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todo o País. Governador falou sobre os desafios e cravou: “tem de trabalhar muito mais”
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Serão 12, talvez 10

são 12 candidatos aprovados em convenção 
para a presidência da República. Lula (Pt), Jair 
Bolsonaro (PL), simone tebet (MdB), soraya 
Thronicke (UB) e Ciro Gomes (PDT) vão ficar 
com os maiores tempos de propaganda no 
rádio e tV. ainda são candidatos Léo Péricles 
(UP), Vera Lúcia (PstU), Felipe d’Ávila (Novo), 
Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB). Mais dois 
candidatos foram oficializados, mas ainda 
convivem com dúvidas que devem ser levadas 
à Justiça. o primeiro é Pablo Marçal (Pros), que 
vê o comando do partido mudar praticamen-
te todo dia na última semana. a atual direção 
quer Marçal candidato a presidente. a antiga 
quer Marçal candidato a deputado federal por 
são Paulo, levando o partido a apoiar Lula. o 
outro é Roberto Jefferson (PTB), que tem di-
reitos políticos cassados, cumpre prisão 
domiciliar e usa tornozeleira eletrôni-
ca. Parece que não quer ser candidato. 
Quer, mais, afrontar a justiça. 

BolSonaro e Bonner
o telejornal de maior audiência do país re-
serva prenuncio de embate na abertura das 
entrevistas com os candidatos à presidência. 
os cinco mais bem colocados na pesquisa do 
datafolha foram convidados. andré Janones 
(Avante) perdeu a vez, ao renunciar. Por força 
do sorteio, a abertura será com Jair Bolsonaro 
(PL), que esteve fora da agenda por algumas 
horas pela insistência em levar a equipe do JN 
para dentro do Palácio da Alvorada para fazer 
a entrevista. serão 40 minutos diários para 
Bolsonaro, Ciro gomes (Pdt), simone tebet 
(MdB) e Lula (Pt), este no dia 25. o apresenta-
dor do JN, William Bonner, é um dos principais 
alvos da horda bolsonarista nas redes sociais. 

conta fechou em 8
Marconi e José eliton saíram na reta final, 
e o professor Pantaleão entrou. Com isso, 
serão oito candidatos ao governo de goiás. 
Ronaldo Caiado (UB) terá a maior coligação 
e maior tempo no rádio e tV. Com tempos 
semelhantes, concorrem Vítor Hugo (PL), 
Wolmir amado (Pt) e gustavo Mendanha 
(Patriota). os outros candidatos são Rei-
naldo Pantaleão (UP), Edigar Diniz (Novo), 
Cintia dias (PsoL) e Professora Helga (PCB).

pSD foi DeciSivo
o Pt esperou até o último momento o 
“sim” de Marconi Perillo, que não chegou. 
o Psd de Vilmar Rocha acabou sendo 
decisivo. Nos planos tucanos, caberia a 
aliança com o Pt, que daria força e tempo 
no rádio e na tV. Mas houve ainda a posta 
no Psd, para garantir um perfil de Cen-
tro e engrossar ainda mais a coligação. 
o acordo não foi fechado. o Psd ficou na 
base caiadista e acabou definindo a au-
sência do “sim” marconista. 

marconi mira aécio?
a desistência de Marconi leva a trajetória dele 
para 2018, quando sofreu sua única derrota 
eleitoral, ou para 2006, quando se elegeu ao 
senado. a opção pela candidatura a deputado 
federal nunca esteve como plano principal do 
ex-governador. a opção pelo senado mostra, 
acima de tudo, o temos de uma nova derro-
ta, levando para um caminho duro, vivido 
recentemente por Íris Rezende em Goiás. 
aécio Neves, em Minas, vive momento 
semelhante. deputado federal, senador e 
governador por Minas, aécio foi candidato 
à presidência da República e se viu obriga-
do a buscar uma vaga com votação discreta 
de deputado federal em 2018. Busca a ree-
leição, de novo sem brilho. Por sinal, aécio 
está muito mais para o baixo clero, fora das 
grandes discussões do país e do Congresso. 
exemplo a ser observado por Marconi, que 
terá mais um pleito duro pela frente. 

WalDir Blefa
Conseguir a vaga para a disputa ao senado 
já é uma vitória para o delegado Waldir (UB), 
duas vezes mais votado para a Câmara em 
goiás. selou o acordo durante a fusão do PsL 
com o deM. assumiu o diretório Metropolita-
no, como foram de garantir os recursos para a 
campanha. Nos últimos dias, tem percorrido 
o estado, em busca de apoio de lideranças. 
Chegou a dizer que Daniel Vilela (MDB) indi-
caria seu suplente. Não deu. entregou a mis-
são, agora, ao governador Ronaldo Caiado. 
Está esperando. Mostra a deficiência na sai 
articulação política. Vai viver ansiedade para a 
divulgação das próximas pesquisas. Vai con-
seguir se manter ou entra em queda, como 
aconteceu na eleição de Goiânia, em 2016? Os 
próximos números apontarão. ou não. 

câmara concorriDa
a disputa pelas 17 vagas de deputado fede-
ral promete ser a mais acirrada em goiás. 13 
dos atuais parlamentares são candidatos à 
reeleição. Ficam de fora Vítor Hugo (PL), que 
tenta o governo, delegado Waldir (UB) e João 
Campos (Republicanos), que concorrem ao 
senado, e Zé Mário (MdB), com problemas 
de saúde. Na lista de pretendentes, aparece 
gente conhecida como adriana accorsi e ed-
ward Madureira (Pt), Ismael alexandrino e 
Lucas Kitão (Psd), Hélio de sousa e Matheus 
Ribeiro (PsdB) e Jeferson Rodrigues (Republi-
canos). os partidos vem investindo, porque é 
o número de representantes na Câmara que 
define dinheiro dos fundos partidário e eleito-
ral, e cargos no próprio Legislativo. 

em BuSca Do voto
aguardando a chegada 
da nova data do julga-
mento do assassinato 
do pai, o advogado Va-
lério Luiz Filho é mais 
um que busca a cadeira 
em Brasília. Integra a 
chapa do Pt e foi con-
vidado a partir da ca-
pacidade de articulação 
demonstrado durante 
os dez anos de luta por 
justiça no caso. gente do bem, que busca me-
lhorar a representação em Brasília. 

caiaDo favorito 
contra menDanha

Com a definição do quadro, o governador 
Ronaldo Caiado (UB) vai entrar na campa-
nha como favorito. tem maior tempo, maior 
estrutura, maior coligação e a liderança nas 
pesquisas. O normal é imaginar a realização 
do segundo turno, que só não aconteceu 
em três ocasiões em goiás. serão mais três 
candidaturas bem estruturadas, com tempo 
no rádio e na tV e com vinculação aos dois 
principais concorrentes à presidência. entre 
os outros sete postulantes, gustavo Men-
danha (Patriota) é o nome que se consolida, 
desde o início do processo, como represen-
tante da oposição. Wolmir e Vítor devem 
ter crescimento com a vinculação com Lula 
e Bolsonaro, respectivamente. este cresci-
mento, por sinal, será decisivo para empur-
rar a definição para o segundo turno. 

pt fracaSSou
Mais uma vez, o PT foi passivo na articulação 
estadual, ficando sempre na espera da deci-
são do Diretório Nacional que, por sua vez, es-
perou a definição de Marconi. O PT não conse-
gui avançar nas alianças, como aconteceu na 
maior parte do país. Não aproveitou nem o 
bom momento de Lula no cenário nacional. o 
resultado é tão ruim, que não conseguiu segu-
rar nem a parte da esquerda que já está com 
Lula no primeiro turno. Fracassou. 

mDB e pSDB encolhem
Protagonistas das últimas duas décadas, as 
duas siglas se escondem em 2022. o MdB 
se entrega ao projeto de daniel Vilela, que 
é se eleger vice com Caiado agora e buscar 
a candidatura ao governo em 2026. a sigla 
perdeu suas duas maiores expressões em 
menos de dois anos. e não tem boa pers-
pectiva na eleição de deputados, o que 
pode enfraquecer este projeto. o PsdB, por 
sua vez, abre mão da disputa pelo governo, 
o que tinha acontecido apenas em 2006, na 
eleição de alcides Rodrigues, então no PP. 
da mesma forma, os tucanos são reféns do 
projeto de Marconi Perillo e devem enco-
lher na representação parlamentar. 

auSência iluStre
o senador Vanderlan Cardoso (Psd) foi o gran-
de ausente das convenções de sexta-feira. 

preSença iluStre
Mesmo com apoio declarado à reeleição de 
Caiado, o prefeito Rogério Cruz foi à con-
venção de gustavo Mendanha, onde está 
o seu partido, o Republicanos. o motivo 
pessoal atende pelo nome de Thelma Cruz, 
candidata da sigla a deputada estadual. 

a carta em Goiânia

a Faculdade de direito da UFg sedia evento nes-
ta quarta, 10. será um dia de coleta de assina-
turas em favor da “Carta em defesa do estado 
democrático de direito”, elaborada por profes-
sores da UsP e que já conta com quase 800 
mil signatários. Várias entidades ligadas à UFg 
participam da ação, que terá como ponto alto 
um encontro na Faculdade de direito, na Pra-
ça Universitária, às 19h30. a associação dos 
Egressos está mobilizando profissionais que 
se formaram na UFg para participar da ação. 

fim De Geração BraSil
a eleição desse ano fecha um ciclo de candida-
tos, que começaram a despontar a partir da vol-
ta da eleição presidencial, em 1989. Lula (Pt) já 
afirmou que não pretende concorrer numa pos-
sível reeleição, em 2026, quando terá quase 80 
anos. Jari Bolsonaro (PL) não poderá disputar se 
for reeleito. Se não for reeleito, dificilmente terá 
condição política de se candidatar novamente. 
Ciro gomes (Pdt) e eymael (dC) estão pendu-
rando as chuteiras. Campo aberto para gente 
mais nova, que também depende do resultado 
de 2022 para se viabilizar para 26. 

fim De Geração GoiáS
Processo semelhante acontece em goiás. Ronal-
do Caiado (UB), sendo reeleito, é candidato na-
tural ao senado em 2026, na sua última eleição. 
Marconi Perillo (PsdB) sentiu já este momento, 
ao desistir do governo. Outros, como Lúcia Vâ-
nia, Jovair arantes, demóstenes torres e Rober-
to Balestra saíram de cena com a derrota em 
2018. a nova geração terá que ocupar o espaço. 

caetano oitentão

Um dos mais criativos e o mais inquieto dos 
compositores brasileiros chega aos 80 anos lú-
cido e cheio de vida. Caetano Veloso fez de tudo 
na vida. Escandalizou, emocionou e encantou. 
Chegou a inspirar o verbo caetanear, om o que 
há de bom, na visão de djavan. É bom celebrar 
Caetano, dias depois da perda de Jô Soares. A 
cultura mantém a sua chama. Vale a pena acre-
ditar. Vale a pena acreditar. Vale a pena acreditar!

por que?
os bancos, que nunca se recusam a ganhar di-
nheiro, se negam a fazer empréstimo com juro 
exorbitante para beneficiários do Auxílio Brasil.

“Cada um sabe a dor e a delícia 
de ser o que é”    (Caetano Veloso)
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Em convenção, PRTB oficializa apoio à 
reeleição do governador Ronaldo Caiado

o diretório estadual 
do Partido Reno-
vador Trabalhista 

Brasileiro (PRTB) oficiali-
zou apoio à reeleição do 
governador Ronaldo Caia-
do (União Brasil) durante 
convenção realizada nesta 
quinta-feira (04/08), no 
Teatro FAC Unicamps, no 
setor Coimbra, em Goiânia. 

Em decisão unânime, o 
PRTB respalda a candida-
tura à reeleição do gover-
nador e defende a conti-
nuidade da atual gestão, 
que superou uma crise fis-
cal, enfrentou a pandemia 
e, ainda assim, alcançou 
grandes avanços em áre-
as como educação, saúde, 
segurança pública e social. 

“Ninguém tinha cora-
gem de andar em Goiânia, 
não estacionava o carro 
e ia embora tranquilo, as 
pessoas não tinham segu-
rança para ir numa festa”, 
comentou Ronaldo Caiado. 
O governador relembrou 

o modo como assumiu a 
gestão, “um ano de crise 
fiscal, dois de pandemia” e 
reforçou que mesmo com 
os avanços obtidos, “tem 
de trabalhar muito mais” 
em um segundo mandato. 

Ao falar do comprome-
timento com os 7,3 mi-
lhões de goianos, Caiado 
frisou que governa “para 
levar dignidade e quali-
dade de vida a todos os 
246 municípios do Estado. 
Não é apenas uma pessoa, 
é todo mundo junto para 
nós melhorarmos o nosso 
Estado”, pontuou. 

Presidente do PRTB em 
Goiás, Denes Pereira disse 
que a decisão de apoiar a 
reeleição do governador 
foi unânime na sigla. “Nós 
fomos analisar a gestão, 
para que o nosso partido 
estivesse com ele mais 
uma vez”, frisou. Denes 
recordou ainda as dificul-
dades enfrentadas pelo 
governador. “Ele pegou o 

Estado como o 4º pior do 
País. Hoje, Goiás é referên-
cia no Brasil”. 

A legenda pretende 
conquistar cinco cadeiras 
na Assembléia Legislativa 
do Estado de Goiás (Alego) 
e duas vagas na Câmara 
dos Deputados. O PRTB 
terá chapa com 42 candi-
datos a deputado estadual 
e com 18 nomes para de-

putado federal.

Convenção do 
União Brasil

Durante o evento, Caiado 
convidou os presentes para 
participarem da Conven-
ção do União Brasil, nesta 
sexta-feira (05/08), a partir 
das 17h, no CEL da OAB, em 

Aparecida de Goiânia. 
“Amanhã nós selaremos 

talvez a maior coligação 
de Goiás para o governo. 
Coligação com 12 parti-
dos, teremos mais de 200 
prefeitos participando 
da nossa convenção. Isso 
mostra que graças a Deus 
estamos trabalhando 
com responsabilidade”, 
analisou Caiado.

Também estiveram pre-
sentes no evento os depu-
tados estaduais pelo PRTB 
Coronel Adailton, Júlio Pina 
e Wagner Neto; o ex-sena-
dor Mauro Miranda; os pre-
feitos de Valparaíso, Pábio 
Mossoró (MDB), e de Planal-
tina Delegado Cristiomário 
(PSL), além de represen-
tantes da mesa diretora do 
PRTB e demais autoridades.

decisão foi unânime no partido, 
que viu a atual gestão transformar 
goiás em referência para todo o País. 
Governador falou sobre os desafios e 
cravou: “tem de trabalhar muito mais”
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Presidente do PRTB em Goiás, Denes Pereira disse que a decisão de apoiar a reeleição do governador foi unânime na sigla

O Partido Social Cristão 
(PSC), sob liderança de 
seu presidente, Eurípedes 
do Carmo, declarou nesta 
quinta-feira (04/08) apoio 
ao projeto de reeleição 
do governador Ronaldo 
Caiado (UB). O ato ocor-
reu em reunião na sede 
estadual do União Brasil, 
em Goiânia, com partici-
pação de pré-candidatos 
do PSC ao Legislativo nas 
Eleições 2022. 

A sigla sai para o pleito 
com 17 nomes para a dis-
puta ao cargo de deputado 
federal e 22 para o de es-
tadual. A legenda tem pla-
nos de eleger pelo menos 
dois deputados federais e 
três nomes para a Assem-
bleia Legislativa.

Caiado exaltou o res-
paldo da sigla e con-
clamou empenho dos 
aliados, que somam 12 
partidos e cerca de 230 
prefeitos. “Nós já cria-

mos um sentimento de 
onde andar e como ca-
minhar. Nossa coligação 
vai buscar que as ações 
sejam conjuntas. Cada 
um vai fazendo sua tare-
fa de casa”, disse. 

O governador também 
destacou a relevância da 
sigla no cenário político. 
“Alcançou uma musculatu-
ra política e hoje é um par-
tido que tem um senador 
da República, deputado 
federal e o deputado es-
tadual mais votado para a 
Assembleia Legislativa da 
história de Goiás [Henri-
que César]”, citou.

“Goiás não pode abrir 
mão de ter nosso governa-
dor por mais quatro anos”, 
frisou Eurípedes do Carmo, 
que justificou sua declara-
ção, recordando os desafios 
herdados pelo governador 
e os avanços conquista-
dos. “É uma grande gestão, 
transparente. Um governo 

que tem mudado destinos 
em Goiás”, ponderou.

“O Estado passa hoje 
por um bom momento, 
ao contrário do início da 
gestão”, relatou também 
o presidente do PSC. “O 
governador deu a volta 
por cima, arrumou e pôs 
as contas em dia. Está 

com dinheiro em cai-
xa suficiente para tocar 
obras na próxima ges-
tão”, acrescentou.

Caiado também reco-
nheceu a atuação de Eu-
rípedes enquanto gestor, 
quando esteve à frente da 
Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab) e posterior-

mente na GoiásFomento. 
Estendeu elogios ao sena-
dor Luiz do Carmo, outra 
referência do partido em 
Goiás, que foi seu suplen-
te, e ao ex-presidente da 
agência, Lucas Fernandes. 

“Chegando ao governo, 
tive a honra de tê-los ao 
meu lado, com toda expe-

riência e vivência que têm”, 
afirmou o governador. “Fa-
zemos parte do governo 
Caiado desde o primeiro 
tempo e o PSC sem dúvida 
integra esse grupo. Hoje 
estamos junto com Caiado 
nesta campanha, da qual 
não temos dúvida do su-
cesso”, ratificou Eurípedes.
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“Goiás não pode abrir mão de ter nosso governador por mais quatro anos”, frisou Eurípedes do Carmo, presidente do Partido Social Cristão no Estado

PSC também oficializa apoio ao governador 
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Lincoln Tejota é confirmado 
candidato a deputado estadual

Homologada na con-
venção do União 
Brasil, na tarde 

desta sexta-feira (6/8), a 
candidatura do vice-gover-
nador Lincoln Tejota (UB) 
a deputado estadual deu 
início à quarta eleição que 
ele irá disputar. Ele saiu vi-
torioso de todas as três — a 
última como vice do go-
vernador Ronaldo Caiado 
(UB) — e busca, a partir de 
agora, o terceiro mandato 
na Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Ale-
go). “Candidato a deputado 
estadual com o apoio dos 
goianos”, disse Lincoln.

Em entrevista à impren-

sa, Lincoln agradeceu pelos 
apoios que recebeu para o 
novo projeto e, também, 
pela presença de tantas 
lideranças que o apoiam 
e foram o prestigiar na 
convenção do União Brasil. 
“Nos dá ânimo renovado 
para trabalhar ainda mais 
pelo desenvolvimento de 
Goiás. Obrigado pela mo-
bilização preparada para 
mais esse dia tão especial 
em minha vida. Seria im-
possível sem vocês”, come-
morou o vice-governador.

Ele ressaltou ainda que, 
com a experiência de vice-
-governador e de coorde-
nador do programa Goiás 

de Resultados, se sente 
ainda mais preparado e 
motivado para ser depu-
tado estadual e continuar 
defendendo os municípios 
e priorizando investimen-
tos nas áreas mais sensí-
veis, como saúde, segu-
rança pública, assistência 
social e educação. “Como 
sempre fiz em minha vida 
pública, da forma que faz 
minha família e herdei 
deles, darei o meu melhor 
para servir à população de 
Goiás”, disse Lincoln Tejota.

Durante a convenção, o 
governador Ronaldo Caia-

do, presidente estadual do 
UB, agradeceu a Lincoln 
Tejota, seu atual vice, por 
sua grandeza e postura de 
conciliador demonstradas 
durante as tratativas de 
definição da chapa majori-
tária da coligação, a maior 
desta eleição em Goiás.

“Agradeço ao vice-gover-
nador, Lincoln Tejota, pelo 
desprendimento, por traba-
lhar em prol do bem maior 
do estado, em outro projeto, 
no qual continuará traba-
lhando para que Goiás seja 
cada vez melhor”, afirmou 
Ronaldo Caiado, em seu dis-

curso, arrancando aplausos 
dos presentes. Depois da 
convenção, o próximo passo 
é registrar as candidaturas 
na Justiça Eleitoral.

Experiência
Com apenas 38 anos 

de idade, Lincoln Tejota 
tem vasta experiência po-
lítica. Ele foi eleito para o 
primeiro mandato de de-
putado estadual em 2010, 
aos 26 anos, com 29.822 
votos; na eleição seguinte, 
teve votação mais de 50% 
maior: assumiu o segun-
do mandato de deputado 

estadual com 45.091, fi-
gurando como o terceiro 
mais votado daquela elei-
ção. Em 2018, foi eleito 
o vice-governador mais 
jovem do Brasil, na chapa 
com Ronaldo Caiado. Ago-
ra, se prepara para o tercei-
ro mandato. Lincoln Tejota 
participa, desde a juventu-
de, de atividades políticas, 
inicialmente junto com o 
pai, o conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-GO) Sebastião Tejota, 
ex-presidente da Alego. 
Sua mãe, Betinha Tejota, 
também foi deputada.

Vice-governador de goiás busca 
terceiro mandato na assembleia 
Legislativa, “com o apoio dos goianos”. 
em convenção da chapa, que reúne 
11 partidos, Caiado agradece a Lincoln 
pelo desprendimento e diz que ele 
“continuará trabalhando para 
que goiás seja cada vez melhor”
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Lincoln Tejota e apoiadores na convenção do União Brasil: “Nos dá ânimo renovado para trabalhar ainda mais pelo desenvolvimento de Goiás”

HOmenAgens

Deputado promove sessão solene para entrega de Medalhas 
do Mérito Legislativo a pastores e políticos de Goiás

A solenidade foi uma ini-
ciativa do deputado Rafa-
el Gouveia (Republicanos) 
e ocorreu no plenário Iris 
Rezende.  A mesa de tra-
balhos foi composta pelo 
deputado promotor da 
cerimônia na presidên-

cia. Além dele, estiveram 
presentes: o prefeito de 
Caldas Novas, Kleber Luiz 
Marra (Republicanos); o 
presidente da Assembleia 
de Deus Ministério Ma-
dureira do Campo de São 
Miguel do Araguaia, pastor 

Isaías Gerônimo do Prado; 
o presidente da Assem-
bleia de Deus Ministério 
Madureira do Campo de 
Porangatu, Claudionor 
Silveira dos Santos; vice-
-prefeito de São Miguel 
do Araguaia, Eduardo Sea-
bra Tomaz (Republicanos); 
a vice-prefeita de Iporá, 
Maysa Peres Cunha Peixo-
to (PP) e o chef de cozinha 
Max Miliano Fernandes.

Rafael Gouveia des-
tacou que a entrega das 

medalhas é um momento 
muito importante. “Todas 
as autoridades são minis-
tros de Deus e nosso pa-
pel é promover o bem e 
reprimir o mal, de acordo 
com a Bíblia. Os que aqui 
serão homenageados 
exercem a função de aju-
dar a todos que precisam. 
É isso que nos motiva dia 
a pós dia, ver a vida das 
pessoas ser transforma-
da pelo nosso trabalho. 
Recebam essa medalha 

reconhecendo o impor-
tante trabalho que vocês 
prestam a Goiás”, decla-
rou o parlamentar.

O presidente da Assem-
bleia de Deus Ministério 
Madureira do Campo de 
São Miguel do Araguaia, 
pastor Izaias Geronimo do 
Prado, discursou durante a 
sessão solene. O líder reli-
gioso afirmou que o mo-
mento é de muita emoção.

“Louvo a Deus pela vida 
de todos os presentes. Ser 

homenageado é ser res-
ponsabilizado por continu-
ar fazendo o que fazemos 
de coração. É um reconhe-
cimento valioso demais. 
Estendo essa homenagem 
a todos os nossos familia-
res. É lindo chegar em um 
lugar sentindo que Deus 
está conosco, que Deus 
continue nos abençoando 
e fazendo brotar, no tem-
po certo, reconhecimento 
e homenagens”, susten-
tou durante sua fala.

a assembleia Legislativa realizou sessão 
solene extraordinária para a entrega da 
Medalha do Mérito Legislativo Pedro 
Ludovico teixeira a pastores e políticos
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saúde

Aparecida de Goiânia inicia Campanha 
de Multivacinação e Poliomielite hoje

a Secretaria de Saúde 
de Aparecida (SMS) 
inicia nesta segun-

da-feira, 8 de agosto, a 
Campanha de Multivacina-
ção e Poliomielite. Todos 
os 36 postos fixos de imu-
nização da cidade vão dis-
ponibilizar gratuitamente 
vacinas contra doenças 
como paralisia infantil, sa-
rampo, catapora e caxum-
ba. A força-tarefa, que está 
ocorrendo em todo o país, 
é uma oportunidade para 
atualização do Cartão de 
Vacinação das crianças e 
adolescentes menores de 
15 anos de idade. A cam-
panha seguirá durante 
todo o mês.As crianças e 
adolescentes precisam es-
tar acompanhadas de um 
responsável maior de ida-
de durante a vacinação ou 
levarem autorização por 
escrito. É necessário ainda 

apresentar documentos 
pessoais e o cartão de Va-
cinação, que será avaliado 
pelos profissionais de saú-
de para atualização. Todas 
as crianças de 1 até 4 anos, 
11 meses e 29 dias devem 
ser imunizadas contra a 
Poliomielite, inclusive 
aquelas que já receberam 
a proteção. A medida tem o 
objetivo de conter o retor-
no da doença.

“Nos últimos anos es-
tamos observando a dimi-
nuição na procura pelas 
vacinas de rotina e com isso 
muitas doenças que já esta-
vam erradicadas ameaçam 
retornar ao país. Por isso, 
essa Campanha é tão im-
portante. É uma oportunida-
de para os pais e responsá-
veis se lembrarem do papel 
da imunização na saúde das 
crianças e adolescentes. To-
das as nossas vacinas são 

seguras!”, informa Renata 
Cordeiro, coordenadora de 
Imunização da SMS.

Cobertura vacinal
Segundo a coordena-

dora, em geral, a cobertura 
vacinal entre os menores 
de 5 anos de idade precisa 
dobrar para que a cidade 

alcance níveis seguros de 
proteção. “Apenas a Menin-
go C, Pneumo 10, Rotavírus 
e Tríplice Viral estão com 
cobertura acima de 50%. 
Ainda assim, não alcança-
ram nem 60% da popula-
ção nessa faixa etária. Já 
as taxas de cobertura dos 
imunizantes BCG, Febre 

Amarela, Hepatite A, Pen-
tavalente e Poliomielite 
estão ainda mais baixas, 
entre 40 e 50%, quando 
o ideal para todas elas é 
de 95% ou 90%. Situação 
preocupante! Precisamos 
do apoio e conscientiza-
ção da população”, desta-
ca Renata Cordeiro.

A Central de Imuni-
zação funciona de se-
gunda a sábado, das 8 
às 18h. Já a sala de va-
cinação da Maternida-
de Marlene Teixeira fica 
aberta de segunda a sex-
ta, das 8 às 18h. As UBS´s 
funcionam de segunda a 
sexta, das 8 às 16h.

36 postos atuarão na força-tarefa, 
que é uma oportunidade para 
atualização do Cartão de Vacinação 
das crianças e adolescentes 
menores de 15 anos de idade
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A campanha seguirá 
durante todo o mês

anápolis

Rede municipal de Educação convoca novos pedagogos

A Prefeitura de Anápolis 
convocou, somente em 
2022, 95 pedagogos que 
fazem parte do cadastro 
de reserva do concurso pú-
blico realizado em 2019. A 
cota principal de 150 pro-
fissionais já foi chamada e, 
de acordo com novas de-
mandas e necessidades da 
rede municipal, mais pro-
fessores vêm sendo requi-
sitados nos últimos meses.

Em janeiro foram cha-
mados 50 profissionais, em 
abril mais 20, e em maio 
outros 10 pedagogos, para 
suprir as demandas da edu-
cação municipal. Agora, com 
o aumento de salas de aula, 
além da formação de novas 

turmas e algumas aposen-
tadorias, se fez necessário 
um chamamento de 15 no-
vos profissionais.

Os pedagogos convo-
cados na edição desta 
sexta-feira, 5, do Diário 
Oficial do Município irão 
atuar nas unidades esco-
lares da rede municipal de 
Educação, e passarão por 
uma formação que visa o 
conhecimento da proposta 
pedagógica da educação 
municipal, além de um 
treinamento específico so-
bre a plataforma virtual do 
Programa Educa Anápolis.

Para a secretária muni-
cipal de Educação, Eeriza-
nia de Freitas, as convoca-
ções vêm sendo realizadas 
com responsabilidade ad-
ministrativa. “Temos feito 
gestão de todo o quadro 
de professores, avaliando 
licenças, férias e aposen-
tadorias. Não se pode sim-
plesmente realizar convo-
cações sem critérios sérios 

e justificáveis. É assim que 
trabalhamos”, comenta.

Prorrogação
Em junho, a Prefeitura 

de Anápolis prorrogou por 
mais dois anos a validade 
do concurso público para 
professor de Educação Bá-
sica e Ensino Fundamental 
do Município (Edital nº 
001/2019). Com o novo 
prazo, o concurso passa a 
valer até 30 de junho de 
2024. Ainda segundo a 
secretária da pasta, a pers-
pectiva da construção de 
novas unidades de ensino 
nos próximos anos foi de-
cisória para a medida. “A 
Prefeitura, em seu plane-
jamento de reestruturação 
da rede, tem a expectativa 
de mais 12 unidades de 
ensino, sendo sete escolas 
e cinco CMEIs. Por isso, é 
necessário manter vigen-
te esse concurso, porque 
é dele que nós faremos a 
convocação”, finaliza.
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Os pedagogos convocados irão atuar nas unidades escolares da rede municipal de Educação

Neste ano, 95 
profissionais 
que estavam no 
cadastro de reserva 
já foram chamados

A campanha seguirá 
durante todo o mês

A campanha seguirá 
durante todo o mês

A campanha seguirá 
durante todo o mês

A campanha seguirá 
durante todo o mês
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gastronomia

Festival Italiano de Nova Veneza chega 
ao último dia com recorde de público

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, neste domingo 

(07/08), do último dia do 
Festival Italiano de Nova 
Veneza, na região Metro-
politana de Goiânia. O 
evento chega à sua 16ª 
edição com recorde de 
público: cerca de 125 mil 
pessoas passaram pela 
festa, repleta de atrações 
que relembram o víncu-
lo do município com a 
imigração italiana. Toda 
a programação gira em 
torno da tradição cultu-
ral, com destaque para 
culinária, apresentações 
artísticas e músicas típi-
cas do país europeu. 

Caiado caminhou por 
todos os estandes, conver-
sou com os participantes 
do festival e exaltou sua 
retomada, após dois anos 
suspenso devido à pan-
demia de Covid-19. “Gera 
riqueza, renda e emprego. 

Movimenta a economia 
goiana e torna-se, tam-
bém, um polo turístico no 
Estado”, sublinhou sobre a 
boa presença de público. 

Chamou a atenção do 
governador o trabalho da 
artesã Maria Mota, que 
faz arte com macarrão, 
alimento típico da Itália. 
“São mais ou menos oi-
tenta pacotes de macarrão. 
Gastei quase 40 dias para 
confeccionar”, contou a ar-
tista sobre os manequins 
enfeitados com roupas fei-
tas com o alimento. “Olha 
que habilidade, Deus deu 
um dom a essa mulher”, 
comentou Caiado ao ob-
servar o artesanato. 

Caiado ressaltou, ainda, 
a importância de realizar 
eventos temáticos para re-
lembrar e homenagear as 
origens italianas da cida-
de. “É uma população que 
veio para o Brasil e nos 
ajudou, transformou várias 

regiões, trouxe sua cultura, 
suas tradições. Nós, goia-
nos, temos orgulho enor-
me de apoiá-los”, disse. 
O presidente da Agência 
Estadual de Turismo de 
Goiás (Goiás Turismo), 
Fabrício Amaral, e o de-
putado federal Delegado 
Waldir acompanharam o 
governador na agenda. 

O prefeito de Nova Ve-
neza, Valdemar Batista 
Costa, atribuiu o sucesso 
da atual edição do festival 
ao esforço de todos os en-
volvidos. “Foram mais de 
90 dias de trabalho, mais 

de 300 funcionários dire-
tos e 1,2 mil indiretos. É 
uma festa que movimenta 
nossa economia. Isso re-
presenta o 13º e até o 14º 
salário do pessoal da cida-
de”, revelou o gestor muni-
cipal. “A cada ano, nossas 
expectativas são supera-
das”, completou. Na última 
edição, pré-pandemia, o 
evento recebeu cerca de 
25 mil pessoas a menos 
do que este ano.

Segundo o prefeito, a 
atual gestão estadual “re-
colocou Nova Veneza na 
rota do turismo”, devido ao 

suporte oferecido. O festi-
val é realizado pela prefei-
tura de Nova Veneza e Ser-
viço Nacional do Comércio 
de Goiás (Sesc-GO), com 
apoio da Câmara Munici-
pal, e recebeu patrocínio 
de R$ 527 mil por meio do 
Programa Estadual de In-
centivo à Cultura - Goyazes, 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult). 

Tradição 
Ítalo-brasileira

O festival começou na 
última quinta-feira (04/08) 

com shows, campeonatos, 
apresentações artísticas e 
folclóricas. O foco é divul-
gar a tradição ítalo-brasi-
leira mantida no município 
desde a sua fundação e a 
integração com a cultura 
goiana. Mais 30 estandes 
oferecem artesanato e to-
dos os tipos de comidas 
típicas, como macarrão, 
lasanha, nhoque e polen-
ta frita. Para se ter uma 
ideia, na cantina oficial 
do evento, 45 cozinheiras 
foram designadas para 
preparar 20 mil pratos ao 
longo da festa. 

governador Ronaldo Caiado 
aproveitou o domingo para visitar 
o evento que ofereceu boa culinária, 
música e danças típicas aos turistas, 
e que recebeu incentivo de 
R$ 527 mil do governo de goiás
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Governador Ronaldo Caiado participa do último dia do Festival Italiano de Nova Veneza

encontro Faeg Jovem

“Faremos da agropecuária goiana a mais sustentável e 
a mais rentável nos próximos anos”, diz Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo 
Caiado participou, na noi-
te deste sábado (06/08), 
do Encontro Técnico Faeg 
Jovem 2022, realizado na 
Villa Cavalcare, em Goiâ-
nia. Com o tema “Tudo é 
Agro”, o evento realizado 
pela Federação da Agri-
cultura e Pecuária de 
Goiás (Faeg) reuniu cerca 
de mil participantes para 

uma série de palestras e 
ações voltadas à promo-
ção da liderança e do em-
preendedorismo no setor 
entre a nova geração.

Durante o encontro, 
Caiado destacou a im-
portância histórica do 
programa Faeg Jovem. 
“Esse programa tem vá-
rios anos e temos que 
parabenizá-lo porque o 
Estado com maior núme-
ro de jovens vinculados é 
aqui. As pessoas recebem 
educação sobre como 
comercializar produtos, 
orientar produtores, pre-
servar o meio ambiente, 
além de focar em susten-
tabilidade, conversação 
de solos, rios e nascentes 
e, ao mesmo tempo, levar 

tecnologia ao campo”, ex-
plicou o governador.

“Somos o Estado com 
maior produtividade por 

hectare no Centro-Oeste 
brasileiro. Isso mostra 
o quanto investimos na 
qualificação da pecuária 

e da agricultura de Goiás. 
Faremos da agropecuária 
goiana a mais sustentá-
vel e a mais rentável nos 
próximos anos”, comple-
tou o governador.

O programa Faeg Jo-
vem incentiva o desen-
volvimento do espírito 
inovador. São mais de 
100 grupos espalhados 
por todo o Estado. A ini-
ciativa visa preparar a 
sucessão de jovens que 
atuam com agronegócio, 
para que estejam vincula-
dos à inovação por meio 
de várias atividades.

O presidente da Faeg, 
José Mário Schreiner, pro-
jeta um futuro com Goi-
ás na liderança do agro, 
mas também no índice 

de qualidade de vida em 
todo o País. “Daqui alguns 
anos, vamos viver no me-
lhor Estado do Brasil, pois 
ele é rico e, além das ri-
quezas, tem sua gente 
trabalhadora”, afirmou.

A programação do even-
to contou com a palestra 
“Você em 2020: criando 
o futuro da sua carreira”, 
ministrada pelo CEO da 
Futura S/A, André Souza; 
e “Sucessão na Prática”, do 
diretor associado de Pla-
nejamento Patrimonial do 
BTG Pactual, Paulo Kimak. 
Outros temas debatidos no 
encontro foram a proteção 
de nascentes e sustentabi-
lidade, a agricultura urba-
na 2.0, além de inovação, 
tecnologia e startups.
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“Daqui alguns anos, vamos viver no melhor Estado do Brasil, 
pois ele é rico e, além das riquezas, tem sua gente trabalhadora”, 
afirmou o presidente da Faeg, José Mário Schreiner

Realizado em 
goiânia, evento 
reuniu cerca de 
mil participantes 
e teve como tema 
“tudo é agro”
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Mariana  
PerdoMo

a empresária Mariana 
Perdomo inaugurou nesta 
semana a nova unidade da 
sua rede de confeitarias no 

empório Prime alphaville. a 
loja é a quarta unidade física, 
tendo 24m²,  concebida por 

Mariana  Perdomo e  pelo 
visual merchandising Nison 
Potuguês. a marca Mariana 
Perdomo doceria foi criada 

no ano de 2015, quando 
a proprietária Mariana 

Perdomo produzia bolos 
e doces como forma de 

renda extra. Hoje seu mix de 
produtos variam entre bolos, 
tortas, bombons, pedacinhos 

de céu, palhas italianas, 
bolachinhas perdomo, além 

da variedade de cafés do seu 
parceiro 3corações.

dVd
a gravação do terceiro dVd 
de Fabrício & Henrique será 

na próxima terça-feira (10) 
e promete dez pot-pourris, 

oito músicas inéditas e 
participações como da banda 
de pagode goiana, Kamisa 10 
e ainda Humberto & Ronaldo.

ação de saúde 
a associação dos 

aposentados e Pensionistas 
de goiânia (aaPego) realiza, 

na próxima terça-feira (9), 
uma ação social voltada 

à saúde. Intitulado por 
“saúde em dia”, o evento 

acontecerá das 9h às 12h, na 
sede da entidade, situada 

na Rua 21, no setor Central. 
Na ocasião, os associados 

da aaPego, bem como 
a população em geral, 

poderá aferir a pressão 
arterial, medir o nível da 

glicose no sangue e, ainda, 
receber orientações de 

profissionais a respeito de 
práticas saudáveis voltadas 

à saúde física. Para isso, 
estarão presentes no local 

o enfermeiro Rubens Porto 
e o fisioterapeuta Leverrier 

gonçalves.

BraZZa BBQ 
aconteceu no último sábado (06) o Festival de Churrasco Brazza, no Parque de exposições agropecuárias de anápolis. Foram mais de 2 

toneladas de carnes, nas mãos de 12 chefs renomados, em 8 horas de evento open bar e open food, organizado pelo chef Romer Pereira. o 
público presente saboreou diversos cortes premium e acompanhou inúmeras técnicas que o churrasco nos proporciona, open bar para todos 

(bebidas com e sem álcool), mais de mil litros de bebidas – gin, cachaça, cerveja, água e refrigerante, 500 kg de acompanhamentos foram 
servidos, teve banda de rock, dJ’s e dupla sertaneja, para deixar a edição ainda mais especial! No local também teve o espaço kids.

Lucas Peixoto, Thais Carvalho 
e @losporpetas

Seu Careca 

 Ronivan Mariano

 Ingrid Coelho, Ellen Ludmilla, 
Bruna Freitas e Tamine El Hajj

Tiago Ferreira e Cadu Bardini

Chef Romer Pereira

 Lukas Barzotto

Edison Castelano, Cleik Alvarenga 
e Maira Iacovelo

 Gabriel Matias Armando Assis e Letícia Caixeta
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Palmeiras vence Goiás e abre vantagem
na liderança em semana decisiva

o Palmeiras recebeu a 
equipe do Goiás na 
tarde deste domingo 

(07), no Allianz Parque, pela 
21ª rodada do Campeonato 
Brasileiro de 2022 e, por 3 
a 0, com gols de Mayke, aos 
18, e de Raphael Veiga, aos 
49 do primeiro tempo, e de 
Atuesta, aos 37 do segundo, 
superou a equipe visitante, 
indo a 45 pontos na tabela 
do Brasileiro – com o em-
pate do vice-líder Corin-
thians na rodada, que foi a 
39, o Verdão ampliou sua 
vantagem em pontuação 
primeira colocação do cer-
tame nacional em relação 
à rodada anterior, de qua-
tro para seis pontos.

Atualmente há seis jo-
gos invictos no torneio 

– sendo os últimos cinco 
duelos com vitória –, o Pal-
meiras, além da liderança, 
domina as principais esta-
tísticas deste Brasileirão: é 
o time com mais vitórias 
(13, seguido de Flamengo, 
Fluminense e Corinthians, 
com 11), menos derrotas 
(duas, seguido pelo Inter-
nacional, com três), melhor 
saldo de gols (22, seguido 
pelo Flamengo, com 13), 
melhor ataque (36 gols, 
seguido pelo Fluminense, 

com 33), melhor defesa (14 
gols sofridos, seguido por 
Santos, com 18) e maior 
série invicta registrada 
nesta edição (13 jogos, en-
tre a 2ª e 14ª rodada).

E se como mandante o 
Palmeiras melhorou ainda 
mais seu bom retrospec-
to no Nacional (agora são 
11 jogos, sete vitórias, dois 
empates e duas derrotas), 
incluindo uma vitória por 
3 a 0 sobre o Corinthians 
na Arena Barueri, o Verdão 

também detém a marca de 
ser o melhor visitante da 
competição: é o único time 
que não perdeu fora de 
casa na atual edição, pois, 
em nove duelos, conquistou 
19 dos 27 pontos possíveis, 
com cinco vitórias (Juven-
tude, Santos, Coritiba, São 
Paulo e América-MG) e qua-
tro empates (Goiás, Flamen-
go, Avaí e Fortaleza).

Os números decorrentes 
do triunfo também impac-
taram diretamente no re-

trospecto numérico contra 
o Goiás, no qual o Alviverde 
já era amplamente e, hoje, 
melhorou seu desempenho 
ainda mais. Agora são 54 
duelos registrados entre 
as equipes, com 28 vitórias 
palmeirenses, 11 empates, 
15 triunfos da equipe goia-
na, com 84 gols marcados 
pelo Maior Campeão do 
Brasil contra 62 que sofreu 
do adversário da vez.

A esmagadora maioria 
desses duelos entre Pal-

meiras e Goiás foram par-
tidas válidas pelo Brasilei-
rão (48 deles), enquanto 
outros seis jogos se divi-
dem entre Copa Sul-Ame-
ricana, amistosos e a Copa 
do Brasil. Pelo Brasileirão, 
aliás, o Palmeiras também 
leva larga vantagem sobre 
o Goiás: nestes 48 duelos, 
são agora 26 vitórias, nove 
empates, 13 derrotas sofri-
das, com 79 gols marcados 
e 56 gols sofridos.

E apenas no cenário 
mandante contra a equipe 
do Goiás pelo Brasileirão, 
este foi o jogo de núme-
ro 24, com 18 vitórias do 
Alviverde Paulista contra 
três triunfos do time ad-
versário, além de outros 
três empates. Inclusive, 
neste cenário, antes de a 
bola rolar neste domingo 
(07), o Palmeiras conta-
bilizava 49 gols sobre 
o Goiás, contra 23 que 
sofreu. Portanto, agora 
são 52 gols marcados 
contra 23 sofridos pelo 
Brasileirão com o time 
palestrino sendo man-
dante – sendo que o gol 
do lateral Mayke, primeiro 
da partida, foi o expressivo 
gol de número 50.

o Palmeiras fez 
sua tarefa de 
casa e venceu o 
goiás por 3 a 0, 
pelo Campeonato 
Brasileiro, na 
tarde de ontem
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O Verdão ampliou sua vantagem em pontuação primeira colocação do certame nacional em relação à rodada anterior, de quatro para seis pontos
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