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Vasco joga 

mal e perde 
para o 

Vila Nova, 
lanterna da 

Série B
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Vice-governador, 
que já foi 
deputado 
estadual por dois 
mandatos, tem 
apoio do prefeito 
Zezinho Vieira, 
anfitrião do 
evento que inicia 
lançamentos em 
quatro municípios 
do interior do 
estado  
política |  3

A Prefeitura 
de Aparecida 

de Goiânia, 
por meio da 

Secretaria de 
Trabalho, oferta, 

nesta semana, 
571 vagas de 

emprego 
em diversas 

áreas e 
empresas na 

cidade  
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no sul Goiano oportunidades

Lideranças prestigiam Lançamento 
de pré-candidatura de LincoLn tejota

aparecida oferta 571 
vagas de emprego

São disponibilizados diversos canais de acesso aos atendimentos, como portal, aplicativo, 
totens  de autoatendimento e balcões com interação presencial

Governo  |   6

aGilidade

programa expresso disponibiLiza 110 
serviços compLetamente digitais
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confirmados 

Ciro Gomes (PdT) foi o primeiro can-
didato confirmado, já na abertura do 
prazo para a realização das conven-
ções partidárias. Segue conversando 
para tentar arrumar alguma aliança até 
o dia 5. É improvável. lula (PT), André 
janones (Avante), léo Péricles (uP) e 
jair Bolsonaro (Pl) são os outros qua-
tro que fecharam a semana na mesma 
condição. São esperados 12 postulan-
tes confirmados até o final do prazo, no 
início do mês que vem. A maior novida-
de, no entanto, foi a homologação da 
primeira federação partidária, formada 
por PSol e Rede. já está valenda ainda 
outra formada por PT, PV e PCdoB. 

rachados 
Protagonistas na proposta de terceira 
via, PSdB e MdB chegam à semana da 
convenção rachados pelos interesses 
regionais. o MdB, que lançou Simone 
Tebet, enfrenta resistência interna de 11 
diretórios estaduais, que querem rifar 
a senadora e apoiar lula já no primeiro 
turno. Promete judicializar a questão. 
o grupo, liderado por Renan Calheiros, 
quer mais tempo para tentar discutir o 
assunto internamente. o normal é não 
conseguir êxito. já o PSdB vem anun-
ciando alianças que contrariam o acordo 
nacional em estados estratégicos. 

perdas para o favorito

o governador Ronaldo Caiado (uB) teve 
que aprofundar a conversa sobre o lança-
mento de candidaturas ao Senado. duas 
coisas estão claras: não há possibilidade 
de fechamento de chapa, com lança-
mento de um nome apenas para andar 
ao lado do governador na campanha. o 
segundo é que, mesmo com as candi-
daturas avulsas, três é o número-limite 
para esssa estratégia. Alexandre Baldy 
(PP) e delegado Waldir (uB) já toparam 
a candidatura avulsa e estão trabalhando 

em busca de apoio no interior. há cerca 
de um mês, joão Campos (Republicanos) 
abandonou a base e formou chapa com 
Gustavo Mendanha (Patriota). A dúvida 
agora é com o destino do PSC de luiz do 
Carmo e do PSd de lisauer Vieira (foto). 
estão mais longe da chapa governista, 
neste momento. 

marconi se viabiliza?
 o ex-governador Marconi Perillo (PSdB) 
continua se movimentando em busca da 
quinta candidatura ao Palácio das esme-
raldas. A maior aposta, no momento, é 
o fechamento de aliança nacional para 
a formação de palanque conjunto com 
Lula em Goiás, o que será definido nesta 
semana as conversas estão bem adianta-
das. enquanto isso, Marconi conseguiu a 
adesão do Cidadania e do Pros e pode se 
beneficiar da insatisfação na formação de 
chapa para o Senado na base governista. 
Se conseguir bater o martelo, Marconi 
pode ter até dez partidos na sua coliga-
ção. Se não conseguir fica com estrutura 
pequena. 

mendanha quer 
mais vice
o Patriota deixou para o dia 5 a con-
venção que vai homologar a chapa e as 
alianças para outubro. Com a vaga de 
vice ainda em aberto, a sigla ainda ten-
ta atrair novos aliados, para engordar o 
tempo de propaganda no rádio e na TV, 
além de ganhar defensores no interior, 
onde o candidato é mais desconhecido. É 
improvável, mas será tentado até o últi-
mo momento. 

psdb sem rumo
os tucanos estão desde já no divã, en-
xergando encolhimento maior da sigla 
neste ano. A prioridade é a manutenção 
do governo de SP, que hoje está distan-
te e que levou a conversas com núcleos 
bolsonaristas. No Rio, o ex-prefeito César 
Maia está na vice do lulista Marcelo Frei-
xo (PSB). No Rio Grande do Sul, demo-
rou mas conseguiu o apoio do MdB para 
concorrer em melhores condições com 
eduardo leite. Assim, por mais que pare-
ça estranha, qualquer coisa parece viável. 
Inclusive a aliança lula-Marconi, que será 
definida pelas direções nacionais de PT e 
PSdB.

vítor hugo na frente

entre os pré-candidatos a governa-
dor com maior estrutura e mais bem 
colocados nas pesquisas, o deputa-
do Vítor hugo (Pl) será o primeiro a 
confirmar a pretensão em convenção. 

Será na sexta, 29, com a presença do 
presidente jair Bolsonaro. Ronaldo 
Caiado (uB), mesmo com apoio pre-
sidencial, há muita dificuldade em re-
petir os acordos nacionais em Goiás. 
A vice ainda está em aberto. 

Última hora
Ronaldo Caiado (uB), Gustavo Menda-
nha (Patriota) e Marconi Perillo (PSdB) 
só vão para a convenção em 5 de agos-
to, último dia para as convenções. Tudo 
em nome das com versas que foram in-
tensificadas na semana passada. 

bolsonaro quer rédeas
o presidente jair Bolsonaro (Pl), em 
seu discurso na convenção do partido, 
no Rio, tenta retomar a pauta do dis-
curso eleitoral. Voltou a falar de urnas, 
de perseguição, onvocou a militância 
para manifestações em 7 de setembro, 
mas reservou espaço generoso para 
afalar de ações do governo, especial-
mente a distribuição de dinheiro, atra-
vés dos novos programas sociais. 

dois que fogem
Parece jogo combinado. Mas lula e 
Bolsonaro estão se negando a par-
ticipar de sabatinas organizadas por 
veículos de imprensa. Pelos critérios 
adotas até agora, o espaço vem sen-
do ocupado por Ciro Gomes, Simone 
Tebet, André janones e luciano Bivar. 
lula e Bolsonaro dão a nítida impres-
são de que estão se guardando para 
quando o Carnaval chegar. No caso, o 
Carnaval é o segundo turno. 

pode desistir? 
Chamou a atenção a declaração de An-
dré janones na convenção do Avante. 
ele diz que so a elaboração do seu pla-
no de governo já valeu toda a campa-
nha. Considera um documento comple-
to para o início do trabakgim em caso 
de eleição. Por outro lado, janones foi 
vítima de dois boatos. o primeiro, de 
que poderia indicar o vice na chapa de 
reeleição do governador Romeu Zma 
(Novo). o segundo, que poderia desis-
tir, com o compromisso de que o plano 
fosse incorporado por outro candidato, 
hoje mais bem colocado nas pesquisas. 

vítor oscila nas 
pesquisas
Foram três levantamentos divulga-
dos nos últimos dez dias, mostrando 
oscilações, que costumam ser enca-
rados como efeitos das metodologias 
utilizadas. Chamou a atenção a dis-
crepância dos índices obtidos por Ví-
tor hugo, que oscila entre 3% e 11%, 
sempre na quarta colocação. 

nada contra as urnas

Apesar da grita do líder e do seu pessoal, 
ainda não há registro de fraude nas ur-
nas eletrônicas brasileiras. Que, por sinal, 
foram valorizadas depois dos novos ata-
ques recebidos na semana passada. 

todos sobem
Com os números diferentes, as pesquisas 
viraram arma de propaganda de pré-can-
didatos que precisam reforçar alguma posi-
ção, neste momento. Não é novidade. 

zema quer mudar novo
Fechando a primeira gestão do Novo no 
Brasil, o governador de Minas Geraes, 
Romeu Zema, está defendendo uma mu-
dança na postura do partido. Na opinião 
dele, é importante manter as normas 
que marcaram a vida da sigla até agora, 
mas é bom também se abrir para a mon-
tagem  de alianças. em Goiás, edigar di-
niz foi confirmado em convenção do par-
tido como candidato a governador, com 
leonardo Rizzo concorrendo ao Senado. 

vila é vila

Tudo quase na mesma, mas a nação colorada 
teve duas alegrias no final de semana. Pri-
meiro, ao vencer o poderoso Vasco no Serra 
dourada. Ainda lanterna, o time ganha novo 
ânimo para jogar contra o Novorizontino, 
quando pode passar a lanterna para outro 
time. depois, contra o Ituano para sair da 
zona de rebaixamento. No futebol feminino, 
o Vila Nova passou pelo Toledo e está nas se-
mifinais da Série A3. Com isso, o time garantiu 
o acesso para participar pela primeira vez, da 
Segundona nacional, no ano que vem. 

por que?
um candidato da oposição pode que-
brar a tradição e formar a maior coliga-
ção deste ano em Goiás.

“É inútil fechar os olhos à 
realidade. Se o fizermos, a realidade 

abrirá as nossas pálpebras e nos 
imporá a sua presença”   (J.K.)
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meio ambiente

Em Aruanã, governador Ronaldo Caiado recebe 
atletas na chegada da 29ª Caminhada Ecológica

na tarde deste sába-
do (23/07), o gover-
nador Ronaldo Caia-

do acompanhou a chegada 
dos 22 atletas da Cami-
nhada Ecológica, no trevo 
de Aruanã, município do 
Noroeste de Goiás. Após 
310 quilômetros percorri-
dos desde o início do itine-
rário em Trindade, o grupo 
finalizou o trajeto nas mar-
gens do Rio Araguaia. A ini-
ciativa está na 29ª edição 
e voltou a ser realizada 
após anos de interrupção 
em razão da pandemia 
por coronavírus.

“Trazem esse sentimen-
to de que todos devem 
cuidar para que o meio 
ambiente seja cada vez 
mais rico em água”, afir-
mou o governador Ronal-

do Caiado. “É importante 
a conscientização e levar 
esse sentimento junto 
a uma geração. Isso faz 
parte do desenvolvimen-
to do País”, defendeu. 

Os participantes percor-
reram, em média, 60 quilô-
metros por dia com para-
das e ações em 10 cidades: 
Goianira, Brazabrantes, 
Caturaí, Inhumas, Itauçu, 
Itaberaí, Goiás, Faina, Ara-
guapaz e Aruanã. O projeto 
é uma iniciativa do jornal 
O Popular, em parceria 
com a Federação do Co-
mércio do Estado de Goi-
ás (Fecomércio) e o Sesc-
-Senac Goiás. O objetivo 
é chamar atenção para a 
necessidade de preserva-
ção do bioma Cerrado.

“Goiás é de uma natu-

reza pulsante. A gente tem 
que preservar e entender 
isso”, destacou o presiden-
te da Agência Estadual 
de Turismo (Goiás Turis-
mo), Fabrício Amaral. O 
auxiliar do Governo de 
Goiás reforçou o sucesso 
da temporada turística 
no Rio Araguaia neste 
ano. “Até o presente mo-
mento bateu recorde de 

público. É um verdadei-
ro destino turístico dos 
goianos”, acrescentou.

Nas ruas de Aruanã, os 
integrantes da Caminhada 
Ecológica foram recebi-
dos pelos moradores que 
festejaram a passagem do 
grupo. O comerciante Jura-
ci Rodrigues da Silva, um 
dos atletas, está em sua 
quarta Caminhada Ecoló-

gica e define a conclusão 
do trajeto como um mo-
mento de superação. “É 
muito desgastante, mas 
com o esforço de toda a 
equipe, a gente conse-
gue fazer”, avaliou. 

Estiveram presentes o 
secretário de Estado de Es-
porte e Lazer, Henderson 
Rodrigues; o comandante 
da 48ª Operação Férias 

Turista Seguro do Corpo de 
Bombeiros Militar do Esta-
do de Goiás, Tenente-Co-
ronel Amilton de Souza; o 
deputado federal Zacha-
rias Calil; o deputado es-
tadual Francisco Oliveira; 
os prefeitos Hermano de 
Carvalho (Aruanã) e Mar-
den Júnior (Trindade); o ex-
-prefeito de Trindade, Jânio 
Darrot; e colaboradores.

Após dois anos, grupo volta a 
fazer percurso de 310 quilômetros 
entre Trindade e o Rio Araguaia. 
Atletas buscam conscientizar 
sobre preservação do Cerrado 
e passou por dez municípios
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Atletas são recebidos pelo governador Ronaldo Caiado, em Aruanã: “Todos devem cuidar para que o meio ambiente seja rico em água

eleições 2022

Lideranças do Sul Goiano prestigiam lançamento 
de pré-candidatura de Lincoln Tejota, em Goiatuba

O vice-governador Lincoln 
Tejota (UB) lançou, neste sá-
bado (23/07), em Goiatuba, 
no Sul Goiano, sua pré-can-
didatura a deputado esta-
dual. Ele, que já foi ocupou 
este cargo por dois man-
datos, chegou ao evento 
acompanhado do prefeito 
do município, Zezinho Vieira 
(PP), e da prefeita de Edea-
lina, Cristina Leandro (UB), e 
de vereadores de diversos 
municípios da região. 

“Vamos para mais esse 
desafio. Onde tiver, mesmo 
que seja uma só pessoa, em 
qualquer que seja a região 
de Goiás, nós iremos lá para 
buscar apoio”, disse Lincoln às 

lideranças presentes. 
O vice-governador elen-

cou seu trabalho pelos mu-
nicípios, como deputado es-
tadual e, agora, no governo 
estadual. “Sempre ao lado 
do nosso governador Ro-
naldo Caiado, que me con-
cedeu a honra de ser o vice-
-governador mais jovem do 
Brasil e de poder trabalhar 
mais uma vez por todo o 
nosso estado de Goiás.”

Segundo ele, neste pri-
meiro momento, é hora de 
conversar com as pessoas 
que representam suas regi-
ões. “Nunca fiz mandato dis-
tante das pessoas. Venho de 
uma família que tem como 

especialidade cuidar de pes-
soas”, disse Lincoln, ao res-
saltar que um de seus focos 
enquanto homem público é 
trabalhar para atrair para a 
política outras pessoas que 
também se preocupam com 
o bem-estar da população.  

Este foi o primeiro de 
quatro eventos que serão 
realizados no interior do es-
tado para o lançamento de 
pré-candidatura. Os próxi-
mos serão em Ceres, no Vale 
do São Patrício; na cidade 

de Goiás, no Noroeste e Vale 
do Araguaia; e em Alto Pa-
raíso de Goiás, no Nordeste 
Goiano. A pré-candidatura 
foi lançada também em 
Goiânia, no início deste mês. 

O prefeito Zezinho fa-
lou das dificuldades dos 
municípios, sobretudo o de 
Goiatuba, e que, para che-
gar ao nível que está hoje, 
foi essencial o apoio de 
Lincoln enquanto deputa-
do, e também como vice-
-governador. “Para todas 

as demandas de Goiatuba 
no governo tínhamos um 
representante lá, o Lincoln. 
Sempre tivemos com ele 
uma grande parceria.”

Sobre a pré-candidatura 
de Lincoln a deputado esta-
dual, o prefeito Zezinho res-
saltou que a cidade se sentiu 
honrada por sediar o evento 
do Sul Goiano. “Estamos fir-
mes com você, abraçamos 
sua pré-candidatura.”

A prefeita de Edealina, 
Cristina Leandro, relembrou 
os apoios recebidos por seu 
município. “Gratidão é algo 
nobre, e muito sou grata ao 
vice-governador por ter es-
tado sempre ao meu lado, ao 
lado de Edealina, que sempre 
terá gratidão”, disse ela. 

Vereador por Goiatuba, 
Rogério Conga ressaltou 
que foi por meio do traba-
lho que Lincoln conquistou 
os apoios na cidade e em 
todas as regiões de Goiás. 
“Sempre que levamos as 

demandas estaduais, pro-
curamos o vice-governador, 
e as coisas se resolvem, nas 
mais diversas áreas.”

Também vereador no mu-
nicípio, André Luiz do Rodeio 
definiu Lincoln como um po-
lítico “jovem, dinâmico, caris-
mático e inteligente”. “Exem-
plo de gestor. Precisamos de 
políticos assim, que olham 
pelos municípios, pelas pes-
soas”, disse ele. 

Da vizinha Caldas Novas, o 
vereador Josiel dos Cachorros, 
que se dedica à proteção ani-
mal, agradeceu a Lincoln pelo 
apoio à saúde da população 
do município e também à 
saúde animal. “Vamos con-
seguir apoios em Caldas 
Novas para Lincoln, em re-
tribuição a tudo que ele fez 
e faz”, garantiu o vereador. 

“Temos que apoiar pes-
soas que trabalham pelos 
nossos municípios”, ressaltou 
o também vereador Arildo de 
Lima, de Vicentinópolis. 
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Vice-governador e pré-candidato a deputado estadual, Lincoln Tejota 
tem apoio, dentre outros, do prefeito de Goiatuba, Zezinho Vieira

Vice-governador, que já foi deputado 
estadual por dois mandatos, tem apoio 
do prefeito Zezinho Vieira, anfitrião 
do evento que inicia lançamentos em 
quatro municípios do interior do estado
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anápolis

Em meio a mudanças na política de preços 
dos combustíveis, Procon fiscaliza postos

o Procon Anápolis re-
alizou, nos dias 11 e 
12 de julho, um le-

vantamento de preços em 
16 postos de combustível 
da cidade. O litro de eta-
nol foi o que apresentou 
a maior variação (12,78%), 
com menor preço encon-
trado a R$ 4,07 e o maior 
a R$ 4,59. O diesel comum 
teve a segunda maior di-
ferença (9,27%), com valor 
entre R$ 7,15 e R$ 7,79. Em 
seguida está o óleo diesel 
S10, que apresentou varia-
ção de 8,83%, com preços 
entre R$ 7,25 e R$ 7,89.

A gasolina aditivada 
teve a menor variação 
(3,45%), com menor preço 
encontrado a R$ 5,79 e o 
maior a R$ 5,99. Os pre-
ços refletem a realidade 
praticada no momento da 
coleta, podendo sofrer va-
riações para mais ou para 
menos, já que tais produ-
tos não são tabelados. O 

órgão atua na fiscaliza-
ção dos valores cobrados 
nos postos de combus-
tível do município para 
resguardar o consumidor 
anapolino de práticas de 
preços abusivos.

“Atualmente o Procon, 
por meio de seu depar-
tamento de fiscalização, 
está em operação de 
adequação dos postos 
com o Decreto Federal 
n° 11.121/2022, que de-
termina que os estabe-
lecimentos informem ao 
consumidor os valores 
cobrados na data de re-
dução do ICMS, podendo 
compreender a econo-
mia que está fazendo ao 
abastecer naquele forne-
cedor”, ressalta o gerente 
de fiscalização do Procon 
Anápolis, Henrique Oli-
veira Martins.

O órgão orienta que os 
consumidores devem ter 
o hábito de pesquisar os 

preços dos produtos an-
tes de realizar qualquer 
compra. Esse cuidado 
é necessário devido às 
grandes variações de pre-
ço de um estabelecimen-
to para o outro.

Gás de cozinha
O Procon Anápolis 

também pesquisou quan-
to o consumidor anapo-
lino está pagando pelo 
gás de cozinha. De acor-

do com levantamento do 
órgão, realizado entre os 
dias 18 e 19 de julho, em 
oito estabelecimentos da 
cidade, o botijão de 13 
quilos, quando comercia-
lizado no próprio local, 
sofreu variação de 19%, 
com valor oscilando entre 
R$ 105 e R$ 125. Já para 
receber em domicílio, o 
valor do mesmo produto 
variou entre R$ 115 e R$ 
130 (diferença de 13%).

Já o cilindro de 20 qui-
los, com entrega em do-
micílio, sofreu variação 
de 14%, com preço entre 
R$ 175 e R$ 200. O cilin-
dro de 45 quilos, entregue 
em casa, sofreu variação 
de 10%, com preço entre 
R$ 410 e R$ 450. Duran-
te o levantamento, foram 
coletados preços à vista e 
pagamentos com cartão 
de crédito, que sofreram 
acréscimo de R$ 5 em al-

guns estabelecimentos.
Os galões de água mi-

neral de 20 litros também 
apresentaram variação en-
tre as distribuidoras. A por-
centagem de diferença en-
contrada foi de 60%, sendo 
R$ 10 o menor valor e R$ 
16 o maior, com entrega 
em domicílio. Para confe-
rir as duas pesquisas na 
íntegra, consulte https://
www.anapolis.go.gov.br/
pesquisas-procon/.

levantamento realizado em julho tem 
propósito de incentivar consumidores 
a economizar no ato da compra
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A gasolina aditivada teve a menor variação (3,45%), com menor preço encontrado a R$ 5,79 e o maior a R$ 5,99

oportunidades

Aparecida oferta 571 vagas de emprego nesta semana

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

Entre as principais va-
gas estão 52 para auxiliar 

de logística, 32 para aju-
dante de carga e descar-
ga, 20 para pessoas com 
deficiência, 50 para mo-
torista de caminhão. 

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

de agendamento.
De segunda a sexta, o 

interessado pode com-
parecer presencialmen-

te a uma das unidades 
SAC do Centro, SAC Cida-
de Administrativa, SAC 
Parque Flamboyant, SAC 

Vila Brasília, SAC Cidade 
Livre, SAC Veiga Jardim 
e SAC Polo Empresarial, 
além das lojas do SAC 
instaladas no Vapt-Vupt 
Garavelo e Vapt-Vupt 
Buriti Shopping com os 
documentos pessoais 
necessários.

O trabalhador deve 
apresentar os seguintes 
documentos pessoais: RG, 
CPF, carteira de trabalho, 
comprovante de endereço 
e informar um telefone 
para contato. Caso exista 
vaga disponível no seu 
perfil, o trabalhador rece-
berá uma carta de enca-
minhamento para realizar 

a entrevista de emprego 
na empresa contratante. 
Se não encontrar a vaga, o 
interessado pode acessar 
o site novamente, pois as 
oportunidades são atua-
lizadas diariamente pela 
Central de Captação de 
Vagas. Informações pelo 
telefone (62) 9 9194-3491.

Além disso, a Prefeitura 
de Aparecida também está 
disponível para os empre-
sários que buscam mão de 
obra para suas empresas. 
O número de WhatsApp 
disponível para as empre-
sas realizarem o cadastro 
das vagas de emprego é 
(62) 9 9297-4113.
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Para concorrer às vagas, acesse: http://transparencia.
aparecida.go.gov.br/portal-transparencia/p/services/
gestaomunicipal/secretariaseorgaos/unidadessac/

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por 
meio da Secretaria de Trabalho, oferta, 
nesta semana, 571 vagas de emprego 
em diversas áreas e empresas na cidade
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Festival Burger time
A premiação da 2ª edição do Festival Burger Time - que revelará 
o hambúrguer e sanduíche mais bem votados da região 
metropolitana de Goiânia (Go) -, será realizada nesta segunda-
feira, dia 25 de julho, às 19 horas, no Sesc Faiçalville, em evento 
fechado para convidados. Com a presença de participantes 
e jurados, a cerimônia celebrará o sucesso desta edição, que 
recebeu mais de 7 mil votos e alcançou mais de 30 mil sanduíches 
vendidos. o festival tem como objetivo fomentar e apoiar os 
estabelecimentos participantes, por meio da capacitação e 
valorização desses locais, e também busca consonância com o 
turismo no estado de Goiás, como instrumento de promoção da 
gastronomia goiana, por meio da valorização de bens culturais. 
Público e jurados puderam visitar os 48 estabelecimentos 
participantes, no período de 17 de junho a 3 de julho de 2022, e 
saborear os hambúrgueres e sanduíches, de acordo com duas 
categorias: hamburgueria e pit dogs. Para participar, cada 

estabelecimento teve de criar uma receita inédita de sanduíche, 
no caso de pit dogs, ou de hambúrguer, para hamburguerias, 
bares e restaurantes, e inserir no cardápio da casa. A votação foi 
feita por meio de QR Code, disponível no display de mesa nos 
estabelecimentos ou pelo site: www.festivalburgertime.com.br. 

vagas de emprego 
Atualmente com mais de  1.500 colaboradores, o Grupo Fujioka 
está hoje entre as 100 maiores empresas do Brasil e segue 
contratando no Centro-oeste. Neste mês o grupo anunciou 
a abertura de mais de 60 vagas de trabalho em Goiânia e 
região. São vagas para: vendedores de tecnologia, fotografia, 
teleoperador(a), fotógrafa (o), marceneiro, caixa, técnico de 
informática, assistente contábil,  operador fotográfico e auxiliar 
administrativo (a). Interessados devem enviar o currículo para 
selecao@fujioka.inf.br ou entrar em contato pelo do telefone (62) 
3205.1205. Vagas são para início imediato.

o maior réveillon do Brasil  
levará alguns dos principais nomes do Axé e do Pop nacional para 
Natal, no Rio Grande do Norte. Serão 6 dias de festa, de 27 de 
dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, em mais uma edição 
do Réveillon Santé, no Aram Imirá Plaza hotel. Nomes como 
Ivete Sangalo, Claudia leitte, Alinne Rosa e luísa Sonza estão 
confirmados como atrações, com o show de Daniela Mercury 
marcando a noite da virada.
 
réveillon do grupo san
o sucesso da edição na virada de 2021 para 2022 garantiu, desta 
vez, uma estrutura ainda melhor e uma grade ainda mais diversa 
e especial, com novos nomes como Pabllo Vittar, Gloria Groove, 
ludmilla e duda Beat. este ano, a programação será alternada 
entre dois palcos a cada dia, com shows acontecendo ou na Arena 
ou na Prainha, com pés na areia. os pacotes e ingressos avulsos já 
estão à venda no www.reveillonsantenatal.com.

luan city Festival
A capital da música sertaneja foi escolhida para sediar um projeto inédito de Luan Santana. O cantor, apaixonado pela cidade, fez o lançamento do Luan City 

Festival, evento que aconteceu ontem (24) de julho, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. 
Além de Luan Santana, se apresentaram também Murilo Huff, Diego & Victor Hugo, Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai e Nilson Neto. 

1 32

4 65

7 98

Ag News Restante das fotos:  Reprodução/Instagram

Dona Ruth, Léo Mendonça e Murilo Huff Mariana Gomiero, Arleyde Caldi e David Carreira Júlio Melo e Alessandra Câmara

Dani Calabresa e Caio Martins Bruna Santana, Jan Mendanha e Izabela Cunha junior Reis, Sérgio Bianchini e dona daia

Felipe Mesquita e Dorico Reis Thiago Gaúcho, Matheus Fernandes e Renato Sertanejeiro Gui Artístico com a dupla diego e Victor hugo
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empreendedorismo
os palestrantes Gustavo Zanon, Pedro Faria e Reinaldo Zanon trazem para Goiânia, 
na noite de 28 de julho, a maior turnê nacional de empreendedorismo: o BBC (Brasil 
Business Conference) - on The Road. o Teatro Madre esperança Garrido será o palco 
de uma grande imersão sobre gestão, marketing e vendas, com técnicas que deixarão 
as empresas ainda desejadas pelo mercado. os ingressos limitados já estão disponíveis 
no site: bbcontheroad.com.br/goiania . Mais informações em @bbc.ontheroad.

empregos 1
o grupo goiano Pivot Máquinas Agrícolas e 
Sistemas de Irrigação, com mais de 30 anos 
de mercado, está com mais de 50 vagas aber-
tas para ocupação imediata, com oportuni-
dades de trabalho para as seguintes funções: 
assistentes de projetos, vendedores internos 
e externos, eletrotécnico, montadores, técni-
cos mecânicos, assistente contábil, analista 
de projetos de irrigação, analista de processos, consultor em energia solar, estoquistas, 
auxiliar de logística, consultor de pneus agrícolas e montadores de pivô para irrigação, 
coordenador de peças e especialista de AFS. Além de Goiânia, e de cidades do interior 
goiano como Cristalina, Catlão, Rio Verde, Formosa, uruaçu e Nova Crixás, onde a empresa 
acaba de inaugurar uma nova loja, a Pivot também está contratando para os municípios de 
Paracatu (MG); e luís eduardo Magalhães (BA). Além de salário, a empresa oferece vários 
benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição e seguro de vida. os interes-
sados devem acessar o site pivot.com.br e fazer cadastro no banco de talentos.

empregos 2
Atualmente com mais de  1.500 colaboradores, o Grupo Fujioka está hoje entre as 100 maiores 
empresas do Brasil e segue contratando no Centro-oeste, onde concentra sua operação para 
atender todo país de forma eficiente. Neste mês o grupo anunciou a abertura de mais de 60 va-
gas de trabalho em Goiânia e região. Todas as vagas exigem ensino médio completo, informá-
tica básica e afinidade com seguimento comercial/ vendas / atendimento ao cliente. São vagas 
para: vendedores de tecnologia, fotografia, teleoperador(a), fotógrafa (o), marceneiro, caixa, 
técnico de informática, assistente contábil,  operador fotográfico e auxiliar administrativo (a).

mobilidade elétrica 
em um cenário que revela crescimento de 47% na venda de carros eletrificados (elétricos e 
híbridos) no Brasil no primeiro semestre de 2022 em comparação ao mesmo período do ano 
passado, a Yellot sai na frente e inaugura suas duas primeiras estações de carregamento em 
Goiânia. uma no empório Prime da Avenida jamel Cecílio [foto] e outra na central de vendas da 
City Incorporadora, na Avenida Ricardo Paranhos. Comemorando os efeitos da alta demanda, o 
diretor executivo da empresa, Pedro Bouhid, espera até o fim do ano ter instalados 50 pontos 
em Goiás, em cidades como Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Caldas Novas, Pirenópolis e Valpa-
raíso de Goiás. Brasília também está na lista, com planos para em breve expandir as estações 
para eixos de viagem interestaduais, entre Minas Gerais e São Paulo. Atualmente, no estado, 
segundo a plataforma Minha Yellot, que cataloga a quantidade de carregadores elétricos, exis-
tem 27 estações públicas de carregamento, das quais 19 na capital.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e suas jurisdicio-
nadas Emater, Agrodefesa e Ceasa, promovem, de 27 a 29 de julho, evento técnico em co-
memoração à Semana Estadual da Agricultura Familiar. Voltado a produtores rurais e toda 
a sociedade, o evento deste ano será marcado por um ciclo de palestras e oficinas que serão 
oferecidos no Centro de Tecnologia e Inovação (Centrer) da Emater, em Goiânia. Com ativi-
dades 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, deriva-
dos lácteos, hortas suspensas, bioinsumos, crédito rural, comercialização e outros.
A programação visa abarcar assuntos que estão atualmente em destaque na agropecuária 
goiana, além de temas importantes para o setor familiar em Goiás. Com a Semana da Agri-
cultura Familiar, as pastas do agro cumprem a missão de contribuir para o desenvolvimento 
rural sustentável no Estado, por meio da inovação e da educação de adultos, possibilitando 
o aumento da renda e da qualidade de vida no campo.

nis final 6

Beneficiários recebem hoje Auxílio Brasil

a Caixa Econômica 
Federal paga hoje 
(25) a parcela de 

julho do Auxílio Brasil 
aos beneficiários com Nú-
mero de Inscrição Social 
(NIS) com final 6. O valor 
mínimo do benefício é 
R$ 400. As datas seguem 
o modelo do Bolsa Fa-
mília, que pagava os 
beneficiários nos dez úl-
timos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá 
consultar informações 
sobre as datas de paga-

mento, o valor do bene-
fício e a composição das 
parcelas em dois aplicati-
vos: Auxílio Brasil, desen-
volvido para o programa 

social, e o aplicativo Cai-
xa Tem, usado para acom-
panhar as contas poupan-
ça digitais do banco.

Atualmente, 17,5 mi-

lhões de famílias são aten-
didas pelo programa. No 
início do ano, três milhões 
de famílias foram incluídas 
no Auxílio Brasil. Neste 

mês, as parcelas mínimas 
ainda equivalem a R$ 400. 
De agosto a dezembro, o 
programa pagará bene-
fício mínimo de R$ 600, 
conforme emenda cons-
titucional promulgada no 
último dia 14 pelo Con-
gresso Nacional.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem 

três benefícios básicos e 
seis suplementares, que 
podem ser adicionados 
caso o beneficiário consiga 
um emprego ou tenha um 
filho que se destaque em 
competições esportivas ou 
em competições científi-
cas e acadêmicas.

Podem receber o bene-

fício as famílias com renda 
per capita (por pessoa) de 
até R$ 100, consideradas 
em situação de extrema 
pobreza, e aquelas com 
renda per capita de até R$ 
200, consideradas em con-
dição de pobreza.

Neste mês, não haverá 
o pagamento do Auxílio 
Gás, que beneficia 5,5 mi-
lhões de famílias até o fim 
de 2026. O benefício, que 
equivalia a 50% do pre-
ço médio do botijão de 
13 quilos, será retomado 
em agosto com o valor de 
100% do preço médio. Esse 
aumento vigorará até de-
zembro, conforme emenda 
constitucional promulga-
da pelo Congresso.

Valor mínimo 
para cada 
família é R$ 400
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Podem receber o benefício as famílias com renda per capita (por pessoa) de até R$ 100,00
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Programa Expresso disponibiliza 110 
serviços completamente digitais

o Expresso, plata-
forma de serviços 
digitais do Gover-

no de Goiás, oferece um 
leque de 110 serviços 
totalmente digitalizados 
por meio do portal www.
expresso.go.gov.br. 

A plataforma oferece 
serviços de diversos ór-
gãos estaduais e, cons-
tantemente, recebe novas 
funções que são disponi-
bilizadas de acordo com 
a demanda identificada 
pelos órgãos. 

Atendimentos das se-
cretarias de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), de 
Educação (Seduc), do De-
partamento Estadual de 

Trânsito de Goiás (Detran-
-GO), assim como da Com-
panhia de Saneamento 
de Goiás (Saneago), da 
Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa), 
entre outros, estão dispo-
níveis na ferramenta.

Dentre os principais 
serviços estão: emissão da 
segunda via da conta de 
água; consulta de dados 
de veículos; solicitação de 
atestado de antecedentes 
criminais; impressão de 
boletos do Ipasgo; consul-
ta de boletim escolar; con-
sulta de boletim médico de 
pacientes internados em 
leitos de terapia intensi-
va; verificação de débitos 
estaduais por CPF; agen-

damento de atendimento 
presencial no Vapt Vupt; e 
muito mais! 

Além do Expresso Web, 
o acesso aos serviços tam-
bém pode ser feito por 
meio do aplicativo Ex-
presso Goiás - disponível 

para download gratuito 
nos sistemas Android e 
iOS; pelo Expresso Totem 
- equipamento instalado 
em 116 pontos da capital 
e municípios do interior; 
Expresso Balcão - em par-
ceria com as prefeituras, 

o atendimento ocorre 
com auxílio de um servi-
dor municipal; e Expresso 
Correios - a parceria com o 
órgão federal oferece al-
gumas das interações do 
Expresso em mais de 60 
agências dos Correios. 

O programa Expres-
so foi desenvolvido por 
meio da parceria entre as 
secretarias estaduais da 
Administração (Sead), de 
Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), e da Gover-
nadoria (SGG). 

São disponibilizados diversos 
canais de acesso aos atendimentos, 
como portal, aplicativo, totens 
de autoatendimento e balcões 
com interação presencial
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Além do Expresso Web, 
o acesso aos serviços 

também pode ser feito 
por meio do aplicativo  
Expresso Goiás, dispo-

nível para download 
gratuito nos sistemas 

Android e iOS

eDucAção

Governo tem 1.950 vagas em cursos gratuitos de robótica 
dos laboratórios Include, em todas as regiões do Estado

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação 
(Sedi), está com inscrições 
abertas para os cursos gra-
tuitos de robótica dos labo-
ratórios Include. São 1.950 
vagas para jovens com ida-
de entre 12 e 20 anos matri-
culados em escola pública 
ou que possuem bolsa inte-
gral em instituição privada. 
Os interessados podem re-
alizar a matrícula pelo site 
bit.ly/inscricaooinclude e as 
aulas começam em agosto. 

Para se candidatar a 
uma das vagas é preciso 
residir na cidade em que 
o laboratório se encon-
tra. Em caso de empate, a 
classificação dos selecio-
nados obedecerá a ordem 
de inscrição. O curso é 
presencial, tem duração de 
quatro meses e é dividido 

em módulos, como Cultura 
Maker e Programação. 

Goiás é o estado com 
maior número de labora-
tórios Include do país. São 
26 unidades distribuídas 
em 23 municípios de todas 
as regiões do Estado. Cada 
uma tem 75 vagas para 
cursos de robótica, com 
metodologia e linguagem 
de software e hardware, 
desenvolvidos para a in-
clusão social e econômica 
de jovens no mundo digital. 

O secretário de Desen-
volvimento e Inovação, 
Márcio Cesar Pereira, afirma 
que os laboratórios têm re-
velado talentos com altas 
habilidades no desenvolvi-
mento de tecnologias. “As 
primeiras turmas já resulta-
ram em projetos sensacio-
nais, em que os alunos cria-
ram mecanismos com foco 

na solução de problemas 
da comunidade. O objetivo 
do programa é justamente 
este, despertar o interesse 
dos jovens e identificar apti-
dões. A partir daí, eles serão 
conduzidos para outras eta-
pas do processo que vai for-
mar os futuros profissionais 
do mercado de tecnologia”.

Os laboratórios estão 
instalados nos municípios 
de Alto Paraíso (no distrito 
de São Jorge), Anápolis, Apa-
recida de Goiânia, Aruanã, 
Caldas Novas, Catalão, Ca-
valcante, Cristalina, Goiânia 
(Jardim Novo Mundo, Se-
tor Santos Dumont, Jardim 
Guanabara), Itumbiara, Jataí, 
Luziânia, Pirenópolis, Rio 
Verde, São Luís de Montes 
Belos, Trindade, Uruana, Val-
paraíso, Porangatu, São Mi-
guel do Araguaia, Mozarlân-
dia, Monte Alegre e Mambaí. 
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Os laboratórios oferecem formação gratuita na área de robótica para alunos da rede pública e bolsistas da rede particular

oportunidades são destinadas para jovens com idade entre 
12 e 20 anos. São 26 laboratórios Includes distribuídos em 
23 municípios. Cada unidade  atende até 75 alunos por ciclo

n Inscrições: até o início das aulas, em agosto, 
pelo bit.ly/inscricaoinclude
n Total de vagas: 1.950, sendo 75 para cada unidade
n Requisitos básicos: Ter entre 12 e 20 anos, es-
tar matriculado em escolas públicas ou em escola 
particular com bolsa integral e residir na cidade 
em que o laboratório se encontra.

n Municípios contemplados: Alto Paraíso, 
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Caldas 
Novas, Catalão, Cavalcante, Cristalina, Goiânia, 
Itumbiara, jataí, luziânia, Pirenópolis, Rio Verde, 
São luís de Montes Belos, Trindade, uruana, Val-
paraíso, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Mo-
zarlândia, Monte Alegre e Mambaí. 

Cursos gratuitos de robótiCa nos laboratórios inClude
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Vasco joga mal e perde para o 
Vila Nova, lanterna da Série B

sem saber o que era 
vencer há 13 jogos na 
Série B do Brasileirão, 

o Vila Nova finalmente 
voltou a sentir o gosto do 
triunfo ao bater na tarde 
de hoje (23) o Vasco por 1 
a 0, no estádio Serra Dou-
rada, em Goiás. O zagueiro 
Rafael Donato, do Tigre, foi 
o responsável pelo gol da 
quebra do jejum. 

Apesar do resultado 
positivo, a vitória não 
mudou muito a situação 
do Tigre, que continua na 
lanterna do torneio, mas 
agora com 17 pontos. 
O Ituano, primeiro fora 
do Z4, na 16ª posição 
tem 20 pontos. O Vasco, 
por outro lado, deixou a 
vice-liderança escapar e 
agora aparece na 3ª co-
locação, com 35 pontos. 
A equipe foi ultrapassada 

pelo Grêmio, que venceu 
a Ponte Preta por 2 a 1 e 
agora tem 36.

Primeiro tempo 
sem muito jogo 

Vasco e Vila Nova fize-
ram um primeiro tempo 
morno e equilibrado no 
Serra Dourada. Apesar de 
ter maior posse de bola, 
só que na maior parte 
do tempo, trocando pas-
ses no campo de defesa, 
o Vasco não conseguia 

sair do setor. Na única 
boa oportunidade do 
time de Maurício Souza, 
Figueiredo cruzou da di-
reita, Nenê apareceu li-
vre na marca do pênalti, 
mas finalizou em cima do 
goleiro Tony. O Tigre, por 
outro lado, apenas se de-
fendeu na maior parte do 
tempo e só esboçou amea-
ças de ataque na reta final 
do primeiro tempo. Na me-
lhor chance, aos 41’, Rafael 
Donato cabeceou e parou 
em Thiago Rodrigues. 

Segundo tempo 
com surpresas 

O ditado “quem não faz, 
leva” nunca fez o sentido do 
jogo. Depois de dominar as 
pouquíssimas chances de 
gol da partida, o começo 
da segunda etapa começou 
diferente da primeira e, logo 
aos 6’, após contra-ataque 
venenoso que resultou em 
cobrança de escanteio, Ar-
thur Rezende cruzou na pri-
meira trave e Raniel cortou, 
mas a bola sobrou para Alex 

Silva, na direita, que levan-
tou na medida para Rafael 
testar da pequena área e 
abrir o placar. O Tigre, que já 
estava jogando na retranca, 
se fechou ainda mais depois 
de inaugurar o placar e im-
possibilitou qualquer chan-
ce do Trem Bala da Colina 
igualar o marcador. 

Vasco não 
consegue criar 

O Vasco apresen-
tou um time lento para 

construir jogadas e com 
pouca qualidade de pas-
ses. Mesmo não sendo 
pressionado pelo Vila 
Nova, tinha dificuldades 
em fazer a bola passar 
para o campo de ataque 
e abrir o marcador. Nas 
chances que teve, os er-
ros de passe ou a pres-
são da defesa do Tigre 
impediam a sequência 
das jogadas.

Vila Nova não sai 
da retranca 

Foram poucas as ve-
zes em que o Vila Nova 
se predispôs a sair para 
o ataque. Focado em se 
defender, a equipe co-
mandada pelo técnico 
Allan Aal mesmo sem 
pressionar com ataques, 
criou dificuldades ao 
setor ofensivo da equi-
pe carioca e optou por 
esperar momentos de 
contra-ataques para 
avançar pelo campo.

Próximos jogos O Trem 
Bala da Colina volta a 
campo na próxima quin-
ta-feira (28), às 19h, para 
encarar o CRB, no São Ja-
nuário. O Tigre vai ter uma 
semana de folga e só via-
ja no próximo sábado (30 
para enfrentar o Grêmio 
Novorizontino, no Jorge Is-
mael De Biase, às 18h30.

Cruz-Maltino teve 
atuação ruim no 
primeiro tempo, 
levou o gol no 
início da segunda 
etapa e piorou o 
desempenho com 
o passar do tempo
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Rafael Donato comemora gol marcado para o Vila Nova no jogo contra o Vasco, válido pela Série B do Brasileirão
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