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segurança pública

aparecidense/adfego 8ª edição

Estrutura do 19º Comando Regional de Polícia Militar foi construída em terreno doado pela 
prefeitura e também beneficia cidades vizinhas. Na mesma solenidade, Ronaldo Caiado 

entregou veículos e equipamentos de salvamento ao Corpo de Bombeiros do município

Aparecida de 
Goiânia, através 
da Secretaria 
Municipal de 
Esporte, Lazer e 
Juventude (Semel), 
sedia entre 16 
e 18 junho a 
Taça Aparecida 
de Futebol de 
Amputados    

esporte | 8

Mutirão realizado pelo Governo 
do Estado será nos dias 18 e 19 

de junho, sábado e domingo, no 
Jardim Califórnia, no município 

do Entorno do Distrito Federal. 
Serão entregues quase 2 mil 

cartões dos programas Mães de 
Goiás e Aluguel Social  

 governo | 6
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ronaldo Caiado inaugura Comando 
regional da Pm em Caldas novas

aPareCida sedia taça de futebol 
de amPutados no fim de semana

goiás soCial 
leva mutirão 

a formosa 
neste final 

de semana
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Quem ganha com campos

É natural o esforço da articulação go-
vernista em mostrar que os principais 
candidatos a deputado e o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, continua compro-
metidos com a reeleição do governador 
Ronaldo Caiado (UB). Isso é verdade. 
Mérito, inclusive, do trabalho feito nos 
últimos meses nesse sentido. Mas os 
maiores vencedores no episódio são os 
outros. João Campos porque atinge o 
objetivo de viabilizar a sua candidatura 
ao Senado, dentro de uma chapa com-
posta. Nos últimos dois meses, ele foi 
claro em dizer que não concorda com 
a tese de candidatura avulsa ao Sena-
do. Caminhou em outra direção. Ganha 
Gustavo Mendanha (Patriota), que, até 
prova em contrário, está levando um 
nome fote para s chapa e o tempo na 
propagando de rádio e televisão. 

Quem perde
Caiado, óbvio, está perdendo tempo no 
rádio e na TV. os seus apoiadores, den-
tro do Republicanos, vão conviver com 
a infidelidade, já que não vão poder es-
tampar o apoio governista no material 
de campanha. 

definidos 
Ronaldo Caiado (UB), governador can-
didato à reeleição, com daniel Vilela 
(MdB) na vice, ainda por anunciar a vaga 
ao Senado, que tem Lisauer Vieira (PSd) 
como favorito. Gustavo Mendanha (Pa-
triota) tem João Capos (republicanos) 

para o Senado, faltando ocupar a vice. 
os demais candidatos ainda dependem 
das articulações que devem se intensifi-
car depois do feriado. 

marconi semana Que vem
Na agenda do tucano, com o fim dos 
encontros regionais do PSdB, haverá 
uma consulta interna para saber se o 
partido quer sua candidatura ao Sena-
do ou ao Governo. em princípio, será 
Governo. essa agenda leva a conversa 
de Marconi até a véspera das conven-
ções, sem descartar qualquer possibi-
lidade. Mas deve haver sinalização já 
na semana que vem. 

Kassab é lisauer
Presidente nacional, criador e dono 
do PSd, Gilberto Kassab desembarca 
na segunda-feira em Goiânia. Faz uma 
visita à nova sede da Alego e reforça o 
apoio para a pré-candidatura do par-
tido ao Senado. Ao lado do presidente 
regional, Vilmar Rocha, comanda reu-
nião com os pré-candidatos da sigla, 
para mostrar os objetivos e as estraté-
gias para a campanha. em outros tem-
pos, seria uma reunião motivacional. 

vanderlan vai?
Principal mandatário do PSd em Goiás, 
ainda não há confirmação da presença 
do senador Vanderlan Cardoso. Bolso-
narista, ele está engajado na campana 
de Vítor Hugo (PL) ao governo. Além 
de estar licenciado da política. 

alcides erra
Talvez o deputado Professor Al-
cides (PL)  esteja enganado pela 
empolgação,  ao dizer que todos os 
candidatos da sigla estarão com Ví-
tor Hugo na campanha.  Inf idel ida-
de,  rachas e rasteiras estão presen-
tes em todos os partidos,  em todos 
os lugares do Brasi l .  o PL goiano 
não é diferente dos outros. 

m do b
Governador Ronaldo Caiado (UB) teve 
o mérito que conseguir se aliar ao 
MdB nos últimos pleitos municipais e 
estaduais. o partido, que disputa sua 
primeira eleição sem Íris Rezende e 
Maguito Vilela, continua sendo o de 
maior capilaridade no estado. Nas ur-
nas, Caiado deve enfrentar Mendanha 
e Marconi que, curiosamente, comaça-
ram a carreira no “manda brasa”. 

bh de máscara
os mineiros tem a primeira capital do 
país a retomar o uso obrigatório de 
máscara em ambientes fechados. Por 
sinal, exemplo que deveria ser seguido 
por quem tem responsabilidade, dian-
te do aumento de casos de Covid-19 
no país. Ao lado da vacina, é a maior 
proteção da população, que deveria 
estar usando também de forma volu-
tnária, especialmente em ambientes 
fechados. Por aqui, Goiás, a antiga ca-
pital, também retomou o uso. 

cruz veta gcm
Prefeito Rogério Cruz fez bem em 
vetar aumento de atribuições da 
Guarda Civil Municipal. Por sinal, po-
deria comandar um novo momento, 
buscando parceria com outras for-
ças de segurança e fiscalização. Até 
porque a GCM não tem nem efetivo, 
nem equipamento para cobrir as fun-
ções que estavam sendo delegadas a 
ela por legislação municipal. 

caso valério

No mínimo é lamentável a falha na se-
gurança e de responsabilidade de jurado 
e do TJGo, que provocou novo adiamen-
to do júri do caso Valério Luiz. Parece 
brincadeira. Mas não é. No dia 5, o cri-
me completa dez anos, foi investigado e 
merece uma resposta, ou uma decisão, 
da justiça. Com base na lei, na investiga-
ção feita e com organização.

stf é tema de bolsonaro
o presidente Jair Bolsonaro (PL) acu-
sou o golpe do favoritismo de Lula 
(PT) na corrida presidencial. o em-
bate diário com o STF indica a busca 
da vitória no tapetão. Com direito ao 
uso de acusações sem provas. A de-
mocracia sai perdendo. 

tentando voltar 1

A  e l e i ç ã o  d e  o u t u b r o  s e r á  u m a 
v o l t a  n o  t e m p o  p a r a  a l g u n s  n o -
m e s  c o n h e c i d o s ,  q u e  v ã o  b u s -
c a r  o  r e t o r n o .  e n t r e  e l e s ,  e s t ã o 
c o t a d o s  o s  e x- d e p u t a d o s  J o v a i r 
A r a n t e s  ( R e p u b l i c a n o s)  e  L ú c i a 
Vâ n i a  ( U B) . 

tentando voltar 2
outro que tenta retomar o prota-
gonismo é Paulo daher,  f iel  escu-
deiro do deM caiadista até a últ i-
ma eleição municipal .  ex-vereador 
por Goiânia,  trocou o deM por um 
projeto novo,  no PMN. o partido 
tem chapa completa e o próprio 
Paulo busca a volta,  agora como 
deputado estadual . 

tentando voltar 3
outra que busca a volta é denisa 
Carvalho, figura histórica do mo-
vimento estudantil. Foi deputada 
estadual e integrou vários crgos na 
vida pública. É mais um nome conhe-
cido que busca espaço na Alego. 

por Que?
A política ensina que governo pode 
muito, mas não pode tudo.

“Não tem como Lula estar com 
45% das intenções de voto” 

(Jair Bolsonaro, em mais um momento “espelho meu”)
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segurança Pública

Ronaldo Caiado inaugura Comando 
Regional da PM em Caldas Novas

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

-feira (14), em Caldas 
Novas, o complexo do 19º 
Comando Regional de Po-
lícia Militar (CRPM) e ainda 
entregou novas viaturas e 
equipamentos ao Corpo de 
Bombeiros do município e 
outras cinco cidades. O in-
vestimento total é superior 
a R$ 1,6 milhão.

“Esse é o complexo mais 
moderno da Polícia Militar 
em Goiás e vai servir de 

referência para outras re-
giões. Transformamos todo 
o comando, com participa-
ção do prefeito e auxílio 
empresarial. Essa integra-
ção vai dar a toda a região 
uma segurança diferencia-
da”, afirmou Caiado. “Reco-
nheço a eficiência das nos-
sas polícias. Nós temos o 
menor número de policiais 
dos últimos 20 anos, mas 
especializamos as tropas e 
estamos com os melhores 
batalhões já vistos no Bra-
sil”, completou.

A construção das novas 
instalações do 19º CRPM 
é fruto de uma parceria 
público-privada que en-
volveu Estado, município 
e iniciativa privada. A sede 
fica em um terreno de 9 
mil metros quadrados do-
ado pela prefeitura. O Go-

verno de Goiás adquiriu 
mobiliário e equipamen-
tos para o pleno funciona-
mento da unidade.

O prefeito de Caldas 
Novas, Kleber Marra, afir-
mou que a inauguração é 
um marco: “Hoje é um dia 
muito importante na vida 
da segurança pública de 
Caldas Novas, por termos 
um comando regional ma-
terializado. Esse comando 
de operações vai ficar na 
história da região”, afirmou. 
E completou: “O governa-
dor não ficou de mimimi 
e trabalhou muito por Cal-
das Novas, com o recapea-
mento da rua principal, de 
parte das ruas do Centro 
que estavam acabadas, 
mandou mais de 600 car-
tões do auxílio de aluguel 
no valor de 350 reais du-

rante 18 meses, distribuiu 
cobertores”, listou o pre-
feito.

O 19º CRPM tem sob 
sua circunscrição os mu-
nicípios de Caldas Novas, 
Morrinhos, Piracanjuba, 
Pontalina, Corumbaíba, Rio 
Quente, Marzagão, Mairi-
potaba, Cromínia, Profes-
sor Jamil e Cristianópolis. 
O complexo engloba tam-
bém o 26º Batalhão, além 
da Base Avançada do Co-
mando de Operações de 
Cerrado e do Centro de 
Instrução de Operações 
Integradas. “Essa é só uma 
pequena amostra do que o 
Governo de Goiás faz pela 
segurança. Só esse ano fo-
ram 70 milhões em inves-
timentos. Todas as viaturas 
estão novas, temos equi-
pamentos e armamentos 

de qualidade”, enfatizou o 
secretário de Segurança 
Pública, Renato Brum.

Empresário responsável 
pela construção da estru-
tura da nova sede do 19° 
CRPM, Fabrizio Silva res-
saltou o trabalho conjun-
to com os entes públicos. 
“Quando estão reunidas 
pessoas bem-intenciona-
das, podemos sim fazer 
parcerias de sucesso entre 
o poder público e setor 
privado, que realmente 
trazem resultado. Quem 
ganha com isso é a comu-
nidade”, pontuou.

“Esta estrutura repre-
senta dignidade e é de 
um simbolismo extrema-
mente forte à nossa tropa, 
que trabalha em todos os 
municípios de Goiás e aqui 
não é diferente. No ano 
passado, tínhamos apenas 
um batalhão nesta região. 
Hoje temos um batalhão 
em Morrinhos, uma com-
panhia independente em 
Piracanjuba e uma com-
panhia especializada. Que 
possamos continuar com-
batendo a criminalidade e 
dando segurança ao nosso 
povo”, disse o comandante-
-geral da PMGO, coronel 
André Henrique Avelar de 
Sousa.

Corpo de 
Bombeiros

Na mesma solenidade, o 
governador entregou nove 
viaturas ao 7º Comando 
Regional Bombeiro Militar. 
Quatro são locadas e uma 
foi doada pelo Estado, uma 
é oriunda do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) 
– Comarca Morrinhos e 
três são provenientes do 

Poder Judiciário. Os veícu-
los serão utilizados para 
os mais diferentes tipos de 
ocorrência, como de bus-
ca e salvamento terrestre, 
além de salvamento e res-
gate aquático.

A corporação também 
recebeu equipamentos 
como drone, GPS, soprador 
para combate a incêndio, 
caixas para contenção de 
animais silvestres, macas, 
pranchas e equipamentos 
de proteção individual. Os 
materiais serão destinados 
aos Batalhões Bombeiro 
Militar (BBM) de Caldas 
Novas, Itumbiara, Morri-
nhos, Pires do Rio, Goiatu-
ba e Ipameri.

“É um dia de festa. Em 
três décadas como bom-
beiro, eu nunca vi uma 
integração como agora. 
Estamos fortalecidos em 
prol de defender a popu-
lação goiana. O Corpo de 
Bombeiros recebe nove 
viaturas operacionais para 
a região Sudeste. Semana 
passada, foram 30 cami-
nhonetes entregues aos 
comandantes. Isso fortale-
ce e estrutura o governo”, 
frisou o comandante-geral 
dos Bombeiros, coronel 
Washington Luiz Vaz Junior.

Reconhecimento
A Câmara Municipal de 

Caldas Novas entregou ao 
governador a Comenda 
das Águas Quentes, home-
nagem mais solene conce-
dida pela Casa legislativa. 
“Tenho orgulho de ser par-
ceiro de um governo que 
quer o bem do Estado de 
Goiás e do município de 
Caldas Novas. Isso é único”, 
declarou o presidente Ma-
rinho Câmara.

estrutura do 
19º Comando 
Regional de 
Polícia Militar foi 
construída em 
terreno doado 
pela prefeitura 
e também 
beneficia 
cidades vizinhas. 
Na mesma 
solenidade, 
Ronaldo Caiado 
entregou veículos 
e equipamentos 
de salvamento 
ao Corpo de 
Bombeiros do 
município
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“Esse é o complexo mais moderno da Polícia Militar em Goiás e vai servir de referência para outras 
regiões”, disse o governador durante inauguração do 19º Comando Regional de Polícia Militar

serviço

Unidades do Vapt Vupt fecham no feriado 
prolongado de Corpus Christi

As unidades do Vapt Vupt, 
localizadas na capital e no 
interior do Estado, não vão 
funcionar na quinta-feira 
(16) e na sexta-feira (17), 
em razão do feriado e do 

ponto facultativo nas re-
partições públicas estadu-
ais, respectivamente.

As agências que fun-
cionam aos finais de 
semana, em Goiânia e 

Aparecida de Goiânia, 
também estarão fechadas 
no sábado (18). Os aten-
dimentos em todas as 
unidades do Estado serão 
retomados, normalmente, 

na segunda-feira (20).
Os atendimentos de-

vem ser previamente 
agendados no portal vap-
tvupt.go.gov.br ou site ex-
presso.go.gov.br.
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Agências do Vapt Vupt fecham durante feriado de 
Corpus Christi e reabrem na segunda-feira (20) 

Agências de todo o estado retomam atendimento na próxima segunda-feira (20). Usuários 
devem agendar os serviços por meio do portal vaptvupt.go.gov.br ou site expresso.go.gov.br 
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Festival de Cinema de Anápolis 
premia filmes brasileiros
O 9º Anápolis Fes-

tival de Cinema 
(AFC) chegou ao 

fim na noite desta se-
gunda-feira, 13, com mui-
tas reflexões, diversão e 
encanto para o público 
que acompanhou os cin-
co dias de evento. Além 
da premiação dos curtas 
vencedores das mostras 
competitivas – Curta Aná-
polis, Curta Goiás e Curta 
Nacional –, foram exibi-
dos filmes da mostra na-
cional e apresentação do 
grupo Jongo Iracema, que 
levou ao palco a alegria 
da dança afro-brasileira.

“O Festival investe no 
audiovisual como forma 
de aproximar o que há 
de melhor no cinema 
nacional com a iniciati-
va dos realizadores lo-
cais”, afirma a secretária 
municipal de Integração 
Social, Esporte e Cultu-
ra, Andrea Lins. O diálo-
go com os realizadores 
também tomou as pla-
taformas de transmissão 
com diretores falando 
sobre seus filmes de ou-
tros estados brasileiros e 
até de outro país. Para as 
crianças, a mostra infantil 
percorreu diferentes se-
tores da cidade, levando 
o audiovisual para espa-
ços alternativos.

Cada um dos 15 curtas 
selecionados recebeu R$ 
2 mil por participação, 

além de R$ 2 mil como 
premiação para os vence-
dores nas seis categorias 
técnicas (melhor filme, 
roteiro, atuação, direção, 
fotografia e montagem) 
de cada mostra competi-
tiva (Curta Anápolis, Cur-
ta Goiás e Curta Brasil). 
Ao todo, foram entregues 
R$ 96 mil a realizadores e 
obras premiadas.

“Minha história com o 
cinema é também a des-
te Festival, onde reuni a 

minha equipe e avancei 
nas produções”, conta Ma-
theus Leandro, diretor do 
filme “O Conto dos Lobos”, 
contemplado em quatro 
categorias técnicas, in-
cluindo melhor filme da 
Curta Goiás. Ele é anapo-
lino e formado em Audio-
visual pela Universidade 
Estadual de Goiás (UEG).

Além disso, foi anun-
ciado o vencedor do 
Prêmio Incentivar, me-
canismo de fomento ao 

audiovisual anapolino e 
uma categoria à parte, 
que contempla projetos 
de diretores locais com 
o valor de R$ 30 mil para 
realização de um curta-
-metragem para a próxi-
ma edição do Festival. “A 
experiência pessoal ao 
ingressar no serviço mi-
litar obrigatório e tudo o 
que implicou naquele mo-
mento em minha vida, pro-
ponho através deste pro-
jeto”, descreve o realizador 

Erik Ely, contemplado pelo 
projeto “Eu não nasci para 
isto”. Os resultados estão 
ao final da matéria.

“Sempre houve um 
apagamento quanto aos 
nossos saberes ancestrais. 
Estamos aqui produzin-
do audiovisual contando 
a nossa história e desco-
lonizando pensamentos”, 
aponta o realizador Pe-
dro Olaia, que junto a San 
Marcelo, dirigiu o filme 
“Benzedeiras”, que recebeu 

o prêmio de melhor fil-
me do Curta Brasil. A obra 
conta a história de Ma-
nuel Amorim, identificado 
como Maria do Bairro, que 
vive em uma comunidade 
na ilha de Tamateteua, no 
município de Bragança, no 
estado do Pará. “Através de 
Maria do Bairro levamos 
uma reflexão sobre gê-
nero, conflitos humanos 
e relação com a natureza, 
apresentando uma forma 
de religiosidade amazôni-
ca”, conta San Marcelo.

Os filmes foram exibi-
dos online e também no 
Instituto Federal de Goi-
ás – Campus Anápolis, em 
cinco escolas e um espaço 
comunitário, o que possibi-
litou que diversos pontos 
da cidade recebessem uma 
das mostras do Festival.

No último domin-
go, 12, foram realizadas 
conversas com todos os 
realizadores dos filmes 
selecionados em diferen-
tes estados brasileiros e 
uma participação de Ha-
vana (Cuba), de Rayane 
Teles, diretora do curta “O 
Ovo” (Curta Brasil). “Desta 
forma, ligamos públicos, 
seja no território anapo-
lino, como na plataforma 
virtual, que ultrapassa 
as fronteiras. A forma hí-
brida do Festival alcança 
mais pessoas e mais lon-
ge”, destaca a diretora de 
Cultura, Nabyla Carneiro.

Ao todo, foram entregues R$ 96 mil 
a realizadores e obras vencedoras
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Inscrições para o Canto Kids encerram hoje
Esta quarta-feira (15/6) é 
o último dia de inscrições 
para o Canto da Primavera 
Kids 2022, promovido pelo 
Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Cultura (Secult Goiás) com 
co-realização do Sesc Goiás, 
e em parceria com a Prefei-
tura de Pirenópolis. Os inte-
ressados podem realizar o 
credenciamento de forma 
gratuita nas escolas das re-
des estadual e municipal ou 
na sede da prefeitura.

Em sua primeira edição, 
o festival é destinado para 

as crianças e adolescen-
tes de quatro a 14 anos 
de idade, que estudam na 
rede pública ou privada e 
residem no município. As 
inscrições só podem ser 
feitas pelos pais ou res-
ponsáveis, apresentando 
os documentos pessoais 
dos pequenos. 

O Canto Kids terá um 
formato de concurso, divi-
dido em quatro etapas eli-
minatórias, que vão ocorrer 
no Centro de Pirenópolis e 
nas regiões dos Pireneus, 
dos Santos e da Babilônia, 

entre os dias 22 e 25 de ju-
nho. Já a final, acontece no 
dia 26 de junho, no Largo 
da Igreja Matriz.

A avaliação será rea-
lizada por uma comissão 
de jurados composta por 
profissionais de renome, 
escolhidos a pela Secre-
taria Municipal de Cultu-
ra de Pirenópolis. A apre-
sentação de cada cantor 
mirim deve ter a duração 
de três minutos e será 
avaliada a partir de três 
critérios: voz, interpreta-
ção e presença de palco.
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Os interessados podem realizar o credenciamento gratuito nas escolas da rede pública ou na 
sede da Prefeitura de Pirenópolis. A final, acontece no dia 26 de junho, no Largo da Igreja Matriz

em sua primeira edição, o festival é destinado para as 
crianças e adolescentes de quatro a 14 anos de idade, que 
estudam na rede pública ou privada e residem no município
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Nativa sPa MoraNgo
o Boticário lança Nativa SPA Morango 

Ruby, linha de cuidados para corpo e 
cabelo inspirada no morango, fruta que 

é símbolo de sofisticação e amada pelas 
brasileiras. os produtos recuperam 

a luminosidade e reduzem os danos 
causados pelos radicais livres, por meio 

da vitamina C. Nos fios, proporcionam 
nutrição, reduzem o frizz e repõem 
proteína; já na pele, proporcionam 

intensa hidratação, ambos com o 
auxílio da quinoa, presente como 

óleo nutritivo, capaz de estimular a 
produção de colágeno em até 77%, 
e como proteína, exclusiva para os 

produtos capilares. Com oito novos 
itens, o lançamento traz fragrância 
sensual e irresistível, que trabalha 

com notas florais e amadeiradas em 
contraste com o dulçor do morango.

WebiNar
No dia 14 de junho das 19h30 às 20h30, 
o AMARÊ FASHIoN – Semana da Moda 

Goiana, realização do Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas empresas (Sebrae 

Goiás), Serviço Social do Comércio 
(Sesc), Sistema Federação do Comércio 

do estado de Goiás (Fecomércio Go) 
e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac), promoverá o primeiro 
Webinário de uma série pré Semana de 
Moda Goiana. Com o tema “Construção 

de marcas nas redes sociais”, juntamente 
com o Instituto Rio Moda, o evento 

online trará estratégias essenciais 
para capacitação de empreendedores 

industriais em branding e posicionamento 
de mercado.Ministrado por Igor Fidalgo, 

fundador da Neon Mind, agência de 
marketing digital especializada em 

branding, conteúdo e performance, o 
Webinário é gratuito. 

goiâNia 
restauraNt Week 

Adorada pelos amantes da boa 
gastronomia e presente em 15 cidades 

brasileiras, a Restaurant Week chega 
com a segunda edição na capital 

goiana, no próximo mês de julho. 
durante a Goiânia Restaurant Week, os 
restaurantes participantes vão preparar 

um menu especial temático com 
harmonizações diferenciadas e valor 

fixo para levar aos clientes experiências 
prazerosas. Mais informações, pelo 

Instagram oficial do evento em @
restaurantweekbrasil

Morada Ventú - durante 
uma agradável visita à 
edição 2022 da Casa Cor 
Goiás, as arquitetas Camila 
Albernaz (à esq.), Karla 
Patrícia e Renata Pires (à 
dir.) fizeram questão de 
prestigiar o trabalho do 
colega expedito Bezerra. 
ele, juntamente com 
o também arquiteto e 
designer Lucas Panobianco, 
assinam o espaço Morada 
Ventú, que é um dos um 
dos 32 ambientes da 
mostra, que segue até o 
dia 5 de julho, no Shopping 
Flamboyant.

Hit de milhões 
- “Bota amor” é o 
hit lançado por dJ 
Calixto com MC Mari. 
A música “chiclete” 
já caiu no gosto dos 
mais de 4 milhões 
de seguidores do 
dj cantor nas redes 
sociais. o músico 
já prepara novos 
projetos musicais para 
o segundo semestre 
desse ano.

Homenagem - o vice-presidente do Nelson Wilians 
Group e Nelson Wilians Advogados, Fernado Cavalcanti, foi 
condecorado e homenageado pela Assembleia Legislativo 
do Estado de Goiás, em sessão solene na última segunda-
feira (13) em reconhecimento pelos relevantes e notórios 
serviços prestados ao estado. 

Casa nova -   Vânia de Paula, que é biomédica, 
farmacêutica, bioquímica e especialista em saúde 
estética, irá comemorar um ano da inauguração 
de sua nova clínica, na próxima sexta-feira 18, com 
amigos, familiares e clientes. Há oito anos no mercado 
entregando o melhor, a clínica VP Saúde estética, 
fica localizada na Avenida Marconi, no setor Jardim 
Planalto. os atendimentos ocorrem de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 19h. 
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Goiás em Movimento: Ronaldo Caiado autoriza 
recuperação de ruas e avenidas em Goiandira

o governador Ro-
naldo Caiado assi-
nou na tarde desta 

terça-feira (14/6) a ordem 
de serviço que autoriza o 
início das obras do pro-
grama Goiás em Movi-
mento – Eixo Municípios 
em Goiandira, no Sudeste 
goiano. O Estado investirá 
mais de R$ 1,7 milhão para 
recuperar o asfalto de ruas 
e avenidas da cidade.

“Vocês vão ver aqui uma 
recuperação que será rea-
lizada com o que tem de 
melhor em termo de as-
falto. Isso aqui será man-
tido tranquilamente pelos 
próximos 12, 15 anos”, 

garantiu o governador ao 
vistoriar as obras na Rua 
Joaquim Neto. Em seguida, 
será realizada a sinaliza-
ção das vias recuperadas.

“Estamos caminhando 
por Goiás, mostrando a 
parceria do Governo do 
Estado. Sabemos as difi-
culdades dos prefeitos e 
estamos contribuindo por 
meio do programa Goiás 
em Movimento”, afirmou 
Caiado sobre a iniciativa, 
que é gerida pela Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra). 
“Não existe governador 
que toca um Estado sozi-
nho. Se não houver essa 

parceria não consigo le-
var benefício e desenvol-
vimento aos municípios”, 
completou.

O cronograma da fren-
te de serviços em Goian-
dira prevê recuperar mais 
de 76,7 mil metros qua-
drados de asfalto. As ruas 
e avenidas que receberão 
recapeamento foram se-
lecionadas pela própria 
gestão municipal, confor-

me demanda da cidade. 
“Muito importante essa 
ação. A gente vai recapear 
70% do município”, disse 
o prefeito Allison Peixoto. 
“É uma honra muito gran-
de ter o senhor como par-
ceiro”, finalizou o gestor 
municipal.

O Goiás em Movimen-
to – Eixo Municípios tem 
o objetivo de reconstruir a 
pavimentação, e não tapar 

buracos. Isso eleva a quali-
dade e, consequentemen-
te, melhora as condições 
de tráfego urbano. O pro-
grama auxilia principal-
mente as prefeituras mais 
carentes, que enfrentam 
dificuldades para fazer a 
manutenção da malha vi-
ária. O Estado já supera a 
marca de 50 municípios 
atendidos pela iniciativa.

Estiveram presentes 

no evento o vice-prefeito 
de Goiandira, Neusmar 
Santana; o presidente da 
Câmara Municipal de Ve-
readores, Osvaldo Garcia; 
e os prefeitos Jânio Pa-
checo (Ipameri), Marcelo 
Paiva (Anhanguera), João 
Batista Davi Rios (Cuma-
ri), João Pimenta de Pá-
dua Júnior (Nova Aurora) 
e Cébio Machado Nasci-
mento (Ouvidor).

obras serão geridas pela Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transportes 
com investimento total de R$ 1,7 
milhão para recapeamento de trechos 
urbanos indicados pela prefeitura local. 
o cronograma da frente de serviços em 
Goiandira prevê recuperar mais de 76,7 
mil metros quadrados de asfalto
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Ronaldo Caiado vistoria obras do programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios em Goiandira, na região Sudeste do Estado

8ª edição 

Goiás Social leva Mutirão a Formosa neste final de semana

Pela terceira vez em 2022, 
a região do Entorno do 
Distrito Federal vai receber 
o Mutirão Governo de Goi-
ás, iniciativa do programa 
Goiás Social que oferece, 
em um único lugar, mais 
de uma centena de servi-
ços gratuitos à população. 
Na 8ª edição do evento, 
marcada para os dias 18 
e 19 de junho, sábado e 
domingo, serão atendidos 
moradores de Formosa, 
Planaltina, Água Fria de 
Goiás, Cabeceiras e Vila 
Boa. “Desde que assumi, 
deixamos claro que o foco 
é o cidadão e o Mutirão 
significa trazer toda es-

trutura do nosso governo 
para mais perto das pesso-
as”, afirmou o governador 
Ronaldo Caiado. 

Na saúde, será possível 
ter acesso a consultas e 
exames oftalmológicos, 
testagem para Covid-19, 
vacinação, ecocardiogra-
ma, eletrocardiograma, 
doppler, cadastro de me-
dula óssea, doação de 
sangue, mamografia e 
exames citopatológicos, 
entre outros serviços. 
Quem visitar os estandes 
terá disponíveis também 
corte de cabelo; registro 
de certidões de nasci-
mento, casamento e de 

óbito; emissão de passa-
porte do idoso; carteira 
do deficiente e carteira 
do autista. Serão entre-
gues 896 cartões do pro-
grama Mães de Goiás, no 
valor de R$ 250 mensais, 
e 1 mil cartões do progra-
ma Pra Ter Onde Morar – 
Aluguel Social, no valor 
de R$ 350  mensais. 

Novidade, o serviço 
de consultoria financeira 
e planejamento estará 
disponível para micro e 

pequenos empresários da 
região, assim como o ca-
dastramento e renovação 
da carteira do artesão. 
Para o público em geral, 
serão ofertadas 4200 va-
gas de emprego, além 
de cursos profissionali-
zantes. Já a Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) vai entregar bene-
fícios como andadores, 
bengalas, kits de fraldas 
descartáveis geriátrica 
e infantil (para crianças 

com até dois anos de ida-
de), leites especiais (para 
crianças com até um ano), 
cadeiras de rodas padrão 
e higiênica, muletas, col-
chões caixa de ovo e en-
xovais de bebê para ges-
tantes e mães de crianças 
com até um mês de vida. 

Nos guichês do Vapt 
Vupt, serão disponibiliza-
dos serviços do Detran, 
Saneago, Secretaria da 
Economia e Ipasgo, como 
parcelamento do IPVA e 

emissão da 1° e 2° via do 
CPF. Já no Expresso Totem, 
os cidadãos poderão aces-
sar mais de 20 opções di-
gitais, como impressão da 
2ª via da fatura de água, 
consulta de débitos, entre 
outros. “Vamos levar a For-
mosa o Mutirão completo 
e atender o maior número 
possível de pessoas. Não é 
necessário fazer nenhum 
tipo de agendamento, é só 
chegar e pegar a senha”, 
explicou o coordenador do 
Mutirão, Paulo Ortegal. 

Nas duas últimas edi-
ções do Mutirão Governo 
de Goiás, em Luziânia e 
Valparaíso, foram realiza-
dos mais de 170 mil aten-
dimentos. Em Formosa, a 
estrutura será montada 
na Avenida José Lobo, nú-
mero 26, no Jardim Cali-
fórnia. Os atendimentos 
gerais começam às 8 ho-
ras da manhã de sábado, 
no entanto, o serviço de 
emissão de carteira de 
identidade estará dispo-
nível no local já partir da 
tarde de sexta-feira, 17. 
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Formosa: 8ª edição do Mutirão Governo de Goiás oferece 4200 vagas de 
emprego e entrega 896 cartões do programa Mães de Goiás, no valor de R$ 250

Mutirão realizado pelo Governo do estado 
será nos dias 18 e 19 de junho, sábado 
e domingo, no Jardim Califórnia, no 
município do entorno do distrito Federal. 
Serão entregues quase 2 mil cartões dos 
programas Mães de Goiás e Aluguel Social 
e evento terá a oferta 4200 vagas de emprego
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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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ApArecidense/Adfego

Aparecida sedia taça de futebol 
de amputados no fim de semana
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com seis equipes de 
diferentes regiões do 
Brasil, a competição 

será realiza em dois com-
plexos esportivos até o 
próximo sábado,18.

Na quinta-feira,16, será 
realizado o conselho técni-
co e sorteio dos jogos. No 
mesmo dia, às 15h, será 
iniciada oficialmente a Taça 
Aparecida de Futebol de 
Amputados com jogos na 
Arena Ilha do Esporte, no 

Jardim Maria Inês. Na sexta, 
17, as partidas serão dispu-
tadas no mesmo local.

“Estamos prestando 
todo apoio e garantindo 
suporte para que a com-
petição seja realizada com 
sucesso em nossa cidade. 
Nossa gestão, através do 
prefeito Vilmar, incentiva 
e apoia todas as modalida-
des esportivas, nossa cida-
de tem se destacando no 
cenário esportivo graças 

ao trabalho e talento de 
centenas de atletas”, apon-
ta o secretário municipal 
de Esporte, Lazer e Juven-
tude, Gerfeson Aragão.

No sábado,18, serão 
disputadas as semifinais 
e final da competição no 
Complexo Esportivo Gra-
mados, no Conjunto Bela 
Morada. Os campeões se-
rão premiados com me-
dalhas e troféus.

Aparecidense/Adfego, 

Pantanal F.C – MS, MDA-
-MG, Faro-RJ, MS, Assama-
-PR e Assama Maringá são 
os times confirmados na 
Taça Aparecida de Futebol 
de Amputados 2022.

Aparecidense
O time de amputados 

da aparecidense foi fun-
dado em 2016. A equipe, 
que representa Apareci-
da de Goiânia em várias 
competições nacionais, foi 

vice-campeã brasileiro em 
2017. Alguns atletas como 
Rogério Vidal e o goleiro 
Dedeu já serviram à sele-
ção brasileira da modali-
dade. Dedeu, inclusive, foi 
campeão da Copa América 
com a amarelinha.

Hoje, a Aparecidense 
e a Adfego fizeram uma 
fusão. Com isso, Apareci-
dense/Adfego é o único 
time de amputados do 
Estado de Goiás.

Aparecida 
de Goiânia, 
através da 
Secretaria 
Municipal de 
Esporte, Lazer 
e Juventude 
(Semel), sedia 
entre 16 e 18 
junho a Taça 
Aparecida de 
Futebol de 
Amputados
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