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ApArECIDA OfErTA quASE 600 
vAgAS DE EmprEgO NESTA SEmANA

DIANTE DO ATLéTICO-gO, SÃO pAuLO 
vOLTA A vENCEr NO BrASILEIrO

doMingo triste

Ronaldo Ramos Caiado Filho faleceu neste domingo, 3, aos 40 anos. O corpo do filho do governador 
Ronaldo Caiado (União Brasil) foi encontrado na fazenda da família no município de Nova Crixás, 
segundo afirmou um amigo da família. Não foi revelada a causa da morte. Autoridades, políticos 

e lideranças empresariais e classistas manifestaram solidariedade ao governador
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CAIADO pErDE O fILhO 
quE LEvAvA SEu NOmE
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todos somos humanos

o domingo foi abalado com a notícia da 
morte de Ronaldo Filho. o pai-gover-
nador deixou uma celebração na Fes-
ta do divino, em Trindade. A morte de 
uma pessoa com muita vida pela frente 
é sempre lamentável. Talentoso e que 
conviveu com a alegria e o preconcei-
to de er filho de um dos maiores per-
sonagens da política de Goiás. É o tipo 
de morte que nos recolhe, também, ao 
tamanho real de uma vida. Não há de-
creto ou medida que resolva essa situa-
ção. Não há articulação possível para 
trazer de volta a vida, a companhia de 
gente querida. o poder é dos homens. e 
os homens, por mais poderosos que se-
jam, ainda são pequenos. Tem a mesma 
existência efêmera de tdos os homens. 
No máximo, seremos eternos nos livros 
de história ou na lembrança de pessoas 
queridas. Sentimentos ao Ronaldo paí, 
médico e cidadão. Que ele receba o 
conforto de amigos e familiares e com-
preenda e aceite esse momento. 

tuitou geral
As redes sociais foram dominadas por 
mensagens de lideranças de todos os 
partidos, se solidarizando a Caiado e 
Thelma Gomes, sua primeira esposa, e 
mãe de Ronaldo Filho. Chamou atenção 
um post feito pelo ex-presidente lula, 
que sempre esteve em campo político 
oposto ao governador. 

pausa na definição
As agendas de pré-candidatos a gover-
nador foram suspensas, em respeito à 
morte de Ronaldo Filho. As conversas 
continuam, mas nenhum anúncio é es-
perado para os próximos dias. A missão 
da articulação governista continua sen-
do encontrar a solução para os candida-
tos ao Senado. São cinco pretendentes, 
a permissão dada para as candidaturas 
avulsas e a necessidade de se fazer um 
acordo para a distribuição de espaços 
e estruturas para a campanha. Sempre 
com a possibilidade de um deles ban-
dear para compor chapa com a oposição. 

uB pode ir ao voto
o partido do governador segue com 
dois pretendentes. A preferência re-
cai sobre o delegado Waldir, depu-
tado federal mais votado nos dois 
últimos pleitos, ex-presidente do 
PSl em Goiás e atual comandante 
do diretório Metropolitano do união 
Brasil. em sua trajetória como presi-
dente de partidos (PFl e deM, ante-
riormente), Ronaldo Caiado costuma 
convocar votação para definir esse 
tipo de impasse. 

em outro tempo
em 2000, o advogado Walter Paiva 
se lançou candidato à prefeitura de 
Goiânia, quando Caiado conduzia o 
então PFl para uma aliança com dar-
ci Accorsi, então no PTB. o assunto 
foi levado à votação em convenção. 
A aliança foi aprovada por 45 votos 
a 0. Mas houve votação. dois anos 
depois, o grupo caiadista do então 
PFl lançava demóstenes Torres para 
a vaga ao Senado contra jalles Fon-
toura, que representava a ala marco-
nista da sigla. deu demóstenes, com 
folga, na votação. Mas houve dispu-
ta, com debate acirrado. e a decisão 
foi respeitada. 

pt vai de Wolmir

o ex-reitor da PuC Goiás, Wolmir 
Amado, foi lançado oficialmente pelo 
PT como pré-candidato ao Governo 
de Goiás. Wolmir conquistou o espa-
ço no partido e é o nome colocado, a 
partir de agora, na mesa e nas ruas, 
se apresentando como comandante 
do palanque lulista em Goiás. 

marconi só dia 15
o ex-governador entra o mês de ju-
lho com a missão de acelerar as con-
versas para a formação de alianças. 
A única coisa que parece certa é o 
lançamento do seu nome para con-
correr ao Governo de Goiás. de siglas 
insatisfeitas com a formação da capa 
caiadista à negociação com as forças 
lulistas, nada está descartado.  

Bolsonaro fez opção
Pode parecer estranho, mas o presiden-
te jair Bolsonaro (Pl) continua dobran-
do a aposta. Partiu para o ataque con-
tra lula e vai continuar defendendo as 
pautas pra lá de conservadoras, como 
as armas, por exemplo. Mais do que se 
assegurar no segundo turno, a aposta é 
mirar no confronto com lula, acreditan-
do ainda no antipetismo. A distribuição 
de R$ 38 bilhões extras em programas 
sociais é aposta maior ainda para rever-
ter o quadro eleitoral, que é muito ruim 
a menos de três meses do pleito. 

improviso e gastança
A aprovação da PeC para o pagamento 
desses benefícios no Senado é a mostra 
do desespero. A melhor imagem é a in-
clusão de uma ajuda aos taxistas, para 
custear parte do combustível. Ninguém 
sabe, no Congresso ou no Governo, do 
número de possíveis beneficiários nem 
do custo do programa, coisa básica em 
qualquer projeto de governo. 

lula agradece
Mesmo quieto, a semana passada foi 
boa para o ex-presidente. das sobras do 
escândalo do MeC às diabruras de Pe-
dro Guimarães na Caixa, o tempo foi de 
desgaste para o governo que, sozinho, 
se colocou nas cordas. 

datena desiste

outra notícia ruim para o líder do pessoal 
foi a decisão de josé luiz datena em per-
manecer na Band e desistir da corrida pelo 
Senado em São Paulo. datena liderava as 
pesquisas e, sem ele, a chapa bolsonarista 
enfraquece. Pior ainda é que essa ausência 
de datena pode pavimentar a aliança do 
PSB com o PT, com o lançamento de Már-
cio França ao Senado, com chances mais 
do que reais de eleição. 

Xandão age
o Congresso não decidiu e aí o Tribu-
nal Superior eleitoral entrou em campo 
para regulamentar o limite de gastos 
para os candidatos de 2022. A decisão, 
comandada pelo ministro Alexandre de 
Moraes, é de aplicar a correção da in-
flação desde 2018 para estabelecer os 
limites. Com isso, mesmo com o fundo 
eleitoral turbinado, a campanha fica do 
mesmo tamanho de quatro anos atrás. 
Pelo menos em tese. 

vai ter eleição

Apesar dos novos rompantes de Bol-
sonaro e Braga Netto, tudo indica que 
teremos eleição em outubro. Com as 
urnas eletrônicas auditáveis e sem o 
voto impresso. 

vila e Bolsonaro
Torcedor do Vila Nova está igual a elei-
tor do Bolsonaro. Mesmo sem ter mo-
tivo, continua defendendo a paixão e 
acreditando no futuro. 

vergonha cultural
deputado daniel Silveira está entre os 
homenageados desde ano na Biblioteca 
Nacional. Perguntas óbvias: o que tem 
feito Silveirinha para difundir o livro e a 
literatura? Qual foi a grande obra ou o 
discurso notável feito pelo nobre par-
lamentar nos últimos tempos? e nos 
anteriores? ele pelo menos tem uma 
declamação diferenciada para “Batati-
nha quando nasce se esparrama pelo 
chão...”? é uma vergonha!

cuidado com o tempo

Com o tempo seco e a baixa umidade 
do ar, em Goiás, os alertas aumentam. 
o fenômeno estimula a proliferação de 
bactérias, vírus e fungos que provo-
cam comprometimentos à saúde, tais 
como infecções e alergias, quase sem-
pre agravados pela poluição urbana 
e pelas queimadas. Nos consultórios, 
é maior a procura de pacientes com 
problemas oftalmológicos. Crises alér-
gicas, principalmente a conjuntivite e 
a síndrome do olho seco são os males 
mais recorrentes. Segundo o oftalmo-
logista humberto Borges alerta que 
ao primeiro sintoma é recomendável 
o paciente procurar um especialista e 
seguir todas as orientações!!

por que?
A falta de alianças pode levar à eleição 
mais dividida da história de Goiás.

“Uma eleição é feita para 
corrigir o erro anterior, 
mesmo que o agrave”  
(Carlos Drummond de Andrade)
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DoMiNGo tRiStE

Caiado perde o filho que levava seu nome

Ronaldo Ramos Caia-
do Filho faleceu on-
tem, domingo, 3, aos 

40 anos. O corpo do filho 
do governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil) foi 
encontrado na fazenda da 
família no município de 
Nova Crixás, segundo afir-
mou um amigo da família. 
A causa da morte não foi 
revelada. Ele era filho do 
governador com a primei-
ra esposa, Thelma Gomes.

Caiado estava na missa 
de encerramento da Ro-
maria de Trindade quando 
soube da notícia. Ele e a 
primeira-dama Gracinha 
Caiado saíram às pressas do 
evento religioso. Gracinha 
precisou ser amparada por 
seguranças. O governador 
também é pai de Anna Vitó-

ria Caiado, Marcela Caiado e 
Maria Caiado.

A assessoria de impren-
sa do governo estadual 
divulgou uma nota lamen-
tando a morte do filho do 
governador. “É com pro-
fundo pesar que comuni-
camos o falecimento de 
Ronaldo Ramos Caiado 
Filho, filho do governador 
Ronaldo Caiado e de Thel-
ma Gomes. Ele morreu 
neste domingo, 3, aos 40 
anos. A família enlutada 
pede a todos orações para 
enfrentar este momento 
de imensa dor”, diz o texto.

Neste domingo, último 
dia da festa do Divino Pai 
Eterno, Caiado participou 
da missa das 5h45 e to-
mou café da manhã com 
os padres. Depois marcou 

presença na missa das 8h, 
da qual se retirou antes do 
término, depois de ter re-
cebido a notícia da morte 
do filho pelo celular.

A saída repentina cha-
mou a atenção de quem 
estava perto, no espaço re-
servado para autoridades e 
políticos. A primeira-dama 
Gracinha Caiado sentiu o 
choque, mas acompanhou 
firme o marido.

A Câmara Municipal de 
Goiânia decretou luto ofi-

cial de 3 dias pela morte 
do filho do governador Ro-
naldo Caiado. O presidente 
da casa e vereador, Romário 
Policarpo (Patriota), mani-
festou profundo pesar em 
nome dos 35 vereadores e 
também dos servidores da 
Câmara, pelo falecimento 
do filho de Caiado: “Os 35 
parlamentares e os funcio-
nários do Poder Legislativo 
municipal de Goiânia mani-
festam seus sentimentos e 
solidariedade ao governa-

dor, aos amigos e familiares”, 
escreveu em nota.

Em manifestação ofi-
cial, o prefeito de Goiânia 
Rogério Cruz afirmou que 
a perda de um filho é uma 
profunda dor que somen-
te o amor de Deus pode 
consolar e que toda sua 
família está em oração. “As 
memórias felizes haverão 
de se eternizar. São elas 
também que nos conso-
lam nos momentos mais 
difíceis”, escreveu.

O corpo do filho do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
Ronaldo Caiado Filho, foi 
velado, ontem, domingo 
(3), a partir das 18:30 ho-
ras, no Cemitério Vale do 
Cerrado, no Conjunto Vera 
Cruz, em Goiânia. Ronaldo 
Caiado Filho morreu no 
mesmo dia do aniversário 
de sua irmã Maria Caiado, 
neste domingo, 3.

Ele era fruto do primei-
ro casamento do governa-
dor com Thelma Gomes. 
Maria é filha da primeira-
-dama Gracinha Caiado.

Mais cedo, no Insta-
gram, o governador havia 
publicado uma mensagem 
de homenagem à filha Ma-
ria, pelo seu aniversário. 
“Hoje é dia do meu paco-
tinho, minha morena linda. 
Quando dizem que ela é 
minha cara eu fico todo 
todo. Mas vou além, Maria 
é muito melhor! Como pai, 
tenho orgulho enorme da 
sua garra e determinação.

Sem falar da sua alegria 
contagiante. Você trans-
borda amor e carinho pela 
família. Para mim é um pri-
vilégio te chamar de filha 
e ser seu ombro amigo. 
Peço a Deus que a ilumine 
sempre e que realize todos 
seus projetos de vida. Pa-
rabéns, minha filha, minha 
Santinha está lhe cobrin-
do com seu Manto Sagra-
do. Muitos anos de vida 
e saúde. Te amo muito”, 
postou o governador.

Ronaldo Ramos Caiado Filho faleceu 
neste domingo, 3, aos 40 anos. o 
corpo do filho do governador Ronaldo 
Caiado (união Brasil) foi encontrado 
na fazenda da família no município de 
Nova Crixás, segundo afirmou um 
amigo da família. Não foi revelada 
a causa da morte. Autoridades, 
políticos e lideranças empresariais 
e classistas manifestaram 
solidariedade ao governador
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Caiado e Caiado Filho em registro fotográfico postado há algum tempo pelo próprio governador, em seu perfil no Instagram

Autoridades, políticos 
goianos e entidades la-
mentaram nas redes so-
ciais a morte do filho do 
pré-candidato a reeleição 
a governador Ronaldo 
Caiado (UB), Ronaldo Filho.

O presidente da As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego) 
e pré-candidato ao Sena-
do, Lissauer Vieira (PSD), 
lamenta a morte do filho 
do mandatário. “Foi com 
muito pesar que recebi a 
notícia do falecimento de 
Ronaldo Ramos Caiado Fi-
lho, de 40 anos, o único fi-
lho homem do governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado, 
neste domingo, 3. Uma 
perda precoce, irreparável 
e que gera imensa dor”.

O pré-candidato a go-
vernador de Goiás Gustavo 
Mendanha (Patriota) sus-
pendeu a agenda política 

deste domingo, 3. “Recebi 
com tristeza a notícia da 
morte precoce do filho de 
Ronaldo Caiado, Ronal-
do Filho […] Em sinal de 
respeito, suspendi minha 
agenda deste domingo e 
estou em oração, pedindo 
que Deus conforte o cora-
ção da família”.

O pré-candidato ao Go-
verno de Goiás pelo Parti-
do dos Trabalhadores (PT), 
Wolmir Amado, manifestou 
sentimentos pela morte 
do filho do governador. 
“Eu, minha família, compa-
nheiros e companheiras do 
Partido dos Trabalhadores 
manifestamos os nossos 
mais profundos sentimen-
tos pela perda de Ronaldo 
Ramos Caiado Filho, filho 
da companheira Thelma 
Gomes e do governador 
Ronaldo Caiado”.

O deputado federal e 

pré-candidato ao Governo 
de Goiás Major Vitor Hugo 
(PL) prestou solidarieda-
de à família. “Meus mais 
sinceros sentimentos pela 
irreparável perda do go-
vernador Ronaldo Caiado 
e de sua família. Que Deus 
conforte seus corações”.

O ex-governador Mar-
coni Perillo, pré-candidato 
a governador, também se 
manifestou, em nota: “Va-
léria, eu e nossas filhas ex-
ternamos nosso pesar pelo 
falecimento de Ronaldo 
Ramos Caiado Filho e ma-
nifestamos nossa solida-
riedade aos pais, Thelma 
Gomes e Ronaldo Caiado, 
irmãos e familiares”.

Diversos políticos, como 
o presidente do MDB, Ba-
leia Rossi, o ex-governador 
de São Paulo João Doria 
(PSDB), o ex-ministro da 
Infraestrutura e pré-can-

didato do Republicanos 
ao governo de São Paulo, 
Tarcísio Freitas, e o sena-
dor Jaques Wagner (PT-BA), 
se manifestaram nas redes 
sociais lamentando a morte.

A Presidência da Repú-
blica emitiu nota de pesar 
na tarde deste domingo, 
3, pela morte de Ronaldo 
Caiado Filho. “O Gover-
no Federal, por meio da 
Presidência da República, 
presta suas condolências 
ao Governador de Goiás e 
a toda a sua família pelo 
falecimento de seu ente 
querido, Ronaldo Caiado 
Filho. O Presidente da Re-
pública roga a Deus que 
receba Caiado Filho em 
Seus braços e console o 
Governador e toda a sua 
família, dando-lhes força e 
fé para superar esse difícil 
momento de suas vidas”, 
ressalta a nota.
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Caiado e Caiado Filho em registro fotográfico postado há algum 
tempo pelo próprio governador, em seu perfil no Instagram

Campanha para: Marconi, Vitor Hugo, Wolmir 
e Mendanha se solidarizam com o governador
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“dia de alegria!”

‘Arraiá da Alego’ na casa nova

as tradicionais cele-
brações em come-
moração aos dias 

de Santo Antônio, São 
João e São Pedro volta-
ram aos holofotes da As-
sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego). Depois de 
dois anos consecutivos 
sem as calorosas festan-
ças em função da pande-
mia de covid-19, servido-
res e visitantes puderam 
resgatar o clima. Dessa 
vez, porém, com um gosto 
ainda mais especial: a ce-
lebração deste ano marca 
o primeiro evento da Ale-
go em seu novo prédio, o 
Palácio Maguito Vilela. 

Realizada no estacio-
namento da nova sede no 
Park Lozândes, em Goi-
ânia, as comemorações 
deste ano foram abertas 
na noite dessa quarta-
-feira, pontualmente, às 
18 horas. A festa tem dose 
dupla e também ocorre 
nesta quinta-feira, 30, no 
mesmo horário. Na noite 
de ontem, por exemplo, as 
celebrações contaram com 
a apresentação do grupo 
Mandacaru, uma equipe 
profissional de quadrilha. 

Depois foi a vez de uma  
apresentação encabeçada 
pelos servidores da Alego.

Ao comentar o clima 
amistoso trazido pela fes-
ta, o presidente da Alego, 
Lissauer Vieira (PSD), des-
tacou: “Agradeço a cada um 
que se empenhou durante 
todo esse período de pan-
demia. Enfrentamos diver-
sas dificuldades e vivemos 
muitas aflições. Com isso, 
não tivemos a oportuni-
dade de nos confraternizar 
como antes. Mas hoje é 
um dia de alegria. Me sin-
to completamente feliz e 
orgulhoso em fazer parte 
dessa Legislatura  e não 
poderia deixar de agrade-
cer aos servidores e aos 
meus colegas deputados.”

O deputado Amauri 
Ribeiro (UB) disse que “o 
povo estava com saudade”. 
“Parabéns aos organiza-
dores que deixaram essa 
festa diferenciada. Nossa 
Assembleia virou uma roça 
e temos tudo conforme 
manda a tradição. Para-
béns ao nosso presidente 
Lissauer Vieira.” 

Os elogios foram se-
cundados pelo deputado 

Virmodes Cruvinel (UB): “É 
o nosso primeiro ano na 
nova sede, então só tenho 
a agradecer nosso presi-
dente Lissauer pela aco-
lhida e por seguir com as 
tradições dessa festa tão 
bonita”, acrescentou, em 
entrevista à Agência As-
sembleia de Notícias.

Também marcaram pre-
sença os deputados Paulo 
Trabalho (PL), Chico KGL 
(UB), Humberto Teófilo (Pa-
triota), Julio  Pina (PRTB) 
e Álvaro Guimarães (UB). 
Outras autoridades tam-

bém compareceram ao 
encontro. Dentre elas, o 
presidente do PSD em 
Goiás e ex-deputado fe-
deral Vilmar Rocha. 

Quanto às comidas 
típicas, a festança não 
deixou a desejar. Nas bar-
raquinhas, o público pôde 
escolher uma extensa 
lista de comidas típicas: 
pamonha, milho, curau, 
pastel, arroz carreteiro, 
espetinho com jantinha, 
cachorro quente, pipo-
ca, crepe, doces, entre 
outras delícias. Além 

de dar aquele sabor es-
pecial à festa, as barra-
quinhas proporcionaram 
um reforço no orçamen-
to de pequenos comer-
ciantes, que tiram seu 
sustento da venda de 
seus quitutes em feiras 
e outros eventos.

Segundo os organiza-
dores, o objetivo do “Ar-
raiá da Alego” é trazer os 
costumes da festa junina 
para os servidores, com 
comidas típicas, danças, 
atrações e, ainda, propor-
cionar um momento de 

lazer e confraternização 
entre os servidores e co-
munidade em geral.

Para fechar a noite, o 
público contou com uma 
apresentação surpresa. A 
festa foi encerrada ao som 
do sertanejo Jefferson Mo-
raes. Ele, que é um artista 
de renome da música ser-
taneja, cantou seus maio-
res sucessos e garantiu 
a animação.  O “Arraiá da 
Alego”, que tem entrada 
franca, estima uma partici-
pação de mil pessoas para 
cada um dos dois dias.

Festa foi retomada depois de dois anos, 
garantindo a diversão de deputados, 
servidores e visitantes, agora no novo 
prédio da Assembleia legislativa
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Presidente Lissauer Vieira 
comemorou: “Dia de alegria!”.

oportunnidades

Aparecida oferta quase 600 vagas de emprego nesta semana

As vagas são cooptadas 
por meio do Sistema Mu-
nicipal de Emprego (SIME) 
junto aos Recursos Hu-
manos das indústrias e 
empresas do município, 
com o objetivo de ofertar 
sempre centenas de opor-
tunidades de trabalho aos 
moradores de Aparecida.

A partir desta segunda-
-feira, 4 de julho, estão 
disponíveis 593 vagas de 
emprego. Entre as princi-
pais vagas estão 59 para 
motoristas de caminhão, 
50 para corretores de imó-

veis, 30 para portadores 
de deficiência e 20 para 
jovem aprendiz.  

Para concorrer às vagas, 
o trabalhador interessado 
deve buscar atendimento 
no Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC), que é re-
alizado por livre demanda, 
ou seja, sem a necessidade 
de agendamento.

De segunda a sexta, o 
interessado pode compa-
recer presencialmente a 
uma das unidades SAC do 
Centro, SAC Cidade Ad-
ministrativa, SAC Parque 

Flamboyant, SAC Vila Bra-
sília, SAC Cidade Livre, SAC 
Veiga Jardim e SAC Polo 
Empresarial, além das lo-
jas do SAC instaladas no 

Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-
-Vupt Buriti Shopping com 
os documentos pessoais 
necessários.

O trabalhador deve 

apresentar os seguintes 
documentos pessoais: RG, 
CPF, carteira de trabalho, 
comprovante de endere-
ço e informar um telefone 

para contato. Caso exista 
vaga disponível no seu 
perfil, o trabalhador rece-
berá uma carta de enca-
minhamento para realizar 
a entrevista de emprego 
na empresa contratante. 
Se não encontrar a vaga, 
o interessado pode aces-
sar o site novamente, pois 
as oportunidades são 
atualizadas diariamente 
pela Central de Capta-
ção de Vagas. Informa-
ções pelo telefone (62) 9 
9194-3491.

Além disso, a Prefeitura 
de Aparecida também está 
disponível para os empre-
sários que buscam mão de 
obra para suas empresas. 
O número de WhatsApp 
disponível para as empre-
sas realizarem o cadastro 
das vagas de emprego é 
(62) 9 9297-4113.
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Para concorrer às vagas, o trabalhador interessado deve buscar atendimento no SAC

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por 
meio da Secretaria de Trabalho, oferta, nesta 
semana, quase 600 vagas de emprego 
em diversas áreas e empresas na cidade

Presidente Lissauer Vieira 
comemorou: “Dia de alegria!”.

Presidente Lissauer Vieira 
comemorou: “Dia de alegria!”.

Presidente Lissauer Vieira 
comemorou: “Dia de alegria!”.

Presidente Lissauer Vieira 
comemorou: “Dia de alegria!”.

Presidente Lissauer Vieira 
comemorou: “Dia de alegria!”.

Presidente Lissauer Vieira 
comemorou: “Dia de alegria!”.



5segunda-feira, 4 de julho de 2022 social

desfile
o Grupo Sallo, uma das maiores 

confecções de moda do Brasil, realizará 
um desfile exclusivo para o mercado 

B2B na próxima terça-feira, 5 de julho, 
no heliponto do Órion Business & Health 

Complex, prédio comercial mais alto da 
região Centro-Norte do Brasil. Com o pôr 

do sol como plano de fundo, a coleção 
Classic será exibida aos representantes 

de moda de todo o país. O desfile 
apresentará 40 looks masculinos, que 
em setembro estarão disponíveis nas 

revendas autorizadas. “Queremos 
proporcionar aos nossos clientes de moda 

atacadista uma experiência única. Além 
de apresentarmos uma coleção pensada 
nos grandes clássicos da marca, teremos 

o pôr do sol do Cerrado brasileiro como 
cenário. Esse evento também marcará 
o lançamento da nossa coleção de alto 
verão 2023”, disse Allan Rocha, estilista 

do Grupo Sallo. 

flamboyant 
shopping

Reconhecido por seus projetos inovadores, 
o Flamboyant Shopping acaba de 

conquistar um novo prêmio. Desta vez, 
o reconhecimento veio do setor nacional 
de shopping centers, através do Prêmio 

Abrasce 2022, com o evento Flamboyant 
Garden Festival, realizado em 2019. 

Tendo o lazer como mote, atração já 
está confirmada nas férias julho deste 

ano. O shopping ainda foi destaque com 
outros quatro projetos nas categorias 

sustentabilidade, eventos e campanha 
institucional.

A programação cultural do Flamboyant 
Garden Festival 2022 irá oferecer lazer 

com entrada franca para todas as idades, 
no garden do shopping em cenários ao ar 

livre. Estão confirmados Música no Garden, 
Cinema no Garden, Teatro no Garden e Food 
Garden, uma experiência gastronômica com 
direito a oficinas temáticas, onde a proposta 

é celebrar deliciosas criações gourmet a 
partir da presença dos restaurantes do 

empreendimento e convidados.

show gratuito
Ocupação Brasileirado recebe a nordestina 

Meriele, com show Marinês por Meriele 
nesta quarta-feira (6), às 18h30, com 

entrada gratuita. A cantora pernambucana 
cresceu em ambiente musical com pais 
cantores profissionais. A ação tem uma 

programação completa neste mês de férias, 
com artistas locais, regionais e nacionais.

bbQ miX 
Considerado o maior churrasco do mundo, o BBQ Mix é realizado neste domingo (3) no estacionamento do Estádio 
Serra Dourada, em Goiânia. O evento reúne vários especialistas em carne, além de shows com artistas como Bruno 

& Marrone, Barões da Pisadinha, Edson & Hudson e Gian & Giovani com o projeto Boate Azul, George Henrique e 
Rodrigo, o rei do eletrofunk Wam Baster, Sevenn, Kamisa 10, Os Parazim e Neto e Jr.

Camila Reis, Mirelle Pinheiro e Ester Guimarães Nael Lancelott

Caio Castro e Matheus Moreno BBQ Vinny Jõao Paulo Abreu

Elaine de Melo e Cesar Augusto Fabiano Victor Lucas Almeida

Rafael Verine e Amanda Morais Flávia Vilela Hélio Lúcio, Evelyn Oliveira e Thiago Vilela
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Fotos: Reprodução/Instagram
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ABASTeCIMenTo gArAnTIDo

Caiado inaugura Estação de Tratamento de 
Água que beneficiará 100% da população

em agenda no Norte 
Goiano, na última 
sexta-feira, 1º, o go-

vernador Ronaldo Caiado 
inaugurou a Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
Compacta de Uruaçu. Ao 
lado do presidente da Sa-
neago, Ricardo Soavinski, 
o chefe do Executivo es-
tadual visitou as instala-
ções da unidade que já 
estão em plena operação, 
produzindo 150 litros de 
água tratada por segundo. 
O investimento na obra 
foi de R$ 3,6 milhões.

“Uma obra como essa, 
se fosse em outros mo-
mentos, demoraria talvez 
10 anos e essa aqui ime-
diatamente foi instalada 
e já está em operação”, 

pontuou o governador. E 
ele reforçou: “Só inaugu-
ramos o que está funcio-
nando. Esta é uma marca 
do meu governo. Não en-
tregamos placa ou ordem 
de serviço, mas sim obra 
feita”, completou.

A ETA foi construída 
a partir do uso de tec-
nologia de ponta, o que 
garante maior eficiência 
e um salto em termos de 
qualidade e de regulari-
dade no abastecimento, 
passando a acompanhar 
o crescimento popula-
cional. O sistema ante-
rior atendia Uruaçu com 
100 litros por segundo e 
sofria intermitências em 
períodos chuvosos, por 
causa do aumento con-
siderável da turbidez da 
água, que prejudicava o 
funcionamento dos fil-
tros. A estrutura antiga 
será desativada.

“Aqui, quando vinha 

a chuva, [os moradores] 
não tinham água. Chega-
va lama na torneira do 
cidadão. Isso não vai mais 
acontecer. É mais um in-
vestimento do Governo de 
Goiás na melhoria da qua-

lidade de vida das pesso-
as”, garantiu o governador 
Ronaldo Caiado.

“O rio aqui não falta 
água, porque a represa 
da Serra da Mesa chega 
até aqui”, explicou Ri-

cardo Soavinski. Agora, 
com a nova ETA Com-
pacta, os problemas de 
abastecimento em Uru-
açu durante as chuvas 
estão resolvidos. “Agora 
a cidade pode expandir 

à vontade. Esse é o re-
cado de maneira mais 
objetiva”, assegurou o 
presidente da estatal. 
Investimento na obra 
foi de R$ 3,6 milhões

Abastecimento
Com 100% da popu-

lação atendida com água 
tratada, o abastecimento já 
é universalizado em Urua-
çu e atende 38 mil pessoas. 
Já o esgotamento sanitário 
chega a 72% da população. 
Os índices estão acima da 
média nacional, de 84,1% 
e 54,9%, respectivamente.

Também participaram 
do evento os deputados 
federais Lucas Vergílio e 
delegado Waldir Soares; 
o diretor de produção da 
Saneago, Mauro Lessa; o 
superintendente de ope-
rações de interior da Sa-
neago, Ari Ramos; além de 
vereadores de Uruaçu, Po-
rangatu e Campinorte.

Investimento 
na obra foi de 
R$ 3,6 milhões
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“Só inauguramos o que está funcionando. Esta é uma marca do meu governo”, diz 
o Governador Ronaldo Caiado ao conhecer as instalações da nova ETA Compacta

SoLICITAÇÃo ATenDIDA

Cadastramento do Passe Livre Estudantil é 
prorrogado até 30 de novembro

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Seds), prorrogou até 30 
de novembro o perío-
do para cadastramento 
e recadastramento no 
programa Passe Livre Es-
tudantil. O prazo se en-
cerraria na última quin-
ta-feira, 30 de junho. A 
decisão atende a pedidos 
de alunos e instituições 
de ensino, que alegaram 
dificuldades em razão do 
momento atípico do ca-
lendário escolar, afetado 

pela pandemia da Co-
vid-19, nos últimos dois anos.

Para alunos de Goiâ-
nia e Região Metropoli-
tana, o cadastramento e 
o recadastramento são 
realizados pelo site www.
juventude.go.gov.br. Com a 
aprovação da solicitação, o 
cartão do novo beneficiá-
rio fica pronto em 15 dias. 
O estudante deve retirar 
o benefício na unidade 
do Vapt Vupt escolhida no 
ato da inscrição. A retirada 
depende de agendamento 
pelo site www.vaptvupt.

go.gov.br/agendamento.
Em Anápolis, o estu-

dante deve procurar a 
instituição de ensino em 
que está matriculado; 
responsável por enviar a 
solicitação à Urban. Para 
aqueles que ainda não 
integram o programa, o 
cadastro é presencial e 
deve ser realizado na sala 
de atendimento do Passe 
Livre – Urban, localizada 
na Rua General Joaquim 
Inácio, nº 206, na sede da 
Secretaria Municipal de 
Integração Social, Cultura 
e Esportes. É necessário 
levar cópias de CPF, RG, 
comprovante de endere-
ço, comprovante de ma-
trícula e foto 3x4.

Benefício
O Passe Livre Estudantil 

dá direito a duas viagens 
por dia e até 48 viagens 
por mês, para deslocamen-
to de ida e volta à institui-
ção de ensino. O saldo do 
cartão não é cumulativo. 
Dessa forma, se o estu-
dante não utilizar todos os 
créditos, no mês seguinte 
será creditado apenas o 
complemento das 48 via-
gens. O número creditado 
leva em consideração os 
dias letivos de cada mês, 
informados pelas institui-
ções de ensino.

A cobertura de atendi-
mento abrange Abadia de 
Goiás, Anápolis, Apareci-

da de Goiânia, Aragoiânia, 
Bela Vista de Goiás, Bon-
finópolis, Brazabrantes, 
Caldazinha, Goianápolis, 
Goiânia, Goianira, Guapó, 

Hidrolândia, Nerópolis, 
Nova Veneza, Santo Antô-
nio de Goiás, Senador Ca-
nedo, Terezópolis de Goiás 
e Trindade.
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Período para cadastramento e recadastramento foi 
prorrogado para adequação a mudanças no calendário 
escolar, em decorrência da pandemia de Covid-19

Governo de Goiás vai manter processo 
aberto na grande Goiânia e Anápolis
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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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Diante do Atlético-GO, São Paulo 
volta a vencer no Brasileiro

o São Paulo retomou 
o caminho das vitó-
rias no Campeonato 

Brasileiro, ao derrotar o 
Atlético-GO por 2 a 1, na 
tarde deste domingo (3) 
no estádio Antônio Accioly, 

em partida na qual o ata-
cante Luciano brilhou ven-
cendo o goleiro Ronaldo 
em duas oportunidades.

Com este triunfo a equi-
pe comandada pelo técni-
co Rogério Ceni subiu para 

a 7ª posição da classifica-
ção com 22 pontos. Já o 
Dragão permaneceu com 
17 pontos, próximo do Z4 
da competição.

O Tricolor do Morumbi 
abriu o placar aos 23 mi-

nutos do primeiro tempo, 
em cobrança de pênalti 
do atacante Luciano. Po-
rém, seis minutos depois a 
equipe da casa conseguiu 
igualar, também por meio 
de uma penalidade máxi-

ma, mas executada pelo 
volante Marlon Freitas.

Mas a tarde era mesmo 
de Luciano, que, aos 16 mi-
nutos da etapa final, garan-
tiu a vitória do São Paulo 
com um golaço de voleio.

As duas equipes voltam 
a entrar em campo pelo 
Brasileiro no próximo do-
mingo (10), o Tricolor do 
Morumbi contra o Atlético-
-MG e o Dragão visitando 
o Santos na Vila Belmiro.

luciano brilha marcando 
duas vezes no triunfo de 2 a 1
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