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Gestores de Aragarças, Barra do Garças e Pontal do Araguaia
unidos em prol da integração e progresso da região

Lissauer encerra
primeiro semestre
com altíssima
produtividade
na Alego
Página 3

Presidente Max Russi
destaca a importância
do Programa Ser
Família Emergencial
com apoio da ALMT

Governador Caiado recupera os
Vapt Vupts do Estado de Goiás

O

Governo está
recuperando os
Vapt Vupts do
Estado e vai aumentar
a capacidade de atendimento.
Em Anápolis,
Caiado inaugurou a
revitalização da unidado Anashopping, com
mais de R$ 155 mil aplicados em melhorias estruturais.

CONFIRA NESTA EDIÇÃO:
Matérias especiais de vários municípios
de Goiás e Mato Grosso:
Ronaldo Caiado
Rio Verde
Santa Helena
Caiapônia
Piranhas
Bom Jardim
Aragarças

Mauro Mendes
Max Russi /ALMT
Barra do Garças
Pontal do Araguaia
Araguaiana
General Carneiro

ESPAÇO LEGISLATIVO - MT

Presidente Max Russi destaca a importância do
Ser Família Emergencial que tem apoio da ALMT

O

Presidente da Câmara
Pedro Filho faz devolução
de uma Motocicleta ao
prefeito de Barra do Garças

A

Câmara Municipal de
Barra do Garças através de seu presidente,
Pedro Filho (PSD), promoveu
a devolução de uma das motocicletas utilizadas pela Casa, uma YAMANHA FACTOR
YBR 125 E.
Segundo o presidente da Casa, vereador Pedro
Filho (PSD), a decisão foi tomada entre todos os integrantes da Mesa Diretora, e com a
concordância dos demais parlamentares.
"As outras motocicletas comportam a demanda de
serviços administrativos, por-

tanto, optamos por otimizar o
uso dos veículos promovendo
essa economia", destacou.
Ainda conforme explicou o presidente, a reestruturação executada desde que
assumiu a presidência possibilitou a redução de gastos em
geral. "Tomamos diversas medidas para reorganizar os procedimentos de trabalho dentro da Casa e isso reflete em
outros benefícios, como a devolução de uma das motos".
O reaproveitamento
da moto pela Prefeitura deve
ser determinado pelo prefeito
Adilson Gonçalves (PSD).

presidente Max Russi ressalta que é importante destacar a importância do Ser
Família Emergencial para as famílias
de Mato Grosso.
Uma ação conjunta e pontual do Governo do Estado com a
Assembleia Legislativa que está
levando comida à mesa de milhares
de pessoas.
Tudo com muita segurança
econômica, transparência e rapidez.
É uma honra fazer parte desse projeto que certamente já entrou pra história em Mato Grosso.

Deputado MAX Russi
participa de evento
no Extremo Norte
Mais infraestrutura e efetivo na PM é mais
segurança para Mato Grosso. Essa foi a minha cobrança
na reunião de abertura das discussões técnicas quanto a
implantação da Delegacia Regional, do Comando Geral
da Polícia Militar e Politec na região do Extremo Norte do
Estado. Por ora, o corpo técnico de Segurança Pública
do Governo, estuda suas localizações, sendo uma em
Guarantã do Norte e outra Peixoto do Azevedo.

Deputada Janaina Riva participa do projeto
Bazar Solidário
Assembleia Social
A deputada e vice-presidente da ALMT, Janaina Riva,
participou do encerramento do belo ciclo de solidariedade, que
é o Bazar Solidário da Assembleia Social.
Depois de tanta dedicação, vocês compraram, foram
generosos e batemos mais um recorde de arrecadação: R$
36.441,55, acima dos quase R$ 34 mil da edição anterior, ressaltou a deputada Janaina.
A instituição beneficiada foi a MTMamma, que também foi generosa e repassou, desse valor, o montante de R$ 5
mil para a campanha @ameenzogabriell para ajudar o pequeno Enzo na luta pela saúde.
Na cerimônia, participaram representantes dos deputados e presidente Max Russi, deputado Botelho e a vicepresidente Janaina Riva.
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Lissauer encerra primeiro
semestre com alta
produtividade e destaca
os R$ 246 milhões em
emendas impositivas
como marco histórico
A

pós o ﬁnal de mais um semestre,
no qual a Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás (Alego) realizou suas sessões ordinárias pelo sistema híbrido implantado para manter os
trabalhos durante a pandemia de Covid19, o presidente do Parlamento goiano,
deputado Lissauer Vieira (PSD), avaliou
como positiva a produtividade apresentada pelos parlamentares e destacou
ainda o pagamento de cerca de R$ 246
milhões em emendas impositivas. O valor é dividido para cada um dos 41 parlamentares dessa legislatura, um montante individual em torno de R$ 6 milhões,
para que os deputados, independente
da linha política, concedam benefícios
aos municípios que representam.
De acordo com Lissauer, o semestre de trabalho foi altamente positivo, com a participação maciça dos deputados nas reuniões legislativas, o que
foi fundamental para os resultados.
“Mesmo estando em um ano difícil, de
pandemia, conseguimos manter o ritmo
acelerado e o trabalho continuou, seja
on-line ou presencial, não ﬁcamos prejudicados”, avaliou.
O presidente do Legislativo também destacou seu contentamento com
as emendas impositivas, no valor de R$
5.637.490,24 para cada parlamentar
apenas em 2021, classiﬁcando o benefício como um marco histórico que contempla todos os deputados estaduais,
sem distinção.

“Não podemos deixar de destacar o quanto é importante o pagamento
das emendas parlamentares para o desenvolvimento dos nossos municípios.
E esse foi um compromisso que o Governo de Goiás cumpriu junto a todos os
pares, sem exclusão de ninguém, seja
da base ou oposição. Estamos destinando o benefício as nossas bases e
somos muito gratos por conseguir cumprir nossos compromissos com a população, apesar de todas as diﬁculdades
pelas quais passamos. É uma alegria
saber que apesar de tudo, os recursos
já estão sendo pagos às prefeituras”,
destacou.
Ao encerrar a última sessão híbrida na noite da última quarta-feira, 30,
após aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Projeto de Emenda Constitucional do Teto de Gastos,
Lissauer fez questão de enumerar o saldo de matérias apreciadas de janeiro,
quando os deputados estiveram em
autoconvocação, até o último dia de
junho, que encerrou o primeiro semestre de 2021.
Segundo relatório lido por ele,
foram apreciados pelos deputados um
total de 1.069 processos legislativos.
Desses últimos, 203 tiveram sua tramitação ﬁnalizada e seguiram para a Casa
Civil. Assim, 75 processos se tornaram
leis ordinárias, dois foram publicados
como lei complementar e um como
emenda constitucional. Foram instituí-

dos ainda, nove decretos legislativos e
sete projetos de resolução, totalizando
94 novas normas publicadas pela Casa
Civil durante o semestre. Conforme o
relatório, o Plenário apreciou, nesse primeiro semestre, 91 projetos de parlamentar; 49 matérias da Governadoria;
oito processos de outros poderes e
órgãos; um projeto da Mesa Diretora;
uma Emenda Constitucional, além de
866 requerimentos parlamentares,
totalizando, assim, 1,069 processos.
A Alego analisou também 53
vetos do Executivo a proposições aprovadas anteriormente pelos parlamentares. Em votação única e secreta foram
mantidos 46 vetos e sete foram rejeitados, dos quais, seis integralmente e um
parcialmente. O Parlamento goiano recebeu, ainda, novas matérias no período. Entrou em tramitação um total de
587 novos processos legislativos. Entre
eles, 451 foram relativos a projetos de
lei ordinária e dois referentes a Projetos
de Emenda Constitucional (PEC).
Os trabalhos parlamentares permitiram ainda a implementação de medidas facilitadoras para a quitação de
débitos de contribuintes junto à Fazenda Pública Estadual; a abertura de créditos importantes para pastas do governo, como a da Saúde; e matérias de
relevância para o Judiciário Goiano.
Foi durante as votações no plenário da Alego ainda que os deputados
puderam, por exemplo, apreciar a sus-

pensão do feriado de carnaval e garantir
maior controle da pandemia em Goiás;
aprovar a Lei que promoveu mudanças
na legislação do Plano de Recuperação
Fiscal de Goiás e a PEC do Teto de Gastos, as quais visam cumprir as exigências para o ingresso do estado de Goiás
no Regime de Recuperação Fiscal
(RRF) do Governo Federal; e autorizar
mudanças na Saneago para adaptá-la
ao Novo Marco Legal do Saneamento.
Em relação aos requerimentos
apresentados pelos deputados, dentre
os mais diversos temas, foram feitas
solicitações como, por exemplo, a criação de uma Frente Parlamentar de
Apoio a Consórcios Públicos, para promover estudos que colaborem na gestão associada de serviços públicos; da
Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores Públicos; e da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades.
Após o presidente Lissauer
Vieira informar os deputados sobre a
produtividade do semestre e agradecer
o trabalho desse período, ele aﬁrmou
ainda que a expectativa é que no segundo semestre a situação da pandemia
ﬁnalmente seja controlada e as reuniões possam, novamente, serem realizadas de forma presencial.
Esperamos que no segundo
semestre possamos estar todos aqui
juntos novamente neste plenário”, citou
o presidente da Alego.
(Secom/Alego)

ARAGARÇAS-GO em Destaque...

Prefeito Dr. Ricardo Galvão na
busca de UTI para Aragarças junto
à Secretaria de Saúde de Goiás
O prefeito Dr.
Ricardo Galvão e a
secretária
Raqueline Galvão
estiveram reunidos
com o Secretário de
Saúde do Estado
Ismael Alexandrino
e o deputado
Estadual Rubens
Marques.
Na oportunidade,
trataram sobre
recursos para a
saúde e a real
possibilidade de
instalar leitos de
UTI em Aragarças.
Ao trabalho para
agigantarmos
nossa saúde
pública, disse o
prefeito Dr.
Ricardo Galvão.

Senador
Vanderlan
Cardoso entrega
Caminhão para
Coleta de Lixo
em Aragarças
O Senador Vanderlan
Cardoso esteve em
Aragarças e entregou
ao prefeito Dr. Ricardo
Galvão, as chaves de
um Caminhão Coletor
de Lixo compactador e
mais uma emenda
parlamentar, no valor
de R$ 500 mil para
serem investidos na
saúde pública do
município.
O prefeito agradeceu o
apoio e a parceria do
senador ao município,
principalmente neste
momento difícil de
pandemia.

Secretária Raqueline entrega kits de
alimentação para famílias da zona rural

Dr. Rones
atuante na
presidência
da Câmara

O

A

Secretaria Municipal de
Ação Social, através de sua
equipe multiproﬁssional de
amparo às famílias carentes da
zona urbana e também rural, como
as que integram o assentamento
‘Pequena Vanessa’, onde foram
entregues 95 (noventa e cinco) Kits
de Alimentação para as famílias
assentadas, mediante visita in loco
da equipe de proﬁssionais da secretaria de Ação Social.

A secretária Raqueline Galvão esteve presente e acompanhou
a entrega dos benefícios para as
famílias.
Desde o início de 2021, a
Secretaria Municipal de Ação Social
não mede esforços para providenciar Kits para doações de alimentos,
fortalecendo o amparo social às famílias cadastradas e em situação
de vulnerabilidade social, especialmente, neste período de Pandemia.

presidente da Câmara Municipal de Aragarças, Rones
Kley vem realizando uma
gestão transparente e de resultados
positivos para o Legislativo Aragarcense.
Dr. Rones desfruta do respeito dos demais colegas de parlamento e dos servidores da Casa.
O presidente também mantém uma relação de parceria com o
Poder Executivo, em prol dos interesses da comunidade e sem sombra de dúvidas, os resultados só
tem trazidos benefícios ao povo de
Aragarças.

CUIABÁ - MT

Mendes articula
parceria com o
Cuiabá Esporte Clube
para divulgar MT

O

Governo de Mato Grosso está
fechando uma parceria com o
Cuiabá Esporte Clube para divulgar
as potencialidades do Estado ao Brasil e ao
mundo, por meio dos jogos da Série A.
Com a parceria, as camisas e demais peças do "Dourado" terão frases voltadas a atrair investimentos e turistas para
Mato Grosso, com o objetivo de trazer mais
empregos e desenvolvimento à população.
De acordo com o governador
Mauro Mendes, a parceria vai permitir que
milhões de brasileiros e estrangeiros
conheçam Mato Grosso e despertem interesse de investir no estado.
"Vamos divulgar a frase 'Conheça
Mato Grosso' e 'Invista em Mato Grosso'. É
uma forma de apoiarmos o clube por estar
na Série A e também fazer um trabalho

promocional perante os milhões de espectadores que vão assistir o campeonato",
aﬁrmou o governador, durante reunião com
a diretoria do clube.
O presidente do Cuiabá, Alessandro Dresch, agradeceu o apoio do Governo
do Estado.
"Cuiabá agradece o Governo do
Estado. Vamos divulgar ainda mais o nosso
Mato Grosso, pois Cuiabá é Mato Grosso
na Série A. Com esse apoio do Governo, a
gente pretende se manter na Série A e cada
vez mais divulgar o nosso estado", destacou.
Também participaram da reunião
os secretários de Estado Mauro Carvalho
(Casa Civil), Beto Dois a Um (Cultura, Esporte e Lazer); e o adjunto Jeﬀerson Neves
(Esporte).

Michelle Bolsonaro
destaca ação da
primeira-dama
Víriginia Mendes
O Programa Aconchego é coordenado por Virginia Mendes e,
neste ano, 300 mil cobertores serão entregues nos 141
municípios do Estado

A

entrega dos cobertores do Programa
Aconchego pela primeira-dama de Mato
Grosso, Virginia Mendes, foi destaque
nas redes sociais da primeira-dama do Brasil,
Michelle Bolsonaro. Nesta semana, que a capital do Estado sofreu as noites mais frias do ano,
Virginia fez questão de entregar 300 cobertores
a moradores de rua de Cuiabá.
“Tem Aconchego em Mato Grosso”,
destacou Michelle Bolsonaro.
“É muito gratiﬁcante ter o reconhecimento da primeira-dama do país. Fazemos esse trabalho com muito amor, ainda mais nestes
últimos dias, que um frio intenso tomou conta da
nossa Cuiabá. E faço questão de realizar muitas
dessas entregas pessoalmente, para levar
amor, atenção e um aconchego às pessoas que
mais precisam”, pontuou Virginia.
O Programa Aconchego é coordenado
pela primeira-dama e executado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).
Somente este ano, 300 mil cobertores serão
entregues nos 141 municípios do Estado.

Reconhecimento
As ações de Virginia Mendes já foram
destaque nas redes sociais de Michelle Bolsonaro. Em janeiro deste ano, a primeira-dama do
país externou seu agradecimento à Virginia pela atuação nas ações de inclusão social das
pessoas com deﬁciência auditiva.
Em novembro de 2020, Virginia Mendes foi homenageada por Michelle Bolsonaro,
que é presidente do Conselho do Pátria Voluntária, com o troféu Amigos do Pátria Voluntária.
Já em 8 de setembro do ano passado,
Michelle Bolsonaro esteve em Cuiabá e conheceu de perto o trabalho realizado pela primeiradama de Mato Grosso. Ela participou da inauguração do Plantão 24h da Delegacia da
Mulher, acompanhada da ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos, Damares Alves.
Na época, a primeira-dama do Brasil destacou o
cuidado e carinho na atenção e proteção às vítimas de violência doméstica com a estrutura
física e de proﬁssionais, que foi montada e
idealizada por Virginia Mendes.

Mauro Mendes
recebe diretoria
da Amaggi que
vai investir
R$ 574 milhões
no Estado

E

m reunião com o governador Mauro
Mendes, nesta quarta-feira (07.07),
a diretoria da multinacional matogrossense Amaggi anunciou novos investimentos no estado, na ordem de R$ 574
milhões, que devem gerar 1.430 novos empre-gos, entre temporários, diretos e indiretos.
Os investimentos passam pela
construção de nova fábrica de biodiesel e
armazém de grãos, em Lucas do Rio Verde;
fábrica de fertilizantes em Sinop; e uma
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) em
Sapezal; além da aquisição de equipamentos agrícolas.

O anúncio foi feito no Palácio
Paiaguás pelo ex-governador Blairo Maggi,
que é acionista da Amaggi, e pelo presidente executivo da companhia, Judiney
Carvalho. Também participou da reunião o
secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.
“Isso mostra o bom momento que
o estado vive e que, nós, Governo do Estado, procuramos fazer a nossa parte, investindo fortemente em Infraestrutura para trazer novos investimentos, novos empregos
e novas oportunidades”, aﬁrmou o governador.
De acordo com Mauro Mendes,
centenas de empresas têm se instalado e
expandido operações no estado nos últimos anos, pois as medidas tomadas pela
atual gestão ﬁzeram com que Mato Grosso
passasse a contar com um ambiente favorável ao empreendedorismo.

O Presidente
Jair Bolsonaro
faz balanço
das Obras no
primeiro
semestre 2021

O

presidente Jair Bolsonaro mostra um pouco das Obras de
infraestrutura entregues no
primeiro semestre de 2021:
* 927,026 km de rodovias;
*173,9 km de novos trechos de
ferrovias;
* R$ 130,7 milhões investidos
em melhorias de aeroportos;
* R$ 35,8 milhões investidos
em portos e hidrovias;
* No 1º semestre, o Governo do
Brasil investiu + de R$ 3 bi em novos
empreendimentos e na retomada de

obras paradas.
* 29 ativos concedidos à iniciativa privada, totalizando R$ 17,85 bi em
investimentos contratados. Juntos,
com potencial para criar 338 mil empregos diretos, indiretos e renda.
* Em 2021: a maior liquidação
de ativos públicos do setor na história
do país. Foram 22 aeroportos, cinco arrendamentos portuários e uma ferrovia,
totalizando R$ 10 bilhões em investimentos contratados. (Fonte: Ministério
da Infraestrutura, SecomVc, Portos do
Brasil, Aviação do Brasil
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COM TODAS AS NORMAS E DETERMINAÇÕES
DE SEGURANÇA CONTRA O COVID 19

Prefeito Dr. Adilson e deputado
Dr. Eugênio anunciam a
construção do novo Lar dos
Idosos de Barra do Garças

BARRA DO GARÇAS-MT em Destaque

Empresários goianienses
visitam prefeito de Barra
Prefeito Dr. Adilson Gonçalves
participou de reunião com os empresários
André e Ronaldo de Goiânia, que vieram a
cidade tratar assuntos sobre investimentos no Condomínio Parque das Flores.
Com a abertura e funcionamento desse
condomínio, estará gerando emprego para a população.
Barra do Garças vem crescendo
com os novos projetos de investimentos
no município.

A secretária Jessika
anunciou a retomada
dos voos diários em
Barra do Garças

D

urante coletiva de imprensa realizada nesta
dia 28/06, a secretária de turismo, Jessika
Hirata, anunciou que a companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras informou recentemente à
Secretaria Municipal e a administração do Aeroporto de Barra do Garças que a empresa irá retomar os
voos diários para Cuiabá a partir do mês de julho.
Desde março a companhia aérea operava
com voos de duas a três vezes na semana. O motivo
da suspensão não foi esclarecido pela Azul, no entanto a administração do aeroporto acredita que a
principal causa possa ser a pandemia.
Os voos diários serão retomados a partir
do dia 19 de julho, de segunda-feira a sábado, em
viagens de ida e volta a Cuiabá. De acordo com a
planilha de malha viária enviada pela empresa, do
dia 01 ao dia 15 de julho às viagens para a capital
irão ocorrer dia sim e dia não.
A secretária de Turismo, Jessika Hirata,
esclareceu que a pasta não tem controle sob a atuação da empresa privada no município e é responsável apenas por garantir a operacionalização do funcionamento do Aeroporto.
Jessika também comunicou que a empre-

sa deve realizar uma Auditoria de segurança no
aeroporto, em breve, entretanto a companhia ainda
não divulgou a data. A secretária ressalta que o
aeroporto passou pela pela auditoria remota da
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) no ﬁm do
mês de maio e início de junho.
A Vigilância Continuada Remota da ANAC
ﬁscaliza as condições atuais dos Aeroportos brasileiros, visando a melhoria contínua da segurança
operacional, seja na introdução de melhores práticas ou no atendimento dos requisitos aplicáveis,
induzindo a melhoria dos padrões operacionais.
A primeira parte da Vigilância está em processo de análise pela ANAC, sendo referente aos
requisitos de Operador Aeroportuário, Infraestrutura
Básica, Manutenção Aeroportuária e de Operações
Aeroportuárias.
Durante a coletiva Jessika Hirata, também
divulgou outros projetos da pasta como o Sectur Bg
Leva Você e o Rally Expedição Aventura que devem
ser implantados em breve em Barra do Garças.
Anunciou que esteve em Canarana com secretários
de cidades próximas, buscando fortalecer e retomar
o Turismo na região. (Secom/BG)

A obra do
novo Lar
dos Idosos
também terá
participação
da AMA Associação
Médica do
Araguaia do
município

O

prefeito Dr. Adilson Gonçalves
anunciou em coletiva de imprensa a construção do novo
Lar dos Idosos para atender Barra do
Garças. A obra será realizada em parceria com o deputado estadual Dr.
Eugenio através de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil e investimentos da Associação Médica do Araguaia
do município de R$ 2 milhões.
O anúncio foi feito no antigo
Parque Grimalda, no Bairro Anchieta,
local onde o projeto deverá ser implantado ainda neste ano. A administração
da instituição ﬁcará a cargo da Igreja
Católica de Barra do Garças, representada pelo Padre Cristiano Ribeiro, que
também será responsável por aproximar a sociedade dos idosos institucionalizados.
A Prefeitura de Barra do Garças será responsável pela infraestrutura da instituição, disponibilizando uma
equipe técnica com enfermeiras, ﬁsioterapeutas e cuidadores proﬁssionais
para o Lar dos Idosos. O espaço acolherá cerca de 80 idosos, com um ambiente moderno, equipado com piscina
para hidroginástica, salas de ﬁsioterapia, sala de TV e consultórios médico e
odontológico.
O prefeito Dr. Adilson classiﬁcou o projeto como a realização de um
sonho, já que o município não tinha
MT
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uma instituição adequada para cuidar
da população idosa.
“Estamos realizando um sonho da nossa gestão e também da
população e para isso buscamos parcerias para realizar essa obra, nosso
objetivo é construir uma instituição que
acolha e ofereça qualidade de vida
para essas pessoas que já contribuíram tanto para a sociedade” ressaltou
o prefeito.
O deputado Dr. Eugênio que
irá contribuir com a construção do
espaço através de emenda parlamentar também reaﬁrmou o compromisso
em contribuir ativamente para atender
as demandas da nossa cidade.
“Barra do Garças sonhava
com este projeto, estou muito feliz em
poder destinar esse valor para essa
obra essencial para dignidade de muitos idosos” concluiu o parlamentar.
O presidente da Câmara de
Barra do Garças, Pedro Filho, e os
vereadores Dr. Neto, Dr. Zé Maria estiveram presentes e reaﬁrmaram o
apoio do Legislativo neste projeto em
prol da comunidade barra-garcense.
O Parque Grimalda ﬁca em
uma área doada à Prefeitura de Barra
do Garças anos atrás pelo Conselheiro
do TCE-MT, Antônio Joaquim Moraes,
e leva o nome de sua mãe Grimalda
Rodrigues dos Santos.

sso
Jornal A Tribuna impre o!
pçã
e site, a sua melhor o

30º Prêmio A Tribuna de Rio Verde

O

Jornal A Tribuna e Denizar Promoções realizaram no dia 29/05, a entrega dos Troféus
Destaques do Ano, para Personalidades e
Empresas de Rio Verde e região. A premiação aconteceu respeitando todas as normas e determinações da
Nota Técnica do COES.
Foi uma noite de brilho e descontração no
Salão da AABB animada por Weslley e Santiago.

Marciano José Cibulski

CEBRAC - Centro Brasileiro de Cursos

Diretor da Sul Magazine

(64) 3050-3929

Snooker Bar
(64) 3622-1084

Sandra Mara Espaço da Beleza
(64) 3612-7628

Gazeta do Sudoeste
Jornalista: Jorge Luiz Martinelli

Tucano Mudanças
(64) 99958-2494

Italyan Fast Food

Nelore Grill e Bar

Geraldo Neto

Central Latas

(64) 3613-3157

(64) 3623-2093

Vereador do Povo

(64) 3612-2268

Ludmilla Martins

Pizzaria Scarolli

Dr. Eduardo Guimarães Abreu

Conselheira Tutelar / Região Norte

(64) 99340-6227

Médico - Clínico Geral

Hospital Presbiteriano
Dr. Gordon de Rio Verde

Óticas Laiz
(64) 3623-5878

Beluga Piscinas Jataí

Rio Peças - Caminhões Multimarcas

Cristal Piscinas e Banheiras

(64) 99982-9559

(64) 3051-4353

(64) 99214-1825
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Fort Gesso (Jacinto Silva)

Weslley & Santiago

WM Festas & Decorações

Riboli - Quinta do Morgado

(64) 99224-0648

Dupla Destaque Regional

(64) 99906-0229

(62) 3247-1066

Milenium Buﬀet

Espetinho da Vila

Master Som

(64) 99246-4349

(64) 99280-5044

(64) 98110-7471

Blindagem Proteção Veicular

Andrade Vidraçaria

Reginaldo Ramos

(64) 3622-0048

(64) 99224-0336

Radialista e Apresentador de TV

Sul Magazine
(64) 3621-3102

Lissauer Vieira

Dr. Wellington Carrijo

Kelly Vilarinho

Presidente da Alego

Coordenador do COES

Presidente da AABB

Prefeito Marco Rogério (Chicão)
Prefeito
Argemiro
atuante
em
Caiapônia
com gestão inovadora em Piranhas
Argemiro Rodrigues participou da solenidade de entrega de ônibus escolares para os municípios goianos. Ele estava em companhia do
vereador José Ratal, o vice-prefeito Heber Martins, a secretária de educação Meire Helrigle e do
vereador Fuscão.
Através do governador Ronaldo Caiado e
da deputada federal Flávia Morais o município foi
contemplado com um ônibus.

O

A Secretária Municipal de
Saúde Fernanda Lopes, juntamente com os proﬁssionais
de saúde e com o chefe executivo,
Marco Rogério (Chicão), estiveram
reunidos no último dia 02/07, para
ampliar os atendimentos das equipes
médicas, mas o tema principal que
dominou a reunião foi o retorno de
algumas cirurgias para o município de
Piranhas, que deverá acontecer em
breve.
O Prefeito Municipal Marco
Rogério (Chicão) falou da alegria de

estar com a equipe médica: "vivemos
nos últimos 18 meses tempos atípicos, mas aos poucos vamos vencendo o Covid 19 com a vacinação da
população.
Agora é hora de projetarmos
novos rumos para a Saúde municipal
de Piranhas e um dos meus compromissos é que as pessoas possam ter
amplo atendimento em nosso município até mesmo com cirurgias eletivas
e foi exatamente isso que tratamos no
dia de hoje, salientou o prefeito Marco
Rogério (Chicão) "

Piranhas recebe um Caminhão
Coletor de Lixo do Senador Vanderlan
O prefeito Chicão
agradeceu ao nosso senador
Vanderlan Cardoso pelo carinho com a comunidade.
Vanderlan entregou
ao prefeito e a seu viceNilsimar Gomes, as chaves
de um Caminhão Coletor de
Lixo, para a atender a demanda da população de Piranhas e manter a cidade limpa
e bem cuidada.

Argemiro participou da solenidade de
entrega de dois caminhões coletores de lixo. Um
dos caminhões foi adquirido com recursos do
próprio município e o outro através de emenda
parlamentar do senador Vanderlan Cardoso.
Aproveito a oportunidade para agradecer ao senador Vanderlan por mais esse benefício para Caiapônia. A gestão minha e do Heber
Martins, tem o compromisso de sempre trabalhar e buscar parcerias para trazer benefícios
para o povo caiaponiense, disse o prefeito..

Odair do Odélio recebe
benefícios para Bom Jardim
O prefeito Odair do Odélio recebeu em
seu gabinete a visita do Senador da República,
Vanderlan Cardoso e sua comitiva.
Na ocasião, o senador realizou a entrega de um Caminhão Coletor de Lixo doméstico,
para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e também de um Ônibus Escolar, para
atender as demandas da Educação.

Secretária Cátia Núbia entrega cobertores
O Governo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Promoção Social e Habitação em parceria
com a OVG - Organização das Voluntárias de Goiás e com
o Governo de Goiás, está realizando a entrega de 100
cobertores para famílias que necessitam em nossa cidade.
Esta é uma das diversas ações em que a OVG e o
Governo de Goiás se unem aos municípios na realização e
execução de campanhas em prol dos mais necessitados.
A primeira dama e secretária Cátia Núbia fez
questão de participar das entregas e prometeu trazer
novas campanhas e parceiros para a área social de nossa
cidade.

CAIADO em ação...

Caiado e Rogério Cruz
entregam 38 casas

Cel. Aline primeira mulher
na alta patente do Bombeiro
Um passo importante da trajetória feminina no
Corpo de Bombeiros de Goiás acaba de ser dado,
minha gente. No Dia Nacional do Bombeiro, Gracinha
e eu celebramos com muita honra a promoção da
coronel Aline Chadud Matoso, primeira mulher na
história a alcançar a mais alta patente do nosso Corpo
de Bombeiros, disse Caiado.
Além disso, foram entregues 18 novas viaturas operacionais e materiais de proteção que totalizam quase R$ 4,5 milhões em investimentos.
E ainda foram homenageadas pessoas e
instituições que com a Medalha Dom Pedro II, a maior
condecoração do CBMGO.

A mudança que estamos implantando na
Educação de Goiás vai transformar nossos
jovens nos mais preparados do País.
Entregamos em Posse as reformas da
Coordenação Regional de Educação e do
Colégio Estadual João Teixeira Júnior, com
investimento total de R$ 471 mil. E não
parou por aí: também entregamos cartões
alimentação para os estudantes e kimonos
aos jovens que participam do projeto
“Construindo Campeões”.

Na nossa gestão é assim: os goianos já
entram na casa com a escritura na mão. No
Residencial João Paulo II, junto com o prefeito
Rogério Cruz, colocamos nas mãos de dona
Beni e outras 37 pessoas as chaves da casa
própria. Um investimento de R$ 4,2 milhões em
parceria com a Caixa Econômica Federal

Estado e União entregam
210 ônibus para 125
municípios goianos
Investir em educação é cuidar do futuro
dos nossos jovens. Entregamos hoje 210 novos
ônibus escolares que vão atender 125
municípios goianos e mais de seis mil alunos em
todos os cantos do Estado.
Um investimento de quase R$ 43 milhões
oriundo de emendas da bancada que vai mudar a
realidade dos nossos estudantes.

O Presidente Bolsonaro Prefeito Dr. João Alberto representa deputado
faz balanço das Obras no
Alcides Rodrigues na
primeiro semestre 2021

O

presidente Jair Bolsonaro mostra
um pouco das Obras de infraestrutura entregues no primeiro semestre de 2021:
* 927,026 km de rodovias;
*173,9 km de novos trechos de
ferrovias;
* R$ 130,7 milhões investidos em
melhorias de aeroportos;
* R$ 35,8 milhões investidos em
portos e hidrovias;
* No 1º semestre, o Governo do
Brasil investiu + de R$ 3 bi em novos
empreendimentos e na retomada de obras

paradas.
* 29 ativos concedidos à iniciativa
privada, totalizando R$ 17,85 bi em
investimentos contratados. Juntos, com
potencial para criar 338 mil empregos
diretos, indiretos e renda.
* Em 2021: a maior liquidação de
ativos públicos do setor na história do país.
Foram 22 aeroportos, cinco
arrendamentos portuários e uma ferrovia,
totalizando R$ 10 bilhões em
investimentos contratados. (Fonte:
Ministério da Infraestrutura, SecomVc, Portos
do Brasil, Aviação do Brasil

Prefeito Paulo do Vale
anuncia um fomento de
R$ 2 milhões para
combate a incêndios

O

prefeito Paulo do Vale anunciou a produtores rurais, representados pelo Sindicato Rural
de Rio Verde, um fomento de R$ 2
milhões do município para o enfrentamento dos incêndios na zona rural.
Os recursos serão investidos
em equipamentos para a Brigada Anti
Incêndio do Corpo de Bombeiros.
Participaram da reunião o viceprefeito Dannillo Pereira; o comandan-

te do Corpo de Bombeiros de Rio Verde, Tenente Coronel Amilton de Souza;
o presidente do Sindicato Rural de Rio
Verde, Luciano Guimarães; o presidente da Comissão de combate a
incêndios do Sindicato Rural, Vanderlei Secco; o presidente da Câmara
Lucivaldo Medeiros; a secretária municipal de Meio Ambiente, Marion Kompier e o procurador geral do município,
Vinícius Campos.

Secretário
Djan Barbosa
lança Programa
PROMOVIDA
em Rio Verde
O secretário de Saúde de Rio
Verde, Djan Barbosa, lançou o Promovida, um programa voltado para promover o bem estar dos servidores municipais da saúde. Os proﬁssionais,
que ganharam importância ainda
maior desde o início da pandemia,
agora terão acompanhamento de nutricionistas e psicólogos, entre outros.
Em breve, eles terão um trailer para

atendimentos odontológicos.
“Além do reconhecimento ao
serviço prestado por eles, acreditamos
que desta forma podemos oferecer um
atendimento ainda melhor ao cidadão”, pontuou Djan Barbosa.
Para participar do programa,
os servidores precisam preencher um
formulário com seus dados e manifestar o interesse no serviço.

entrega de 210 ônibus
para 125 prefeituras

N

o último dia 02, na sede da Secretaria Estadual de Educação
(Seduc), o prefeito de Santa Helena de Goiás, Dr. João Alberto Vieira
Rodrigues, ao lado do Governador Ronaldo Caiado, Secretária Estadual de
Educação Fátima Gavioli, integrantes do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, demais autoridades
políticas, participaram da cerimônia de
entrega de ônibus escolares a municípios goianos.
O prefeito Dr. João Alberto, além
de receber os Ônibus do seu município,

também representou o deputado federal
Dr. Alcides Rodrigues, autor da emenda
parlamentar que destinou os 06 veículos,
enviados a Santa Helena e também a
outros municípios da região.
Isso representa avanço, investimento e a valorização do nosso setor
educacional, garantindo a dignidade aos
alunos usuários deste transporte, ressaltou o prefeito Dr. João Alberto Rodrigues.
(Ascom PMSH - Jornalista Natalia
Martins JP2180 DRTGO / Fotógrafo:
Manoel Paiva)
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Prefeito Marcelo Aquino
busca apoio para Projeto
de Plantio nas Aldeias

Presidente da Câmara
Pedro Filho faz devolução
de uma Motocicleta ao
prefeito Dr. Adilson

A

Câmara Municipal de
Barra do Garças através de seu presidente,
Pedro Filho (PSD), promoveu
a devolução de uma das motocicletas utilizadas pela Casa, uma YAMANHA FACTOR
YBR 125 E.
Segundo o presidente da Casa, vereador Pedro
Filho (PSD), a decisão foi tomada entre todos os integrantes da Mesa Diretora, e com a
concordância dos demais parlamentares.
"As outras motocicletas comportam a demanda de
serviços administrativos, por-

tanto, optamos por otimizar o
uso dos veículos promovendo
essa economia", destacou.
Ainda conforme explicou o presidente, a reestruturação executada desde que
assumiu a presidência possibilitou a redução de gastos em
geral. "Tomamos diversas medidas para reorganizar os procedimentos de trabalho dentro da Casa e isso reflete em
outros benefícios, como a devolução de uma das motos".
O reaproveitamento
da moto pela Prefeitura deve
ser determinado pelo prefeito
Adilson Gonçalves (PSD).

O prefeito Marcelo Aquino esteve em Cuiabá, com o
secretário municipal Claudemir Teles para colocar em prática
um importante projeto de agricultura familiar.
Demos mais um passo para desenvolvimento do
projeto para plantio nas nossas Aldeias. Apresentamos o projeto concluído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar,
Silvano Amaral e para o presidente da Assembleia Legislativa
nosso deputado Max Russi. Em breve virá uma parceria imensa com o Governo do Estado na qual beneficiará nossos Indígenas, afirmou Marcelo Aquino.

Aquino entrega resfriadores
de leite para produtores rurais
O prefeito Marcelo Aquino entregou os resfriadores de leite para os produtores rurais.
Os resfriadores contemplarão 3 regiões diferentes
do município, facilitando a entrega e aumentando o custo
benefício para os pequenos produtores.
Aquino agradeceu a todos pela parceria, Governador Mauro Mendes, Secretário Silvano Amaral e Câmara
Municipal de Vereadores de General Carneiro.

ARAGUAIANA-MT

Prefeito Getúlio Neto
marca presença na
entrega de maquinário

O

prefeito Getúlio Neto participou
da entrega de maquinários aos
Consórcios de Desenvolvimento
de Mato Grosso, junto ao Governador do
Estado, Mauro Mendes e o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Max
Russi.
O consórcio Cidesapa, que cobre
parte da região Araguaia, também foi
beneficiado com três patrolas, uma
escavadeira e uma pá mecânica.
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Quem
Não é
Visto,
Não é
Lembrado!
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Denizar de Sá
60 anos / 42 de comunicação!

Estamos preparando
com carinho para
brindarmos este momento
importante na minha vida!

Aguardem...
Setembro/2021

