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Prova será realizada na Avenida Presidente Dutra, Jardim Presidente, Região Sudoeste da capital, a partir das 
19h30, com entrada gratuita. Antes da corrida, público poderá assistir a shows de manobras - esporte | 8

terceira etapa do gp de fórmula 200 
começa neSta Sexta-feira (24/06)

festa em louvor ao divino pai eterno

Neste ano a festa deve atrair 5 milhões de pessoas entre 24 de junho e 3 
de julho. Trata-se da maior celebração religiosa da região Centro-Oeste e 

a segunda maior do Brasil. O retorno presencial ocorre após suspensão de 
dois anos devido ao período mais crítico de disseminação do coronavírus

política  |  3

caiado e comitiva retomam 
caminhada da fé até trindade
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SeSSãO OrdInárIA hÍbrIdA

Matérias avançam, em Plenário, 
após sessões ordinária e extra

Os trabalhos ple-
nários da semana 
foram encerrados 

nesta quinta-feira, 23, com 
a aprovação de dez maté-
rias. Dessas, três são oriun-
das da Governadoria do 
Estado e seis são assina-
das por parlamentares da 
Casa. Para esgotar a pauta 
de deliberações, foram ne-
cessárias duas sessões ple-
nárias, sendo uma ordiná-
ria e outra extraordinária. 

Ambas as sessões esti-
veram sob o comando do 
deputado Henrique Aran-
tes (MDB), no exercício da 
presidência. Ao encerrar a 
extra, ele deixou convo-
cada outra extraordinária 

para a próxima segunda-
-feira, 27, em horário re-
gimental, às 15 horas. Os 
encontros seguem sendo 
realizados em formato 
híbrido e conduzidos de 
dentro do plenário Iris Re-
zende, localizado no Palá-
cio Maguito Vilela.

Na sessão ordinária, 
nove proposituras rece-
beram o aval do Plenário. 
Também foi aprovado um 
requerimento de convoca-
ção do secretário estadual 
de Esportes, Henderson 
de Paula Rodrigues, para 
prestar esclarecimentos 
aos deputados do Legisla-
tivo goiano. Já sessão ex-
traordinária, os deputados 

aprovaram, em primeira 
votação, com 21 votos fa-
voráveis e nenhum con-
trário, o projeto de lei nº 
10191/22, da Governado-
ria, que promove altera-
ções no regime previden-
ciário de Goiás.

A matéria sugere mudan-
ças na Lei Complementar nº 
66/2009, a qual institui a 
Goiás Previdência (Goias-
Prev), e revoga dispositi-
vos da Lei Complementar 
nº 161/2020, responsável 

por estabelecer o Regime 
Próprio de Previdência dos 
Servidores Públicos (RPPS). 
A GoiasPrev é gestora do 
RPPS e do Sistema de Pro-
teção Social dos Militares 
(SPSM) no estado.

A matéria, oriunda do 
Executivo, propõe uma 
série de novidades, en-
tre elas, possibilitar à 
autarquia previdenciária 
estadual a concessão de 
empréstimos consigna-
dos aos segurados do 

RPPS. Nesse caso, deve-
rão ser observadas as di-
retrizes específicas esta-
belecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional.

Outra alteração su-
gerida é o aumento de 
1,1% para 1,5%, da taxa 
de administração inci-
dente sobre o somatório 
da remuneração de con-
tribuição de todos os ser-
vidores e militares ativos 
vinculados ao RPPS-GO e 
ao SPSM-GO. A cobrança 

visa custeio de despesas 
correntes e de capital ne-
cessárias à organização 
e ao seu funcionamento, 
inclusive à conservação 
do patrimônio.

Tendo em vista a con-
tratação de plataforma 
digital para acesso aos da-
dos do Sistema Nacional 
de Informações de Regis-
tro Civil (SIRC), que capta 
e trata dados dos registros 
civis do Brasil, o texto em 
questão também revoga 
o dispositivo da Lei Com-
plementar nº 161/2020, 
que obriga pensionistas a 
comparecerem presencial-
mente em cartórios para 
buscarem segunda via de 
certidões para comprovar 
manutenção de estado ci-
vil e a condição de depen-
dentes previdenciários.

Além disso, a matéria 
também prevê mudan-
ça nas denominações do 
Conselho Estadual de Pre-
vidência e do Conselho 
Fiscal, os quais passam a 
se chamar Conselho De-
liberativo da GoiasPrev 
(CDG) e Conselho Fiscal da 
GoiasPrev (CFG). 

A Alego realizou duas sessões nesta 
quinta-feira, 23, sendo uma ordinária 
e outra extraordinária. destaque para 
o aval do Plenário, em 1ª votação, 
ao projeto da Governadoria que faz 
mudanças na GoiasPrev e no Regime 
de Previdência dos Servidores (RPPS)
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A próxima sessão extrordinária será realizada na segunda-feira, 27, às 15 horas.

CâmArA munICIPAL de APAreCIdA

Na última sessão ordinária do semestre, 
vereadores aprovam quatro matérias

Com intuito de contribuir 
com as mulheres volunta-
riosas de Aparecida de Goi-
ânia, foi aprovado, durante 
a 132ª sessão ordinária, o 
Projeto de Lei Nº 044/22, 
de autoria do Presidente 
da Casa, vereador André 
Fortaleza, que Reconhece 
como Utilidade Pública 
Municipal a “Organização 
de Mulheres em Ação Vila 
Delfiori - OMAVIDE”.

Fortaleza ressalta a im-
portância da instituição e 
justifica a propositura da 
matéria já que a associa-
ção auxilia  no dia a dia 
da comunidade através de 
um Projeto sócio-missio-
nal, que reflete desde o 
acolhimento das famílias 

da “Serra da Areia”, volun-
tariado em grande parte 
por mulheres, até ativi-
dades desenvolvidas e 
aplicadas constantemen-
te, que visam o auxílio a 
famílias e a aplicação de 
um política social, emo-
cional e espiritual.

Para manter o benefício, 
a entidade deverá encami-
nhar, anualmente, à Se-

cretaria Municipal de As-
sistência Social, até 30 de 
junho do exercício subse-
quente, os seguintes do-
cumentos: relatório anual 
de atividades; declaração 
de que permanece cum-
prindo os requisitos exi-
gidos para a concessão da 
declaração de utilidade 
pública; cópia autentica-
da das alterações ocorri-

das no estatuto se houver 
e balancete contábil.

Com a aprovação, e as-
sim que virar lei, o reco-
nhecimento de utilidade 
pública permitirá a insti-
tuição assinar convênios 
com órgãos públicos e ga-
rantirá os benefícios que 
lhe é facultados, dentre 
eles reivindicar, nos órgãos 
competentes, isenção de 

contribuições destinadas 
à seguridade social, paga-
mento de taxas cobradas 
por cartórios e imunidade 
fiscal (restrita às entida-
des de assistência social e 
de educação). O título de 
utilidade pública concede 
ainda credibilidade para 
que a entidade possa ter 
direito de ter acesso às 
verbas destinadas à conti-
nuidade do trabalho social 
e educativo desenvolvido 
em prol do bem comum.

Cessão de servidor
Outro projeto aprova-

do foi o 097/2021, que 
versa sobre a alteração 
do Art. 52 caput § 1º da 
Lei Complementar Mu-
nicipal n.003/2001 que 
trata do Estatuto dos 
Servidores Públicos de 
Aparecida de Goiânia, no 
que tange a cessão de 
tais servidores para ou-
tros órgãos ou entes da 

Administração Pública.
O PL tem por exigência 

que a cessão de transfe-
rência do servidor deverá 
ser justificada plenamen-
te no interesse público 
diante da oportunidade 
e conveniência, caso não 
haja justificativa plausí-
vel, poderá sofrer pena de 
improbidade administra-
tiva por configurar desvio 
de finalidade

Honraria
Os vereadores também 

acataram a entrega de dois 
títulos de cidadão apareci-
dense. Foram aprovados 
os Projetos de Decretos 
Legislativos Nºs 011/22 e 
012/22, ambos de autoria 
do Presidente da Câmara, 
vereador André Fortale-
za, que reconhecem como 
cidadãos aparecidenses o 
Senhor Waldir Soares de 
Oliveira e a Senhora Maria 
Fernanda Bessa Matos.
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Por conta do recesso parlamentar, a sessão ordinária desta quinta foi a última do 
semestre, com retorno para o dia 02 de agosto, primeira terça-feira do mês.

dois projetos de 
lei e dois títulos 
foram apreciados e 
aprovados na sessão
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Festa em louvor ao Divino Pai eterno

Caiado e Gracinha retomam 
caminhada da fé até Trindade

o governador Ronal-
do Caiado cami-
nhou pela Rodovia 

dos Romeiros, a GO-060, 
de Goiânia a Trindade na 
noite desta quarta-feira, 
22. A peregrinação de pou-
co mais de 18 quilômetros 
integra a cultura popular 
goiana e mobiliza mi-
lhões de fiéis que partici-
pam da Festa em Louvor 
ao Divino Pai Eterno. A 
exemplo da multidão, o 
governador percorreu o 
trajeto durante a Cami-
nhada da Fé com 200 in-
tegrantes na comitiva. Em 
2022, a Romaria retoma a 
programação presencial 
a partir desta sexta-feira, 
26, e segue até 3 de julho.

“Estou cada vez mais 
convicto de que a proteção 
divina é fundamental para 
governar”, declarou Caiado. 
Devoto, lembrou que alcan-
çou resultados e superou 
dificuldades ao longo do 
mandato sempre apoiado 
na fé. “Peço ao Divino Pai 
Eterno que me guie para 
continuar cada vez gover-

nando melhor para o nosso 
povo”, afirmou.

Assim como dois anos 
atrás, Caiado caminhou ao 
lado da coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais e presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado. Ao longo da traje-
tória, pausas para orações 
e também conversas com 
fiéis. “A gente tem certeza 
que é uma caminhada de fé, 
coração e amizade”, afirmou 
a primeira-dama na partida.

Trata-se da maior cele-
bração religiosa da região 
Centro-Oeste e a segunda 
maior do Brasil. Serão 10 
dias de programação, com 
expectativa de receber um 
público de 5 milhões de 
pessoas. “Esperamos ter um 
evento que vai bater o re-
corde de todos os anos”, afir-
mou o governador. O retor-
no presencial ocorre após 
suspensão de dois anos 
devido ao período mais 
crítico de disseminação do 
coronavírus. Médico, Caiado 

expressou alegria por ver as 
pessoas retomarem as suas 
atividades. “Voltar à vida 
como ela era é uma coisa 
muito importante para nós. 
Nós atravessamos um gran-
de desafio, que foi essa pan-
demia de Covid-19”, disse.

No caminho, o chefe do 
Executivo goiano cumpri-
mentou comerciantes às 
margens da rodovia e vis-
toriou os serviços que se-
rão prestados aos devotos 
pelo Governo de Goiás, en-
tre eles, o Centro de Apoio 
ao Romeiro, instalado pela 
OVG na metade do caminho 
entre Goiânia e Trindade. No 
local, há distribuição de lan-
ches, espaço para descanso, 
banheiros e atendimento 
de primeiros-socorros. “Pre-
paramos tudo com muito 
carinho para que os romei-
ros tenham todo o apoio ne-
cessário! A qualquer hora do 
dia ou da noite, pelos próxi-
mos dias, quem passar pela 
barraca da OVG será muito 
bem acolhido e terá aquela 
força a mais para concluir 
sua caminhada!”, convidou 

a primeira-dama. O gover-
nador destacou o apoio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES). “Vamos ofertar 
um volume significativo de 
testes de Covid-19”, afirmou.

Por volta da meia-noite, 
Caiado e Gracinha foram 
recebidos pelo prefeito de 
Trindade, Marden Júnior, no 
Portal da cidade. “Não se 
faz uma Festa de Trindade 
sem parceria com Governo 
do Estado, com as forças de 
segurança, na logística, na 
infraestrutura. É assim que 
vamos fazer a maior festa 
de todos os tempos, mas 
também a mais organizada 
e segura”, salientou o gestor 
municipal. Do portal, a co-
mitiva seguiu por mais uma 
hora de caminhada até o 
Santuário Basílica, marco fi-
nal do trajeto, onde recebeu 
os cumprimentos do reitor, 
padre João Paulo Santos. 
“Aqui, neste santuário, so-
mos todos irmãos e hoje 
eu os acolho como pere-
grinos e isso é muito boni-
to. Esse trajeto é também 
uma viagem espiritual que 

nos renova”, afirmou.
Para o governador, a 

tradição e a memória são 
renovadas a cada passo da 
caminhada até Trindade. “As 
minhas tradições vêm de 
longa data”, declarou ao ex-
pressar sua religiosidade e 
o costume de participar de 
romarias desde os 14 anos 
de idade. “Sou muito temen-
te a Deus. Quando está tudo 
difícil, eu peço ao Divino Pai 
Eterno que me ajude. É des-
sa maneira que vou daqui 
até Trindade, agradecendo 
e pedindo cada vez mais 
orientações”, disse ainda no 
ponto de partida.

Romaria 2022
A 182ª edição da Roma-

ria é promovida pela Asso-
ciação Filhos do Pai Eterno 
(Afipe), em parceria com o 
Governo de Goiás e a Prefei-
tura de Trindade. Somente 
via Secretaria de Estado de 
Cultura (Secult), por meio 
do programa Goyazes, o 
Estado investiu R$ 427 mil 
na festa. A ação do governo 
envolve ainda logísticas de 

segurança e transporte pú-
blicos, além do sorteio de 
166 pontos para montagem 
de barracas às margens da 
Rodovia dos Romeiros para 
venda de comidas, bebidas, 
roupas e artigos diversos.

Acompanharam o go-
vernador na caminhada o 
deputado federal Delegado 
Waldir; os secretários de 
Estado Cristiane Schmidt 
(Economia), Andrea Vulcanis 
(Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável), 
Joel de Sant’Anna Braga 
(SIC), Renato Brum (Segu-
rança Pública), coronel Luiz 
Carlos de Alencar (Casa Mi-
litar); o presidente da Agên-
cia Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra) e 
Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab),  Pedro Sales; 
o diretor-geral de Adminis-
tração Penitenciária, Josimar 
Pires; o ex-deputado federal 
Daniel Vilela; o ex-prefeito 
de Trindade, Jânio Darrot; 
a advogada Anna Vitória; 
equipe de governo e inte-
grantes das forças de segu-
rança pública do Estado.

neste ano a festa deve atrair 5 
milhões de pessoas entre 24 de 
junho e 3 de julho. Trata-se da maior 
celebração religiosa da região Centro-
oeste e a segunda maior do Brasil. 
o retorno presencial ocorre após 
suspensão de dois anos devido ao 
período mais crítico de disseminação 
do coronavírus. Médico, Caiado 
expressou alegria por ver as pessoas 
retomarem as suas atividades
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Ronaldo Caiado lidera comitiva na GO-060, a Rodovia dos Romeiros, até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade

O Governo do Estado e a 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) inau-
guram nesta sexta-feira, 
24 de junho, às 8h30, o 
Centro de Apoio ao Romei-
ro (CAR) de Trindade. A ex-
pectativa é de que mais de 
300 mil pessoas passem 
pelo espaço que funcio-
nará 24 horas até o dia 3 
de julho, data de encerra-
mento da Festa do Divino 
Pai Eterno. O governador 
Ronaldo Caiado e a presi-
dente de honra da OVG e 
coordenadora do Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, participam da ceri-
mônia de abertura do CAR. 

O Centro de Apoio ao 
Romeiro de Trindade fun-
cionará em um novo local, 
no Parque dos Romeiros 
da Prefeitura de Trindade, 
a 600 metros do antigo es-
paço, no KM 10 da GO-060. 
O CAR foi planejado para 
que as pessoas se sintam 
acolhidas e possam fazer a 
caminhada com mais tran-
quilidade e conforto. 

Com 4.200 metros 

quadrados, a estrutura foi 
montada pela Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (GOINFRA). O 
Centro contará com espa-
ço para descanso, capela 
para orações, banheiros 
químicos e atendimentos 
em saúde. Serão ofereci-
dos testes de glicemia, afe-
rição da pressão arterial 
e testagem rápida para a 
Covid-19. Uma equipe da 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Trindade estará de 
prontidão no local, inclusive 
com médicos. Já a Polícia 

Militar e o Corpo de Bom-
beiros darão suporte com 
um grupamento de apoio, 
com ambulância de resgate 
de plantão 24 horas. 

O Centro de Apoio 
também servirá leite com 
canela, café, chá, suco, 
água, pão com manteiga 
e pão com mortadela. Os 
lanches serão ofertados, 
gratuitamente, a qualquer 
hora do dia ou da noite. 
Cerca de 150 pessoas vão 
trabalhar em cada turno 
na produção e distribuição 
dos lanches. 
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Expectativa é de que mais de 300 mil pessoas passem, de 
24 de junho a 3 de julho, pelo espaço criado para dar mais 
conforto e tranquilidade aos romeiros do Divino Pai Eterno. 
Estrutura funcionará 24 horas, com distribuição de lanches, 
banheiros químicos e atendimentos de saúde

Centro de Apoio ao Romeiro será inaugurado nesta sexta
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doses de reforço

Secretaria de Saúde alerta para 
a vacinação contra Covid-19

a Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria de Estado da 

Saúde (SES-GO), repassa 
aos municípios goianos a 
recomendação de vacinar 
a segunda dose de reforço 
contra Covid-19 para pes-
soas com 40 anos ou mais 
de idade. As orientações 
foram repassadas pelo Mi-
nistério da Saúde nas No-
tas Técnicas 176 e 177.

A SES ainda alerta as 
pessoas que estão com do-
ses em atraso e os 652 mil 
goianos que ainda não to-
maram nenhuma dose da 
vacina. Os dados mostram 
casos em alta e elevação 
das taxas de internação na 
rede pública estadual.

Devem procurar os pos-
tos de saúde para receber 
a segunda dose de reforço 

as pessoas com 40 anos ou 
mais que receberam o pri-
meiro reforço há pelo me-
nos quatro meses. Estão 
indicadas para o primei-
ro e segundo reforços as 
vacinas Cominarty/Pfizer, 
Covishield/Astrazeneca ou 
Janssen, independente-
mente do imunizante ad-
ministrado nas primeiras e 
segundas doses.

Reforço
Pessoas que iniciaram 

o esquema vacinal com 
a Janssen também devem 
receber doses de reforço. 
Para os indivíduos de 18 
a 39 anos de idade, estão 
indicadas duas doses de 
reforço, com intervalo de 
quatro meses entre elas, 
e as pessoas com 40 anos 
ou mais de idade deverão 

receber três doses de re-
forço, também com qua-
tro meses de intervalo 
entre elas. O imunobio-
lógico disponível para as 
doses de reforço nessa si-
tuação serão Cominarty/
Pfizer, Covishield/Astra-
zeneca ou Janssen.

Mulheres que inicia-
ram o esquema e estejam 
gestantes ou puérperas 
na ocasião da administra-

ção dos reforços deverão 
tomar preferencialmente 
a vacina da Cominarty/
Pfizer. Na indisponibilida-
de desta,  poderá ser ad-
ministrada a vacina Coro-
navac/Butantan. 

Já as pessoas que es-
tejam em atraso para 
qualquer dose da vacina 
contra a Covid-19 podem 
procurar as unidades de 
saúde para completar o 

esquema  vacinal, inde-
pendentemente do tem-
po transcorrido.

Alerta aos 
atrasados

O atual cenário epide-
miológico é de elevação 
do número de casos con-
firmados e internações 
por Covid-19, o que exige 
atenção. Por isso, é im-
portante a manutenção 

dos protocolos sanitários, 
como uso de máscara em 
aglomerações e uso de ál-
cool em gel e conclusão do 
ciclo de imunização contra 
Covid-19, inclusive com as 
doses de reforço.

Em Goiás, 652.348 
pessoas não tomaram 
dose alguma de vacina 
contra Covid-19. Também 
728.572 estão com a se-
gunda dose em atraso.

devem procurar os postos de saúde 
para receber a segunda dose de 
reforço as pessoas com 40 anos 
ou mais que receberam o primeiro 
reforço há pelo menos quatro meses
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Devem receber 2º reforço pessoas com 40 anos ou mais que receberam 1º reforço há pelo menos 4 meses. Já as pessoas que estejam em atraso para 
qualquer dose da vacina contra a Covid-19 podem procurar as unidades de saúde para completar o esquema vacinal, independentemente do tempo

agronegócio

Vazio sanitário da soja começa no próximo dia 27

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa), divulga o 
novo calendário do vazio 
sanitário da soja e alerta 
os produtores rurais para 
os cuidados que devem 
ser tomados. De acordo 
com a Instrução Normati-

va nº 02/2022, neste ano, 
o vazio sanitário da soja 
vai de 27 de junho a 24 
de setembro, totalizando 
90 dias. Neste período, as 
plantas que nascem nas 
áreas cultivadas após a 
colheita da safra podem se 
tornar hospedeiras do fun-
go causador da ferrugem 

asiática e por isso devem 
ser eliminadas, ficando 
também proibido o cultivo 
de soja neste período.

O presidente da Agrode-
fesa, José Essado, conclama 
os agricultores para que 
eliminem todas as plantas 
vivas da safra anterior. “A 
medida é benéfica para os 
próprios produtores, já que 
o resultado esperado é o 
atraso no surgimento da 
ferrugem na safra seguinte, 
o que reduzirá o número de 
aplicações de fungicidas, 
com redução de gastos e 
economia com mão-de-
-obra na aplicação”, refor-

ça. O vazio sanitário não 
elimina totalmente a inci-
dência da ferrugem, mas 
reduz o problema, com ga-
nhos econômicos, fitossa-
nitários, sociais e ambien-
tais para os produtores e 
para a população.

Conforme a gerente 
de Sanidade Vegetal da 
Agrodefesa, Daniela Rézio 
e Silva, o vazio sanitário é 
de suma importância e por 
isso mesmo já é praticado 
em Goiás desde o ano de 
2006. “O saldo desse pro-
cedimento preventivo é 
muito positivo. Trata-se de 
uma estratégia adicional 

no manejo da ferrugem 
asiática da soja, com o ob-
jetivo de reduzir a quan-
tidade de uredósporos do 
fungo no ambiente duran-
te a entressafra e, dessa 
forma, reduzir a possibili-
dade de incidência precoce 
da ferrugem nos cultivos da 
safra de verão”, explica.

Mudanças
Além da alteração do 

calendário, que antecipa 
o período de vazio sanitá-
rio para 27 de junho (an-
tes era 1º de julho), outra 
mudança introduzida pela 
IN 02/2022 é a nova data 

para início do plantio em 
25 de setembro. Em anos 
anteriores, essa solicitação 
já vinha sendo apresen-
tada à Agrodefesa pelos 
agricultores, em especial 
por aqueles que praticam 
a agricultura irrigada. As-
sim, a semeadura fica au-
torizada de 25 de setem-
bro a 31 de dezembro. A 
antecipação em seis dias 
do início do calendário de 
semeadura também favo-
rece o plantio das culturas 
que sucedem a soja no pe-
ríodo de safrinha, visando 
melhorar o aproveitamen-
to hídrico delas no campo.

neste período não pode haver plantas 
vivas de soja no campo, a fim de evitar 
a hospedagem do fungo causador da 
ferrugem asiática e disseminação para 
as lavouras da próxima safra
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TiGER
A cerveja puro malte Tiger, criada em Singapura, em 1932 

e presente em mais de 50 países, chega aos estados de 
Goiás e Tocantins. A Coca-Cola Bandeirantes traz com 
exclusividade, o relançamento da cerveja puro malte 

Tiger para o mercado onde atuamos. Bebida do Grupo 
heineken, Tiger combina a intensidade do puro malte 
com a refrescância da cerveja, ideal para o paladar do 

clima tropical dessas regiões. 
Tiger está disponível nas prateleiras em duas embalagens: 
lata de 350ml e garrafa de 600ml. Atualmente, a cerveja é 

uma das cinco principais marcas globais do Grupo heineken 
e propõe atingir os zillenials maiores de 18 anos, ou young 
millenials como também são chamados. Trata-se de uma 
das cervejas mais internacionais da Ásia, com mais de 40 

premiações conquistadas, entre elas o World Beer Cup. 
o Grupo heineken busca expandir a sua participação no 

segmento mainstream puro malte, no qual é pioneiro no 
Brasil com Amstel desde 2015, por meio do lançamento 

da Tiger. A marca iniciou a entrada no mercado brasileiro 
pela Região Sul, em julho de 2021.

colHEiTa
dados do 9º Levantamento da Safra de Grãos da 

Companhia nacional de Abastecimento (Conab) revelam 
que a produção de milho safrinha, em Goiás, deve fechar o 

ciclo 2021/2022 com crescimento de 5,0% em área plantada, 
com 1,7 milhão de hectares; 17,2% em produtividade média, 
com 4,8 toneladas, e 23,0% em produção, com 4,8 milhões 

de toneladas, na comparação com a última safra. devido 
à importância dessa atividade agrícola para a economia 

goiana, ocorrerá nesta sexta-feira (24/06), a partir das 
8 horas, na Fazenda Santa Mônica, em Rio Verde, a 

Abertura estadual da Colheita de Milho. o Governo de 
Goiás, por meio da Secretaria de estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Seapa), estará presente e 
apoia o evento, que será promovido pela Associação dos 

Produtores de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja-Go).

PRêmio 
As inscrições para o Prêmio Goyazes foram prorrogadas 

até 30 de junho, pelo site http://www.goyazes.art.br. A 
premiação será realizada durante a 2ª edição do Goyazes 

- Festival de Fotografia 2022, que acontece em Goiânia 
de 13 a 22 de agosto, com exposições, palestras, mesas, 

oficinas, curso, premiações e leituras de portfólios.

aRRaiá do BElíssimo BoTEquim
O restaurante Belíssimo Botequim promove na próxima 

segunda-feira (27) o tradicional  ‘Arraiá do Belíssimo 
Botequim’. Com início marcado para às 17 horas, a festa 

contará com comidas e danças típicas e muita música 
boa. neste ano os ‘caipiras’ embaixadores do evento 

serão os influenciadores goianos Thays Jubé e Murillo 
Rabelo. Além disso, entre as atrações confirmadas estão 

Victor & neto e dj jarson. Para comparecer ao evento, 
os clientes deverão estar vestidos a caráter. os ingressos 

estão à venda por 30 reais e podem ser adquiridos no 
restaurante, através do WhatsApp: (62) 99254-6342 ou 

telefone: (62) 3645-6831

Luan City Festival - 
os ingressos para a nova 
turnê de Luan Santana 
já estão disponíveis para 
aquisição e o prazo para 
garantir o menor preço 
para o ‘Luan City Festival’ 
já está chegando ao fim. 
A partir do dia 28 de 
junho, os ingressos terão 
novos valores, em novo 
lote.  o show acontecerá 
no próximo dia 24 de 
julho, no estacionamento 
do estádio Serra 
dourada, em Goiânia, a 
partir das 14 horas.

Paredão 
desmoronou – 
Acontece hoje o 
lançamento do clipe 
“Paredão desmoronou” 
música nova da dupla 
Fred e Fabricio com 
a participação de 
hugo e Guilherme, 
que faz parte do eP 
Ao Quadrado, que já 
está disponível nas 
plataformas digitais 
pela Som Livre e marca 
uma nova fase na 
carreira dos cantores.

Charlie Brown Jr - Após nove anos longe dos 
palcos, os guitarristas Marcão Britto e Thiago 
Castanho anunciaram a volta da banda Charlie 
Brown jr com turnê comemorativa. os caras do 
Charlie Brown jr. vão invadir Goiânia, depois de 
nove anos longe dos palcos, a famosa frase da 
música “o coro vai comê!” (adaptada) ganha força 
mais uma vez. Com a turnê comemorativa de 30 
anos, o grupo formado por membros fundadores 
e antigos se apresentam na Capital, no dia 20 de 
agosto, na esplanada oscar niemeyer.

Novo residencial  - A eBM desenvolvimento 
Imobiliário apresentou seu novo lançamento em Goiânia, 
o Residencial now Reserva das Águas, por meio de 
meeting virtual, nesta quinta-feira, 23/06. A ocasião, 
transmitida pelo canal da incorporadora no Youtube 
contou com a presença do palestrante Carlos Maciel, que 
compartilhou ensinamentos sobre estratégias em vendas 
e motivação. Localizado ao lado do Passeio das Águas 
Shopping, o empreendimento tem três torres e unidades 
com dois e três quartos, com 42m² e 61m², e diferenciais 
como varanda nos apartamentos, pet place, minimercado, 
projeto de segurança exclusivo, entre outros. na foto, o 
diretor comercial da eBM, Marcello Moreira, e Carlos Maciel.
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em goiânia

Ronaldo Caiado destina R$ 9,9 mi em 
investimentos para escolas estaduais

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou, na quarta-feira 

(22/06), o Colégio Estadual 
Benedito Lucimar Hesketh 
da Silva, no Jardim Mar-
ques de Abreu, em Goiânia. 
A estrutura vai beneficiar 
920 alunos da rede pú-
blica estadual e teve um 
investimento de R$ 4,5 
milhões. No mesmo evento, 
foram autorizadas obras de 
reforma e de ampliação em 
seis unidades de ensino lo-
calizadas na Capital com va-
lor total de R$ 5,4 milhões.

“É o segmento, de longe, 
mais importante para que a 
gente possa dar liberdade 
e condições dignas a uma 
pessoa”, destacou o gover-
nador Ronaldo Caiado ao ci-
tar a atuação para transfor-
mar a educação pública em 
Goiás. Somente em Goiânia 
foram aplicados R$ 228 
milhões, desde 2019. “Não 
fazemos economia, porque 
educação é investimento. 
Temos 1.049 escolas sendo 
motivo de reconhecimen-
to nacional”, reforçou. So-
mente na Capital, são 36 

obras em andamento na 
rede estadual. “Já fizemos 
uma revolução na educa-
ção de Goiás e vamos me-
lhorar muito ainda”, frisou 
ao falar aos estudantes.

O empenho do gover-
nador culminou na entre-
ga da escola que enfrentou 
uma série de problemas 
desde o início da constru-
ção do prédio em 2009 e 
que sofreu também um 
incêndio em 2016. Em fun-
ção desse histórico, estu-
dantes e professores eram 
acomodados em uma 
estrutura modular, poste-
riormente trocada por sa-
las com placas de cimen-
to. Por determinação de 
Caiado, houve a rescisão 
do contrato com a antiga 
construtora e as dívidas 
foram quitadas em agosto 
de 2021. “São dezenas de 
escolas que estamos en-
tregando, largadas há 10, 
14 anos”, pontuou Caiado.

Renovação
A escola atende nos três 

turnos e está estruturada 
com 12 salas de aula, bi-

blioteca, dois laboratórios 
(Ciências e Informática), 
bloco administrativo, sala 
dos professores, auditó-
rio, cozinha, pátio coberto 
com refeitório, banheiros, 
vestiários, sala para o grê-
mio estudantil, estacio-
namento interno e ampla 
área de convivência. Com a 
inauguração da obra, o lo-
cal onde hoje existem sa-
las modulares e de placas 
dará lugar a um ginásio 
coberto. “Na semana que 
vem, a empresa já entra 
aqui e vai levantar a qua-
dra poliesportiva’’, explicou 
a titular da Secretaria de 
Estado da Educação (Se-
duc), Fátima Gavioli.

A diretora da escola, 
Nara Queiroz, lembrou 
que, por muitos anos, a 
resposta para os proble-
mas enfrentados era incer-
ta, mas esse cenário mu-
dou em 2019. “Quando o 

governador assumiu logo 
me disse que teríamos a 
escola pronta. O compro-
misso foi feito e realizado”, 
destacou. Mãe de estudan-
te, Silvana dos Santos fa-
lou em nome da comuni-
dade. “A escola já é boa em 
si. Eu tenho certeza de que, 
com essa nova estrutura, 
vai ficar ainda melhor”, dis-
se. “Nós honraremos essa 
bela construção com aulas 
maravilhosas. Toda nossa 
gratidão, governador”, afir-
mou a professora Maria de 
Lourdes Caixeta.

Compromisso
“Estamos entregando 

mais do que uma obra, 
estamos resgatando um 
compromisso. Nós sabe-
mos o impacto que um 
colégio dessa qualidade 
tem para a região”, afirmou 
o vice-governador Lincoln 
Tejota. “Entregamos uma 

educação à altura do que 
o nosso povo merece”, con-
cluiu. Vereador por Goiâ-
nia, Anselmo Pereira falou 
em nome da família do ho-
menageado que denomina 
a escola, seu pai. “O go-
vernador não deixa mes-
mo é de levar educação, 
transformando os goianos 
em cidadãos”, destacou ao 
falar que Caiado não deixa 
de atender outras áreas.

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, enalteceu a 
capacidade do governador 
de canalizar o esforço da 
gestão pública para o bem 
da sociedade. “Tem en-
tregue trabalhos de qua-
lidade para a população 
goianiense. Fico honrado 
em ter escolas estaduais 
nesse nível. É uma estru-
tura de qualidade que, em 
muitas escolas particula-
res da nossa cidade, não 
existe”, avaliou ao frisar 

que a parceria com Caiado 
“é duradoura”.

Mais recursos
Durante o evento, Caia-

do anunciou mais R$ 5,4 
milhões para infraestru-
tura da rede estadual de 
educação em Goiânia. A 
destinação de recursos foi 
oficializada com assina-
tura de ordem de serviço 
para a reforma e/ou am-
pliação de mais seis uni-
dades de ensino. Segundo 
cronograma da Seduc, o 
Colégio Estadual (CE) Ro-
binho Martins Azevedo 
passará por reforma geral. 
Cinco unidades receberão 
reforma e ampliação: CE 
Major Alberto Nóbrega, 
Centro de Ensino em Perí-
odo Integral (Cepi) Juvenal 
José Pedroso, Cepi Profes-
sor Sebastião França, CE 
Vida Nova e CE Tancredo 
de Almeida Neves.

Colégio estadual Benedito Lucimar 
hesketh da Silva recebeu R$ 4,5 
milhões em recursos e atenderá 920 
alunos. Governador autorizou mais 
seis obras em unidades escolares da 
capital com valor de R$ 5,4 milhões. 
“Já fizemos uma revolução na 
educação de Goiás e vamos melhorar 
muito ainda”, afirma Ronaldo Caiado
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“É o segmento, de longe, mais importante para que a gente possa dar liberdade e condições dignas 
a uma pessoa”, disse Caiado ao destinar R$ 9,9 milhões para escolas da rede estadual em Goiânia

agricultura

Goiás abre colheita de milho nesta sexta-feira

Dados do 9º Levanta-
mento da Safra de Grãos 
da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Co-
nab) revelam que a pro-
dução de milho safrinha, 
em Goiás, deve fechar 
o ciclo 2021/2022 com 
crescimento de 5,0% 
em área plantada, com 

1,7 milhão de hectares; 
17,2% em produtividade 
média, com 4,8 tonela-
das, e 23,0% em produ-
ção, com 4,8 milhões de 
toneladas, na compara-
ção com a última safra.

Devido à importância 
dessa atividade agrícola 
para a economia goia-
na, ocorrerá nesta sexta-
-feira (24/06), a partir das 
8 horas, na Fazenda Santa 
Mônica, em Rio Verde, a 
Abertura Estadual da Co-
lheita de Milho. O Gover-

no de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), 
estará presente e apoia o 
evento, que será promo-
vido pela Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Goiás (Aprosoja-GO).

O presidente da Apro-
soja-GO, Joel Ragagnin, 
lembra que esse é o mo-
mento de reunir os pro-
dutores, suas famílias e 
profissionais do agro em 
torno da colheita. “Tive-

mos vários problemas 
esse ano, mas vamos co-
lher”, destaca. Segundo 
ele, a comissão organi-
zadora elegeu alguns 
pontos de foco para a 
programação. “Primei-
ro, o evento será numa 
propriedade gerida por 
mulher, para trazer em 
evidência esse cenário 
que a gente encontra 
no campo. Também va-
mos debater o principal 
problema desta safra, a 
cigarrinha do milho, com 

experiências práticas. E 
discutir questões polí-
ticas, como os possíveis 
desdobramentos des-
te ano eleitoral para o 
agronegócio”, conta.

Para o secretário de Es-
tado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Tiago 
Mendonça, a realização 
de um evento que marca 
a abertura da colheita de 
milho no Estado só con-
firma a relevância dessa 
cultura para o agro goiano. 
“Mesmo com problemas 

pontuais no campo, como 
geadas que ocorreram em 
algumas áreas em maio, 
infestação de cigarrinha 
e problemas com falta de 
chuva no período correto, 
o produtor tem trabalhado 
fortemente para entregar 
mais uma safrinha históri-
ca para Goiás. Temos cresci-
do em produção e produti-
vidade e o resultado disso 
é percebido na economia, 
com incremento nos muni-
cípios, criação de emprego e 
geração de renda. 

evento vai ocorrer 
na Fazenda Santa 
Mônica, em Rio Verde
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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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velocidade

Terceira etapa do GP de Fórmula 200 
começa nesta sexta-feira (24/06)

a terceira etapa do 
GP Goiânia de Fór-
mula 200, que tem 

o apoio da Prefeitura de 
Goiânia, será realizada 
nesta sexta-feira (24/06) 
e sábado (25/06), na Ave-
nida Presidente Dutra, 
Jardim Presidente, Região 
Sudoeste da capital, a 
partir das 19h30, com en-
trada gratuita.

Assim como na primeira 
etapa disputada no fim do 
mês de abril, nas ruas do 
Jardim Guanabara, e a se-
gunda, realizada no Jardim 
Novo Mundo, a prova será 
dividida em duas partes, 
uma na sexta-feira e outra 
no sábado. O regulamento 
da competição prevê pre-
miação de R$ 100 mil.

“Mais uma vez, a pre-
feitura apoia a realização 
do GP de Fórmula 200, 
que tem atraído público 
diversificado, garantido 
diversão aos moradores 
e acesso ao esporte”, de-
clara o secretário munici-
pal dos Esportes (Smesp), 
Álvaro Alexandre, lem-
brando que o GP de Goi-
ânia de Fórmula 200 tem 
empenho de emenda im-
positiva parlamentar do 
vereador Leandro Senna.

A prova, que é dividi-
da em duas partes, ocorre 
à noite, com iluminação 
por refletores ao longo 
do percurso. As largadas 
são independentes, com 
pontuação em separado, e 
provas de 20 minutos mais 

uma volta, para definir os 
vencedores. A estrutura da 
corrida conta com ampla 
segurança para o público, 
com defensas que impe-
dem invasão à pista, e ar-
quibancadas para os admi-
radores da categoria.

A disputa em cada eta-
pa gera pontuações para a 
classificação geral. Os pilo-
tos Marcelo Di Tripa Peixo-
to e Renato Balestra, com 
73 e 68 pontos, respecti-
vamente, chegam à tercei-
ra etapa da Fórmula 200 

praticamente no mesmo 
embalo. Em seguida, está 
Deoclécio Macedo, com 
66 pontos. Rones Cunha e 
Luciano Moura, empatados 
com 63, e Carlos Renato, 
62 pontos, completam os 
cinco primeiros colocados.

Velocidade e 
resistência

De acordo com a orga-
nização do evento, o rá-
pido traçado da 3ª etapa 
vai apresentar alternativas 

que têm tudo para estimu-
lar desafios e mudar pano-
ramas. O certame apresen-
ta todas as características 
das corridas da categoria, 
em velocidade, potência, 
resistência e segurança, 
como também objetivos 
técnicos principais de seu 
projeto exclusivo.

A Fórmula 200 tem 
carenagens, cintos de 
segurança e freios a dis-
co para garantir a segu-
rança e acirrar a disputa 
dentro das pistas. Antes 

da corrida, haverá sho-
ws de manobras com a 
equipe Giro Show Car e 
Doidera Moto Show.

O vereador Leandro 
Senna destaca que a com-
petição é importante para 
o lazer dos goianienses e 
incentivo aos pilotos. “Te-
nho paixão por esportes, e 
para mim é um privilégio 
apoiar a Fórmula 200, que 
além de gerar entreteni-
mento à população, tam-
bém é forma de incentivo 
aos pilotos.”, afirma.

Prova será realizada na Avenida 
Presidente dutra, jardim Presidente, 
Região Sudoeste da capital, a partir das 
19h30, com entrada gratuita. Antes da 
corrida, público poderá assistir a shows 
de manobras com equipe Giro Show 
Car e doidera Moto Show. haverá 
competição no sábado (25/06), no 
mesmo horário. entrada é gratuita

SM
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Com apoio da Prefeitura de Goiânia, terceira etapa do GP de Fórmula 200 é realizada nesta sexta-feira (24/06) 
e sábado (25/06): prova será nas ruas do Jardim Presidente, a partir das 19h30, com entrada gratuita
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