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Aluguel Social, do Governo, atendeu novos beneficiários nas três cidades 
governo  |  6

Alego Mostra Arte traz para a sede do Legislativo exposição sobre momentos 
da vida pública e privada de Iris Rezende Machado -  política |  3

pra ter onde morarexposição

FAmíliAs de GoiAnirA, ceres e 
riAlmA GAnhAm reForço nA 

rendA pArA ArcAr com AluGuel

“iris: umA históriA de Amor por Goiás” 

Natural do município, chefe do Executivo goiano acompanha volta do tradicional desfile cívico-militar após 
dois anos de suspensão em razão da pandemia de Covid-19. Tema da festa em 2022 é “Celebração da Vida”

política  |   3

115 anos

“A populAção de Anápolis tem consciênciA de suA 
importânciA no cenário político e sociAl”, diz cAiAdo
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eLeIções 2022

Glaustin mostra força eleitoral 
ao reunir dezenas de prefeitos

A pouco mais de dois 
meses das elei-
ções, o deputado 

federal Glaustin da Fokus 
(PSC-GO) desponta como 
um nome forte para re-
novar seu mandato no 
Congresso Nacional. O 
parlamentar reuniu neste 
sábado (30), em Apareci-
da de Goiânia, o governa-
dor Ronaldo Caiado (UB), 
o senador Luiz do Carmo 
(PSC), o deputado federal 
Marco Feliciano (PL-SP) e 
centenas de apoiadores 
de todos os cantos do es-
tado de Goiás, dentre em-
preendedores, pastores, 
prefeitos, vereadores e 
pré-candidatos à Assem-
bleia Legislativa.

“Essa minha caminha-
da na política começou 
em 2018 com a cara e a 
coragem, mas sem um 
prefeito sequer ao lado”, 

disse Glaustin. “Quatro 
anos depois, posso dizer 
que tomei gosto pelo 
municipalismo porque 
aprendi que cuidar das 
cidades é a melhor for-
ma de cuidar das pes-
soas. Hoje, tenho com-
promisso com quatro 
dezenas de prefeitos e 
prefeitas, a maioria de-
les presente aqui nesse 
pontapé inicial da nossa 
busca pela reeleição à 
Câmara dos Deputados.”

Caiado reconheceu os 
impactos do trabalho de 
Glaustin no Congresso 
Nacional, expressos em 
sua influência em gran-
des decisões nacionais 
ainda em seu primeiro 
mandato, e sobretudo sua 
força eleitoral crescente 
no interior goiano. “Glaus-
tin deve ter o dobro dos 
votos da eleição anterior”, 

previu o governador. “Nós 
temos que arregaçar as 
mangas e, humildemen-
te, vamos dar ao Glaus-
tin a melhor votação 
que vocês já deram nos 
seus municípios!”

O governador enalte-
ceu a ascensão do PSC 
nas duas últimas eleições, 
em 2018 e 2020. Para se 
ter uma ideia, a legenda 
subiu de patamar de ne-
nhum gestor municipal 
no pleito de 2016 para 
quase 20 prefeitos e 
vice-prefeitos em 2020. 

Enquanto isso, o time de 
vereadores se multipli-
cou de 44 para 101.

“Um dos homens que 
eu mais respeito no esta-
do de Goiás é o presiden-
te do PSC, exatamente o 
meu amigo Eurípedes do 
Carmo”, afirmou Caiado. 
“Esse homem dá o norte 
a essa sigla que antiga-
mente nem existia, sem 
nunca ter eleito um de-
putado federal antes do 
próprio Glaustin, e hoje 
é um dos partidos mais 
fortes do estado de Goi-

ás, pela liderança de 
pessoas como eles dois.”

Eurípedes e Glaustin, 
aliás, assinaram as fichas 
de filiação ao PSC de mais 
dois prefeitos, Diogo Rosa, 
de Davinópolis, e Renato 
Damásio, de Palmelo, am-
bos aliados de primeira 
hora do deputado federal. 
“Glaustin foi uma bela sur-
presa na política goiana”, 
destacou o presidente es-
tadual da sigla. “E aqui nós 
estamos para mais uma 
vez o PSC hipotecar o seu 
apoio a ele, porque sabe-

mos que honrou o nome 
do nosso partido e do es-
tado de Goiás.”

Também participaram 
do encontro os deputa-
dos estaduais Henrique 
César (PSC) e Charles 
Bento (MDB) e os prefei-
tos Adair Henriques (Bom 
Jesus de Goiás), Adeli-
cia Moura (Israelândia), 
Aleandro Caldato (Santo 
Antônio do Descoberto), 
Alécio Mendes (Leopoldo 
de Bulhões), Carlos Hen-
rique (Mairipotaba), Claú-
dio Caixeta (Inaciolândia), 
Cleomar Contador (Cam-
pinorte), Fábio Correa (Ci-
dade Ocidental), Gabriel 
do Espanhol (Araguapaz), 
Graciele da Arte Trigo 
(Campo Limpo de Goiás), 
Halison do Leilão (For-
moso), Moretson (Ameri-
cano do Brasil), Paulinho 
do Barreirão (Anicuns), 
Paulino de Elísio (Colinas 
do Sul), Renin (Joviânia), 
Solange Gouveia (Calda-
zinha), Solimar Cardoso 
(Marzagão), Talvani Couto 
(Palestina de Goiás), Uil-
tinho Santos (Terezópolis 
de Goiás) e Valter Aleixo 
(Mozarlândia).

deputado federal realizou evento 
em Aparecida de Goiânia para lançar 
um movimento popular por sua 
reeleição ao Congresso Nacional
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Sem nenhum prefeito sequer eleito em Goiás em 2016, o PSC tem subido de patamar em ritmo acelerado

em Ceres

Lincoln Tejota reúne representantes de 
15 municípios e lança pré-candidatura

O vice-governador Lincoln 
Tejota (UB) lançou, neste 
sábado (30/07), em Ceres, a 
pré-candidatura a deputado 
estadual. O evento reuniu 
lideranças de 15 municípios 
dos vales do São Patrício e 
do Araguaia e do Norte do 
Goiás. Esse foi o segundo do 
interior do estado. 

“Eleito junto com o go-
vernador Ronaldo Caiado, 
fui o vice mais jovem da his-
tória de Goiás e sou o mais 
jovem do país. Mas também 
o mais determinado a tra-
balhar. E trabalho sempre 
em busca da excelência em 
resultados. Eventos como 
esse me enchem ainda mais 
de vontade e determinação 
para trabalhar pelo povo de 

nosso estado”, disse Lincoln, 
sobre a pré-candidatura. 

Ao falar dos desafios 
que espera pela frente, ele 
afirmou não se render, por, 
na política, ter construído 
amizades com pessoas que 
nunca o abandonam. “Aqui, 
estão líderes representan-
tes de cada cidade. E todos 
estão ainda visitando outros 
municípios, fazendo toda 
a diferença, ao promover e 
garantir que as demandas 
da população cheguem a 
nós”, observou ele. 

Com a presença de mais 
de 200 pessoas, o evento 
reuniu representantes de 
Ceres, Rialma, Crixás, Nova 
Glória, Carmo do Rio Ver-
de, Ipiranga, São Patrício, 

Araguapaz, Pilar, Santa Te-
resinha, Rianápolis, Morro 
Agudo, Campos Verdes, Ru-
biataba e Uruaçu. 

Dentre as lideranças 
que foram respaldar a pré-
-candidatura de Lincoln 
estavam os prefeitos de 
Rialma, Fred Vidigal, e de 
Crixás, Dr. Carlos; e seus vi-
ces, Zé Maria e Tiago Dietz; 
a secretária de Obras de 
Rialma, Dorcas Vidigal; o 

presidente da OAB Subse-
ção de Ceres, Luciano do 
Vale; vereadores; ex-pre-
feitos, ex-vices-prefeitos, 
ex-vereadores e outras.

O prefeito Fred Vidigal 
falou dos avanços con-
quistados por Rialma no 
atual governo, que, se-
gundo ele, foi o que mais 
investiu na melhoria dos 
municípios. “Fazer políti-
ca com o Lincoln é bom 

porque é uma política 
feita com alegria, com se-
riedade, fé e humildade. 
É assim que ele tem con-
duzido sua vida. Estamos, 
em Rialma, fechados com 
os projetos de Lincon e de 
Ronaldo Caiado”, disse Fred. 

Secretária de Obras 
do município, Dorcas Vi-
digal também respaldou 
a pré-candidatura. “To-
dos que o procuram, en-

contram a porta aberta. 
Por isso apoiamos Lin-
coln Tejota, um político 
que verdadeiramente 
acolhe a população.”

De Crixás, o prefeito Dr. 
Carlos ressaltou o privilégio, 
segundo ele, de seu municí-
pio ser o local de nascimen-
to de Lincoln. “A família dele 
residiu e, quando pode, re-
side em Crixás, recebe lá os 
amigos. Lincoln tem o meu 
apoio porque ele e toda a 
família fizeram muito pela 
população de Crixás.”

“Apoio Lincoln porque 
ele tem serviços prestados 
em Ceres e região, desde 
que foi deputado pela pri-
meira vez. Ele nunca nos vi-
rou as costas e está sempre 
presente nos vales do São 
Patrício e do Araguaia, as-
sim como em todo o estado 
agora que é vice-governa-
dor”, disse o presidente da 
OAB, Luciano do Vale. 
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Lincoln tem, entre outros, os apoios dos prefeitos de Rialma, Fred Vidigal, e de Crixás, Dr. Carlos

Vice-governador de Goiás é pré-candidato 
a deputado estadual pelo partido do 
governador Ronaldo Caiado, o União Brasil
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115 anos

“A população de Anápolis tem consciência de sua 
importância no cenário político e social”, diz Caiado

terceira cidade mais 
populosa e segunda 
maior economia em 

Goiás, Anápolis comemora, 
no domingo (31/07), 115 
anos de sua fundação. Para 
marcar o dia, um desfile cí-
vico-militar com presença 
de estudantes, membros 
das forças de segurança 
pública e entidades do 
setor privado percorreu as 
ruas do município, reunin-
do um público de cerca de 
6 mil pessoas. Natural de 
Anápolis, o governador Ro-
naldo Caiado participou da 
solenidade. “Resgatar este 
sentimento de orgulho 
faz com que cada vez mais 
haja um compromisso da 
população com a melhoria 
da qualidade de vida da ci-
dade”, disse Caiado.

Em 2022, o evento vol-
tou a ser realizado após 
intervalo de dois anos 
em função da pandemia 
de Covid-19. Para o re-
torno, a organização do 
desfile escolheu o tema 
“Celebração da Vida”, uma 
maneira de mostrar a su-
peração gradativa da do-
ença e a importância do 
cuidado com a saúde. 

Na luta contra o vírus, 

Anápolis recepcionou os 
brasileiros vindos da ci-
dade chinesa de Wuhan, 
epicentro inicial dos ca-
sos. Também foi na cida-
de em que a imunização 
contra a Covid-19 teve 
início em Goiás, em janei-
ro de 2021. “A população 
aqui tem consciência de 
sua importância no cená-
rio político e social, com 
compromisso, espírito pú-
blico e amor ao próximo”, 
disse o governador. 

O desfile partiu da 
Avenida Goiás, percorreu 
a Rua Desembargador 
Jaime e foi concluído na 
Praça Bom Jesus, que re-
cebeu a concentração do 
evento. O público pôde 
acompanhar a passagem 
do desfile nas arquiban-
cadas e calçadas da re-
gião central da cidade. 
Na parte militar, desfila-
ram os grupamentos da 
Força Aérea Brasileira, 
Polícia Militar de Goiás 
e Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado, além 
de 3.500 alunos de colé-
gios militares. Já o desfile 
cívico contou com repre-
sentantes de instituições 
filantrópicas, grupos de 

idosos, orquestras de vio-
leiros, atletas, servidores 
da Prefeitura Municipal 
das áreas de saúde e lim-
peza urbana, estudantes 
da rede municipal e a miss 
Anápolis, Samara Ferreira.

”Anápolis agradece a 
todos que nos visitam e 
aos que trabalharam para 
que fosse possível estar-
mos agora nesse desfile”, 
disse o prefeito da cidade, 
Roberto Naves. “A cida-
de é a grande locomoti-
va do Estado, recebendo 
novas indústrias, pessoas 
de todo o país, com uma 
população extremamente 
feliz e acolhedora”, com-
pletou o prefeito. 

O aniversário da cida-
de também teve bolo co-
memorativo, e o primeiro 
pedaço foi entregue pelo 
governador à moradora 
Georgeta Pedreiro, de 79 
anos, ex-professora. “É 
uma honra ser anapolina”, 
comemorou Georgeta. 

Também acompanha-
ram o desfile em Anápo-
lis o vice-prefeito, Márcio 
Cândido; o comandante 
da Base Aérea de Anápo-
lis, coronel-aviador Rena-
to Leal Leite; o deputado 
federal Delegado Waldir; 
os deputados estaduais 
Amilton Filho e Coronel 
Adailton e o ex-deputado 
federal Alexandre Baldy. 

Natural do município, chefe do 
executivo goiano acompanha volta do 
tradicional desfile cívico-militar após 
dois anos de suspensão em razão da 
pandemia de Covid-19. Tema da festa 
em 2022 é “Celebração da Vida”
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Caiado acompanha festividades dos 115 anos de Anápolis e ressalta compromisso da população com melhoria da qualidade de vida na cidade

Natural de Anápolis, Ronaldo Caiado participou da solenidade

ExPosição 

Alego Mostra Arte traz para a sede do Legislativo exposição sobre 
momentos da vida pública e privada de Iris Rezende Machado

O homem, que dedicou 
mais de 60, dos seus 87 
anos, à vida pública, foi 
ainda senador da Repú-
blica, prefeito de Goi-
ânia, ministro da Agri-
cultura e da Justiça e 

ex-governador de Goiás. 
Os painéis e flâmulas 

suspensas expostas nas 
floreiras do bloco C, no 
andar térreo do Palácio 
Maguito Vilela mesclam 
momentos da vida pú-

blica e privada do ex-
-governador e pertencem 
a vários acervos, como da 
Organização Jaime Câma-
ra, do jornal Diário da Ma-
nhã, da própria família e, 
ainda, do livro “Iris Rezen-

de Machado – de líder es-
tudantil a governador”, da 
jornalista Cileide Alves. 

A primeira foto mos-
tra o ainda garoto Iris 
Rezende, aos 7 anos de 
idade, na sua cidade na-
tal, Cristianópolis. Em se-
guida, seguem diversas 
imagens da vida pessoal 
do político e também de 
momentos marcantes da 
história do estado e até 
de nosso país, como as 
fotografias do comício 
das Diretas Já, realizado 

em 1984, em Goiânia. Foi 
a primeira grande mobi-
lização pedindo a reali-
zação de eleições diretas 
para presidente, ainda no 
período da ditadura mili-
tar e reuniu uma verda-
deira multidão no centro 
de Goiânia. As fotogra-
fias mostram Iris ao lado 
de lideranças nacionais, 
como Tancredo Neves e 
Ulisses Guimarães. 

A exposição traz, ainda, 
imagens de Iris Rezende 
líder estudantil, do “santi-

nho” da primeira campa-
nha, que o elegeu verea-
dor em Goiânia, no ano 
de 1958, com o slogan 
“Iris eleito, povo satis-
feito”, do casamento com 
a esposa “xará” Iris de 
Araújo, da posse como 
prefeito eleito mais jo-
vem do Brasil, em 1964 
e do parque Mutirama, 
uma das grandes obras 
dessa primeira gestão, 
que ele não pôde inau-
gurar, porque foi cassa-
do pela ditadura.

59 anos depois de Iris Rezende Machado chegar à Assembleia Legislativa, 
como o deputado estadual mais bem votado até então, o Palácio 
Maguito Vilela, nova sede do Poder Legislativo, recebe a exposição “Iris: 
uma história de amor por Goiás”, que mostra a vida do ex-deputado e ex-
presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Iris Rezende
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Gestão municipal propõe avanços na 
carreira dos professores municipais

a a d m i n i s t r a ç ã o 
municipal enca-
minhou para vo-

tação na Câmara de Ve-
readores uma alteração 
no Estatuto e Plano de 
Carreira e Remuneração 
do Magistério Público 
Municipal (Lei Comple-
mentar nº 211/2009), 
que autoriza o chefe do 
poder executivo a con-
ceder a progressão sa-
larial para professores 
municipais em qual-
quer período do ano.

A alteração, que resul-
tará em um significativo 
avanço no plano de carrei-
ra de todos os professores 
do município, foi aprovada 
na última sexta-feira, 29, 
em sessão extraordinária. 
O texto anterior previa que 
a progressão salarial só 
poderia ser realizada nos 
meses de maio e outubro 

de cada ano, o que invia-
bilizaria a promoção ime-
diata aos professores con-
templados com a recente 
criação das 230 novas va-
gas para o nível P4 e as 35 
vagas para o nível P5.

“Este é mais um avan-
ço em nossa educação 
municipal. A gestão mu-
nicipal poderá conceder 
de imediato a progres-
são aos professores que 
estão aguardando, desde 
que atendam aos requisi-
tos previstos no Estatuto. 
O foco é o cuidado com 
as pessoas e, ao propor 
esta alteração, estamos 
cuidando dos nossos pro-
fessores para que sejam 
beneficiados de imedia-
to”, comenta a secretária 
municipal de Educação, 
Eerizania de Freitas.

Na redação anterior 
do Estatuto não havia a 

palavra “obrigatoriedade”, 
mas apenas a especifica-
ção dos meses em que o 
direito poderia ser conce-
dido. Com a nova redação 
proposta pelo poder exe-
cutivo, e já aprovada pelo 
legislativo, a progressão 
poderá ser concedida a 
qualquer tempo, permi-

tindo que o professor seja 
contemplado com o direi-
to o quanto antes.

Outros avanços
Recentemente, a Câ-

mara Municipal aprovou 
outros dois projetos de 
Lei Complementar pro-
postos pelo executivo e 

que garantem avanços na 
educação municipal. As 
duas propostas garantem 
melhorias e valorização 
de professores e equipes 
gestoras de todas as uni-
dades escolares da rede 
municipal de educação, 
com reajuste de 18% na 
gratificação dos diretores 

e coordenadores gerais, 
aumento nos valores das 
gratificações dos coorde-
nadores técnicos e coor-
denadores pedagógicos, e 
a regulamentação da car-
ga horário de toda equi-
pe gestora, bem como a 
ordenação das funções 
de cada um deles.

Lei complementar possibilita a 
progressão vertical imediata a 
profissionais do município que 
aguardam pela promoção
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      “Este é mais um avanço em nossa educação municipal”, comenta a secretária municipal de Educação, Eerizania de Freitas

contribuintes

Núcleo de Conciliação Fiscal inicia atendimento 
nas unidades SAC de Aparecida de Goiânia

Os contribuintes de 
Aparecida de Goiânia, 
contam a partir desta 
segunda-feira, 1º, com 
uma nova condição es-
pecial para pagamento 
de tributos ao município. 
O serviço, que antes era 
interno, possibilita que 
qualquer pessoa física 
ou jurídica possa buscar 
o Núcleo de Conciliação 
Fiscal (NCF) em uma das 
unidades do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
(SAC) em busca de nego-
ciação de suas dívidas.

O núcleo, concede ao 
contribuinte mais uma 
possibilidade de conciliar 

débitos fiscais e tributá-
rios, mediante cumprimen-
to a requisitos tais como, 
não ser reincidente; não 
ter participado de concilia-
ção ou REFIS nos últimos 
dois anos; maior prazo de 
parcelamento em até 54 
vezes; e redução de juros 
até 70% de desconto.

 “Esse novo atendimen-
to vai facilitar a vida do 
contribuinte e criar uma 
cultura de educação fis-
cal permanente em nossa 
cidade Os contribuintes 
merecem ser atendidos 
com excelência! E o mais 
importante é que os 
atendentes estejam pre-

parados para atender a 
quem chega com proble-
mas”, destacou o prefeito, 
Vilmar Mariano. 

O NCF também pro-
porciona condições van-
tajosas para o contribuin-
te acertar as contas com 
a administração munici-
pal e evitar que o nome 

seja inscrito no cadastro 
de Dívida Ativa.

“O núcleo é o nosso 
maior benefício, onde o 
contribuinte pode nego-
ciar uma dívida de muitos 
anos atrás. Muitos espe-
ram por essas condições 
de negociação, por isso 
nosso objetivo é buscar 

dar o melhor atendimento 
e facilitar a vida de quem 
contribui para o cresci-
mento da cidade”, comenta 
a coordenadora das unida-
des SAC, Vania Rezende.

Treinamento dos 
atendentes do SAC

Para atender ao contri-
buinte, mais de 90 aten-
dentes dos SAC’s passaram 
por treinamentos durante 
este mês de julho. Em duas 
semanas, os temas apre-
sentados aos servidores 
foram: Digitalização dos 
termos de parcelamento, 
Virtualização dos proces-
sos de suspensão e desis-
tência da execução fiscal e 
transferência de proprietá-
rio e Atendimento do Nú-
cleo de Conciliação Fiscal.

Os dois primeiros trei-
namentos foram de ser-
viços que já são executa-

dos no SAC, já conhecidos 
pelos servidores, porém 
agora foram informati-
zados. Com o objetivo de 
reduzir o uso de papel, e 
contribuir com o cuidado 
com meio ambiente além 
de levar modernidade aos 
serviços prestados nas 
unidades do SAC.

Na última quinta-feira, 
28, foi realizado o tercei-
ro e último treinamento, 
sobre o Atendimento do 
Núcleo de Conciliação Fis-
cal. Na oportunidade, os 
servidores conheceram os 
pontos importantes para 
a realização do atendi-
mento ao contribuinte.

“O mundo está cami-
nhando cada vez mais para 
tudo ser informatizado, e o 
atendimento do SAC está 
acompanhado essa nova 
era, aos poucos todos os 
serviços serão informatiza-
dos”, explica Vania.
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A análise para o contribuinte saber se pode ou não aderir 
ao núcleo é realizada somente em uma unidade SAC

Esta é mais uma opção para o 
contribuinte de Aparecida de Goiânia 
quitar dívidas ou qualquer taxa 
vencida com garantia de negociação
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Dia Dos Pais 
Buriti shoPPing

A partir do dia 28 de julho, até o dia 14 
de agosto, a cada R$100 em compras 

no Buriti Shopping, o cliente ganha 
um número da sorte e concorre a dois 

(2) vales-compra no valor de R$ 10 
mil reais. É a campanha “Meu pai é o 
Máximo”, que promoverá duas ações 
simultâneas para presentear os pais. 

Já na modalidade “Comprou, Ganhou”, 
cada R$ 250 reais em compras dará 
direito à troca por um growler de (1) 

litro de chope artesanal Pilsen da marca 
Épica. O cliente leva para casa o chope 
geladinho, em uma sacola de presente 
prontinha para o paizão. As trocas são 

limitadas a um growler por CPF. Para as 
duas promoções, o consumidor poderá 

cadastrar suas notas fiscais/cupons 
pelo aplicativo do Buriti Shopping ou 

apresenta-los no balcão de troca da 
promoção localizado no piso.

Diversão a gosto
Para quem gosta de viajar pós-férias, 

a dica é aproveitar os descontos 
do “diversão A Gosto”, campanha 

promocional da Aviva, detentora dos 
destinos Rio Quente e Costa do Sauípe, 
que dará 15% e 20% para compras até 

o dia 08 de agosto, respectivamente. 
Os descontos valem para hospedagens 

apenas no mês de agosto. em Rio 
Quente, para os hotéis Turismo e 

Pousada, e os externos Giardino, Luupi 
e eco Chalés. Já na Costa do Sauípe, é 

válido para Resorts e Sol Premium, e no 
Premium Brisa apenas para os períodos 

de 12 a 15/08 e 19 a 20/08.

guns n’ roses
A produção do show do Guns N’ Roses 

em Goiânia irá disponibilizar, na próxima 
quarta-feira (3), a partir das 11 horas, 
novas unidades de ingressos para o 

evento. Trata-se do 4º lote de vendas, 
liberado em função de readequação, 

com autorização do aumento da 
capacidade de pessoas pelo Corpo de 

Bombeiros. Os novos ingressos para a 
tour Guns N’ Roses Are F’ N’ Back são 

limitados, voltados para as áreas Front 
e Gramado, e podem ser adquiridos 

somente pelo site de vendas eventim 
(www.eventim.com.br), em até 10x 

sem juros. As opções disponíveis são: 
meia entrada para estudante, professor, 

idoso, PCd e doador de sangue, 
ingresso social e inteira.

Arraiana 2022 -
As Gêmeas do 
Sucesso Thalia e 
Thaleia fizeram 
abertura do 
Show de Jorge 
e Mateus no 
último domingo 
(31) no Arraiana 
2022, evento em 
comemoração aos 
115 anos da cidade 
de Anápolis. 

Piri Gastrô - Pirenópolis vai 
receber o maior evento de 
gastronomia que a cidade já 
viu, o Piri Gastrô e que vai 
contar com o show de nando 
Reis, com a turnê “nando 
hits”, no dia 6 de agosto. O 
lendário cantor e compositor 
traz à tona a magia poética 
de sua obra musical, 
revisitando os sucessos de 
sua carreira de mais de 40 
anos de estrada.

Amarê - Semana da Moda Goiana, realização do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas empresas (Sebrae Goiás), Serviço 
Social do Comércio (Sesc), Sistema Federação do Comércio 
do estado de Goiás (Fecomércio GO) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), terá um espaço exclusivo 
para as marcas Slow Fashion. dentre as 10 confirmadas, está a 
goiana Thear Vestuário que nesse ano fez sua estreia no SPFW. 

Palestra -  ABL Prime participa do Multipropriedade 
Summit, em Fortaleza diretor executivo Fernando 
Fonseca, vai ministrar palestra sobre impulsionamento 
do mercado imobiliário-turístico.
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Famílias de Goianira, Ceres e Rialma ganham 
reforço na renda para arcar com aluguel

FFamílias de três 
cidades entraram 
nesta segunda-feira 

(1º/08) para o grupo de 
beneficiários atendidos 
pelo programa Pra Ter 
Onde Morar – Aluguel 
Social. Moradores de 
Goianira, Ceres e Rialma 
foram atendidos pelas 
equipes da Agência Goia-
na de Habitação (Agehab) 
e receberam os cartões 
do programa, junto com 
as instruções para usar 
o aplicativo pelo qual 
receberão o benefício. O 
Aluguel Social é um pro-
grama de complemento 
de renda para famílias 
em situação de vulnera-
bilidade financeira, com 
aporte mensal de R$ 350 
por 18 meses.

A iniciativa auxilia 
famílias em dificulda-
des como a do almoxa-
rife Clésio Marcelo dos 
Santos, de 33 anos. Ele 
recebeu o cartão do pro-
grama, em Goianira, junto 
com a mulher e a filha pe-
quena. “A gente agora fica 
mais feliz, porque tem de 

onde tirar dinheiro para 
pagar o aluguel”, come-
mora. A dificuldade da fa-
mília está principalmente 
em conseguir as fechar as 
contas até fim do mês. “O 
aluguel sempre leva boa 
parte da renda e a gente 
tem dificuldades de fazer 
compras. É uma ótima 
ajuda”, completa.

Mãe solo de quatro fi-
lhos pequenos, a dona de 
casa Gislaine, de 26 anos, 
também de Goianira, res-
salta que o custo de vida 
está muito elevado para 
manter as crianças. “As 
coisas estão muito caras 
e com criança sempre 
tem um gasto a mais”, ob-
serva. Para ela, o suporte 
para pagar o aluguel vai 
ajudar principalmente a 
comprar o básico para 
a alimentação. “Sobre 
aquele dinheiro da renda: 
agora vou comprar prin-
cipalmente mantimentos 
e coisas para as crianças. 
Eu digo para quem não 
acredita que acredite e se 
inscreva, porque eu con-
segui”, estimula.

Melhores 
condições

Já em Ceres, a em-
pregada doméstica Ana 
Cláudia Rodrigues, de 23 
anos, que mora sozinha 
com a filha pequena, pla-
neja melhorar as condi-
ções em casa. “Vou con-
seguir fazer muita coisa 
com esse reforço, porque 
não sobra muito com a 
renda da gente que tra-
balha de doméstica”. Para 
ela, o auxílio veio em boa 
hora, porque estava em 

uma situação apertada. 
“Esse dinheiro vai pagar 
praticamente todo meu 
aluguel e agora vai so-
brar”, explica.

O reforço no orça-
mento da dona de casa 
Maria Rodrigues Noleto, 
de 26 anos, que mora 
com as duas filhas pe-
quenas em Rialma, vai 
ser destinado especial-
mente para comprar de 
remédios e mantimen-
tos. “Ajuda muito. Tem 
hora que a gente passa 
muita dificuldade e não 

tem nem mesmo o que 
comer”, conta. Ela tam-
bém não deixa de pla-
nejar a realização de 
um sonho. “Agora posso 
tentar juntar o dinheiro 
até mesmo para comprar 
uma casa”, planeja.

Criado em 2021, o pro-
grama do Aluguel Social 
segue com atendimentos 
em mais de 60 municípios 
goianos. Boa parte deles 
ainda está com inscrições 
abertas para atendimen-
tos previstos para serem 
realizados nas próximas 

semanas. Para checar se o 
município onde vive está 
com inscrições abertas, 
as famílias interessadas 
em se candidatar po-
dem acessar o site www.
agehab.go.gov.br e che-
car a listagem. No site 
da Agência também é 
possível conferir os cri-
térios para se candida-
tar. Os principais são: 
ser maior de 18 anos 
ou emancipado, não 
possuir imóvel próprio 
e morar no município 
há 3 anos ou mais.

Aluguel Social, do Governo de Goiás, 
atendeu novos beneficiários nas três 
cidades nesta segunda-feira (1º/08) Oc
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Atendimentos para beneficiários do Aluguel Social sendo realizados nesta segunda-feira, em ato administrativo da Agehab

SeAd

Presente em 22 municípios, Expresso Balcão disponibiliza 
acesso a serviços digitais com atendimento presencial

Uma das modalidades de 
atendimento do programa 
Expresso, plataforma do go-
verno estadual que oferta 
serviços totalmente digita-
lizados, o Expresso Balcão 
já está em funcionamento 
em 22 municípios goianos. 
Por meio dele, os cidadãos 

podem acessar as mesmas 
opções de serviços dis-
poníveis no portal www.
expresso.go.gov.br, com 
o auxílio de um servidor 
municipal. É possível reali-
zar, por exemplo, consulta 
de veículos, obtenção de 
antecedentes criminais, 

emissão de segunda via da 
conta de água e outros.

O Balcão Expresso é re-
sultado da parceria entre 
Estado e prefeituras e faci-
lita a utilização de serviços 
digitais para a parcela da 
população que tem dificul-
dades no acesso à internet 

ou prefere a interação pre-
sencial. Niquelândia, 22º 
cidade que aderiu ao pro-
grama, iniciou os atendi-
mentos no final de junho.

A previsão da Secretaria 
de Administração (Sead) 
é começar as atividades, 
ainda em julho, nas pre-

feituras de Cachoeira Alta, 
Indiara, Barro Alto e Novo 
Gama. Com a cobertura em 
26 municípios goianos até 
o final do mês, o Expres-
so Balcão estará presente 
nas regiões: Norte, Nor-
deste, Centro, Sul, Sudes-
te e Sudoeste de Goiás.

em parceria 
com prefeituras, 
programa oferece 
mais de 
100 serviços
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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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ApArecidA de GoiâniA

Com 56 times, Campeonato Municipal 
de Futsal começa nesta terça-feira, 2

começa nesta terça-
-feira,2, em Aparecida 
de Goiânia, uma das 

maiores competições de 
futsal do Estado de Goiás. 
Com 56 equipes masculi-
nas e femininas divididas 
em várias categorias, o 
Campeonato Municipal de 
Futsal vai movimentar a 
modalidade esportiva na 
cidade até 30 de setembro.

Com inscrições encer-
radas e após a realização 
do Congresso Técnico, a 
organização definiu que 
a competição será dis-
putada inicialmente em 
duas fases, com jogos en-

tre adversários do próprio 
grupo. Depois, irão avançar 
no Campeonato Municipal 
de Futsal de Aparecida de 
Goiânia os times que pas-
sarem pelas eliminatórias 
também em jogos únicos.

Nesta edição, a compe-
tição municipal vai contar 
com a participação de equi-
pes dos seguintes bairros: 

Setor Central, Village Gara-
velo, Nova Olinda, Expansul, 
Cidade Livre, Bairro Inde-
pendência, Independência 
Mansões, Jardim Cascata, 
Vila São Pedro, Conjun-
to Cruzeiro do Sul, Jardim 
Nova Era, Jardim Tropical, 
Setor Garavelo, Goiânia 
Parque Sul, Vila Sul, Jardim 
Tiradentes, Cidade Vera 

Cruz e Vila Romana.
Todas as partidas se-

rão realizadas na quadra 
poliesportiva do Esta-
ção Cidadania-Esporte, 
no Parque Trindade II. O 
complexo esportivo conta 
com banheiros, vestiários, 
sala de primeiros socorros, 
bebedouros, moderna ilu-
minação, arquibancada e 

estacionamento.
“É uma competição mui-

to aguardada pelos times 
de futsal de Aparecida e 
também pelos amantes da 
modalidade que sempre as-
sistem às partidas. O futsal 
cresceu muito nos últimos 
anos graças aos incentivos 
da atual gestão ao esporte. 
Não temos dúvida de que 

será um grande campeo-
nato”, projeta o secretário 
de Esporte, Lazer e Juven-
tude, Gerfeson Aragão.

Abertura
A abertura do Campeo-

nato Municipal de Futsal 
de Aparecida de Goiânia 
será realizada na próxima 
terça-feira, 2 de agosto, às 
19h30, no Estação Espor-
te-Cidadania com desfile 
de todos os times inscritos. 
Em seguida, serão realiza-
dos dois jogos, sendo um 
masculino e um feminino. 
Cracudas x Favela/Savage, 
no feminino, e Bate Bola x 
Sport Aparecida, no mas-
culino, darão ponte pé ini-
cial ao campeonato.

Premiação
Os vencedores da ca-

tegoria masculino levarão 
para casa R$ 12,5 mil que 
serão divididos entre o 
campeão, vice-campeão, ar-
tilheiro e goleiro menos va-
zado. Já na categoria femi-
nina o prêmio final é de R$ 
11,1 mil, sendo R$ 7,5 mil 
em dinheiro que serão divi-
didos entre o time campeão, 
vice-campeão, artilheira e 
goleira menos vazada

Competição, que 
é organizada 
pela Secretaria 
de esporte, Lazer 
e Juventude, vai 
movimentar 
a modalidade 
esportiva até 30 
de setembro
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Campeonato Municipal de Futsal reúne equipes masculinas e femininas
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