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corpo de 
bombeiros
Assinada promoção de 

513 oficiais e praças. 
Ato se deu em reunião 

no Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira
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Alíquota de ICMS aplicada 
à gasolina passa de 30 para 
17%. A aplicada ao etanol, 
de 25 para 17%. No caso 
do óleo diesel, além da 
redução de alíquota de 16 
para 14%, o imposto será 
calculado sobre a média 
dos preços praticados nos 
últimos 60 meses, até 31 
de dezembro deste ano. 
Medida já está valendo 
no território goiano  - 
política  | 3

governo de goiás reduz icms sobre 
combustíveis, energia e comunicacão

centenário in concert 
encanta mais de 650 

pessoas em aparecida

investimentos

Sistema de Abastecimento de Água recebe R$ 25 milhões em obras para garantir segurança hídrica. 
Ainda no local, autorizou a obra do canal de drenagem do Aeroporto de Anápolis e da conclusão da 
duplicação do anel viário do Daia. Outros R$ 47,83 milhões serão empregados na infraestrutura do Daia

política  |  3

em anápolis, caiado investe de mais 
de r$ 72 mi em infraestrutura do daia

cidades | 4
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Em Anápolis, Caiado investe de mais de 
R$ 72 milhões em infraestrutura do Daia

O governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta segunda-feira 

(27/6), na Plataforma Mul-
timodal do Distrito Agroin-
dustrial de Anápolis (Daia), 
ordem de serviço para 
execução da ampliação do 
Sistema de Abastecimen-
to de Água do município, 
pela Saneago. As obras 
somam mais de R$ 25 mi-
lhões em investimentos e 
beneficiarão cerca de 232 
mil pessoas. Ainda no lo-
cal, autorizou a obra do 
canal de drenagem do Ae-
roporto de Anápolis e da 
conclusão da duplicação 
do anel viário do Daia. As 
duas intervenções são de 
responsabilidade da Agên-
cia Goiana de Infraestrutu-

ra e Transportes (Goinfra) 
e devem custar R$ 47,83 
milhões. “Nossa querida 
Anápolis é testemunha do 
quanto estamos investin-
do”, afirmou Caiado.

O contrato com a Sa-
neago prevê, em um 
prazo de 9 meses, a exe-
cução de 43 quilômetros 
em redes de distribuição 
de água, modulações e 
ligações prediais. Serão 
contemplados 15 bairros 
e suas áreas de influên-
cia. “Poder falar de água 
é, hoje, uma alegria e uma 
tranquilidade. Aquilo que 
já foi o maior fantasma 
da nossa cidade, maior 
problema e a vergonha 
de Anápolis”, afirmou o 
prefeito Roberto Naves, 

enumerando entraves 
que o município enfren-
tou em gestões estadu-
ais anteriores. “A Sanea-
go teve oportunidade de 
voltar a ser o que real-
mente deveria sempre ter 
sido: uma empresa foca-
da na qualidade no servi-
ço prestado e no cidadão 
goiano. O governador 
conseguiu isso”, concluiu.

O diretor de Expansão 
da Saneago, Fernando Co-
zzetti, observou que esta 
foi a terceira ocasião, em 
menos de dez meses, em 
que a companhia esteve 

no município para entrega 
de benfeitorias. O investi-
mento total em água, em 
Anápolis, é de R$ 120 mi-
lhões, conforme o diretor. 
“Agradeço a toda popula-
ção pela confiança deposi-
tada em nosso trabalho e 
ao governador, pela orien-
tação de uma gestão séria, 
competente e focada no 
atendimento à população 
do Estado de Goiás”, afir-
mou. “Anápolis tem uma 
demanda altíssima e nin-
guém mais acreditava na 
Saneago. Conseguimos re-
ver o contrato com a pre-

feitura, que é fundamental 
para a sobrevivência da 
companhia, e o município 
vem tendo total respeito, 
com investimentos volu-
mosos”, destacou Caiado.

A ampliação do sistema 
tem o objetivo de acompa-
nhar o crescimento do mu-
nicípio e garantir seguran-
ça hídrica aos anapolinos, 
inclusive no período de 
estiagem, como ocorrido 
no ano passado, pela pri-
meira vez em 20 anos. Se-
rão beneficiados os bair-
ros: Aldeia do Sonho, Alto 
da Bela Vista, Arco Verde, 

Ayrton Senna, Bandeiras, 
Filostro, Flor de Liz, Ibira-
puera, Lourdes, Maracanã, 
Mariana, Munir Calixto, São 
Vicente, Vila dos Oficiais e 
Vivian Parque. Anápolis 
conta com abastecimento 
universalizado, atendendo 
cerca de 390 mil habitan-
tes com água tratada, além 
de 80% da população com 
esgoto tratado. “Não vai 
faltar água para nenhum 
cidadão”, celebrou Manoel 
de Castro, o Fião, presiden-
te da Companhia de De-
senvolvimento Econômico 
de Goiás (Codego).

Sistema de Abastecimento de 
Água recebe R$ 25 milhões em obras 
para garantir segurança hídrica. Ainda 
no local, autorizou a obra do canal de 
drenagem do Aeroporto de Anápolis 
e da conclusão da duplicação do 
anel viário do daia. outros R$ 47,83 
milhões serão empregados na 
infraestrutura do daia
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Ronaldo Caiado anuncia investimento de mais de R$ 72 milhões na expansão da rede de abastecimento de água e infraestrutura do Daia

COrPO de BOmBeIrOs

Assinada promoção de 513 oficiais e praças

O governador Ronaldo 
Caiado assinou, na manhã 
desta segunda-feira (27), o 
decreto para a promoção 
de 513 membros do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás (CBMGO) 
– 117 oficiais e 396 praças, 
a maior para a corporação 
na atual gestão.

O ato se deu no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira, 
com a presença de repre-
sentantes da corporação e 
da Segurança Pública. “Vou 
buscar com que a eficiência, 
o resultado e o trabalho de 
vocês, tanto na melhoria da 
estrutura, como no atendi-

mento das pessoas de Goi-
ás, seja a marca principal, e 
para que essas pessoas se-
jam reconhecidas e possam 
galgar posições no quadro 
hierárquico de suas fun-
ções”, afirmou o governador.

Mais uma vez, Caiado 
referendou o protago-
nismo da corporação em 
cenário nacional, citando, 
entre outros exemplos, 
a atuação de bombeiros 
goianos em Brumadinho, 
durante ações de resgate 
após rompimento da bar-
ragem em janeiro de 2019, 
também Petrópolis (RJ) e, 
mais recentemente, em 

Recife (PE).
“Além das ações diárias, 

para tudo o que solicita-
mos vocês são extrema-
mente prestativos e aten-
ciosos, estão aí para toda e 
qualquer ação. Não negam 
demandas dos municípios e 
atendem às realidades lo-
cais, dando continuidade a 
uma política de apoio às es-
truturas das cidades”, disse.

Presente na solenidade, a 

coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais e presi-
dente de honra da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás, primeira-dama Gra-
cinha Caiado, fez questão 
de parabenizar os agentes 
e ressaltar a importância da 
atuação da corporação.

“O trabalho desempe-
nhado pelo Corpo de Bom-
beiros muito nos orgulha 
e, com certeza, tem o re-

conhecimento de todos os 
cidadãos goianos. Além de 
desempenharem suas fun-
ções na área da Segurança 
Pública com excelência, 
também são parceiros de 
primeira hora do trabalho 
social, e por isso hoje faço 
questão de parabenizar e 
agradecer a cada um que 
tem dedicado sua vida a 
essa função”, afirmou.

“Se esta promoção acon-

tece, com a maior quan-
tidade possível, é porque 
nosso governador aprovou 
e atestou a lei de abertura 
e fluxo de vagas”, argumen-
tou o comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
coronel Washington Luiz 
Vaz. “Sabemos de seu em-
penho para que as forças de 
segurança executem bem 
e com excelência o serviço 
prestado”, pontuou. “É um 
dia de muita alegria, com 
o reconhecimento do tra-
balho que temos realizado 
na rua”, destacou.

“Nunca, em toda história, 
tivemos uma promoção tão 
grande, o que se deve à bon-
dade e benignidade com 
nossas forças de segurança 
pública. Hoje, o senhor está 
fazendo mais de 500 fa-
mílias mais felizes ainda”, 
afirmou o tenente-coronel 
Carlos Alberto Cardoso Fa-
leiro, agora coronel.
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Ronaldo Caiado assina decreto para promoção de 117 oficiais e 396 praças do Corpo de Bombeiros

Ato se deu em reunião no Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira, com presença de 
representantes da corporação e da 
Segurança Pública. Promoção é a maior 
para Corpo de Bombeiros nesta gestão
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Caiado anuncia redução para 17% do ICMS em 
Goiás e preço da gasolina deve cair R$ 0,85

o governador Ronal-
do Caiado anunciou, 
nesta segunda-feira 

(27/06), que Goiás reduzirá 
para 17% a alíquota fixa do 
Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação 
(ICMS). Com a medida, te-
rão redução imediata as 
alíquotas dos combustí-
veis, da energia elétrica e 
das telecomunicações. 

Com a nova medida, o 
combustível em Goiás terá 
redução variada. A alíquo-
ta de ICMS da gasolina e 
do etanol caem de 30% 
e 25%, respectivamente, 
para 17%. Já o diesel, cujo 
porcentual era de 16%, 
recua para 14%. O cálculo 

deste último passará a ser 
feito sobre a média dos 
preços praticados nos 
últimos 60 meses, até 
dezembro de 2022. Com 
isso, o preço da gasolina 
ao consumidor final, por 
exemplo, deve ter queda 
de R$ 0,85 por litro. Já o 
etanol, a redução estima-
da é de R$ 0,38 e o diesel, 
de R$ 0,14 por litro.

A decisão entra em vi-
gor imediatamente e segue 
diretrizes da Lei Comple-
mentar 194/2022, Governo 
Federal na última sexta-
-feira (23/06), que estipula 
o teto na cobrança do ICMS. 
Em coletiva de imprensa, o 
governador Ronaldo Caia-
do afirmou que o cenário 
nacional, de alta inflação 
e de pessoas desempre-
gadas, requer momento de 

união. “Temos de pensar o 
que cada um dos Poderes 
constituídos pode fazer 
para minimizar esses im-
pactos na vida das pessoas. 
Construir algo que se diga: 
vamos diminuir o valor das 
contas”, sublinhou. 

Também não será mais 
adotada a cobrança do 
Fundo de Proteção Social 
(Fundo Protege) de 2%, con-
forme determina a lei. O go-
vernador garantiu que este 
item não afetará o desen-
volvimento dos programas 
sociais do Estado. “Faremos 
o que pudermos de corte 
em alguns lugares, para 

que o tesouro possa arcar 
com o diferencial. Não va-
mos abrir mão de nenhu-
ma política social, zero”, 
enfatizou ao lembrar que, 
atualmente, Goiás tem ex-
pandido essas iniciativas. 
Citou, como exemplo, a 
ampliação do Aluguel So-
cial, na área da habitação.

O governador afirmou 
que uma eventual “queda 
de braço” neste momento 
não se justifica. Pelo contrá-
rio, é hora de contribuição 
coletiva. Até porque, sozi-
nho, o ICMS não explica a 
alta no preço dos combus-
tíveis, já que há outros fa-

tores em jogo e que pesam 
no bolso do cidadão. “A cota 
maior que se espera agora, 
sem dúvida nenhuma, é da 
Petrobras, em relação aos 
dividendos que são estra-
tosféricos, e que possa arcar 
em contribuição com a po-
pulação brasileira”, relatou. 

Outra mudança relacio-
nada à alíquota do ICMS e 
que fará diferença para o 
cidadão, a partir do anún-
cio do governador, será a 
energia elétrica, cujo im-
posto reduz de 29% para 
17%. Aos consumidores de 
baixa renda, a queda é de 
25% para os mesmos 17%. 

Contas de serviços de te-
lefonia e internet também 
terão redução na alíquota 
do ICMS de 29% para 17%.

Impacto 
orçamentário

Com o cumprimento da 
nova lei, Goiás deve deixar 
de arrecadar R$ 3 bilhões 
até o fim deste ano. Ainda 
que o impacto orçamen-
tário seja considerável, a 
medida anunciada hoje 
pelo governador Ronaldo 
Caiado reitera a posição da 
atual gestão do Estado de 
cumprir as proposições do 
Legislativo e do Executivo 
nacionais. “Lutamos para 
estarmos sempre modu-
lados com aquilo que a lei 
determina. Dentro do que 
é legal, nós imediatamente 
fazemos”, pontuou. 

O governador explicou 
que desde que aderiu ao Re-
gime de Recuperação Fiscal 
(RRF), em dezembro do ano 
passado, o Estado tem uma 
série de deveres a cumprir. 
Entre eles, o de não alterar a 
alíquota do ICMS, sob pena 
de perder os benefícios que 
o programa de renegocia-
ção de dívidas traz a Goiás. 
E que, agora, essa redução 
do imposto foi possível por-
que há amparo na lei com-
plementar sancionada pelo 
governo federal. 

etanol e diesel também terão 
redução, bem as alíquotas da energia 
elétrica, telefonia e internet. em 
coletiva, governador reforça respeito 
à legislação federal e relembra 
congelamento praticado desde 
novembro de 2021, para atenuar 
impacto na vida da população goiana
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Caiado reduz alíquota sobre a gasolina, etanol, diesel, energia elétrica e serviços de telecomunicações

em Águas lindas

Mutirão bate recorde com 132 mil atendimentos

O Mutirão Governo de Goi-
ás, realizado pelo programa 
Goiás Social, chegou a sua 
9ª edição e beneficiou 98 
mil pessoas na cidade de 
Águas Lindas, no Entorno 
do Distrito Federal (DF), re-
gião que recebeu mais uma 
vez a caravana de serviços 
do governo estadual em 
parceria com a prefeitura, 
durante este final de sema-
na. A estrutura foi montada 
às margens da BR-070, no 
setor Jardim da Barragem I. 
Os serviços e benefícios en-
tregues à população soma-
ram 132 mil, representando 
o maior número de atendi-
mentos realizados até agora 

em um único Mutirão.
Foram oferecidos 176 

serviços ao todo, 168 dis-
ponibilizados pelo Estado e 
outros oito pelo município. 
“Nós fazemos o melhor que 
existe hoje no Brasil. Não 
tem nada que se compare 
aos nossos Mutirões e es-
tamos ampliando cada vez 
mais e melhorando o aten-
dimento à população”, afir-
mou o governador Ronaldo 
Caiado durante vistoria ao 
local, na sexta-feira (24/6).

Presente na abertura ofi-
cial do Mutirão no sábado 
(25/6), a presidente de honra 
da Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e coorde-

nadora do Gabinete de Polí-
ticas Sociais (GPS), Gracinha 
Caiado lembrou o empenho 
da gestão Caiado, responsá-
vel por mudar a realidade do 
Entorno. “Nos últimos gover-
nos, essa região foi esquecida. 
Vamos continuar trazendo 
cada vez mais benefícios e 

recursos para cá. Seja na Se-
gurança Pública, Saúde ou 
Educação. Mudança no En-
torno é visível e não vamos 
parar de avançar”, ressaltou a 
primeira-dama.

Durante o evento, foram 
entregues 2.208 cartões do 
programa Mães de Goiás, 

no valor de R$ 250 men-
sais, e cerca de 700 cartões 
do programa Pra Ter Onde 
Morar – Aluguel Social, no 
valor de R$ 350 mensais. 
Também foram oferecidas 
2 mil vagas de emprego na 
região do Entorno, sendo 
que 150 específicas para 
Águas Lindas, além de cur-
sos profissionalizantes.

Nesta edição, a Secreta-
ria de Estado de Desenvol-
vimento e Inovação (Sedi) 
realizou 471 inscrições para 
cursos da Escola do Futuro 
Sarah Kubitscheck, de Santo 
Antônio do Descoberto, e 
41 para o Bolsa Formação 
do Pronatec. O serviço de 
emissão de documentos 
realizado pela Polícia Civil 
também bateu recorde, em 
Águas Lindas. Foram con-
feccionadas 1.093 identi-
dades. Nas nove edições do 
Mutirão Governo de Goiás, o 
número chegou a 7.811.

Outro destaque foi o 
programa Mais Crédito, da 
Secretaria de Estado da 
Retomada com oferta de 
consultoria financeira e 
planejamento para micro 
e pequenos empresários. 
Por meio do programa, via-
bilizado pelo Goiás Social, 
142 alunos dos cursos do 
Colégio Tecnológico do Es-
tado de Goiás receberam 
cartões com recursos para 
investir no próprio negócio, 
via Crédito Social e Bolsa 
Qualificação.

O titular da pasta da 
Retomada ressaltou que o 
objetivo do Mutirão é levar 
oportunidades e o maior 
número de serviços para 
atender aos goianos mais 
vulneráveis. “Os serviços 
ofertados no estande da Se-
cretaria da Retomada têm 
como foco a conquista da 
autonomia financeira, com 
apoio total do Governo.
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Estandes das secretarias oferecem vagas de emprego, cursos profissionali-
zantes e benefícios dos programas sociais implementados pelo Governo

número de atendimentos realizados desde o 
ano passado ultrapassa 900 mil. Iniciativa 
do governo estadual visa facilitar acesso a 
serviços públicos e benefícios sociais
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Centenário in Concert encanta mais de 
650 pessoas em Aparecida de Goiânia

Na noite desta se-
gunda - fe i r a , 27, 
as 650 poltronas 

do Anfiteatro Municipal 
Cantor Leandro e até os 
corredores do espaço fi-
caram lotados. O público 
aparecidense prestigiou e 
se emocionou com o Cen-
tenário in Concert, evento 
realizado pela Banda Sin-
fônica e Coral da Escola 
Municipal de Música.

“Hoje, apresentamos 
um repertório de músicas 
instrumentais e também 
apresentação do nosso 
coral. Trouxemos cerca de 
120 músicos, entre ins-
trumentistas e membros 
do coral.  Foi um evento 
em celebração aos 100 
anos de nossa cidade e 
muito especial porque é a 
primeira vez que subimos 
ao palco deste anfiteatro, 
pontuou o maestro Fran-

cinaldo Rodrigues após a 
apresentação.

Josélio Rodrigues, que 
é motorista de caminhão, 
assistiu ao concerto ao 
lado da esposa, Iza. “Nun-
ca tivemos a oportunida-
de de ver uma apresenta-
ção como essa e também 
nunca visitamos um tea-
tro deste tamanho. Gosta-
mos bastante”, relatou o 
morador da Cidade Livre.

O secretário municipal 
de Cultura de Aparecida 
de Goiânia, Erick Maga-
lhães, que representou o 
prefeito Vilmar Mariano, 
comemorou o sucesso 
do Centenário in Concert. 
“Um evento dessa magni-
tude, com maestro Fran-
cinaldo que é um ícone, 
mostra que o trabalho da 
pasta, da Escola de Músi-
ca e de toda gestão está 
sendo bem feito, propor-

cionado variados eventos 
culturais à nossa popula-
ção”, destacou o gestor.

Antes de subir ao pal-
co do Anfiteatro Cantor 
Leandro, o experiente 
trompetista Cleison Sou-
za de Jesus não escondia 
o friozinho na barriga. 
“Sempre tem [ o friozi-
nho] e nossa expectativa 
é das melhores possíveis”, 
disse o artista que está 

na Escola Municipal de 
Música desde a fundação 
há sete ano.  

Escola de Música
A Escola de Música de 

Aparecida de Goiânia ofe-
rece formação gratuita 
para crianças, adolescen-
tes e adultos. As vagas 
são abertas, conforme dis-
ponibilidade, nos meses 
de junho e dezembro. Os 

alunos se apresentam em 
eventos realizados pela 
administração local. “Todo 
ano enviamos alunos para 
Universidade Federal de 
Goiás e Instituto Federal 
de Goiás. Há dois anos, um 
de nossos alunos de violão 
erudito passou em primei-
ro lugar na prova da UFG. 
Naquele ano, eram ofere-
cidas apenas 17 vagas”, en-
fatizou orgulhoso maestro 

Francinaldo Rodrigues.

Programação
No segundo semestre 

deste ano, de acordo com 
a secretaria de Cultura, as 
apresentações da Banda de 
Música e Coral de Aparecida 
de Goiânia serão frequentes 
no Anfiteatro Cantor Le-
andro. A programação será 
publicada nas redes sociais 
e site da prefeitura.

Apresentação em alusão aos 
100 anos da cidade reuniu músicos 
locais em uma noite inesquecível 
para cultura aparecidense
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Maestro Francinaldo Rodrigues, que é professora da Escola de Música de Aparecida de Goiânia, foi responsável pela regência 

saúde

Vacinação contra a gripe está aberta para toda 
a população de Anápolis acima de seis meses 

A partir desta segunda-fei-
ra, 27, todos os anapolinos 
com idade acima de seis 
meses podem se vacinar 
contra a gripe (Influen-

za). A autorização foi dada 
pelo Ministério da Saúde 
na última sexta-feira e a 
Prefeitura de Anápolis já 
está recebendo as pessoas 
nos postos de saúde (veja 
relação e horários abaixo).

O objetivo é aumentar a 
cobertura vacinal, que está 
baixa em todo o País, em 
uma época do ano favorá-
vel para o desenvolvimen-
to de doenças respiratórias 
como a gripe por conta do 
tempo frio e seco.

A coordenadora de Vi-
gilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, Mirlene Garcia, 
aproveita para destacar 
que a ampliação do públi-
co também é uma oportu-
nidade para pessoas dos 
grupos prioritários que 
ainda não tomaram a vaci-
na. “A liberação para todas 
as idades é um incentivo, 
principalmente para as 
crianças e idosos, que são 
os mais acometidos com 

doenças respiratórias nes-
se período”, explica.

Na rede de imunização 
municipal também estão 
disponíveis as vacinas con-
tra a Covid e as de rotina. 
A coordenadora chama a 
atenção para as pesso-
as que precisam receber 
essas doses. “Ainda não 
saímos da pandemia e o 
complemento da caderne-
ta é fundamental para pro-
teção de outras doenças”, 
alerta Mirlene.
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Locais consulte em anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis
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Parque da Tijuca
Ao projetar o euroPark Residencial, 

localizado no Parque Lozandes, a 
euroAmérica Incorporações planejou o 

empreendimento com um parque privativo, 
o único na Capital. Lançado em 2015, a 
família euroPark iniciou com as torres 
A e B do Parque Ibirapuera, entregues 

três anos após o lançamento. em 2021, 
foi a vez de entregar a torre B do Parque 

da Tijuca, lançado em fevereiro de 2017. 
Agora, sem ainda completar quatro anos 

após lançamento, será realizada a entrega 
da torre A, no dia 29 de junho. A área do 
terreno do Parque da Tijuca ocupa 4.010 

metros quadrados, tendo um amplo espaço 
de área de lazer, academia, brinquedoteca, 

churrasqueira. os apartamentos têm 
plantas que variam entre 139 metros 
quadrados, 163 metros quadrados e 

170 metros quadrados, são arejados e 
contam com alto padrão de acabamento. 
“devido ao plano diretor da Capital, além 

do limite de adensamento da região, 
nenhum outro terreno tem autorização 

para verticalização, o que possibilita uma 
ampla vista de área verde, principalmente 

ao futuro Parque do Cerrado, o maior de 
Goiânia, e de condomínios horizontais 
vizinhos”, afirma o gerente comercial, 

henrique Campelo, apontando que todas 
as unidades possuem elevador privativo

oficina
nos dias 30 de junho e 1 de julho, 

a ocupação Brasileirado oferece 
gratuitamente, uma oficina de 

musicalização infantil para crianças com 
deficiência visual, das 9h às 10h30, no 

Teatro Goiânia. o evento faz parte das 
ações da ocupação de Cultura Popular 

Brasileira, que conta com artistas locais, 
regionais e nacionais, numa imersão 

cultural única e livre para todos os públicos 
durante 30 dias.As vagas são limitadas e 

as inscrições podem ser feitas pelo link: 
https://forms.gle/s18uuZwQW754rGZK8

Homenagem aos 
doadores 

o Banco de Sangue hemolabor realizou uma 
ação especial em homenagem aos doadores 

de repetição. Quem compareceu à unidade 
para doação na última semana, foi recebido 

com um lanche composto por delícias juninas. 
A decoração temática que incluiu balões e 
bandeirinhas deram um toque especial na 

recepção do local. A ação também fez alusão 
ao dia Mundial do doador de Sangue e a 

campanha junho Vermelho.

Banda Rock Beats - Para 
quem é fã de rock, pode 
se preparar. A Banda Rock 
Beats irá se apresentar 
em Goiânia no próximo 
dia 01 de julho e promete 
trazer o melhor do pop rock 
nacional e internacional 
acústico para os amantes de 
uma boa música. o evento 
acontecerá no Teatro joão 
Alves de Queiroz, no bairro 
jardim Goiás, a partir das 
21h e a entrada custa a 
partir de R$80,00 (inteira). 
os ingressos podem ser 
adquiridos pelo Sympla.

Expedição - o Clube do Veículo Antigo 
de Goiás (CVAGo) programou para dias 7, 
8 e 9 de julho próximos a segunda edição 
da expedição Caminho de Cora Coralina 
ecoturismo nas Rodas do Tempo. os filiados 
do clube, adeptos do antigomobilismo, 
vão percorrer a trilha que homenageia a 
escritora goiana pilotando Ford 29, Rural, 
Fusca, Comby e outros automóveis antigos, 
passando por Cidade de Goiás, Corumbá de 
Goiás, Cocalzinho, Santo Antônio, Palestina, 
Itaguari, Calcilândia, Itaberaí, Alvelândia 
e jaraguá. Serão 300 kms divulgando e 
difundindo cultura, poesia, aventura e 
natureza. o Casal Aroldo Rocha-Queila e 
Francisco Curado estarão no passeio.

Parceria de milhões - A empresária eliana Martins 
e a influenciadora digital Kariny Rodrigues assinaram 
uma parceria de milhões. eliana, que é conhecida por 
ser a queridinha das famosas brasileiras quando o 
assunto é mega hair, rabos alongados e laces, assinou a 
produção capilar de Kariny Rodrigues para a campanha 
publicitária de lançamento da marca goiana Magnífica 
Fitness, especializada em moda para academia. A 
equipe do Vitrine da Mulher, salão de propriedade de 
eliana, foi a responsável pela make das fotos e pelo 
trabalho de produção de troca de cabelo e de troca de 
penteado.  Kariny, é a principal modelo da campanha de 
lançamento da primeira coleção.

Arraiá - o casal de empresários dom Geovani e Maristela, 
aproveitaram o Arraiá do quintal da dona Graça em Brasília 
no último final de semana.
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tradição

Caiado diz que, enquanto for governador, 
irá preservar a história e a cultura de Goiás

o governador Ronaldo 
Caiado participou, na 
tarde deste sábado 

(25/6), do primeiro dia das 
Cavalhadas de São Francis-
co de Goiás. O evento tem o 
apoio do Governo de Goiás 
que, por meio da Secretaria 
de Estado da Cultura (Se-
cult), destinou R$ 200 mil 
para a aquisição de indu-
mentária para os cavaleiros, 
acessórios dos festejos, en-
tre outros custeios.

“Enquanto eu estiver no 
governo, podem confiar que 
vou preservar a história e, 
cada vez mais, a cultura do 
nosso estado. Vimos aqui os 
animais e cavaleiros com 
toda a indumentária, a me-
lhor do mundo, para a festa, 
todos muito bem vestidos, 
uniformizados. Vamos pre-
servar nossa cultura para ter 
essas milhares de pessoas 
aqui acompanhando a festa” 
disse o governador.

A festa seguiu até este 
domingo, 26, no estádio 

municipal da cidade. Mais 
de 10 mil pessoas foram 
esperadas para esses 
festejos que começaram 
no município em 1850. 
Naquele ano, a festa foi 
realizada pelo padre Sil-
vestre Alvares da Silva, da 
Paróquia de Jaraguá, que 
pertencia ao arraial de São 
Francisco das Chagas.

“Caiado tem feito muito 
por São Francisco de Goiás, 
tem ajudado com a cultura 
do nosso município e em 
muitas outras áreas. Obri-
gado, governador, como ho-
mem honesto que o senhor 
é, resgatou Goiás de volta 
para os goianos”, disse o 
prefeito Cleuton Timbó.

Por meio da Secretaria 
de Estado de Cultura, o go-
verno estadual repassou 
R$ 3,1 milhões, entre 2021 
e 2022, para auxiliar os 
municípios no custeio das 
festividades. O Circuito das 
Cavalhadas visa fortalecer 
as tradições goianas, divul-

gar as manifestações cultu-
rais do interior e promover 
o turismo e a economia dos 
municípios participantes.

Ao todo, 12 municípios 
integram o Circuito das 
Cavalhadas: Santa Cruz 
de Goiás, Posse, Jaraguá, 
Pirenópolis realizaram 
as festas na primeira me-
tade de junho. Palmeiras 
de Goiás e Hidrolina pro-
moveram suas manifesta-
ções culturais no último 
final de semana. Já neste 
final de semana, além de 
São Francisco de Goiás, 
Crixás também celebra 

suas Cavalhadas.
Em Santa Terezinha de 

Goiás, a festa será no mês 
de julho. Em Pilar de Goiás e 
Corumbá de Goiás, a batalha 
entre mouros e cristãos será 
encenada em setembro. A 
cidade de Goiás fecha o cir-
cuito no mês de outubro.

Tradição
As Cavalhadas de São 

Francisco começam com as 
embaixadas do Rei Cristão 
propondo uma saída diplo-
mática para o conflito ao 
Rei Mouro. Dessa forma, ele 
oferece dinheiro e a mão 

de sua filha em casamento 
ao rei mouro, pois os cris-
tãos não queriam a guerra. 
No entanto, os mouros não 
aceitam a proposta de paz e 
desafiam o Rei Cristão.

Assim, as Cavalhadas 
englobam a encenação 
dessa batalha e as carrei-
ras, onde cada cavaleiro 
sai pela cidade em direção 
ao campo carregando uma 
lança, uma espada ou uma 
garrucha, simbolizando 
as sangrentas lutas. Após 
muitas carreiras de com-
bate, os cristãos prendem 
os mouros, que recebem o 

batismo cristão. Durante a 
festa, são disparados mais 
de mil tiros de festim.

 As Cavalhadas são ce-
lebrações inspiradas nas 
heranças culturais de Portu-
gal e da Espanha na Idade 
Média. Elas começaram a 
ser representadas no Brasil 
no século XVI. Em Goiás, o 
primeiro registro é de 1751, 
na cidade de Santa Luzia 
(hoje Luziânia). A festa une 
religiosidade, cultura, turis-
mo, economia e valorização 
do patrimônio imaterial do 
Estado, mobilizando mora-
dores locais e visitantes.

evento tem apoio do Governo que, 
por meio da Secult, destinou R$ 200 
mil para a aquisição de indumentária 
para os cavaleiros, acessórios dos 
festejos, entre outros custeios
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Caiado acompanha Cavalhadas de São Francisco de Goiás, governo estadual apoiou realização dos festejos com repasse de R$ 200 mil

educação

Programa EJAtec abre período de matrículas

Jovens e adultos com ida-
de acima de 18 anos que 
ainda não concluíram o 
ensino médio podem se 
inscrever, a partir des-
ta segunda-feira (27), ao 
Programa de Educação de 
Jovens e Adultos na moda-

lidade à distância, o EJATec, 
ofertado pela Secretaria 
de Estado da Educação 
(Seduc) na rede pública 
estadual de ensino.

O período de matrí-
cula segue até o dia 24 
de julho de 2022, pelo 

site do EJAtec, e os in-
teressados começam 
a estudar no próximo 
semestre. O principal 
objetivo do programa é 
possibilitar, por meio de 
uma plataforma digital, 
a conclusão dos estudos.

Neste segundo se-
mestre, o programa será 
ofertado em 42 diferen-

tes polos no Estado, dis-
tribuídos nos municípios 
de Águas Lindas; Anápo-
lis; Anicuns; Aparecida 
de Goiânia; Aragarças; 
Cabeceiras Caldas No-
vas; Carmo do Rio Verde; 
Catalão; Ceres; Cezarina; 
Crixás; Formosa; Goiâ-
nia; Goiatuba; Inhumas; 
Iporá; Itaguaru; Itapa-

ci; Itumbiara; Mineiros; 
Montes Claros de Goiás; 
Morrinhos; Palmeiras de 
Goiás; Paraúna; Pirenó-
polis; Porangatu; Rio 
Verde; Santa Terezinha 
de Goiás; Santo Antônio 
do Descoberto, São Miguel 
do Araguaia; Trindade; Ui-
rapuru; Uruaçu; Uruana e 
Valparaíso de Goiás.

EJAtec
O programa, que tem 

duração de 18 meses, ga-
rante uma carga horária 
de 1.200 horas, sendo 
que 80% dessas aulas se-
rão em ambiente virtual e 
20%, presencial.

Os estudantes podem 
se matricular em qual-
quer série do ensino mé-
dio, seguindo a diretriz 
da Educação de Jovens 
e Adultos que determina 
que as séries sejam se-
mestrais. As pessoas que 
estudam no EJAtec tam-
bém podem se inscrever 
para fazer o Encceja.

Além da realização da 
matrícula, aqueles que es-
tudam no EJA presencial e 
querem mudar para a Edu-
cação a Distância (EaD), 
poderão, também, solici-
tar a transferência para a 
modalidade à distância na 
própria unidade escolar.
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Programa oportuniza o acesso ao Ensino Médio para quem precisa e quer voltar à escola

Com 20% das aulas presenciais, programa 
oportuniza o acesso ao ensino Médio para 
quem precisa e quer voltar à escola. jovens 
e adultos com idade acima de 18 anos 
que ainda não concluíram o ensino médio 
podem se inscrever, a partir desta segunda-
feira (27), ao Programa de educação de 
jovens e Adultos na modalidade à 
distância, o ejATec, ofertado pela 
Secretaria de estado da educação (Seduc) 
na rede pública estadual de ensino
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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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Brasil garante título do Rio 
Pro de forma antecipada

Da
ni

el
 S

m
or

ig
o/

W
or

ld
 S

ur
f L

ea
gu

e

o Brasil garantiu de 
forma antecipada 
o título do Rio Pro, 

etapa brasileira da Liga 
Mundial de Surfe (WSL), 
com a definição, nesta se-
gunda-feira (27), de semi-
finais formadas apenas por 
atletas do país (Filipe Tole-

do, Italo Ferreira, Samuel 
Pupo e Yago Dora).

O dia na praia de Itaúna 
(Saquarema) começou com 
as disputas das oitavas de 
final, fase na qual o atual 
líder do ranking mundial 
Filipe Toledo superou o 
peruano Miguel Tudela por 

13,56 a 9,44. Se nas oita-
vas o atual dono da lycra 
amarela foi bem, nas quar-
tas ele brilhou para derro-
tar o australiano Connor 
O’Leary por 15,10 a 8,94.

Nas semifinais Filipinho 
medirá forças com Yago 
Dora, que venceu os aus-

tralianos Ethan Ewing (por 
14,10 a 14,00 nas oita-
vas) e Callum Robson (por 
14,17 a 7,00 nas quartas).

Já Italo Ferreira começou 
o dia deixando pelo cami-
nho outro representante do 
Brasil, Michael Rodrigues. O 
potiguar venceu a bateria 

das oitavas por 14,17 a 8,10. 
Nas quartas o campeão 
olímpico protagonizou a 
disputa mais emocionante 
do dia com Miguel Pupo. 
Os dois terminaram em-
patados em 13,34 a 13,34. 
Mas Italo avançou por ter 
conseguido a melhor onda 

da bateria (pela qual rece-
beu a nota 8,17).

Agora o potiguar pega 
na semifinal Samuel Pupo, 
que deixou pelo caminho 
dois brasileiros, Caio Ibelli 
(por 17,00 a 8,50 nas oita-
vas) e Mateus Herdy (por 
12,80 a 8,83 nas quartas).

Conquista foi 
assegurada 
após definição 
de semifinal 
100% brasileira
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