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atletismo

mundial
Velocista Alison 

dos Santos 
conquista ouro 

histórico nos 
400 metros 

com barreiras
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Obras de pavimentação, reformas, revitalização de praças e entrega de unidades 
de saúde são parte da programação de aniversário - cidades  |  4

Município oferece gratuitamente imunizantes contra mais 
de 30 doenças, incluindo a covid-19 e a gripe. Vacinação 
ocorre sem necessidade de agendamento  -  cidades  |  4

economia saúde

nos 115 anos de anápolis, prefeitura 
entrega obras e realiza ações

Cartão de vaCinação 
pode ser atualizado em 
39 postos em apareCida

Progressões horizontais e verticais serão pagas a partir deste mês de julho somando recursos na ordem de R$ 1,3 milhão

política  |   3

valorização da educação

Caiado ConCede progressão salarial para 
mais de 7 mil professores e servidores
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Marconi e pt?

depois do lançamento de Wolmir Amado 
e Marconi Perillo, PT e PSdB retomaram 
a conversa para unificação do palanque 
em Goiás. existem resistências históricas 
entre os dois grupos políticos. está fa-
lando mais alto o senso comum de que 
o momento é de resgatar a democracia 
e impor derrota às forças conservadoras, 
especialmente o presidente jair Bolsona-
ro. Tudo passa por Lula, que guarda uma 
mágoa histórica de Marconi, mas sente 
a necessidade de ter um palanque mais 
forte em Goiás. um goiano altamente 
estrelado pode ser a chave de tudo. 

Marconi teM vagas
o ex-governador demorou a assumir a 
candidatura. Ainda lembra que é pré-
candidatura, dando a entender que po-
deria mudar de ideia. Não deve mudar. 
Mesmo enxergando uma eleição para 
deputado federal ou para o Senado como 
mais fácil, Marconi sempre colocou a de-
fesa do seu legado como prioridade. Tem 
grupo trabalhando no plano de governo 
há alguns meses. 

alckMin eM goiás

Candidato a vice na chapa de lula, o ex-
governador de São Paulo, Geraldo Alck-
min (PSB) vem a Goiás nesta semana. ele 
foi escalado pela campanha lulista para 
fazer ponte com lideranças do agronegó-
cio em oito estados brasileiros, incluindo 
Goiás, onde atuou em Rio Verde logo 
após se formar em Medicina. 

Bolsonaro eM goiânia
Com campanha na veia, o presidente 
jair Bolsonaro marcou nova vinda para 
Goiânia no dia 29. É a data da conven-
ção do seu partido, o PL, que vai con-
firmar os nomes de Vitor hugo como 
candidato a governador e Wilder Mo-
rais a senador. A vice deve ser definida 
no próximo final de semana. 

vergonha e tiro no pé

Falando em Bolsonaro, o encontro 
com embaixadores, para falar mal 
das urnas eletrônicas, foi frustrante. 
Serviu apenas para dar mais discurso 
onde o presidente já tem votos. hou-
ve constrangimento entre os presen-
tes, que sequer aplaudiram Bolsona-
ro ao final dos 50 anos de exposição. 
detalhe: a marca Bolsonaro já rece-
beu 115 milhões de votos nessas mes-
mas urnas eletrônicos, o que rendeu 
76 anos em mandatos. 

reação eM cadeia
No geral, a avaliação é de que o líder do 
pessoal usou um power point novo com 
assunto antido, requentado e desmenti-
do. Repercussão ruim na imprensa inter-
nacional e nas entidades que acompa-
nham as eleições no Brasil. 

aras soB pressão
40 procuradores do MPF que atuam em 
todas as unidades da Federação entrega-
ram documento ao PGR, Augusto Aras, 
pedindo abertura de investigação contra 
o presidente. A suspeita é uso da máqui-
na e abuso de poder político, ao promo-
ver a reunião em horário de expediente, 
em prédio oficial, com transmissão pela 
TV Brasil e atacando uma instituição im-
portante, que é a justiça eleitoral. 

discurso de perdedor
Bolsonaro continua dando a entender 
que perdeu a eleição. Seria o primeiro 
presidente a perder o pleito no exer-
cício do cargo. A ameaça de golpe e o 
ataque às instituições serviriam para 
justificar a derrota. 

passou Batido

o discurso golpista acabou ofuscando 
duas importantes vitórias para o go-
verno, especialmente na busca pela 
reeleição. Está perdendo tempo ao não 
divulgar e empenhar esforços para colo-
car em prática a PEC da Esculhambação, 
que seria a forma de atingir as camadas 
mais pobres da população.  Está perden-
do também a chance de faurar com a re-
dução do preço da gasolina, impactada 
pela diminuição do ICMS e pela queda na 
cotação internacional. Pela primeira vez 
no ano, a Petrobras reduziu o preço em 
quase 5%. O diesel continua em alta. 

BBB senado
O final de semana pode ser decisivo para 
os cinco pré-candidatos da base caiadis-
ta que tentam viabilizar a candidatura ao 
Senado. já tem gente rouca de tanto ou-
vir. Mas a decisão final deve ficar apenas 
para o final do período de convenções. 

coerência 
Com razão, go-
vernador Ronaldo 
Caiado (uB) cobra 
entendimento dos 
partidos envolvi-
dos para chegar à 
solução. Os parti-
dos, por sua vez, 
esperam a mesma 
coisa de Caiado. 
O detalhe é que o 

governador definiu a vice sozinho, e 
no ano passado, garantindo a aliança 
com o MdB. A escolha para o Senado 
ficou para a última hora. e o uB é o úni-
co partido que segue com dois nomes 
para o Senado, nesta reta final. 

pesquisa eM penca
Depois do Serpes, outros quatro levanta-
mentos são esperados para os próximos 
dias. Mais assunto para as rodas políticas. 

povão na alego
líder co-
m u n i t á r i o 
e presença 
marcante em 
diversas ro-
das e even-
tos, ulisses 
Sousa está 
g a s t a n d o 
sola de sapa-
to mais uma 

vez. Quer, agora, uma cadeira de depu-
tado estadual pelo Republicanos. leva o 
jeito, o cheiro e a vontade do povão. 

rachou de novo
um dos maiores partidos do país, o 
MdB conseguiu lançar candidato a pre-
sidente em apenas três oportunidades, 
com Ulysses Guimarães (1989), Orestes 
Quércia (1994) e Henrique Meirelles 
(2018). Tem Simone Tebet, senadora do 
MS neste ano. Mas há um movimen-
to, liderado por nordestinos que quer 
levar o partido para apoiar lula ainda 
no primeiro turno. Não deve conseguir. 
Mas, como o MdB continua sendo uma 
federação de interesses regionais, a 
candidata perde força. 

Fraco
Luciano Bivar, candidato do União Brasil 
e senhor do principal caixa de financia-
mento de campanha, ficou zerado na 
pesquisa divulgada pelo Serpes na sema-
na passada. Mesmo tendo o governador 
e boa parte dos deputados. 

vila é vila
O mais queri-
do do Centro
-oeste fechou 
o primeiro 
turno da Sé-
rie B com  um 
empate fora 
de casa com 
o Sport Recife. 
Ainda é lan-

terna, mas consegue pontos importan-
tes. Contra os cinco primeiros colocados, 
perdeu apenas para o líder Cruzeiro e 
empatou com os outros quatro. Missão 
retomada pode começar no final de se-
mana contra o Vasco, no Serra dourada. 

por que?
o gestor de uma grande cidade de Goiás 
pode ter um grande susto na reta final das 
articulações para a campanha deste ano. 

“A autoridade moral 
dos governantes é, sem 

dúvida, o início de tudo”   
(Dalmo Dallari)
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valorização

Caiado concede progressão salarial para mais 
de 7 mil professores e servidores da Educação

Mais de 7 mil 
professores e 
servidores ad-

ministrativos efetivos da 
Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás (Se-
duc) passam a receber, a 
partir do mês de julho, o 
salário com o acréscimo 
referente à progressão 
de carreira a que eles 
têm direito. O pagamen-
to de progressão hori-
zontal e/ou vertical aos 
profissionais da Educa-
ção envolverá recursos 
da ordem de R$ 1,3 mi-
lhão mensais.

A Portaria Nº 3212, 
de 30 de junho, foi pu-
blicada no Diário Ofi-
cial do Estado de Goiás 
na última quinta-feira 
(14). Ao todo, foram 
concedidas 7.318 pro-
gressões aos profissio-
nais da Educação que se 
enquadram nos requisi-
tos legais e fizeram o 

requerimento formal da 
evolução funcional até 
junho deste ano. 

Progressão de 
professores e 
servidores da 
Educação

De acordo com as Leis 
Estaduais nº13.909/2001 
e nº13.910/2001, pro-
gressão é a movimenta-
ção funcional tanto no 
mesmo nível, chamada 
de progressão horizontal, 
como de um nível para 
outro, denominada pro-
gressão vertical.

Terão a progressão 
vertical, a partir deste 
mês, 617 professores da 
rede estadual de Educa-
ção. Já a progressão ho-
rizontal será concedida 
a 5.947 professores e 
754 servidores admi-
nistrativos pertencentes 
ao quadro de efetivos 

da Seduc. O impacto 
mensal na Folha de Pa-
gamentos da Educação 
será de R$ 1.384.803,42.

De acordo com o 
governador Ronaldo 

Caiado, o pagamento 
das promoções funcio-
nais aos servidores da 
Educação é um direito 
adquirido de quem se 
esforçou para continuar 

estudando e buscando 
conhecimento. 

“Além de valorizar 
quem se esforça e tra-
balha pela qualidade 
da educação, essas duas 

medidas são o reconhe-
cimento por tudo o que 
os professores fizeram 
na pandemia para que 
a Educação avançasse”, 
afirma Caiado..

Progressões horizontais e 
verticais serão pagas a partir 
deste mês de julho somando 
recursos na ordem de R$ 1,3 milhão

Se
du

c

Reconhecimento: trabalhadores da educação estadual receberão progressão funcional a partir deste mês

férias

Temporada do Araguaia oferece práticas 
esportivas e diversão para crianças e adultos

A tradicional temporada 
do Araguaia é uma das 
atrações do mês de julho 
no Estado. E para quem 
vai até Aruanã, a Secreta-
ria de Estado de Esporte e 
Lazer (Seel) está disponi-
bilizando opções de prá-
tica esportiva e de lazer 
para crianças e adultos. 
Na Praia do Cavalo foram 
montadas quatro qua-
dras, onde professores 
ensinam futevôlei, vôlei 
de areia e beach tênis. Já 
na praça central de Aru-
anã foi instalada a Rua 

de Lazer, com diversos 
brinquedos, como futebol 
de sabão, cama elástica, 
pebolim, tênis de mesa e 
tabela de basquete.

As atividades são diá-
rias, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, e vem atrain-
do cada vez mais turistas 
e a comunidade local. 
Pedro Henrique Fernan-
des saiu de Goiânia para 
curtir Aruanã e se sur-
preendeu com as op-
ções. “Cheguei na terça 
e tenho acompanhado 
e participado de tudo. 

Está sendo uma experi-
ência fantástica”, contou.

O secretário de Estado 
de Esporte e Lazer, Hen-

derson Rodrigues, reforça 
o objetivo das ações du-
rante a temporada de ju-
lho. “Possibilitamos que a 

população siga praticando 
esportes, mesmo no perí-
odo de férias, de viagens. 
É uma oportunidade para 

integração e, claro, para 
muita diversão, inclusive 
das crianças com os brin-
quedos e a estrutura de 
lazer”, pontuou, lembran-
do que a iniciativa conta 
com a parceria da Goiás 
Turismo, Corpo de Bom-
beiros e Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Susten-
tável (Semad). 

Além das atividades 
esportivas e de lazer que 
seguem até o dia 30 de 
julho, Aruanã recebe nos 
próximos dias os partici-
pantes da 29ª edição da 
Caminhada Ecológica. O 
percurso de mais de 300 
km será iniciado em Trin-
dade, na madrugada do dia 
19, e tem chegada progra-
mada para o fim de tarde 
de sábado, 23 de julho.
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Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) oferece aulas de esportes nas areias da 
Praia do Cavalo, em Aruanã, e brinquedos para as crianças na praça central da cidade

Na Praia do Cavalo são oferecidas aulas 
de futevôlei, vôlei de areia e beach tênis. já 
no centro de Aruanã, crianças têm várias 
opções de brincadeiras na Rua de lazer
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aniversário

Para comemorar os 115 anos de Anápolis, 
Prefeitura entrega obras e realiza ações

a cidade de Anápolis 
completa 115 anos 
no próximo dia 31 

e até a data do aniversário, 
a população ganha uma 
programação especial, nos 
próximos dias, com gran-
des ações e a entrega de 
obras. O encerramento, 
com o ArraiAna 2022, mar-
ca a volta do maior evento 
beneficente do Estado em 
formato presencial. Os in-
gressos para os shows com 
artistas de renome nacio-
nal, a partir do dia 27, já 
estão sendo trocados por 
alimentos não perecíveis 
em vários pontos espalha-
dos pela cidade.

Nesta quarta-feira, 20, 
marcando o começo das 
comemorações, a Prefeitu-
ra reinaugura a Biblioteca 
Municipal Zeca Batista, 
que passou por reforma. 
Na ocasião, também se-
rão entregues dez novos 

ônibus escolares para o 
transporte de estudantes 
da rede municipal de en-
sino. No dia seguinte, 21, 
os moradores do Resi-
dencial Monte Sinal co-
memoram a chegada da 
pavimentação em todo o 
bairro e ainda será reali-
zada a reinauguração da 
Escola Municipal Doutor 
Adahyl Lourenço Dias.

A Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Maraca-
nanzinho, que passará a 
funcionar em novo local, 
será inaugurada na sexta-
-feira, 22. No mesmo dia, 
o Centro de Convivência 
do Idoso (CCI) reabre suas 
portas após reforma. O 
espaço oferecerá mais se-
gurança, conforto e aces-
sibilidade. No sábado, 23, 
uma volta ciclística, a 
partir das 21 horas, sain-
do do Ginásio Newton de 
Faria percorrerá a cidade 

em um trajeto de 150 
quilômetros. No mesmo 
dia, acontece a tradicio-
nal Comenda Gomes de 
Souza Ramos, no Teatro 
Municipal de Anápolis, às 
20 horas. No domingo, 24, 
será a 41ª edição da Mi-
nimaratona 31 de Julho.

No dia 25, será inaugu-
rada a pista dupla do Re-

sidencial Flor do Cerrado e 
a arena esportiva do Setor 
Tropical. Além disso, tem 
também a revitalização da 
Praça Maria Izoleta Borges. 
E não é a única. No dia 26, 
é a vez da entrega da Praça 
Ana de Oliveira Fernandes, 
no Conjunto Villa Verde. 
Acontece ainda a inaugu-
ração da estação do espor-

te do Jardim Alvorada. A 
entrega da reforma e am-
pliação do CMEI Dona Iris 
e a inauguração da pista 
dupla do Jardim Arco Ver-
de estão na programação 
do dia 27. No dia 28, será 
feita a entrega da reforma 
da Escola Municipal Pedro 
Nunes e ainda a inaugura-
ção do Centro Médico de 

Especialidades Jaiara.
A pavimentação do 

Residencial Granville e a 
inauguração da Clínica da 
Família Jardim Esperança, 
em parceria com a UniE-
vangélica, acontecem no 
dia 29. O tradicional desfi-
le de 31 de Julho fecha a 
programação, assim como 
o último dia do ArraiAna.

obras de pavimentação, reformas, 
revitalização de praças e entrega 
de unidades de saúde são parte 
da programação de aniversário
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Nesta quarta20, marcando o começo das comemorações, a Prefeitura reinaugura a Biblioteca Municipal Zeca Batista, que passou por reforma

aparecida de goiânia

Cartão de vacinação pode ser atualizado em 39 postos

A Secretaria de Saúde 
de Aparecida de Goiânia 
(SMS) disponibiliza vacina-
ção gratuita em 39 postos 
fixos espalhados por toda 
a cidade. A oferta segue 
o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). Não é 
necessário agendamento 
para ter acesso ao serviço, 
basta procurar qualquer 
um dos postos com docu-
mentos pessoais em mãos 
e o cartão de vacinação. 
Ao todo, os imunizantes 
oferecidos protegem a po-
pulação contra mais de 30 
doenças, incluindo a co-
vid-19 e a gripe. 

A coordenadora de Imu-
nização de Aparecida, Re-
nata Cordeiro, enfatiza que 

os imunizantes oferecidos 
na cidade são seguros e 
eficazes: “O PNI é um dos 
melhores e mais comple-
tos programas de imuni-
zação do mundo. Graças a 
esse trabalho, gerações in-
teiras têm sido protegidas 
gratuitamente. Inclusive, 
só por conta da vacinação 
conseguimos erradicar do-
enças como a poliomielite 
e controlar a pandemia 
da covid-19. Não existem 
razões lógicas e históricas 
para ter medo da imuni-
zação. Ela é fundamental 
para a saúde pública”.

Adolescentes e adultos, 
isto é, moradores acima de 
12 anos, têm acesso à va-
cinação contra a covid-19 

em todos os 39 postos fi-
xos da cidade. A primeira 
dose é aplicada mediante 
a apresentação de docu-
mento de identidade ou 
certidão de nascimento e 
cartão SUS ou CPF. Meno-
res de 18 anos precisam 
estar acompanhados de 
algum responsável.

A segunda dose é apli-
cada de acordo com os 
intervalos mínimos pre-
vistos entre a primeira e a 
segunda aplicação: 28 dias 
para a Coronavac e oito 
semanas para Pfizer e As-
traZeneca.

Além disso, qualquer 
pessoa acima de 12 anos 

que tenha recebido a se-
gunda dose dos imunizan-
tes Coronavac, AstraZene-
ca ou Pfizer há pelo menos 
quatro meses já pode rece-
ber a dose de reforço (ter-
ceira dose).

Moradores acima de 18 
anos que tenham recebido 
a dose única da Janssen 
também podem receber o 
primeiro reforço no inter-
valo de dois meses e o se-
gundo reforço no intervalo 
de quatro meses.

Pessoas com mais de 
40 anos, trabalhadores da 
saúde e imunossuprimi-
dos que tenham recebido 
a terceira dose (qualquer 
que seja o imunizante) há 
quatro meses já podem 
receber a quarta dose da 
vacina.

Crianças de 5 a 11 anos 
podem ser vacinadas con-
tra o novo coronavírus na 
Central de Imunização, na 
Maternidade Marlene Tei-
xeira e nas UBS´s dos bair-

ros Andrade Reis, Anham-
bi, Cardoso, Veiga Jardim, 
Retiro do Bosque; Jardim 
Olímpico; e Cândido de 
Queiroz. 

Para receber a proteção, 
as crianças precisam estar 
acompanhadas de um res-
ponsável legal e apresen-
tar certidão de nascimento 
ou RG, cartão SUS ou CPF 
e o cartão de vacinação. 
Caso o responsável não 
possa acompanhar, basta 
assinar um termo de auto-
rização que deve ser apre-
sentado no momento da 
imunização.

Assim como em adul-
tos, a vacinação pediátrica 
contra a covid-19 pode ser 
realizada conjuntamente 
com as demais vacinas do 
Calendário Nacional, ou 
seja, não há mais interva-
lo mínimo exigido entre a 
administração deste e de 
outros imunizantes. Eles 
podem ser aplicados no 
mesmo dia.
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A Central de Imunização funciona de segunda a sábado, das 
8 às 18h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene 
Teixeira fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 18h. As 
UBS´s funcionam de segunda a sexta, das 8 às 16h

Município oferece gratuitamente 
imunizantes contra mais de 30 doenças, 
incluindo a covid-19 e a gripe. Vacinação 
ocorre sem necessidade de agendamento
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atrações para as férias
Na programação de férias do Flamboyant Shopping 

Center a palavra de ordem é diversão. e para que 
todo mundo participe das novidades preparadas, 

durante todo o mês de julho, o shopping investe numa 
atração com entrada franca para pessoas de todas as 
idades em seu premiado evento Flamboyant Garden 

Festival. As opções de lazer e diversão não param por 
aí. o shopping ainda destaca o expresso Flamboyant, 

estreias de cinema, gastronomia diversificada nos 
restaurantes do Polo Gastronômico Flamboyant e 

duas atrações exclusivas para a data, Magic Games, 
na Praça de eventos – piso 1 e Mônica Toy, no Atrium 

– Piso 2.

amarê fashion
o Mega Moda Park, shopping de moda atacadista 

do Grupo Mega Moda, terá desfiles exclusivos de 
marcas do seu complexo no line up do Amarê Fashion 

- Semana da Moda Goiânia. Além da presença da 
influenciadora e embaixadora do Mega Moda Park, 

Thays jubé, o shopping também terá um stand 
institucional no evento, que acontecerá de 31 de 

agosto a 03 de setembro de 2022, no Centro Cultural 
oscar Niemeyer, em Goiânia. “Como entusiasta do 

Amarê Fashion, acredito que essa é uma importante 
oportunidade para mostrarmos o potencial do polo 

de moda de Goiás. Primeiro pela produção, já que 
várias cidades do estado têm a moda como principal 

atividade econômica. Além disso, somos o segundo 
maior polo do Brasil, e caminhamos para ser melhor 

a cada dia, com um crescimento sustentável e um 
trabalho conjunto forte de produtores, empresários, 
entidades de classe. esse evento é um convite para 

isso e acredito que se firmará no calendário de moda 
do Brasil”, afirma Carlos Luciano Martins Ribeiro, 

Presidente do Grupo Mega Moda.

doação de sangue
o período de férias costuma deixar os estoques dos 
bancos de sangue de todo o País em estado crítico. 

Isso porque muitas pessoas viajam e deixam de doar, 
e consequentemente, com mais pessoas nas estradas, 

ocorrem mais acidentes e a demanda por sangue 
aumenta. o hemolabor também está com seu estoque 

em baixa e reforça a importância da doação neste 
período. Para doar no Banco de Sangue do hemolabor, 

basta agendar previamente através do telefone (62) 
3605-6600 ou Whatsapp (62) 99822-0456. entre os 

critérios para a doação, estar em boas condições de 
saúde; ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira 

doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 
anos, precisam de autorização); pesar no mínimo 50 kg; 
estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas 
últimas 24 horas); estar alimentado (evitar alimentação 

gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação); 
apresentar documento com foto emitido por órgão 

oficial; os homens podem doar com um intervalo de 60 
dias, e as mulheres, 90 dias. eles podem doar quatro 
vezes ao ano, enquanto elas podem doar três vezes.

A Escola de Aventureiros - “luccas 
Neto” retornará ao palco de Goiânia 
com novo espetáculo: “A escola de 
Aventureiros”, às 18h deste sábado, dia 
23 de julho, no Centro de Convenções da 
PuC-Go. ele, que tem um dos maiores 
canais no Youtube do mundo (com mais 
de 28 milhões de inscritos), divertirá 
as crianças com um roteiro que reforça 
a importância da união, da amizade e 
do amor. o musical repleto de efeitos 
especiais, música e dança conta também 
com quatro novos personagens: Rafa, 
Yuri, Mandy e lais. os ingressos já estão 
à venda no site www.alphatickets.com.br 
e variam de R$ 80 a R$ 120 (dependendo 
da localização do assento escolhido). 
Mais informações em @luccasneto.

Trust Gastronomia 
Intimista - um projeto 
inovador, de cabanas 
suspensas em meio a um 
ambiente romântico e uma 
boa comida contemporânea 
marcaram a abertura do 
Trust, que contou com a 
participação de empresários, 
imprensa, influencers e 
formadores de opinião. o 
comunicador e empresário 
Nicholas Bárhtras (à 
direita) e os amigos Felipe 
lopes, Guilherme otávio e 
daniel Martins.  

Modão - o modão da dupla Matogrosso e Mathias será a 
grande atração do laguna Gastrobar Goiânia, para o próximo dia 
14 de setembro, a partir das 21 horas. o lote promocional já está 
disponível no site Baladapp e reservas de lounges podem ser 
realizadas pelo WhatsApp (62) 9.9943-9739.

A dentista Paula Kotake Ribeiro celebrou, 
no último dia 3 de julho, o batizado de sua filha Pietra 
Kotake Ribeiro, de oito meses de idade, ao lado 
do marido, Anicezio Ribeiro Jr, e seu primogênito, 
Gustavo Kotake Ribeiro. Residente em Goiânia, 
a profissional optou pela realização da cerimônia 
na cidade de São Paulo, para que seus familiares 
pudessem prestigiar o marco. 
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Governador vistoria obras de recuperação da 
GO-237, entre Niquelândia e o distrito de Muquém

o governador Ronal-
do Caiado esteve 
nesta terça-feira 

(19/07) em Niquelândia, 
no Norte goiano, para vis-
toriar as obras de recu-
peração da GO-237, entre 
o município e o distrito 
de Muquém. A frente de 
serviço, com sete quilô-
metros de extensão, será 
concluída nos próximos 
dias. “Estará pronta para 
receber milhares e milha-
res de romeiros nesta que 
é uma tradição do povo 
goiano”, garantiu Caiado 
ao mencionar a Romaria 
à Nossa Senhora D’Abadia 
do Muquém, que começa 
em 5 de agosto.

O Estado investe mais 
de R$ 1,6 milhão na recu-

peração asfáltica do tre-
cho. A GO-237 é uma im-
portante rota do turismo 
religioso, por onde pas-
sam os peregrinos que 
participam da romaria. “É 
uma rodovia que estava 
em situação precária, mas 
estamos recuperando 
esse asfalto e fazendo 
uma limpeza pensando 
nos pedestres”, explicou 
o governador.

Além do recapeamento, 
a Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes 
(Goinfra) realiza roçagem, 
tapa buracos e limpeza de 
sistemas de drenagem por 
toda extensão da rodovia. 
“A GO-237 tinha segmen-
tos em estado avançado 
de deterioração. Mapea-

mos esses pontos e pro-
movemos a reconstrução 
para que todo o trecho 
esteja em excelentes 
condições de segurança 
e trafegabilidade”, salien-
tou o presidente da Goin-
fra, Pedro Sales.

“Nossa gratidão ao Go-
verno de Goiás pelas obras 
nessa rodovia. Já há anos 
os romeiros vinham solici-

tando [os reparos] devido 
às dificuldades de bura-
cos e trechos ruins. Essas 
obras atendem os romei-
ros, municípios vizinhos e 
todos os que passam pela 
rodovia”, afirmou o pa-
dre Aldemir Franzin, que 
é reitor do Santuário de 
Nossa Senhora d’Abadia 
do Muquém.

Histórica, a Romaria à 

Nossa Senhora D’Abadia 
do Muquém é realizada há 
mais de dois séculos. Ficou 
suspensa nos últimos dois 
anos devido à pandemia 
de Covid-19, mas agora 
está de volta ao calendá-
rio cultural e religioso de 
Goiás. Em 2022, será reali-
zada de 5 a 15 de agosto, 
e a expectativa é atrair um 
público de diferentes regi-

ões do Estado e do país. Na 
programação estão previs-
tas missas, procissões, vigí-
lias e confissões.

Participaram da vistoria 
os prefeitos Fernando Car-
neiro (Niquelândia), Pauli-
no Batista Vieira (Colinas 
do Sul) e Waldilei Lemos 
(Vila Propício); além de 
vereadores e demais au-
toridades da região.

Com sete quilômetros de extensão, 
frente de serviço está em fase de 
conclusão e vai garantir segurança 
aos peregrinos da Romaria à Nossa 
Senhora d’Abadia do Muquém, 
que começa em 5 de agosto
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Governador Ronaldo Caiado confere fase final da recuperação da GO-237, entre Niquelândia e Muquém
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Semana da Agricultura Familiar 2022 oferece 
capacitação a produtores

A Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) 
e suas jurisdicionadas 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater), Agência 
Goiana de Defesa Agro-
pecuária (Agrodefesa) e 
Centrais de Abastecimen-
to (Ceasa), promove, de 27 
a 29 de julho, evento téc-
nico em comemoração à 
Semana Estadual da Agri-
cultura Familiar. Voltado a 
produtores rurais e toda a 
sociedade, o evento deste 
ano será marcado por um 
ciclo de palestras e ofici-
nas que serão oferecidos 
no Centro de Tecnologia 

e Inovação (Centrer) da 
Emater, em Goiânia.

Com atividades que 
se iniciam às 9h de cada 
um dos três dias de 
evento, serão oferecidas 
orientações teóricas e 
práticas sobre manejo 
rotacionado, indicações 
geográficas, panificação, 
derivados lácteos, hortas 
suspensas, bioinsumos, 
crédito rural, comerca-
lização e outros. A con-
dução das palestras e 
oficinas fica a cargo de 
gestores e técnicos da 
Seapa, Emater e Agrode-
fesa, além de parceiros 
envolvidos.

A programação visa 
abarcar assuntos que es-

tão atualmente em des-
taque na agropecuária 
goiana, além de temas 
importantes para o setor 
familiar em Goiás. Com 
a Semana da Agricultu-
ra Familiar, as pastas do 
agro cumprem a missão 
de contribuir para o de-
senvolvimento rural sus-
tentável no Estado, por 
meio da inovação e da 
educação de adultos, pos-
sibilitando o aumento da 
renda e da qualidade de 
vida no campo.

Titular da Seapa, Tia-
go Mendonça frisa que 
a realização da Semana 
da Agricultura Familiar é 
uma oportunidade de re-
conhecer a importância 

e estreitar o contato com 
o segmento. “A agricultu-
ra familiar gera renda e 
emprego no campo, tem 
um papel fundamental no 
abastecimento das cidades 
e ainda contribui para a 
preservação do meio am-
biente”, afirma ele.

Como ressalta o pre-
sidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende, os co-
nhecimentos divulgados 
são importantes não só 
para os produtores rurais, 
mas para toda a popula-
ção do Estado de Goiás. 
“Com o evento, não serão 
beneficiados apenas os 
segmentos abrangidos 
pelas cadeias produtivas 
da agricultura familiar. 

O conhecimento que di-
vulgamos com palestras 
e cursos se pulveriza e 
provoca uma reação em 
cadeia, atingindo diver-
sas outras esferas econô-
micas e sociais”, destaca.

Sobre a Semana da 
Agricultura Familiar

A Semana Estadual 
da Agricultura Familiar 

foi instituída pela Lei nº 
20.513, de 2019. O texto 
determinou que, na se-
mana que compreende o 
Dia Nacional da Agricul-
tura Familiar, comemo-
rado em 24 de julho, de-
vem ser desenvolvidas 
atividades que demons-
trem a importância do 
segmento para a vida de 
cada um e para o desen-
volvimento do Estado.
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Para participar da programação gratuita de palestras e 
minicursos oferecidos pela Emater e pela Seapa durante a 
Semana da Agricultura Familiar 2022, produtores e a comunidade 
devem se inscrever pelo link https://bit.ly/SemanaDaAgricultura

de 27 a 29 de julho, produtores familiares e público em geral poderão participar de programação 
gratuita abrangendo temas ligados a técnicas de agricultura, pecuária e comercialização
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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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Mundial de atletisMo

Velocista Alison dos Santos conquista ouro 
histórico nos 400 metros com barreiras
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alison dos Santos 
confirmou o favo-
ritismo na disputa 

da final dos 400 metros 
com barreiras do Mundial 
de Atletismo de Eugene, 
nos Estados Unidos, e fez 
história no final da noite 
desta terça-feira (horário 
de Brasília). O Piu, como 
é chamado o brasileiro 
de 22 anos, conquistou a 
medalha de ouro ao com-
pletar a prova em 46s29, 

novo recorde da história 
do campeonato e melhor 
marca de um atleta da 
modalidade neste ano, 
superando os 46s80 ano-
tados por ele mesmo na 
etapa de Eugene da Dia-
mond League. Os ameri-
canos Rai Benjamin, com 
46s89, e Trevor Bassitt, 
com 47s39, ficaram com 
a prata e o bronze, res-
pectivamente.

O velocista paulista é 

o segundo representante 
do Brasil a conseguir uma 
medalha de ouro em 
um Mundial de Atletis-
mo. Antes dele, apenas 
Fabiana Murer, do salto 
com vara, conseguiu o 
feito. O país tem agora 
14 medalhas na histó-
ria do campeonato, seis 
delas de prata e outras 
seis de bronze, além dos 
ouros de Piu e Murer.

Na prova desta terça, 

Alison viu o norueguês 
Karsten Warholm, que 
ostenta o recorde mun-
dial por sua vitória em 
Tóquio-2021 com o tem-
po de 45s94, terminar em 
sétimo lugar, após anotar 
apenas 48s42. Rai Benja-
min, o segundo colocado, 
detém a segunda melhor 
marca do mundo, um 
46s17 também registra-
do nos Jogos Olímpicos 
japoneses. Em terceiro, 

agora com seus 46s29, 
Piu mostrou que está em 
plena evolução, apto para 
buscar o recorde no futuro.

“Sabe quando você 
sonha, você pensa o que 
precisa para alcançar este 
momento?. Sou eu com 
este resultado. A gente 
estava conversando mui-
to, treinando muito bem. 
Essa medalha que estou 
carregando no peito é de 
todos que estavam comi-

go neste momento. Que-
ria dedicar a vitória para 
minha equipe, minha 
família, minha sobrinha 
que acabou de chegar. É 
indescrítivel”, disse o me-
dalhista de ouro em en-
trevista ao SporTV. Com-
petição é parte mais fácil, 
não tem nervoso, não tem 
nada. Eu fico nervoso nos 
treinos. Quando eu es-
tou aqui, eu me sinto em 
casa”, completou.

Os americanos 
rai Benjamin, 
com 46s89, e 
trevor Bassitt, 
com 47s39, 
ficaram com a 
prata e o bronze, 
respectivamente
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