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As oportunidades ofertadas incluem também cursos de música, dança, tecnologia, robótica e 
artesanato. As inscrições estão abertas e o foco é atender adolescentes com idade entre 12 e 21 anos
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educação

ofertadas mais de mil vagas gratuitas para 
cursos de qualificação e atividades esportivas
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senAdOr CAnedO

Audiência apresenta propostas para 
Reforma Previdenciária Municipal

Foi realizada na últi-
ma quarta-feira, 10 
de agosto, na Câmara 

Municipal de Senador Ca-
nedo, a Audiência Pública 
de apresentação aos ser-
vidores as propostas de 
mudanças que devem ser 
feitas para a adequação 
da Legislação Previdenci-
ária Municipal, conforme 
a Emenda Constitucional 
103/2019 (norma que ins-
tituí a Reforma Previdenci-
ária). O evento contou com 
a presença de servidores 
municipais, representantes 
sindicais e associações, do 
vereador Reinaldo Alves, 
presidente do Instituto de 
Previdência do Servidor 
Público de Senador Cane-
do (Senaprev), Ana Maria 
Emos e a secretária de Go-
verno, Mara Alves.

Na ocasião foi apresen-
tada, pelo consultor Carlos 
Henrique, a situação pre-
videnciária do munícipio, 

mediante a necessidade 
de adequação legal e le-
gislação federal, para co-
nhecimento e debate an-
tes de ser enviado projeto 
para aprovação na Câmara 
Municipal de Vereadores. 
As adequações são impres-
cindíveis para garantir os 
benefícios previdenciários 
a todos os servidores efe-
tivos, com mais segurança.

Em fala, a presidente da 
Senaprev demonstrou o 
trabalho que a atual admi-
nistração vem exercendo 
para o atendimento aos 
segurados. “Atualmente 
apresentamos um saldo 
positivo, adequando a re-
ceita da Previdência para 
atendimento dos servido-
res aposentados e pen-
sionistas, como determina 
a lei”. Representando o 
prefeito Fernando Pellozo, 
a secretária de Governo, 
Mara Alves, destacou o tra-
balho em prol do servidor 

público. “O prefeito é um 
servidor municipal e tem 
total interesse em realizar 
ações que beneficiam e 
proteja os servidores”. Re-
presentando o legislativo, 
o vereador Reinaldo Alves, 
destacou a importância da 
Audiência. “É um momento 
de apresentação ao servi-
dor para análise e discus-
são das propostas para 
Reforma da Previdência 
Municipal, antes da trami-
tação do projeto na Câma-

ra Municipal”.
O Senaprev conta com 

4.372 servidores efetivos, 
que além da contribuição 
dos segurados conta com 
a contrapartida do muní-
cipio para manutenção do 
recurso para pagamento 
de aposentadorias, atual-
mente são 400 aposenta-
dos, e também pensionis-
tas, que hoje são quase 
133, além das manuten-
ções administrativas para 
funcionamento do Institu-

to. A adequação previden-
ciária, a Reforma Previden-
ciária, é prevista, e deve ser 
realizada conforme foi ins-
tituída pela Emenda Cons-
titucional 103/2019.

O Município e o SENA-
PREV estão totalmente 
regularizados junto ao 
Ministério do Trabalho e 
da Previdência, com o seu 
CRP (Certificado de Regu-
laridade Previdenciária), 
não correndo o risco de 
perder recursos federais, 

estaduais, apresentando 
um saldo financeiro, que 
supera a quantia de R$ 
330 milhões

O documento diag-
nóstico e propostas da 
Reforma da Previdência 
Municipal é público, e está 
sendo apresentado aos 
servidores, em diferentes 
formatos, nas redes sociais 
da Prefeitura de Senador 
Canedo, e também site ofi-
cial, para consulta de todos 
os servidores.

a reunião foi realizada com a 
presença de servidores e entidades 
representativas para trazer informações 
a respeito das mudanças impostas pela 
emenda Constitucional 103/2019
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A adequação previdenciária, a Reforma Previdenciária, é prevista, e deve ser realizada conforme foi instituída pela Emenda Constitucional

APAreCIdA de gOIânIA

Câmara realiza Sessão Solene pelo Dia do Advogado

Em comemoração ao Dia do 
Advogado, celebrado todo 
dia 11 de agosto, a Câma-
ra Municipal de Aparecida, 
em nome do seu presiden-
te, André Fortaleza, e em 
parceria com a OAB Sub-
seção de Aparecida, pro-
moveu, na noite de ontem, 
sessão solene em home-
nagem à nobre profissão.

Antes de passar a pa-
lavra aos convidados. 
André Fortaleza abriu a 
solenidade ressaltando a 
parceria que o Poder Le-
gislativo tem com a OAB 
de Aparecida de Goiânia.

Em seguida, o Presiden-
te da Subseção da OAB, Dr. 
Sebastião Justo, agradeceu 
a recepção e elogiou a ges-

tão da Câmara Municipal.
“Seu gesto e seu carinho 

por mim, André Fortaleza 
não falo só por mim,mas 
sei que é por toda a ad-
vocacia de Goiás. Quero 
agradecer a Casa de Leis, 
que muito tem feito por 
Aparecida. Uma gestão 
que chama a atenção de 
todos os jornais, pela pre-
ocupação que tem com a 
cidade. Esse evento é um 
momento muito impor-
tante para toda a direto-
ria aqui presente”, falou 
Sebastião Justo.

Representando o Poder 
Executivo, o Procurador 
Geral da Prefeitura, Dr. 
Fabio Camargo, discorreu 
sobre a importância da ad-

vocacia para a justiça.
“Uma frase que sem-

pre falo é que o advoga-
do é indispensável para a 
organização da justiça. E 
isso é uma verdade. Todo 
mundo sabe a dificuldade 
que é exercer essa profis-
são e, mesmo sabendo que 
na organização da justiça 
não tem hierarquia entre 
juiz, advogado, promotor, 
defensor de justiça, os 
advogados sabem que na 
prática não funciona exa-

tamente assim.  Então, é 
uma missão muito difícil. 
Não é fácil, mas todos 
nós exercemos a profis-
são com muita vontade 
de fazer acontecer, e fa-
zemos. A parte que move 
a justiça somos nós, en-
tão merecemos esse dia”, 
enalteceu o Procurador.

Pelo lado do Legisla-
tivo, o Procurador Geral 
da Câmara, Dr. Victor 
Hugo, falou do seu apre-
ço pela profissão.

 “Eu estou Procurador 
Geral, mas sou advogado. 
Independentemente do car-
go que esteja, serei sempre 
advogado. Então, essa é 
minha profissão. É o que 
escolhi fazer, o que faço to-
dos os dias. Nós somos es-
senciais a justiça”, pontuou. 
Finalizando os discursos, o 
Presidente André também 
estimou a advocacia.

“Para mim, os advo-
gados são essenciais na 
sociedade. Vocês fazem a 

diferença. Prazer em tê-
-los aqui. E no que vocês 
precisarem, nos procurem, 
assim como nós procura-
remos voces”, concluiu o 
Presidente da Câmara.

Antes do final da sessão, 
foram entregues, em nome 
da Câmara de Aparecida 
e da OAB, mais de oitenta 
certificados aos advoga-
dos pelos serviços presta-
dos ao desenvolvimento 
do município no âmbito 
das ciências jurídicas.
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Representando o Poder Executivo, o Procurador Geral da Prefeitura, Dr. Fabio Camargo, discorreu sobre a importância da advocacia para a justiça

Por iniciativa do Presidente andré 
Fortaleza, advogados foram 
homenageados durante sessão
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“Parabéns, Ronaldo Caiado, por ter tomado as 
decisões certas na pandemia”, declara Nárcia Kelly

Em noite de comemo-
ração em Bela Vista 
de Goiás, o governa-

dor Ronaldo Caiado (UB) 
prestigiou o aniversário da 
prefeita da cidade, Nárcia 
Kelly (PP), nesta quarta-
-feira (10/08), ao lado de 
lideranças política do PP 
e do município. O motivo 
de celebração foi duplo, 
já que recentemente a 
gestora municipal esteve 
no diretório regional do 
União Brasil para firmar 
compromisso com o go-
vernador de trabalhar por 
sua reeleição. “Agora eu 
não largo mais, está firme 
[o apoio]. Vai ser no pri-
meiro turno”, disse Nár-
cia Kelly ao recepcionar 
Caiado na região do Cará, 
zona rural do município. 

“Venho aqui trazer um 
abraço e dizer o quanto 
sou orgulhoso de governar 

com prefeitos como você, 
que lutam por suas cidades”, 
respondeu o governador ao 
completar que a gestora 
“tem orgulho de onde nas-
ceu, onde viveu, e jamais 
negou suas origens”. Caiado 
ressaltou ainda “o quanto 
vale a pena enfrentar as 
adversidades, acreditar que 
com trabalho, honestida-
de e transparência a gente 
vence na vida”.

Ao agradecer a presen-
ça do chefe do Executi-
vo, a prefeita relembrou 
a atuação do governador 
nos momentos mais críti-
cos da pandemia. “Graças 
ao Caiado muitas pessoas 
sobreviveram à Covid, o 
governador merece nosso 
respeito e gratidão”, salien-
tou a prefeita. “A missão 
de liderar é árdua, pesada, 
solitária. Parabéns, gover-
nador, por ter tomado as 

decisões certas na pande-
mia”, reforçou. 

Apoio
O evento contou ainda 

com a presença de vários 
prefeitos goianos e do can-
didato a senador pela base 
aliada do governo Alexan-
dre Baldy (PP), do deputado 
federal e candidato à reelei-
ção Adriano do Baldy (PP) e 

do deputado estadual Ra-
fael Gouveia (PP), que tam-
bém busca vaga na Câmara 
dos Deputados.

Dirigindo-se ao go-
vernador, Rafael Gouveia 
destacou a importância da 
presença de Caiado no mu-
nicípio. “É um homem que 
valoriza as pessoas simples, 
as raízes do nosso Estado. 
Realmente receber o senhor 

aqui é um orgulho para a ci-
dade de Bela Vista e para a 
região do Cará”, frisou.

Representando os de-
mais gestores municipais 
presentes, a prefeita de 
São João D’Aliança, Débora 
Domingues (PL), também 
dedicou parte da fala ao 
governador. “Esse homem 
tem feito a diferença no 
Estado de Goiás. Se Deus 

quiser, vai continuar mais 
quatro anos conosco, levan-
do prosperidade e desen-
volvimento para nossa po-
pulação”, destacou. “O povo 
de Goiás aprendeu o que 
é bom, quem é que verda-
deiramente tem respeito e, 
acima de tudo, desenvolve 
o Estado”, afirmou na sequ-
ência o prefeito de Catalão, 
Adib Elias (sem partido). 

governador participou de 
comemoração do aniversário de 
Nárcia Kelly, na quarta, ao lado de 
outros prefeitos e lideranças políticas Di
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O evento contou ainda com a presença de vários prefeitos goianos e do candidato a senador pela base aliada do governo Alexandre Baldy

ElEiçõEs 2022

Gustavo Mendanha luta para se distanciar 
da rejeição provocada por Marconi Perillo

Candidato ao governo de 
Goiás, o ex-prefeito de Apa-
recida de Goiânia Gustavo 
Mendanha (Patriota) chega 
ao final da fase de pré-cam-
panha amargando uma 
das menores estruturas 
político-partidárias entre as 
chapas majoritárias e com 
dificuldade de se posicio-
nar no campo político. Após 
assumir, em entrevista re-
cente, que não queria ter 
deixado o MDB e que po-
deria, inclusive, ter apoia-
do a reeleição do governa-
dor Ronaldo Caiado (União 
Brasil), Mendanha agora 
tenta emplacar a narrati-
va de que os adversários 
históricos Ronaldo Caiado 
e Marconi Perillo estariam 
unidos para derrotá-lo. 

Embora o ex-governador 

Marconi Perillo (PSDB), can-
didato ao Senado em chapa 
avulsa, tenha anunciado em 
reunião com ex-prefeitos, na 
última sexta-feira (05/08), 
que ele e Mendanha esta-
riam juntos em uma “alian-
ça indireta”, o ex-prefeito 
de Aparecida passou a 
divulgar nos últimos dias 
que, ao contrário, o tuca-
no estaria tramando nos 
bastidores o apoio velado 
à reeleição do governador.

Os fatos, porém, estão 
na contramão da tese ela-
borada pela campanha 
do ex-prefeito. Desde que 
aventou sair do MDB, em 
setembro de 2021, Gustavo 
Mendanha passou a man-
ter relação estreita com o 
ex-governador tucano, seu 
principal fiador desde en-

tão. O ex-prefeito de Apa-
recida apareceu em vários 
encontros públicos com 
integrantes do PSDB, to-
dos próximos a Perillo, e 
se encontrou com o tuca-
no em diversas ocasiões. 
Aliados próximos de Men-
danha, como a deputada 
federal Magda Moffato 
(PL), falavam até poucos 
meses atrás abertamente 
sobre as conversas entre o 
ex-prefeito e Marconi.

Já fora do MDB, em entre-
vista ao jornal O Popular, o 
próprio Gustavo Mendanha 
não escondeu a intenção 
de formar uma aliança com 
o tucano com o único ob-
jetivo de derrotar Ronaldo 
Caiado. Afirmou, na ocasião, 
que existiria “uma tentativa 
de união (com Marconi e 

outros opositores) contra o 
governador”. O ex-prefeito 
foi categórico ao dizer que 
ele Marconi tinham um ob-
jeto em comum: ambos não 
queriam ver Caiado reeleito. 

Isolamento
Embora tenha deixado 

o MDB anunciando que te-
ria opções para escolher o 
novo partido para abrigar 
sua candidatura ao gover-
no, restou ao ex-prefeito de 
Aparecida de Goiânia o pe-
queno Patriota. Mendanha 
foi publicamente preterido 
por legendas como PP, PL, 
PSD e Republicanos. 

Lançada a pré-candi-
datura, em abril, o Patriota 
também não conseguiu 
agregar o apoio de partidos 
de relevância em Goiás, à 

exceção do Republicanos, 
ainda assim dividido. Além 
disso, a aliança formal com 
o PSDB não ocorreu por ter 
sido vetada por Jorcelino 
Braga, que preside o partido 
que abriga a candidatura de 
Gustavo Mendanha. 

Com a declaração de 
apoio de alguns prefeitos 
tucanos, que se juntam aos 
cerca de 230 gestores mu-
nicipais que apoiam a ree-
leição de Caiado, Mendanha 
se sentiu desprestigiado 
pelo PSDB. Desde então, o 
comando de sua campanha 
tenta construir a narrativa 
enviesada. Estratégia que 
já foi adotada, sem sucesso, 
pelo marketeiro Jorcelino 
Braga em outras campa-
nhas estaduais. 

Ao contrário do que pre-

ga Mendanha, no entanto, 
qualquer tipo de aliança en-
tre Caiado e Perillo é abso-
lutamente inviável. O atual 
governador não só rompeu 
a hegemonia política do 
tucano no Estado, como 
reconfigurou o mapa das 
forças políticas em Goiás 
ao anunciar uma aliança 
histórica com o MDB, par-
tido que historicamente 
fez oposição aos governos 
do PSDB. Caiado sempre 
denuncia o desarranjo ad-
ministrativo que herdeou 
de Marconi e os espisódios 
de corrupção envolvendo 
os governos tucanos.
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Lançada a pré-candidatura, em 
abril, o Patriota também não 
conseguiu agregar o apoio de 
partidos de relevância em Goiás

Qg do Patriota tenta emplacar narrativa de aproximação entre atual e ex-governador; no entanto, pré-campanha do 
ex-prefeito de aparecida de goiânia foi gestada em conjunto com tucanos, que viam nele chance de voltar ao poder
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Prefeitura de Aparecida abre inscrições em 
consultoria gratuita para pequenos negócios

Microempreende-
dores de Apareci-
da podem se ins-

crever gratuitamente, até 
31 de agosto, na 2ª edição 
do Empreenda Bem, pro-
grama que qualifica e dá 
consultoria a pequenos 
empresários. Há 60 vagas 
disponíveis para um ciclo 
de capacitação com três 
meses de duração; outras 
60 vagas serão destinadas 
a cadastro de reserva.

As inscrições são feitas 
on-line, em doity.com.br/2-
-edicao-programa-em-
preenda-bem e no site 
incubadora3d. aparecida.
go.gov.br ou presencial-
mente na sede da Incu-
badora 3D e nas unidades 
da Casa do Empreende-

dor, em horário comercial. 
A Incubadora 3D fica na 
Rua Gervásio Pinheiro, s/
nº, Quadra Gleba, Lote A2, 
Residencial Solar Central 
Park, no prédio da Asso-
ciação Comercial e In-
dustrial de Aparecida de 
Goiânia (Aciag).

É possível se inscrever 
presencialmente também 
na Sala do Centenário, no 
2º piso do Aparecida Sho-
pping, na Avenida Inde-
pendência, no setor Serra 
Dourada 3, das 10h às 17h.

O Empreenda Bem é 
realizado pela Prefeitura 
de Aparecida e Secreta-
ria de Desenvolvimen-
to Econômico, através 
da Incubadora 3D, com 
apoio do Sebrae, da Casa 

do Empreendedor, da 
Aciag e do Núcleo de Di-
rigentes Lojistas (NDL) 
de Aparecida de Goiânia.

O programa é desti-
nado à capacitação dos 
empreendedores num ci-
clo de curta duração, com 
seis encontros presen-
ciais, no Espaço Multiuso 
da Cidade Administrativa 
Maguito Vilela. São dois 
meses de qualificação 
coletiva nas áreas de pla-

nejamento, marketing di-
gital, finanças e acesso a 
crédito, e um mês de con-
sultoria individual.

Além das capacitações 
e consultorias, os partici-
pantes contarão com aces-
so a crédito via Banco do 
Brasil com diversos pro-
dutos, entre eles capital 
de giro, consórcios, seguro 
empresarial, investimen-
tos, cartões, BB Digital, 
cheques e tarifa de manu-

tenção da conta reduzida, 
e outros benefícios.

Gerente da Incuba-
dora 3D, Hellen Reis ex-
plicou na abertura das 
inscrições, nesta quarta-
-feira (10), que o progra-
ma Empreenda Bem vai 
ao encontro de um dos 
eixos de atuação da In-
cubadora. “Nós atuamos 
em dois eixos. Um deles 
é o apoio a projetos ino-
vadores, através dos edi-

tais de seleção de novos 
empreendimentos; e o 
segundo eixo é a for-
mação de empreende-
dores, onde oferecemos 
essas capacitações.”

Valéria Frazão, secretá-
ria municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
representou o prefeito 
Vilmar Mariano no ato 
de abertura das inscri-
ções desta nova etapa 
do Empreenda Bem.

atividade ocorre no programa 
empreenda Bem, que tem 60 vagas 
destinadas a microempreendedores 
da cidade; é a 2ª edição desta 
iniciativa executada pela gestão 
municipal e instituições parceiras
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Sala do 
Centenário 
está aberta 

para atender 
interessados no 

Empreenda Bem 

solidariedade

Famílias começam a receber cestas de alimentos 
arrecadados durante o Arraiana 2022, em Anápolis
Nesta quinta-feira, 11, cerca 
de 200 famílias receberam 
as primeiras cestas com 
os alimentos arrecadados 
durante o Arraiana 2022. A 
entrega aconteceu no CMEI 
Professora Leonor Marques 
Bastos Silva e as doações 
também incluíram roupas e 
calçados, além de brinque-
dos para as crianças e mu-
das de plantas. A apresen-
tação do cantor anapolino 
Jerominho animou a manhã 
enquanto as famílias apro-
veitavam os serviços dispo-
nibilizados pela Prefeitura.

A 4ª edição do Arraiana, 
maior evento de solidarie-
dade do Estado de Goiás, 
levou mais de 60 mil pesso-
as ao Estádio Jonas Duarte 
em cinco dias de festa e, 
como resultado, arrecadou 

mais de 200 toneladas de 
alimentos com a troca de 
ingressos. Desde a última 
segunda-feira, 8, os alimen-
tos estão sendo separados e 
distribuídos em cerca de 12 
mil cestas básicas, para que 
elas sejam entregues às fa-
mílias. “Essas cestas são fru-
to dessa grande festa, que é 
realizada em comemoração 
ao aniversário da cidade, e 
todas as pessoas que parti-
ciparam se tornam também 
voluntárias, colaborando 
para que possamos cuidar 
das pessoas que mais pre-
cisam”, afirmou a Secretária 
de Integração Social, Espor-
te e Cultura, Andrea Lins.

“Essas doações são mui-
to importantes para nós. O 
programa Voluntários de 
Coração ajuda muita gente”, 

comentou Midian Borges, 
uma das beneficiadas. Todas 
as famílias que receberam 
as cestas são cadastradas e 
referenciadas pelo Centro 
de Referência da Assistên-
cia Social (CRAS), que conta 
com uma equipe técnica que 
identifica as famílias em si-
tuação de vulnerabilidade e 
oferece os serviços e bene-
fícios que cada uma precisa.

Para solicitar a cesta de 
alimentos, a Prefeitura dispõe 
de canais online e telefônico, 
onde a família realiza um ca-
dastro e o perfil socioeconô-
mico é avaliado pela equipe, 
que faz a entrega da cesta 
em domicílio. Para fazer a 
solicitação, algum membro 
da família precisa acessar 
o Zap do Social ou ligar no 
telefone 0800-646-112.
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“Essas doações são muito importantes para nós. O programa Voluntários de Coração ajuda muita gente”, comentou Midian

Maior evento de solidariedade do estado de goiás conseguiu 
mais de 200 toneladas em doações durante os cinco dias de festa
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Brinquedos 
sustentáveis

este mês, os fãs de animações clássicas 
encontram no McLanche Feliz uma série de 

jogos inspirados nos grandes sucessos da 
dreamWorks, uma das marcas de entretenimento 

mais populares do mundo. Com a campanha 
dreamWorks all-stars, as famílias vão poder 
se divertir com itens feitos de material 100% 

sustentável e certificado, pensados para 
estimular as brincadeiras em grupo. a novidade 

já está disponível nos restaurantes da rede, 
pelo Mcdelivery e no drive-tudo em todo o 
país e é composta por 10 jogos de tabuleiro, 

que são inspirados nos personagens de filmes 
como: shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, 

Trolls, Os Croods, O Poderoso Chefinho e Como 
treinar o seu dragão. este lançamento se junta 
a outras iniciativas da empresa dentro de seus 

compromissos socioambientais, como a constante 
evolução do menu infantil, com a incorporação 

de frutas, hortaliças e a redução do teor de sódio, 
gorduras e calorias, bem como a eliminação de 

açúcares, corantes e aromas artificiais. Saiba 
mais sobre essa e outras iniciativas, acessando o  

e-book “guia McLanche Feliz Para Pais Curiosos”.

correndo pela saúde
a 10ª edição da prova Largue o Cigarro Correndo 

acontece no próximo dia 21 de agosto, com 
largada às 7 horas. Realizada pela sociedade 

goiana de Pneumologia e tisiologia, a corrida terá 
percursos de 5 km e 10 km. o ponto de saída e de 

chegada será o Órion Business & Health Complex, 
no setor Marista. a inscrição deve ser feita por 

meio do site https://hanker.com.br/largueocigarro/ 
até a próxima terça-feira, dia 16. o valor da taxa 

é de R$ 54,90 ou 99,90, de acordo com o kit 
atleta escolhido, mas em ambos os casos, no 

ato da retirada do kit é preciso realizar a doação 
de um quilo de alimento não perecível ou pagar 

mais R$ 7.  No período pós-prova os atletas serão 
recebidos no Órion Complex para um momento 

de descanso com vários serviços oferecidos no 
local, como brinquedoteca para a criançada e 

entrega de brindes. 

papais do rock 
O Bar Cerrado Cervejaria preparou um fim de 

semana para os pais e filhos que amam rock’roll 
curtirem juntos. Na sexta-feira, o Clube Retrô 

garante um rolê mais suave com pop e rock bem 
nostálgico de uma boa balada ao estilo dos anos 

1990. No sábado, a galera da banda Utriu solta os 
gifs da guitarra goiana para um show mais pesado 
com clássicos do rock além de canções autorais. É 

a primeira vez que o grupo se apresenta na casa 
e prometem uma estreia marcante. No domingo, 

é dia de levar o papai para a domingueira mais 
tradicional de goiânia com o grupo Liga Joe.

Coco Bambu Anápolis - os 
sócios tércio Mourão, Levi 
Couras e Leonardo gomes 
irão realizar a inauguração 
da loja número 68 do Coco 
Bambu na cidade de anápolis, 
na próxima segunda-feira 
(15) e para apresentar a 
novidade para convidados 
e influenciadores os sócios 
recebem nesta sexta (12) e 
sábado (13) no formato grand 
opening, para mostrar os 
detalhes do empreendimento 
que fica localizado na Avenida 
Juscelino Kubitscheck. Quadra 
19. Lote o1 - 08 - edifício 
Gênesis Office. 

Improvável - Um show de 
improvisação chega a goiás! o 
espetáculo Improvável da cia. 
Barbichas terá apresentação dia 
nove de setembro (09/09), às 
21h, na cidade de anápolis, no 
teatro são Francisco e na Capital 
será nos dias 10 e 11 de setembro 
(sábado às 21h e domingo às 18h), 
no teatro goiânia. Criado pelo trio 
de humoristas anderson Bizzocchi, 
daniel Nascimento e elidio sanna 
(os Barbixas), Improvável é um 
espetáculo de improvisação teatral 
onde as cenas são criadas na hora, 
a partir das ideias da plateia.

Lançamento - Maria Margarida lança nova base inspirada na 
magia do fundo do mar e para apresentar o novo produto, a 
empresária Carol assis preparou um momento especial com 
influenciadores digitais, profissionais de beleza e algumas 
sereias. Na foto Camila Reis, Carol assis e ester guimarães. 

Inauguração - a empresária goiana Mariana 
Perdomo oficializou, na última semana, a inauguração 
da nova unidade de sua rede de confeitarias, em 
coquetel intimista que contou com a presença de 
convidados, clientes e familiares.
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educação

Governo oferece mais de mil vagas gratuitas para 
cursos de qualificação e atividades esportivas

o Centro da Juventu-
de Tecendo o Futu-
ro do Governo de 

Goiás, gerido pela Organi-
zação das Voluntárias de 
Goiás (OVG), está com ins-
crições abertas para vários 
cursos de qualificação pro-
fissional e atividades es-
portivas gratuitas. São ofe-
recidas mais de mil vagas 
para os períodos matutino 
e vespertino. O público-
-alvo são adolescentes e 
jovens com idade entre 12 
e 21 anos, em situação de 
vulnerabilidade social.

Estão sendo oferecidas 
vagas para aulas de mú-
sica (violino, violoncelo, 
teclado, guitarra e bateria), 
dança, natação, vôlei, fut-
sal, basquete, badminton, 

handebol, karatê, jiu-jitsu, 
laboratórios de Inclusão 
Digital, Robótica e Multi-
mídia, oficinas de artesa-
nato e culinária, além de 
cursos de cabeleireiro, 
modelagem, auxiliar de 
cozinha, informática bá-
sica, operador de compu-
tador, Inglês e assistente 
em Administrativo e em 
Recursos Humanos.

As inscrições devem ser 
feitas de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, na sede do 
Centro da Juventude Te-
cendo o Futuro, na Avenida 
Cristóvão Colombo, esqui-
na com a Rua Managuá, 
no Jardim Novo Mundo, 
em Goiânia. Para a matrí-
cula, é preciso apresentar 

RG, CPF do adolescente e 
do responsável, foto 3X4 e 
comprovante de endereço 
e de escolaridade. Meno-
res de idade devem estar 
acompanhados dos pais 
ou de um responsável.

Centro de 
Juventude

O Centro da Juventude 
Tecendo o Futuro foi inau-
gurado recentemente com 

capacidade para atender 
cerca de 500 jovens por 
mês. De acordo com a pre-
sidente de honra da OVG e 
coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, todo o espaço é 
pensado para que os ado-
lescentes possam ter um 
futuro melhor. “Eu costu-
mo dizer que devemos 
oferecer a esses jovens 
aquilo que oferecería-

mos aos nossos filhos. 
Cada cantinho desse lu-
gar foi pensado para que 
esses adolescentes pos-
sam ter um futuro bri-
lhante”, conta Gracinha.

Já a diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo Caia-
do, lembra que a unidade 
também abriga o projeto 
Meninas de Luz, que cui-
da e ampara adolescentes 
grávidas vulneráveis, com 
idade entre 12 e 21 anos. 

“O acolhimento é feito por 
uma equipe multiprofis-
sional, que visa garantir 
uma gestação tranquila 
e saudável para mãe e o 
bebê, agregando mais um 
programa de extrema im-
portância a esse trabalho 
do Centro da Juventude”.

O Centro da Juventude 
Tecendo o Futuro funciona 
em parceria com o Sesc, 
que oferece as atividades 
esportivas; Senac, que atua 
na capacitação e qualifica-
ção profissional, com o ob-
jetivo de inserir os jovens 
no mercado de trabalho; o 
Sebrae, que trabalha com 
oficinas de empreendedo-
rismo; a Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi), que dá 
suporte ao Laboratório de 
Robótica, do Programa In-
clude, que facilita o acesso 
a tecnologias para pessoas 
carentes; a Escola do Futu-
ro de Goiás em Artes Basi-
leu França que é responsá-
vel pelas aulas de música 
e dança; a Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer 
(Seel), com atividades es-
portivas, e o Programa Itaú 
Social, que oferta o Labo-
ratório de Multimídia.

as oportunidades ofertadas incluem 
também cursos de música, dança, 
tecnologia, robótica e artesanato. 
as inscrições estão abertas e o foco 
é atender adolescentes com idade 
entre 12 e 21 anos em situação 
de vulnerabilidade social
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Centro da Juventude Tecendo o Futuro está com mil vagas abertas para adolescentes e jovens 

goinfra

Abadiânia recebe obras de pavimentação da 
GO-474 e de recuperação da infraestrutura urbana

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra) executa 
duas obras estratégicas 
em Abadiânia, no Entorno 
do Distrito Federal (DF), 
neste mês. A primeira é a 

pavimentação dos 5,2 qui-
lômetros remanescentes 
da GO-474, rodovia que 
liga o município ao Lago 
Corumbá IV; e a segunda, a 
recuperação de ruas e ave-
nidas na zona urbana. Os 
investimentos estaduais 

nas duas frentes de serviço 
chegam a R$ 9,5 milhões.

A GO-474 é uma rota tu-
rística e, com a conclusão 
da pavimentação, o Estado 
entrega 23,24 quilômetros 
de rodovia asfaltada, uma 
demanda antiga de mora-
dores da região. No trecho 
em obras estão em exe-
cução os serviços de leito, 
subleito e terraplenagem 
para a implantação da 
capa asfáltica. A previsão é 

finalizar os trabalhos neste 
segundo semestre.

Além de levar mais se-
gurança e trafegabilidade 
aos motoristas que pas-
sam pelo local, a pavimen-
tação da GO-474 facilitará 
o acesso ao Assentamento 
Barro Amarelo e beneficia-
rá ainda moradores de Co-
rumbá e Alexânia, no En-
torno do DF, e de Anápolis.

A recuperação da in-
fraestrutura urbana tam-

bém está em execução 
em Abadiânia, a partir do 
programa Goiás em Movi-
mento – Eixo Municípios. 
As obras são realizadas 
em nove ruas e avenidas, 
do setor Central, que re-
cebem aplicação de nova 
capa asfáltica em concre-
to betuminoso usinado à 
quente (CBUQ).

No total, mais de 31 
mil metros quadrados de 
asfalto vão ser recupera-

dos e receberão nova si-
nalização horizontal, com 
investimento estadual de 
R$ 1,48 milhão. As obras 
na cidade estão em fase 
final de execução, e os 
moradores podem cola-
borar com a qualidade do 
novo asfalto, reduzindo 
a velocidade ao trafegar 
nos trechos concluídos e 
evitando jogar água na 
calçada antes da cura to-
tal do pavimento.

Frentes de serviços do governo concluem 
ligação do município ao Lago Corumbá IV e 
executam recapeamento de ruas e avenidas
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRaNCo 
2014 CoMPLeto 4 PoR-
tas ÚNICo doNo aCeIto 
tRoCa e FINaNCIo WHat-
saPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRtas BRaNCo 2014 
C/ aR+dH ÚNICo doNo aCeIto 
tRoCas e FINaNCIo WHat-
saPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLHa 2014 gaRaN-
tIa de FÁBRICa ÚNICo doNo 2.0 
FLeX WHatsaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReto 2008 aU-
toMÁtICo PNeUs NoVos aCeI-
to tRoCa e FINaNCIo WHat-
saPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s a p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  a n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

telefone ou Whatsapp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRata 2010 CoM-
PLeta aCeIto tRoCa e FINaNCIo 
WHatsaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRata 
2008 CaBINe dUPLa aCeIto 
tRoCa e FINaNCIo WHatsaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLHo 
2003 CoMPLeto 2 PoR-
tas 1.0 soLeIL R$8.800,00 
WHatsaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: ana Paula Pimentel.
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futebol

Fifa antecipa início da Copa do Mundo para 20 de novembro
A Fifa (Federação In-

ternacional de Fu-
tebol) anunciou a 

antecipação do início da 
próxima edição da Copa 
do Mundo para o dia 20 
de novembro. Segundo co-

municado divulgado nesta 
quinta-feira (11), o jogo 
inaugural será disputado 
entre Catar e Equador, a 
partir das 13h (horário de 
Brasília) no estádio Al Bayt.

“A partida de abertura 

e a cerimônia do torneio 
deste ano no Estádio Al 
Bayt foram antecipadas 
um dia após uma decisão 
unânime tomada hoje pela 
Mesa do Conselho da Fifa”, 
diz a nota da entidade má-

xima do futebol mundial.
A programação inicial 

era de que fossem reali-
zadas duas partidas antes 
do confronto envolvendo 
os donos da casa: Holanda 
contra Senegal, e Inglater-

ra versus Irã. Os três jogos 
estavam marcados para o 
dia 21, junto com a cerimô-
nia de abertura, que teria 
início momentos antes de 
Catar e Equador.

“A mudança garante a 

continuidade de uma longa 
tradição de marcar o início 
da Copa do Mundo com uma 
cerimônia de abertura por 
ocasião da primeira partida 
entre os anfitriões ou os atu-
ais campeões”, justifica a Fifa.
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