziânia e Cristalina.

“Cristalina é a cidade 
que abre o maior pacote 
de obras nos municípios”, 
destacou o presidente da 
Goinfra, Pedro Salles. Na 
última sexta-feira (03), o 
gestor vistoriou, ao lado 
do governador Ronaldo 

Caiado, obras para recu-
peração de mais de 50 mil 
m² de asfalto no municí-
pio. A definição dos locais 
foi feita pela prefeitura. 
“Isso vai dar tranquilidade 
à população e também à 
administração pelos pró-
ximos 15 anos. Isso é, sem 
dúvida nenhuma, parceria”, 
assegurou o governador.

Na primeira etapa do 
programa foram contem-
pladas as cidades de Novo 
Gama, Cabeceiras, Mimoso 
de Goiás e Planaltina, que 
já possuem obras contra-
tadas. Em Águas Lindas de 
Goiás, o serviço de recu-
peração e sinalização das 
ruas está totalmente con-
cluído. “Esse asfalto quen-

te, de qualidade, que está 
dentro da nossa cidade, é 
o melhor para o Estado de 
Goiás”, destacou o prefeito 
de Águas Lindas, Lucas An-
tonietti, ao agradecer pelo 
programa.

O Goiás em Movimen-
to – Eixo Municípios é 
um programa que realiza 
serviços de conservação 

asfáltica, drenagem e sina-
lização horizontal da ma-
lha viária urbana em ruas 
e avenidas estabelecidos 
pela prefeitura. Tudo a 
custo zero para as gestões 
locais, com a aplicação 
de nova capa em Concre-
to Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ) ou micror-
revestimento.

novo pacote 
do programa 
executado 
pela Goinfra 
beneficiará sete 
cidades com 
recuperação de 
ruas e avenidas. 
Com aporte, valor 
total investido na 
região chegará a 
R$ 31,4 milhões
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Governo vai recuperar asfalto de ruas e avenidas em sete cidades do Entorno do DF. Obras trazem mais conforto e segurança para condutores e população em geral

social

Governo inscreve casais para casamento 
comunitário em setembro

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 
Social (Seds) realiza o 
primeiro casamento co-
munitário do Governo 
de Goiás após o perío-
do mais crítico da pan-
demia por Covid-19, no 
dia 3 de setembro, no 
ginásio Goiânia Are-
na. São 500 vagas, e as 
inscrições podem ser 
feitas pelo site da Seds 
ou presencialmente na 
secretaria, que fica na 
Praça Cívica. Durante 

os mutirões Governo de 
Goiás e nos eventos do 
Goiás Social, realizados 
em Goiânia, também é 
possível se inscrever no 
estande da secretaria. 

Na inscrição pelo site, 
os interessados devem 
preencher o formulário; 
anexar certidão de nasci-
mento, se for solteiro (a); 
certidão de casamento 
com averbação, se for di-
vorciado (a); certidão de 
óbito do cônjuge falecido 
(a), se for viúvo (a); e com-

provante de endereço. 
Os documentos deve-

rão ser fotografados ou 
escaneados e reunidos 
em um único arquivo em 
formato PDF. O arquivo 
deve ser anexado na par-
te específica do formulá-
rio, quando for solicitado. 
No caso de inscrições 
presenciais, as cópias dos 
documentos devem ser 
entregues no ato. 

De maneira em geral, 
quem vai se casar pre-
cisa apresentar certidão 

atualizada nos últimos 
90 dias. O que não será 
preciso no casamento co-
munitário realizado pelo 
governo estadual. Isso por-
que a Seds fará a busca e 
a atualização das informa-
ções de todos os casais. 

A homologação da 
inscrição (depois dos do-
cumentos serem confe-
ridos pela Seds) será in-
formada em “Inscrições 
homologadas”, após sete 
dias da sua realização. 
Caso o nome do casal 

não esteja na relação, 
os noivos devem entrar 
em contato pelo número 
(62) 98306-0291 e 3201-
8069 ou comparecerem 

pessoalmente na Gerên-
cia de Direitos Humanos, 
na sede da secretaria, 
que fica na Praça Cívica, 
Bloco B, Sala 2, Térreo.
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Secretaria de Desenvolvimento Social está com 
inscrições abertas para o casamento comunitário

Inscrições para a cerimônia podem ser feitas pelo site da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, de forma presencial na secretaria, nos mutirões do Governo de Goiás 
e nos eventos do Goiás Social. São 500 vagas para casais que queiram oficializar o matrimônio
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Basileu apresenta 2ª temporada do 
7x Pecado – Broadway in Concert

sucesso de público e 
de crítica durante a 1ª 
temporada, o musical 

7x Pecado – Broadway in 
Concert – retorna a Goiâ-
nia para uma nova tempo-
rada de apresentações. O 
musical foi montado espe-
cialmente para a reinaugu-
ração do Teatro Escola Ba-
sileu França, em dezembro 
de 2021. O local nova-
mente será palco para 2ª 
temporada do espetáculo. 
As sete apresentações se-
rão realizadas de 09 a 14 
de junho, com sessão ex-
tra no sábado (11).

A entrada é franca, mas 
é preciso retirar o ingresso 
gratuito, que já está dispo-
nível por meio da platafor-
ma Sympla. Basta escolher 
o dia que deseja acompa-
nhar e fazer a reserva.

Com apoio do Gover-
no de Goiás, a peça tem 
roteiro musical de Anna 
Toledo e André Dias, tex-
to de André Dias, direção 
musical de Thiago Ro-
drigues, direção geral de 
Glaúcia Fonseca e André 
Dias, direção de produção 
de Marco Griesi, e versões 
de Claúdio Botelho, Anna 
Toledo e Tadeu Aguiar. 

7X Pecado – Broadway 
in Concert – conta com 
elenco de atores e atri-
zes consagrados no teatro 

musical brasileiro, como 
Alessandra Verney (Kiss 
Me Kate, Beatles Num Céu 
de Diamantes, A Noviça 
Rebelde, Cole Porter – Ele 
Nunca Disse que me Ama-
va, Alô Dolly), André Dias 
(Quase Normal, Bilac Vê 
Estrelas, Ou Tudo ou Nada, 
Cazuza – O Musical), Leo 
Wagner (Les Miserables, 
West Side Story, My Fair 
Lady, Evita, Wicked), Rena-
ta Vieira (Chicago, Sweet 
Charity, Nine – Um Mu-
sical Felliniano), Marisol 

Marcondes (A Pequena 
Sereia, Família Addams, 
Billy Elliot, Ghost). E novos 
nomes da comédia, como 
André Massa e o goiano 
Pablo Diego Garcia. 

O elenco foi reforçado 
com a chegada da atriz Lu-
íza Lapa e do ator Nellson 
Oliveira, que se juntam ao 
time da 1ª temporada. As 
participações especiais fi-
cam por conta do cantor 
Manso (The Voice Brasil e 
The Four Brasil), da can-
tora Paula Soares e do 

professor Clóvis de Barros 
Filho. O time de artistas 
se completa com o talen-
to de alunos da Escola do 
Futuro Basileu França e da 
Orquestra Filarmônica de 
Goiás, sob regência do ma-
estro Neil Thomson. 

Enredo
A trama apresenta uma 

aposta entre Deus e o Dia-
bo sobre a força do amor. 
Baseado nos Sete Pecados 
Capitais e em como eles 
se manifestam na vida co-

tidiana: Soberba, Vaidade, 
Ira, Gula, Luxúria, Inveja e 
Preguiça pontuam a cena 
através dos grandes su-
cessos da Broadway, como 
Chicago, Cabaret, Mamma 
Mia!, Grease, Moulin Rou-
ge, Frozen, Dreamgirls, A 
Bela e a Fera, West Side 
Story, Les Miserables, O 
Fantasma da Ópera dentre 
muitos outros. A nova tem-
porada tem novas cenas, 
que prometem prender a 
atenção do público e ga-
rantir boas risadas. 

Apresentações 
serão realizadas 
no Teatro escola 
Basileu França, 
em Goiânia, entre 
os dias 09 e 14 
de junho, com 
entrada franca
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7X Pecado – Broadway in Concert apresenta uma aposta entre Deus e o Diabo sobre a força do amor. Apresentações gratuitas acontecem de 9 a 14 de junho no Teatro Escola Basileu França

literatura

Anápolis recebe carreta da Expolivro a partir de hoje

Crianças e adultos apaixo-
nados pelo mundo da lei-
tura terão à sua disposição, 
a partir desta quinta-feira, 
9, a Expolivro. Mas essa 
não é apenas uma expo-
sição qualquer, as obras 
literárias estarão dispostas 
dentro de uma carreta iti-
nerante, que desde 1992 
roda todo o Brasil levan-
do entretenimento para o 
público. Com o apoio da 
Prefeitura de Anápolis, o 
veículo estará estacionado 
na praça Dom Emanuel até 
o dia 16, das 9h às 23h.

Durante esse período, 
além de apresentar mi-
lhares de publicações para 
estimular o hábito da lei-

tura saudável, a carreta 
também oferecerá gratui-
tamente uma série de pa-
lestras voltadas à saúde, 
orientação financeira, tea-
tro e contação de histórias. 
A Expolivro é uma inicia-
tiva do Instituto Vida para 
Todos, entidade sem fins 
lucrativos, com apoio da 
editora Árvore da Vida.

“A Expolivro tem o ob-
jetivo de incentivar, des-
pertar o gosto e a paixão 
pela leitura por meio dos 
livros, promover palestras 
de ajuda para toda a fa-
mília e peça teatral para 
as crianças”, disse o res-
ponsável pelo evento em 
Anápolis, Enio Moreira.
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Com o apoio da Prefeitura de Anápolis, o veículo estará estacionado na praça Dom Emanuel até o dia 16, das 9h às 23h

Além de poder explorar as obras literárias, 
público poderá assistir gratuitamente a 
palestras, teatro e contação de histórias
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Novos sabores 
os apaixonados por outback poderão se deliciar e 

matar as saudades de um dos maiores sucessos do 
restaurante: o Fondue outback! Mas para essa edição, 
a marca traz dois sabores totalmente inéditos: o novo 

Fondue outback 5 queijos, que conta com um mix 
especial de queijos famosos e o novo Fondue outback 

Brigadeiro, totalmente outbackzado e único, que conta 
com um leve toque de páprica que ressalta o sabor do 
chocolate. os queridinhos da estação são servidos no 

tradicional pão australiano da rede que ganha mais 
uma vez o formato de bowl, e trazem deliciosos novos 

acompanhamentos. As novidades estão disponíveis 
nos restaurantes e no delivery via iFood por tempo 

limitado e enquanto durarem os estoques. em Goiânia, 
o restaurante possui unidades no Passeio das Águas 

Shopping, Goiânia Shopping e Flamboyant Shopping.

Programação de shows 
Para começar, o cantor Lucas Lucco se apresenta na 

sexta-feira (10) na melhor balada de Goiânia. dono de 
hits como: “Princesinha”, “Mozão” e “Amava nada”, 

com participação especial da eterna rainha da sofrência, 
Marília Mendonça e promete animar a galera trazendo 

vários sucessos. na mesma noite, o cantor Brendon 
Sales também subirá ao palco juntamente com os djs 

André Melo e noobreak.  no sábado (11), a dupla Lucas 
e Ivan são os responsáveis por animar a galera. durante 

a noite, a dupla Carlos e jader cantam sucessos como 
“Sou foda” e “Cala A Boca e Me Beija”, e entre outras 

canções do cenário sertanejo. E, para finalizar o Baile do 
Ponnce e o dj André Melo farão a alegria da galera com 

funks, eletrohouse e muito mais.

dia dos Namorados
o dia de celebrar o amor é o momento ideal para 

comemorar, de forma ainda mais especial, com um 
almoço ou jantar a dois, cenário romântico e sabor 

marcante. e, para isso o Bistrô Paris 6, preparou uma 
programação diferenciada entre os dias 06 a 12 de 

junho para aqueles que desejam comemorar essa data 
especial. o restaurante criou um menu em três tempos, 

que traz como entrada Carpaccio Médierranéen à 
“jaque do Vôlei”, dadinho de Tapioca à “Lorena Improta” 

e Salada Caprese à “Cláudia Raia”. As opções para o 
prato principal são o Gnocchi de Brie a la Carbonara à 

“Falcão”, Risotto aux Crevettes et Cepes à “Rafael Zulu”, 
Saumon au Risotto de Crevettes à “Gabi Martins” 
e Steak Frites au Poivre a L’Ancienne et Riz Blanca 
à “Gill do Vigor”. Para finalizar, o bistro oferece de 
sobremesa o Cheesecake au Fruits Rouges à “jade 

Picon”, Profiteroles Classique au Vanille à “Amanda 
Françazó” e Millefeuille d’Amou a “Priscila Fantin”.  e 
para saborear este momento único ao lado de quem 
ama, não pode faltar o Petirrojo, um tinto que além 
de ser elegante e equilibrado, revela notas de frutas 

vermelhas e toques defumados.
o bistrô Paris 6 está localizado no térreo do Goiânia 

Shopping, na Av. T-10, no Setor Bueno, Para mais 
informações e reservas: 62 99314-0566.

Almoço festivo 
em Mossâmedes 
- durante almoço 
festivo realizado em sua 
fazenda, no município 
de Mossâmedes, o 
empresário e produtor 
rural Welton dos Reis 
Cordeiro da Silva (2º à esq), 
juntamente com a esposa 
Lucirene Santos Cordeiro 
(ao centro), e os filhos 
Welton Cordeiro Filho (à 
esq.), Letícia Cordeiro e 
Matheus Cordeiro (à dir.), 
receberam com muita 
alegria e fartura centenas 
de convidados.

Happy Hour - 
o incorporador 
Rodrigo neiva, 
sócio-empreendedor 
do Antares Polo 
Aeronáutico; o 
empresário Leopoldo 
Moreira neto, 
presidente da Aciag; 
e o engenheiro 
Breno Rojas durante 
happy hour 
Aciag Business, 
evento que reuniu 
empresariado 
aparecidense.

3 anos da Posê - A empresária Karla Lima 
recebeu franqueados para um coquetel especial em 
comemoração aos 13 anos da Posê. A celebração foi 
realizada em parceria com as construtoras opus e 
MyBroker no espaço Reserva Ybiti. o evento ocorreu 
na noite da última segunda-feira (6) e contou com a 
presença de 60 convidados.

Congresso Mundial - especialista em saúde 
estética, o biomédico dieick de Sá esteve 
em Paris, durante os dias 03 a 05 de junho, 
participando do tão esperado 23º Congresso 
Mundial Anual do IMCAS 2022. o evento, que 
este ano aconteceu em formato presencial, 
reuniu outros especialistas de renome mundial 
para realizar uma conferência educacional 
intensiva cobrindo os principais temas em 
dermatologia, cirurgia plástica e ciência do 
envelhecimento.
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segurança pública

“Quero cada vez mais valorizar as 
forças de segurança”, diz Caiado

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

-feira (08/06), em Goiânia, 
o Centro Integrado de 
Comando e Controle do 
Comando de Operações 
de Cerrado (COC). A so-
lenidade foi realizada 
no Núcleo Socioambien-
tal do Programa Urbano 
Ambiental Macambira 
Anicuns (Puama), dentro 
do Parque Municipal Ber-
nardo Élis, no Setor Novo 
Horizonte. Também foram 
entregues novos equipa-
mentos à Polícia Militar e 
viaturas à Polícia Civil. 

A estrutura do COC tem 
como função dar continui-
dade às ações do Governo 
de Goiás em prol da in-
tegração entre as forças 
de segurança pública. Um 
convênio firmado entre o 
Executivo goiano, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (SSP), 

e a Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma), 
da Prefeitura de Goiânia, 
permitirá a utilização do 
prédio como sede do Co-
mando de Operações do 
Cerrado pelos próximos 
10 anos. O COC engloba o 
Batalhão Ambiental, o Ba-
talhão Rural e o Comando 
de Operações de Divisas 
(COD), corporações perten-
centes à Polícia Militar do 
Estado de Goiás (PMGO).

“Quero ser justo e, cada 
vez mais, valorizar as for-
ças de segurança, para que 
se sintam em condições de 
debelar o crime e construir 
em Goiás uma área, um 
território, onde as pessoas 
vivam em paz”, explicou o 
governador ao entregar o 
espaço e os novos equipa-
mentos. “Não é por acaso 
que a nossa segurança é 
a melhor do país. É porque 
aqui há profissionalização, 
integração, modernização 

e parcerias, que levam a 
tudo isso”, garantiu Ronal-
do Caiado. 

O COC trabalha com 
foco em abordagens, blo-
queios e operações que vi-
sam a apreensão de armas 
e drogas, a recaptura de 
pessoas foragidas, além da 
recuperação de veículos, 
tanto por terra, ar ou água. 
Busca ainda combater cri-
mes contra fauna, flora, 
pesca predatória, entre 
outros que possam ocorrer 
no meio ambiente e em 
áreas rurais. Dados da SSP 
apontam que de janeiro a 
dezembro de 2019, com-

parado ao mesmo período 
de 2018, houve redução 
de 13,9% nos números de 
roubo em propriedade ru-
ral em Goiás. Já em 2020, 
em relação a igual período 
do ano anterior, a diminui-
ção foi de mais de 45%. O 
ano de 2021 fechou com 
queda de 25,3%. 

O secretário de Esta-
do de Segurança Pública, 
Renato Brum, afirmou que 
Goiás tem outra realidade 
no campo. “Muitos per-
guntam como chegamos 
a esse nível. Isso é a con-
cretização de algo que foi 
planejado lá em 2019 e 

com todo aval do gover-
nador”, frisou. Segundo ele, 
isso foi feito em três pila-
res: “integração, inteligên-
cia e autonomia”, detalhou. 

O comandante-geral 
da Polícia Militar, coronel 
André Henrique Avelar, 
caracterizou o novo espa-
ço como uma unidade de 
polícia. “É um local para 
todas as forças de segu-
rança. Este ato demons-
tra a integração, que vem 
sendo efetiva com muita 
consistência nessa gestão 
ao longo de três anos”, 
afirmou. “A redução dos 
indicadores é prova, fruto 

desse trabalho que tem 
sido feito. E continuaremos 
avançando nessa missão”, 
reforçou. 

Representando o pre-
feito de Goiânia, Rogério 
Cruz, o subcomandante 
da Guarda Civil Metropo-
litana de Goiânia, Danilo 
César Fonseca, parabe-
nizou o governador pelo 
trabalho de valorização 
da segurança. “Que isso 
possa inspirar todos os 
agentes das forças de se-
gurança. Essa integração 
que o senhor propiciou 
é muito importante para 
Goiás e Goiânia”, pontuou. 

espaço facilita trabalho de batalhões 
da PM no combate a crimes em áreas 
rurais e proteção das divisas do 
estado. Caiado ainda fez entrega de 
novos equipamentos de segurança 
e 19 viaturas para a Polícia Civil
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Caiado entrega novas instalações do Centro Integrado de Comando e Controle do Comando de Operações de Cerrado (COC) da Polícia Militar
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reforço
Com a inauguração do Cen-
tro Integrado, o Governo de 
Goiás entregou coletes e 
viaturas náuticas ao Bata-
lhão Ambiental e ao COC, 
com investimento de quase 
R$ 2 milhões, além de 19 
viaturas à Polícia Civil. Os 
veículos serão destinados 
às regionais dos Pontos Fo-
cais Rurais, locais criados 
para a formalização de re-
gistros de crimes ocorridos 
em zona rural, que serão 
compartilhados de forma 
imediata com a Delegacia 

Estadual de Repressão a 
Crimes Rurais (DERCR).

“Com mais essa entrega, 
a gente percebe o reco-
nhecimento do governo às 
estratégias desenvolvidas 
e que estão implantadas 
no Estado, e mais do que 
isso, ao trabalho feito por 
todos homens das forças 
de segurança”, afirmou o 
delegado-geral da Polícia 
Civil, Alexandre Lourenço 
Pinto. Para ele, tudo isso 
é feito com um único ob-
jetivo: combater a crimi-

nalidade no campo. “E o 
resultado está posto. Esse 
protagonismo é exatamen-
te por esse trabalho que de-
senvolvemos”, frisou.  

Participaram da soleni-
dade o secretário da Casa 
Militar, coronel Luiz Carlos 
de Alencar; o comandante-
-geral do Corpo de Bom-
beiros, Washington Luiz Vaz 
Júnior; o diretor-geral de 
Administração Penitenci-
ária, Josimar Pires; e o ex-
-secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda. 

Governo de Goiás repassa à segurança pública novos equipamentos. Foram 
entregues coletes balísticos, quatro viaturas náuticas e 19 veículos para Polícia Civil
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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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vôlei

Seleção masculina vence Austrália 
na estreia da Liga das Nações
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o Brasil estreou muito 
bem na Liga das Na-
ções de vôlei mascu-

lino ao superar a Austrália 
por    3 sets a 0 (parciais de 

25-14, 25-18 e 25/21), na 
noite desta quarta-feira (8) 
no ginásio Nilson Nelson, 
em Brasília. A equipe co-
mandada pelo Renan Dal 

Zotto busca o bicampeona-
to de uma competição que 
conquistou pela primeira 
vez no ano passado.

A seleção brasileira vol-

ta a entrar em quadra pela 
competição na próxima 
quinta-feira (9), quando 
mede forças com a Eslovê-
nia a partir das 21h (horá-

rio de Brasília).
A Liga das Nações abre 

o ciclo olímpico para os 
Jogos Olímpicos de 2024 
(Paris). Após Brasília, a 

competição segue em So-
fia (Bulgária) e Osaka (Ja-
pão). Os quatro primeiros 
colocados se garantem 
nas semifinais.

Brasil triunfa 
por 3 sets a 0 
no ginásio 
Nilson Nelson
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