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transporte assédio

Medida visa garantir mais conforto e 
qualidade ao usuário do transporte 
coletivo na região Metropolitana 
de Goiânia. De imediato, seis novos 
veículos entram em operação a partir 
desta quinta-feira (30/6). “Estamos 
preocupados em atender a demanda 
da população” afirma Ronaldo 
Caiado durante anúncio da ampliação  
governo |  6

Frota do eixo 
anhanguera 
é ampliada

pedro guimarães oFicializa 
demissão como presidente 

da caixa economica Federal

segurança púlica

Estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que Goiás está entre os três estados 
brasileiros que apresentaram maior queda nas ocorrências de assassinatos no país

política  |  3

número de homicídios no estado 
de goiás é o menor em 10 anos

brasil  | 2
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assédio

Pedro Guimarães oficializa demissão 
como presidente da Caixa Economica

o presidente da 
Caixa Econômi-
ca Federal, Pedro 

Guimarães, oficializou há 
pouco o pedido de de-
missão do cargo. Em car-
ta enviada ao presidente 
Jair Bolsonaro, Guimarães 
rebateu as denúncias de 
assédio sexual feitas por 
funcionárias da institui-
ção e alegou inocência.

Cerca de meia hora após 
a publicação da carta, o 
Diário Oficial da União pu-
blicou a exoneração a pe-
dido de Pedro Guimarães 
e a nomeação de Daniella 
Marques Consentino como 
a nova presidente da Cai-
xa. Secretária especial de 
Produtividade e Competi-
tividade do Ministério da 
Economia, Consentino 
está no governo desde 
janeiro de 2019 e foi as-
sessora especial do mi-
nistro Paulo Guedes até 
o início do ano.

“Na atuação como pre-
sidente da Caixa, sempre 
me empenhei no combate 
a toda forma de assédio, 
repelindo toda e qualquer 
forma de violência, em 

quaisquer de suas pos-
síveis configurações. As 
acusações noticiadas não 
são verdadeiras! Repito: 
as acusações não são ver-
dadeiras e não refletem a 
minha postura profissional 
e nem pessoal. Tenho a 
plena certeza de que estas 
acusações não se susten-
tarão ao passar por uma 
avaliação técnica e isenta”, 
escreveu Guimarães, que 
também postou a carta na 
rede social Instagram.

No comando da institui-
ção desde janeiro de 2019, 
Guimarães pediu demissão 
após um site noticioso pu-
blicar, ontem (28) à noite, 
acusações de funcionárias 
de carreira da Caixa que o 
acusavam de assédio se-
xual. O caso está sendo in-
vestigado pelo Ministério 
Público Federal.

Hoje pela manhã, Pe-
dro Guimarães chegou a 
comparecer a um evento 
com funcionários da Cai-
xa, onde se defendeu das 
acusações e disse que sua 
gestão saneou as contas 
da instituição financeira.

Na carta, Guimarães 

destacou que a Caixa re-
cebeu certificações como 
lugares de respeito às mu-
lheres. Ele citou a certifica-
ção do banco na 6ª edição 
do Programa Pró-Equidade 
de Gênero e Raça, do Minis-
tério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos. 
O presidente demissioná-
rio também citou o selo 
de Melhor Empresa para 

Trabalhar em 2021 - Great 
Place To Work®, recebido 
pela instituição em 2021 
por uma consultoria in-
ternacional especializada 
em monitorar ambien-
tes de trabalho.

Daniella Consentino 
também participou de 
cerimônia de lançamento 
do Plano Safra. Guima-
rães não compareceu.

daniella Marques Consentino é a substituta
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Em carta, Guimarães destacou que a Caixa recebeu certificações como lugares de respeito às mulheres

economia

Receita paga hoje restituições do 2º lote do IR 2022

A Receita Federal paga 
nesta quinta-feira (30) as 
restituições do segundo 
lote do Imposto de Ren-
da de Pessoa Física (IRPF) 
2022. O lote também 
contemplará restituições 
de anos anteriores.

Ao todo, 4.250.448 con-
tribuintes receberão R$ 
6,3 bilhões. Desse total, 
2.776.808 são contribuin-
tes não prioritários que 
entregaram declarações 
de exercícios anteriores 
até 19 de março deste ano.

O restante tem priori-
dade legal, sendo 87.401 
idosos acima de 80 
anos; 675.495 entre 60 
e 79 anos; 48.913 con-
tribuintes com algu-
ma deficiência física ou 
mental ou doença grave 
e 661.831 contribuintes 

cuja maior fonte de renda 
seja o magistério.

Inicialmente prevista 
para terminar em 29 de 
abril, o prazo de entrega 
da Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física foi 
adiado para 31 de maio, a 
fim de diminuir os efeitos 
da pandemia de covid-19 
que pudessem prejudicar 
o envio, como atraso na 
obtenção de comprovan-
tes. Apesar do adiamento, 
o calendário original de 
restituição foi mantido, 
com cinco lotes a serem 

pagos entre maio e setem-
bro, sempre no último dia 
útil de cada mês.

Como consultar
A consulta pode ser fei-

ta na página da Receita Fe-
deral na internet. Basta o 
contribuinte clicar no cam-
po Meu Imposto de Renda 
e, em seguida, Consultar 
Restituição. A consulta 
também pode ser feita no 
aplicativo Meu Imposto 
de Renda, disponível para 
os smartphones dos sis-
temas Android e iOS.

Quem não está na lista 
pode consultar o extrato 
da declaração para verifi-
car eventuais pendências. 
Nesse caso, o contribuinte 
deverá entrar na página do 
Centro Virtual de Atendi-
mento da Receita (e-CAC) e 
verificar se há inconsistên-
cias de dados. Nessa hipó-
tese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências 
e fazer a autorregulariza-
ção, mediante entrega de 
declaração retificadora.

A restituição fica dis-
ponível no banco durante 

um ano. Caso o valor não 
seja creditado, o contri-
buinte poderá contatar 
pessoalmente qualquer 
agência do Banco do Bra-
sil ou ligar para a Central 
de Atendimento da Re-
ceita por meio do telefo-
ne 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta corren-
te ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.
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Daniella Marques Consentino é a nova presidente da Caixa

estão sendo 
depositados 
R$ 6,3 bilhões a 
4,25 milhões de 
contribuintes
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segurança Pública

Número de homicídios no Estado 
de Goiás é o menor em 10 anos

goiás está mais segu-
ro e tem destaque 
nacional na queda 

de crimes violentos. É o 
que mostram os dados di-
vulgados nesta terça-feira 
(28) pelo Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública, 
por meio da publicação 
do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública. O le-
vantamento reúne infor-
mações de todos os esta-
dos brasileiros e divulga 
a evolução da segurança 
pública no país.

De acordo com o es-
tudo, Goiás está entre os 
três estados com a maior 
queda no número de víti-
mas de assassinatos em 
2021, em comparação 
a 2020. O levantamen-
to apontou que a média 
nacional é de redução de 
6,6%. Com redução ex-
pressiva contínua, Goiás, 
com 7,2 milhões de ha-
bitantes, se manteve em 
lugar de destaque com 
recuo de 19%. O Estado 

ficou atrás somente do 
Acre, com população esti-
mada em 734 mil habitan-
tes, e queda de 39,6%; e de 
Sergipe, com recuo de 27% 
– população de pouco mais 
de 2 milhões de pessoas.

Observando a série his-
tórica de ocorrências de 
homicídios dolosos, Goiás 
registrou o menor núme-
ro de crimes desde 2011. 
“Esses dados significam 
vidas que foram preser-
vadas, respeito e liberda-
de para o cidadão andar 
e caminhar com sua fa-
mília”, endossou o go-
vernador Ronaldo Caiado 
diante dos indicadores 
divulgados no estudo.

“Este é um compromis-
so do Governo de Goiás: a 
sociedade goiana tem de 
viver com tranquilidade. 
Não pode ser admoesta-
da por aqueles que acham 
que vão ter espaço na cri-
minalidade e vão ter pro-
teção ou vista grossa do 
Estado”, completou Caiado.

Crimes Violentos 
Letais Intencionais

O termo Crimes Vio-
lentos Letais Intencionais 
(CVLI) é uma metodologia 
de aferição adotada pelo 
Ministério da Justiça e Se-

gurança Pública e integra 
as ocorrências de homicí-
dio, latrocínio e lesão cor-
poral seguida de morte. 
Levando em consideração 
os dados publicados pelo 
Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, Goi-

ás segue a tendência de 
queda apresentada nos 
crimes violentos.

Com redução de 17,3% 
em 2021 na comparação 
com o ano anterior, Goiás 
está entre as sete unida-
des federativas que mais 

reduziram as ocorrências 
dos crimes que compõem 
os chamados CVLI, atrás 
de Acre (-38,6%), Sergipe 
(26,5%), Rio Grande do 
Norte (-21,1%), Tocantins 
(-19,2%), Ceará (-18,3%) e 
Distrito Federal (-18,1%).

estudo do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública mostra que Goiás 
está entre os três estados brasileiros 
que apresentaram maior queda nas 
ocorrências de assassinatos no país
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Governador Ronaldo Caiado em registro com as forças de segurança de Goiás: “Esses dados significam 
vidas que foram preservadas, respeito e liberdade para o cidadão andar e caminhar com sua família”

Goiás é o Estado brasi-
leiro que mais reduziu as 
ocorrências de roubos em 
estabelecimentos comer-
ciais (-28,9%) e de roubos 
em residência (-29,5%), em 
2021, quando comparado 
com igual período de 2020. 
Os dados foram divulga-
dos nesta terça-feira, dia 
28, pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, por 
meio do Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública. O 
estudo possui publicação 
periódica e reúne informa-
ções de fontes oficias da 
Segurança Pública de to-
das unidades federativas.

A queda contínua nas 
ocorrências de crimes vio-
lentos vem sendo apre-
sentadas desde o início 
da atual gestão. As publi-
cações de comparativos 
nacionais comprovam essa 
tendência. “Tenho orgulho 
de ser governador de Goi-
ás com as forças de segu-

rança mais competente, 
corajosa e solidária que 
existe neste País”, come-
morou o governador Ro-
naldo Caiado com o desta-
que nacional do trabalho 
da Segurança Pública de 
Goiás. “A segurança pública 
hoje é uma realidade por-
que nosso governador nos 
dá total autonomia para 
trabalhar. É uma das ver-
tentes de governo. É uma 
das marcas que estamos 
deixando, é um legado”, 
avaliou o secretário de Se-
gurança Pública de Goiás 
Renato Brum.

Ocorrências de 
roubo de veículos

De acordo com o do Anu-
ário Brasileiro de Segurança 
Pública, Goiás também está 
em destaque na redução de 
roubo de veículos. A que-
da aferida dessa natureza 
criminal foi de 31,3%, en-

quanto a média nacional 
é de -4%. O percentual de 
diminuição é o segundo 
maior do país, ficando atrás 
somente do Rio Grande Sul 
(-38,9%). Levando em consi-
deração a taxa de ocorrên-
cia por 100 mil habitantes, 
os indicadores goianos 
continuam em evidência: 
Goiás é o estado brasilei-
ro com a segunda a menor 

taxa de roubo de veículos: 
39,9 por cada 100 mil ha-
bitantes, quando a taxa 
nacional é de 128,5 X 100 
mil/hab, ficando atrás so-
mente do Mato Grosso do 
Sul, que apresentou taxa 
de 28,6 X 100 mil/hab.

Os registros desta moda-
lidade criminosa saíram de 
uma média diária de 27,7 
casos no estado, em 2018, 

para 4,6 em 2021. Os nú-
meros que comprovam a 
queda drástica da média 
diária dessa modalidade 
estão disponíveis nos dados 
estatísticos divulgados pelo 
Observatório de Segurança 
Pública, da Secretaria de 
Segurança Pública de Goiás 
(SSP-GO). “Isso realmente 
é o resultado de uma polí-
cia eficiente, competente, 
que hoje está totalmente 
articulada”, reconheceu o 
governador Ronaldo Caiado, 
que relembrou a inseguran-
ça vivida pela população nas 
gestões passadas. “Os crimi-
nosos tinham total conforto 
de agir em Goiás. No meu 
governo não se passa a mão 
na cabeça de bandido, tenha 
a estatura que tiver”, reforçou.

Ocorrências 
de roubo total

Ainda segundo os da-
dos publicados pelo Anu-

ário de Segurança Pública, 
a queda geral das ocorrên-
cias de roubo, que são os 
crimes violentos contra o 
patrimônio, o Estado de 
Goiás mantém lugar de 
relevância em relação aos 
números nacionais.

Enquanto a média 
nacional apresenta um 
recuo de 3,9% nas ocor-
rências de 2021, compa-
radas com igual período 
de 2020, Goiás aparece 
com redução de 26,5%, fi-
cando atrás de Minas Ge-
rais (-26,8%) e Tocantins 
(-29,2%). “No momento 
em que passamos a pedir 
a eficiência e a profissio-
nalização da nossa polí-
cia, 7,2 milhões de goia-
nos e goianas passaram 
a viver em paz. Moram no 
campo, na cidade, nos bair-
ros mais distantes, mas, 
hoje, moram com tranqui-
lidade”, completou o chefe 
do executivo goiano.
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Com relação à queda geral das ocorrências de roubo, que 
são os crimes violentos contra o patrimônio, Goiás teve 
redução de 26,5%, nas ocorrências em 2021 comparado a 
2020, ficando atrás apenas de Minas Gerais e Tocantins

Goiás lidera ranking de redução de roubos em residência e comércio
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programa pra Ter onde morar 

Moradores de Goiânia recebem 
mais mil cartões do Aluguel Social

o Governo de Goiás, 
por meio da Agên-
cia Goiana de Ha-

bitação (Agehab), fez nova 
entrega de cartões do 
programa Pra Ter Onde 
Morar – Aluguel Social 
para famílias de Goiânia, 
nesta quarta-feira (29), 
no hall de entrada do Es-
tádio Olímpico, Centro da 
capital. Neste novo aten-
dimento foram convoca-
das 1.000 famílias para 
receber os cartões que 
dão acesso ao benefício.

Em Goiânia, maior ci-
dade do Estado, cerca de 
5 mil famílias já estão 
recebendo o benefício. O 
programa foi criado para 
atender todo o Estado, 
com foco especialmente 
no centros urbanos que 
têm alta concentração de 
déficit habitacional, caso 
da Região Metropolitana 
de Goiânia. Isso não quer 
dizer que municípios de 

menor porte também não 
estejam sendo atendidos.

“O objetivo do progra-
ma, que está chegando a 
30 mil famílias, é oferecer 
um alívio financeiro para 
lares que necessitam se re-
estruturar financeiramen-
te para seguir em frente”, 
destaca Pedro Sales.

Atualmente mais de 50 
munícipios já estão rece-
bendo atendimento do 
programa em algum nível. 
Novos editais estão sendo 
lançados nesta semana. A 
meta, de acordo com Sales, 
é até o fim do ano alcançar 
40 mil famílias atendidas.

A expansão segue cro-
nograma de planejamen-
to que objetiva reduzir o 
déficit verificado pelo Ins-
tituto Mauro Borges (IMB) 
nos municípios goianos. 
Para Sales, o programa 
tem crescido de forma ágil, 
mas com responsabilidade. 
“Começamos a executar o 

Aluguel Social em dezem-
bro e já estamos impac-
tando a vida das famílias e 
dando condições para que 
se reergam”, afirma.

Os beneficiários do 
Aluguel Social são notifi-
cados para buscarem seus 
cartões por mensagem de 
aplicativo ou por telefone. 

Em caso de dúvidas, de-
vem verificar se seus no-
mes estão na lista de con-
vocação pelo site www.
agehab.go.gov.br.

Para se candidatar ao 
programa, a família tem 
que estar com o CadÚni-
co atualizado, ter vínculo 
há pelo menos três anos 

com o município, estar 
em situação de vulnera-
bilidade financeira e não 
possuir imóvel, entre ou-
tros requisitos especifica-
dos no edital.

O programa destina o 
valor mensal de R$ 350 
para locação de imóveis 
por 18 meses para famílias 

em situação de vulnerabi-
lidade social, superendi-
vidamento e que não te-
nham moradia própria. Os 
recursos são provenientes 
do Fundo de Proteção So-
cial do Estado de Goiás 
(Protege), gerido pelo Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS) da Governadoria.

nova leva de benefícios para 
moradores da capital foi pela entregue 
pela Agehab, nesta quarta-feira (29). 
Programa destina o valor mensal de 
R$ 350 para locação de imóveis por 
18 meses para famílias em situação 
de vulnerabilidade social
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Os beneficiários do Aluguel Social são notificados para buscarem seus cartões por mensagem de aplicativo ou por telefone

saúde

Prefeitura de Anápolis contrata médicos, psicólogos, 
técnicos de enfermagem e auxiliares de saúde bucal

A Prefeitura de Anápolis, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, abre 
credenciamento para a 
contratação de profis-
sionais de saúde para 
a Estratégia de Saúde 
da Família e Centros de 
Especialidades Odonto-
lógicas (CEOs) Jaiara e 
Maracanã. As vagas estão 

disponíveis para médicos 
nas categorias clínica ge-
ral e família e comunida-
de, auxiliares de saúde 
bucal, técnicos de enfer-
magem e psicólogos.

A entrega de docu-
mentação impressa 
para inscrição dos inte-
ressados começa nesta 
quinta-feira, 30, e vai até 

completar a demanda ne-
cessária para atender as 
43 unidades de saúde e 
também os dois CEOs.

O edital comple-
to pode ser consultado 
no link www.anapolis.
go.gov.br/anexos/sau-
de/2022_06_28/Anexo_I.
pdf. A documentação ne-
cessária deve ser entregue 
de segunda-feira a sexta-
-feira, das 9h às 11h e das 
14h às 16h, na Diretoria de 
Atenção Básica, que fica 
no quarto andar do prédio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, na Rua Professor 
Roberto Mange, nº 152, 
Vila Santana.
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A entrega de documentação impressa para inscrição dos interessados começa nesta quinta-feira, 30

Credenciamento começa nesta 
quinta-feira, 30, e interessados devem 
apresentar documentação impressa 
na Secretaria Municipal de Saúde
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Gratuito 
Com entrada gratuita, a ocupação 

Brasileirado movimenta o Teatro 
Goiânia e a Vila Cultural Cora Coralina, 

neste fim de semana. Nesta sexta-
feira (01), às 18h30, o palco recebe o 

grupo Passarinhos do Cerrado, criado 
em 2006. Com a proposta musical 

baseada no estudo da cultura popular 
brasileira, tendo como referência as 

manifestações do Centro-Oeste e 
nordeste do país, o grupo apresenta 

músicas para todas as idades.

Praia do francês 
(alaGoas) 

o promoter Wilton Rocha tirou o 
fds de São João para relaxar em uma 

das praias mais belas de Maceió, a 
praia do Francês. Foi com o transfer 

da empresa Turismo Pergentino e 
ficou hospedado no Maré suítes. 

Aproveitou para fazer um City tour 
gastronômico, entre eles : Savory 

praia, Império do Cerviche, il Gelataio 
, espetão do Acre , cassinhapchef 

, pastel do casal, quintal orgânico, 
francês e gelo.

restaurant Week  
Adorada pelos amantes da boa 

gastronomia e presente em mais de 
16 cidades brasileiras, a Restaurant 

Week volta a Goiânia em julho. De 1 a 
31 de julho, o goianiense poderá visitar 
as mais de 20 casas participantes. São 

duas opções de Menu: o tradicional 
Restaurant Week: R$ 49,90 almoço 

e R$ 64,90 jantar e o Menu Plus 
Restaurant Week: R$ 59,90 almoço 

e R$ 74,90 jantar. As opções incluem 
entrada, prato principal e sobremesa 
por um preço fixo. Os clientes podem 

ainda acrescentar + 1 real por menu, 
que serão arrecadados e doados para 

a Vila São José Bento Cottolengo, 
hospital filantrópico fundado em 1951 

que tem a missão de promover vida 
com excelência para a pessoa com 

deficiência. 
Com o tema “Música e Gastronomia”, 

a edição 2022 tem a intenção é 
agregar a experiência musical à 

Restaurant Week, além de unir, de 
forma saborosa, as duas artes de 

expressões sociais.  Entre os novos 
restaurantes que participam dessa 

edição estão o Famu,o Zimbro 
Cocktail & Co, Las nenas, Piry e 

Antonieta.

São João da Thay – o 
Profisional de marketing 
Beto Pacheco, a digital 
influencer Mileide 
Mihaile e o RP e dono 
da agência Mithi Thiago 
Miranda, prestigiaram 
o São joão da Thay (@
thaynaraog) que é um 
evento beneficente 
que reuniu cantores, 
personalidades da mídia 
e artistas da cultura 
popular maranhense no 
Multicenter Sebrae, em 
São Luís. 

Piri Gastrô - 
Pirenópolis vai receber 
o maior evento de 
gastronomia que a 
cidade já viu, o Piri 
Gastrô e que vai contar 
com o show de nando 
Reis, com a turnê 
“nando hits”, no dia 6 
de agosto. O lendário 
cantor e compositor traz 
à tona a magia poética 
de sua obra musical, 
revisitando os sucessos 
de sua carreira de mais 
de 40 anos de estrada. 

Happy Land - Nesta quinta-feira (30), o universo 
da fantasia abrirá suas portas exclusivamente 
para receber cerca de 900 crianças carentes, com 
a iniciativa do Instituto Sicoob e da direção da 
Happy Land. A ação solidária receberá os baixinhos 
de 7 a 12 anos, estudantes de colégios municipais e 
estaduais de Goiânia e região, além das crianças do 
aterro sanitário de Aparecida de Goiânia. 

Palestra - A colunista de design Mônica Barbosa irá palestrar na 
próxima quinta-feira (30) na CASACOR Goiás. Mônica é reconhecida 
como a voz do design no Brasil e está na lista das colunistas de 
design mais expoentes no mundo, segundo o Salone del Mobile.
Milano e o IF Design Awards. A palestrante irá abordar sobre a 
cobertura de ‘Milão 2022’ em seu programa de rádio Living Design. O 
evento acontecerá no Espaço Sebrae às 19 horas. 
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transporte publico

Frota do Eixo Anhanguera é ampliada

o governador Ronal-
do Caiado anun-
ciou, nesta quarta-

-feira (29/6), a ampliação 
do número de veículos do 
Eixo Anhanguera, princi-
pal corredor de transpor-
te coletivo que liga Goi-
ânia às cidades da região 
Metropolitana. De ime-
diato, seis novos veículos 
entram em operação a 
partir desta quinta-feira 
(30/6). A cada semana, 
novos veículos entram 
em circulação, com a pre-
visão de 60 novos ôni-
bus até o próximo mês 
de agosto. O aumento da 
frota não vai implicar em 
aumento de gastos pú-
blicos nem acréscimo no 
valor da passagem.

“Estamos todos muito 
preocupados em aten-
der a demanda da po-
pulação, o povo já não 
tem mais paciência”, 
disse Caiado. Em caráter 

emergencial, a frota, que 
hoje é de 86 veículos, 
será ampliada para 110 
ônibus em circulação, 
com veículos na reserva 
para substituir eventuais 
problemas técnicos.

O principal proje-
to de requalificação do 
transporte coletivo da 
região metropolitana, 
a eletrificação da fro-
ta, segue sendo a prio-
ridade do Governo de 
Goiás. Porém, com o 
atraso na execução do 
cronograma de licitação 
da nova frota devido a 
questionamentos apre-
sentados pelo Tribunal 
de Contas do Estado 
(TCE), foi preciso adotar 
um plano contingencial 
para garantir a fluidez 
do sistema. “Não pode-
mos deixar a população 
achando que o transpor-
te não tem solução”, dis-
se o governador.

“Gratidão ao governa-
dor por ajudar e se em-
penhar tanto para ofere-
cer o melhor transporte 
e estar sempre de portas 
abertas para ouvir os pre-
feitos”, disse o prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz, 
que falou em nome de to-
dos os prefeitos da região 
Metropolitana. Para ele, o 
esforço é conjunto para, 
a cada dia, dar melhores 
respostas aos usuários do 
transporte coletivo.

O secretário-geral de 
Governo e presidente do 
Conselho Deliberativo 
de Transportes Coletivos 
(CDTC), Adriano da Ro-
cha Lima, explica que a 

população não pode ser 
penalizada pelo adia-
mento da licitação dos 
novos ônibus e, por isso, 
governo estadual e pre-
feituras se uniram em 
busca de uma solução 
para a demanda por 
mais ônibus, principal 
queixa dos usuários. 
“Voltaremos ao plano 
original quando possí-
vel, mas estamos, desde 
já, atendendo a deman-
da da população”, disse 
o secretário.

Os ônibus que en-
tram agora para a frota 
são todos novos, com ar 
condicionado, propor-
cionando maior conforto 

ao usuário. “Isso mostra 
o comprometimento do 
governador e do prefeito 
com transporte coletivo 
da região Metropolita-
na”, disse o presidente da 
Companhia Metropolita-
na de Transporte Coletivo 
(CMTC), Tarcísio Abreu.

Ampliação da 
frota sem au-
mento 
de custo

A ampliação da fro-
ta não vai acarretar em 
transferência de recursos 
públicos, nem no aumen-
to do valor da passagem. 
Segundo o presidente 

da CDTC, trata-se de um 
acordo operacional con-
templado pelo contrato 
com as empresas que 
operam o Eixo Anhangue-
ra. Ou seja, elas comparti-
lham os veículos e colo-
cam a quilometragem de 
quantos veículos devem 
rodar mensalmente.

Ao término de cada 
mês, a receita é compar-
tilhada entre as empresas 
que operaram as exten-
sões na seguinte propor-
ção: 50% para a Metrobus 
e outros 50% para as con-
cessionárias. Assim como 
os custos, que também 
são divididos em 50% 
para ambas as partes.

Medida visa garantir mais conforto e 
qualidade ao usuário do transporte 
coletivo na região Metropolitana 
de Goiânia. de imediato, seis novos 
veículos entram em operação a partir 
desta quinta-feira (30/6). “estamos 
preocupados em atender a demanda 
da população” afirma Ronaldo Caiado 
durante anúncio da ampliação

Jú
ni

or
 G

ui
m

ar
ãe

s

Caiado e Rogério Cruz anunciam ampliação de frota do Eixo Anhanguera em caráter emergencial para atender demanda da população por mais ônibus

economia

PIB de Goiás cresce acima da média do País

O Produto Interno Bruto 
(PIB) de Goiás obteve taxa 
de crescimento de 4,1% no 
primeiro trimestre de 2022, 
na comparação com o mes-
mo período do ano anterior, 
de acordo com o Boletim 
Trimestral da Economia 
Goiana, publicado pelo Ins-
tituto Mauro Borges de Es-
tatísticas e Estudos Socio-

econômicos, com base nos 
relatórios do Instituto Eco-
nômico de Políticas aplicadas 
(IPEA) Banco Central do Brasil 
(Bacen) e o Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

As contribuições positi-
vas para o resultado vieram 
da indústria e dos serviços. O 
PIB brasileiro, nesse mesmo 
período, apresentou cres-

cimento de 1,7%, puxado 
pelo setor de Serviços. No 
primeiro trimestre de 2022, 
a indústria goiana cresceu 
4,3%, na comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior. Os resultados po-
sitivos do setor vieram das 
atividades de serviços in-
dustriais de utilidade públi-

ca, da construção civil e da 
indústria extrativa.

O setor de serviços goia-
no cresceu 5,7%, na compa-
ração com o mesmo perío-
do do ano anterior. Nesse 
mesmo período, o Brasil 
avançou 3,7%. A agropecuá-
ria em Goiás e no Brasil re-
cuou 0,8% e 8%, respectiva-

mente, ante mesmo período 
de 2021. O resultado do 
trimestre foi afetado, prin-
cipalmente, pelo aumento 
do custo intermediário ob-
servado na lavoura tempo-
rária e na pecuária.

No Centro-Oeste, Goiás 
se destaca como o estado 
que mais gerou empregos 
formais no 1º trimestre em 
2022 – saldo superior a 38 
mil novas vagas, ocupando 
o 6º lugar no ranking na-
cional (Caged). Verificou-se 
também a recuperação do 
mercado de trabalho no 
país, com queda significati-
va na taxa de desocupação.

Em Goiás, a taxa de de-
socupação passou de 13,9% 
no 1º trimestre de 2021 
para 8,9% no 1º trimestre de 
2022 – redução de 5 pontos 
percentuais. No Brasil, tam-
bém houve redução da taxa 

de desocupação, saindo de 
14,9% para 11,1%, nesse 
mesmo período (PNAD Con-
tínua Trimestral).

O valor total das ex-
portações do estado de 
Goiás foi o segundo maior 
do Centro-Oeste, no 1º tri-
mestre de 2022, ficando 
atrás de Mato Grosso. O 
saldo da balança comer-
cial goiana neste trimestre 
foi de U$ 1,6 bilhão.

O titular da Secretaria de 
Estado de Industria, Comer-
cio e Serviços de Goiás, Joel 
de Sat´Anna Braga Filho, co-
mentou a boa noticia: “os re-
sultados positivos em Goiás 
são fruto da gestão voltada 
para a retomada da econo-
mia, com linhas de créditos 
para os micros e pequenos 
empresários, o FCO e a po-
lítica de incentivos para os 
empresários”.
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Contribuições positivas para o resultado do PIB vieram da indústria 

Com alta motivada pelos setores da 
indústria e dos serviços, crescimento 
foi de 4.1%, no primeiro trimestre 
de 2022. No Centro-Oeste, Goiás 
também se destaca como o estado que 
mais gerou empregos formais no 1º 
trimestre em 2022. Levantamento foi 
realizado pelo Instituto Mauro Borges
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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 visita Uruguai pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de Basquete, em Montevidéu

os jogos contra Uru-
guai e Colômbia, fora 
de casa, que encer-

ram a primeira fase das eli-
minatórias da Copa do Mun-
do de basquete masculino, 
são o começo de uma se-
quência de compromissos 
que a seleção brasileira 
terá pela frente até o fim 
do ano, decisivos para o 
calendário de 2023. O time 
de Gustavo de Conti pode 
encerrar a temporada clas-
sificado - ou com a vaga 
encaminhada - ao Mundial, 
que será realizado em Ja-
pão, Filipinas e Indonésia, 
além de assegurado nos 
Jogos Pan-Americanos de 
Santiago (Chile).

O duelo contra os uru-
guaios será nesta quinta-
-feira (30), às 20h10 
(horário de Brasília), em 
Montevidéu. No domingo 
(3), às 21h40, os adversá-
rios serão os colombianos, 
em Barranquilla. Com vitó-
rias nos quatro jogos ante-
riores e oito pontos (dois 
por triunfo), o Brasil lidera 
o Grupo B, já está garan-
tido na segunda fase, mas 

sabendo que vencer os 
dois compromissos é fun-
damental a longo prazo, 
pois as seleções carregam 
a pontuação da primeira 
fase para a seguinte.

Os três melhores times 
da chave passam de fase. 
O Uruguai também está 
garantido, enquanto Chile 
e Colômbia brigam pela ter-
ceira vaga. Na próxima eta-
pa, essas seleções (que não 
voltarão a se enfrentar) 
estarão no grupo de Mé-
xico, Porto Rico e Estados 
Unidos, contra quem atua-

rão em jogos de ida e vol-
ta. Quatro rodadas serão 
disputadas entre agosto e 
novembro e duas finais em  
fevereiro do ano que vem.

Neste momento, o Brasil 
iniciaria a segunda fase com 
a melhor campanha da nova 
chave. Um segundo grupo 
reunirá mais seis seleções 
(Venezuela, Argentina, Ca-
nadá e República Domini-
cana estão assegurados até 
agora). Os três primeiros de 
cada, mais o melhor quar-
to colocado, classificam-se 
para o Mundial.

“É importantíssimo sair-
mos com as duas vitórias, 
contra Uruguai e Colôm-
bia, para mantermos essa 
vantagem e chegarmos 
com confiança e moral [na 
próxima fase]”, destacou o 
pivô Lucas Mariano.

“Na próxima fase, en-
frentaremos rivais muito 
difíceis. Estamos com al-
guns desfalques [como 
o armador Yago, que de-
fenderá a seleção sub-23 
em um torneio no Cana-
dá] para esses jogos fora 
de casa. O Uruguai, por 

exemplo, veio com força 
máxima, com jogadores 
que atuam na Europa, mas 
nossa equipe está mui-
to boa, competitiva, para 
tentarmos ganhar esses 
dois jogos”, completou o 
armador Marcelinho Huer-
tas, o mais experiente dos 
14 atletas convocados por 
Gustavo de Conti, que se 
prepararam, durante a úl-
tima semana, no ginásio 
Antônio Prado Júnior, do 
Paulistano, em São Paulo.

Em meio às rodadas da 
segunda etapa das elimi-

natórias, o Brasil será an-
fitrião da edição 2022 da 
AmeriCup. A Copa Amé-
rica da modalidade será 
disputada entre 2 a 11 
de setembro, em Recife e 
Brasília, com 12 equipes 
separadas em três chaves. 
Os brasileiros dividem 
o Grupo A com Uruguai, 
Colômbia e Canadá. Os 
dois primeiros colocados, 
além dos dois melho-
res terceiros, passam às 
quartas de final. As sete 
melhores seleções garan-
tem lugar no Pan.

Penúltimo jogo 
da 1ª fase será 
nesta quinta, 
às 20h10
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Armador Marcelinho Huertas é o mais experiente entre os 14 convocados pelo técnico Gustavo de Conti para os duelos pelas Eliminatórias (Uruguai e Colômbia) e AmeriCup 
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