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Durante posse da Mesa Diretora da Assembleia, Ronaldo Caiado destaca “parcerias para salvar vidas”
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BolsonaRo vEncEu
em processos diferentes e com métodos 
parecidos, o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) conseguiu bancar aliados no 
comando do Congresso. rodrigo Pacheco 
(deM) construiu, com apoio total do Pla-
nalto, ampla aliança em disputa contra a 
senadora Simone Tebet (MdB). Bolsonaro 
não teve muita turbulência com Alcolum-
bre. Não deve ter com o senador mineiro 
eleito. Na Câmara, sempre há mais disputa. 
Mas o Planalto conseguiu emplacar Ailton 
Lira (PP), usando os mesmos métodos que 
outros governos usaram. indicação para 
cargos e liberação de verbas par obras nas 
bases foram os principais itens. inquestio-
nável. Bolsonaro venceu nas duas Casas. 

o cEntRão voltou 

A articulação do presidente tem a mis-
são de controlar o apetite do Centrão. A 
linguagem está estabelecida e é muito 
bem compreendida pelos dois lados. 
Lira é o grande líder do grupo, conheci-
do nas últimas duas décadas por vender 
a estabilidade a governos. 

Maia huMilhado
rodrigo Maia (deM-rJ) encolheu no 
processo. Não conseguiu emplacar te-
ses, não conseguiu amarrar os apoios 
partidários e volta à planície fragilizado. 
A gota d’água é uma disputa interna 
do deM, onde perdeu até mesmo o 
apoio formal da sigla ao seu candidato. 
Maia acena até mesmo com a saída do 
deM. Seu destino, por ironia do destino, 
poderia ser o PSL Não à toa, chorou no 
discurso de despedida.  

o lado dE caiado  
o governador ronaldo Caiado (deM) 
recebeu cobranças públicas de apoio dos 
dois principais candidatos, que foram 
recebidos no Palácio das esmeraldas. 
Contrariou o discurso histórico de que 
“Caiado tem lado”. Não teve. ficou em 
cima do muro, enquanto a bancada ia de 
encontro ao candidato bolsonarista. 

Ruído 
Caiado acertou ao não decretar ponto 
facultativo no Carnaval. É mais uma 
“jabuticaba” que temos no Brasil. Não 
é feriado, mas pouca gente trabalha. É 
momento de folia. funcionários do co-
mércio já tinham folga negociada. vão 
folgar. funcionalismo, em boa parte, vai 
ter expediente. A medida é correta para 
evitar viagens e aglomerações. 

só quE...
em sua posse, o novo presidente do TJ-
Go já adiantou que o Carnaval já está 
incluído no calendário nacional de feria-
dos do Judiciário. Nada a fazer, a não ser 
folgar. Desconfio que o Legislativo vá 
seguir o exemplo. 

coMando novo

Aos 55 anos, o desembargador Carlos 
Alberto frança é o magistrado mais 
novo a assumir a presidência do Tribu-
nal de Justiça de Goiás. Marcou época, 
na primeira instância, cuidando da área 
da infância e da adolescência. represen-
tante de uma geração mais nova, lúcido 
e antenado às demandas sociais. Na 
vice assume Zacarias Neves Coelho.

sandEs é lídER 

Na véspera da volta dos trabalhos le-
gislativos, Sandes Jr (PP) foi confirma-
do como líder do prefeito rogério Cruz 
(republicanos) na Câmara Municipal de 
Goiânia. Sandes integra a Mesa diretora 
e foi indicado pelo grupo majoritário do 
Legislativo goianiense. Tem experiência, 
diálogo e sabe construir relações. 

dois foRa  
As outras opções estudadas por Cruz 
ficaram no caminho. Sabrina Garcez 
(PSd) e Lucas Kitão (PSL) deram traba-
lho, na oposição a Íris rezende. Sabrina 
comandou durante quatro anos a CCJ 
com independência total. 

sinal dE alERta 1

A administração comandada por rogério 
Cruz é nova. Mas é continuidade. faz par-
te do discurso vitorioso. Cuidar da cidade, 
nos mínimos detalhes, desde o início faz 
bem à gestão e à população. Um flagran-
te vem da Praça da T-25, que recebeu e 
recebe tratamento do poder público, 
mas que cuida com ação efetiva da po-
pulação local. recapeou? Sim. e isso é 
bom. Mas falta acabamento em obras 
simples. ficam pra trás, alguns buracos, 
que vão chegando ao meio-fio e podem 
tomar conta da via. É bom cuidar.

sinal dE alERta 2

Ainda sobre o recapeamento. Mais uma 
vez, ação muito bem vinda. Mas é inad-
missível demorar até seis meses pra via 
receber sinalização. fora os montes de 
piche, largados em calçadas e até mes-
mo nos pontos rebaixados, para a pas-
sagem de cadeirantes.

sinal dE alERta 3
o ano começa com reclamações sobre 
conservação de algumas rodovias es-
taduais. São mais de dois anos da atual 
gestão. Não pode mais ser culpa da ges-
tão anterior. Já é tempo para ter um pro-
jeto mais bem estruturado para evitar 
esse tipo de transtorno para a população. 

fila da vERgonha
Crescem as denúncias de fura-fila pra vaci-
nar. o caso mais famoso em Goiás foi o do 
secretário de Pires do rio, que concordou 
em pagar r$ 50 mil de multa para evitar 
a continuidade de processo que apura a 
aplicação a vacina, nele, na “mulher da sua 
vida” e mais uma pessoa. Santa Helena e 
iporá entraram no mapa também. 

REstRição 
Conforme previsto, já começam a valer 
regras de restrição para quem não se 
vacinar. A vacina foi considerada obri-
gatória pelo STf, mas ninguém pode ser 
obrigado a tomar a dose. entendeu? No 
Espírito Santo, os profissionais de saúde 
já foram chamados para tomar a vacina. 
Agora, quem não estiver imunizado não 
terá acesso ao local de trabalho. Não 
vacinar será visto como falta grave, pas-
sível de punição administrativa. 

EnquadRado?
Presidente Bolsonaro ficou, de máscara, 
ao lado do presidente do STf, na abertura 
dos trabalhos do Judiciário. ouviu discurso 
do presidente da Corte, Luis fux, elogian-
do a vacina e batendo no negacionismo. 
Presidente ouviu quieto e calado.

MaRcElo sEMpRE BoM

Cantor Marcelo Barra reuniu a família 
em casa no último sábado, para uma 
live, dedicada ao samba. Coisa de mui-
to bom gosto, á disposição no canal do 
meu xará, no YouTube. 

BEthânia taMBéM 
A cantora baiana Maria Bethânia se-
gue os passos do mano Caetano e en-
tra no circuito das lives. Programada 
para o próximo dia 13, com transmis-
são no GloboPlay.

dois hugos
Hugo Jorge Bravo 
completou um ano de 
muito trabalho à frente 
do vila Nova futebol 
Clube. Montou equipes 
no vôlei, basquete, sub-23 e ainda no fute-
bol feminino, conquistando vários títulos. 
No final de semana, comemorou muito 
o terceiro título brasileiro na Série C, com 
a segunda vitória sobre o remo. vice no 
Brasileiro de Aspirantes, energia voltada 
agora para a Copa verde e o Goianão, ain-
da relativos a 2020. o foco agora é a Série 
B, que começa em maio. 

naRRação 
vERMElha
Hugo Sérgio é nar-
rador esportivo. 
Brilhante e marcan-
te nos momentos 
de conquista do 
Tigrão. A narração apaixonada já cru-
zou fronteiras, ganhando espaço em 
veículos nacionais. Não foi diferente 
agora. Muita emoção, para relatar 
mais um título colorado. Hugo Sérgio, 
personagem do sofrido rádio. 

REsgatE  
No elenco campeão, a presença de uma 
promessa, Caíque, que não jogou a de-
cisão para atuar no time de aspirantes. 
dudu e John Lennon, que começaram 
no vila, foram resgatados para a dispu-
ta. o próximo resgate é o atacante Pe-
dro Júnior, que volta ao clube, depois de 
jogar a Série B pelo CSA.

atEnção na ElitE 
Atlético e Goiás vivem momentos distin-
tos na Série A. Com 45 pontos, o Atlético 
praticamente assegura a permanência 
para 2021. está na briga direta pela vaga 
na Copa Sul-Americana e pode chegar 
à Libertadores. Já o Goiás dispensou o 
time mal montado na virada do ano e 
apostou nos jogadores formados na 
base. Vive de altos e baixos, mas difi-
cilmente escapa do rebaixamento. Tem 
cinco jogos para tentar se salvar. 

poR quE?
Muito gente de cara bonita esconde um 
certo rancor que está no coração. 

marcelohel@gmail.com

“Por enquanto é só, 
pessoal!”.  (Pernalonga)
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Durante posse da Mesa Diretora da 
Assembleia, Ronaldo Caiado destaca 
“parcerias para salvar vidas”

o governador Ro-
naldo Caiado des-
tacou a impor-

tância da parceria entre 
os Poderes Executivo 
e Legislativo para uma 
gestão integrada e efi-
ciente, durante a posse 
da Mesa Diretora da 19ª 
legislatura da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go), nesta segunda-feira 
(01/02). “Nossa política é 
resultado da sintonia, da 
harmonia e da participa-
ção conjunta entre os po-
deres”, declarou. Caiado 
discursou na tribuna do 
plenário na sessão ordi-
nária híbrida, com depu-
tados presentes e on-line. 
O governador avaliou o 
trabalho dos parlamenta-
res goianos diante da si-
tuação fiscal do Estado e 
no enfrentamento à pan-
demia da Covid-19. “As 
matérias aprovadas têm 

nos dado condições de 
parcelar dívidas e salvar 
vidas”, afirmou.

No discurso, Caiado 
relembrou projetos im-
portantes enviados pelo 
Poder Executivo e que 
foram aprovados pelos 
deputados goianos. “Re-
forma da previdência, 
modificação do Estatuto 
dos Servidores, limite de 
gastos. Matérias que nos 
tem dado condições de 
renegociar dívidas e in-
vestir nas áreas da edu-
cação, saúde, segurança e 
programas sociais”, disse.

A parceria entre o Go-
verno de Goiás e o par-
lamento goiano também 
foi destaque da fala do 
presidente empossado, 
Lissauer Vieira. Pelo se-
gundo mandato conse-
cutivo, o deputado vai 
conduzir os trabalhos da 
Casa. “Vivemos dois anos 

de muitas dificuldades. O 
Estado precisou reequi-
librar suas finanças. Mas 
o governador tem traba-
lhado, mesmo em meio 
a uma pandemia, com 
muita responsabilidade. 
Os próximos dois anos 
serão de desafios e esta-
mos certos da renovação 
desta parceria”, declarou.

A gestão de Lissauer 
foi elogiada por Caiado. 
“Ele demonstrou capa-
cidade de trabalhar nos 
momentos mais críti-
cos de uma crise fiscal, 
de uma pandemia, jun-
to com todos os pares, 
deputados estaduais e 
deputadas, para que a 
legislação atendesse si-
tuações emergenciais, 
com um único objetivo: 
buscar o equilíbrio fiscal 
e uma condição de sal-
var vidas”, afirmou.

O diálogo entre os 
poderes permitiu que o 
Governo de Goiás con-
quistasse êxito na apro-
vação de importantes 
projetos de lei que be-
neficiam a população, 
em especial, neste perí-
odo da pandemia. Só no 
ano passado, os deputa-
dos aprovaram mais R$ 
350 milhões para o com-
bate à Covid-19. Além da 
aprovação de recursos, 
os representantes do 
legislativo também vo-
taram positivamente a 

matéria nº 20.769, que 
permitiu a estadualiza-
ção de quatro hospitais 
no interior. A medida 
viabilizou que os muni-
cípios de Formosa, Jataí, 
Luziânia e São Luís de 
Montes Belos tivessem 
leitos para o enfrenta-
mento da doença.

No setor econômico a 
Lei nº 20.944, que altera 
o Código Tributário do 
Estado, diminuiu a alí-
quota do Imposto sobre 
Operações Relativas à 
Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermu-
nicipal, e de Comunica-
ção (ICMS), aplicável às 
operações com arroz ou 
feijão, de 17% para 12%. 
A mudança entrou em vi-
gor dia 1º de janeiro.

Também no setor eco-
nômico, o Governo de 
Goiás conseguiu reduzir 
de 50% para 20% a multa 
cobrada pelo não paga-
mento do Imposto sobre 
a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) 
graças à aprovação em 
plenário do Projeto de Lei 
(PL) 5079/2020.

A educação também 
foi beneficiada com a 
parceria entre o Poder 
Legislativo e Executivo. 
A matéria nº 5070/20, de 
autoria do Governo de 
Goiás, que cria o Progra-

ma Universitário do Bem 
(ProBem) foi aprovada 
e já entrou em vigor no 
Estado. Além dela, outros 
projetos de lei nas dife-
rentes áreas de atuação 
do Estado. Segundo Caia-
do, a parceria entre Alego 
e Governo de Goiás é re-
sultado do trabalho, lide-
rança e determinação.

“É assim que nós va-
mos juntos, Governo, Ale-
go, TJ [Tribunal de Justiça] 
e nossos demais órgãos. 
Independentemente de 
sigla partidária, vamos 
melhorar a qualidade de 
vida de uma população 
que tanto espera de nós, 
como líderes, sejamos 
responsáveis pela defe-
sa dessas pessoas”, des-
tacou o governador.

Nova Mesa 
Diretora

A Mesa Diretora foi 
eleita no último dia 30 de 
outubro de 2019, após al-
teração do regimento in-
terno. Além do presidente 
Lissauer Vieira, integram 
a nova gestão os deputa-
dos estaduais, Henrique 
Arantes (1ª Vice-Presi-
dência), Cairo Salim (2ª 
Vice-Presidência), Major 
Araújo (3ª Vice-Presidên-
cia), Álvaro Guimarães (1ª 
Secretaria), Julio Pina (2ª 
Secretaria), Tião Caroço 
(3º Secretaria), Iso Morei-

ra (4ª Secretaria).
Também estiveram 

presentes o vice-gover-
nador do Estado de Goi-
ás, Lincoln Tejota; o pre-
sidente do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO), 
desembargador Carlos 
Alberto França; prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz; 
presidente da Câmara 
Municipal de Goiânia, ve-
reador Romário Policar-
po; procurador-geral de 
Justiça, Aylton Flávio Ve-
chi; o defensor público 
Geral do Estado, Domil-
son Rabelo; o presidente 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), conselhei-
ro Edson Ferrari e o pre-
sidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios 
(TCM), conselheiro Joa-
quim de Castro.

Além deles, o prefeito 
de Luziânia, Diego Sor-
gatto; os secretários de 
Estado José Vitti (Indús-
tria e Comércio) e Tony 
Carlo (Comunicação); o 
presidente da Agência 
Brasil Central, Reginaldo 
Júnior; os vereadores por 
Goiânia Sabrina Garcez, 
Léo José, Santana Go-
mes, Thialu Guiotti e Dr. 
Jean; os secretários mu-
nicipais de Goiânia, An-
drey Azeredo (Governo), 
Euler Morais (Relações 
Institucionais) e José An-
tônio (Desenvolvimento 
Humano e Social).

durante solenidade, governador 
ressalta sintonia entre poderes 
para gestão eficiente. No início do 
segundo mandato como presidente 
do Legislativo estadual, deputado 
Lissauer vieira diz que próximos 
dois anos serão de desafios e de 
renovação das ações conjuntas
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Prefeito Rogério Cruz reafirma 
diálogo com a Câmara Municipal

o prefeito Rogério 
Cruz participou 
na manhã desta 

terça-feira (2/2) do início 
dos trabalhos da Câmara 
Municipal de Goiânia. Du-
rante a sessão, que ocor-
reu no plenário da Casa, 
o chefe do Executivo fez 
questão de reafirmar o 
compromisso de manter 
um diálogo profícuo e a 
parceria entre os poderes 
Executivo e Legislativo.

“Será positiva e im-
portante a união entre a 
Prefeitura de Goiânia e a 
Câmara em favor da po-

pulação da nossa queria 
capital goiana”, afirmou o 
prefeito Rogério Cruz, ao 
acrescentar que preten-
de trabalhar muito próxi-
mo dos vereadores. “Essa 
proximidade tem como 
objetivo tratar com mais 
celeridade os projetos e 
programas em prol de Goi-
ânia, pois quem sempre sai 
ganhando é a população e 
essa é nossa intenção: cui-
dar das pessoas”, pontuou.

Durante a sessão, o pre-
feito Rogério Cruz lembrou 
que foi vereador por duas 
legislaturas e tem pelo 

Poder Legislativo um res-
peito ímpar. “Conheço os 
trâmites da Casa e o nos-
so diálogo será profícuo e 
sem dificuldades para tra-
tar dos interesses da cida-
de”, sublinhou, ao informar 
que Executivo Municipal 
já protocolou para apre-
ciação dos vereadores o 
Projeto de Lei que trata do 
Programa Renda Família, 
que beneficiará famílias 
em vulnerabilidade social 
que sofrem com a pande-
mia do coronavírus.

Também na primeira 
sessão da Câmara Munici-

pal o prefeito Rogério Cruz 
protocolou o projeto que 
acrescenta o nome de Luiz 
Alberto Maguito Vilela à 
nomenclatura da Avenida 
Leste/Oeste. “Não podería-
mos deixar de prestar essa 
homenagem a Maguito 
Vilela, que queria muito 
trabalhar por Goiânia. 
Tenho a missão de rea-
lizar esse trabalho, vou 
me esforçar diariamen-
te para corresponder ao 
que Maguito pretendia e 
o que a cidade espera”, 
enfatizou, ao anunciar o 
vereador Sandes Júnior 

como líder do prefeito 
na Câmara Municipal.

Para o presidente da 
Casa, Romário Policarpo, a 
expectativa é de uma óti-
ma relação entre a Câma-
ra e Prefeitura. “Estamos 
esperançosos e vamos 
trabalhar para manter a 
harmonia entre os dois po-
deres”, pontuou Policarpo. 
Ele revelou que a função 
da Câmara Municipal é 
debater todos os projetos 
com muita responsabi-
lidade. “Vamos trabalhar 
pela cidade. Esse é o nos-
so papel”, concluiu.  

Chefe do 
executivo 
Municipal 
participou da 
sessão que abriu 
os trabalhos do 
Legislativo na 
manhã desta 
terça-feira (2/2). 
rogério Cruz 
apresentou 
o líder do 
prefeito na Casa, 
protocolou 
o Programa 
renda família 
e a proposta de 
incluir o nome 
de Maguito 
vilela à Avenida 
Leste/oeste
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entretenimento

Coca-Cola dá voz aos consumidores para que 
espalhem mensagens e pensamentos positivos
Com o objetivo de promo-
ver um movimento onde o 
público possa usar as latas 
e garrafas como uma forma 
moderna de se expressar 
através das plataformas 
digitais, a Coca-Cola traz 
as letras do alfabeto em 
suas latas e garrafas PET 
para que elas escrevam 
palavras e frases positi-
vas e compartilhem com 
o mundo. A ideia reforça 
o movimento Abertos 
Pro Melhor e inspira as 
pessoas a expressarem 
seus melhores senti-
mentos, pensamentos, 
desejos ou o que mais 
vier à mente de positivo.

“Poucas marcas no 
mundo têm um legado 
de comunicação como a 
Coca-Cola. E isso é o resul-

tado de uma busca cons-
tante por estar conectado 
com as novas gerações 
por meio da cultura pop. 
Este ano, a marca inova 
novamente e lança latas 
com as letras do alfabeto; 
uma iniciativa que atin-
girá mais de 40 países da 

América Latina e convida 
as pessoas a se expres-
sarem e compartilharem 
mensagens dizendo a que 
estão abertas em 2021, um 
ano que vem com tanta 
esperança e expectativa”, 
comenta Javier Meza, Vice-
-Presidente de Marketing 

da The Coca-Cola Com-
pany na América Latina.

Criada pela Wunder-
man Thompson Brasil, 
a campanha é voltada 
para a América Latina 
e envolve uma série de 
conteúdos digitais, com 
a presença e participação 

efetiva dos influenciado-
res da marca, ativando e 
apresentando as novas 
embalagens ao público. 
Além disso, também ha-
verá um filme, produzido 
e adaptado para cada 
região, mídia OOH, ações 
nas redes sociais e de-

mais ações relacionadas 
à campanha. 

“Nenhuma marca este-
ve mais presente na cul-
tura pop por tanto tem-
po quanto a Coca-Cola. 
Música, entretenimento, 
esportes; os sucessos são 
inúmeros. É um privilé-
gio para a Wunderman 
Thompson Brasil ser res-
ponsável por uma ideia 
genuína de conteúdo, que 
tem como ponto central a 
cocriação com adolescen-
tes e está tão conectada 
ao mundo de hoje. O pro-
jeto convida as pessoas a 
expressarem suas melho-
res intenções e trazerem 
todo o otimismo que 2021 
merece”, explica Keka Mo-
relle, CCO da Wunderman 
Thompson Brasil.
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clive Boti Promo
fevereiro chegou trazendo o 

motivo que faltava para garantir 
o produto preferido, repor os 

queridinhos e aproveitar as 
promoções imperdíveis. Apostando 

em conteúdo para quem deseja fazer 
as melhores escolhas, o Boticário 

Goiânia realizará uma live, dia 4 de 
fevereiro (quinta-feira), às 19h, no 
instagram @boticario.goiania. o 

formato é uma oportunidade para 
conferir descontos e promoções 

exclusivas ao vivo em itens de 
perfumaria, maquiagem, perfumaria 

e cuidados pessoais.

artesanato
Aline Korkmaz está em Goiânia 
para a quinta edição da Mostra 

Mundi, no flamboyant Shopping. 
Apostando na presença 

de expositores vindos de 
diferentes locais, o evento é uma 

oportunidade para aprender mais 
sobre a cultura de países como 

Índia, Turquia e Peru, bem como 
o significado histórico das peças 

de artesanato. entre os destaques 
estão peças do estado do rajastão. 

famoso dentro e fora da Índia, 
apresenta artigos em materiais 

como madeira, ossos, metais, 
couro e tecido, nas mais diferentes 

técnicas. A atração, com entrada 
franca, estará disponível até o dia 

28 de fevereiro, no piso 1 (Praça da 
Cúpula) do shopping.

natUra & co
Após um robusto processo 

de auditoria, Natura &Co foi 
certificada como Empresa B 

pelo B Lab, organização sem fins 
lucrativos que reúne empresas 

convictas de que, por meio de seus 
produtos, práticas e governança, 

podem gerar desenvolvimento 
socioambiental e econômico. A 
novidade torna o grupo Natura 

&Co - formado por Avon, Natura, 
The Body Shop e Aesop - 

oficialmente a maior companhia 
a obter a certificação como 

empresa B do mundo. empresas B 
atendem aos mais altos padrões de 
verificação de desempenho social e 
ambiental, transparência pública e 
responsabilidade legal ao conciliar 

lucro e propósito.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Reality show – o cabelereiro Junio Schmutzs é um dos participantes do reality 
show duelo de Salões que tem estreia prevista para fevereiro na redeTv.

Aniversário - o médico obstetra vinicius Moreira, 
comemorou no último domingo (31) mais um ano de vida.

2 3

4

De casa nova - o jornalista Johny Cândido, à frente da JC 
Comunicação – Assessoria de imprensa está de endereço novo. 
O escritório agora fica localizado no setor Nova Suíça.
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Balada Mix - Com 17 anos de atuação no mercado, a rede 
Balada Mix foi inaugurada na capital goiana.  Álvaro Osório é 
o nome por trás do Balada Mix de Goiânia.
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Filarmônica realiza encontros virtuais

a Orquestra Filarmô-
nica de Goiás (OFG) 
receberá, durante 

todo o mês de fevereiro, 
convidados especiais na 
série “Encontros”. Todas as 
quartas e sextas-feiras, às 
19h30, os integrantes da 
OFG irão dialogar com o 
público, de forma virtual, 
sobre música, arte, cultura 
e saúde, além de comparti-
lhar conhecimentos e prá-
ticas do mundo musical. 

O evento será transmi-
tido pelo Instagram, Fa-
cebook e YouTube da OFG 
de forma gratuita. Não há 
restrição de idade. As ati-
vidades estão distribuídas 
nas seguintes opções: Café 
Musical, Que Instrumento 
É Esse e Em Foco.

O Café Musical é uma 
conversa com os doutores 
Felipe Voraz e Lisandro 
Nogueira sobre música, 
arte e cultura. O objeti-
vo é instigar a reflexão 
sobre o papel da música 
no nosso cotidiano e sua 
relação com outras áreas 
do conhecimento. 

Que Instrumento É 
Esse? é um encontro didá-

tico e descontraído onde 
os músicos falam sobre 
seu próprio instrumento. 

Já o programa Em 
Foco tem o objetivo de 
trazer um tema relevan-
te para a sociedade, com 
destaque para a saúde. 
Assim, será um diálogo 
descontraído entre os 
médicos Sérgio Rocha e 
Fernanda Valentim. 

Recontratação
No final de dezembro 

do ano passado, o Go-
verno do Estado garan-
tiu a recontratação dos 
49 músicos da Orquestra 
Filarmônica de Goiás, 
por meio de um contrato 

emergencial. Uma ação 
determinada pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, 
coordenada pela Secreta-
ria-Geral da Governado-
ria (SGG) e participação 
direta da Secretaria de 
Cultura (Secult), da  Goiás 
Turismo e com apoio da 
Casa Civil, Controladoria 
Geral do Estado, e secre-
tarias de Administração 
(Sead), Economia e de 
Desenvolvimento Tecno-
lógico e Inovação (Sedi).

A medida foi necessá-
ria após a exoneração dos 
artistas, recomendada 
pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) em outu-
bro de 2020. O contrato, 

elaborado e assinado em 
tempo recorde, mostra 
que projetos estrutura-
dos, com funções definiti-
vas e foco, tornam o ser-
viço público mais eficaz 
na entrega de resultados 
para a população.

“Com a persistência 
de todos os envolvidos, 
conseguimos concluir, 
antes do fim do ano, 
todo o processo de con-
tratação dos músicos, 
que agora terão por seis 
meses a garantia de sa-
lário, até que, de forma 
prudente e adequada, 
sejam incorporados pela 
OS que deverá gerir o 
corpo sinfônico”, disse o 

secretário da SGG, Adria-
no da Rocha Lima.

O contrato emergencial 
que restabeleceu as con-
dições de trabalho prevê 
que os músicos gravem, 
mensalmente, vídeos edu-
cacionais e participem de 
master class. “O encon-
tro virtual é uma forma 
de contornar o fato das 
restrições impostas pela 
pandemia impossibilitar o 
encontro presencial com o 
público por meio dos con-
certos. A ideia é oferecer 
um material educativo e 
entretenimento de quali-
dade”, diz o músico Leonar-
do Caire, um dos responsá-
veis pelo projeto.

Série “encontros” 
começa na 
próxima 
quarta-feira (3), 
nos canais da 
orquestra, de 
forma gratuita 
e aberta a 
todas as idades. 
Programação 
conta com 
convidados 
especiais durante 
todo o mês 
de fevereiro
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saúde

Concluída vacinação contra Covid-19 em 
instituições de longa permanência para idosos
O Governo de Goiás con-
cluiu, em 10 dias, a apli-
cação da primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 
nos 8,7 mil moradores das 
209 instituições de longa 
permanência para idosos 
(Ilpis) que existem no Es-
tado. O grupo faz parte dos 
prioritários definidos pelo 
Ministério da Saúde (MS) 
e, por isso, as 183 mil do-
ses que chegaram a Goiás, 
no dia 18 de janeiro, foram 
direcionadas a ele, bem 
como aos profissionais de 
saúde que atuam na linha 
de frente de combate à 
doença; às pessoas com 
deficiência instituciona-
lizadas; e aos indígenas 
aldeados. O carregamento 
foi suficiente para imu-
nizar 87 mil pessoas. A 
segunda aplicação deve 

ocorrer em fevereiro.
“Concluída essa vaci-

nação dos idosos assis-
tidos por instituições de 
longa permanência, nos-
sos esforços serão para 
conseguir mais doses e, 
ainda junto com os pro-
fissionais da saúde, imu-
nizar, o quanto antes, as 
pessoas com mais de 80 
anos que não vivem nas 
Ilpis, um grupo de altís-
simo risco”, explicou a ti-
tular da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social (Seds), Lúcia Vânia.

O governador Ronaldo 
Caiado informou, na ma-
nhã desta segunda-feira 
(1º/2), que o Estado possui 
91 mil doses da Coronavac, 
que estão reservadas para 
a segunda etapa. Ele ex-
plicou que aguarda a ga-

rantia do MS da vinda de 
mais doses para que essas 
em estoque possam ser li-
beradas. “Nós poderíamos 
avançar com mais 91 mil 
doses para todos os ido-
sos”, argumentou.

Das 209 instituições 
que receberam a imuniza-
ção, 130 são privadas sem 
fins lucrativos, 61 públicas 
e 18 privadas com fins lu-
crativos. A lista inclui Ilpis 
e Casas-Lares, governa-
mentais ou geridas por or-
ganizações sociais.

Em Goiânia, a primei-
ra Ilpi a receber a equi-
pe de imunização foi 
a Apóstolo Tomé, que 
abriga aproximadamen-
te 70 idosos. A Seds deu 
suporte às secretarias 
municipais de saúde, res-
ponsáveis pela aplicação.

Se
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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

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

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$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: rUA Tv10 
Qd 6 LT 1 ST TroPiCAL verde 
PrÓXiMo Ao PoSTo CoM-
BUSTiveL PQ iNd. JoAo BrAZ. 
Maiores informações fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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F1

Sem confirmar Hamilton, Mercedes 
anuncia lançamento de novo carro

A Mercedes apresen-
tará seu carro de 
Fórmula 1 para 

2021 em um lançamento 
digital no dia 2 de mar-
ço, anunciaram os atuais 
campeões mundiais nes-
ta terça-feira (2).

O heptacampeão Lewis 
Hamilton, cujo contrato 
venceu no final de dezem-
bro, ainda não foi confir-
mado pela equipe, mas o 
britânico de 36 anos está 
treinando como sempre 
nos Estados Unidos.

Seria um grande cho-
que se o maior astro do 
esporte não continuasse 
correndo ao lado do fin-
landês Valtteri Bottas na 
equipe que conquistou os 
últimos sete títulos de pi-
loto e de construtor.

O carro de 2021, seme-
lhante ao do ano passado, 
mas com algumas melho-

rias aerodinâmicas, será 
conhecido oficialmente 
como Mercedes-AMG F1 
W12 E Performance.

A escuderia disse que o 

E Performance é um novo 
rótulo a ser usado em to-
dos os modelos híbridos 
Mercedes-AMG futuros.

McLaren e Alfa Romeo 

são as únicas outras equi-
pes que já anunciaram 
datas de lançamento com 
apresentações virtuais – 
um reflexo das precauções 

de segurança exigidas 
pela pandemia de novo 
coronavírus (covid-19) – 
nos dias 15 e 22 de feve-
reiro, respectivamente.

A temporada começa no 
Bahrein em 28 de março, e 
as equipes realizam testes 
no circuito de Sakhir entre 
12 e 14 de março.

Apresentação 
virtual do 
modelo para 
2021 será no 
dia 2 de março
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