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Videomonitoramento segue 
reprimindo crimes em aparecida
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Além da comemoração na Praça do Coreto, o chefe do Executivo estadual acompanhou a instalação 
simbólica da Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça e OAB
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 “mãe de todas as cidades goianas”

caiado participa das celebrações 
dos 295 anos da cidade de goiás
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CâmArA

Sabrina Garcêz apoia concurso de 
valorização de beleza da periferia

A Central Única das 
Favelas (CUFA-
-GO) está com ins-

crições abertas para um 
concurso de beleza para 
moradoras da periferia. O 
projeto de valorização da 
beleza das goianas, que 
vivem em regiões de vul-
nerabilidade social, tem o 
apoio de Sabrina Garcez 
(Republicanos), por meio 
de emenda impositiva de 
seu mandato na Câmara 
Municipal de Goiânia. 

“Gratidão da CUFA-GO 
à vereadora Sabrina”, reco-
nhece Breno Cardoso, pre-
sidente da CUFA-GO. 

De acordo com Breno, 
é fundamental que o ges-
tor público tenha pautas 
que são relevantes para 
as periferias, uma vez que 
uma ação como essa gera 
empoderamento e au-

toestima feminina, além 
de gerar oportunidades 
e uma ponte para essas 
meninas com os merca-
dos da moda e publicida-
de, possibilidade o desco-
brimento de talentos.

Sabrina é uma admi-
radora da CUFA, uma or-
ganização que atua no 
Brasil inteiro, que atua na 
área dos esportes educa-
ção, assistência emergen-
cial, capacitação e em-
preendedorismo social e 
cultura. Sobre o Top CUFA 
ela destaca que Goiânia é 
a capital da moda. “Nada 
mais justo do que a gen-
te dar oportunidade para 
as meninas da periferia, 
que não tem a chance de 
uma vitrine como essa 
para entrar no mundo da 
moda. É a democratiza-
ção das oportunidades”, 

explica Sabrina, que tem 
na valorização das mu-
lheres em condição de 
vunerabilidade uma das 
principais bandeiras de 
ação política

O Top CUFA  é um con-
curso  gratuito  que visa 
revelar talentos para o 
mercado da moda e o 
mercado publicitário. Po-
dem participar mulheres 

com idades entre 16 e 29 
anos. As inscrições vão 
até o dia 30 de julho. 

As inscrições podem 
ser feitas pela internet 
no link da CUFA-GO: 

https://cufago.com.br/
site/?page_id=3298 Além 
do desfile, o evento tam-
bém contará com apre-
sentações, oficinas cultu-
rais e muita música

Com inscrições abertas até dia 
30 de julho, certame visa revelar 
talentos para o mercado da 
moda e o mercado publicitário Di
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Nada mais justo do que a 
gente dar oportunidade 

para as meninas da 
periferia, que não 

têm a chance de uma 
vitrine como essa para 

entrar no mundo da moda”, 
disse  Garcez

AssembLeIA

Comissão de Turismo da Alego desenvolveu intensa agenda para 
colaborar com os municípios no retorno dos negócios turísticos

Atenta a essa tendência, a Co-
missão de Turismo da Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego), no desenvol-
vimento de suas competên-
cias, desempenhou papel 
importante na condução 
desse processo e conduziu 
iniciativas essenciais para 
a retomada dos negócios 
turísticos no estado na pri-
meira metade do ano. 

Presidida pelo deputado 
Coronel Adailton (PRTB), a 
comissão realizou diversas 
atividades que contribuíram 
e nortearam políticas para 
que o setor aproveitasse, 

de maneira eficaz, todas as 
oportunidades e mudanças 
que surgem nesse momen-
to em que as pessoas vol-
tam a procurar o turismo 
em Goiás. Foram visitas téc-
nicas, realizações de fóruns, 
divulgações em eventos, 
reuniões administrativas, 
palestras, entre outras ati-
vidades, por meio das quais 
o colegiado pôde, de forma 
sistematizada, colaborar 
com o setor e seus agentes. 

A exemplo, no início do 
ano de 2022, especifica-
mente no dia 31 de janeiro, 
a convite de Vanessa Leal, 

secretária de Turismo de 
Pirenópolis, o presidente 
da comissão participou da 
primeira reunião sobre o 
“Projeto de Branding, Marca 
e Identidade Visual Rota da 
Uva, Queijos e Vinhos” quan-
do aconteceu o “Workshop 
de construção do mapa 
de valor e mapeamento 
do público alvo” do proje-
to que tem o objetivo de 
valorizar os produtores de 

uva, vinho, queijos e outros 
derivados, da região. 

Em fevereiro, o colegiado 
marcou presença no Fórum 
de Turismo Pegadas no 
Cerrado, realizado em Rio 
Verde. O evento foi voltado, 
principalmente, para a reali-
zação de oficinas, por meio 
das quais os representantes 
dos municípios puderam 
expor suas dúvidas, dificul-
dades e perspectivas. A re-

gião turística “Pegadas no 
Cerrado”, assim denominada 
no Mapa Brasileiro de Re-
gionalização do Ministério 
do Turismo, conta com 17 
municípios. São eles: Jataí, 
Mineiros, Santa Rita do Ara-
guaia, Serranópolis, Cha-
padão do Céu, Rio Verde, 
Maurilândia, Turvelândia, 
Caiapônia, Piranhas, Pa-
raúna, São Luís de Mon-
tes Belos, Jandaia, Bom 
Jardim de Goiás, Baliza, 
Portelândia e Perolândia.  

O circuito conta com op-
ções de turismo de aventu-
ra, ecoturismo, tecnologia e 
cultura, além de cerca de 30 
trilhas. Riquezas naturais e 
culturais, como sítios arque-
ológicos, piscinas naturais, 
águas termais, oferta de 
hospedagem em charmo-
sas e confortáveis pousa-
das e a tradicional culiná-
ria goiana completam o 
cardápio de atrativos. 

No mês de março, com 
o mesmo intuito de in-
centivar a valorização dos 
recursos turísticos locais, 
a Comissão de Turismo 
também realizou visitas 
pelo estado, onde pode se 
reunir com lideranças e re-
presentantes da sociedade 
no município de Cristali-
na, onde fica localizada a 
Pedra Chapéu do Sol, um 
cartão postal da cidade e 
umas das maravilhas de 
Goiás; e também no exte-
rior, onde a comissão este-
ve presente, entre os dias 
16 a 20 de março, na 31ª 
edição da Bolsa de Turis-
mo de Lisboa, uma das 
maiores feiras de Turismo 
da Europa. Na ocasião, 
Coronel Adailton realizou 
visitas técnicas, no intui-
to de conhecer, avaliar e 
vivenciar as experiências 
em diversos destinos tu-
rísticos de Portugal. 
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A comissão é presidida pelo deputado Coronel Adailton (PRTB)

um dos setores mais afetados pela 
pandemia de covid-19, o turismo, 
enfim, já sente a retomada das viagens 
e o crescimento das atividades neste 
primeiro semestre de 2022

Nada mais justo do que a 
gente dar oportunidade 

para as meninas da 
periferia, que não 

têm a chance de uma 
vitrine como essa para 

entrar no mundo da moda”, 
disse  Garcez

Nada mais justo do que a 
gente dar oportunidade 

para as meninas da 
periferia, que não 

têm a chance de uma 
vitrine como essa para 

entrar no mundo da moda”, 
disse  Garcez



3terça-feira, 26 de julho de 2022 Política

 “mãe de todas as cidades goianas”

Caiado participa das celebrações 
dos 295 anos da cidade de Goiás

descrita pelo go-
vernador Ronaldo 
Caiado como a 

“mãe de todas as cida-
des goianas”, a cidade 
de Goiás completa nes-
ta segunda-feira (25/07) 
295 anos de sua funda-
ção. A data, que também 
marca a transferência 
simbólica da capital do 
Estado para o municí-
pio, foi comemorada em 
festa com música, bolo e 
parabéns, em uma sole-
nidade prestigiada por 
autoridades e população 
em geral, na Praça do 
Coreto, no Centro. 

“Essa cidade é especial, 
tem luminosidade própria 
e o carinho de todas as ou-
tras em Goiás”, disse o go-
vernador, acompanhado 
da presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais 
do Estado (GPS), primei-
ra-dama Gracinha Caiado.

A mudança temporária 
da capital para Goiás não 
foi realizada nos últimos 
dois anos em função da 
pandemia de Covid-19. O 
retorno do evento foi ce-
lebrado pela população e 
pelas autoridades do mu-
nicípio. “Para nós, é muito 
gratificante e honroso es-
tarmos hoje na capital do 
Estado”, disse o prefeito da 
cidade, Aderson Gouvea. 

Além da comemoração 
na Praça do Coreto, o che-
fe do Executivo estadual 
acompanhou a instalação 
simbólica de poderes, ór-
gãos e unidades do Gover-
no de Goiás no município. 
Ele conheceu a estrutura 
do Fórum e seguiu para 
a Casa de Fundição, onde 
foi instalada a sede do Mi-
nistério Público. O procu-
rador-geral de Justiça de 
Goiás, Aylton Vechi, come-
morou a casa cheia e dis-
se que a instituição está 
sempre de portas abertas 
para receber a todos. “Isso 

significa respeito à auto-
nomia e independência 
dos órgãos e poderes”, 
ressaltou Vechi.

A Defensoria Pública 
do Estado (DPE) também 
foi simbolicamente insta-
lada na cidade de Goiás, 
levando ao município as 
Vans dos Direitos, com 
atendimento gratuito à 
população, sem necessi-
dade de agendamento. 
Entre os serviços disponí-
veis: reconhecimento de 
paternidade ou materni-
dade, divórcio, dissolução 
de união estável, pensão 

alimentícia e segunda via 
de Certidão de Nascimen-
to, casamento ou óbito. 

Também foi assinado 
um termo de cooperação 
técnica, entre o Governo 
de Goiás e a DPE, que 
amplia o atendimento 
de assistência jurídica 
integral e gratuita a ado-
lescentes e jovens que 
cumprem medidas socio-
educativas no município 
goiano de Luziânia. 

“Como gestores pú-
blicos, tenhamos a meta 
de tocar o coração das 
pessoas”, disse o defen-

sor público-geral do Es-
tado, Domilson Rabelo. 
Para o desembargador 
Luiz Carlos Vieira Braga, 
o Poder Judiciário vela 
pelo cidadão. “Isso só é 
possível porque temos 
o atendimento, a soli-
dariedade e as mãos es-
tendidas do Estado e de 
todos que compõem o 
sistema de justiça”.

Ronaldo Caiado parti-
cipou ainda da instalação 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) em Goiás, 
na sede da entidade no 
município. “Pela primei-

ra vez, em um gesto de 
engrandecer ainda mais 
esse momento, temos a 
presença da OAB”, res-
saltou o governador. O 
presidente da entidade, 
Rafael Lara, lembrou que 
a cidade de Goiás, em 
1931, sediou sua primeira 
diretoria, que foi trans-
ferida para Goiânia, em 
1937, com a transferência 
da Capital. “Mas 85 anos 
depois, estamos de volta 
a Goiás e estaremos aqui 
nos anos seguintes. É um 
compromisso com nossa 
história”, reforçou 

Além da comemoração na Praça do 
Coreto, o chefe do executivo estadual 
acompanhou a instalação simbólica 
da defensoria Pública, Ministério 
Público, Tribunal de justiça e oAB

 Lu
ca

s D
ie

ne
r e

 Jú
ni

or
 G

ui
m

ar
ãe

s

Governador Ronaldo Caiado durante celebrações dos 295 anos da cidade de Goiás 

Parlamentar

Educação é a grande ferramenta para mudar 
Goiás e o Brasil, diz Glaustin

Apoiador de primeira hora 
do trabalho da Secretaria 
de Estado da Educação 
(Seduc), o deputado fe-
deral Glaustin da Fokus 
(PSC-GO) ressaltou nes-
ta segunda-feira (25), em 
entrevista à rádio Sucesso 
FM 98,3, o quanto priorizar 
a área pode fazer diferen-
ça no futuro de Goiás e das 
próximas gerações.

“Sempre acreditei na 
educação como a grande 
ferramenta para desen-
volver cidadãos atuantes 
e também qualificar uma 
força de trabalho capaz de 

construir um Brasil mais 
democrático e justo”, disse 
Glaustin. “Em casa, antes 
mesmo de entrar na vida 
pública, eu já colocava 
isso para os meus filhos. E 
assim que me tornei po-
lítico, me perguntei como 
eu poderia ajudar nessa 
missão de mudar Goiás 
a partir das escolas. Des-
de então, esse esforço se 
traduz nos R$ 55 milhões 
que destinei ao ensino e 
também na minha atua-
ção legislativa em defesa 
dos estudantes e da valo-
rização dos professores.”

O deputado atribui seu 
envolvimento crescente 
na reestruturação da rede 
pública do estado à sinto-
nia profissional com a se-
cretária da Educação, Fáti-
ma Gavioli. “Eu me lembro 
claramente de chegar em 
uma escola de Mundo 
Novo em uma época de 
muita chuva, lá no início 
de 2019, e dar de cara com 
uma sala cheia de goteiras 
pelo teto, situação que for-
çava os alunos a afastarem 
as carteiras para conseguir 
estudar”, afirmou. “Nós li-
gamos praticamente na 

hora para a Fátima, que 
tinha acabado de chegar a 
Goiás, vinda de Rondônia, e 
depois de sete dias aquela 
unidade já estava total-
mente recuperada!”

Segundo Glaustin, ao 
participar da transição 
para o atual governo es-
tadual, conheceu escolas 
“em estado muito crítico” 
em cidades como Apareci-
da de Goiânia, “onde dava 
medo até de entrar, porque 
placas e telhas poderiam 
cair nas pessoas a qual-
quer momento”. Diante 
dessas recordações, o de-

putado elogiou a marca de 
R$ 4 bilhões investidos na 
Seduc durante a gestão do 
governador Ronaldo Caiado, 
com impactos positivos tan-
to em infraestrutura quanto 
na qualidade do ensino em 
todas as regiões de Goiás.

“Eu tenho convivido 
com vários professores, 
gestores de escolas e co-
ordenadores regionais, 
que fazem questão de me 

mostrar na prática cada 
avanço, verdadeiros sinais 
da responsabilidade com a 
qual a Seduc conduz esse 
trabalho”, apontou Glaus-
tin, ao destacar, ainda, as 
notas obtidas pelos estu-
dantes goianos no Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), le-
vantamento do Ministério 
da Educação que avalia a 
qualidade da rede pública.
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Deputado federal Glaustin da Fokus (PSC-GO) 

deputado federal destacou, em entrevista à rádio Sucesso FM, a evolução em 
infraestrutura e qualidade de ensino nas escolas públicas estaduais desde 2019
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segurança pública

Videomonitoramento segue 
reprimindo crimes em Aparecida

as câmeras de vide-
omonitoramento 
operadas pela Pre-

feitura de Aparecida de 
Goiânia seguem ajudando 
a elucidar crimes e prote-
ger bens públicos e priva-
dos da população. Numa 
das ocorrências mais re-
centes, a combinação entre 
a vigilância eletrônica e o 
patrulhamento da Guarda 
Civil Municipal (GCM) re-
sultou na recuperação de 
um carro de passeio fur-
tado, que foi interceptado 
momentos depois do aler-
ta emitido pelo sistema de 
leitura de placas.

O fato ocorreu na sema-
na passada, no setor Jardim 
Cristalino. A partir de ima-
gens transmitidas em tem-

po real no Centro de Inte-
ligência Tecnológica (CIT), 
agentes da GCM respon-
sáveis pelo videomonito-
ramento acionaram duas 
viaturas da Guarda, que 
pararam o condutor do 
carro nas proximidades 
de um grande hipermer-
cado da região.

Durante a abordagem, 
as equipes constataram 
que o motorista suspei-
to tinha passagem na 
polícia pelo crime de re-
ceptação. Ele foi então 
detido por esse mesmo 
delito e encaminhado à 
delegacia. O carro, mo-
delo Volkswagen Gol, foi 
devolvido ao proprietário.

“Depois de terem pra-
ticamente zerado, há 

alguns anos, os crimes 
de saidinha de banco, as 
câmeras de videomonito-
ramento agora estão aju-
dando a preservar tanto 
o patrimônio público, as 
escolas, CMEIs, unidade 
de saúde e outros pré-
dios do município, como 
os bens da pessoas. Isso é 
segurança pública, é um 
dos resultados práticos 
do nosso programa Cida-

de Inteligente”, comenta 
o prefeito Vilmar Mariano.

Mais de 400 entre 650 
câmeras equipadas com 
sistema de leitura de pla-
cas e reconhecimento de 
padrões comportamentais 
adquiridas para esse vide-
omonitoramento já estão 
em funcionamento em 
Aparecida de Goiânia. A es-
timativa da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Ino-

vação é que esse número 
chegue a 500 ainda neste 
ano e que a totalidade dos 
650 equipamentos esteja 
em operação em 2023.

As centenas de câ-
meras já instaladas 
vigiam todas as vias 
de entrada e saída em 
Aparecida, bem como 
as avenidas de maior 
movimento de veículos 
e pedestres, as Unida-

des Básicas de Saúde 
(UBS’s), Unidades de 
Pronto Atendimento 
(UPA’s) e CAIS do município.

O videomonitoramen-
to – que é um dos braços 
do programa Cidade In-
teligente – será amplia-
do também com mais 2 
mil câmeras instaladas 
nos prédios de reparti-
ções das Secretarias de 
Saúde e de Educação.

Sistema sofisticado, que faz leitura 
de placas e reconhece padrões de 
comportamento, ajudou a recuperar 
um veículo que havia sido furtado; 
carro foi devolvido ao proprietário 
na semana passada
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Numa das ocorrências mais recentes, a combinação entre a vigilância eletrônica e o patrulhamento da GCM resultou na recuperação de um carro furtado

serviços

Expresso Correios está disponível em mais de 60 municípios

Um dos canais de atendi-
mento do Expresso, pro-
grama de serviços esta-
duais no formato digital, 
o Expresso Correios está 
presente em 62 agências 
dos Correios no interior 
do Estado. A iniciativa é 
fruto de parceria do Go-
verno de Goiás com a 
empresa pública. 

São disponibilizados 
serviços das secretarias de 

Estado da Economia, de 
Segurança Pública (SSP) 
e do Instituto de Assis-
tência dos Servidores Pú-
blicos do Estado de Goiás 
(Ipasgo). O atendimento é 
feito com o auxílio de um 
colaborador dos Correios.

É possível solicitar cer-
tidão negativa de débitos 
da receita estadual; aces-
sar boletos do Ipasgo e 
obter certificado de ante-

cedentes criminais, en-
tre outros serviços que 
podem ser acessados 
pelos cidadãos por meio 

da modalidade. 
Os municípios que 

contam com a modalida-
de de atendimento são: 

Água Fria de Goiás, Águas 
Lindas de Goiás, Alvorada 
do Norte, Amaralina, Ara-
guapaz, Baliza, Bonópolis, 
Buritinópolis, Cabeceiras, 
Campinaçu, Campo Lim-
po de Goiás, Campos Be-
los, Cavalcante, Colinas 
do Sul, Corumbá de Goi-
ás, Crixás, Damianópo-
lis, Diorama, Divinópolis 
de Goiás, Faina, Fazenda 
Nova, Flores de Goiás, 
Formosa, Formoso, Gua-
raíta, Guarani de Goiás, 
Guarinos, Heitoraí, Iacia-
ra, Mambaí, Matrinchã, 
Maurilândia, Monte Ale-
gre de Goiás, Montividiu 
do Norte, Morro Agudo 

de Goiás, Mundo Novo e 
Mutunópolis.

Também fazem parte 
os municípios de Nique-
lândia, Nova Crixás, Nova 
Roma, Novo Gama, Novo 
Planalto, Padre Bernardo, 
Pilar de Goiás, Porangatu, 
Posse, Santa Cruz de Goi-
ás, Santa Rita do Araguaia, 
Santa Rita do Novo Desti-
no, Santa Tereza de Goiás, 
Santa Terezinha de Goiás, 
Santo Antônio do Desco-
berto, São Domingos, São 
João D’Aliança, São Miguel 
do Araguaia, Simolândia, 
Sítio D’Abadia, Teresina de 
Goiás, Trombas, Uirapuru, 
Vila Boa e Vila Propício.

Se
ad

Com auxílio de colaboradores dos Correios, população tem acesso a 
serviços estaduais em 62 agências dos Correios no interior do Estado

Serviços são ofertados nas agências do 
órgão federal. Usuário pode acessar, por 
exemplo, atendimentos da Secretaria 
da Economia e da Segurança Pública
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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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honraria

Caiado homenageia personalidades com a 
Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera

Dentro da programa-
ção de solenidades 
alusivas à trans-

ferência da capital para 
a cidade de Goiás, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
entregou na noite desta 
segunda-feira (25/07) a 
Comenda da Ordem do 
Mérito Anhanguera a 
personalidades, em even-
to realizado na Praça do 
Chafariz. É a mais alta 
condecoração concedida 
pelo Estado. 

O chefe do Executivo 
ressaltou que a entrega 
das homenagens é uma 
forma de agradecer àque-
les que contribuem com 
o desenvolvimento do 
Estado. “Temos que re-
conhecer as pessoas que 
ajudaram e estão ajudan-
do Goiás. A maior comen-
da do Estado é o reco-
nhecimento a homens e 
mulheres que no decorrer 
de suas vidas voltaram os 
olhos para ajudar o Esta-
do de Goiás”, afirmou. 

“Nós goianos temos 
a característica da gra-
tidão. Tenho a humilda-
de de poder reconhecer 
que várias autoridades, 
nem todas do Estado, al-
gumas de outros países, 

recebem esse reconhe-
cimento do povo goiano 
por tudo que fizeram ao 
estender as mãos nos 
momentos mais delica-
dos”, concluiu Caiado. 

Entre os homenagea-
dos, o presidente do Tri-
bunal de Justiça de Goiás, 
Carlos Alberto França, 
destacou que a entrega 
das comendas na cidade 
de Goiás é um marco. “O 
poder judiciário se sente 
honrado de estar pre-
sente nessa solenidade. 
E nesta cidade que é o 
berço de nós goianos de 
nascença ou por adoção”. 

“Em nome dos agracia-
dos queria dizer que com 
esse interregno de dois 
anos, viemos aqui com o 
coração cheio de alegria 
para receber essa grande 
honraria. É um momen-
to de emoção e reflexão 
por tudo que vivemos”, 
pontuou o presidente do 
Sebrae Nacional, Carlos 
Carmo Andrade. 

Honraria
A Ordem do Mérito 

Anhanguera foi criada pelo 
Decreto nº 479, de 24 de 
junho de 1975. Sua fina-
lidade é agraciar pessoas 

físicas e corporações mili-
tares, nacionais ou estran-
geiras, suas bandeiras ou 
estandartes que, por seus 
relevantes serviços, ações 
ou méritos excepcionais, 
recomendem o reconheci-
mento do Estado de Goiás. 

A honraria é dividi-
da nos graus Grã-Cruz, 
Grande-Oficial e Comen-
dador. O governador é o 
Grão-Mestre da Ordem e 

a ele compete proceder 
às nomeações, promo-
ções ou exclusão dos 
seus membros.

Participaram do even-
to, alguns deles também 
homenageados com a Co-
menda da Ordem do Méri-
to Anhanguera, o vice-go-
vernador Lincoln Tejota; 
o senador Luiz Carlos do 
Carmo; o prefeito da cida-
de de Goiás, Aderson Gou-

veia; o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz; o procura-
dor-geral de Justiça, Aylton 
Vechi; o defensor público-
-geral do Estado, Domil-
son Rabelo; o presidente 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18º região, de-
sembargador Daniel Viana 
Júnior; os embaixadores 
Miguel Humberto Lecaro 
Bárcenas (Panamá) e Da-
niel Zohar Zonshine (Isra-

el); os deputados federais 
Lucas Vergílio e Delegado 
Waldir Soares; os depu-
tados estaduais, Bruno 
Peixoto, Rafael Gouveia, 
Wagner Neto, Lêda Bor-
ges, Virmondes Cruvinel 
e Rubens Marques; o ex-
-deputado federal Da-
niel Vilela; o ex-ministro 
Alexandre Baldy; e o su-
perintendente do Iphan 
Goiás, Alisson Cabral. 

entrega da honraria, realizada na 
Praça do Chafariz, encerra dia de 
solenidades que marcam transferência 
da capital para a cidade de Goiás
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Governador Ronaldo Caiado entrega Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera: “é o reconhecimento 
a homens e mulheres que no decorrer de suas vidas voltaram os olhos para ajudar o Estado de Goiás”

cultura

Canto da Primavera traz show de Vitor Kley para Pirenópolis

O cantor porto-alegrense 
Vitor Kley é a atração na-
cional confirmada para a 
21ª edição da Mostra de 
Música de Pirenópolis - 
Canto da Primavera, que 
será realizada entre os 
dias 30 de agosto e 4 de 
setembro, em Pirenópo-
lis. O evento é promo-
vido pela Secretaria de 
Estado da Cultura com 
correalização do Sesc 
Goiás e apoio da Prefei-
tura de Pirenópolis.

A apresentação do can-

tor porto-alegrense será 
no dia 4 de setembro, no 
encerramento do festival. 
Ele deve levar ao palco 
sucessos como “O Sol”, 
“Morena”, “A Tal Canção pra 
Lua” e muitas outros. Toda 
a programação da mostra 
de música é gratuita. 

O Canto da Primavera 
2022 terá ainda mais 25 
shows de artistas goia-
nos. O evento também 
irá oferecer oficinas de 
Violão/Guitarra, Musica-
lização Infantil (Canto), 

Elaboração de Projetos 
Culturais, DJ e Percussão 
Infanto Juvenil. 

Oportunidade
As inscrições para as 

apresentações e oficinas 
da 21 ª edição da Mostra 
de Música de Pirenópolis 
- Canto da Primavera es-
tão abertas. Podem parti-
cipar da seleção artistas 
que desejam se apresen-
tar ou ministrar oficinas.

As inscrições podem 
ser feitas até terça-feira 

(26/07) no site www.ses-
cgo.com.br. O edital e in-
formações sobre a seleção 
também estão disponíveis 
neste endereço eletrônico. 

O certame contempla 
cantores, bandas, con-
juntos e professores não 
só de Pirenópolis, mas 
também de todo o Esta-
do. Nesta edição serão 
selecionados 25 artistas 
para shows e cinco para 
ministrar oficinas com 
cachês que variam de R$ 
10 mil a R$ 20 mil. 
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21ª edição do Canto da Primavera traz show de Vitor Kley para Pirenópolis

evento será realizado entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro. Inscrições para 
apresentações e oficinas podem ser feitas até terça-feira (26/07) no site www.sescgo.com.br
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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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Atletismo

Letícia Oro fatura bronze no salto 
em distância no término do Mundial
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A brasileira Letícia Oro 
Melo recebeu na ma-
drugada de ontem 

(25) a medalha de bronze 
conquistada no salto em 
distância, no Mundial de 
Atletismo em Eugene, no 
estado do Oregon (Estados 
Unidos). No final da noite de 
domingo (24), a catarinense 
surpreendeu ao saltar 6,89 

metros, garantindo o ter-
ceiro lugar mundial. O ouro 
ficou com a alemã Mikaila 
Mihambo (7,12 m) e a prata 
com a nigeriana Ese Bru-
me (7,02 m). Foi o segundo 
pódio do Brasil no Estádio 
Hayward Field:   na última 
terça (19), o paulista Alison 
dos Santos foi ouro nos 
400m com barreiras.

Letícia bateu seu pró-
prio recorde para se garan-
tir na briga por medalhas: 
alcançou 6,67m no tercei-
ro salto da fase elimina-
tória. O Mundial foi a se-
gunda competição do ano 
para a atleta de 24 anos, 
que há sete meses passou 
por cirurgia no joelho. Na 
final valendo o pódio, Letí-

cia cravou 6,89 m logo no 
primeiro salto. A brasileira 
ainda se esforçou para am-
pliar a marca, mas quei-
mou os saltos restantes.

“Esse é meu jeito, con-
centrada. Não tenho medo 
de ninguém. Estou em 
choque, mas quero agra-
decer a todos. E dizer que 
quero buscar os 7 metros, 

vou continuar treinando e 
sei que tenho condições. 
Quando eu vi 6,89 m qua-
se desmaie”, disse Letícia. 
“Quando eu vou competir, 
tanto no Estadual quanto 
no Mundial, eu penso em 
medalha”, acrescentou a 
atleta em depoimento à 
Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt).

O feito de Letícia rece-
beu elogios da campeã 
olímpica Maurren Maggi, 
ouro nos Jogos de Pequim 
(2008), que “ficou emo-
cionada demais com a 
conquista de Letícia que 
deixou todas as grandes 
competidoras apavoradas 
com o seu salto de 6,89 m 
na primeira tentativa”.

foi o 2º pódio 
do Brasil na 
competição 
após ouro de 
alison dos 
Santos
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