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entretenimento

Esquadrilha 
da Fumaça

Esquadrão fará 
demonstração 

no céu de 
Aparecida, em 9 

de setembro
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No acumulado, Goiás tem saldo 
superavitário de US$ 5,087 
bilhões, em comparação ao 
mesmo período do ano passado, 
e é 8º no ranking de exportações 
por Estados  -  governo  |  5

Jogo a partir das 21h30 
no Maracanã terá 

transmissão da Rádio 
Nacional -  esporte  |  6

economia futebol

Balança 
comErcial goiana 
crEscE 50,71% 
dE janEiro a 
julho dE 2022

duElo 
FlamEngo x 

corinthians 
dEFinE 1º 

sEmiFinalista 
da liBErtadorEs

“Faz com que o cidadão melhore sua condição de vida”, afirma Caiado sobre atuação do Tribunal de Contas dos Municípios. 
Programação inclui palestras com o cientista político Fernando Schuler e com o doutor em Educação Mario Sergio Cortella

política  |   3

evento

caiado participa dE aBErtura do 
12° Encontro rEgional do tcmgo
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esquadrão de demonstração aérea

Esquadrilha da Fumaça fará demonstração 
no céu de Aparecida, em 9 de setembro

isto, porque em 9 de 
setembro, às 16h, o “Es-
quadrão de Demonstra-

ção Aérea” ou Esquadrilha 
da Fumaça da Força Aérea 
Brasileira, fará uma um 
show com demonstrações 
e acrobacias de tirar o fô-
lego do público. A apresen-
tação, com duração de 35 
minutos, será realizada na 
praça da Cidade Adminis-
trativa Maguito Vilela.

A demonstração da 
Esquadrilha da Fumaça 
em Aparecida ocorre em 
atendimento a pedido do 
prefeito Vilmar Mariano 
(Patriota). “É um presente 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB) para o centenário de 
Aparecida que estamos co-
memorando durante todo 
ano”, destacou o prefeito. 
Durante a Semana da Pá-
tria apenas duas cidades 
brasileiras poderão assistir 
ao show da famosa Esqua-
drilha da Fumaça – Brasí-

lia no dia 7 de setembro e 
Aparecida no dia 9.

A última demonstração 
em Aparecida foi maio de 
2002, há 20 anos. “Para se 
ter uma ideia do quanto é 
difícil para trazer essa atra-
ção para a cidade. Por isso, 
convidamos todos os mora-
dores de Aparecida, cidades 
vizinhas e de todo estado de 
Goiás para assistir esse belo 
show durante a Semana da 
Pátria”, convidou o prefeito.

A logística para tratar da 
demonstração que contará 
com 13 pilotos em sete ae-
ronaves, do modelo A-29 
Super Tucano, que farão 30 
manobras arrojadas mos-
trando o profissionalismo 
dos militares da força aé-
rea foi tratada em reunião 
nesta segunda-feira, 8, en-
tre o prefeito de Aparecida 
e o piloto Capitão Reis. O 
secretário executivo do 
Centenário, Rosildo Ma-
noel, foi designado pelo 

prefeito para atender as 
solicitações da FAB com o 
suporte de todas as secre-
tarias municipais.

O piloto Capitão Reis, 
sobrevoou o município na 
manhã desta segunda,8, 
para observar o local de 

demonstração e na terça-
-feira, 9, confirmou que o 
evento será realizado em 
Aparecida no mês de se-
tembro. “Estive pela ma-
nhã no local de demons-
tração para saber se tem 
algum obstáculo, se é pos-

sível realizar a demonstra-
ção no local no ponto de 
vista de segurança. E é um 
local que mostra ser muito 
seguro e tem tudo para ser 
um bom show”, explicou.

Além do prefeito, do 
capitão da FAB e do se-

cretário executivo do 
Centenário de Aparecida, 
participaram da reunião os 
secretários Avelino Marino 
(Ação Integrada), Professor 
Divino Gustavo (Educação) 
e Ozéias Laurentino Junior 
(Comunicação).

em setembro, os moradores de 
aparecida terão um motivo mais 
que especial para observar o céu
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Aparecida é um local que mostra ser muito seguro e tem tudo para ser um bom show”, explica o piloto Capitão Reis

saúde

Lançado programa que oferece acordo voluntário 
de reconhecimento de paternidade em Aparecida

O objetivo é firmar acordos 
voluntários de reconheci-
mento de paternidade, pen-
são alimentícia, regulamen-
tação de guarda e direito de 
visitas, aos interessados.

O programa é oferecido 

gratuitamente no Núcleo 
de Atendimento ao Ci-
dadão, que foi aberto no 
Buriti Shopping, próximo 
ao restaurante Girafas. O 
atendimento aos interes-
sados será realizado das 

13h às 21h, sem neces-
sidade de agendamen-
to. Na oportunidade, são 
repassadas orientações 
jurídicas a respeito de re-
conhecimento de pater-
nidade, acordo de pensão 
alimentícia, ação de ali-
mentos e regulamenta-
ção da guarda dos filhos.

“Esse é um programa 
que visa promover a dig-
nidade de crianças e ado-
lescentes, fazendo com 
que conste na Certidão 

de Nascimento da criança 
ou adolescente o nome 
do pai. O fato de não ter 
o nome no registro causa 
constrangimento e a crian-
ça leva isso para o resto da 
vida. Então esse é um ga-
nho de alcance social para 
o exercício da cidadania e 
outros direitos”, afirmou o 
promotor de justiça, Már-
cio do Nascimento.

Para o secretário muni-
cipal de Educação, Divino 
Gustavo, afirma que o pro-

grama é uma oportunida-
de conciliação. “Dê um pai 
a quem não tem é um pro-
grama que oferece acordo, 
conciliação, entendimento 
e dignidade para quem 
mais precisa, sendo tão 
importante para as famí-
lias que buscam esse tipo 
de assistência no nosso 
município”, sublinhou.

O pró-reitor Acadêmico 
do Centro Universitário Al-
fredo Nasser (Unifan), pro-
fessor Marcos Alberto, afir-

mou que o projeto é uma 
oportunidade de promover 
acordos e dignidade aos 
interessados. “A Unifan, o 
Ministério Público e a Pre-
feitura de Aparecida tra-
balham em conjunto para 
oferecer melhor assistência 
àqueles que precisam pro-
mover acordos. Fomos con-
vidados e nossos alunos do 
curso de Direito vão prestar 
assistência aqueles que 
procuram gratuitamente 
esse tipo de serviço”.

Lançado na manhã desta segunda-feira, 
08, em aparecida de goiânia, o programa 
“dê um pai a quem não tem”, com foco 
em promover cidadania, segue até 20/08
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evento

Caiado participa de abertura do 
12° Encontro Regional do TCMGO

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta terça-

-feira (09/08), da abertura 
do 12° Encontro Regional 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de 
Goiás (TCMGO), realizado 
no K Hotel, em Goiânia. A 
programação do evento 
segue na parte da tarde e 
à noite, reunindo mais de 
1.000 pessoas, entre pre-
feitos, vereadores, servi-
dores públicos municipais 
e do tribunal, estudantes e 

sociedade civil organizada.
Diante da missão de 

auxiliar a fiscalização e a 
prestação de contas das ad-
ministrações municipais, o 
governador ressaltou a con-
tribuição do TCMGO para 
que as melhorias cheguem 
à população. “Temos um Tri-
bunal de Contas que, cada 
vez mais, tem essa visão de 
fazer com que o cidadão 
melhore sua condição de 
vida”, enalteceu. “A ação 
do TCM é extremamen-
te educativa. Não está 
ali para punir, mas para 
orientar”, afirmou Caiado 
ao lembrar o apoio da Corte 
aos gestores para o cumpri-
mento da legislação.

O encontro é realizado 
anualmente para fortalecer 
as estruturas político-admi-
nistrativas dos municípios, 
apresentando e discutindo 
temas da gestão municipal. 
“O gasto público tem sido 
cada vez mais eficiente e 
de forma parcimoniosa”, 
afirmou o presidente do 
TCMGO, Joaquim Alves de 
Castro Neto. “Esse apoio 
que recebemos é muito 
importante para fazermos 
jus ao erário público, para 
trabalhar com transparên-
cia e muita responsabili-
dade”, disse o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz.

Durante a manhã, a 
programação segue com 
palestras de especialis-
tas do Direito e adminis-
tração pública. Na parte 
da tarde, o evento terá as 
apresentações do cientista 
político Fernando Schu-

ler e do doutor em Edu-
cação Mario Sergio Cor-
tella. Está prevista ainda a 
mesa redonda “Retomada 
Econômico-financeira e o 
Controle” com o conselhei-
ro do TCMGO, Francisco 
Ramos; o superintendente 
do Sebrae-GO, Carlos de 
Souza Lima Neto, e o titu-
lar da Secretaria de Estado 
da Retomada, Cesar Moura.

Estiveram presentes à 
solenidade de abertura o 
desembargador do Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJ-GO), 
Anderson Máximo de Ho-
landa; o procurador geral 
de Justiça de Goiás, Ailton 
Vecchi; o conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado 
de Goiás, Saulo Mesquita; 
o vice-presidente executivo 
da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon), conselheiro 
Edilson de Sousa Silva (TCE-
-RO); o procurador geral do 
Ministério Público, Henrique 
Padim; os presidentes da 
Associação Goiana de Mu-
nicípios (AGM) e prefeito 
de Goianira, Carlão da Fox, 
e da Federação Goiana de 
Municípios (FGM) e pre-
feito de Campos Verdes, 
Haroldo Naves; os secre-
tários de Estado Sandro 
Rodrigues (Saúde), Fátima 
Gavioli (Educação) e Joel 
de Sant’anna Braga Filho 
(Indústria, Comércio e Ser-
viços); prefeitos Rodrigo 
Mendonça (Cachoeira Alta), 
Marcelo Paiva (Anhanguera) 
e Rita de Cássia Mendonça 
(Itaberaí); conselheiros e 
inscritos do evento.

“Faz com que o 
cidadão melhore 
sua condição 
de vida”, afirma 
Caiado sobre 
atuação do 
tribunal de 
Contas dos 
Municípios. 
Programação 
inclui palestras 
com o cientista 
político Fernando 
schuler e com 
o doutor em 
educação Mario 
sergio Cortella
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Governador Ronaldo Caiado durante a abertura do 12° Encontro Regional 
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia

segurança Pública

Governo promove 95 servidores das polícias Civil e Técnico-Científica

Foram publicados nesta 
terça-feira (09/08), no Di-
ário Oficial do Estado de 
Goiás, os decretos com a 
promoção de 95 servido-
res da Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública, 
entre eles 79 policiais ci-
vis e 16 policiais técnico-
-científicos. A medida foi 
autorizada pelo governa-
dor Ronaldo Caiado du-

rante reunião de trabalho 
com integrantes das for-
ças de segurança públi-
ca de Goiás, na segunda-
-feira (08/08), no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira, 
em Goiânia. 

“Precisamos dar à nos-
sa polícia uma autoestima 
cada vez melhor. E sempre 
tive, dentro do orçamen-
to do Estado, o cuidado 

de atendê-los”, afirmou 
o governador durante a 
reunião. “Que vocês pos-
sam, juntamente com os 
familiares, celebrar esse 
momento tão importan-

te e merecido”, disse aos 
policiais Renato Brum, 
secretário de Segurança 
Pública de Goiás. 

Merecimento e anti-
guidade estão entre os 

critérios de promoção. 
“São delegados, agentes, 
escrivães, papiloscopistas 
e datiloscopistas. O resul-
tado vem da construção de 
cada um. Esse momento, 
hoje, reflete toda a carreira 
do profissional”, explicou o 
delegado-geral da Polícia 
Civil, Alexandre Lourenço. 
“Atos como esse reforçam 
a valorização do servidor”, 
disse o superintendente da 
Polícia Técnico-Científica, 
Marcos Egberto.

Em nome dos policiais 
promovidos, o delegado 
Thiago Martimiano lem-
brou do esforço de cada 

um em suas atribuições di-
árias. “É algo que nós luta-
mos há muito tempo, e te-
nho certeza que todos aqui 
são merecedores dessa 
honraria”, refletiu. Ele tam-
bém disse que a confiança 
atribuída aos servidores 
será honrada e “retribuída 
com muito trabalho”. 

Também participaram 
da reunião o subsecretá-
rio de Segurança Públi-
ca, Deusny Aparecido; o 
delegado-geral adjunto, 
Reinaldo Koshiyama, e 
a superintendente de 
Polícia Judiciária, Ana 
Cláudia Stoffel. 
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Decreto que autoriza promoção de 95 servidores das 
polícias Civil e Técnico-Científica é assinado em Goiânia

decretos assinados pelo governador 
Ronaldo Caiado foram publicados no diário 
Oficial do Estado desta terça-feira (09/08)
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Bodas
a My Winery Importação e 

distribuição de Vinhos receberá 
convidados na noite desta terça-

feira (9/8) para um coquetel em 
comemoração às bodas de 10 anos 

da casa em goiânia. os parceiros 
e a imprensa goiana poderão 

acompanhar de perto a história do 
casal de empresários e sommeliers 

Felipe Prigol e Marlla santos à frente 
da importadora desde sua fundação 

e do atual sócio Cássio Ribeiro. a 
My Winery detém a exclusividade 

de alguns rótulos nacionais e 
internacionais, de vinícolas renomadas 

brasileiras, argentinas, uruguaias, 
chilenas, sul africanas, além de 

produtos desenvolvidos especialmente 
para o Brasil, os quais levam a marca 

própria. a noite ainda contará com 
a presença do embaixador Matheus 

Carvalho da vinícola antinori (Marchesi 
antinori), a 6ª melhor vinícola do 

mundo em 2021 pela World’s Best 
Vineyards awards, considerada o 

templo do vinho na toscana.

suBstituição 
triButária 2022 

edson Cândido Pinto, presidente do 
sindicato das empresas de serviços 

Contábeis e das empresas de 
assessoramento de goiás (sescon), 

anuncia o curso de ‘atualização 
do ICMs substituição tributária 

2022’ pelas operações anteriores 
e posteriores no estado de goiás, 

com a palestrante e ministra do 
curso, Magna de Jesus.  o curso será 

realizado no dia 16 de agosto, das 08h 
às 17h, no auditório do sescon-goiás 

(Rua 107, n23 - setor sul, goiânia-go). 
Inscrições pelo link: https://www.

encurtador.dev/redirecionamento/
exwCe

 
trap Music

No próximo dia 12 de agosto, o 
cantor e compositor de trap tRIMoX 

fará o lançamento de cinco singles 
na produtora musical Casa trix, às 

20 horas, em um coquetel exclusivo 
para convidados. tRIMoX está 

chegando a goiânia com o propósito 
de naturalizar o trap no cerrado, 
estilo musical já reconhecido nas 

principais cidades do Brasil, como 
são Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, salvador e Brasília.

Casamento - No 
último sábado (06) o 
casal Carol Rassi e Lana 
Barbosa oficializaram 
a união em uma 
cerimônia belíssima 
no espaço de eventos 
Infinity Hall em Goiânia, 
onde recepcionaram 
familiares e amigos para 
celebrar o amor em uma 
noite memorável. 

Rio quente 
- o cirurgião 
plástico Pablo 
Rassi com a 
esposa daniele 
Flöter, o 
ex-jogador de 
vôlei Marcel 
Miri, o alemão 
thomas Heerd 
e a ortopedista 
Michelle 
Flöter, em Rio 
Quente.

Amizade - a advogada Vera Carla silveira e o 
desembargador aposentado eustáquio silveira promovem 
na residência do casal no setor de Mansões Park Way, 
em Brasília, uma super festa, no dia 18 deste mês. o casal 
recebe em um evento que irá celebrar a amizade. a noite 
também terá como objetivo uma ação beneficente. 
está sendo sugerida a doação de uma cesta básica a 
cada convidado. todas as cestas arrecadadas serão 
entregues para instituições de caridade da capital federal. 
a decoradora Valéria Leão Bittar assinará a ambientação 
da noite, que contará com convidados de várias partes 
do Brasil. o cantor Fagner será a atração principal. Já o dJ 
Pontifexx comandará as pick-ups.

Marketing digital - o especialista em Marketing digital, Rick serpa, 
viaja no início do próximo mês para dubai e Ilhas Maldivas. ele vai 
gravar o curso “esqueça tudo”, que vai ensinar qualquer pessoa a 
faturar alto com vendas pela internet.

1
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Ricardo Maruk

Divulgação Wey Alves

Arquivo pessoal 
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Balança comercial goiana cresce 
50,71% de janeiro a julho de 2022

a balança comercial 
goiana consolidou 
US$ 8.787 bilhões 

de exportações, no acu-
mulado de janeiro a julho 
deste ano, com saldo su-
peravitário de US$ 5,087 
bilhões, o que representa 
crescimento de 50,71%, 
na comparação com o 
mesmo período do ano 
passado. Os dados foram 
divulgados pelo Ministé-
rio da Economia.

As exportações alcan-
çaram, em julho, a mar-
ca de US$ 1,280 bilhão, 
resultando em alta de 
55,39%, comparado com 

o mesmo mês de 2021, 
quando as vendas inter-
nacionais fecharam em 
US$ 824,355 milhões. 
Já as importações so-
maram US$ 572,037 
milhões, com expansão 
de 55,37%, também na 
comparação com igual 
período do ano passado.

Os indicadores colo-
cam Goiás na 8º posição 
no acumulado de janei-

ro a julho e em 9º lugar 
no ranking nacional de 
exportações, que con-
sidera o total vendido 
pelo Brasil no mês pas-
sado. Já no ranking de 
importações, o Estado 
participou de 2,33% das 
compras, ocupando o 
13º lugar. “Temos ótimas 
tendências para este se-
gundo período do ano, 
com previsão de recorde 

neste mês”, pontua o ti-
tular da Secretaria de Es-
tado de Indústria, Comér-
cio e Serviços (SIC), Joel 
de Sant’Anna Braga Filho.

Rio Verde, Jataí, Lu-
ziânia e Anápolis foram 
os municípios que mais 
enviaram mercadorias 
goianas, em julho, para 
outros países, sendo que 
os principais produtos 
vendidos foram: comple-

xo da soja (63,35%); car-
nes (12,67%); ferroligas 
(6,53%); ouro (3,43%) e 
gorduras e óleos animais 
ou vegetais (3,15%), ten-
do como principais des-
tinos China, Tailândia, Ja-
pão, Bangladesh e Irã.

Já no que diz respeito 
às importações goianas, 
China, Rússia, Estados 
Unidos e Canadá foram 
os principais vendedores 

de mercadorias para o 
Estado. Os produtos mais 
adquiridos foram: adu-
bos; produtos farmacêuti-
cos; veículos automóveis, 
tratores, demais da cate-
goria; reatores nucleares 
e produtos químicos e 
orgânicos. Os principais 
consumidores foram os 
municípios Catalão, Aná-
polis, Rio Verde e Apare-
cida de Goiânia

No acumulado, 
goiás tem saldo 
superavitário 
de Us$ 5,087 
bilhões, em 
comparação ao 
mesmo período 
do ano passado, 
e é 8º no ranking 
de exportações 
por estados
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Complexo da soja liderou exportações goianas em julho, com 63,35% do total de mercadorias enviadas a outros países

certame

Governo de Goiás abre inscrições para concurso 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado

O Governo de Goiás abre 
inscrições, nesta terça-fei-
ra (09/08), para o concurso 
do Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás. Os inte-
ressados devem se ins-
crever, até 8 de setembro, 
no site do Instituto AOCP 
(www.institutoaocp.org.br), 
responsável pelo edital. O 
certame oferece 612 opor-
tunidades e a taxa de ins-
crição é R$ 110,00 para os 
cargos de soldado e de R$ 
130,00 para as vagas de 
cadete e 2º Tenente.

São 500 vagas para sol-
dado de 2ª Classe - Bom-

beiro Militar combatente; 
40 vagas para soldados 
músicos; 60 oportunida-
des para cadetes e outras 
12 para provimento dos 
cargos de 2° tenente, com 
formação em Psicologia, 
Medicina e Odontologia. 
A remuneração inicial é de 
R$ 6.353,13 para solda-
dos, de R$ 8.433,73 para 
o cargo de cadete e de R$ 
13.901,60 para as vagas 
de 2° tenente. 

O concurso será dividido 
em quatro etapas, previstas 
para ocorrer nos dias 9, 16 e 
23 de outubro de 2022. Na 

primeira fase será realizada 
a prova objetiva e discursi-
va; em seguida, os candi-
datos aprovados passarão 
por teste de aptidão física. 
As duas últimas fases in-
cluem avaliação médica e 
avaliação de vida pregres-
sa. Para o cargo de músico, 
haverá ainda exame de ha-
bilidades específicas. 

O edital na íntegra 
pode ser acessado no site 
do Instituto AOCP (https://
www.institutoaocp.org.br/) 
e no portal da Escola de 
Governo (www.escolade-
governo.go.gov.br).
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Concurso para o Corpo de Bombeiros Militar abre inscrições para os 
cargos de soldado de 2ª classe, soldados músicos, cadetes e 2º tenente

Certame oferece 612 vagas, com salários que variam de R$ 6.353,13 
a R$ 13.901,60. Candidatos devem se inscrever até 08 de setembro
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Duelo Flamengo x Corinthians define 
1º semifinalista da Libertadores

o Flamengo recebe 
o Corinthians na 
noite desta terça-

-feira (9) para o segun-
do e decisivo duelo das 
quartas de final da Copa 
Libertadores, diante de 
um Maracanã lotado, 
cujos 65 mil ingressos 
já estão esgotados. O 
Rubro-Negro entra em 
campo em vantagem, 
por ter vencido o pri-
meiro embate por 2 a 0 
em São Paulo. Pode até 
perder por 1 a 0 que se 
classifica à semifinal. Já 
o Timão só avança se 
ganhar por três gols de 
diferença nos 90 minu-
tos - se vencer por ape-
nas dois definirá a vaga 
nos pênaltis. O confron-
to começa às 21h30 
(horário de Brasília) e 
será transmitido ao vivo 
na Rádio Nacional, com 
narração de André Luiz 
Mendes, comentários 
de Mário Silva, reporta-
gem de Maurício Costa e 

plantão de notícias com 
Bruno Mendes. 

Os cariocas estão in-
victos há oito jogos (fo-
ram sete vitórias e um 
empate). A sorte virou 
para o time carioca des-
de a chegada do técnico 
Dorival Júnior em junho, 
depois de o time amar-
gar um primeiro semes-

tre sofrível. No último 
sábado (6), o Rubro-Ne-
gro ganhou fora de casa 
do São Paulo por 2 a 0, 
subiu para a quinta posi-
ção na tabela do Campe-
onato Brasileiro. O time 
também segue firme na 
Copa do Brasil, na fase 
de quartas de final. 

No embate desta noi-

te, Dorival Júnior deve 
levar a campo o mes-
mo elenco que triunfou 
na última terça (2) na 
capital paulista, com 
Santos; Rodinei, David 
Luiz, Léo Pereira, Filipe 
Luis; Thiago Maia, João 
Gomes, Everton Ribeiro, 
De Arrascaeta;  Gabriel 
Barbosa e  Pedro. 

Assim como o time 
carioca, o Corinthians 
disputa as quartas da 
Copa do Brasil, e é o 
atual vice-líder do Cam-
peonato Brasileiro. No 
último sábado (6), os 
paulistas empataram 
em 1 a 1 com o Avaí em 
Florianópolis.  Apesar 
da desvantagem no pla-

car para o duelo desta 
noite na Libertadores, o 
técnico português Vitor 
Pereira está confian-
te no poder de reação 
da equipe. Um ponto a 
favor é o retorno do ca-
misa 10 William, já recu-
perado de lesão, que não 
atuou no jogo de ida das 
quartas em São Paulo 

Jogo a partir 
das 21h30 no 
Maracanã terá 
transmissão da 
Rádio Nacional
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No embate desta noite, Dorival Júnior deve levar a campo o mesmo elenco que triunfou na última terça (2) na capital paulista, com Santos
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