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EM ANÁLISE

CÂMARA DE 
GOIÂNIA

Medalhas com 
nomes de Iris 

Rezende e 
Maguito Vilela são 

apreciadas na CCJ
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MAIS dE 150 MIL pESSoAS

SEgurANçA púbLIcA 8ª EdIção

Nos quatro primeiros dias, imersão em tecnologia e empreendedorismo inovador 
recebeu público quase três vezes maior do que edição presencial de 2019

Ministra exaltou 
que, desde 2020, 
não há casos de 
feminicídio de 
mulheres assistidas 
por unidade 
especializada 
e considerou 
Caiado “grande 
parceiro do 
nosso ministério”    
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Com milhares de visitas 
diárias e acontecendo de 

maneira crescente, o Portal 
da Alego tem aproximado a 
população dos trabalhos da 

Casa e se destacado como 
instrumento preferencial 

do público que quer saber 
sobre o trabalho dos 

deputados. O site recebeu 
95 mil visitas e teve 213 mil 

páginas visualizadas em maio, 
registrando um aumento em 

relação a abril
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RONAlDO CAIADO CElEbRA RECORDE 
DE públICO DA 4ª CAMpus pARty GOIás

MINIstRA CRIstIANE bRIttO 
ENtREGA vIAtuRAs DO bAtAlhãO 
MARIA DA pENhA, O 1º DO bRAsIl

pORtAl DA AlEGO vEM sE DEstACANDO 
COMO fERRAMENtA DE tRANspARêNCIA
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Bolsonaro 
jogou a toalha?

o presidente não admite outra possi-
blidade que não seja a reeleição. Age 
assim desde que tomou posse. Mas 
vem agindo contra as regras do ma-
nual do bom candidato. Insiste arru-
mando confusão para que as pessoas 
esqueçam a anterior. Fala coisas sem 
consistência e, agora, o mais grave: 
radicaliza na tentativa de debater pu-
blicamente com o seu principal adver-
sário. o grande problema é que está 
perdendo a pauta. em sua última live, 
foi rebater uma declaração de Lula 
sobre desmatamento da Amazônia, a 
partir da confirmação dos assassina-
tos de dom Phillips e Bruno Araújo. 
Não faz muito sentido forçar o deba-
te justamente quando perde espaço 
para Lula. Faria sentido sim, se hou-
vesse outra estratégia para, em pa-
ralelo, avançar em fatias de eleitores 
onde há forte rejeição. do seu mo-
deo desajeitado, Bolsonaro passa a 
mensagem de que já está aceitando 
uma possível derrota. ou não?

Meia verdade
Cresce o discurso de que qualquer can-
didato que conseguir tirar Lula ou Bol-
sonaro do segundo turno pode vencer 
a eleição. Não é isso que mostram as 
pesquisas. Sempre elas. Bolsonaro é 
que gera essa expectativa, por convi-
ver com uma rejeição de mais da me-
tade do eleitorado. Não é o que acon-
tece com Lula. o petista conseguiu 
reduzir a sua rejeição em 20 pontos e 
é viável, em qualquer situação. Pode 
aparecer alguém crescendo durante a 
campanha, como Pablo Marçal (Pros). 
Há expectativa, também, sobre cresci-
mento de Simone Tebet (MdB). É algo 
possível. Pouco provável. Mas possível. 

Baldy avança

o ex-ministro Alexandre Baldy (PP) se-
gue articulando com a base caiadista, 
tentando fortalecer sua pré-cndidatura 
ao Senado. dione Araújo (UB), de Itum-
biara, é uma das mais recentes conquis-
tas. Baldy acredita na força do partido, 
tradicional no interior do estado, e nos 
bons resultados obtidos em 2018. Muito 
embora tenha perdido o senador Van-
derlan Cardoso para o PSd e o deputado 
Professor Alcides para o PL. 

lisauer espera
o presidente da Alego fez o que mandava 
a cartilha. Conseguiu apoio de colegas, de 
um grupo importante de vereadores de 
Goiânia, de lideranças do interior e da uni-
dade do seu partido, o PSd. É favorito para 
compor a chapa governista, ao lado de Ro-
naldo Caiado (UB) e daniel Vilela (MdB). 
Mesmo com as conversas avançadas, 
sabe que é hora de aguradar o momento 
oportuno para os devidos anúncios. 

Marconi conversa
o ex-governador Marconi Perillo (PSdB) 
tenta  manter mistério sobre seu projeto po-
lítico para outubro. Tudo indica que será can-
didato a governador pela quinta vez. Venceu 
Íris Rezende (MdB), em 1998, 2010 e 2014, 
e Maguito Vilela (MdB). Marconi acena para 
Luiz do Carmo (PSC) para concorrer ao Se-
nado. Segue buscando unidade interna no 
PSdB e tem namoro com as forças lulistas. 
Tudo vai ficar para a última hora. 

a nova toga 1
Lamentável que o ministro Kássio Nunes 
Marques tenha feito um giro turístico e es-
portivo pela europa, bancado por um es-
critório de advocacia. em qualquer país com 
o mínimo de senso de civilidade, provocaria 
questionamentos difíceis de escapar. É assim 
que a nova política vai querer mudar o STF?

a nova toga 2
o noviço André Mendonça avançou sobre 
processo relatado pelo decano Gilmar Men-
des, para tratar de ICMS dos combustíveis, 
assunto de interesse do governo central. 
Mendes não reagiu publicamente. Mas a ou-
sadia está anotada. Muito provavelmente 
pra ser cobrada em futuro próximo. 

pt taMBéM espera
o diretória estadual do PT prioriza a forma 
das chapas de deputado federal e estadual 
para as eleições de outubro. A chapa majo-
ritária, a ser integrada ou apoiada pelo PT, 
depende do aval e da definição da direção 
nacional. o menos provável é o nome de 
Wolmir Amado (PT) como candidato a go-
vernador. As opções que continuam à mesa 
são José eliton (PSB), dentro do leque de par-
tidos que apoiam Lula presidente, ou Marconi 
Perillo (PSdB), que poderia ser uma mudança 
radical na trajetória de Lula e do PT em Goiás.

pouca novidade
São oito nomes colocados para a disputad 
pelo Governo de Goiás em 2022. Quatro 
deles não são novidade, já disputaram em 
outras vezes: Ronaldo Caiado (UB), Marconi 
Perillo (PSdB). José elliton (PSB) e Wesley 
Garcia (PSoL). entre os “calouros”, melhor 
posição para Gustavo Mendanha (Patriota).

apostas 2022
As pesquisas, sempre elas, apontam para 
favoritismo, hoje, para a reeleição de Ro-
naldo Caiado (UB). Mas as mesmas pes-
quisas, sempre elas, mostram um quadro 
aberto, com forte indicação de segundo 
turno, e possibilidade para que Gustavo 
Mendanha (Patriota) e Marconi Perillo 
(PSdB) cheguem lá. Costumo lembrar que 
toda eleição tem sua própria história. em 
1994, Caiado liderou as pesquisas e foi 
superado na reta final por Lúcia Vânia e 
Maguito Vilela, que disputaram o segun-
do turno. Mas é uma condição totalmente 
diferente. Principalmente porque a estru-
tura maior está hoje nas mãos de Caiado. 

eM ciMa da hora?
A Prefeitura de Goiânia iniciou o ano com a 
polêmica em torno da planta de valores para 
a cobrança do IPTU. Houve correção de va-
lores e o compromisso em alterar o Código 
Tributário para corrigir o que foi considerado 
injusto. Mais alguns dias e serão quatro me-
ses de espera. em seguida, a Câmara entra 
em férias. e existe o prazo de setembro para 
aprovação das mudanças para valer no ano 
que vem. Será que um rolo compressor está 
sendo prearado? ou não?

divino presencial
A cidade de Trindade estará literal-
mente em festa a partir desta semana. 
5 milhões de visitantes são esperados 
para a Festa do divino Pai eterno, 
o maior evento religioso do Centro
-oeste e que volta a ser presencial, 
depois de dois anos com experiência 
virtual, em função da pandemia. Tra-
dicionalmente, políticos aproveitam 
a concentração do final da festa para 
pronunciamentos importantes. Princi-
palmente em ano de eleição. 

Mais Música goiana

o jornalista Marcos Gomes continua 
investindo em produções que resga-
tam a memória de momentos culturais 
importantes de Goiânia. No último sá-
bado, lançou “Noites Memoráveis da 
Música Goiana”, lembrando um show 
importante que reuniu João Caetano, 
Marcelo Barra, Pádua, Maria eugênia, 
Fernando Perillo e ely Camargo. o do-
cumentário está disponível no canal 
do jornalista Marcos Gomes, que tam-
bém está sendo lançado no YouTube. 

chico eM turnê
depois de Milton Nascimento, agora é 
a vez de Chico Buarque anunciar nova 
turnê. “Que Tal Um Samba?” é a nova 
música de Chico, que está nas platafor-
mas digitais. A turnê de Chico vai passar 
por 11 capitais brasileiras e é a primeira 
depois de “Caravanas”, de 2017 

por que?
A liberdade para a composição de chapa 
pode ser a receita do sucesso ou fracasso 
da aliança Lula-Marconi em Goiás.

“Sempre é pouco quando 
não é demais”  (Arnaldo Antunes)
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Ronaldo Caiado celebra recorde de público da 4ª 
Campus Party Goiás, que já atraiu 150 mil pessoas

com recorde de públi-
co, termina neste do-
mingo (19/06) a quar-

ta edição do maior evento 
de tecnologia do Estado, 
a Campus Party Goiás. Até 
a cerimônia oficial de en-
cerramento, na noite deste 
sábado (18/06), mais de 
150 mil pessoas já passa-
ram pela estrutura mon-
tada no Passeio das Águas 
Shopping, em Goiânia. O 
público deste ano deve 
ser três vezes superior ao 
registrado em 2019, que 
foi de 60 mil. “No ano que 
vem, estaremos todos aqui 
de novo, e com muito mais 
gente”, projetou o governa-
dor Ronaldo Caiado. 

Durante a solenidade, 
marcada pela premia-
ção de vários projetos, o 
governador destacou a 
criatividade e a inovação 
como protagonistas na 
construção de um futuro 
melhor. Também comen-
tou seus planos pessoais 
na condução do Estado. 
“O que quero é entre-
gar a melhor educação, 
não só do país, porque 
já somos primeiro lugar. 
Quero Goiás disputando 
com países na Ásia, sendo 

referência nessa área da 
tecnologia”, afirmou. 

A declaração de Caiado 
antecedeu o anúncio da 
premiação do Hackathon 
Low Code, uma competi-
ção que abrangeu alunos 
da rede pública estadual 
de ensino. O desafio era 
desenvolver competên-
cias do pensamento com-
putacional e habilidades 
de programação e em-
preendedorismo. Os ven-
cedores foram as equipes 
CEPIDiscovery (1º), Tech 
Ninjas (2º) e Pegasus (3º). 
Cada integrante ganhou 
computadores recondi-
cionados pelo programa 
Sukatech e bolsas de ini-
ciação científica, no valor 
mensal de R$ 100, pelo 
prazo de 12 meses, expe-
didas pelo Centro de Ex-
celência em Inteligência 
Artificial (Ceia). 

A coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS) e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goi-
ás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado, desta-
cou a função social do 
evento. De acordo com 
ela, é gratificante ver alu-

nos de escolas públicas 
desenvolvendo habilida-
des e empreendendo. “O 
que vimos aqui é tecnolo-
gia e investimento do Es-
tado. Depois que a Cam-
pus Party acaba, fica todo 
um legado. Fica o social, 
com os [laboratórios de 
tecnologia] Include, as 
Escolas do Futuro. O Go-
verno de Goiás não para.”

“Energia de 
Goiás emociona”

O presidente do Insti-
tuto Campus Party, Fran-
cesco Farruggia, lembrou 
que esse festival tecno-
lógico gira o mundo in-
teiro e já teve edições 
realizadas em diversos 
países. Mas, no Brasil, 
especificamente em ter-
ritório goiano, o clima 

é diferente. “A gente se 
emociona com a ener-
gia que tem em Goiás, 
é a maior que já vimos”, 
comentou sobre o públi-
co. “Estamos fazendo de 
Goiás um polo de atra-
ção para outros Estados.”

O secretário-geral de 
Governo, Adriano da Rocha 
Lima, explicou o motivo de 
a Campus Party fazer tanto 
sucesso em Goiás. “Nosso 
público tem espírito em-
preendedor muito forte, 
mas não encontrava cami-
nho para desenvolver isso. 
E esse evento é um marco. 
Criamos um ecossistema 
que coloca o Estado em 
posição de destaque na-
cional”, resumiu. 

O secretário de De-
senvolvimento e Inova-
ção, Marcio Cesar Pereira, 
chamou a atenção para 

dois pontos marcantes 
na edição 2022, definida 
por ele como a melhor 
já realizada. “Foram ini-
ciativas fantásticas do 
governo: os Embaixa-
dores da Inovação, cujo 
edital está aberto até 22 
de julho, e Hackathon 
Low Code”, comentou. Ele 
também classificou como 
impressionante o público 
presente. “Ver esse mun-
daréu de gente curtindo 
tecnologia é gratificante.”

O Embaixadores da 
Inovação, mencionado 
pelo secretário, foi lança-
do pela Sedi e a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (Fapeg). 
A ação busca contribuir 
para geração de novos 
negócios por meio do 
fortalecimento do ecos-
sistema empreendedor. 

As inscrições podem ser 
feitas no site embaixa-
doresdainovacao.go.gov.
br. Serão selecionados 30 
embaixadores para dez 
regiões do Estado de Goi-
ás. Eles receberão bolsas 
de R$ 3 mil (juniores) e 
R$ 4 mil (plenos). 

A Campus Party Goiás 
é realizada desde 2019. 
Devido à pandemia de Co-
vid-19, nos últimos dois 
anos as edições foram re-
motas. Agora, retomou as 
atividades presenciais. A 
área Open, espaço gratuito 
e aberto ao público, man-
tém programação neste 
domingo até às 16h. No 
espaço, visitantes podem 
conhecer mais sobre o uni-
verso maker, novos proje-
tos e políticas públicas de 
tecnologia e de robótica, 
entre outras iniciativas

Nos quatro primeiros dias, 
imersão em tecnologia e 
empreendedorismo inovador recebeu 
público quase três vezes maior do 
que edição presencial de 2019
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Governador Ronaldo Caiado participa do encerramento oficial da Campus Party Goiás, maior evento de tecnologia do Estado

segurança

Ministra Cristiane Britto entrega viaturas do 
Batalhão Maria da Penha, o primeiro do Brasil

O governador Ronaldo Caia-
do participou, neste sábado 
(18/6), da entrega de seis 
viaturas ao Batalhão Maria 
da Penha em solenidade do 
programa de Equipagem e 
de Modernização da Infra-
estrutura dos Órgãos, das 
Entidades e das Instâncias 
Colegiadas de Promoção e 

de Defesa dos Direitos Hu-
manos (Pró-DH), do governo 
federal. O ato, na sede da 
Conab, em Goiânia, contou 
com a presença da Minis-
tra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos 
(MMFDH), Cristiane Britto.

“Primeira unidade da fe-
deração, o Batalhão Maria 

da Penha de Goiás é refe-
rência no nosso Brasil. Hoje, 
recebi a feliz notícia de que, 
desde sua criação, em 2020, 
não perdemos nenhuma 
mulher para o feminicídio. 
Isso significa que essa polí-
tica funciona e por isso pre-
cisamos investir”, salientou a 
ministra. “Vocês são os anjos 
da guarda daquela mulher 
que tem medida protetiva, 
precisa reconstruir sua vida, 
mas teme por sua seguran-
ça. Se depender de nós es-
ses agressores não vão ter 
tranquilidade”, afirmou.

O valor do convênio é 
de R$1.150.000,00. “Quero 
aplaudir a ministra Cristia-
ne e o governo federal pela 
iniciativa em parceria com o 
Governo de Goiás”, exaltou 
Caiado, que frisou que Goi-
ás é o único Estado no País 
a ter um Batalhão Maria da 
Penha. “Aqui não fechamos 
os olhos, nem jogamos para 
debaixo do tapete. Se em 
outros Estados dizem que 
‘em briga de marido e mu-
lher não se mete a colher’, 
aqui nós metemos a alge-
ma”, asseverou o governador. 

Cristiane também classificou 
Caiado como “grande par-
ceiro do nosso ministério”. 
“Fico feliz de saber que aqui 
em Goiás vocês entenderam 
que a pauta da criança e da 
mulher é suprapartidária”.

Com objetivo de dar apli-
cabilidade ao dispositivo 
de mesmo nome e prestar 
atendimento eficaz às mu-
lheres vítimas de violência 
no Estado, o Batalhão Maria 
da Penha foi criado com a 
lei nº 20.868, sancionada 
por Caiado em outubro de 
2020. “Isso mostra a manei-

ra como o combate é dura-
mente feito contra a inci-
dência desta covardia, com 
inteligência, comando e 
controle das nossas polícias. 
Fico imensamente satisfei-
to em saber que agimos e 
estamos à frente de outros 
Estados da federação”, res-
saltou o líder do Executivo 
goiano, parabenizado pelo 
deputado federal Delegado 
Waldir. “Nunca tivemos na 
história de Goiás um gover-
nador tão preocupado com 
a família”, disse o represen-
tante do Legislativo.

Ministra exaltou que, desde 2020, não há 
casos de feminicídio de mulheres assistidas 
por unidade especializada e considerou 
Caiado “grande parceiro do nosso ministério”.
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Balanço de acessos

Site da Alego vem se destacando 
como ferramenta de transparência

toda a estrutura de 
comunicação do Par-
lamento goiano tem 

como objetivo principal 
conferir mais transparência 
aos atos da Casa. Contribuir 
para que a sociedade se in-

teresse pelos temas em de-
bate na Assembleia é uma 
das tarefas desempenhadas 
pelo Portal da Alego, que, 
em maio deste ano, recebeu 
94.913 visitas e teve um 
total de 213.877 páginas 
visualizadas. A informação 
é da Diretoria de Tecnolo-
gia da Informação (DTI), que 
fornece, mensalmente, um 
relatório sobre os acessos 
ao Portal institucional. Os 
dados também apontam 
que as buscas pelo sítio 
eletrônico aumentaram de 
abril para maio.

Com milhares de visitas 

diárias e acontecendo de 
maneira crescente, o Portal 
da Alego tem aproximado 
a população goiana dos 
trabalhos do Parlamento e 
se destacado como instru-
mento preferencial do pú-
blico que quer saber sobre 
o trabalho dos deputados. 
As Diretorias de Comuni-
cação e de TI têm se dedi-
cado para que o site da As-
sembleia seja aprimorado 
de maneira constante.

Por meio do trabalho 
realizado pela Agência As-
sembleia de Notícias, a Di-
retoria de Comunicação se 

dedica a publicar, em tempo 
real, tudo o que acontece 
no Legislativo, garantindo 
transparência e acesso à in-
formação, essenciais para a 
consolidação do regime de-
mocrático e para a boa ges-
tão pública. Já a Diretoria de 
Tecnologia da Informação 
se empenha a encontrar 
soluções e aplicar recursos 
de computação para que 
os usuários do site tenham 
uma experiência de visita-
ção cada vez mais eficiente.

Na perspectiva do pre-
sidente da Casa de Leis, 
Lissauer Vieira (PSD), ao 

disponibilizar informações, 
de forma clara e simplifica-
da, sobre todas as etapas da 
tramitação dos processos 
legislativos, debates, acon-
tecimentos e sobre a atu-
ação dos parlamentares, o 
Legislativo goiano cumpre 
com o princípio da Transpa-
rência, um dos fundamentos 
que a Constituição Federal 
estabelece para toda a Ad-
ministração Pública.

“Sem dúvida, esse é um 
resultado extremamente 
positivo e que reforça, mais 
uma vez, que estamos no ca-
minho certo, ou seja, no ca-
minho da transparência e do 
compromisso público. Além 
disso, esse aumento cres-
cente no número de acessos 
ao site da Alego também 
vem evidenciar o interesse 
dos cidadãos goianos por 
todos os temas, pautas e 
projetos que trarão impacto 
na vida deles. É justamente 
isso que almejamos: ampla 
participação e maior proxi-
midade de toda a população 
do estado de Goiás com o 
Poder Legislativo”.

Transparência
Os usuários interessados 

em acompanhar o trabalho 
dos deputados e fiscalizar a 
situação administrativa do 

Legislativo estadual encon-
tram no Portal da Transpa-
rência informações sobre 
Processos Legislativos, Diá-
rios da Assembleia, Despe-
sas com Pessoal, Licitações, 
Diárias, Verbas Indenizató-
rias, Orçamento, Requeri-
mentos, Contratos e convê-
nios, Sessões Legislativas, 
Gestão Fiscal, Programas e 
Ações, Execução Orçamen-
tária, Expedientes e Despe-
sas com Veículos.

No mês de maio, os 15 
serviços disponíveis na se-
ção de Transparência ob-
tiveram a maior parte dos 
acessos. No total, foram so-
madas 25.570 visitas, sendo 
19.045 na seção onde estão 
disponíveis, na íntegra, os 
processos legislativos, con-
forme são apreciados e vo-
tados pelos parlamentares. 
Em segundo lugar estão os 
Diários da Assembleia, que 
receberam 2.585 cliques. 

Dentre as visitas, 2.177 
foram registradas na seção 
que torna públicas as des-
pesas da Casa com pessoal. 
Nesse espaço, em conformi-
dade com a Lei de Acesso à 
Informação (LAI), o visitante 
encontra um quadro deta-
lhado dos pagamentos rea-
lizados a servidores, estagi-
ários e parlamentares.

Com milhares 
de visitas diárias 
e acontecendo 
de maneira 
crescente, o 
Portal da Alego 
tem aproximado 
a população 
dos trabalhos 
da Casa e se 
destacado como 
instrumento 
preferencial do 
público que quer 
saber sobre o 
trabalho dos 
deputados
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 Para o presidente Lissauer Vieira, esse desempenho sugere que o Legislativo goiano 
está no caminho certo, que é o da transparência e o do compromisso público

eM anÁlise na cÂMaRa de GoiÂnia

Medalhas com nomes de Iris Rezende 
e Maguito Vilela são apreciadas na CCJ

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câ-
mara de Goiânia analisou 
decretos legislativos que 
criam mais duas honra-
rias no âmbito da Casa: 
Medalha Iris Rezende 
Machado e Medalha Luiz 
Alberto Maguito Vilela.

De iniciativa do verea-
dor Anderson Sales - Bokão 
(PRTB), a Medalha Iris Re-
zende deverá ser conferi-
da a 35 cidadãos que se 

destacarem em qualquer 
área de atuação em prol 
dos goianienses, indicados 
pelos 35 vereadores. A ho-

menagem se dará anual-
mente em Sessão Solene, 
a ser realizada no dia 9 
de novembro – data de 

falecimento do ex-prefei-
to e ex-governador.

Segundo o parlamen-
tar, essa é uma maneira 

de eternizar Iris na his-
tória de Goiânia. “A bio-
grafia de Iris Rezende se 
confunde com a história 
da nossa capital e do 
nosso estado”, afirma.

Antes da aprovação, 
a comissão devolveu a 
matéria ao autor, para 
que especifique critérios 
de escolha dos 35 cida-
dãos que serão contem-
plados com a honraria.

Medalha 
Maguito Vilela

Já a Medalha Maguito 
Vilela é proposta pelo 
vereador Dr. Gian (MDB). 
A ideia é homenagear, 
todos os anos, gestores 
públicos que “tenham 
demonstrado alta efici-
ência no desempenho 

de seus trabalhos no 
município de Goiânia, 
a exemplo do brilhante 
político que dá nome à 
homenagem”, explica.

“O legado de Maguito 
Vilela é gigante e confir-
ma ser protagonista de 
uma vida dedicada ao 
povo goiano, com paixão 
e dedicação em servir as 
pessoas por meio da admi-
nistração pública”, diz Gian, 
justificando que o político 
merece ser lembrado por 
sua trajetória como verea-
dor em Goiânia, deputado 
estadual e federal, gover-
nador de Goiás, senador e 
prefeito de Aparecida de 
Goiânia. Maguito morreu 
em 13 de janeiro de 2021.

A matéria segue agora 
para análise em Plenário.
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A criação das honrarias que levam o nome dos dois segue para apreciação em plenário 

os dois políticos 
goianos com 
projeção no cenário 
nacional faleceram 
no ano passado
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Feira Gaúcha
o Buriti Shopping sedia até o dia 
30 de junho, a Feira Gaúcha. Nos 

estantes montados no Piso Térreo, 
em frente à C&A, o público terá a 

oportunidade de conhecer mais sobre 
a cultura de uma das regiões mais 

frias do País. No local, os visitantes 
vão encontrar artigos de decoração, 

queijos especiais, doces típicos do 
local, cuias para chimarrão, facas, além 

de roupas e acessórios. A entrada é 
gratuita. o funcionamento da feira é de 
segunda a sábado, das 10h às 22h e aos 

domingos das 14h às 20h.

casa cor 2022
Caminhando lado a lado, a 

arquitetura se reinventa e se 
transforma todos anos em função 

de permanecer no momento em 
que a sociedade vive. Isso, pelo 

fato de que ela é uma ferramenta 
que oferece às pessoas o que elas 
almejam no lugar mais íntimo de 
sua realidade: os lares. Após dois 
anos pandêmicos, essa busca se 

resume em um movimento de cura 
e bem-estar, repensando assim os 

ambientes residenciais. Novamente, 
a saúde física e mental é colocada em 

posição de destaque na criação dos 
‘cenários’.os arquitetos e designers 

de interiores participantes da mostra 
CASACoR Goiás 2022 propõem em 

seus ambientes as novas tendências 
e inspiram o público a recriar-nas em 

seus lares. dentre elas, citamos: a 
integração dos ambientes e o design 

biofílico.

caMPUs ParTY
o Passeio das Águas Shopping 

preparou uma programação especial 
durante a realização da Campus 
Party Goiás, que prossegue até 

domingo no centro de compras. 
Para integrar os seus clientes a essas 

atividades montou na praça de 
alimentação o “Palco Passeio Pelo 
Futuro”, onde acontecem jogos de 
dança eletrônica e apresentações 
de bandas de música. No sábado, 
19/06, das 16h às 17h30, acontece 

uma atração especial: a apresentação 
da orquestra Sinfônica Jovem de 

Goiás. o repertório será focado em 
músicas de games, animes, desenhos 

animados e filmes. E o melhor: tudo 
grátis para quem visitar o Shopping.

Aniversário - Na última 
quarta-feira aconteceu 
o aniversário do Médico 
Wandervan Antônio 
Azevedo, na ocasião 
sua esposa Mariana 
Naves dias do Carmo 
Azevedo e os filhos João 
Antônio Naves dias 
Azevedo, Leonora Naves 
dias Azevedo e Laura 
Naves dias Azevedo 
recepcionaram os 
convidados no evento 
que teve decoração do 
profissional Davidson 
Marques e Show da dupla 
Paulo e Nathan.

O que virá amanhã 
-  Até o dia 30 de junho, 
quem passar pela praça 
central de eventos 
do Mega Moda Park 
poderá conhecer alguns 
looks da coleção “o que 
virá amanhã” assinada 
pela estilista Naya 
Violeta, e que foram 
apresentados no início 
do mês no SPFW. Na 
foto, Tassia Carvalho, 
Gerente de Marketing 
do Mega Moda, com 
Naya Violeta.

Arraiá solidário anjos - Enfim o São João! O mês de junho 
chegou e trouxe com ele a magia das festas juninas. Já imaginou 
aliar toda a alegria das festas com doações? Pois bem, o Grupo 
Anjos aproveitou as comemorações para arrecadar donativos 
e distribuir para famílias carentes de todo o estado. o Arraiá 
do Anjos ocorre no dia 23 de junho, quinta-feira, a partir das 
17h na Bigbox Crossfit. Os ingressos são vendidos até o dia 20 
por apenas R$ 5 e após a data, por R$ 10. o valor arrecadado 
com a venda dos ingressos e com a venda das barracas de 
comida que estarão disponíveis no dia serão revertidos em 
cestas básicas e distribuídas para pessoas que vivem em 
situação de vulnerabilidade. “estamos ansiosos e otimistas 
com as arrecadações. Será um momento de diversão e amor ao 
próximo”, diz Ludmilla Guimarães idealizadora do Grupo Anjos.

BBQ MIX - o maior festival de carne assada, BBQ Mix, 
acontece no próximo dia 3 de julho, no estacionamento 
do estádio Serra dourada.  Para um dos maiores 
churrascos do mundo está confirmado um time composto 
por  profissionais de referência no meio gastronômico, 
como Jimmy ogro, Vitor Bourguignon e também chefes 
mulheres, que prometem oferecer ao público uma 
experiência única com os melhores cortes de carne.   entre 
as mulheres está Júlia Carvalho, especialista em diferentes 
tipos de preparo de carnes para churrasco como parilla, 
fogo de chão, varal e defumação.
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mutirão governo de goiás

“Com Caiado governador, o Entorno não 
será mais esquecido”, garante Gracinha

A presidente de honra 
da OVG e coorde-
nadora do Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, acompanhou neste 
sábado (18/6) as ativida-
des da oitava edição do 
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. 
Pela terceira vez em 2022, 
a região do Entorno do 
Distrito Federal recebeu 
o evento, e até domingo 
(19/6) oferecerá atendi-
mentos aos moradores de 
Formosa, Planaltina, Água 
Fria de Goiás, Cabeceiras 
e Vila Boa.

“O Goiás Social é uma 
forma de levar toda estru-

tura do Estado diretamen-
te a quem mais precisa, e 
esta é a terceira ação do 
Goiás Social que fazemos 
no Entorno, apenas nas 
últimas semanas. Nos úl-
timos governos, o Entorno 
era esquecido, o que gerou 
muita insatisfação e até 
desconexão com o restan-
te do Estado. Hoje, é visível 
a melhoria da qualidade 
de vida, fruto de um traba-
lho árduo do governador 
e toda a sua equipe. Com 
Caiado governador, o En-
torno do DF nunca mais 
será esquecido”, afirmou a 
primeira-dama durante a 
abertura do evento.

Em Formosa, a estrutu-
ra está montada na Aveni-
da José Lobo, número 26, 
no Jardim Califórnia. Nas 
duas últimas edições do 

Mutirão Governo de Goiás, 
em Luziânia e Valparaíso, 
foram realizados mais de 
170 mil atendimentos. No 
próximo final de semana, 
mais um evento do Goiás 
Social está marcado para 
acontecer em Águas Lin-
das de Goiás, também na 
região do Entorno. “Mais 
do que nunca, o Entorno 
é, com muito orgulho, de 
Goiás e vamos continuar 
trazendo cada vez mais be-
nefícios e recursos para cá”, 
completou a primeira-dama.

Ao lado de Gracinha na 
abertura do oitavo Muti-
rão, o prefeito de Formosa, 
Gustavo Marques, agrade-
ceu pela parceria com o 
Governo de Goiás e falou 
sobre a importância das 
ações sociais da gestão 
estadual. “Hoje são mais 
de 170 atendimentos, e é 
uma grata satisfação re-
ceber toda essa estrutura 
aqui em Formosa, sabendo 
do olhar atento da primei-
ra-dama e do governador 
à realidade da população, 

fazendo com que os pro-
jetos não sejam em vão e 
que eles realmente pro-
movam a mudança na vida 
das pessoas, de acordo 
com as suas demandas”, 
afirmou o gestor.

Cecília Cristina do Car-
mo, de 38 anos, é uma das 
moradoras formosenses 
que foram até o mutirão 
neste sábado para buscar 
atendimento e também 
para receber o cartão 
Mães de Goiás, programa 
de transferência de renda 

do Governo do Estado que 
garante o valor mensal 
de R$ 250 para mulheres 
com filhos de até seis anos 
de idade. No evento, cerca 
de 900 novas mães vão 
receber o benefício. Em 
entrevista, Cecília conta, 
emocionada, que o dinhei-
ro chega em boa hora e vai 
complementar a alimenta-
ção dos dois filhos. “Esse 
dinheiro vai me ajudar 
bastante, e tenho certeza 
que vai ajudar também 
muitas outras mães”, conta.

Na abertura do Mutirão em Formosa, 
a primeira-dama abriu trabalhos de 
mais uma ação do programa Goiás 
Social que oferece, em um único 
lugar, mais de uma centena 
de serviços gratuitos à população
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Gracinha Caiado abre 8ª edição do Mutirão Governo de Goiás, em mais uma ação do Goiás Social (Fotos: Júnior Guimarães)

trAdição

”Essa festa voltou ainda mais linda”, ressalta governador 
no encerramento das Cavalhadas de Palmeiras de Goiás

O município de Palmeiras 
de Goiás, no Oeste goia-
no, celebrou neste final 
de semana seu 114º ano 
de tradição das Cavalha-
das. Iniciada na sexta-feira 
(17/06), a encenação da 
batalha entre mouros e 
cristãos teve sua conclusão 
neste domingo (19/06), 
com presença do gover-
nador Ronaldo Caiado. As 
festividades fazem parte 
do Circuito de Cavalha-
das, promovido pelo Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado 
de Cultura (Secult). 

Para incentivar a conti-
nuidade da festa iniciada 
em 1908, o Governo de 
Goiás repassou R$ 200 
mil, em 2021 e 2022, para 

a aquisição de vestuário 
para os cavaleiros, acessó-
rios dos festejos, entre ou-
tros custeios. “Nós fizemos 
questão do repasse para 
que eles tivessem condi-
ções de estar aqui”, ressal-
tou o chefe do Executivo.

O governador declarou 
ainda que “para manter a 
tradição, os custos são al-
tos” e a atual gestão valo-
riza a história e cultura do 
Estado. “Faço questão de 
apoiar todos os eventos tu-
rísticos e históricos de Goi-
ás”, comentou. Além disso, 
Caiado elogiou a beleza 
das Cavalhadas: “Tivemos 
essa interrupção durante 
dois anos, mas essa festa 
voltou ainda mais linda”. 

O chefe do Executivo 

acompanhou o desfile de 
cavaleiros, que saiu da 
Praça São Sebastião para 
o Parque de Exposições, 
onde foi realizada a luta 
coreografada entre os dois 
exércitos, com 12 cavalei-
ros de cada lado. Durante 
o percurso de cerca de dois 
quilômetros a pé, Caiado 
interagiu com os morado-
res do município.

“O governador é um 
grande entusiasta da cul-
tura goiana”, afirmou o 
prefeito de Palmeiras de 
Goiás, Vando Vitor, ao agra-
decer pelos investimentos 
no festejo que, além de ser 
uma tradição centenária, 
contribui com a economia 
do município e de toda a 
região. “Para se ter uma 

ideia, desde sexta-feira 
não tem vaga em nenhum 
hotel”, exemplificou.

Tradição familiar
Com apenas 12 anos 

de idade, Larissa Oliveira 
participou pela primeira 
vez do festejo, como por-
ta-bandeira. Ela relatou 
como uma “experiência 
incrível, que deu frio na 
barriga”. A jovem disse 
ainda que ensaiou duran-
te dois meses para assu-
mir a função, uma “tra-
dição que vem de muito 
tempo na família”. 

Participante assíduo 
do evento, o produtor ru-
ral Diego Lopes foi o Im-
perador das Cavalhadas 
neste ano. Emocionado, 

ele comemorou o retor-
no da festividade. “É uma 
satisfação muito grande. 
Meu tataravô foi cava-
leiro, meu avô também, 

minha irmã, tias e primas 
foram Floripes [filha do rei 
mouro]. Toda a família está 
envolvida na paixão pelas 
Cavalhadas”, comentou.

An
dr

é 
Sa

dd
i

Governador Ronaldo Caiado participa do encerramento das Cava-
lhadas em Palmeiras de Goiás, que tem apoio do governo estadual

foi interrompida por dois anos por causa da pandemia. Tradição centenária faz parte do Circuito de 
Cavalhadas do Governo de Goiás e recebeu investimento de R$ 200 mil do estado desde 2021
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Cem anos do rádio no Brasil: das 
emissoras pioneiras até a Era de Ouro

com o surgimento das 
primeiras transmis-
sões de rádio no Bra-

sil (como a da Rádio Clube 
de Pernambuco e a do dia 
7 de setembro de 1922), 
apaixonados pelo novo 
veículo começaram a tra-
balhar em iniciativas que 
resultaram nas primeiras 
emissoras do país. De lá 
para cá, a trajetória do pró-
prio meio de comunicação 
se confunde com a de al-
gumas emissoras pionei-
ras. Uma delas é Rádio So-
ciedade (hoje Rádio MEC).

Emissora da histórica 
transmissão do centenário 
da Independência, a Rá-
dio Sociedade foi criada 
oficialmente no ano de 
1923 no Rio de Janeiro. 
Exatos 365 dias separaram 
a transmissão e a entrada 
no ar da emissora. No meio 
deste período, foi feita uma 
transmissão experimental 
em 1º de maio, e uma lei 
que derrubava a proibição 
da compra de aparelhos de 
rádio foi criada no dia 11 
do mesmo mês.

A Sociedade se destacou 
como pioneira, mas a cria-
ção de maior sucesso no 
final da década de 1920 é 
a da Rádio Mayrink Veiga, 
também do Rio de Janeiro. 
Enquanto a Rádio Socieda-
de focava no caráter edu-
cativo com, inclusive, aulas 
de disciplinas escolares na 
programação, a Mayrink Vei-
ga se dedicava ao chamado 

rádio espetáculo e mudou 
paradigmas na forma de se 
administrar uma emissora e 
entregar conteúdo.

A emissora foi criada 
por Alfredo Mayrink Veiga, 
dono de um dos maio-
res estabelecimentos de 
importação e exportação 
do país. “A emissora foi 
fundada como um balcão 
para que quem compras-
se aparelhos de rádio na 
Casa Mayrink Veiga tivesse 
mais essa opção para sin-
tonizar”, conta a jornalista 
e pesquisadora Paloma da 
Silveira Fleck em entrevis-
ta à Rádio MEC.

A partir dos anos 1930, 
com a regulamentação da 
publicidade do Brasil, a rá-
dio, graças ao processo de 
profissionalização, cresceu 
ainda mais. “Na época, a 
Mayrink Veiga se estrutura 
como um negócio comuni-
cacional. É quando ela vive 

seu período hegemônico e 
é destaque no rádio brasi-
leiro”, completa Paloma.

Fora da então capital 
do Brasil, outras emissoras 
também começavam a se 
destacar. Em São Paulo, a 
iniciativa de maior relevân-
cia no final dos 1920 e iní-
cio de 1930 é a da Rádio Re-
cord. Assim como a Mayrink 
Veiga, a emissora foi fun-
dada por um proprietário 
de um comércio. Álvaro de 
Macedo era proprietário da 
Casa Record, especializada 
na venda de aparelhos de 
rádio e discos.

É no ano de 1931 que 
a história da Record muda 
para sempre. Na época, 
Paulo Machado de Carva-
lho adquire a emissora e 
garante uma periodicida-
de mais regular na progra-
mação. No ano seguinte, o 
movimento que deu iní-
cio a chamada Revolução 

Constitucionalista (que 
aconteceria no ano seguin-
te) foi abraçado pela rádio.

“A Sociedade Rádio 
Record iniciou sua atua-
ção em prol da Revolução 
Constitucionalista antes 
mesmo de ela ser defla-
grada. A cidade de São 
Paulo vinha assistindo a 
manifestações contra a 
ditadura de Getúlio Vargas 
e pró-constituição já há al-
gum tempo. Numa dessas 
manifestações, em con-
fronto com a polícia, qua-
tro estudantes morreram. 
Isso aconteceu em 23 de 
maio de 1932. Outros es-
tudantes, então, ‘invadem’ 
a Rádio Record e leem o 
seu manifesto”, conta a 
professora e pesquisadora 
Maria Elisa Pasqualini.

Dois meses depois, a 
mensagem de renúncia do 
então interventor de São 
Paulo era enviada direta-

mente para a Rádio Record 
e lida no ar. Neste período, a 
emissora ganhou a alcunha 
de “Voz da Revolução”. Foi 
justamente neste período 
que surgiu uma inovação: 
o primeiro jornal falado da 
história do rádio no Brasil.

Também em 1932, com 
a liberação da inserção 
de publicidade em veícu-
los radiofônicos, a Record 
segue o mesmo processo 
de profissionalização da 
Mayrink Veiga em áreas 
como o entretenimento 
(com programas de audi-
tório) e esportivas (em que 
a emissora foi pioneira ao 
transmitir a primeira par-
tida de futebol da história 
do Brasil, entre as seleções 
paulista e carioca).

No Rio Grande do Sul, 
era a Rádio Gaúcha que 
começava a fazer histó-
ria ao reforçar a identi-
dade cultural da região. 

Em 1931, a Rádio Gaú-
cha transmitiu o primeiro 
jogo de futebol na Região 
Sul (entre Grêmio e a se-
leção do Paraná).

No ano seguinte, a Gaú-
cha fez a transmissão da 
Festa da Uva em Caxias do 
Sul e se colocou como voz 
de contraponto à Rádio 
Record na campanha pela 
Revolução Constitucio-
nalista. Com o passar dos 
anos, a Gaúcha passou a 
reforçar o foco na progra-
mação regional e em ou-
vintes do Rio Grande do Sul.

A chegada da 
Rádio Nacional e 
o início da Era de 
Ouro no Brasil

A segunda metade da 
década de 1930 foi de con-
solidação do rádio como 
veículo de comunicação em 
massa. Tanto que, em 1936, 
a Rádio Sociedade, que 
não resistiu às transforma-
ções do período, deixa de 
ser de Edgard Roquette-
-Pinto, passa para as mãos 
do Ministério da Educação 
e muda de nome: se torna 
a Rádio MEC. No sentido 
contrário da MEC, outra 
emissora é criada para 
se tornar hegemônica na 
época: a Rádio Nacional.

No dia 12 de setembro 
de 1936, a Rádio Nacio-
nal entrou no ar. Sediada 
no imponente edifício do 
jornal A Noite, a Nacional 
entrava no ar ao som da 
canção Luar do Sertão, de 
João Pernambuco e Catulo 
da Paixão Cearense. Ini-
cialmente, a Rádio Nacio-
nal segue a trajetória das 
outras emissoras da época.

emissoras 
pioneiras ajudam 
a contar a história 
do rádio no Brasil
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Estúdio da Rádio Nacional do Rio de Janeiro onde as radionovelas eram gravadas, conhecido como “casinha do radioteatro” 

economia

Caixa paga hoje Auxílio Brasil a beneficiários com NIS final 2

A Caixa Econômica Federal 
paga hoje (20) a parcela de 
junho do Auxílio Brasil aos 
beneficiários com Núme-
ro de Inscrição Social (NIS) 
com final 2. O valor mínimo 
do benefício é de R$ 400. As 
datas seguem o modelo do 
Bolsa Família, que pagava 
os beneficiários nos dez úl-

timos dias úteis do mês.
O beneficiário poderá 

consultar informações so-
bre as datas de pagamen-
to, o valor do benefício e a 
composição das parcelas 
em dois aplicativos: Au-
xílio Brasil, desenvolvido 
para o programa social, 
e o aplicativo Caixa Tem, 
usado para acompanhar 
as contas poupança digi-
tais do banco. Atualmente, 
17,5 milhões de famílias 
são atendidas pelo progra-

ma. No início do ano, três 
milhões de famílias foram 
incluídas no Auxílio Brasil.

Auxílio Gás
O Auxílio Gás também 

é pago hoje às famílias re-
gistradas no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚ-
nico), com NIS final 2. Com 
valor de R$ 53 em junho, o 
benefício segue o calendá-
rio regular de pagamentos 
do Auxílio Brasil.

Com duração prevista 
de cinco anos, o programa 
beneficiará 5,5 milhões de 
famílias até o fim de 2026, 
com o pagamento de 50% 
do preço médio do botijão 
de 13 quilos, conforme va-
lor calculado pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) 
nos últimos seis meses.

Pago a cada dois meses, 
o Auxílio Gás tem orçamen-
to de R$ 1,9 bilhão para este 
ano. Só pode fazer parte do 
programa quem está inclu-

ído no CadÚnico e tenha 
pelo menos um membro da 
família que receba o Bene-
fício de Prestação Continu-
ada (BPC). A lei que criou 
o programa definiu que a 
mulher responsável pela fa-
mília terá preferência, assim 
como mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem 

três benefícios básicos e 
seis suplementares, que 

podem ser adicionados 
caso o beneficiário consiga 
um emprego ou tenha um 
filho que se destaque em 
competições esportivas, 
científicas e acadêmicas.

Podem receber o be-
nefício famílias com 
renda per capita de até 
R$ 100, consideradas 
em situação de extrema 
pobreza e aquelas com 
renda per capita de até 
R$ 200, consideradas em 
condição de pobreza.

Valor mínimo para 
cada família é R$ 400
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Brasil faz campanha histórica no 
Mundial de natação paralímpica

o Brasil encerrou nes-
te sábado (18) uma 
campanha histórica 

em uma edição do Mundial 
de natação paralímpica. 
Isto porque na competição 
disputada no Complexo 
de Piscinas Olímpicas de 
Funchal, na Ilha da Madei-
ra (Portugal), a delegação 
brasileira ficou na terceira 
posição geral com 53 me-
dalhas (19 ouros, 10 pratas 
e 24 bronzes).

A primeira posição fi-
cou com a Itália, com 64 
conquistas no total (27 
ouros, 24 pratas, 13 bron-
zes), e a segunda com os 
Estados Unidos, com 40 
medalhas (24 ouros, nove 
pratas e sete bronzes).

“[Estamos] muito felizes 
com os resultados con-
quistados. Foi um trabalho 
árduo, um processo de re-

novação muito grande, e 
um misto com alguns atle-
tas com boa experiência, 
numa troca muito boa que 
contribui para esta cam-
panha, o que nos deixa 
bem confiantes para o que 
pode acontecer nos Jo-
gos Paralímpicos de Paris 
2024. Claro que tem muito 
caminho pela frente, mas 
ficamos confiantes. Temos 
de agradecer a todos os 
clubes, aos treinadores e 
à equipe multidisciplinar 
que deram todo o suporte 
para que pudéssemos rea-
lizar esta campanha histó-
rica”, declarou o diretor de 
Alto Rendimento do Comi-
tê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), Jonas Freire.

Sábado de conquistas
O Brasil chegou ao 

último dia de disputas 

buscando melhorar ainda 
mais uma campanha que 
já era histórica e, para 
que isto fosse possível, a 
conquista de medalhas 
de ouro era fundamental. 
E elas vieram. Primeiro 
com Mariana Gesteira, 
que venceu a prova dos 

50 metros livre da clas-
se S9 com o tempo de 
28s18. Esta foi a terceira 
medalha da brasileira na 
competição, que comen-
tou todo o seu esforço na 
competição: “Eu já estava 
muito cansada, mas tra-
balhei muito a resiliência, 

esta foi a nona vez que 
nadei aqui na Ilha da Ma-
deira, e foi preciso ir bem 
profundo de mim para 
conseguir chegar a este 
resultado. Foi a segunda 
melhor marca pessoal de 
toda a minha vida nesta 
prova. Eu queria muito 

estar aqui, entrei nessa 
prova com a sensação de 
despedida, última caída 
neste ano neste Mundial, 
nesta piscina”.

A outra conquista teve 
como protagonista Gabriel 
Bandeira, nos 100 metros 
borboleta (classe S14) com 
o tempo de 55s02. Apesar 
de não alcançar sua me-
lhor performance, o pau-
lista deixou claro que es-
tava feliz com a conquista: 
“Muito difícil essa prova, 
ainda mais no último dia, 
o tempo que fiz não foi o 
que eu queria, mas estou 
feliz pelo ouro”.

Além dos ouros, o Bra-
sil garantiu no último dia 
de competições da Ilha da 
Madeira uma dobradinha 
brasileira nos 200 metros 
livre da classe S4, com 
Lídia Cruz em segundo 
lugar e Patrícia Santos em 
terceiro, e os bronzes nos 
100 metros livre de Larissa 
Rodrigues na S3 e de Joa-
ninha Neves na S5.

Delegação brasileira ficou na terceira 
posição geral com 53 medalhas

Al
e 

Ca
br

al
/C

PB

A próxima competição aquática será disputada em julho de 2023, em Manchester (Inglaterra)
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