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do Mais Crédito 
voltada para 
micro e pequenos 
empreendedores 
goianos tem 
opção com juros 
de 1,69% ao mês, 
com prazo de até 
36 meses para 
pagamento e até 
seis meses de 
carência  
governo  |  6

Mesmo com os esforços do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, e do relator da matéria, o 

senador Roberto Rocha (PSDB-MA), a reforma 
tributária não foi aprovada pelos senadores  no 

primeiro semestre de 2022 -  política  |  2

economia brasília

governo libera crédito de até r$ 5 mil em 
unidades do vapt vupt de goiânia e aparecida

reforma tributária 
deve ficar para 2023

Recomposição das taxas de procedimentos, exames e medicamentos, entre outros itens, vai 
beneficiar quase cinco mil fornecedores e melhorar assistência médica para 600 mil usuários

política  |   3

saúde

caiado investe r$ 200 milhões por 
ano na rede credenciada do ipasgo
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Reforma tributária deve ficar para 2023

CCom a corrida elei-
toral do segundo 
semestre, a reformu-

lação do sistema tributá-
rio nacional pode acabar 
ficando para 2023. O ano 
de 2022 começou com 
otimismo: o presidente da 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), senador 
Davi Alcolumbre (União-
-AP), prometeu que a re-
forma tributária teria prio-
ridade na comissão. Foi 
o próprio Davi que apre-
sentara a PEC da Reforma 
Tributária no Senado (PEC 
110/2019).  Na abertura 
dos trabalhos legislativos, 
Pacheco também elencou 
a reforma como uma das 
prioridades de 2022. 

— Temos o compromis-
so de avançar nas pro-
postas que já estão em 
discussão, como é o caso 
especial da PEC 110. Esse 
pleito é do setor produti-
vo, dos contribuintes, dos 
entes subnacionais. Sabe-
mos da complexidade do 
tema, mas entendemos 
que o crescimento de 
nosso país depende disso, 
sendo uma prioridade do 
Congresso Nacional para 
2022 — disse Pacheco.

Pouco depois, a Co-

missão Senado do Futuro 
(CSF) ouviu especialistas 
que defenderam a adoção 
imediata da cobrança ele-
trônica de impostos, pre-
vista na PEC 110.

No final de fevereiro, 
Roberto Rocha apresentou 
nova versão de seu relató-
rio. Ele já havia apresenta-
do dois em 2019 e outro 
em 2021. Em meados de 
março, a CCJ tentou votar a 
PEC, mas houve adiamen-
to por falta de acordo. O 
relator apresentou com-
plementações a seu rela-
tório após novos debates 
e negociações. Enquanto 
isso, Pacheco mantinha 
seus esforços em busca 
de consenso para a vota-
ção da proposta. Em abril, 
houve outro adiamento 
de votação na CCJ.

No final de maio, mais 
uma tentativa frustra-
da: sem consenso e sem 
quórum, a votação da re-
forma tributária foi  mais 
uma vez adiada. No mes-
mo dia, Pacheco reconhe-
ceu que as negociações 
sobre a reforma estavam 
difíceis. Desapontado, Ro-
berto Rocha chegou a co-
gitar deixar a relatoria da 
PEC da Reforma Tributá-

ria. Ele acatou 70 das 250 
emendas apresentadas 
por senadores à proposta.

— Ao longo desses úl-
timos três anos consegui-
mos construir o texto que 
mais avançou até hoje 
no que diz respeito à re-
forma tributária. Estamos 
tratando de uma reforma 
na base consumo, não es-
tamos tratando da base 
renda, nem patrimônio. Ou 
seja, é a base onde está a 
maioria da população bra-
sileira, sobretudo a mais 
pobre. Temos a questão da 
Zona Franca de Manaus, a 
questão do IPI, do ICMS. É 
muito difícil chegar a um 
consenso, chegar a um 
acordo e a falta de quórum 
da CCJ é uma prova disso. 
Vejo com muita dificulda-
de, este ano, aprovar a re-

forma tributária — afirmou 
Roberto Rocha na ocasião.

A proposta
A reforma da legisla-

ção tributária vem sen-
do debatida no Brasil há 
pelo menos duas décadas. 
Além da PEC 110, está em 
debate no Parlamento a 
PEC 45/2019, da Câmara. 
A principal convergência 
entre as duas propostas 
é a extinção de diversos 
tributos que incidem so-
bre bens e serviços. Eles 
seriam substituídos por 
um só imposto sobre va-
lor agregado (IVA). A uni-
ficação de impostos tem 
algumas vantagens: sim-
plicidade na cobrança; 
diminuição da incidência 
sobre o consumo; e unifor-
midade em todo o país.

A PEC 110 tem como 
diretriz principal a institui-
ção de um modelo dual do 
Imposto de Valor Agrega-
do (IVA). O IVA Subnacional 
será composto pelo Im-
posto de Bens e Servi-
ços (IBS) — resultado da 
fusão do ICMS (imposto 
estadual) e do ISS (im-
posto municipal) — para 
estados e municípios. 

Na outra frente, a Con-
tribuição sobre Bens e Ser-
viços (CBS) unifica tributos 
federais (Cofins e Cofins-
-Importação, PIS e Cide-
-Combustíveis) arrecada-
dos pela União e formará 
o IVA Federal. O IBS terá 
uma legislação única para 
todo o país, exceto a alí-
quota, que será fixada por 
cada ente federativo.

A transição do IBS se 

dará em duas etapas: a 
primeira, referente aos 20 
anos iniciais, terá parcela 
da receita do IBS distribu-
ída de forma que os entes 
federativos mantenham 
a atual receita, com cor-
reção pela inflação. Nas 
décadas seguintes, a par-
cela da receita do IBS que 
repõe a receita real de 
cada ente será reduzida 
progressivamente.

Já a CBS incidirá sobre 
todas as operações com 
bens e de prestação de 
serviços, inclusive as im-
portações. A aplicação da 
CBS será a mesma dos 
impostos que substitui: 
na seguridade social e em 
programas constitucio-
nais (seguro-desemprego, 
abono salarial, repasses 
para o BNDES).

Mesmo com os esforços do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, e do 
relator da matéria, o senador Roberto 
Rocha (PSdB-MA), a reforma tributária 
não foi aprovada pelos senadores 
no primeiro semestre de 2022
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Davi, autor da PEC, e Roberto Rocha, relator: tentativa de votar a PEC em 2022

CIdAde de GOIás

Marden Júnior recebe comenda da Ordem do Mérito do Anhanguera

O prefeito de Trindade, Mar-
den Júnior, recebeu na noite 
de segunda-feira (25/07) 
a Comenda da Ordem do 
Mérito do Anhanguera, en-
tregue em solenidade du-
rante a tradicional transfe-
rência simbólica da capital, 
de Goiânia para a cidade 
de Goiás. Foram concedidas 
pelo governo do Estado 260 
comendas, das quais 140 fo-
ram para prefeitos.

Acompanhado de fami-

liares, Marden Júnior des-
tacou seu “sentimento de 
gratidão no coração” com a 
comenda que considerou 
“um reconhecimento pelo 
trabalho e pelo esforço não 
meu, mas de toda a nossa 
equipe, de todo o povo de 
Trindade que tem um es-
forço junto conosco para 
vencer os desafios e dificul-
dades impostas pelo tempo. 
Essa honraria é de vocês!”, re-
sumiu o prefeito de Trindade.

Ao citar os prefeitos ho-
menageados, o governa-
dor Ronaldo Caiado falou 
da participação deles na 
governabilidade, por meio 
de parceria. “De mãos da-
das, governo de Goiás e 
prefeituras, estamos mu-
dando a história de cada 
cidade goiana, o que foi 
comprovado por pesquisa 
que mostrou ser a melhor 
safra de prefeitos da histó-
ria do Estado”, declarou.

A Comenda da Ordem 
do Mérito Anhanguera é 
a mais alta honraria con-
cedida pela Administração 
Estadual. Foi criada em 
1975 para homenagear 
autoridades civis e milita-
res brasileiras ou estran-
geiras cujas ações e servi-
ços beneficiaram Goiás.

A transferência da capi-
tal foi retomada após dois 
anos suspensa por causa 
da pandemia de Covid-19.
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A Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera é a mais 
alta honraria concedida pela Administração Estadual

Na retomada da transferência simbólica da Capital, de Goiânia para a cidade de 
Goiás, o prefeito de Trindade recebeu a honraria e agradeceu emocionado. “um 
reconhecimento pelo trabalho e pelo esforço não meu, mas de toda a nossa equipe, 
de todo o povo de Trindade que tem um esforço junto conosco para vencer os 
desafios e dificuldades impostas pelo tempo. Essa honraria é de vocês!”
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Caiado investe R$ 200 mi por ano em nova tabela 
de remuneração da rede credenciada do Ipasgo

o Governo de Goi-
ás anunciou, nesta 
quarta-feira (27/07), 

investimento superior a 
R$ 200 milhões na nova 
tabela de remuneração da 
rede credenciada do Ins-
tituto de Assistência dos 
Servidores Públicos do 
Estado de Goiás (Ipasgo). 
A expectativa é beneficiar 
de forma imediata quase 
cinco mil fornecedores, o 
que deve impactar na me-
lhoria do serviço prestado 
e sem qualquer acréscimo 
no custo para os 600 mil 
usuários da assistência 
médico-hospitalar.

O anúncio ocorreu no 

Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia, du-
rante reunião do governa-
dor Ronaldo Caiado com 
representantes da rede 
credenciada. “As coisas não 
são fáceis, mas são possí-
veis de se melhorar cada 
vez mais, porque fazemos 
uma gestão totalmente 
transparente”, afirmou o 
governador. A medida vai 
injetar quase R$ 64 mi-
lhões no mercado da saú-
de até o fim de 2022. A 
partir de 2023, o setor pas-
sa a contar com R$ 200,8 
milhões a mais por ano. Os 
novos valores começam a 
ser pagos, de forma esca-

lonada, a partir de agosto. 
A recomposição dos 

preços alcança serviços 
como consultas médicas; 
diárias de internação; exa-
mes de ultrassonografias, 
de imagem e laboratoriais; 
hemodiálise; parto e me-
dicamentos oncológicos. “É 
um investimento muito es-
perado pelos profissionais 
e empresários da saúde. 
Apesar de o Estado ainda 
lidar com os reflexos de 
uma crise financeira sem 
precedentes, a rede cre-
denciada ao instituto rece-
be um benefício histórico”, 
sublinhou o presidente do 
Ipasgo, Vinícius Luz. 

“Vamos brigar para que 
seja possível que isso se 
estenda ao funcionário 
público, para encontrar um 
serviço com cada vez mais 
qualidade”, afirmou o pre-
sidente da Associação dos 
Hospitais Privados de Alta 
Complexidade do Estado 
de Goiás (Ahpaceg), Hai-
kal Yaspers Helou, ao co-
mentar o reajuste da ta-
bela de remuneração da 
rede credenciada do Ipas-
go. Ele lembrou ainda o 
pagamento em dia regu-
larizado pela atual gestão. 
“Nunca tivemos dúvida de 
que receberíamos na data 
certa”, afirmou. 

Com a melhora na 
remuneração dos pro-
fissionais e empresas 
prestadoras de serviço, a 
despesa assistencial do 
Ipasgo deve crescer 10,4% 
este ano. Nos últimos três, 
a alta foi de, em média, 
7,06%. A variação também 
é reflexo do aumento no 
número de atendimentos. 
Para este ano, a autarquia 
projeta crescimento supe-
rior a 19,2% na quantidade 
de consultas e de 20,98% 
dos exames realizados em 
usuários do instituto. 

Até o final de 2022, os 
credenciados devem rea-
lizar, entre outros, mais de 

10,1 milhões de exames e 
duas milhões de consul-
tas. Ao todo, neste ano o 
Ipasgo deve investir qua-
se R$ 2 bilhões em pres-
tação de serviço aos be-
neficiários. “Sem dúvida 
alguma, é o usuário quem 
mais ganha com a nova 
tabela da rede credencia-
da”, finaliza Vinícius.

Participaram da reunião 
os secretários de Estado 
Sandro Rodrigues (Saúde), 
Cristiane Schmidt (Econo-
mia) e Adriano da Rocha 
Lima (Geral da Governado-
ria); além de dirigentes do 
Ipasgo e representantes 
da rede credenciada. 

Recomposição das taxas de procedimentos, exames e medicamentos, entre outros itens, vai 
beneficiar quase cinco mil fornecedores e melhorar assistência médica para 600 mil usuários
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 Governo de Goiás reajusta tabela de valores pagos à rede credenciada do Ipasgo

Penalidade

Agrodefesa intensifica ações para garantir 
o cumprimento do vazio sanitário da soja

Fiscais estaduais agro-
pecuários da Agência 
Goiana de Defesa Agro-
pecuária (Agrodefesa) 
intensificam as ações de 
monitoramento e fiscali-
zação das áreas que fo-
ram cultivadas com soja, 
com o objetivo de garan-
tir o cumprimento das 
medidas estabelecidas 
para o período de vazio 

sanitário, iniciado em 27 
de junho e que vai até 24 
de setembro.

A ação principal é veri-
ficar se os produtores es-
tão fazendo a eliminação 
das plantas voluntárias 
que emergem nas áreas 
cultivadas com soja na 
safra de verão. O vazio 
sanitário contribui para 
evitar a presença ou a re-

dução da quantidade do 
fungo da ferrugem asiáti-

ca no ambiente durante a 
entressafra. 

A medida faz com que 
a incidência de ferrugem 
nos plantios da próxima 
safra seja retardada, resul-
tando na redução do cus-
teio. “O vazio sanitário não 
elimina completamente 
a ferrugem, mas reduz o 
problema, com ganhos fi-
tossanitários, ambientais, 
sociais e econômicos para 
os produtores e para a po-
pulação como um todo”, 
enfatiza o presidente da 
Agrodefesa, José Essado.

No primeiro mês de vi-
gência do vazio sanitário, 
foram realizadas 1.002 
ações de fiscalização, com 
registro de apenas 47 au-

tos de infração, ou seja, em 
menos de 5% das proprie-
dades fiscalizadas foram 
encontradas plantas vivas 
de soja no campo. Isso 
demonstra que os pro-
dutores têm consciência 
da importância do vazio 
sanitário como medida fi-
tossanitária complementar 
à prevenção e controle da 
ferrugem asiática da soja. 

A gestão das fiscaliza-
ções em áreas que tiveram 
cultivo de soja no verão é 
coordenada pela Gerência 
de Sanidade Vegetal, por 
meio do Programa Estadu-
al de Prevenção e Controle 
de Pragas em Soja.
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 Fiscais da Agrodefesa vão à campo para fiscalizar presença 
de plantas de soja durante o período de vazio sanitário. 
Valor da multa é de R$ 250,00 por hectare 

Sojicultores devem ter atenção até o fim 
do período, em 24 de setembro. Plantas 
voluntárias de soja precisam ser eliminadas 
e não pode haver cultivo nesse prazo

 Governo de Goiás reajusta tabela de valores pagos à rede credenciada do Ipasgo Governo de Goiás reajusta tabela de valores pagos à rede credenciada do Ipasgo
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Procon Goiânia aponta aumento 
de 8,64% no valor da cesta básica

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio do 
Programa de Defe-

sa do Consumidor (Procon 
Goiânia), divulga, nesta 
quarta-feira (27/06), pes-
quisa que atesta aumen-
to de 8,64% no preço da 
cesta básica, comparado 
ao levantamento de ju-
nho deste ano. O valor 
passou de R$ R$ 591,27 
para R$ 642,35. Em rela-
ção a maio (R$ 609,35), a 
variação foi de 5,42%.

Levantamento reali-
zado entre os dias 19 e 
22 de julho, de 30 pro-

dutos da mesma marca, 
em 10 estabelecimentos 
da capital, constatou que 
a oscilação dos valores 
pode chegar a 380%. O 
preço do tomate comum 
apresentou maior varia-
ção. O produto pode ser 
encontrado de R$ 1,87 a 
R$ 8,99 o quilo.

A pesquisa também 
apurou que o preço da 
carne apresenta variação 
de quase 90%. O quilo do 
coxão mole pode ser com-
prado de R$ 35,90 a R$ 
68,01. O leite teve variação 
de 41,63%, com oscilação 

entre R$6,99 e R$ 9,90. 
Já o preço do arroz tipo 
1, teve a menor variação 
apontada na pesquisa, com 
diferença de até 22,85% 
(R$ 17,90 e R$ 21,99).

De acordo com o De-
partamento Intersindical 

de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Die-
ese), os maiores valores 
da cesta básica estão na 
cidade de Florianópolis e 
São Paulo. Já os menores 
estão na cidade de Araca-
ju e Salvador.

Na comparação entre 
as capitais pesquisadas, 
Goiânia estava em 8º lu-
gar em abril, foi para 9° 
lugar em maio e se man-
teve em 9º no mês de ju-
nho, com cesta básica ao 
valor de R$ 674,08.

Em caso de elevações 
abusivas de preço, o Pro-
con Goiânia recomenda 
aos consumidores que de-
nunciem pelos canais de 
atendimento: (62) 3524-
2942, 3524-2936 e aplica-
tivo Prefeitura 24hrs.

Pesquisa avalia 30 produtos 
da mesma marca, em 10 
estabelecimentos da capital. 
levantamento foi realizado entre os 
dias 19 e 22 de julho. Preço do tomate 
comum apresentou maior variação, 
de R$ 1,87 a R$ 8,99 o quilo. oscilação 
de valores pode chegar a 380%
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Procon Goiânia aponta aumento de 8,64% no valor da cesta básica: pesquisa avalia 30 produtos 
em dez estabelecimentos da capital; dentre os itens pesquisados, estão arroz, leite, carne e tomate

educação

Aparecida abre 1,4 mil vagas para atividades físicas

O Centro de Artes e Es-
portes Unificados (CEU) 
Orlando Alves Carneiro 
no Setor Cidade Vera Cruz, 
em Aparecida de Goiânia, 
está com inscrições aber-
tas para 1,4 mil vagas para 
atividades físicas, culturais 
e laborais. Podem se ins-
crever, conforme cada mo-
dalidade, crianças a partir 
de três anos, adolescen-
tes, adultos e idosos. Veja 
modalidades disponíveis 

abaixo!

Inscrições
As inscrições são feitas 

na biblioteca do CEU das 
Artes Vera Cruz de segun-
da a sexta-feira das 8h às 
12h. O interessado deve 
comparecer ao local com 
cópia de um documento 
oficial de identificação, có-
pia do comprovante de en-
dereço e atestado médico. 
Para matrícula de crianças 

e adolescentes é exigido 
ainda comprovante de fre-
quência escolar.

O CEU das Artes está 
localizado na Avenida V-5 
S/N Área Pública Munici-
pal no Setor Cidade Vera 
Cruz, em Aparecida de Goi-
ânia.  

As atividades, que se-
rão ministradas por pro-
fessores das secretarias 
de Esporte e Cultura da 
Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia, serão reiniciadas 
na próxima segunda-feira, 
1º de agosto. As vagas se-
rão preenchidas conforme 
procura e disponibilidade 
de cada turma.
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Pilates é uma das modalidades mais procuradas no CEU das Artes Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia 

Aulas serão iniciadas na próxima 
segunda-feira, 1º de agosto, conforme 
cronograma do Ceu das Artes Vera Cruz
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alta tecnologia
o Gran life, primeiro mixed-use de Anápolis, que conta com 

mais de R$200 milhões em investimento nas obras, acaba 
de ganhar uma ferramenta inovadora de alta tecnologia 

para auxiliar no desenvolvimento das obras e na prestação 
de serviço. A plataforma ‘Construcode’, que já disponível em 

todas as colunas de obra, disponibiliza na palma da mão 
de cada profissional, as plantas de cada área do Gran Life, 

facilitando o trabalho dos 200 trabalhadores presentes. o 
gerente de inovações e tecnologias da ABl Prime, Roberto 
Ribeiro, conta que o projeto para a plataforma vem sendo 
desenvolvido desde 2020 e agora conta com uma versão 

eficaz. 

cinema no garden 
exibe “aladdin”

A segunda exibição do Cinema no Garden, uma das atrações 
do Flamboyant Garden Festival, acontecerá nesta quinta-

feira, dia 28 de julho, às 19h30 e tem entrada franca. Na data, 
as famílias poderão conferir o filme Aladdin numa sessão de 
cinema pra lá de especial. A estrutura compreende um telão 

gigante medindo 6m de comprimento por 3,5m de altura, 
além de ambientação convidativa a partir de lounges de 

apoio para um momento de descontração.

o clube de costura, 
projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no 

piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping, 
abriu inscrições para os cursos ‘Modelagem e Corte e 

Costura’; ‘Prática em reta industrial e overlock’; ‘Módulo II 
de Modelagem e Corte e Costura’; ‘Bolsas de Tecido’; “Básico 
em Modelagem’ e “desenho de Moda para iniciantes’. Além 

das oficinas para adultos, crianças a partir de 8 anos poderão 
participar do curso ‘Roupa de Bonecas’ aos sábados. As aulas 

não exigem nenhuma habilidade ou treinamento anterior, 
as turmas são formadas com até 6 integrante e a oficina 

com até 10 crianças, em períodos matutino, vespertino e/ou 
noturno. As inscrições para os cursos podem ser efetuadas 

pelo Sympla. os valores variam de R$ 130 a R$ 540,00. 
Membros do Clube de Associados têm no mês de julho 10% 
de desconto nos cursos e oficinas. Ao optar por dois ou mais 

cursos, há um desconto de 15% no ato da inscrição. Para 
obter outras informações acesse o instagram clubedecostura.

Haut compact life
Seu novo ápice no endereço mais desejado de Goiânia. 

Com esse destaque, a City Soluções urbanas e a o.M 
Incorporadora lançam o haut Compact life. o novo 
empreendimento é o 20º construído nos 10 anos de 
parceria entre as empresas. Para todos os estilos, os 
apartamentos modernos e tecnológicos apresentam 

opções com 1, 2 e 3 suítes, de 47 a 112m², com ou sem 
piscina na varanda. um verdadeiro compacto que impacta 

assinado pelo arquiteto Victor Tomé.o endereço é um 
dos diferenciais. localizado na rua T-36, nas imediações 

de bairros que listam entre os mais desejados dos 
goianienses: Bueno e Marista, a poucos passos das 
avenidas 85 e ao lado da Alameda Ricardo Paranhos, 

privilegiando facilidades no dia a dia dos moradores com 
escolas, shoppings, supermercados, bares, parques e outros.

BBC On The Road - 
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

Comenda - A zootecnista, especialista 
em bem-estar, empresária e 
organizadora do evento donna 
Pulso de Mulher, que será realizado 
em setembro, em Goiânia (Goiás), 
Consolata Piastrella, foi homenageada 
na noite da última segunda-feira (25), 
pelo governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado e a primeira-dama, Gracinha 
Caiado, com a comenda da ordem 
do Mérito Anhanguera, a mais 
alta condecoração concedida pelo 
governo do estado. A solenidade 
ocorreu na Cidade de Goiás, na 
praça do chafariz, e reuniu diversas 
personalidades.

Açaí gourmet - o mês de agosto já começa com uma 
deliciosa novidade, a partir do dia primeiro, Goiânia 
ganha a primeira loja de açaí gourmet, estamos 
falando da franquia Açaí do Francês. uma explosão 
de sabores que só o verdadeiro açaí do Pará pode 
proporcionar, além de uma apresentação impecável 
feita pelo Chef Francês Christophe Cromer. Instagram: @
acaidofrancesoficial.

KAIKAN  - A Associação Nipo-Brasileira de 
Goiás - ANBG KAIKAN receberá convidados 
na noite desta terça-feira (2/8) para um jantar 
de lançamento da “20ª edição do Bon odori 
2022 - o Festival de Música, dança, Culinária 
e Artes japonesas”. os parceiros e a imprensa 
goiana conhecerão os detalhes da programação 
do evento, que após dois anos de adaptação 
à pandemia, terá o tema: “Resiliência” e 
acontecerá nos dias 26 e 27 de Agosto. 
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retomada

Governador  libera crédito de até R$ 5 mil em 
unidades do Vapt Vupt de Goiânia e Aparecida

o Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria da Retomada, 

disponibiliza, a partir des-
ta quinta-feira (28/07), a 
opção de contratação de 
R$ 5 mil de financiamen-
to pelo programa Mais 
Crédito, sem juros ou sem 
necessidade de avalista. O 
serviço estará disponível 
em unidades do Vapt Vupt 
de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia que possuam pos-
to de atendimento do Mais 
Empregos (Sine). 

Na primeira fase da 
operação do Mais Crédi-
to no Vapt Vupt o aten-
dimento será feito nas 

nove unidades de Goiâ-
nia e nos três postos de 
Aparecida de Goiânia. O 
micro e pequeno empre-
endedor goiano também 
pode procurar a sede da 
GoiásFomento para ter 
acesso à linha de crédito, 
na Avenida Goiás, nº 91, 
no Centro de Goiânia.

Na capital, o público 
poderá procurar o Por-
tal Shopping, Praça Cí-
vica, Passeio das Águas 
Shopping, Shopping 
Cerrado, Camelódromo 
Praça da Bíblia, Shop-
ping Cidade Jardim, Ara-
guaia Shopping, Came-
lódromo de Campinas 2 

e Shopping Mangalô. 
Moradores de Aparecida 

podem buscar pelo Mais 
Crédito nos postos do Vapt 
Vupt do Buriti Shopping, 
do Aparecida Shopping e 
no Garavelo, que fica na 

Avenida Tropical, nº 1.813, 
no Jardim Tropical. 

Na opção por aderir a 
um empréstimo sem juros, 
será necessário apresentar 
avalista. Caso o interessa-
do prefira contratar cré-

dito sem avalista, a taxa 
de juros cobrada será de 
1,69% ao mês, com prazo 
de até 36 meses para pa-
gamento, sendo até seis 
meses de carência. 

Parceira do Mais Cré-

dito, a GoiásFomento é 
o braço financeiro do 
Governo de Goiás e tem 
ampliado sua atuação em 
diversos programas que 
visam ajudar os empre-
endedores goianos.

linha especial do Mais Crédito 
voltada para micro e pequenos 
empreendedores goianos tem 
opção com juros de 1,69% ao mês, 
com prazo de até 36 meses para 
pagamento e até seis meses de carência
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Governo passa a oferecer linhas de crédito de R$ 5 mil sem juros ou sem avalista em nove unidades do Vapt Vupt de Goiânia e três de Aparecida

agro

Governo de Goiás inicia construção de novo 
distrito agroindustrial em São Luiz do Norte

O Governo de Goiás, por 
meio da Companhia de De-
senvolvimento Econômi-
co de Goiás (Codego), deu 
início à abertura de ruas 
para construção do novo 
distrito agroindustrial em 
São Luiz do Norte, muni-
cípio da região do Vale do 
São Patrício, distante 230 
quilômetros de Goiânia. 
Localizado estrategica-
mente às margens da BR-
153, o parque industrial 
tem área total de 96,8 mil 
metros quadrados e con-
ta com 50 módulos, que 
serão destinados a insta-
lação de novas indústrias. 

Na última segunda-fei-
ra (25/07), o presidente da 

Codego, Manoel Castro de 
Arantes, acompanhado da 
equipe técnica da Compa-
nhia, esteve vistoriando o 
início das obras do parque 
industrial. Responsável 
por oferecer infraestrutu-
ra para as empresas que 
se instalarem no local, a 
Codego abriu processos 
licitatórios para iniciar as 
obras de pavimentação, 
terraplanagem e drena-
gem urbana, construção 
de estação de tratamento 
de água e de esgotamento 
sanitário, além da estrutu-
ra de iluminação pública. 

O investimento pre-
visto na construção des-
se distrito agroindustrial 

é de R$ 8 milhões. A área 
foi doada pelo municí-
pio, que auxiliará tam-
bém com a execução das 
obras de pavimentação 
asfáltica e de drenagem 
pluvial. A prefeitura local 

acredita em uma trans-
formação no município, 
que hoje tem aproxima-
damente 5 mil habitan-
tes, com movimentação 
de recursos e geração de 
emprego e renda. 

Homenagem

O novo parque industrial 
foi nomeado como Distrito 
Agroindustrial de São Luiz 
do Norte – José Paulo Felis-
bino da Silva, por sugestão 

da prefeitura. O homena-
geado foi morador impor-
tante, tendo atuado como 
vereador e presidente da 
Câmara Municipal, além 
de secretário municipal 
de infraestrutura.
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Localizado estrategicamente às margens da BR-153, o Distrito Agroindustrial de São Luiz do Norte tem obra iniciada pelo Governo de Goiás

Por meio da Companhia de 
desenvolvimento econômico de 
Goiás, obra é iniciada com abertura 
de ruas no parque industrial, que terá 
área de 96,8 mil metros quadrados
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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

Atlético-GO vence e sai na frente 
do Corinthians na Copa do Brasil

o Atlético-GO saiu 
na frente do Corin-
thians pelas quartas 

de final da Copa do Brasil. 
Nesta quarta-feira (27), o 
Dragão venceu o Timão 
por 2 a 0 no Estádio Antô-
nio Accioly, em Goiânia, no 
jogo de ida do confronto.

A partida de volta será 
em 17 de agosto, na Neo 
Química Arena, em São 
Paulo, às 21h30 (horário 
de Brasília). O Alvinegro 
tem de ganhar por três 
ou mais gols de diferença 
no tempo normal para fi-
car com a vaga. Os goia-
nos têm a vantagem 
do empate e podem 
até perder por um gol 
de saldo. Caso o placar 
agregado termine igua-
lado, o classificado será 
conhecido nos pênaltis.

Com oito minutos de 
bola rolando, o Atlético 
forçou Cássio a duas boas 
defesas. A pressão deu 
resultado aos 22 minu-
tos do primeiro tempo. O 
lateral Dudu foi lançado 
pela direita e cruzou para 
o meia Jorginho bater de 
primeira. O chute desviou 
no zagueiro Raul Gustavo 
e saiu do alcance do go-

leiro alvinegro, colocando 
os rubro-negros à frente. 
Sem conseguir tramar as 
jogadas, o Corinthians 
deu pouco trabalho ao 
goleiro Ronaldo.

Na segunda etapa, o 
técnico Vitor Pereira me-
xeu no meio-campo corin-
tiano para tentar dar mais 
criatividade e mobilidade 
ao setor. As entradas dos 
meias Giuliano e Adson e 
do volante Fausto Vera, es-
treante, não facilitaram o 
acesso à área dos rubro-
-negros. Com a partida 
sob controle, o Dragão 
chegou ao segundo gol. 
Aos 41 minutos, o atacan-
te Léo Pereira recebeu na 
esquerda e chutou colo-
cado, perto da entrada da 
área, acertando o ângulo 
de Cássio. Um golaço.

Os dois times mudam a 
chave para o Campeonato 
Brasileiro. No sábado (30), 
o Corinthians recebe o 
Botafogo na Neo Química 
Arena, às 19h. No mesmo 
dia, às 20h30, o Atlético 
visita o Flamengo no Ma-
racanã, no Rio de Janeiro. 
Os duelos valem pela 20ª 
rodada da competição, a 
primeira do segundo turno.

dragão ganha por 2 a 0 e tem a 
vantagem do empate no jogo de volta
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A partida de volta será em 17 de agosto, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília)
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