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Salários variam de R$ 3.198,17 para nível médio a R$ 5.330,27 para nível superior, 
acrescidos de vale-alimentação no valor de R$ 500  - cidades  |  4

Feriado da transferência da capital para a cidade de Goiás 
altera funcionamento de serviços públicos estaduais  

política  |  3
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Estado investe R$ 53,8 milhões no trecho. Infraestrutura contempla região turística do 
Vale do Araguaia e também visa facilitar escoamento de produção
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ALegO

 Escola do Legislativo tem saldo 
positivo no 1º semestre de 2022

Voltada para o forta-
lecimento do Poder 
Legislativo goiano, 

a Escola do Legislativo, 
criada em junho de 2004, 
viveu nos últimos anos o 
desafio de manter suas 
atribuições diante das di-
ficuldades impostas pela 
pandemia decovid-19. 
O primeiro semestre de 
2022, porém, trouxe para 
a diretoria da Escola, um 
período de grandes rea-
lizações e perspectivas, 
com o avanço da imu-
nização, que permitiu 
o retorno de atividades 
presenciais e, principal-
mente, pela inauguração 
da nova sede da Assem-
bleia Legislativa do Esta-
do de Goiás (Alego), que 
oferece agora instalações 
modernas e adequadas 
para a promoção e o 
bom desenvolvimento 
das atividades propos-
tas pela Escola. 

Reflexo deste cenário é 
percebido ao analisarmos 
o balanço das atividades 
da Escola do Legislativo 
neste primeiro semestre 
de 2022. No período foram 
oferecidas diretamente 

pelo órgão, que é integran-
te da estrutura administra-
tiva da Alego, um total de 
1.277 vagas em cursos de 
capacitação e projetos de 
educação para cidadania. 
Além destes a Escola pro-
moveu também, por meio 
de parcerias, atividades de 
capacitação de servidores, 
de integração e convênios 
educacionais que atuam 
como amplificadores do 
alcance das ações propos-
tas pelo órgão. 

Ao todo, a Escola pro-
moveu, nos seis primeiros 
meses do ano, 17 cursos, 
dois convênios e uma in-
tegração com outras casas 
legislativas, que se deu por 
meio do XXXI Encontro da 
Associação Brasileira das 
Escolas do Legislativo e de 
Contas (Abel), ocorrido en-
tre os dias 25 e 27 de maio, 
em Belo Horizonte - MG. 
Por meio desta interação, 
centenas de cursos e mi-
lhares de vagas puderam 
ser preenchidas pelos ser-
vidores da Alego, aumen-
tando o leque de opções 
de qualificação oferecidos 
pela Casa. Atualmente a 
Escola do Legislativo da 

Alego possui em vigência 
14 convênios, dentre eles 
o Projeto Politizar, que é 
uma iniciativa do Legis-
lativo goiano, em parce-
ria com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), e 
tem como objetivo apro-
ximar estudantes uni-
versitários do Poder Pú-
blico, especificamente, 
do Legislativo, além de 
contribuir com a forma-
ção cidadã e educação 
política dos acadêmicos. 

Em relação aos cursos 
promovidos pela própria 
diretoria da Escola, os 
mesmos totalizaram 111 
horas aulas, que foram ofe-
recidas a 56 turmas, e que 
resultaram na emissão de 
656 certificados. Dentre 
estas atividades estão a 
capacitação da Polícia 
Legislativa para melhor 

qualidade no atendimen-
to ao cidadão, em face das 
novas instalações da Casa; 
e o treinamento dos servi-
dores ligados ao controle 
de diárias e prestação de 
contas. Foi realizado tam-
bém o seminário Eleições 
2022, que consistiu em um 
ciclo de palestras, destina-
do aos servidores da Alego, 
nas quais foram discutidos 
assuntos diversos, como 
o uso de estratégias nas 
redes sociais e o impacto 
delas na intenção de voto; 
debates sobre violência 
política contra mulheres; 
condutas vedadas a agen-
tes públicos; convenções 
partidárias; registro de 
candidatura e prestação 
de contas eleitorais. 

No ambiente da capa-
citação para a cidadania, 
a Escola do Legislativo 

realizou edições do Pro-
jeto Escola no Legislativo, 
com o Colégio Militar Mi-
riam Belchimol Ferreira; 
o Colégio Estadual Age-
nor Cardoso de Oliveira; o 
Instituto Federal de Goiás 
(IFG); e o Colegio Bioclass 
+ Digital. A iniciativa esta-
va suspensa há dois anos 
em razão da pandemia 
de covid-19 e teve suas 
atividades retomadas no 
início de maio. Por meio 
do projeto, se busca esti-
mular o desenvolvimento 
de uma consciência de 
cidadania e aproximar a 
sociedade, por meio da 
comunidade estudantil, 
o Legislativo e o trabalho 
parlamentar, que repre-
senta os anseios do povo. 
O intuito é contribuir para 
uma educação voltada 
à formação de cidadãos 

dotados de competências 
que os habilitem a fazer 
suas escolhas e a atuar 
criticamente em seus res-
pectivos cotidianos. 

Ainda no aspecto da 
capacitação para a cidada-
nia, a Escola do Legislativo 
promoveu a 1ª edição do 
projeto “Legislativo Muni-
cipal e Cidadania”, que foi 
realizado na Câmara Mu-
nicipal de Piranhas - GO. O 
programa tem como pro-
pósito tratar sobre a atu-
ação do Legislativo mu-
nicipal e pensá-lo dentro 
da noção dos Três Poderes 
(Executivo, Legislativo e 
Judiciário), bem como des-
tacar sua relevância para 
a consolidação da de-
mocracia representativa. 
Para tanto, na oportuni-
dade, são ministradas pa-
lestras sobre o tema. 

o balanço das atividades da escola 
do legislativo da Assembleia goiana 
se mostrou altamente positivo 
no primeiro semestre de 2022. 
Foram oferecidas 1.277 vagas em 
17 cursos de capacitação e projetos 
de educação para cidadania
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A mudança para a nova sede e retorno das atividades presenciais foram o suporte necessário para o incremento dos trabalhos 
da escola, que tem como principais objetivos treinar servidores da Casa e aproximar o Poder Legislativo da comunidade

CâmArA

Sancionada lei que torna hip hop patrimônio 
cultural imaterial de Goiânia
Sancionada nesta terça-
-feira, 19, lei de autoria do 
vereador Mauro Rubem 
(PT) que torna o hip hop 
(grafite, break, MC e DJ) pa-
trimônio cultural imaterial 
de Goiânia. Com isso, fica 
assegurado o fomento à 
cultura hip hop e a realiza-
ção de suas manifestações, 
sem quaisquer condutas 
discriminatórias a seus 

agentes. De acordo com 
a lei, será considerada 
discriminatória qualquer 
ação que venha a trans-
gredir os direitos dos ar-
tistas de hip hop ou que 
dê a eles tratamento di-
ferente daquele dispen-
sado a agentes de outras 
manifestações artísticas 
e culturais na capital.

Por meio da lei, fica 

garantida também a rea-
lização de ações culturais 
no município, com o ob-
jetivo de valorizar a cul-
tura hip hop; promover, 
capacitar e integrar seus 
profissionais, sejam eles 
de rima, breaking, grafite, 
beatmakers ou DJs, em 
encontros comunitários 
realizados em espaços 
públicos e privados.

O prefeito, no entanto, 
vetou dois artigos da lei 
proposta por Mauro Ru-
bem. Eles previam multas 
a quem desrespeitasse 
as disposições da lei. Se-
gundo o vereador, a ex-
pectativa é de que o veto 
parcial seja derrubado 
na Câmara Municipal de 
Goiânia após o período 
de recesso parlamentar.
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Vereador Mauro Rubem (PT) 
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Caiado vistoria obras de pavimentação 
da GO-454, que liga Goiás a Mato Grosso

o governador Ronal-
do Caiado vistoriou, 
nesta quinta-feira 

(21/07), as obras de pavi-
mentação de um trecho da 
GO-454 em Nova Crixás, 
no Norte goiano. A frente 
de serviço compreende 
51,2 quilômetros de ex-
tensão, do entroncamento 
com a GO-164 até a GO-
173, que vai para Coca-
linho (MT). Representa, 
portanto, uma interligação 
de Goiás com Mato Grosso. 
“Vai trazer acessibilidade 
para as pessoas, para o 
transporte de grãos e uma 
integração da economia 
mato-grossense com a 
goiana”, destacou Caiado. 

Durante visita técnica, 
o governador conversou 
com a equipe de engenha-
ria sobre a complexidade 
da obra devido à diferen-
ça de elevação do terreno. 
Em tempos de cheia, o Rio 

Araguaia transborda e a 
água acaba se alastrando 
pela região, o que requer 
conhecimento técnico 
para execução do serviço. 
“Hoje temos uma equipe 
que está colocando ma-
quinário novo, toda efi-
ciência e apoio de enge-
nharia. Será diferenciada”, 
pontuou Caiado. 

O engenheiro Humber-
to Matsushita, projetista 
da Renea Infraestrutura, 
explicou que foi realizado 
um estudo da região para 
evitar que a GO-454 sofra 
com transbordamentos. 
“Vamos altear a rodovia. 
Nossa preocupação é que 
a água continue fluindo, 
sem criar pressão, fazendo 
canais de alívio e fundação 
do próprio aterro”, comen-
tou. Já o diretor da em-
presa, Marcial Gomes de 
Figueiredo, afirmou que a 
obra é tocada em dois tur-

nos, “intensificando o no-
turno, que é bem produti-
vo, por ter menos trânsito”. 

O Estado, por meio da 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
(Goinfra), investe R$ 53,8 
milhões na pavimentação. 
“Nosso objetivo é chegar 
ao período chuvoso com 
boa parte da extensão 
do trecho já imprimado e 
pavimentado”, disse o pre-
sidente da Goinfra, Pedro 

Sales. A previsão é concluir 
o serviço no ano que vem. 
O prefeito de Nova Crixás, 
Paraíba da Farmácia, afir-
mou que a pavimentação 
da GO-454 representa a 
realização de um sonho 
antigo da população. “Aqui 
era só chão, e imagináva-
mos se um dia [o asfalto] 
iria sair. Graças a Deus, 
hoje saiu”, comentou. 

Sobre a interligação de 
Mato Grosso com Goiás, a 

população de Cocalinho 
ganha importante via de 
acesso até Goiânia, já que a 
distância gira em torno de 
380 quilômetros. Mais per-
to, portanto, que Cuiabá, a 
capital mato-grossense, 
que fica a quase 900 qui-
lômetros. O investimento 
na pavimentação da ro-
dovia também melhora 
as vias de escoamento da 
produção agropecuária 
e o comércio da região, 

além de impulsionar o 
turismo na região do Rio 
Araguaia, que recebe mi-
lhares de visitantes. 

Participaram da vis-
toria às obras da rodo-
via os prefeitos Márcio 
Aguiar (Cocalinho-MT), 
Valter Aleixo (Mozarlân-
dia), Elivan Carreiro (Ui-
rapuru), Gabriel Fornie-
les Moreira (Araguapaz) 
e autoridades da região 
do Vale do Araguaia. 

estado investe R$ 53,8 milhões no 
trecho. Infraestrutura contempla região 
turística do Vale do Araguaia e também 
visa facilitar escoamento de produção
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Governador Ronaldo Caiado vistoria pavimentação da GO-454, em Nova Crixás. Investimento no trecho é de R$ 53,8 milhões 

tradição

Capital do Estado será transferida para a cidade de Goiás

A capital do Estado de Goi-
ás será transferida para 
a cidade de Goiás nesta 
segunda-feira (25/07), dia 
em que o município com-
pleta 295 anos. Conforme 
a tradição, a cidade passa 
a ser a sede simbólica dos 
Poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário goianos. 
A transferência das ativi-
dades administrativas foi 

instituída por meio do De-
creto nº 10.118, publicado 
no último dia 15 de julho, 
no Diário Oficial do Estado. 

Em agenda no municí-
pio, o governador Ronal-
do Caiado fará a entrega 
da comenda da Ordem do 
Mérito Anhanguera, a mais 
alta honraria concedida 
pela Administração Esta-
dual. Criada em 1975, a 

homenagem é destinada a 
pessoas e corporações mi-
litares nacionais e estran-
geiras que se destacam 
por serviços relevantes, 
ações ou mérito em prol 
do Estado de Goiás.

Em decorrência das 
homenagens ao aniversá-
rio da antiga capital, data 
que é feriado para o ser-
viço público estadual, o 

funcionamento de reparti-
ções públicas e serviços do 
Estado sofrem alteração 
nesta segunda-feira. Não 
haverá expediente nas 
unidades do Vapt Vupt 
localizadas na capital e 
interior. Na terça-feira 
(26/07) todas as unidades 
retomam o atendimento 
em horário normal. Os 
serviços devem ser pre-
viamente agendados nos 
portais vaptvupt.go.gov.
br ou expresso.go.gov.br. 

Já o atendimento na 
plataforma Expresso pode 
ser acessado 24 horas por 
dia, de qualquer dispositi-
vo móvel, por meio do site 
expresso.go.gov.br ou apli-
cativo de celular. São mais 
de 100 serviços totalmen-
te digitalizados à popula-

ção. Dentre os principais 
atendimentos disponíveis 
estão emissão de boletos 
do Ipasgo, segunda via da 
fatura de água, consulta 
de débitos estaduais pelo 
CPF, entre outros. 

Saúde
Durante o feriado, os 

serviços de saúde de ur-
gência e emergência esta-
rão funcionando normal-
mente em Goiânia e no 
interior. Nas unidades Hos-
pital Estadual de Aparecida 
de Goiânia (Heapa), Hospi-
tal Estadual de Urgências 
de Anápolis Dr. Henrique 
Santillo (Heana) e Hospi-
tal Estadual Ernestina Lo-
pes Jaime (Heelj), de Pi-
renópolis, apenas o setor 
administrativo não estará 

funcionando. No Hospi-
tal de Doenças Tropicais 
(HDT), na capital, apenas 
a farmácia ambulatorial 
e o ambulatório serão 
fechados. 

Também a Rede Es-
tadual de Hemocentros 
(Rede Hemo) de Goiânia 
e do interior terá seu fun-
cionamento em horário 
normal, das 8h às 18h. O 
agendamento de doações 
pode ser feito pelo telefo-
ne 0800 642 0457 ou pelo 
site agenda.hemocentro.
org. No Hospital Estadual 
da Criança e do Adoles-
cente (Hecad), a sala de 
vacinas (com disposição 
das doses de sarampo, in-
fluenza e Covid-19) ficará 
aberta sem interrupção da 
imunização, das 8h às 17h.
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Feriado da transferência da capital para a cidade de Goiás altera funcionamento de serviços públicos estaduais

em celebração ao 295º aniversário da antiga capital, Goiás vai 
sediar, de forma simbólica, os Poderes executivo, judiciário e 
legislativo do estado nesta segunda-feira (25/07). Serviços 
públicos do Governo de Goiás terão funcionamento diferenciado
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saúde

Doações de sangue de servidores do Ipasgo 
                   reforçam estoques do Hemocentro

em um cenário de dé-
ficit de 20% no es-
toque de bolsas de 

sangue, a Rede Estadual de 
Hemocentros (Rede Hemo) 
deve receber até esta 
sexta-feira (22/07) pelo 
menos 100 doações feitas 
pela equipe do Instituto de 
Assistência dos Servido-
res Públicos do Estado de 
Goiás (Ipasgo). Os esforços 
são para contribuir com 
o restabelecimento dos 
estoques em um momen-
to em que é considerada 

crítica a quantidade dis-
ponível de sangues B e O 
negativos. Há, respectiva-
mente, somente quatro e 
10 bolsas desses tipos em 
toda a rede, que atende 
com hemocomponentes 
222 unidades hospitalares 
localizadas em diversos 
municípios goianos.

O estado é de aler-
ta também em relação 
ao tipo AB negativo, cuja 
quantidade disponível é 
de apenas 11 bolsas. O 
quantitativo é considerado 

estável quanto aos san-
gues A negativo; A, AB e O 
positivos. No entanto, nem 
por isso o volume é confor-
tável. No que tange ao tipo 
A negativo, por exemplo, 
há 20 bolsas disponíveis. 
Ao AB positivo, 42. Esta é 
a segunda campanha de 
doação de sangue que o 
instituto realiza neste ano.

De acordo com o He-
mocentro em Goiás, nos 
últimos quatro anos o 
número de doadores re-
correntes caiu quase pela 

metade. A pandemia da 
Covid-19 piorou o cenário 
que sempre foi desafiador, 
impondo queda entre 15 
e 20% no número de do-
ações de sangue em um 
país no qual a quantida-
de total de doadores é de 
1,6% da população, segun-
do dados do Ministério da 
Saúde (MS). Apesar de co-
letar mais de três milhões 
de bolsas de sangue por 
ano, o índice fica abaixo do 
mínimo preconizado pela 
Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que é de 5%. 
“Historicamente, os 

hemocentros do Brasil re-
gistram baixa nas doações 
do mês de julho, quando 
muitos cidadãos entram 
de férias. A queda deste 
ano preocupa porque já 
enfrentamos redução no 
número de doadores des-
de o início da pandemia”, 
pondera o presidente do 
Ipasgo, Vinícius Luz. Em 
janeiro deste ano, também 
considerado período de 
férias, a Rede Hemo regis-
trou déficit de 41% no es-
toque de sangue e de he-
mocomponentes dele. Em 
termos comparativos, no 
mesmo período de 2021, 
a insuficiência era de 22%. 

Incentivo
Além de contribuir com 

o fortalecimento dos esto-
ques de sangue e o aumen-
to do número de pessoas 
cadastradas no Registro 
Nacional de Doadores de 
Medula Óssea (Redome), 
o Ipasgo espera que a ini-
ciativa incentive outras 
empresas e órgãos públi-
cos a realizarem ações do 
tipo. Para se ter ideia, no 
ano passado a mobiliza-
ção, que ocorre no institu-
to desde 2014, resultou na 

captação de 291 bolsas de 
sangue para o Hemocen-
tro. Foi a segunda maior 
arrecadação entre as 125 
unidades parceiras da rede 
estadual. Este ano, na edi-
ção realizada em março, 
ocorreram outras 93 cole-
tas. Cada uma delas pode 
ser usada em até quatro 
pacientes. Isso significa 
que uma única bolsa de 
sangue pode salvar a vida 
de quatro pessoas.

O sangue é vital para 
tratamentos e interven-
ções urgentes, além de ser 
imprescindível em casos 
de queimaduras, anemias, 
hemorragias, hemofilias, 
transplantes, procedimen-
tos cirúrgicos, entre outros. 
A Rede Hemo dispõe de 
unidades móveis, dotadas 
de estrutura para triagem e 
coleta, que vão até os par-
ceiros como o Ipasgo, em 
busca de doações. O serviço 
itinerante de coleta de san-
gue e cadastro de doadores 
de medula óssea, que tam-
bém atende universidades, 
igrejas, eventos e similares, 
pode ser solicitado sem 
qualquer custo mediante 
agendamento prévio pelo 
telefone (62) 3201-4101 ou 
e-mail hemocentro.capta-
cao@idtech.org.br.

Instituto de 
Assistência 
dos Servidores 
Públicos do 
estado de 
Goiás deve doar 
mais de 100 
bolsas à Rede 
hemo. Segunda 
campanha 
de doação de 
sangue e medula 
óssea deste ano 
ocorre até hoje
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Servidora do Ipasgo, Maria de Jesus Martins Barbosa doa sangue durante campanha realizada em março deste ano

educação

UEG publica edital de concurso com 159 vagas para servidores

A Universidade Estadual 
de Goiás (UEG) publi-
cou nesta quinta-feira 
(21/07), o edital de con-
curso público para pro-
vimento de vagas para 
os cargos de Assistente 
de Gestão Administrati-
va (nível médio) e Ana-
lista de Gestão Governa-

mental (nível superior). 
Ao todo, são oferecidas 
159 vagas - 53 para as-
sistentes e 106 para 
analistas. O edital pre-
vê salários que variam 
entre R$ 3.198,17 e 
R$ 5.330,27, para uma 
carga horária de 40h 
semanais, acrescidos 

de vale-alimentação no 
valor de R$ 500 mensais. 

As inscrições poderão 
ser realizadas entre 5 de 
setembro e 6 de outubro 
no endereço www.nucle-
odeselecao.ueg.br. O va-
lor da taxa de inscrição é 
de R$ 80 para o cargo de 
assistente e R$ 110 para 
o cargo de analista. So-
licitações de isenção da 
taxa de inscrição poderão 
ser feitas de 15 a 18 de 
agosto pelo mesmo en-
dereço eletrônico.

Etapas do concurso

O certame será com-
posto por três etapas: pro-
va objetiva, avaliação de 
títulos e avaliação pela 
equipe multiprofissional 
(exclusiva aos candidatos 
com deficiência). As provas 
objetivas serão realizadas 
em 6 de novembro nos 
municípios de Anápolis, 
Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, no período matu-
tino (nível médio) e ves-
pertino (nível superior).

A previsão é que o resul-
tado final do concurso seja 
publicado em 28 de feverei-
ro de 2023. Os candidatos 
não classificados dentro do 
número de vagas e não eli-
minados por qualquer mo-
tivo previsto no edital irão 
compor a reserva técnica 
até o limite de cinco vezes 
o número de vagas previsto.

Concurso 
para docentes

A UEG também publicou 

nesta semana três editais 
com 146 vagas para docen-
tes do ensino superior. Os 
editais, disponíveis no site 
do Núcleo de Seleção da 
UEG, preveem o preenchi-
mento de postos e cadastro 
de reserva voltados para 
professores dos cursos das 
áreas de Ciências Agrárias 
e Sustentabilidade; Ciên-
cias da Saúde e Biológicas; 
e Ciências Tecnológicas. As 
inscrições para os editais 
de docentes vão de 30 de 
agosto a 29 de setembro.

Salários variam de R$ 3.198,17 para nível médio 
a R$ 5.330,27 para nível superior, acrescidos 
de vale-alimentação no valor de R$ 500
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Photo show
A partir do próximo dia 30 de 

julho estarão abertas as inscrições 
para a oitava edição do Festival 

Internacional de Fotografia 
Brasília Photo Show, uma das mais 

importantes iniciativas do audiovisual 
no país. Visando inspirar novas 

criações artísticas e transformar 
experiências já tão intrínsecas ao 

nosso cotidiano em arte, o festival 
promovido pela BPS Group, está 

com inscrições gratuitas até o 
dia 4 de setembro no site www.

brasiliaphotoshow.com.br.

REssaRciMENto 
DE ValoREs

Mais de 400 bares e restaurantes, 
filiados ao Sindicato dos Bares 

e Restaurantes do Município de 
Goiânia (Sindibares Goiânia), podem 

aderir à ação coletiva e solicitar o 
ressarcimento de valores pagos 

indevidamente de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICMS), 

incidente nas contas de energia e de 
telecomunicação. o pedido pode ser 

feito desde 2014 até os dias atuais, 
uma vez que o processo judicial foi 

iniciado em 2019. o cálculo será 
retroativo há cinco anos. A ação, 

proposta pelo Sindibares Goiânia - 
representado pelo escritório Castro 

e dantas Advogados -, é baseada no 
princípio da Seletividade tributária 

no ICMS, com a alegação acatada de 
que energia e telecomunicações são 
essenciais e que, portanto, deve-se 

pagar, no máximo, a alíquota geral do 
estado.

Nota DE aDiaMENto  
A produção do show com humberto 

Gessinger que seria realizado 
neste domingo dia 24/07 no 

Centro de Convenções da PuC 
informa o adiamento do show. o 

artista humberto Gessinger foi 
diagnosticado nesta quarta (20/07) 

com CoVId 19 e por este motivo 
não poderá realizar a apresentação 

prevista. os ingressos adquiridos são 
válidos para a nova data: domingo, 

dia 28/08, no mesmo local (Centro de 
Convenções da PuC) e horário (19h), 
sem necessidade de troca. Pedimos 
desculpas pelo inconveniente e nos 

colocamos à disposição para os 
esclarecimentos necessários.

Vô conta proceis  - A 
dona jacques abriu no 
último final de semana o 
show ‘Vô conta proceis... 
Tudo que eu não conto 
na internet!’, do seu filho 
jacques Vanier. Sexta-feira 
(15/07) foi na cidade de 
Piracanjuba e no sábado 
(16/07) em Caldas Novas. 
Ela que ficou famosa na 
Web após aparecer nos 
vídeos do filho e hoje, 
acumula mais de 190 mil 
seguidores nas redes sociais, 
com estilo de vida simples 
e características de mãe. (@
donajacquesoficial)

Visita - A renomada engenheira civil Paulicelli Mendes esteve 
em visita em obras que estão sendo realizadas, em São Paulo. 
durante o período entre os dias 11, 12 e 13 de julho, a engenheira 
realizou consultorias estruturais em bairros como jardins e 
Alphaville. Conhecida por elaborar projetos, a engenheira 
também atua como perícia técnica em obras.

Luan City Festival - No próximo domingo (24), o cantor 
luan Santana se apresentará com a nova turnê ‘luan City 
Festival’, no estacionamento do estádio Serra dourada, em 
Goiânia. Após quase três anos longe da capital sertaneja, 
luan Santana volta à cidade na companhia de convidados 
renomados, como Murilo Huff (Foto), Diego & Victor Hugo, 
Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai, Vini & Bisioli, Higor 
& Henrique e Nilson Neto. Os ingressos estão disponíveis pela 
plataforma BaladaApp e a classificação para o show será de 
16 anos, com a presença de menores permitida apenas com o 
acompanhamento dos pais ou responsáveis. 

80 anos no Brasil - 
Para comemorar os 80 
anos de presença na 
vida dos consumidores 
brasileiros, a Coca-Cola 
lançou ontem (21) a 
campanha desejos para o 
Futuro. Com objetivo de 
promover um amanhã que 
traga o melhor do passado, 
a estratégia da campanha 
contempla, além de um 
filme inédito, ações, 
peças digitais e uma logo 
celebrativa para a data. 
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encontro De LiDeranÇas reLigiosas

“Trabalhamos com o mesmo objetivo”, diz Ronaldo 
Caiado durante convenção da Assembleia de Deus

o governador Ro-
naldo Caiado par-
ticipou, na noi-

te desta quarta-feira 
(20/07), da Convenção 
de Igrejas e Ministros 
das Assembleias de Deus 
do Ministério do Servi-
ço de Evangelização nos 
Rios Tocantins e Araguaia 
(Cimadseta). O culto foi 
celebrado no Teatro Rio 
Vermelho, em Goiânia, 
em comemoração aos 10 
anos de emancipação do 
grupo, 74 anos do Minis-
tério Seta e 111 anos das As-
sembleias de Deus no Brasil.

Durante o evento que 
reuniu 93 igrejas e cerca 
de 800 pastores e evan-
gelistas, Caiado disse que 
graças à fé e determina-
ção de todos os mem-
bros da congregação foi 
possível comemorar o 

aniversário de 10 anos. 
“Com esforço e garra 
construíram esta igreja 
que representa milhares 
de pessoas não só no 
Estado de Goiás, mas em 
todo país”, ressaltou. 

“Trabalhamos com o 
mesmo objetivo. Vocês 
têm uma ação social que 
respeito enormemente, 
que contribui com o Esta-
do”, elogiou o governador. 
“Busco ao máximo parce-
rias para que nos momen-
tos de maior vulnerabilida-
de, possamos estar com os 
braços estendidos e ajudar 
quem mais precisa”, com-
pletou Ronaldo Caiado. 

O atual presidente da 
Convenção, pastor Darley 
Macedo Lima, destacou 
que o dia foi de júbilo e 
um culto especial. Pontuou 
que embora a congregação 

tenha 10 anos de emanci-
pação, há membros pio-
neiros com mais de 50 
anos de vida ministerial. 
“É um privilégio ter o go-
vernador Ronaldo Caiado 
neste momento histórico, 
de grande importância 
para o nosso ministério, 
que percorre o Brasil há 

74 anos com um grande 
trabalho”, garantiu. 

O presidente da con-
venção Estadual das As-
sembleias de Deus, Oídes 
José do Carmo, disse que 
testemunha o crescimen-
to da congregação Cima-
dseta desde a década de 
1960. “Avançou tanto, que 

extravasou as fronteiras 
do Brasil”, considerou. Oi-
des também agradeceu 
a parceria do Governa-
dor Ronaldo Caiado. “Tem 
sido um amigo do povo 
de Deus. Faz uma política 
séria, de combate à cor-
rupção, com o objetivo de 
melhorar a vida do povo 

goiano”, ponderou. 
Também participaram 

do evento o vice-gover-
nador, Lincoln Tejota; o 
senador Luiz do Carmo; o 
vice-prefeito de Anápolis, 
Pastor Márcio Cândido; e o 
comandante-geral do Cor-
po de Bombeiros, coronel 
Washington Luiz Vaz Júnior.

Realizado no Teatro Rio Vermelho, em 
Goiânia, evento celebra 10 anos de 
emancipação do grupo e os 111 anos 
das Assembleias de deus no Brasil
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Caiado durante a Convenção de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus do Ministério do Serviço de Evangelização nos Rios Tocantins e Araguaia

seguranÇa púbLica

Gracinha Caiado participa de cerimônia de assinatura de Termo 
de Cooperação para enfrentamento da violência contra crianças

A presidente de honra da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, participou, na ma-
nhã desta quarta-feira 
(20/07), na sede do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ-GO), da assinatu-
ra de Termo de Coopera-
ção Técnica entre Governo 
de Goiás, a Justiça goiana, 
a Justiça Federal, Ministé-
rio Público do Estado de 
Goiás e Defensoria Públi-
ca do Estado de Goiás. O 
objetivo é estabelecer um 
fluxo estadual interinsti-
tucional para atendimen-

tos de casos de violência 
contra crianças e adoles-
centes ou casos em que 
crianças e adolescentes 
sejam testemunhas de 
casos de violência. 

Na ocasião, Gracinha 
representou o governador 
Ronaldo Caiado no ato de 
assinatura. “Este termo as-
sinado hoje nada mais é 
do que a união de esforços 
para otimizar o trabalho 
para trazer ações e resul-
tados rápidos e concretos 
para a vida das nossas 
crianças e adolescentes”, 
explicou a primeira-dama. 

Por parte do Governo 
de Goiás, as secretarias de 
Desenvolvimento Social, 

Segurança Pública, Saúde 
e de Educação integram 
o acordo. Com isso, cada 
pasta, dentro de sua área 
de atuação, passa a de-
senvolver um plano de 
trabalho integrado para 
realizar o atendimen-
to adequado às vítimas, 
além da proposição de 
estratégias para coibir 
este tipo de violência. 

“Sabemos da comple-

xidade que é realizar um 
atendimento em casos de 
violência contra criança e, 
a cada dia mais, é preciso 
que os servidores públicos 
estejam preparados e bem 
orientados para isso. Seja 
no hospital, na escola, 
durante uma ocorrência 
policial, em qualquer uni-
dade de atendimento so-
cioassistencial, enquanto 
agentes públicos do go-

verno do Estado, preci-
samos que os servidores 
estejam atentos”, reforçou 
Gracinha Caiado. 

Para o presidente do TJ-
-GO, desembargador Carlos 
Alberto França, a assinatu-
ra do termo de cooperação 
vem para “efetivar o que 
está presente na Constitui-
ção”. “Crianças e adolescen-
tes são nossa prioridade. 
Com essa parceria, com en-
volvimento de todos nós, 
podemos amenizar a rea-
lidade dessas crianças víti-
mas de violência. Essa con-
clamação a todos os órgãos, 
essa atuação de cada um, é 
fundamental para que a so-
ciedade possa ter uma res-
posta de todos nós”, afirmou.

Também participaram 
do ato de assinatura o 
vice-presidente do TJ-GO, 
desembargador Zacarias 
Neves; o corregedor geral 
da Justiça, desembargador 
Nicomedes Domingos; o 
diretor do Foro da Justiça 

Federal, juiz federal War-
ney Paulo Nery; o presi-
dente do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-GO), 
Edson Ferrari; o presidente 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de 
Goiás (TCM-GO), Joaquim 
de Castro; o defensor pú-
blico geral do Estado, Do-
milson Rabelo; bem como 
o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social, 
Wellington Matos; o sub-
secretário de Estado de 
Segurança Pública, Deusny 
Aparecido Filho; a subse-
cretária de Educação, He-
lena Bezerra; o presidente 
do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente do Estado de 
Goiás, Ricardo Costa Gon-
çalves e a presidente da 
Comissão dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seccional Goiás 
(OAB-GO), Roberta Muniz; 
dentre outras autoridades. 
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Primeira-dama participa de ato de assinatura de Termo de Cooperação 
Técnica para enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes

Por parte do Governo de Goiás, as secretarias 
de desenvolvimento Social, Segurança 
Pública, Saúde e de educação integram 
o acordo. Primeira-dama representou o 
governador Ronaldo Caiado no evento
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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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futebol feminino

Brasil atropela Peru antes das 
semifinais da Copa América

o Brasil encerrou em 
grande estilo a par-
ticipação na primei-

ra fase da Copa América 
Feminina, disputada na 
Colômbia. Nesta quinta-
-feira (21), a seleção cana-
rinho aplicou 6 a 0 no Peru, 
a maior goleada desta edi-
ção da competição, igua-
lando a vitória do Uruguai 
sobre as mesmas peruanas 
na segunda-feira (18). A 
partida ocorreu no Estádio 
Pascual Guerrero, em Cali.

A equipe brasileira fi-
nalizou o Grupo B com 
quatro vitórias em quatro 
jogos, 12 pontos soma-
dos, 17 gols marcados e 
nenhum sofrido. O Peru 
terminou na lanterna, 
sem pontos ganhos e 
gols feitos, e levou 18 
gols na competição.

As atenções da seleção 
de Pia Sundhage se vol-
tam, agora, ao Paraguai. 
O duelo pelas semifinais 
será nesta terça-feira (26), 

às 21h (horário de Brasília), 
no Estádio Alfonso López, 
em Bucaramanga. A clas-
sificação à final assegura 
ao Brasil, de uma só vez, 
as vagas na Copa do Mun-
do do ano que vem (em 

Austrália e Nova Zelândia) 
e na Olimpíada de Paris 
(França), em 2024.

Pia aproveitou o jogo 
para descansar titulares 
e testar uma nova forma-
ção. Ao invés do habitual 

4-4-2, a técnica escalou a 
equipe no 3-4-3, com as 
laterais Letícia Santos e Fê 
Palermo compondo o trio 
defensivo com a zagueira 
Kathellen. O meio-campo 
teve Luana e as Dudas 

Santos, Sampaio e Fran-
celino, com Gabi Portilho, 
Kerolin e Geyse fazendo a 
trinca ofensiva.

Jogadoras como as ata-
cantes Adriana, Bia Zane-
ratto e Debinha, as laterais 
Tamires e Antonia, a za-
gueira Tainara (recuperada 
da covid-19) e a meia Ary 
Borges iniciaram o duelo 
no banco, enquanto a vo-
lante Angelina e a zaguei-
ra Rafaelle, suspensas pelo 
terceiro amarelo, não fo-
ram relacionadas. O Peru, 
por sua vez, foi a campo 
com a mesma equipe go-
leada pelo Uruguai.

O Brasil precisou de 
40 segundos para sair 
na frente. Na sequência 
de uma troca de passes, 
Geyse invadiu a área pela 
direita e cruzou rasteiro 
para Duda Francelino abrir 
o placar. Aos 17 minutos, 
Fê Palermo apareceu pela 
esquerda e rolou na área. 
A bola sobrou para Duda 
Sampaio, que bateu no 
canto da goleira Maryory 
Sánchez. Aos 41, Duda 
Santos avançou na esquer-
da e encontrou Geyse livre, 
na área, para fazer o tercei-
ro. O quarto gol saiu dois 
minutos depois, com Duda 
Santos cobrando pênal-
ti sofrido por ela própria 
- apesar de a infração da 
meia Nahomi Martínez ter 

sido fora da área.
Na volta do intervalo, 

as brasileiras chegaram ao 
quinto no primeiro minuto 
de bola rolando, com Fê 
Palermo, de cabeça, com-
pletando a cobrança de 
escanteio de Duda Sam-
paio pela direita. Aos três, 
Duda Sampaio foi der-
rubada na área e sofreu 
pênalti, cobrado e con-
vertido por Adriana (que 
entrou no lugar de Duda 
Francelino). Em ritmo 
bem mais lento, a seleção 
canarinho se manteve 
no ataque, mas sem criar 
muitos lances de perigo.

No outro confronto do 
Grupo B, a Argentina der-
rotou a Venezuela por 1 
a 0, no Estádio Centená-
rio, em Armenia. O gol da 
atacante Florencia Bonse-
gundo, aos 17 minutos da 
etapa final, valeu às argen-
tinas, com nove pontos, a 
segunda vaga da chave 
às semifinais, para enca-
rar a anfitriã Colômbia 
na segunda-feira (25), às 
21h, em Bucaramanga. Às 
venezuelanas, que estag-
naram nos seis pontos, 
resta a disputa do quinto 
lugar no domingo (24) 
diante do Chile, às 21h, 
novamente em Armenia. 
O confronto é classifica-
tório para a repescagem 
da Copa do Mundo.

Com várias 
reservas em 
campo, trio de 
Dudas lidera 
goleada 
por 6 a 0
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A equipe brasileira finalizou o Grupo B com quatro vitórias em quatro jogos, 12 pontos somados
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