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Bailarinos conquistaram primeira e segunda 
colocação em várias modalidades desse festival que 

é o mais renomado do país, mostrando porque o 
Basileu é considerado celeiro de revelações artísticas  
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em anápolis cultura

Ronaldo Caiado paRtiCipa de 
CelebRação pelo dia de sant’ana

esCola do FutuRo em 
aRtes basileu FRança

Marcada por ações inovadoras, a gestão do presidente Lissauer Vieira tem viabilizado conquistas históricas para 
o Legislativo goiano. A entrega da nova sede, o Palácio Maguito Vilela, a modernização das atividades legislativas, 

a implantação do Alego Digital, a efetivação das emendas impositivas e a ampliação do Programa Alego Ativa 
estão entre os principais destaques dos primeiros seis meses de trabalho legislativo do ano de 2022
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feitos históricos

lissaueR VieiRa enCeRRa 1º semestRe 
de 2022 Com ações positiVas na alego
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a espera é difícil

A movimentação dos últimos dias é o 
retrato do quadro partidário no país. 
Muita conversa, muito jogo de cena e 
pouca decisão. Porque os paridos que 
mais se alinham não tem aliança au-
tomática. os interesses pessoais e de 
grupos acabam prevalecendo. o resul-
tado é que nenhum dos quatro princi-
pais pré-candidatos a governador tem 
chapa completa. e tudo vai ficar para 
a semana que vem. Costumo dizer que 
toda eleição é feito de ato, fato e boato. 
o momento é do boato. Principalmen-
te em torno das decisões de Marconi 
Perillo (PSdB) e lisauer Vieira (PSd). 

Novos siNais
A quinta candidatura de Marconi ao 
Governo de Goiás está amarrada à 
aliança com o PT. Que, por sua vez, 
depende ainda do aval das direções 
nacionais dos partidos. o PT vai definir 
ainda nessa semana os palanques pen-
dentes. São sete estados na conversa, 
incluindo Goiás, onde a preferência é 
por Marconi que, por sua vez, mantém 
entendimentos com a direção tucana e 
diz não depender de ninguém para de-
finir o seu projeto. A conferir. 

BBB seNado
o governador Ronaldo Caiado (uB) vai 
afunilando a definição em relação ao Se-
nado. Está definido que não vai haver fe-
chamento de chapa e são três vagas para 
candidaturas avulsas. Alexandre Baldy 
(PP) e delegado Waldir (uB) toparam 
o formato desde o início e parecem ga-
rantidos. dentro do união Brasil, o outro 
pretendente, Zacharias Calil, está ace-
nando para o acordo e deve sair do páreo. 
No PSC, luiz do Carmo, dono da vaga em 
disputa, decidiu desistir e vai pra casa. 
Falta definir o destino de Lisauer Vieira 
(PSd), que não parece disposto a acatar 
a ideia. Mais um assunto que só deve ser 
fechado na semana que vem. 

teBet deu o troco
o MdB reali-
za convenção 
virtual nesta 
quarta, 27, 
para oficia-
lizar o nome 
da senadora 
Simone Tebet 
(MS) como 

candidata à presidência da República. No 
início de 2019, ela se candidatou à presi-
dência do Senado e levou uma rasteira 
de Renan Calheiros, que tentou operação 
semelhante. o objetivo era tirar Tebet da 

disputa e apoiar lula no primeiro turno. 
Não deu certo. Renan arrumou um pre-
feito do interior de Alagoas para assinar 
ação apresentada no TSe para suspender 
a convenção, que é uma decisão interna 
do partido. Sem sucesso, o MdB vai no-
vamente dividido para a disputa. 

duas coNstatações

As últimas pesquisas na sucessão presi-
dencial continuam mostrando cerca de 
70% de eleitores com voto definido, an-
tes da campanha. esses mesmo eleitor já 
sentiu a baixa da gasolina e está sabendo 
da PeC da esculhambação. Nos números, 
duas constatações. A primeira é que jair 
Bolsonaro (Pl) continua lutando contra 
a rejeição, que fica na faixa de 58% no 
momento. lula (PT), que tinha índice se-
melhante há um ano, baixou para pouco 
mais de 40%. A outra é que Ciro Gomes 
(PDT) é o fiel da balança. Se ele sair da 
disputa, a definição será feita em primei-
ro turno. Mas isso não deve acontecer. 
havendo segundo turno, o seu apoio 
pode definir o vencedor. Ciro lidera como 
segunda opção do eleitor brasileiro neste 
momento. Apaixonados, tremei: no final 
de semana tem o último dataFolha antes 
do início da campanha. 

lula descola
o presidenciável do PT quebra o silêncio 
com os grandes veículos e participa nesta 
quarta da sabatina promovida pelo uol, 
o portal de notícias que mantém parceria 
com a Folha. Até agora, lula e Bolsonaro 
tem evitado os grandes veículos, optan-
do por entrevistas em emissoras meno-
res e, normalmente, simpáticas aos seus 
projetos. 

sete difereNtes
lula e Bolsonaro estarão em posições 
opostas também no 7 de setembro, data 
em que se comemora o bicentenário 
da Independência. Bolsonaro convocou 
aliados para as ruas, para dar recado, 
especialmente para os “homens de capa 
preta” e pela última vez. lula quer seus 
seguidores em casa, sem confronto e 
sem provocação. 

psd para o fiNal

o partido presidente por Vilmar Rocha 
em Goiás continua tendo a aliança com 
Caiado como prioridade. Mas insiste em 
fechamento de chapa com lisauer Viei-
ra candidato ao Senado. A candidatura 
avulsa está descartada. Pode ir para a 
oposição? Pode ser um caminho. As con-
versas estão em aberto. 

Boicote reNdeu
lisauer, por sinal, protagonizou um fato 
político na semana, ao não comparecer 
às solenidades de transferência da capital 
para Goiás. Foi um boicote, que acabou 
acompanhado por boa parte dos depu-
tados, que assinaram manifesto recen-
temente em defesa da candidatura de 
lisauer ao Senado. Recado duro. 

psB faz coNveNção
o deputado federal elias Vaz comanda 
no domingo, 31, a convenção do PSB em 
Goiás. A sigla deixará o apoio ao Governo 
em aberto, com a intenção de acompa-
nhar a decisão em torno de lula, que só 
deve sair na semana que vem. A priori-
dade é eleger deputados federais, em 
chapa que reunirá lideranças de todas as 
regiões de Goiás. Além de elias, estão na 
chapa de deputado federal Alysson lima, 
que está na Alego, e Carlos Antônio, que 
já esteve lá. Na Alego também.  

pulverizou 
Sem as coligações e com a tensão que 
domina o meio político, a promessa é de 
uma pulverização de votos para deputa-
do federal. Cada partido terá que apre-
sentar chapa para eleger seus deputados, 
sem coligação. Tem gente que ainda não 
sabe, mas vai estar na lista. 

Julho 2021

há um ano, henrique Meirelles (Foto) 
passava por Goiás, conversando para 
viabilizar sua candidatura ao Senado. 
entre as possibilidades estava a busca 
de chapa com lideranças empresariais, 
como otávio lage Filho. Não deu. 

lá vem Besteira
Prefeito Rogério Cruz (Republicanos) 
confirmou o que todos suspeitavam. 
As mudanças no Código Tributário vão 
ficar pra depois da eleição. Só vai dar 
pra definir o IPTu. o na´ncio está des-
sagrando a classe empresarial, que par-
ticipou das conversas para aprimorar o 
instrumento. Tudo indica que vai ser 
feito às pressas, com todas as chances 
de gerar mais problemas. Para o prefeito, 
para os empresários e para a população. 

JustiNo, 15 aNos

Conheci justino 
Guedes como ope-
rador de central, 
na Rádio K Apaixo-
nado pela música 
sertaneja, encarou 
o microfone para 
fazer um programa 

simples, gostoso de ouvir, no início da pro-
gramação da emissora. E lá se vão 15 anos. 
Motivo de orgulho e comemoração. 

esquecer um livro
outro amigo, o poeta e jornalista luiz de 
Aquino, me mandou um vídeo interes-
sante nesta semana, com uma matéria 
sobre livros esquecidos em pontos de 
ônibus. o objetivo é mostrar, em uma de-
dicatória, que o livro era um brinde para 
quem quisesse ler. Tipo de ação simples, 
que não depende de governo e que toca 
as pessoas. 

vila é vila
Pois é... Com mais quatro jogadores 
para estrear, o Vila Nova volta a cam-
po no sábado. Antes, na sexta, o mais 
querido do Centro-oeste completa 79 
anos. Na semana, tem jogo pelo Bra-
sileiro de Aspirantes, quando o Vila 
pode assegurar a classificação. Tem 
ainda o início da semifinal da Tercei-
rona Feminina e, claro, o jogo prin-
cipal, contra o Novorizontino, fora de 
casa, no sábado, 30. Vencendo, o Vila 
tem chance de deixar a lanterna e indi-
car recuperação na Série B. eu acredito!

por que?
Marconi pode seguir o exemplo de 
luiz do Carmo, desistir de ser candi-
dato ao senado e não querer buscar 
mandato de deputado. 

Em homenagem a um dos meus professores de vida 

“A vergonha, como o Pix, é de graça.”   
(Vera Magalhães)
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EmEndas imPositivas
Considerado pelos parlamen-
tares da 19ª Legislatura como 
um dos principais êxitos da 
administração de Lissauer 
Vieira, a garantia do paga-
mento das emendas impositi-
vas tem viabilizado benefícios 
e melhorias para os 246 mu-
nicípios goianos. Ao todo, mais 
de R$ 410 milhões foram re-
passados para as prefeituras 
goianas através das emendas, 
avaliada pelo presidente da 
Alego como uma “conquis-
ta suprapartidária” que tem 
transformado a realidade das 
cidades e a vida dos 7 milhões 
e duzentos mil goianos. 

“A garantia do pagamento 
das emendas impositivas foi 
uma conquista de todos nós, 

mas, principalmente, de todos 
os goianos. O “faz de contas” 
que a Assembleia vivia antes 
não existe mais e isso porque 
entramos em um consenso 
suprapartidário, ou seja, todos 
os deputados, independente 
da sigla política, são contem-
plados e, claro, quem ganha é 
a sociedade que tem sido be-
neficiada em áreas essenciais 
como saúde, educação, segu-
rança pública e infraestrutura”, 
salientou Lissauer.

Alego Digital
Reafirmando seu com-

promisso com a inovação e 
a eficiência na prestação de 
serviços ao público, o presi-
dente Lissauer, junto à Mesa 

Diretora e com os esforços de 
vários departamentos da Casa 
de Leis, lançou recentemente 
o “Alego Digital”. A iniciativa 
visa eliminar, por completo, 
o uso do papel nas depen-
dências da nova sede, além 
de proporcionar mais mo-
dernidade e celeridade aos 
processos administrativos e 
legislativos que são trami-
tados no Parlamento goiano.

Segundo o assessor téc-
nico da presidência e coor-
denador do programa, Leo-
nardo Rassi, o lançamento 
da iniciativa representa uma 
“nova era” para o Legislativo 
estadual. “É uma virada digi-
tal completa. Uma mudança 
de paradigma. A perspectiva 

é ter um Parlamento 100% 
digital”, sublinhou. 

Rassi enumerou ainda ou-
tros três pontos positivos do 
programa. O primeiro diz res-
peito à economia e à sus-
tentabilidade que serão ge-
radas ao longo do processo. 
O segundo, ao impacto a 
ser gerado na vida dos ci-
dadãos, em razão da celeri-
dade nos trâmites proces-
suais. E por fim, o impacto 
na cultura organizacional, a 
partir da mudança de hábi-
tos fortemente arraigados. 

Modernização 
da TV Alego

Investimentos significati-

vos na TV Alego é outra ação 
de grande notoriedade da 
gestão de Lissauer Vieira nes-
se primeiro semestre. Aquisi-
ção de equipamentos 4k, no-
vas ilhas de edição, câmeras 
robóticas, sistema tricaster, 
rádio para podcast e um es-
túdio totalmente digital, são 
algumas das transformações 
realizadas no departamento. 
Ao todo, foram investidos R$ 
8 milhões, provenientes de 
recursos próprios do Poder 
Legislativo. Segundo Lis-
sauer, medidas que trarão 
mais qualidade nas trans-
missões, contribuindo, dessa 
forma, para o aprimoramen-
to da transparência dos atos 
da Casa de Leis. 

Alego Ativa
Idealizado e executado 

pela atual Mesa Diretora, 
o Programa Alego Ativa é, 
sem dúvidas, um dos prin-
cipais marcos da gestão 
de Lissauer Vieira. Com 16 
edições realizadas até o 
momento, a iniciativa já 
contabilizou mais de 100 
mil atendimentos nas áreas 
de saúde, jurídica, social e 
capacitação profissional, 
ofertados com o apoio de 
instituições públicas e pri-
vadas. Somente no primeiro 
semestre desse ano, mais de 
32 mil pessoas foram aten-
didas em quatro municípios 
goianos: Goianésia, Nova 
Gama, Rio Verde e Itapaci. 

fEitos históricos

Lissauer Vieira encerra 1º semestre 
de 2022 com ações positivas na Alego

com feitos históricos 
e reconhecida entre 
os parlamentares, 

servidores e toda a socie-
dade goiana, a gestão do 
presidente Lissauer Vieira 
(PSD) à frente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego) tem sido marcada 
por ações inovadoras que 
ficarão como legado para 
a memória do Poder Legis-
lativo. Entre as principais 
conquistas de sua admi-
nistração neste primeiro 
semestre de 2022, está a 
conclusão do Palácio Ma-
guito Vilela, a efetivação 
das emendas impositivas, 
a modernização das ativi-
dades legislativas com a 
implantação do “Alego Di-
gital”, além da ampliação 
do Programa Alego Ativa, 
que contabilizou mais de 
32 mil atendimentos em 
quatro edições realizadas 
nesse ano. 

Pautado pelo compro-
misso público e, acima 
de tudo, pelo diálogo e 
transparência, o chefe do 
Parlamento goiano desta-
cou que todos os resulta-
dos positivos obtidos em 
sua gestão são frutos de 
sua atuação republicana, 
das boas parcerias com 
todos os segmentos da 
sociedade e, sobretudo, da 
coragem e determinação, 
características próprias de 
seu perfil. “Se não fossem 
as parcerias importan-
tes que estabelecemos, 
o constante diálogo, não 
só com os parlamentares, 
mas com todos os órgãos 
e entidades e, principal-
mente, a coragem de su-
perar os desafios, nós não 
teríamos alcançado todos 
esses resultados, que não 
é só nosso, mas de toda a 
população do estado de 
Goiás”, afirmou Lissauer. 

Nova sede
Considerada uma das 

principais conquistas da 
gestão do presidente Lis-
sauer Vieira, a conclusão 
da nova sede da Alego já 
faz parte do legado do 
Legislativo goiano que, 
pela primeira vez na his-
tória, tem a sua sede pró-
pria. Entregue oficialmen-
te no último mês de abril, 
após 20 anos de sua idea-
lização e com mais de 44 

mil m², o Palácio Maguito 
Vilela é uma das maiores 
obras públicas de todo o 
País. Mesmo com todos 
os desafios impostos pela 
pandemia de covid-19, 
a construção seguiu em 
ritmo intenso e foi con-
cluída dentro do mais 
alto padrão de qualidade 
cumprindo, assim, um dos 
compromissos firmados 
pelo presidente Lissauer, 
que era de entregar a 

nova sede ainda dentro 
de sua administração. 

Erguido de forma to-
talmente sustentável, o 
novo prédio possui em 
toda a sua estrutura di-
ferenciais de destaque. 
Entre eles, estão o pro-
cesso de captação de 
água gerada pelo sistema 
de ar-condicionado e da 
chuva; área permeável e 
20 caixas de recarga; uso 
de ventilação e ilumi-

nação natural em áreas 
comuns, implantação de 
362 placas fotovoltaicas 
e suporte para a coleta 
seletiva e separação de 
resíduos. Além disso, o 
Palácio Maguito Vilela 
ainda conta com o “Bos-
que da Alego”, inaugura-
do recentemente com o 
plantio de mudas nati-
vas do bioma Cerrado.

Outra marca de desta-
que da nova sede do Par-
lamento goiano é a placa 
em homenagem a todos os 
operários que trabalharam 
na construção do prédio. 
Idealizado pelo presiden-
te Lissauer, a iniciativa é 
uma forma de reconhecer 
e agradecer o empenho e 
a dedicação da cada tra-
balhador na edificação 
do Palácio Maguito Vilela. 
“Fizemos questão de co-
locar esse placa no hall 
de entrada da Alego com 
o nome de cada operário, 
que, com chuva ou sol, 
esteve aqui contribuindo 
para a edificação dessa 
obra grandiosa. Agora, o 
nome de cada um deles 
está escrito na história do 
Poder Legislativo de Goi-
ás”, ressaltou. 

Marcada por ações inovadoras, 
a gestão do presidente lissauer 
Vieira tem viabilizado conquistas 
históricas para o legislativo goiano
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A entrega da nova sede, o Palácio Maguito Vilela, a modernização das atividades legislativas, a implan-
tação do Alego Digital, a efetivação das emendas impositivas e a ampliação do Programa Alego Ativa 
estão entre os principais destaques dos primeiros seis meses de trabalho legislativo do ano de 2022
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Escola do Futuro em Artes Basileu França conquista 
seis prêmios no Festival de Dança de Joinville

Os bailarinos da Esco-
la do Futuro do Es-
tado de Goiás (EFG) 

em Artes Basileu França, 
que estão em Santa Cata-
rina para o tradicional Fes-
tival de Dança de Joinville, 
realizado anualmente, já 
começaram a comemo-
rar as premiações des-

ta edição de 2022. Os 
alunos da EFG, que está 
ligada à Secretaria de 
Estado de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi), 
conquistaram os primei-
ros lugares no pódio no 
último fim de semana. 

No balé neoclássico, fo-
ram três destaques: solo 

masculino sênior, com o 
segundo lugar de Kaue 
Vieira; solo feminino jú-
nior, com o primeiro lugar 
de Antônia Manrique; e 
conjunto júnior, primeiro 
lugar com a apresentação 
de “O Estranho Mundo de 
Jack”. Na variação de reper-
tório júnior, Manrique re-

petiu um ótimo desempe-
nho e ficou com o 2º lugar.

No balé clássico, a apre-
sentação de “O Cavalinho 
Corcunda” encantou os 
jurados e fez com que o 
Basileu faturasse a primei-
ra posição na categoria de 
conjunto júnior. Na varia-
ção de repertório júnior, a 

estrela de João Pedro, que 
ficou em segundo lugar no 
Youth America Grand Prix, 
na Flórida, em abril, bri-
lhou mais uma vez e ele 
conquistou o lugar mais 
alto do pódio em Joinville.

Tradição
O Festival de Dança 

de Joinville é o mais re-
nomado do Brasil, com 
quase 40 anos de exis-
tência. O evento reúne 
mais de 7 mil participan-
tes diretos e atrai público 
superior a 230 mil pesso-
as durante os 12 dias em 
que é realizado, sempre 
no mês de julho. 

Bailarinos 
conquistaram 
primeira e 
segunda 
colocação 
em várias 
modalidades 
desse festival 
que é o mais 
renomado do 
país, mostrando 
porque o Basileu 
é considerado 
celeiro de 
revelações 
artísticas
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Alunos da Escola do Futuro em Artes Basileu França conquistam seis prêmios no primeiro final de semana do Festival de Dança de Joinville

saúde

Aparecida inicia vacinação da quarta dose 
da vacina contra a covid para o público 30+

Na manhã desta terça-feira, 
26 de julho, seguindo reco-
mendações federais e esta-
duais, a Secretaria de Saúde 
de Aparecida (SMS) iniciou 
a aplicação do segundo re-
forço (Ou quarta dose) da 
vacina contra a covid-19 em 
todas as pessoas com mais 
de 30 anos. Os interessados 
na vacinação podem procu-
rar qualquer um dos 35 pos-
tos fixos de imunização em 
funcionamento na cidade. A 
aplicação deve obedecer ao 

intervalo mínimo de quatro 
meses entre a terceira e a 
quarta dose. É necessário 
também apresentar docu-
mentos pessoais e o cartão 
de vacinação.

Além do critério de faixa 
etária que autoriza pessoas 
acima de 30 anos a recebe-
rem o segundo reforço, in-
dependentemente das vaci-
nas recebidas até então, isto 
é, podendo ser Coronavac, 
AstraZeneca, Pfizer ou Jans-
sen, trabalhadores da saúde 

e imunossuprimidos acima 
de 18 anos que tenham re-
cebido a terceira dose (qual-
quer que seja o imunizante) 
há quatro meses também 
continuam aptos a recebe-
rem a 4ª dose da vacina.

A enfermeira da Imuni-

zação Thays Pereira Santos 
destaca que os principais 
desafios da SMS, nesse mo-
mento, são os de ampliar ao 
máximo a cobertura vacinal 
contra a covid-19 em Apare-
cida, já incluindo as pesso-
as da faixa 30+, bem como 

o de vacinar mais crianças, 
a partir de 3 anos de ida-
de, com a primeira dose. “É 
fundamental que todos es-
tejam em dia com suas vaci-
nas para que tenhamos uma 
ampla proteção coletiva con-
tra a covid-19 no município. 
Quem já está na hora precisa 
se vacinar sem perder tempo”, 
reitera a profissional.

Thays ainda reforça que 
“não há motivos para se ter 
medo, as vacinas são para a 
proteção e são detalhada-
mente estudadas e testadas 
cientificamente, são seguras 
e essenciais. Já foi compro-
vado por muitos estudos 
que quem tem o esquema 
vacinal completo corre me-
nos risco de ter casos graves 
da doença, de precisar de 
hospitalização e de trata-
mentos mais severos. ”

A sensação de alívio pela 
proteção concedida pelas 
vacinas foi descrita nesta 
manhã pelo motorista pro-
fissional Guilherme de Cas-
tro Souza, 32 anos, morador 
do Bairro Independência, 
que tomou hoje a 4º dose 
contra a covid e também a 
vacina contra a influenza 
(Gripe): “Eu já vinha contan-
do os dias, as vacinas são 
muito importantes e salvam 
vidas, meu filho e minha 
mulher já estão imuniza-
dos e eu aguardava ansio-
so a liberação para o pes-
soal dos trinta anos. Agora 
fico mais aliviado. Sei que 
as vacinas são testadas e 
digo para as pessoas se 
vacinarem não só por elas 
mesmas, mas também 
para proteger os pais, os 
avós, as famílias inteiras. ”
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Todos os moradores de Aparecida têm acesso à vacinação 
contra a covid-19 nos 35 postos fixos da cidade

No primeiro dia da ampliação para essa 
faixa etária, pessoas com mais de 30 
anos que aguardavam ansiosamente 
a sua vez aproveitaram para ser 
imunizadas contra o novo coronavírus
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Última semana
o universo encantado já chegou em sua última 

semana em Goiânia, e para levar a oportunidade 
para as famílias que ainda não visitaram o 

parque, a happy land vai funcionar de quinta a 
domingo, nessa reta final. Com entrada solidária 
para quinta e sexta-feira, com ingressos a R$40 

mais a doação de um quilo de alimento não 
perecível. O universo da fantasia está presente 

na Pecuária de Goiânia e já recebeu mais de 
quinze mil pessoas desde sua inauguração, 

oferecendo opções de entretenimento como 
personagens vivos interagindo com as crianças 

durante todo o dia, shows infantis, teatro, 
parque de diversões, oficinas, mini-fazendinha, 

jogos eletrônicos, jurassic park, queima de fogos 
e muitas surpresas no local. O parque segue 

até o dia 31 de julho na capital, entre às 16h e 
21h, de quinta-feira a domingo. Os ingressos 

são limitados e podem ser adquiridos pelo site 
Baladapp, presencialmente na Komiketo da 

Av.T-4 ou na bilheteria da Happy Land, nos dias 
de evento.

Projeto Paquetá
Formado por hermano Almeida (voz e guitarra), 

Muryllo Pacheco (bateria), Lourrayne Cabral 
(trompete), Kayo Vinícius (teclado) e Lucas Costa 

(baixo), o Projeto Paquetá é a atração desta 
quinta-feira (28) do Lowbrow Lab Arte & Boteco. 

o show está programado para começar às 21 
horas, mas a casa abre às 19 horas, com visitação 

à galeria e serviço de bar completo. 
o Projeto Paquetá, que teve início em 2017, 

“tem como proposta para esta apresentação um 
especial los hermanos, tocando o lado A e B da 

banda”, explica o vocalista Hermano Almeida. Ele 
conta, ainda, que apesar do show ter como foco 
o tributo, o repertório não é formado 100% por 
canções da banda; e reserva algumas surpresas, 

assim como participações especiais. 
“Já confirmado para esta quinta é Saulo Alfajor”, 

adiantou o vocalista. “Mas outros convidados 
também integrarão esse momento no 

Lowbrow”, completou. A casa ainda apresenta 
a exposição oxigênio, do multiartista goiano 

ZZZAGo, que traz esculturas de madeira de reuso 
que representam a importância da preservação 

da natureza e a resistência dos povos indígenas.

Grand cru
A Grand Cru Goiânia apresenta, neste mês de 
julho, o seu novo cardápio. Elaborado em um 

modelo sofisticado, o catálogo traz diversas e 
saborosas opções, capazes de proporcionar a 
seus clientes uma experiência gastronômica 

única e agradar os mais exigentes paladares. Os 
menus são divididos em “Boas Vindas”, “Para 

Celebrar”, “Leve a Vida Leve”, “Chegou a Hora”, 
“Executivos”, “Sobremesas” e “Bebidas”.

Chef - o chef 
e empresário 
Alexandre Belucci 
dedica esse ano 
para colocar em 
ordem as casas da 
rede Amadeus, em 
Zurique (Suiça), 
Viena (Áustria) e 
Estocolmo (Suécia). 
enquanto isso, as 
obras do seu bistrô 
estão a todo vapor 
em Goiânia. 

Azzure - Para começar o final de semana, na sexta-
feira (29) o DJ Vinicius Cavalcante agita a noite 
da galera com sucessos do eletrofunk. Ainda na 
mesma noite, as duplas diogo & Menegatti e Vitor 
Borges & Vinícius cantam sucessos do sertanejo 
universitário. E, para finalizar a noite na melhor 
balada de Goiânia, os djs jiraya e André Melo 
animam a galera com o melhor da música eletrônica 
e do eletrofunk. No sábado (30), o cantor Jefferson 
Moraes sobe ao palco da balada Azzure Club com 
um repertório que promete animar o público com 
vários sucessos. Ainda na mesma noite, a cantora 
Maju Santana canta sucessos do cenário musical 
do sertanejo. E para finalizar a noite, os Djs Low 
(foto) e André Melo farão a alegria da galera com 
funks, eletrohouse e muito mais.

Show - O diretor do Balanço geral Goiás da Tv 
Record esteve com o goleiro Tiago Silva do Atlético 
goianiense no lançamento da turnê nacional luan city 
festival no último domingo no Serra Dourada.

Encontro - A apresentadora e jornalista Mariana 
Távora estava fazendo a cobertura do lançamento da 
turnê luan city festival em Goiânia ao lado ela está 
com assessor e produtor Leo de Jesus. 
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em Anápolis

Governador Ronaldo Caiado participa 
de celebração pelo dia de Sant’Ana

o governador Ronal-
do Caiado acom-
panhou, nesta 

terça-feira (26/07), na 
Paróquia de Sant’Ana, 
em Anápolis, no Centro 
goiano, missa em lou-
vor a Nossa Senhora de 
Sant’Ana, padroeira da 
cidade. “Essas datas nos 
ajudam a reforçar a fé, 
superar as dificuldades e 
a ter, cada vez mais, força 
para o trabalho de lutar 
pelas pessoas mais hu-
mildes e vulneráveis do 
nosso estado de Goiás”, 
afirmou o chefe do Exe-
cutivo estadual.

Durante todo o dia, 
eventos tradicionais como 
missas, alvorada e a Pro-
cissão de Sant’Ana foram 
realizados. Neste último, 
os fiéis partiram da igre-
ja, fizeram uma parada na 
Catedral do Bom Jesus e 
retornaram à paróquia.

O responsável por pre-

sidir a missa solene que 
teve a participação do 
governador foi o bispo 
diocesano de Anápolis, 
Dom João Wilk. O líder 
religioso falou da im-
portância da padroeira 
do município, que, para 
a fé católica, é a mãe da 
Virgem Maria, que deu à 
luz a Jesus. “Nossa cida-
de e toda a sociedade de 
Anápolis têm a proteção 
de Sant’Ana, que sempre 
abençoa, protege e in-
tercede por nós.”

Os festejos pelo dia 
de Sant’Ana seguem em 
Anápolis na próxima sex-
ta-feira (29/07), quando 
será realizada uma missa 
especial em comemora-
ção ao aniversário de 115 
anos da cidade, a ser ce-
lebrado em 31 de julho. 
O encontro será liderado 
pelo bispo auxiliar da Dio-
cese do município, Dom 
Dilmo Franco de Campos, 

no Estádio Jonas Duarte.
“É uma grande alegria 

podermos ter essa missa 
em homenagem à pa-
droeira do nosso muni-
cípio na semana em que 
Anápolis completa 115 
anos”, disse o bispo.

Anapolino, Caiado res-

saltou o protagonismo 
da cidade natal em sua 
vida e para o Estado. “É 
um momento importante, 
sobretudo para quem foi 
criado aqui, como eu, que 
fui aluno do Colégio Ante-
sina Santana e, depois, do 
Colégio São Francisco de 

Assis. É uma tradição que 
eu realmente preservo”, 
completou o governador.

Estiveram ao lado do 
governador durante a 
missa o deputado es-
tadual Amilton Filho; o 
secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços, Joel 

Sant’anna Braga; o ex-mi-
nistro Alexandre Baldy; 
o presidente da Câmara 
Municipal de Anápolis, 
Leandro Ribeiro; o pároco 
Frei Vanderlei; o ministro 
provincial, Frei Carlos; e 
outras lideranças políti-
cas e religiosas.

Missa solene liderada pela bispo 
da diocese de Anápolis, dom joão 
Wilk, integra série de eventos que 
comemoram os 115 anos do município
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Caiado acompanha missa em homenagem a Nossa Senhora de Sant’Ana, padroeira de Anápolis, cidade completa 115 anos no próximo dia 31

economiA

Baixa de Inscrições Estaduais (IE) passa 
a ser automática em Goiás

A baixa da Inscrição Es-
tadual (IE) de empresas 
goianas já extintas no âm-
bito federal passou a ser 
automática na Secretaria 
da Economia de Goiás. 
Para se ter uma ideia, exis-
tem cerca de 8 mil inscri-
ções estaduais atualmente 
para serem baixadas, mas 
não foram porque o con-

tribuinte não procurou as 
unidades da Secretaria. 
Desde o dia 20 de julho, 
não há mais a necessidade 
desse deslocamento.

A baixa automática de 
inscrições estaduais em 
Goiás está sendo possível 
graças à integração da 
Secretaria da Economia 
à Rede Nacional para a 
Simplificação do Regis-
tro e da Legalização de 
Empresas e Negócios 
(Redesim). Será dispo-
nibilizado aos servido-
res e contribuintes no 
site da Secretaria um 
ambiente de aprendi-
zagem para orientar os 
servidores e contribuin-
tes sobre todas as funcio-
nalidades da Redesim.

Vários eventos como 

abertura de empresa e 
alteração cadastral já po-
diam ser feitos sem a ne-
cessidade de o contribuin-
te/contador comparecer 
na Secretaria da Economia. 
Contudo, a baixa da Inscri-
ção Estadual (IE) do contri-
buinte, mesmo a empresa 
já tendo sido extinta na 
Receita Federal, ainda de-
mandava deslocamento e 
entrega de documentos. A 
integração abrangerá to-
das as situações, incluindo 
a paralisação, a baixa e a 
reativação de inscrições 
estaduais, quando esses 
eventos forem realizados 
na Junta Comercial e na 
Receita Federal.

A desburocratização 
proporcionou um salto na 
quantidade de inscrições 

estaduais concedidas. De 
janeiro a julho de 2021, 
a Coordenação de Cadas-
tro Estadual contabilizou 
35,5 mil cadastros de ins-
crições estaduais para no-
vas empresas. No mesmo 
período deste ano, foram 
registrados 73 mil novos 
cadastros. Esse aumento 
tem impacto relevante na 
arrecadação de ICMS, pois 
a falta de cadastramento 
e atualização automática 
dos dados cadastrais tor-
nam-se empecilhos para 
a cobrança dos impostos 
devidos ao Estado.

A integração com a Re-
desim se iniciou com a 
adaptação dos sistemas do 
Cadastro de Contribuintes 
em 2019. Naquele ano, ini-
ciaram-se as solicitações 

de cadastramento de for-
ma automática, porém as 
solicitações se limitavam 
a esse evento cadastral e 
dependiam de análise do-
cumental e homologação 
manual pelo servidor.

Em 2021 houve uma 
evolução, com o início das 
homologações automáti-

cas de cadastramento e al-
teração, sem a necessidade 
de análise documental e 
sem a intervenção huma-
na nas homologações. En-
tretanto, ainda não eram 
realizadas a paralisação 
e a reativação, e a baixa 
automática ocorria apenas 
em algumas situações.
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Vários eventos como abertura de empresa e alteração cadastral 
já podiam ser feitos sem a necessidade de o contribuinte/
contador comparecer na Secretaria da Economia

Atualmente 
existem 8 mil 
empresas goianas 
já extintas na 
Receita Federal 
com inscrições 
estaduais para 
serem baixadas
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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

Brasil vai à final da Copa América 
Feminina e garante vaga olímpica
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Seleção bate 
Paraguai e 
também se 
assegura na 
próxima Copa 
do Mundo

A presença brasileira 
na Olimpíada de Pa-
ris (França) está ofi-

cialmente confirmada. Nes-
ta terça-feira (26), faltando 
exatamente dois anos para 
os Jogos de 2024, a seleção 
feminina de futebol se tor-
nou a primeira equipe do 
país a garantir presença no 
evento com a vaga à final 
da Copa América, disputada 
na Colômbia. Pela semifinal, 
o time de Pia Sundhage 
bateu o Paraguai por 2 a 0 
no Estádio Alfonso López, 
em Bucaramanga, mesmo 
palco onde decidirá o título 

continental no sábado (30), 
às 21h (horário de Brasília), 
contra as anfitriãs.

Além do lugar em Pa-
ris, o Brasil se garantiu na 
Copa do Mundo do ano que 
vem, na Austrália e na Nova 
Zelândia. Ao contrário da 
Olimpíada, para a qual se 
classificariam somente os 
finalistas, os três primeiros 
da Copa América vão dire-
tamente ao Mundial. O ter-
ceiro colocado será conhe-
cido nesta sexta-feira (29), 
às 21h, no Estádio Cen-
tenário, em Armenia, no 
confronto entre Paraguai 

e Argentina. Quem perder, 
disputará a seletiva inter-
nacional ao lado do Chile, 
que ficou em quinto lugar.

Apesar do susto para-
guaio aos dois minutos, em 
cabeçada da zagueira Veró-
nica Riveros que a zaguei-
ra Tainara salvou em cima 
da linha, foi o Brasil quem 
abriu o placar. Aos 16, a meia 
Adriana cruzou pela direita, a 
zaga afastou e a sobra ficou 
com Tamires na entrada da 
área. A lateral rolou para a 
atacante Bia Zaneratto, que 
não conseguiu o domínio, 
mas ajeitou para a volante 

Ary Borges bater rasteiro, 
no canto. Aos 27 minutos, a 
atacante Debinha e a late-
ral Antônia dividiram com 
a defesa do Paraguai e Bia 
Zaneratto aproveitou a bola 
na área, soltando a bomba 
para ampliar e balançar as 
redes no 100º jogo dela 
pela seleção principal.

No segundo tempo, as 
paraguaias mantiveram 
a estratégia de buscar as 
bolas paradas e ensaia-
ram uma pressão na saída 
brasileira, mas sentiram o 
desgaste. Mesmo em rit-
mo mais lento que nos 45 

minutos iniciais, o Brasil 
se manteve no campo de 
ataque, com a meia Kero-
lin sendo a jogadora mais 
ativa. A equipe canarinho 
teve diversas chances para 
ampliar a vantagem, mas 
errou nas tomadas de de-
cisão e na finalização.

O Brasil é o maior vence-
dor da Copa América, com 
sete títulos em oito edi-
ções, sendo os três últimos 
consecutivos. Somente em 
2006, quando a Argentina 
sediou o torneio e levou a 
taça, é que as brasileiras 
ficaram na segunda posi-

ção. A Colômbia, adversária 
na decisão, busca um feito 
inédito, após dois vices, em 
2010 e 2014, ambos para a 
seleção canarinho.

Além de Brasil e Colôm-
bia, os Estados Unidos e a 
anfitriã França estão asse-
gurados na Olimpíada de 
Paris. As norte-americanas 
se garantiram com o título 
do Campeonato das Amé-
ricas do Norte e Central e 
Caribe, realizado no Méxi-
co, conquistado no dia 18, 
ao derrotarem o Canadá 
(atual campeão olímpico) 
por 1 a 0 na final.
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