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16ª edição131ª sessão ordinária

Realizada sábado, 25, em Itapaci, 
no Vale do São Patrício, região 

Norte, fechou com chave de ouro 
o primeiro semestre do ano. O 

programa atendeu milhares de 
pessoas na região, com serviços 

gratuitos nas áreas jurídica e 
de saúde e muito lazer, em 110 

frentes de serviços - política  | 4

Aprovado reajuste na gratificação 
por jornada extra dos servidores 
da educação - política  | 4

aleGo 
aTiva em 

iTapaCi 

Câmara de 
apareCida

investimentos em infraestrutura e moradias

Trecho de 46 quilômetros restaurado da GO-060 faz parte de corredor que liga Região Metropolitana de Goiânia 
ao Oeste do estado. Município terá vias urbanas recuperadas e 40 casas do programa Pra Ter Onde Morar

política  |  3

em Firminópolis, Caiado inauGura obra 
rodoviária no valor de quase r$ 40 milHões



2 segunda-feira, 27 de junho de 2022política

marcelohel@gmail.com

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

Vale tudo

Cada eleição é uma história. nessa, as regras 
são desafio. Não para os candidatos, mas 
para a lógica. Enquanto o governo federal 
mistura eventos públicos e eleitorais, candi-
datos, como o governador Ronaldo Caiado 
(UB) evitam alguns eventos que possam ser 
vistos como promoção pessoal. No dia 30, 
termina o prazo para a criação de despesas. 
Mas vem aí o Auxílio Brasil de 600 reais (era 
de 190, em média há um ano). Vem o Auxí-
lio Caminhoneiro e o aumento do Vale Gás. 
Tudo para turbinar os programas sociais do 
governo e alimentar ainda mais o Centrão. 
Que continua tomando um verdadeiro ba-
nho eleitoral em sua principal base eleitoral, 
o Nordeste. Nem orçamento secreto, nem 
cargos, nem os programas federais foram 
suficientes para que Ciro Nogueira, Arthur 
Lira, João Roma e outras lideranças colocas-
sem o líder do pessoal bem na foto. 

alerta aos petistas
As últimas pesquisas divulgadas mostram 
estabilidade no plano nacional, com boa 
vantagem para Lula (PT) e a chance real de 
vitória no primeiro turno. Mas cabe um laer-
ta. Aliás, dois. Esse mesmo quadro foi visto 
na reta final da reeleição do próprio Lula, na 
disputa com o seu atual vice, Geraldo Alck-
min, que era candidato do PSDB. Na reta fi-
nal, a campanha lulista perdeu fôlego e teve 
que enfrentar o segundo turno. O segundo 
alerta é que Bolsonaro, no segundo turno, 
consegue avançar mais. E tem só uma ex-
plicação: ainda existe um sentimento anti-
petista no ar. 

erros no caso Milton

Alguns erros no caso envolvendo o ex-mi-
nistro da Educação, Milton Ribeiro, e os seus 
fiéis pastores. O maior é a confirmação da 
falta de projeto para uma área essencial, 
como é a educação. A segunda é o uso políti-

co, chulo, rasteiro, com o dinheiro que mexe 
com o futuro de uma geração. Na operação 
policial, esse tipo de prisão preventiva é 
condenável serve muito mais para pressão 
sobre o acusado. A ação da PF, ao impedir a 
condução de Milton a Brasília, é lamentável. 
É mais uma prova da influênica do governo 
em uma estrutura de Estado. O governo fe-
deral não soube tratar o tema e abriu brecha 
para o pior: a abertura de uma CPI para in-
vestigar caso com indício de coisa ruim bem 
na véspera de eleição. Pode dar tudo. Inclu-
sive nada. 

ano diferente
A pré-campanha vem dando o tom do que 
está sendo a busca do voto. Presença nas 
redes sociais é importante. Mas continua 
sendo essenciais tempo e disposição para 
percorrer as bases. Com um eleitor mais des-
confiado com o novo. 

o noVo ficou 
uM pouco Velho
O Partido Novo é, com o perdão da re-
dundância, uma das maiores novidades 
da política nacional. Se recusa a receber 
dinheiro público, tem regras para definir 
candidatos e pessoal que assessora os 
seus representantes. Mas falta atualizar. 
Um vídeo recente continua saudando a 
Operação Lava Jato, que teve o mérito 
de atacar a corrupção, mas que, com-
provadamente, também cometeu os 
seus excessos. A Lava Jato é mais para 
ficar na história do que servir de exem-
plo. Em nome inclusive das liberdades 
individuais, defendidas pela sigla. 

caiado faVorito, Mas...
A mais recente rodada da pesquisa 
contratada pela Record mostra bem o 
quadro atual da disputa pelo Governo 
de Goiás. O governador Ronaldo Caiado 
(UB) continua à frente. Tem uma boa es-
trutura na mão e tem que ser encarado 
como favorito. O segundo turno é uma 
realidade, com a possibilidade de ter 
outras quatro candidaturas bem estru-
turadas, para a busca de votos. O levan-
tamento mostra uma disputa acirrada 
entre Marconi Perillo (PSDB) e Gustavo 
Mendanha (Patriota) pelo segundo lu-
gar, com um crescimento dos nomes de 
Vítor Hugo (PL) e Woilmir Amado (PT), 
que são empurrados pelas candidaturas 
presidenciais de seus partidos. 

a copa e Valério

O julgamento do caso Valério Luiz mudou de 
novo. Foi antecipado para o início de novem-
bro. O juiz responsável pelo caso alegou que 
testemunhas importantes estarão envolvi-
das com a cobertura da Copa, com possibi-
lidade ainda de estar fora do país. Com isso, 
fica para o início de novembro, com a mesma 
previsão de três dias para o veredicto. Que os 
jurados se comportem, que não tenha mais 
nenhuma intercorrência e, principalmente, 
que a justiça seja feita. 

Mais uM datena
O apresentador José Datena deixa o coman-
do de programa jornalístico das tardes da 
Band, para tentar a sorte como senador na 
chapa bolsonarista em São Paulo. Cotado 
para substituir o pai, Joel Datena continua 
comandando programa jornalístico em rede 
nacional, mas pela manhã. O substituto do 
patriarca é Vicente Datena, que se destacou 
na Band Goiânia e vai para o horário do pai, 
um dos destaques na programação da rede. 

as candidaturas isoladas
A justiça eleitoral liberou as candidaturas 
isoladas (avulsas) ao Senado, no julgamen-
to de consulta feita pelo goiano Delegado 
Waldir (UB). Faltam definir detalhes, como 
distribuição do tempo de propaganda e da 
grana para a propaganda, mas o direito dos 
candidatos está garantido. Caiado deve ter o 
número maior de candidatos. Há uma ava-
liação de que essa situação é um risco pol-
pítico, pois vai dividir a atenção e a votação 
dessa parcela do eleitorado. 

fogo eleitoral
O coronel Carlos 
Helbingen Júnior 
trabalha para o ser 
o primeiro represen-
tante do Corpo de 
Bombeiros goiano 
na Câmara dos De-
putados. Helbingen 
foi comandante da 

corporação por sete anos e atualmente é vice
-presidente do PTB em Goiânia. Vem correndo 
o Estado, ao lado de representantes de entida-
des que representam a categoria. 

cadê a tal liberdade?
O presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou 
que casos, como os assassinatos de Dom 
Phillips e Bruno Araújo na Amazônia só 
acontecem por omissão ou complacência 
das Forças Armadas. Ao contrário do que 
prega o líder do pessoal, a declaração não foi 
vista como liberdade de expressão. Ciro está 
sendo processado pelo comando do Minis-
tério da Defesa. Vai entender. 

Marconi anuncia?
Nessa semana terminam os encontros regio-
nais do PSDB e começa o tempo de anúncio do 
projeto de Marconi Perillo (PSDB). Até agora, 
muita conversa, muita provocação e nada de 
confirmação do projeto. Marconi é apontado 
nas pesquisas como favorito ao Senado, mas 
indica para concorrer ao Governo de Goiás. 

elliton Volta?
Evoluem pouco as conversas do QG lulista 
com o governadoriável tucano. Com isso, a 
pré-candidatura de José Elliton (PSB) pode 
ser ressuscitada.

ÚltiMa estrela
Paulo Guedes (Economia) segue como prin-
cipal estrela do ministério bolsonarista, mes-
mo sem o mesmo brilho, sem a verve liberal, 
nem a força de uma superestrutura. Outras 
estrelas, como Sérgio Moro e Regina Duarte, 
ficaram no meio do caminho. 

oitentão  

O baiano Gilberto Gil completou 80 anos 
neste final de semana em grande estilo. É 
estrela de um reality show na TV e embarcou 
para uma turnê na Europa, com uma banda 
formada por filhos e netos. Merecido para 
mais um patrimônio da cultural nacional. 

por que?
A política ensina que a propagando deve ser 
feita em cima do fato e não do boato. 

“Andar com fé eu vou que a fé 
não costuma falhar”  (Gilberto Gil)
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Em FirminóPolis

Caiado inaugura obra rodoviária 
no valor de quase R$ 40 milhões

o governador Ronal-
do Caiado entre-
gou, neste domingo 

(26/06), a obra de restau-
ração da rodovia GO-060, 
entre Firminópolis e o 
trevo da GO-444. Foram 
feitos investimentos de R$ 
39,87 milhões em recursos 
do Tesouro Estadual. A 
extensão do trecho res-
taurado é de 46 quilôme-
tros. A via liga a Região 
Metropolitana de Goiânia 
ao Estado do Mato Grosso 
e forma um corredor de 
escoamento de produção 
agrícola no Oeste goiano.

“Esta parte da GO-060 
beneficiará muito a po-
pulação e o município. A 
cidade pode contar com 
o governador do Estado, 
como parceira que é”, sa-

lientou o chefe do Execu-
tivo estadual, ressaltando 
o trabalho conjunto com 
a Prefeitura de Firminó-
polis. “Governamos é com 
parceria mesmo, com pre-
feitos, vereadores e vere-
adoras em Goiás. Só as-
sim vamos fazer o Estado 
crescer”, avaliou.

Em Firminópolis, Caia-
do também assinou ordem 
de serviço para autorizar o 
início das obras do progra-
ma Goiás em Movimento - 
Eixo Municípios. Por meio 
da iniciativa, 22.502,67 
metros quadrados de ruas 
e avenidas da cidade serão 
reformadas pela Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra). O 
investimento previsto é 
de R$ 821.884,22. “Temos 

o Goiás em Movimento 
recuperando o asfalto no 
município. O dinheiro, 
quando é bem aplicado, 
se multiplica e as pessoas 
vão sentindo a diferença”, 
afirmou o governador.

“A gestão Caiado sem-
pre foi nossa parceira, tem 
ajudado bastante o mu-
nicípio. Chega aqui com 
o Goiás em Movimento, 
com o Mães de Goiás e 
vários outros programas. 

Firminópolis e os demais 
municípios não têm nada 
a reclamar. É um governo 
sério e que está do lado do 
social”, analisou o prefei-
to, José Airton de Oliveira. 
“Com honestidade, onde 
não tem roubo, o dinheiro 
sobra para fazer as obras. 
Há 25 anos, asfalto foi 
prometido aqui e não saiu. 
Agora, com o senhor, go-
vernador, estamos come-
çando no Setor Tancredo 

Neves”, completou o ges-
tor, falando sobre o primei-
ro bairro a receber as má-
quinas para pavimentação.

A cidade também está 
entre os municípios con-
templados no programa 
Pra Ter Onde Morar - Cons-
trução. A obra já está em 
execução, na fase de terra-
plenagem, para construção 
de 40 unidades habitacio-
nais. O investimento é de 
R$ 4,98 milhões. 

“As casas já foram li-
citadas e a empresa está 
aqui trabalhando. Elas se-
rão entregues com a es-
critura na mão de quem 
recebe. Em algumas, arru-
maram até vaga de gara-
gem. A qualidade apa-
rece no piso de azulejo, 
na laje, na instalação 
elétrica, com banheiro 
montado, com a área na 
pedra de granito”, ex-
pressou o governador.

Trecho de 46 quilômetros restaurado 
da Go-060 faz parte de corredor que 
liga Região Metropolitana de Goiânia 
ao oeste do estado. Município terá 
vias urbanas recuperadas e 40 casas 
do programa Pra Ter onde Morar
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Governador Ronaldo Caiado entrega obra da GO-060 e anuncia investimentos nas vias urbanas e de habitação, em Firminópolis

Programa goiás social

Mutirão atende em Águas Lindas de Goiás

A 9ª edição do Mutirão 
Governo de Goiás está 
em Águas Lindas de Goi-
ás, no Entorno do Distrito 
Federal, desta sexta-feira 
(24) a domingo (26). O 
município, que é um dos 
maiores da região – pos-
sui cerca de 220 mil habi-
tantes – terá a entrega de 
cartões do Aluguel Social 
e do Mães de Goiás, além 
da oferta de consultas e 
exames gratuitos, entre 
outros serviços. As tendas 

estão montadas no Setor 
Jardim da Barragem I.

“Tenho dito aos pre-
feitos que o meu com-
promisso é transferir a 
estrutura do Estado para 
cada município de Goiás, 
para o cidadão ter acesso 
a todos os nossos servi-
ços. Não é algo temporá-
rio, vai ser uma realidade 
em Goiás”, afirmou o go-
vernador Ronaldo Caiado, 
que vistoria a estrutura 
nesta sexta-feira (24). A 

organização vai mobilizar 
mais de uma centena de 
trabalhadores para re-
ceber a população, sem 
necessidade de agenda-
mento prévio.

Em preparação para a 9ª 
edição do Mutirão Gover-
no de Goiás, o governador 
Ronaldo Caiado vistoriou, 
nesta sexta-feira (24), as 
instalações do evento que 
será realizado em Águas 
Lindas de Goiás, no Entor-
no do Distrito Federal (DF), 

nos dias 25 e 26 de junho. 
Caiado percorreu os estan-
des, montados às margens 
da BR-070, no setor Jardim 
da Barragem I. O intuito foi 
conferir como vai funcio-
nar a estrutura que integra 
o programa Goiás Social e 
mescla serviços do Gover-
no de Goiás e também da 
prefeitura do município.

Durante a passagem, o 
governador também con-
cedeu coletiva à imprensa 
e explicou que a escolha 

foi estratégica, visto que 
Águas Lindas de Goiás tem 
um dos maiores números 
de habitantes da região, 
com cerca de 200 mil 
pessoas. “Nós temos 176 
serviços aqui que serão 
ofertados à população de 
Águas Lindas”, anunciou. 
Ao todo, serão 168 servi-
ços por parte do Estado e 
oito itens que serão viabi-
lizados pela parceria com 
a gestão municipal.

“Nós  fazemos o melhor 

que existe hoje no Brasil. 
Não tem nada que se com-
pare aos nossos Mutirões 
e estamos ampliando cada 
vez mais e melhorando o 
atendimento à população”, 
afirmou Caiado. Os atendi-
mentos gerais começam às 
8 horas da manhã de sába-
do, no entanto, o serviço 
de emissão de carteira de 
identidade estará disponí-
vel no local já a partir da 
tarde desta sexta-feira, 24.

“O Estado de Goiás mu-
dou para Águas Lindas”, 
comentou o chefe do Exe-
cutivo estadual ao lem-
brar que acelerou o ritmo 
da agenda para conseguir 
atender o município antes 
do período eleitoral. “Até 
outubro, é o último Muti-
rão que vamos poder fa-
zer”, explicou. “É a primeira 
vez na história”, destacou o 
prefeito de Águas Lindas, 
Lucas Antonietti, diante do 
leque de ações levadas à 
população da cidade.
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Os atendimentos gerais começam às 8 horas da manhã de sábado, no entanto, o serviço de 
emissão de carteira de identidade está disponível no local já na tarde desta sexta-feira, 24

Iniciativa do Governo de Goiás, por 
meio do programa Goiás Social, leva 
à população do entorno do distrito 
Federal mais de uma centena de 
serviços gratuitos. os atendimentos 
são realizados sem necessidade de 
agendamento prévio. As tendas estão 
montadas no Setor jardim da Barragem I
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16ª edição do programa

Alego Ativa em Itapaci reforça 
aproximação com a comunidade

com o intuito de apro-
ximar o Poder Legis-
lativo dos municípios 

e da população em geral, 
o Parlamento goiano re-
alizou a 16ª edição do 
Alego Ativa, em Itapaci, no 
Vale do São Patrício, região 
Norte do Estado, no sába-
do, 25. Essa foi a última 
edição do primeiro semes-
tre de 2022 — a próxima 
será em agosto.

Gratidão! Esse é o sen-
timento que resume to-
das as edições, segundo o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado 
Lissauer Vieira (PSD). “É 
uma ideia da nossa ges-
tão, hoje estamos na 16ª 
edição, aqui em Itapaci. 
São 110 frentes de servi-
ços, mais de 40 parceiros, 
que estão trazendo ser-
viços importante para a 
população da região. En-
cerramos o semestre com 
sentimento de gratidão, a 
todos os nossos colabora-
dores, todos nossos par-

ceiros do Alego Ativa, que 
não têm medido esforços 
para nos ajudar a fazer o 
sucesso desse evento”, co-
memorou Lissauer.

“A cada edição do pro-
grama Alego Ativa, temos 
mais efetividade. Temos 
conseguido, cada vez 
mais, atender demandas 
reprimidas dos municí-
pios. Estamos conseguin-
to o nosso grande objeti-
vo com a Alego Ativa, que 
era fazer essa aproxima-
ção eficaz do Legislativo 
com as prefeituras e com 
a população, a cada even-
to isso se confirma”, ava-
liou o diretor de Relações 
Institucionais da Federa-
ção do Comércio de Goiás 
(Fecomércio), ex-depu-
tado Simeyzon Oliveira, 
idealizador do programa.

Incentivo à 
agricultura

No objetivo de apoiar 
o pequeno produtor, o 

Governo do Estado criou 
o programa Goiás Social, 
projeto que oferece curso 
de capacitação e depois 
facilita investimento para 
ele montar um negócio. O 
benefício começa de R$ 
804 e chega até R$ 3,9 mil, 
variando de acordo com a 
cadeia produtiva.

Donalvam Maia, supe-
rintendente de Agricultura 
do estado, explica como 
esse benefício tem ajuda-
do as famílias goianas. “Es-
ses produtores precisam 
de uma força no fomento 
produtivo para iniciar sua 
produção. O Goiás Social 
dá um curso que capacita, 
de acordo com a cadeia 
produtiva, e depois dá 
um aporte financeiro, 
para aquele produtor ru-
ral começar sua ativida-

de, ou então implemen-
tar melhorias. Hoje são 
mais de 3 mil produto-
res rurais no estado, que 
estão sendo beneficia-
dos por esse programa.”

No evento, Lissauer en-
tregou o Goiás Social para 
o pequeno agricultor Edil-
son Marcilio, que recebeu 
R$ 1,9 mil para ajudar na 
compra de matérias para 
sua horta. “Essa ajuda é 
para eu poder mexer com 
minha hortinha, para com-
prar o adubo, comprar a 
semente. É uma ajuda de 
custo”, comentou, satisfeito.  

Atendimentos
Quem passou pelo 

evento pôde contar com 
diversos atendimentos, 
como cursos de qualifica-
ção e capacitação; emissão 

de documentos pessoais; 
atendimentos jurídicos; 
atendimento na área da 
saúde; atendimento na 
área social; atendimento 
ao consumidor; atendi-
mento ao produtor rural; 
corte de cabelo; apresen-
tações culturais e recrea-
ção para crianças.

A professora Leonice 
Paula aproveitou o dia para 
fazer o curso de primeiros 
socorros. “Como estaos em 
sala de aula, trabalhando 
com crianças, às vezes pas-
samos por algumas situa-
ções que não conseguimos 
resolver, e com os primei-
ros socorros, aprendemos 
a entender algumas situ-
ações.” Após fazer o curso 
ela sente mais segurança 
em ajudar os alunos e, 
também, a filha, que tem 

crises epiléticas.

Autoridades
Representante do muni-

cípio, o deputado Talles Bar-
reto (UB) entregou uma UTI 
móvel para região durante 
o evento. “Eu trabalho mui-
to para ajudar as pessoas 
de Itapaci, já fizemos muito, 
só este ano são quase 40 
milhões de reais em obras 
da minha parceria, com o 
(deputado federal) Célio da 
Silveira, mais 15 milhões 
de reais do Governo do Es-
tado. Isso mexe com a vida 
das pessoas, é escola me-
lhor, é saúde melhor. Hoje 
nós entregamos mais uma 
UTI móvel, e é isso que o 
poder público tem obriga-
ção de fazer: melhorar a 
qualidade de vida das pes-
soas”, destacou Talles.

Realizada sábado, 25, em Itapaci, no 
Vale do São Patrício, região norte, 
fechou com chave de ouro o primeiro 
semestre do ano. o programa 
atendeu milhares de pessoas na 
região, com serviços gratuitos nas 
áreas jurídica e de saúde e muito 
lazer, em 110 frentes de serviços
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O presidente Lissauer Vieira comemorou mais uma edição de sucesso: “Trouxemos serviços importantes para a 
população de Itapaci. Nosso sentimento é de gratidão a todos os nossos colaboradores e parceiros do Alego Ativa”.

câmara de aparecida

Aprovado reajuste na gratificação por 
jornada extra dos servidores da educação

Durante a 131ª sessão 
ordinária, os vereado-
res de Aparecida de 
Goiânia aprovaram, em 
comissões reunidas (o 
que acelerou os trâmi-
tes legislativos), altera-
ção na gratificação dos 

servidores da educação 
que estão em regime 
especial de trabalho.

Com a aprovação do 
Projeto de Lei Comple-
mentar 045/22, de autoria 
da Prefeitura, que altera a 
lei que instituiu o Regime 
Especial de Trabalho na 
Sec. De Educação para os 
integrantes do cargo efe-
tivo de agente educativo, 
a gratificação que era de 
R$1.000,00 passará para 
R$1.234,00. Sendo que, 

segundo a normativa, so-
mente fará jus ao incen-
tivo aqueles cuja jorna-
da diária de trabalho for 
acrescida quatro horas, 
em relação a jornada di-
ária normal prevista.

A Administração Mu-
nicipal justifica que o 
objetivo do projeto é 
“compensar aquele profis-
sional que dedicou mais 
tempo e trabalho em prol 
do bem maior, qual seja, o 
conhecimento”.
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O objetivo do projeto é compensar aquele profissional que dedicou mais tempo e trabalho em prol do bem maior

Proposta da 
Prefeitura foi 
aprovada em 
Comissões reunidas
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entorno do dF

Caiado participa de passeio ciclístico 
para lembrar Dia Mundial da Bicicleta

de volta ao Entorno 
do Distrito Federal 
(DF) neste domin-

go (26/06), o governador 
Ronaldo Caiado iniciou a 
agenda do dia marcando 
presença no 9º passeio 
ciclístico “Bora de Bike”. 
O evento foi promovido 

pela Record TV Brasília no 
município de Cidade Oci-
dental. As inscrições foram 
gratuitas e abertas à popu-
lação. Segundo a organiza-
ção, 10 mil pessoas, entre 
ciclistas e público, partici-
param do passeio.

Caiado comemorou a 

volta dos eventos, após 
mais de dois anos sus-
pensos, por conta das 
medidas de controle da 
pandemia de Covid-19. 
“Alegria enorme de par-
ticipar, ficamos dois anos 
parados, não tinha como 
fazer, agora vamos retor-
nar”. Antes do início do 
pedal, o governador ain-
da brincou ao comentar o 
trajeto escolhido pela or-
ganização. “Judiaram um 
pouco na arrancada com 
uma subida meio pesada, 
mas aos poucos vamos re-
cuperando o preparo físico 

e ao mesmo tempo cuida-
do do meio ambiente”.   

A edição especial do pe-
dal também comemorou o 
Dia Mundial da Bicicleta, 
celebrado no início de ju-
nho. Ao final do passeio, o 
chefe do Executivo elogiou 
a administração do prefei-
to Fábio Correa. “Cidade 
está linda e bem-cuidada”. 
O gestor municipal aplau-
diu a realização do evento. 
“Depois de uma pandemia, 
eventos como esse signifi-
cam saúde, pedal é saúde”, 
afirmou Correa. 

Aílton Mineiro Nasser, 

diretor de jornalismo da 
Record TV em Brasília, elo-
giou a disposição e atitude 
de Caiado. “Acompanhou 
o tempo todo, mostrou 
que está bem fisicamente, 
aparentemente está bem 
em todos os sentidos, no 
governo dele e também 
demonstrando que preza 
pela saúde, dele próprio 
e da população de Goiás, 
porque dá o exemplo”. 

Os participantes percor-
reram cerca de 10 quilô-
metros, com saída do Lago 
Jacob, para onde retorna-
ram ao fim do percurso. 

Depois do exercício, teve 
distribuição de marmela-
da, doce que foi preparado 
no local com receita tradi-
cional da região. 

Acompanharam o go-
vernador no evento, o ex-
-ministro Alexandre Baldy, 
o vice-prefeito de Cidade 
Ocidental, Luiz Gonzaga 
Filho, o presidente da Câ-
mara de Vereadores, Eras-
mo Carlos, o deputado es-
tadual, Jeferson Rodrigues, 
o prefeito de Novo Gama, 
Carlinhos do Mangão, 
além de vereadores e au-
toridades municipais.

Realizado em Cidade ocidental, pedal 
“Bora de Bike” reforça importância 
do uso de bicicletas como alternativa 
para mobilidade urbana
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 Governo Ronaldo Caiado participa de pedal de 10 quilômetros em Cidade Ocidental, no Entorno do DF

anápolis

Artistas podem se inscrever em seleção para pintura e grafite 
nos viadutos Deocleciano Moreira e Idenfonso Limírio

Artistas interessados em 
participar do Galeria Aber-
ta podem inscrever, gratui-
tamente, até 4 de julho, os 
projetos de grafite e pin-
tura para os paredões de 
dois viadutos de Anápolis, 
na Avenida Brasil com Rua 
Barão do Rio Branco e na 
Avenidas Goiás e Amazílio 
Lino. Serão escolhidas 22 
propostas e os vencedores 
receberão, ao todo, R$ 296 
mil. A execução do projeto 
é pela Associação Cultu-

ral Motriz e a Prefeitura 
de Anápolis, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Integração Social, Esporte 
e Cultura.

No site https://galeria-
-aberta-anapolis.netlify.
app/ está o regulamento, 
as metragens, os valores 
das premiações, os temas 
e é também por onde os 
projetos são inscritos. Cada 
artista ou coletivo poderá 
enviar até duas propostas 
inéditas. “A leitura do re-

gulamento é crucial para 
se conhecer os detalhes 
do suporte oferecido, os 
valores e os itens que são 
de responsabilidade do 
candidato”, explica a se-
cretária municipal de In-
tegração Social, Esporte e 
Cultura, Andréa Lins.

Os cachês variam de R$ 
12 mil a R$ 15 mil e, além 
deles, os executores das 
propostas contarão com 
kits com latas de spray, ga-
lões de tinta acrílica, trin-
chas e outros itens. “O pro-
jeto deixará um legado à 
cidade e também à cultura 
urbana”, aponta um dos 
organizadores, Raga Luke, 
pela Associação Motriz.

Sa
m

ue
l S

ou
sa

Prazo: até 4 de julho de 2022 Inscrições pelo site: https://galeria-aberta-anapolis.netlify.app/

As 22 propostas escolhidas receberão, 
ao todo, mais de R$ 290 mil e propostas 
podem ser enviadas até 4 de julho
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casacoR Goiás
A 25ª edição da CASACoR Goiás chega ao 

fim no próximo dia 5 de julho. A mostra 
acontece no Flamboyant Shopping pelo 

segundo ano consecutivo, e traz um 
total de 37 ambientes idealizados por 

60 profissionais da arquitetura, design e 
paisagismo, entre jovens talentos e nomes 

consagrados do Estado.  Com o  tema “ 
Infinito Particular”,  uma referência às casas 
biográficas, hiperconectadas e que contam 

histórias, a CASACOR Goiás conta 35 anos 
de história no Brasil e 25 anos, em Goiás. 

Assim, o conceito de morar bem, nos tempos 
contemporâneos, é destaque em espaços 

amplos, com mais de 100 metros quadrados, 
soluções criativas, inovações tecnológicas e 

novidades do mercado.

Festival inteRnacional 
de dança de Goiás

O Festival Internacional de Dança de Goiás 
chega à sua sétima edição em 2022 já 

consolidado como um dos maiores e mais 
importantes festivais de dança do Brasil. 
Entre os dias 6 e 10 de julho, reunirá, no 

Centro Cultural Oscar Niemeyer, cerca de 
1.200 bailarinos em uma mostra competitiva 
e R$ 49 mil em premiação. Além das mostras 

competitivas, o festival oferece workshops 
com renomados profissionais internacionais, 

nas modalidades Ballet, Ballet Juvenil 
(para crianças de 9 a 12 anos), Pas de 
Deux, Jazz, Contemporâneo e Danças 
Urbanas.Para participar é necessário 

ter nível intermediário ou avançado. Os 
cursos variam entre R$ 60,00 e R$ 150,00. 

As inscrições são feitas exclusivamente 
pelo WhatsApp (62) 98187-6238 até o dia 

4 de julho ou enquanto houver vaga. Nove 
professores ministram as oficinas durante 
a sétima edição do Festival Internacional 

de Dança.

GRupo KuRujão
À frente da segunda maior rede de postos de 

combustível  do Brasil por 13 anos, Douglas 
dos Reis acaba de deixar o Grupo Kurujão, 

transferindo suas cotas para o Grupo Via 
Mais, que já participava do grupo com 50% 

e agora passa a ser o único controlador. 
A  organização deve se manter focada na 

continuidade da operação e na preservação 
de seu patrimônio. “O trabalho continua 

com o propósito de reforçar o compromisso 
com a ética de suas ações, para consolidar 

sua cultura de integridade e valores 
diante a sociedade e ainda dos próprios 
colaboradores”, ressalta o presidente da 

rede, José Amarildo Correia.

O apresentador 
Sandes Júnior-  
da TV Serra 
Dourada e que 
traz na narrativa 
do seu programa a 
solidariedade com 
a população e o 
entretenimento, 
realizou na 
última Sexta-
feira o Arraiá 
do programa na 
hora do almoço, 
junto com sua 
assistente de 
palco a Nina. 

Milklandia 
-  Aconteceu 
em São Paulo 
o arraiá da 
Milklandia, os 
colaboradores 
se reuniram 
para festejar e 
confraternizar, 
teve muita 
comida típica e 
a apresentadora 
Jussara Avila 
fez uma torta 
de cachorro 
quente para os 
convidados do 
arraiá.

Caminhada de fé - O prefeito de Anápolis Roberto 
Naves e a primeira dama Vivian Albernaz Naves, fizeram 
ontem (26) a caminhada para a cidade de Trindade, que 
marcou a retomada da tradicional festa do Divino.

Visita - O empresário Robson Longatto visitou em 
São Paulo, o Gexperience que é um parque temático 
interativo do Grupo Globo localizado no Shopping 
Market Place, zona sul da capital Paulista.
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
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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parque olimpico

Brasil vai à 3 finais do Pan-Americano 
de Ginástica de Trampolim no Rio
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o Brasil se classifi-
cou às finais indi-
viduais feminina 

e masculina da disputa 
sênior do Campeonato 
Pan-Americano de Ginás-
tica de Trampolim, que 
começou neste domingo 
(26) no  Parque Olímpico, 
no  Rio de Janeiro. Ca-
milla Gomes e Alice Hel-
len avançaram, respec-
tivamente, em primeiro 
e segundo lugares. Já na 

disputa masculina, quem 
assegurou presença na 
final foi Lucas Junio To-
bias, com a quinta melhor 
nota. As finais serão na 
terça-feira (28), na Arena 
Carioca 1, com transmis-
são ao vivo no Canal 
Olímpico do Brasil.  An-
tes, nesta segunda (27), 
ocorrem as classificató-
rias do trampolim indi-
vidual júnior, do duplo-
-mini trampolim e do 

trampolim sincronizado. 
Todas as disputas são 
transmitidas ao vivo no 
YouTube do Time Brasil. 

A carioca Camilla Go-
mes alcançou 55.235 pon-
tos, nota que lhe garantiu 
a primeiro lugar na disputa 
feminina. Com desempe-
nho impecável, com maior 
parte dos saltos no centro 
da tela, a pontuação obtida 
por Camilla seria suficien-
te para a atleta conquis-

tar a medalha de ouro em 
maio, na etapa de Rimini 
(Itália) da Copa do Mundo 
da modalidade. 

“Estou muito feliz por 
poder competir em casa, 
no Rio de Janeiro. O apoio 
da torcida é muito impor-
tante para nós”, disse a 
carioca em depoimento 
à Confederação Brasileira 
de Ginástica (CBG).

A mineira Alice Hellen 
também comemorou mui-

to a segunda colocação e 
a outra vaga na final, ao 
obter a nota 52.750. É a 
segunda competição da 
atleta, após passar por ci-
rurgia no joelho no início 
deste ano. E o Brasil po-
deria ter classificado ou-
tras duas ginastas: Maria 
LUíza Oliveira (quarta co-
locada, com 51.750 pon-
tos) e Ana Luiza Pereira 
Soares (oitava posição, 
com 50.610), mas o regu-

lamento estabelece ape-
nas dois representantes 
de cada país na final. 

Na disputa masculina, 
o único representante do 
país na final será Lucas 
Junio Tobias, que conse-
guiu totalizar 56.400, a 
quinta melhor nota do 
dia. Outros três brasilei-
ros competiram - Gabriel 
Souza, Gabriel Miranda e 
Wallace Celestino - mas 
não se classificaram.

Camilla Gomes, 
Alice Hellen e 
Lucas Tobias 
avançaram 
neste domingo
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