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social em brasília

Cerca de 7 mil 
mulheres estão 
na lista para ter o 
acesso ao benefício, 
de R$ 250 por mês, 
por até 36 meses, 
ainda não buscaram 
seus cartões. Até o 
momento, mais de 
104 mil cartões já 
foram entregues 
em Goiás, 15 mil 
somente em Goiânia 
cidades |  5

Força-tareFa entrega cartões 
do Mães de goiás eM goiânia

11ª edição do prêMio sebrae 
preFeito  eMpreendedor 
hoMenageia iris rezende

investimentos

Durante encontro de gestores, governador Ronaldo Caiado anuncia recurso de 
R$ 279 milhões para compra de equipamentos, utensílios e obras em escolas estaduais

política  |  3

coM novo repasse, governo de goiás alcança 
Marca de r$ 4 bilhões investidos na educação

governo  | 6
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cipó de aroeira

delegado Waldir (uB) seguiu a cartilha 
para conseguir a candidatura ao Senado. 
nas eleições municipais, já tinha o projeto 
definido, procurou apoiar candidaturas do 
então PSL no interior e construiu alianças 
internas. Com a criação do união Brasil, 
respeitou a liderança do governador Ro-
naldo Caiado mas negociou a manutenção 
da candidatura, já amparada na aposta da 
consulta feita ao TSe, que acabou liberan-
do a modalidade. A única coisa que saiu 
do roteiro foi a concorrência com o colega 
de bancada Zacharias Calil, que mantém a 
mesma pretensão. Poderia ser ironia do 
destino. ou a volta do cipó de aroeira... 
Mas essa é a política o delegado vai ter 
que se acertar com o médico na reta final. 

a “nova” regra
As candidaturas avulsas foram liberadas 
pelo TSe. Como é eleição majoritária, o es-
paço é para uma candidatura por partido. 
Porque só há uma vaga em disputa para 
o Senado, neste ano. no passado distante 
(muito distante) existia a sublegenda. era 
um tempo com apenas dois partidos, Are-
na e MdB. Com direito a episódios bizar-
ros. em sua primeira eleição por exemplo, 
Roberto Balestra foi o mais votado para 
prefeito de Inhumas. Mas perdeu a eleição, 
porque era candidato único da Arena, per-
dendo para a soma dos adversários que se 
candidataram pelo MdB. um tempo que 
não existe mais. e que não deve voltar. 

o feio é perder
Por sinal, quem tenta voltar a esses tem-
pos de arbítrio é o líder do pessoal. jair 
Bolsonaro (PL) adotou, definitivamente, o 
ditado de que, na política, o feio é perder. 
na normalidade de um processo eleitoral, 
sabe que tem poucas chances de reverter 
o jogo. A partir de sexta-feira, começa o 
período de atos vedados pela legislação 
eleitoral. no entanto, o governo federal 
acena com controle no preço da gasoli-
na, aumento no valor do Vale Gás e do 
Auxílio Brasil, além da criação de outra 
ajuda para os caminhoneiros. Bolsonaro 
escalou a AGu para fabricar todo e qual-
quer parecer necessário para colocar essa 

distribuição de dinheiro a rodo. Temos leis 
passíveis de interpretação. não é o caso 
de atos proibidos pelo tempo de eleição. 
A estratégia é jogar qualquer culpa por 
eventual erro para cima do autor do pa-
recer isso não funciona. em algum mo-
mento, Bolsonaro, ou um de seus mi-
nistros, vai ter que assinar os atos. um 
parecer aconselha. A decisão é de quem 
tem a caneta. Seja Bic ou não. de tinta 
azul ou não. Cheia de tinta ou não. 

todos perdem
As pautas eleitorais são tocadas meio 
na marra, na base do eu mando e to-
dos obedecem. É por isso que o Minis-
tério da Saúde passa a tratar o aborto 
como caso de polícia e não de atenção 
à mulher. É por isso que há um presi-
dente da Petrobras que não preenche 
os requisitos legais, o que pode gerar 
punições para a empresa. É por isso que 
os desejos do líder vão sendo seguidos 
cegamente pelo pessoal. As instituições 
perdem. o país perde. e parece que nni-
gue´m, nem Congresso, nem STF, nem 
sociedade organizada, tem capacidade 
de colocar limites para os abusos. 

cpi é jogo arriscado
o governo federal faz uma aposta arris-
cada com a CPI da educação. Tem fato 
concreto, tem personagens dispostos a 
contar histórias e um momento propício 
para enrolar autoridades. os bolsonaristas 
não conseguiram barras as assinaturas. 
nem para negociar a retirada. há um mo-
vimento para tntar retardar, mas a CPI vai 
estar funcionando em agosto.  

goiano na pauta

jorge Kajuru é o único senador goiano 
que aparece como possível integrante 
da CPI. Apesar de manter boas relações 
com Bolsonaro no início do mandato, 
está na cota dos independentes. Será in-
dicado pelo Podemos, na vaga que tra-
dicionalmente seria ocupada por Álvaro 
dias, que estará ocupado com a campa-
nha pela reeleição no Paraná.

enquanto isso...
Luiz do Carmo (PSC) anda ocupado com 
a viabilização de sua candidatura à ree-
leição. já Vanderlan Cardoso (PSd) nada 
meio de licença, mas ainda aguardando a 
definição do seu partido. 

mendanha comemora
em visita à Câmara Municipal de Goiâ-
nia, onde recebeu homenagem, Gustavo 
Mendanha (Patriota) falou animado sobre 
o apoio do Republicanos. Mesmo com o 
prefeito Rogério Cruz e a a maior parte 
dos candidatos fiéis à reeleição de Caiado, 
Mendanha ressaltou que tem a aliança e o 
tempo de TV já acertados. 

nas cordas
Presidente jair Bolsonaro (PL) acabou im-
pondo a redução nas alíquotas de com-
bustíveis, telefonia e energia, com direito a 
veto às compensações de perdas no ICMS 
de estados e municípios. os governadores 
já estão baixando decretos e outras me-
didas necessárias para regulamentar a lei 
federal. não só para cumprir o que está 
estabelecido, como para não ficar mal com 
o consumidor. Ronaldo Caiado (uB) foi o 
segundo governador a adotar a redução.  
Governador e prefeitos estão mobilizados 
para derrubar o veto no Congresso ou 
levar a questão para a justiça. Bolsonaro 
quer usar o dinheiro da compensação para 
gastar em Auxílio Brasil e Pix Caminhoneiro. 

Bandeira eleitoral
As bandeiras de cobrança extra de energia 
elétrica tiveram o valor reajustado pela 
Aneel. Mas não devem ser colocadas em 
prática antes de dezembro. As autorida-
des do setor elétrico juram que não tem 
nada a ver com eleição. Apenas com uma 
crise hídrica menos rigorosa nesse ano. A 
conferir. em São Pualo, no entanto, a enel 
já emplaca na semana que vem reajuste 
que vai de 12 a 18%. Autorizado pela mes-
ma Aneel. 

lisauer em aparecida
Presidente da Alego, Lisauer Vieira (PSd) 
andou por Aparecida de Goiânia. Conver-
sou muito e recebeu apoio de autoridades 
do executivo e Legislativo para a candi-
datura ao Senado. A ação foi coordenado 
pelo atual colega de partido e prefeito do 
município, Wilmar Mariano. 

marconi no muro

Marconi Perillo só deve anunciar ofi-
cialmente a candidatura a governador 
no dia 16 de julho. Até lá, segue conver-
sando muito e decidindo pouco. esfriou 
a possível aliança com os partidos que 
poiam Lula. Assim como é remota a 
aproximação com Bolsonaro. 

Última hora
Sindicato dos Policiais Civis acampa na 
Alego. Tudo pela aprovação de um novo 
plano de carreira para a categoria. Mis-
são dura, já que tudo deve estar apro-
vado, sancionado e publicado no diário 
oficial até quinta, 30. A conferir. 

chapa raiz
Braga netto (PL) é o vice de jair Bolsonaro. 
O anúncio foi pelo próprio líder no final de 
semana. A impressão é de que o Centrão já 
deu o que tinha que dar. o resto é com ele. 

salve, raul! 

Raul Seixas sempre foi um homem à fren-
te de seu tempo. Também por isso, se me-
teu em muita confusão, mas se tornou um 
dos maiores ídolos de todos os tempos da 
música brasileira. Se estivesse vivo, estaria 
completando 77 anos. e estaria, certamente, 
mais maluco beleza ainda com esses dias 
estranhos que estamos vivendo. Toca Raul!

por que?
Marconistas e lulistas não consegui-
ram se entender e definiram por cami-
nhos distintos.

“Quando tudo acabar, o 
maluco sou eu”  (Raul Seixas)
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investimentos

Com novo repasse, Governo de Goiás alcança 
marca de R$ 4 bilhões investidos na Educação

o governador de Goi-
ás, Ronaldo Caia-
do, anunciou nesta 

terça-feira (28/06) a libe-
ração de mais R$ 279,5 
milhões para a Educação. 
São recursos para refor-
ma de unidades de ensino, 
compra de equipamentos, 
laboratórios, notebooks 
para todos os professores 
e programas Reformar 4 e 
Equipar 4, destinados a to-
das as instituições de en-
sino da rede estadual. Com 
isso, o Governo de Goiás 
atinge a marca de R$ 4 bi-
lhões investidos na Educa-
ção nos 3 anos e meio da 
atual gestão. 

A novidade foi divulga-
da durante participação 
do governador na abertura 
do II Encontro de Gestores 
da Rede Estadual de Edu-
cação de Goiás, realizado 
no campus Samambaia da 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG), em Goiânia. 
“Nós só vamos interromper 
o ciclo da pobreza quando 
oferecermos Educação de 
forma equânime”, disse 
Caiado. “O que me alegra 

hoje é que, em todos os 
lugares que vou, em todos 
os extremos de Goiás, as 
escolas são bem tratadas”, 
disse o governador ao con-
tabilizar os investimentos 
na área. 

No total, R$ 75 milhões 
serão destinados ao Refor-
mar 4 e distribuídos para 
821 escolas e colégios de 
todas as regiões do Estado. 
A secretária de Educação, 
Fátima Gavioli, explica 
que cabe à comunidade 
escolar a decisão sobre o 
que precisa ser feito. Para 
os 264 Centros de Ensino 
em Período Integral (Cepi), 
a verba será destinada à 
pintura de muro, calçadas, 
adequações para acessibi-
lidade e demais detalhes 
técnicos. Nas escolas re-
gulares, o recurso pode ser 
utilizado para reparos na 
parte elétrica, iluminação, 
banheiros, portões, ade-
quações nas cozinhas e 
para acessibilidade. 

Desde 2019, foram 
executadas três etapas do 
Programa Reformar. Ante-
riormente, a iniciativa foi 

destinada à padronização 
da fachada, pintura, manu-
tenção das partes elétrica 
e hidráulica, reforma de 
banheiros e cozinhas, exe-
cução de poços artesianos 
e adequações de acessibi-
lidade, além de prevenção 
e combate à incêndios. 

No programa Equipar 
4, R$ 34 milhões serão 
repassados para os Con-
selhos Escolares. Como 
explica a secretária de 
Educação, Fátima Gavio-
li, essa verba pode ser 
investida em vídeomo-
nitoramento, segurança 
inteligente e, também, 
materiais esportivos, 
didáticos, melhorias e 

equipamentos dentro 
das escolas. “O senti-
mento que move hoje a 
Educação é a gratidão”, 
disse Gavioli ao agradecer 
os recursos e a autonomia 
que Caiado promove para 
a área no Estado. 

Encontro de 
gestores

O II Encontro de Ges-
tores da Rede Estadual de 
Educação de Goiás reúne, 
até quarta-feira (29/06), 
960 gestores das escolas 
estaduais, 40 coordenado-
res regionais de Educação 
e cerca de 100 servidores, 
que poderão tirar dúvidas 

sobre ações e projetos do 
governo de Goiás. A pro-
gramação também con-
templa a apresentação de 
experiências exitosas da 
Educação estadual, reali-
zadas no decorrer do últi-
mo ano letivo. 

Trata-se de um evento 
de continuidade aos de-
bates iniciados nas con-
ferências intermunicipais 
de Educação, quando os 
trabalhadores participa-
ram de painéis temáticos 
sobre Educação e Inclusão 
e de discussões sobre a 
presença do tema inclu-
são no Plano Nacional de 
Educação (PNE). A equipe 
também será preparada 

para a IV Conferência Na-
cional de Educação (Conae 
2022) que terá como tema 
a “Inclusão, Equidade e 
Qualidade: Compromisso 
com o Futuro da Educação 
Brasileira”. 

Estiveram presentes do 
evento a reitora da UFG, 
Angelita de Lima; o secre-
tário de Indústria, Comér-
cio e Serviços de Goiás, 
Joel Sant’anna; o coman-
dante de Ensino da Polícia 
Militar, Coronel Luciano 
Magalhães; a coordenado-
ra regional de Educação de 
Goiânia, Enicleia Morais e 
os prefeitos Rita de Cássia 
(Itaberaí) e Erivaldo Ale-
xandre (Itapirapuã).

durante encontro de gestores, 
governador Ronaldo Caiado anuncia 
recurso de R$ 279 milhões para 
compra de equipamentos, utensílios 
e obras em escolas estaduais
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Governador Ronaldo Caiado anuncia R$ 279 milhões para escolas estaduais e atinge marca de R$ 4 bilhões investidos na Educação

social

Força-tarefa entrega cartões do Mães de Goiás em Goiânia

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social (Seds), realiza uma 
força-tarefa para entre-
gar todos os cartões do 
Mães de Goiás para bene-
ficiárias de Goiânia. Cerca 
de 7 mil mulheres estão 
na lista para ter o acesso 
ao benefício, de R$ 250 

por mês, por até 36 me-
ses, ainda não buscaram 
seus cartões.

As entregas são feitas 
na Seds, que fica na Praça 
Dr. Pedro Ludovico Teixei-
ra, a Praça Cívica, no Se-
tor Central, até sexta-feira 
(1º/7), das 9h às 16h.

Para confirmar se o 
nome está entre as con-

templadas, basta aces-
sar o site www.social.
go.gov.br, clicar no link 

Mães de Goiás e con-
sultar a lista de benefi-
ciárias. Até o momento, 

mais de 104 mil cartões 
já foram entregues em 
Goiás, 15 mil somente 

em Goiânia. O objetivo é 
beneficiar todas as mães 
de crianças de zero a seis 
anos de idade, em situa-
ção de extrema vulnera-
bilidade, cadastradas no 
CadÚnico. O auxílio ga-
rante segurança alimen-
tar para essas crianças, 
que ainda não estão em 
idade escolar.

O Mães de Goiás é um 
benefício que faz parte do 
Goiás Social em que não 
é preciso fazer inscrição, 
basta estar com os dados 
atualizados no CadÚnico 
que o Estado inclui auto-
maticamente no progra-
ma. O investimento do Go-
verno de Goiás feito até o 
momento é de mais de R$ 
300 milhões por ano.
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As entregas são feitas na Seds, que fica na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 
a Praça Cívica, no Setor Central, até sexta-feira (1º/7), das 9h às 16h

Cerca de 7 mil mulheres estão na lista 
para ter o acesso ao benefício, de R$ 250 
por mês, por até 36 meses, ainda não 
buscaram seus cartões. Até o momento, 
mais de 104 mil cartões já foram entregues 
em Goiás, 15 mil somente em Goiânia
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Primeira fase de leilões de carros 
do Governo arrecada R$ 2,3 milhões

os leilões de veícu-
los do Governo de 
Goiás considera-

dos inservíveis à admi-
nistração já arrecadaram 
R$ 2.374.254,78 milhões, 
com alienação de 527 
carros, entre sucatas e re-
cuperáveis. De um total 
de 16 lotes disponíveis 
para venda, nove foram 
concluídos desde abril 
de 2022. O valor é mui-
to superior ao previsto 
inicialmente. A estima-
tiva era arrematar esse 
quantitativo de bens por 
até R$ 1 milhão.

Em julho serão reali-
zados mais cinco leilões, 
e os dois finais estão 
programados para os 
meses subsequentes. Os 
valores arrecadados são 
considerados receitas do 
Estado e podem ser apli-

cados em áreas prioritá-
rias da gestão.

A ação foi programada 
depois que a Secretaria 
da Administração (Sead) 
finalizou o mapeamento 
de toda a frota do Gover-
no de Goiás e classificou, 
no total, 978 veículos 
para alienação. O levan-
tamento faz parte de um 
trabalho realizado desde 
2019, que prevê a orga-
nização e a gestão de 
todo o patrimônio do 
Estado, com produção 
de inventários e otimi-
zação das informações, 
possibilitando nova des-
tinação dos bens sem fi-
nalidade específica.

A iniciativa resulta em 
economia para os cofres 
públicos, uma vez que a 
administração deixa de 
ter custos com a guarda 

dos veículos, e ao mesmo 
tempo gera receita para o 
Estado. “Diferentemente 
do que ocorria no pas-
sado, hoje fazemos uma 
gestão eficiente do pa-
trimônio público. Mante-
mos um controle efetivo 
do que o Estado possui 
para evitar a depreciação 
de bens, assegurando que 

tudo seja destinado à uti-
lização no serviço público 
e, dessa forma, ainda evi-
tamos novas aquisições 
desnecessárias”, destaca 
o secretário da Adminis-
tração, Bruno D’Abadia.

Na alienação, cada uni-
dade da frota recebe uma 
classificação: sucata, para 
veículos cuja recuperação 

é inviável; e antieconô-
mico para os que apre-
sentam custo de reparo 
superior a 40% do seu 
valor de mercado. No pri-
meiro caso, há um creden-
ciamento junto ao Detran 
para reaproveitamento e 
utilização de peças.

Para acompanhar in-
formações detalhadas 

dos leilões e veículos 
disponíveis, acesse ht-
tps://www.administracao.
go.gov.br/component/
content/ar t i c le/194 -
-licitacoes/22522-leilo-
es-2022.html?highlight
=WyJsZWlsXHUwMGY1
ZXMiXQ==&Itemid=101 
(role a página até “Leilões 
de Veículos”).

Ação foi possível após mapeamento 
de toda a frota do estado, que 
classificou 978 veículos para 
alienação. já foram realizados 
nove dos 16 leilões programados. 
Próximos ocorrerão em julho

Se
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Governo de Goiás planeja mais cinco leilões de veículos inservíveis à administração para o mês de julho

aPaRecida de GoiÂnia

Câmara recebe visita do Presidente da Alego

Na manhã desta terça-fei-
ra, 28, a Câmara Municipal 
de Aparecida de Goiânia 
recebeu, para um café da 
manhã, as ilustres visitas 
do Presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), Lissauer Vieira 
(PSD), e do Deputado Esta-
dual, Max Menezes (PSD).

O Vice-Presidente da 
Câmara, vereador Fábio 
Ideal (PP), falou da satis-
fação de todos pela visita, 
reforçando que a Câma-
ra estará sempre aberta 
àqueles que trabalham 
pelo Estado de Goiás.

“É uma honra receber 
um figura pública que 
tem prestado relevantes 

serviços ao nosso Estado”, 
discursou o vereador ao 
recepcionar o Presidente 
da Alego.

Após agradecer o con-
vite dos vereadores, Lis-
sauer começou falando 
das dificuldades que o 
Legislativo enfrenta, seja 
Municipal ou Estadual, 
pontuando a necessidade 
de união dessas esferas 
para superar os obstáculos.

Em seguida, ao elogiar 
o trabalho realizado pelo 
Deputado Max Menezes 
para o Estado de Goiás,  
em especial para Apareci-
da de Goiânia, o Presiden-
te destacou a importância 
das cidades garantirem 

representatividade na As-
sembleia Estadual e na 
Câmara Federal. Ele citou 
que uma cidade do porte 
de Aparecida, com o se-

gundo maior colégio elei-
toral do Estado, deveria ter 
mais deputados, tanto na 
Alego, quanto em Brasília.

Sobre sua atuação à 

frente  do Legislativo Es-
tadual, salientou a força 
de ter palavra na condu-
ção política. “Sempre con-
duzi minha gestão dando 

minha palavra e cum-
prindo. Além de procurar 
manter a independência 
do poder legislativo”, re-
latou Lissauer.
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Os encontros foram realizados nas sedes da Câmara, da prefeitura e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Região Leste de Aparecida

Presidente Lissauer Vieira visitou o 
Legislativo Aparecidense acompanhado 
do deputado Max Menezes
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desenvolvimento social

OVG leva mais de R$ 38 milhões em 
investimentos ao Entorno do DF

desde o início da ges-
tão do governador 
Ronaldo Caiado, em 

janeiro de 2019, o Governo 
de Goiás tem voltado os 
olhos a todos os cantos do 
Estado, sobretudo na área 
social. Na região do En-
torno do Distrito Federal 
(DF), os investimentos já 
somam R$ 38.578.472,12, 
apenas por parte da Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG). A entidade 
já destinou 26.441 bene-
fícios sociais à população, 
com foco em proporcionar 
dignidade às famílias.

“Vamos deixar uma 
marca na melhoria da qua-
lidade de vida de todas as 
pessoas, que vão sentir a di-
ferença e saber que a região 
do Entorno, que chamavam 

de ‘nem Goiás, nem Brasí-
lia’, tem identidade”, desta-
ca o governador Ronaldo 
Caiado. Após décadas de 
indefinição sobre respon-
sabilidades entre as esferas 
governamentais, as cidades 
sentem, hoje, os resultados 
da mudança de paradigma. 
“A pessoa dirá que se honra 
de viver em Goiás, de ser 
atendida, de ter cidadania. 
Esse é o objetivo que me 
move a cada dia”, destaca o 
chefe do Executivo.

Presidente de honra da 
OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), a primeira-dama 
Gracinha Caiado reforça 
que, nos últimos três anos 
e meio, Goiás tem vivido 
tempos de transformação 
em sua história, vivenciado 

o desenvolvimento e re-
cebido investimentos que 
têm mudado a vida de to-
dos os goianos, especial-
mente daqueles que mais 
precisam. “Desde o dia 1° 
de janeiro de 2019, o En-
torno ganhou um aliado 
de primeira hora. Nenhum 
governador fez tanto pelo 
social em Goiás como Ro-
naldo Caiado”, destaca.

“Em parceria com o Es-
tado, a OVG tem trabalha-
do, muito, para garantir a 
segurança alimentar de 
todos os goianos, espe-
cialmente nesse momen-
to em que tantas pessoas 

passam por dificuldades 
econômicas. O Restauran-
te do Bem, por exemplo, 
oferece comida saudável 
por um preço simbólico 
em um local devidamente 
preparado. É muito grati-
ficante quando podemos 
fazer o bem ao próximo. A 
força que a solidariedade 
nos proporciona é um dos 
melhores sentimentos que 
existem”, complementa 
Gracinha, dando ênfase na 
atuação de um dos inúme-
ros programas sociais da 
atual gestão estadual.

O Restaurante do Bem 
conta com espaços em três 

cidades do Entorno do DF. 
É a maior concentração de 
estruturas do programa 
fora da região Metropoli-
tana de Goiânia. Em Luzi-
ânia, Valparaíso de Goiás 
e Águas Lindas de Goiás, 
o Executivo estadual já 
investiu R$ 15.193.709,81. 
Ao todo, 2.759.116 refei-
ções foram servidas desde 
2019, sendo 58.800 doa-
ções a pessoas em situa-
ção de rua e refugiadas.

A dona de casa Suely das 
Chagas Perim, de 59 anos, 
agradece pela oportunidade 
do almoço de todos os dias 
na unidade de Águas Lindas 

de Goiás. “A comida é mara-
vilhosa, não tem defeitos, é 
cinco estrelas. Venho todo 
dia porque não tem lugar 
melhor e mais barato para 
comer, convido todo mundo 
para vir”, afirma. Para o pin-
tor Silmário Batista da Cos-
ta, de 61 anos, o programa 
é importante para as pes-
soas de baixa renda. “Es-
tou muito satisfeito com 
o Restaurante do Bem na 
nossa cidade. Muita gente 
não tem condições para 
comprar o pão de cada dia, 
mas o Governo de Goiás 
nos enviou esse restauran-
te muito especial”, frisa ele.

Benefícios proporcionam mais 
qualidade de vida, dignidade e 
segurança alimentar às famílias em 
situação de vulnerabilidade social. na 
região do entorno do distrito Federal 
(dF), os investimentos já somam R$ 
38.578.472,12, apenas por parte da 
organização das Voluntárias de Goiás
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Nas edições do Mutirão Governo de Goiás em Formosa e Valparaíso de Goiás, OVG ofereceu donativos à população das cidades

tURismo e evento

Com entrada franca, Expo Turismo Goiás 
movimenta agenda de Goiânia em julho

Está confirmada para o 
próximo dia 8 de julho, 
em Goiânia, a realização 
da Expo Turismo Goiás 
2022, evento voltado a 
apresentação de desti-
nos, produtos e serviços 
ligados ao turismo na 
capital e em todo o esta-
do de Goiás. Com entra-
da franca, a feira de ne-
gócios ocorrerá das 11h 
às 20h, no Salão Verde 
do Centro de Conven-
ções de Goiânia. Mais 

de 2 mil profissionais 
do trade turístico devem 
participar do evento.

Realizada em parceria 
com a Goiás Turismo, Se-
brae, Sesc e Senac, a Expo 
Turismo Goiás 2022 terá 
80 estandes de exposito-
res de vários estados. São 
empresas como hotéis, 
companhias aéreas e con-
solidadoras do setor, entre 
outras. Será a segunda edi-
ção da Expo Turismo Goiás. 
A feira estreou em 2019, 

também em Goiânia.
O evento terá, além 

de estandes, palestras, 
workshops e mesas redon-
das com autoridades do 

setor. Os participantes já 
podem reservar suas vagas 
antecipadamente. As ins-
crições são feitas on-line, 
no site expoturismogoias.

com.br/inscricoes.
Uma das responsáveis 

pela Expo Turismo, Rose 
Páscoa explica que, logo 
na 1ª edição do evento, em 

2019, Goiânia absorveu sa-
tisfatoriamente a proposta 
desta feira de negócios. “É 
uma capital pujante, com 
enorme potencial para 
o turismo de negócios, 
eventos, religião e até de 
saúde. Por isso, a Expo Tu-
rismo retorna a Goiânia, 
onde serão apresentadas 
novas soluções para o se-
tor de turismo, que é um 
grande gerador de negó-
cios”, explica Rose.

A Expo Turismo Goiás 
2022 foi idealizada pela 
RP Influencer Travel, tem 
organização da Equippe 
Eventos e apoio da Asso-
ciação Brasileira de Agên-
cias de Viagens do Estado 
de Goiás (Abav-GO), entre 
outras instituições.
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A feira de negócios ocorrerá das 11h às 20h, no Salão Verde do Centro de Convenções de Goiânia

Feira de negócios ocorrerá em 8 de julho, 
no Centro de Convenções de Goiânia; 
evento servirá para apresentação de 
novos destinos turísticos em Goiás
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11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito emPreendedor

“Fez escola da boa política no Brasil” 
afirma governador sobre Iris Rezende

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, na noite desta 

terça-feira (28/06), da 11ª 
edição do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor, 
realizada em Brasília (DF). 
A iniciativa reconheceu o 
trabalho de gestores mu-
nicipais voltado à geração 
de emprego, renda, inova-
ção e estímulo à economia 
a partir do empreendedo-
rismo. O evento nacional 
também homenageou o 
ex-governador de Goiás e 
ex-prefeito de Goiânia Iris 
Rezende pelos serviços 
prestados à população. 

“É uma alegria estar 
presente na homenagem a 
um homem que não é só 
referência na política do 
Estado de Goiás, mas que 
fez escola da boa política 
no Brasil”, disse o gover-
nador, que estava acom-
panhado da coordenadora 

do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS) e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goi-
ás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado. 

Em discurso, Caiado re-
lembrou os primeiros anos 
de seu mandato no Execu-
tivo goiano, nos quais teve 
“a sorte de estar com o 
Iris, conversando, indo aos 
mutirões”, estruturas im-
plementadas pelo ex-pre-
feito e replicadas pelo 
governo estadual nesta 
gestão. “É um homem 
que teve uma história de 
mais de 60 anos de vida 
pública, de vereador a 
ministro de Estado, com 
uma trajetória ilibada. 
Goiânia hoje é fruto de 
um gestor”, completou.

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Ciro Nogueira, 
também recordou o pio-
neirismo de Iris Rezende 

com os mutirões ofereci-
dos à população. “Sempre 
foi uma referência para to-
dos nós”, comentou sobre 
o gestor, que faleceu em 
9 de novembro de 2021 
por complicações de um 
acidente vascular cerebral. 
Entre as políticas criadas 
na prefeitura da capital 
goiana, o evento destacou 
o projeto Empreende Goiâ-
nia, em parceria com o Se-
brae, voltado para capaci-
tação de empreendedores. 

Ana Paula Rezende, filha 
de Iris, subiu ao palco para 
agradecer a homenagem: 
“Queria muito que meu 
pai estivesse aqui hoje, 

vivendo esse momento 
tão emocionante de reco-
nhecimento à vida pública 
dele. Meu pai acreditou na 
boa política, naquela po-
lítica feita com amor, fei-
ta para servir e nunca ser 
servido”. Ana Paula men-
cionou ainda o apoio do 
governador, “um amigo de 
todas as horas, que esteve 
muito próximo do meu pai 
nos últimos anos, e mais 
ainda nos últimos dias”. A 
família de Iris também foi 
representada por Adriana 
Rezende (filha), Mariana 
Craveiro Rezende (neta) e 
Frederico Craveiro, mari-
do de Ana Paula. 

Premiação
O 11º Prêmio Sebrae 

Prefeito Empreendedor 
recebeu inscrição recorde 
de 1.645 projetos, sendo 
que os gestores muni-
cipais da região Centro-
-Oeste inscreveram 118 
projetos, com o total de 
116 habilitados. Goiás 
teve o maior número, com 
a habilitação de 48 dos 
49 projetos inscritos. 

Na noite desta terça-
-feira, foram vencedores 
projetos implementados 
em cidades de diferentes 
regiões do País. Embora 
não tenham sido premia-
dos na etapa nacional, 

estavam entre os finalis-
tas os municípios goianos 
de Alexânia, Anhanguera, 
Bela Vista de Goiás, Ipa-
meri, Mineiros e Pontalina. 

“A gente fica muito hon-
rado. A cidade de Anhan-
guera tem 1.172 habitan-
tes, é a menor do Estado 
e a quarta menor do Bra-
sil. Independentemente 
do resultado, isso com 
certeza vai impulsionar 
o nosso turismo” disse 
o prefeito do município, 
Marcelo Paiva, que con-
correu com os projetos 
“Álbum de Figurinhas – 
Nossa História e Nossa 
Cultura” e “Limão Taiti”.

Goiás foi destaque no evento, com seis 
prefeitos selecionados para grande 
final entre 1.645 inscritos. Iniciativa 
premia projetos voltados para 
desburocratização da gestão municipal, 
estímulo ao empreendedorismo 
e pequenos negócios
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Caiado participa da 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, realizada em Brasília, que homenageia ex-prefeito Iris Rezende

infraeStruturaS

Em Buriti de Goiás, Caiado entrega recuperação da GO-326

Em mais uma rodada de 
benfeitorias para o interior 
do Estado, o governador 
Ronaldo entregou a obra 
de restauração da GO-326, 
entre Buriti de Goiás e 
Sanclerlândia, no valor de 
R$ 6,2 milhões na tarde 
desta terça-feira (28/6). 
A agenda na região Oes-
te do Estado contemplou, 
ainda, a autorização para 
construir 50 moradias a 
custo zero, via Programa 
Pra Ter Onde Morar – 
Construção, com valor de 
R$ 6,2 milhões aplicados 

em Buriti de Goiás, além 
de serviços para recupe-
ração de ruas do períme-
tro urbano da cidade, com 
destinação de R$ 935 mil.

Durante assinatura de 
ordem de serviço, o gover-
nador lembrou que her-
dou, da gestão anterior, 3,6 
mil casas inacabadas em 
todo território goiano. “Nós 
mudamos isso. Política ha-
bitacional temos de fazer 
com o pé no chão”, afirmou 
ao garantir que, atualmen-
te, o Estado só autoriza o que 
tem condições de concluir. Já 

são 6.439 unidades habita-
cionais destinadas a 36 mu-
nicípios, sendo 672 concluí-
das e 5.767 entregues.

As moradias autoriza-
das em Buriti de Goiás se-
rão integralmente pagas 
pelo Estado, sem finan-

ciamento bancário para as 
famílias contempladas. O 
terreno para a construção 
foi doado pela prefeitura. 
“Não tem casa melhor do 
que a que vamos entregar”, 
afirmou o governador so-
bre a qualidade dos novos 

empreendimentos.
A Agência Goiana de 

Habitação (Agehab) fará 
a coordenação do proces-
so seletivo para as inscri-
ções de quem irá pleitear. 
Pedro Sales, que preside 
a Agehab, confirmou para 
julho o início das obras. 
Sobre a iniciativa a custo 
zero, disse que é um pro-
grama “que não se encon-
tra em lugar nenhum do 
País, só em Goiás”.

“Ter a casa própria é o 
sonho de todo mundo. E 
é uma casa que vai trazer 
dignidade, porque não é 
feita de qualquer jeito”, 
afirmou a prefeita de Buriti 
de Goiás, Dra Átila. A ges-
tora creditou a qualidade 
dessa nova política habita-
cional à seriedade do go-
vernador. “Acredito no go-

vernador, porque até hoje 
ele prometeu e cumpriu 
tudo. É honesto e de pala-
vra, e isso é muito difícil na 
política”, continuou.

A obra na GO-326, en-
tre Buriti de Goiás e San-
clerlândia, compreende 
15 quilômetros de rodovia 
revitalizados. Investimento 
de R$ 6,2 milhões com re-
cursos do Tesouro Estadu-
al. “O que era intransitável, 
está pronta. Estamos en-
tregando obras sem parar”, 
afirmou o governador. “Era 
um dos trechos mais pre-
judicados no Estado, com 
deterioração do pavimen-
to e acidentes. De pronto, 
soltamos a licitação, ven-
cemos as dificuldades e 
agora é uma obra de al-
tíssimo padrão”, comple-
tou Pedro Sales.
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Caiado em Buriti de Goiás onde anunciou a construção de 50 novas 
moradias, a recuperação de ruas da cidade e entregou a reconstru-
ção da GO-326, até Sanclerlândia: Investimentos de R$ 13,3 milhões

Governador também autorizou recuperação 
de ruas da cidade. Investimentos em 
infraestrutura e habitação no município 
ultrapassam os R$ 13,3 milhões
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BBQ MiX
Faltam poucos dias para o maior churrasco do 

mundo, o BBQ Mix, que será realizado no dia 3 de 
julho, no estacionamento do estádio Serra dourada. 

A programação contará com os melhores cortes 
de churrasco feito por assadores renomados no 

Brasil e no exterior e  grandes atrações musicais 
como as duplas sertanejas edson & hudson e 

Gian & Giovani com o projeto Boate Azul, Bruno e 
Marrone, Barões da Pisadinha, George henrique e 
Rodrigo, o rei do eletrofunk Wam Baster, Sevenn, 

Kamisa 10, os Parazim  e neto e jr. A estrutura 
do evento já começou a ser montada no local 

e promete grandes espaços de circulação com 
entretenimento, coberturas e estações de carne 
de rápido atendimento, além de equipamentos 

com potência de última geração, sendo som, Led 
e luz de alta definição. Haverá ainda ambientes 

super instagramáveis para o público `bombar´ nas 
redes sociais. os números do evento impressionam. 

Segundo a organização, serão utilizadas cerca de 100 
toneladas de equipamentos, transportados por 

mais de 50 carretas.  o BBQ Mix recebeu o título 
de “Melhor Churrasco do Mundo” pelo Guinness 

World Records em 2020 e este ano promete 
bater os próprios recordes de público e de maior 

quantidade de porções de churrasco de carne 
bovina servidas nas 8 horas de evento. o quinto 

lote dos ingressos podem ser adquiridos de modo 
on-line pelo site nutix.com.br ou fisicamente no 

Alabama Chopperia, no setor Marista.

Grupo sallo
o Grupo Sallo, uma das maiores confecções de 
moda do Centro-oeste, investiu R$ 4 milhões 
na aquisição de quatro máquinas de Bordado 

Computadorizada Multifuncional que aumentará 
a capacidade produtiva para 20 mil peças por mês 

com bordados de alto valor agregado. “Só existiam 
duas máquinas dessas no Brasil e, com a nossa 

aquisição, o país passa a ter seis, sendo quatro no 
Grupo Sallo. Além do investimento no equipamento, 
também contrataremos mais 20 colaboradores para 

o manuseio do novo equipamento. nosso objetivo 
é oferecer ao mercado de moda atacadista o 

que há de mais moderno e inovador no ramo de 
bordados”, afirma Claudio Schwaderer, diretor 

de Produção do Grupo Sallo. entre a negociação 
e chegada, foram 8 meses até as máquinas 

chegarem à sede da companhia em Aparecida de 
Goiânia (Go) via porto do espírito Santo.

Flow eM MoviMento
Sexta-feira (1º) é dia de Flow em Movimento no 

Metropolitan Mall. o evento, que é uma realização 
da Flow Metropolitan, em parceria com a o2 Fitness, 
terá aulões gratuitos de funcional e dança, sorteios e 

muita descontração. Para participar, basta comparecer 
ao meio-dia, sem necessidade de inscrição prévia, 
preferencialmente com tênis e roupa confortável.

Marcelo Falcão - Após 
três anos de seu último 
show na capital goiana, 
o cantor Marcelo Falcão 
sobe ao palco do Laguna 
Gastrobar Goiânia, no 
próximo sábado (2). o 
ex-vocalista do grupo 
o Rappa traz para a 
cidade o show baseado 
em seu último álbum 
solo ‘Viver (Mais leve 
que o ar)’. É esperado um 
repertório composto por 
grandes sucessos de sua 
carreira solo e também 
da banda, como ‘Minha 
Alma’ e ‘Me deixa’.

Marca - o cantor 
goiano hugo lançou, 
no dia 10 de junho, 
às vésperas do dia 
dos namorados, o 
single “Apaixonado”. 
A canção dançante 
está disponível 
em todas as 
plataformas digitais 
de áudio, assim 
como o clipe, no 
YouTube. em menos 
de 20 dias, o clipe 
já ultrapassou a 
marca das 100 mil 
visualizações.

Homenagem -  Francisco Mendes, 
Presidente da Associação Parada do 
orgulho LGBTQI+ de Goiás, Rogelia Pinheiro, 
Gerente do Clube de Costura e a drag Kika 
deezastris durante homenagem na Câmara 
Municipal de Aparecida de Goiânia. Projeto 
institucional do Grupo Mega Moda, o Clube 
de Costura foi homenageado pelas ações de 
inclusão voltadas para o público LGBTQI+, 
que realiza em parceria com diversas 
instituições. 

Fazenda Canoa - A empresária no ramo de entretenimento 
e empreendedora do agronegócio, Leydi Shayder, foi 
convidada pelo advogado e empresário, Fernando Costa, 
para conhecer o complexo Fazenda Canoa, localizado na 
região de Silvânia, em Goiás. na ocasião, Fernando mostrou 
toda a estrutura do seu novo projeto, que conta com uma 
experiência completa em meio à uma natureza exuberante, 
no Lago Corumbá IV. A Fazenda Canoa é um condomínio de 
chácaras em meio a um verdadeiro Santuário ecológico. 
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ApArecidA de goiâniA

Ultramaratonista correrá 100 km 
para celebrar os 100 anos da cidade

o ano do centenário 
de Aparecida segue 
com ações come-

morativas na cidade. Desta 
vez, os 100 anos, comple-
tados em 11 de maio, se-
rão celebrados com um 
evento esportivo: a volta 
dos 100k. É uma corrida de 
100 quilômetros por diver-
sos bairros de Aparecida 
que será feita pelo ultra-
maratonista amador Jean 
Fernandes, prata da casa.

Com largada às 8h do 
dia 9 de julho (sábado) no 
Parque da Família, na Ave-
nida Independência, em 
frente ao Aparecida Sho-
pping, o percurso deve ser 
completado em 12 horas, 
conforme estima Jean, de 
38 anos. O atleta correrá os 
100 quilômetros segurando 
uma bandeira de Aparecida. 
A chegada será também no 
Parque da Família.

Segundo o ultramarato-
nista, a intenção da corrida 
é de homenagear a cidade 

pelo seu centenário e mar-
car a representatividade 
de Aparecida no cenário do 
atletismo amador. A ação é 
apoiada pela Prefeitura de 
Aparecida, através da Se-
cretaria de Ação Integrada.

“É uma corrida que já vi-
nha se passando na minha 
mente. Vamos fazer os 100 
quilômetros para come-
morar o centenário da nos-
sa cidade e mostrar que 
em Aparecida tem atletas 
ultramaratonistas, de lon-
gas distâncias e que de-
safiam os próprios limites”, 
resume Jean, morador do 
Jardim Tiradentes. O atleta 
fez um treino de reconhe-
cimento nesta terça-feira 
(28), no Parque da Família, 
para definir os últimos de-
talhes da corrida.

O ultramaratonista 
passará por bairros como 
Cidade Livre, Bairro Inde-
pendência, Tiradentes, Ga-
ravelo, Alto Paraíso e Setor 
dos Afonsos, percorrendo 

a Avenida Rio Verde, já na 
divisa com Goiânia.

No atletismo amador 
desde 2017, Jean coleciona 
pódios como campeão em 
provas de longas distân-
cias realizadas em Goiás, 
São Paulo e Brasília, no 
Distrito Federal, de onde 
acaba de voltar com o 4º 
lugar geral na Volta do 
Lago, de 100 quilômetros. 
Para conquistar esses fei-
tos, Jean treina quase to-
dos os dias, perfazendo 
110 km por semana.

Jean Fernandes deixa 
um recado para os corredo-

res que participarão, no dia 
seguinte, da 10ª Corrida 
Aparecida Correndo pela 
Vida, Contra as Drogas. “Se 
esforcem, continuem nos 
treinos. Será uma corrida 
bem bacana. Boa sorte 
para todo mundo.”

Aparecida Corren-
do Pela Vida será 
no domingo, 10

No domingo, 10 de ju-
lho, será realizada a tra-
dicional corrida de rua de 
Aparecida, o Aparecida 

Correndo Pela Vida, Contra 
as Drogas. A corrida tem 
mais de dois mil inscritos, 
entre atletas amadores e 
profissionais. O evento terá 
início às 8h, mas a concen-
tração começa às 7h, na 
Praça da Cidade Adminis-
trativa Maguito Vilela.

Os atletas podem re-
tirar seus kits nos dias 8 
e 9 de julho, das 10h às 
21h, no Espaço Centená-
rio, localizado no Apare-
cida Shopping, Avenida 
Independência, Setor 
Serra Dourada. O kit do 
atleta é composto por: 

chip de cronometragem, 
camiseta comemorativa, 
número de peito e meda-
lha de participação.

A corrida é dividida 
nas categorias 10km, 
5km, categoria de pesso-
as portadoras de defici-
ência – masculino e fe-
minino. Essa categoria é 
dividida em três subcate-
gorias: deficiente visual, 
cadeirante, atletas com 
outras deficiências, prova 
infanto-juvenil. Além dis-
so, há a categoria cami-
nhada, com percursos de 
5 km ou 10 km.

Ação promocional faz parte do 
calendário da corrida de rua do 
município, a Aparecida Correndo 
Pela Vida Contra as drogas, que 
ocorrerá em 10 de julho
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Em um ano, Jean emagreceu 30 kg praticando corrida: qualidade de vida
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