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Boletim semanal

Governo de Goiás investe R$ 321 mil em 
ações do Goiás Social em Novo Gama

A Secretaria da Retomada participou de 

mais um entrega do Goiás Social, dessa vez 

em Novo Gama. No total, 321 mil reais foram 

investidos no município, com capacitação e 

geração de emprego e renda. Foram entre-

gues 224 certificados para quem concluiu 

os cursos profissionalizantes, via Colégio 

Tecnológico (Cotec), além de 164 cartões 

de Crédito Social para auxiliar a abertura 

de novos negócios no município.

Os beneficiários fizeram cursos de Barbei-

ro, Confeitaria, Corte e Costura, Maquiagem, 

Massoterapia e Serviços de Beleza. As em-

presas credenciadas expuseram os pro-

dutos que integram os kits que os alunos 

compram com seus cartões para equipar 

seus negócios.

Prestigiaram o evento os secretários 

César Moura (Retomada) e Wellington 

Matos (Desenvolvimento Social), o pre-

sidente da GoInfra, Pedro Salles, e o de-

putado estudual e presidente da Assem-

bleia Legislativa, Lissauer Vieira, além 

do prefeito de Novo Gama, Carlos Alves 

(Carlinhos do Mangão). A equipe da Re-

tomada contou com a superintendente de 

Profissionalização, Leandra Assis, e sua 

equipe Renan Caetano, Junileno, Annamar 

Morais, Edith, e Marina. Ainda tivemos apoio 

dos servidores do Cotec de Cristalina.
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Municípios do Nordeste Goiano 
recebem tratores e caminhões para 

apoio à agricultura familiar

Representantes de quatro municípios 

goianos assinaram termos de cessão de uso 

de seis tratores e quatro caminhões nesta 

terça-feira (25/1), em evento de entrega 

técnica na sede da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Se-

apa). Adquirido com recursos do Tesouro 

Estadual, no valor total de R$ 1,8 milhão, o 

maquinário será utilizado em ações de apoio 

à agricultura familiar, sobretudo o fortaleci-

mento da Cadeia Produtiva de Mandioca.

Os municípios beneficiados foram Poran-

gatu, Posse e Cavalcante, com um trator e 

um caminhão para cada, bem como Flores 

de Goiás, que recebeu dois tratores e um 

caminhão. A Agência Goiana de Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão 

Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) 

também recebeu um trator, que será utili-

zado na estação experimental localizada no 

município de Porangatu, onde estão sendo 

desenvolvidas variedades mais produtivas 

e adaptadas de mandioca.

Nesta primeira rodada de repasses aos 

municípios, foram entregues veículos ad-

quiridos com recursos do Tesouro Estadual. 

Os tratores, da marca Yanmar/Solis, mo-

delo Solis-75, custaram R$ 137 mil cada. Já 

os caminhões, da marca VW, modelo VW 

Delivery Express+, foram adquiridos por R$ 

250 mil cada. 

O evento foi prestigiado pelo secretário es-

tadual da Retomada, César Moura. Também 

estavam presentes o presidente do Sistema 

Faeg Senar, deputado federal José Mário 

Schreiner, o presidente da Emater, Pedro 

Leonardo Rezende, os prefeitos Dr. Helder 

Bonfim (Posse), Vilmar Kalunga (Cavalcan-

te), Altran Avelar (Flores de Goiás), a presi-

dente da Porangatu Prev, Marlúcia Dourado 

(representando a prefeita Vanuza Valada-

res), o assessor executivo do Governo de 

Goiás, Maycllyn Carreiro, o superintendente 

de Desenvolvimento Rural Sustentável da 

Seapa, Donalvam Maia, além de vereadores 

e assessores.
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Janeiro Branco é tema de ciclo de palestras 
promovido pela Retomada

O Ciclo de Palestra Janeiro Branco con-

tinuou, na terça (25), com mais um bate-

-papo sobre saúde mental. O objetivo é 

conscientizar e debater o assunto com os 

servidores do Governo de Goiás. A asses-

sora de projetos da Gerência de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas (Gegdp) da 

Retomada, Márcia Pires, mediou a conversa 

com o terapeuta e neurobiologista, Vasco 

Patú, que indicou como controlar a ansieda-

de, o estresse e a depressão. Se você per-

deu a conversa, ainda pode 

conferir a palestra, disponí-

vel no canal da Retomada no 

YouTube.

VEJA

AQUI

MAIS

https://www.youtube.com/watch?v=1c-q_KBJdOk
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Servidores da GoiásFomento também acompanharam a palestra.

A palestra ainda foi prestigiada por servidores 

da Secult Goiás.
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Retomada realiza entrega do Goiás Social 
em Monte Alegre e Cavalcante

A Secretaria da Retomada participou de 

mais uma ação do Goiás Social e entregou 

certificados de cursos dos Colégios Tec-

nológicos, e cartões do Crédito Social e do 

Bolsa Qualificação, em Monte Alegre, na 

terça (25), e em Cavalcante, na quarta (27). 

A Retomada foi representada pela superin-

tendente de Profissionalização, Leandra As-

sis, pelo gerente de Parcerias e Convênios, 

Cleiton Bento, e pelas assistentes sociais, 

Ana Cristina Rocha e Karla Pereira.

Em Monte Alegre, a ação foi direcionada 

aos moradores do município que con-

cluíram os cursos de Serviços de Bele-

za, Informática Básica, e Confeitaria e 

Empreendedorismo Digital, oferecidos 

pelo Goiás Social. O evento contou com 

o apoio das secretarias da de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de 

Desenvolvimento Social (Seds), do Gabi-

nete de Políticas Públicas (GPS), da Orga-

nização das Voluntárias de Goiás (OVG), 

além da prefeitura.

Já em Cavalcante, foram distribuídos os 

benefícios para quem concluiu os cursos de 

Confeitaria, Serviços de Beleza, Informática 

Básica, Artesanato em Bolsas, em Tecido e 

em Biojoias. Essa entrega também contou 

com o apoio da Seapa, GPS, OVG, Faeg e 

da prefeitura.

MONTE ALEGRE
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CAVALCANTE 
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Retomada realiza visita técnica aos
 Cotecs e vistorias das máquinas 

Audaces em três municípios
Uma equipe da Retomada fez uma turnê 

por três municípios, na segunda (24). O gru-

po visitou Itapuranga, Itaguaru e Taquaral 

para realizar visitas técnicas aos Colégios 

Tecnológicos (Cotecs), onde estão as má-

quinas Audaces, a fim de verificar o funcio-

namento e regularidade do equipamento. 

Além disso, mapearam confecções para en-

tender como as ações do Governo de Goiás 

podem atuar nesse setor, e oferecer cursos 

de capacitação e qualificação via Cotecs. 

Representaram a pasta os gerentes Rodrigo 

Rodrigues (Qualificação Profissional e Co-

légios Tecnológicos) e Rodrigo Veiga Jar-

dim (Mobilização para Emprego e Renda), 

a diretora de Cotec, Ana Paula Oliveira, e o 

ITAPURANGA

ITAGUARU

TAQUARAL

assessor João Antônio.  

Os servidores foram recebidos, em Itapu-

ranga, pelos secretários Valéria Sousa (Meio 

Ambiente, Indústria e Comércio) e Rogério 

Miranda (Gestão, Planejamento e Finanças), 

o assessor Ualisson Marins, o representante 

da Associação das Industrias de Confecções 

de Itapuranga, Braulio Nunes, e empresários. 

Já em Itaguaru, foram acompanhados pelo 

prefeito Fernando Araújo e pelo secretário 

de Indústria, Comércio, Infraestrutura, Tra-

balho, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

José Antônio de Moura. Em Taquaral, foram 

recepcionados pela presidente do Arranjo 

Produtivo Local (APL), Divina Aparecida da 

Silva.  
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Retomada entrega 584 cartões
 do Mães de Goiás

A chefe de Gabinete da Retomada, Lucyan-

na Marcella Melo participou ao longo des-

ta semana, da entrega de 584 cartões do 

programa Mães de Goiás. Na quarta (26), 

156 cartões foram entregues em Formoso, 

ao lado do prefeito Halison Macedo. Já na 

quinta (27), as mães beneficiadas foram de 

Niquelândia, onde Melo entregou 428 car-

tões ao lado do então prefeito, Fernando 

Carneiro e da primeira-dama Juliana Alves. 

A distribuição desse benefício social garan-

te repasse mensal de R$ 250 a mulheres em 

situação de vulnerabilidade com filhos de 

até seis anos. Representantes do Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS) também estavam 

presentes.
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Equipe do Compliance da Retomada realiza 
reunião de planejamento

O superintendente de Gestão Integra-

da, Cristiano Araújo, e a assessora Ariane 

Moraes, se reuniram com parte dos servi-

dores da Retomada, na quarta (26), para 

apresentar as adequações propostas pela 

Controladoria-Geral do Estado (CGE) ao 

vistoriar as ações e relatórios do Complian-

ce de 2021. Eles discorreram sobre os riscos 

detectados, as ações de controle utilizadas, 

e enfatizaram a importância de monitorar 

esses riscos. Também foi pauta a prepara-

ção e planejamento da pasta para o Ranking 

de 2022.
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Retomada participa do encerramento de cursos 
do Goiás Social em Aparecida de Goiânia

Uma equipe da Retomada participou 

do encerramento dos cursos oferecidos 

pelo Goiás Social, via Colégios Tecnoló-

gicos (Cotecs), em Aparecida de Goiânia. 

Foram ministradas aulas de Gestão de 

Cooperativas de Reciclagem, um curso 

personalizado pela Retomada para os 

catadores da Cooperativa de Trabalho dos 

Catadores de Material Reciclável Femini-

na de Aparecida de Goiânia (Coorfap) e 

Cooperativa de Trabalho Dos Catadores 

de Material Reciclável de Aparecida de 

Goiânia (Coocap). Com a visita, os servi-

dores receberam os resultados dos cursos 

ministrados, conversando com os alunos 

e visitando seus locais de trabalho. Além 

disso, foram entregues cartões do Bolsa 

Qualificação para os beneficiados.
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NOTAS
NOTAS

Retomada e GarantiGoiás
O secretário da Retomada, César Moura, 

se reuniu com o presidente da Associação 

de Garantia de Crédito de Goiás (Garan-

tiGoiás), Luís Alberto Pereira, na segunda 

(24). Eles falaram sobre parcerias com o 

fundo de crédito para apoiar cerca de 2.500 

empresários goianos.

Apoio aos Arranjos Produtivos Locais
Na terça (25), o secretário da Retomada, César Moura, e o gerente de Colégios 

Tecnológicos, Rodrigo Rodrigues, se reuniram com equipes da prefeitura de 

Jussara e do Arranjo Produtivo Local (APL) na área têxtil. A pauta do encontro 

foi a constituição e formalização desse APL no município. Estavam presentes 

a prefeita de Jussara  Maria Idali Bontempo com o  vice-prefeito Adriano Dias, 

a secretária de Assistência Social Silva Pedrosa, a advogada Isis Pereira e o re-

presentante do APL, Jeferson Borges.

Novo gerente da Retomada
O novo gerente de Intermediação e Recolocação no Trabalho, Nerivaldo Júnior, foi apre-

sentado para sua equipe, na terça (25). Na ocasião, também foi apresentado o  quadro de 

funcionários da gerência, além dos projetos que a Retomada desenvolve para fomentar 

emprego e renda. Estavam presentes os assessores, Briza Amaral, Eliane Borges, Havana 

Tavares e João Pedro Roriz, e a técnica em Gestão Pública, Letícia Oliveira.
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NOTAS
NOTAS

Preparativos para o Retomada em Conexão
Na terça (25), foi realizada uma reunião 

para alinhamento do próximo Retomada 

em Conexão, que será gravado na loja So-

mos Coop, no Shopping Passeio das Águas. 

No local, estão sendo comercializados pro-

dutos de cooperativas goianas, iniciativa 

pioneira no país organizada  pelo Sistema 

OCB/GO. A ideia é aproveitar a ação para 

divulgar os projetos da Retomada e a par-

Projeto da Escola da Juventude

A proposta de projeto da Escola da Ju-

ventude, uma parceria entre a  Retomada 

e Secretaria de Desenvolvimento Social 

(Seds), foi apresentada, na terça (25), para 

representantes do Centro de Educação 

Técnico e Tecnológico da Universidade 

Federal de Goiás (Cett/UFG). O objetivo 

do projeto é qualificar e orientar jovens 

goianos na abertura de seu próprio negó-

cio. Para isso, serão ofertados cursos pro-

fissionalizantes em parceria com o Cett/

UFG. Participaram da reunião, pela Reto-

mada, a diretora de Colégio Tecnológico, 

Bárbara Pimenta, e a analista pedagógica, 

Marinalva Nunes. Também estavam presen-

tes, da Seds, o superintendente da Criança, 

Adolescente e Juventude, Ricardo Costa. 

Do Sebrae, a analista de soluções, Ivana 

Xavier, e do Cett/UFG, a diretora de Ensi-

no, Daiana Pimenta.

ceria da secretaria com o Sistema OCB/

GO. Representaram a pasta os gerentes 

Rafael Sôffa (Desenvolvimento de Áreas 

Vulneráveis) e Suellen Mara (Avaliações e 

Informações), que também apresenta o Re-

tomada em Conexão. Do Sistema OCB/GO, 

participaram o assessor de comunicação, 

Fábio Salazar, e o coordenador de relações 

institucionais, Diogo Oliveira.
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Mostra de Artesanato
Na quarta (26), uma equipe da Retomada se reuniu com coordenadores do 

Goiânia Mostra de Artesanato, para acertar apoio do evento que vai acontecer na 

semana do artesão e conta com o auxílio da Lei Aldir Blanc. Da Retomada esta-

vam a superintendente do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, e 

a gerente de Artesanato, Miriam Pires. Representando a Mostra estavam, a coor-

denadora e artesã, Maria do Cerrado e o produtor executivo, Christiano Verano.

Capacitação em Campos Verdes
O secretário da Retomada, César Moura, recebeu a visita do presidente da Federação 

Goiana de Municípios (FGM), Haroldo Naves, na quarta (26). Na reunião, foi discutida a 

parceria para implantação de cursos de qualificação por meio dos Colégios Tecnológicos 

(Cotecs), no município de Campos Verdes e para os associados da Associação Goiana 

de Municípios (AGM). Naves também é prefeito de Campos Verdes e estava acompa-

nhado da assessora de Comunicação, Giovana Batista.

NOTAS
NOTAS



 BOLETIM SEMANAL |  15  

NOTAS
NOTAS

Apoio à agropecuária na cidade de Goiás
Para falar sobre o melhoramento genético 

do rebanho bovino, de leite e de corte no 

município de Goiás, o gerente de Qualifica-

ção Profissional e Colégios Tecnológicos da 

Retomada,  Rodrigo Rodrigues, se reuniu na 

quarta (26). Por videoconferência participa-

ram representantes da prefeitura de Goiás, 

da Secretaria de Estado da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento (Seapa), da Agên-

cia Goiana de Assistência Técnica, Extensão 

Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e 

da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Crédito para cooperativas de reciclagem
Equipes da Retomada e da secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) se reuni-

ram, na quarta (26), para apresentação de projeto que solicita crédito direcionado 

a cooperativas de reciclagem e catadores, para a compra de EPIs e equipamen-

tos. Participaram a superintendente da Retomada do Trabalho do Emprego e da 

Renda, Raíssa Rodrigues, o gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis, 

Rafael Sôffa, e a diretora de Colégio Tecnológico, Annamar Morais. Também esta-

va presente a superintendente de Gestão e Controle de Parcerias, Contratações 

e Transferências da Seds, Cássia Bessa, e os gerentes Denise Fortuna (Prestação 

de Contas) e Fernando Araújo (Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social).

Reunião da Comunicação Setorial
A Comunicação da Retomada se reuniu, na 

quinta (27), para alinhamento de atribuições 

para as novas integrantes do processo sele-

tivo. O chefe da Comunicação Setorial, Yuri 

Lopes, formalizou a distribuição de funções 

dentro da equipe, que inclui duas relações pú-

blicas (Adriana Rodovalho e Silvana Leorne) 

e uma fotógrafa (Joana Luz). As jornalistas 

Victória Cywinski, Bárbara Ferreira e Talita 

Prudente também participaram da reunião.
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Goiás Social em Alto Paraíso de Goiás

Para alinhamento do oferecimento de cursos profissionalizantes do Goiás Social, via 

Colégio Tecnológico (Cotec), uma equipe da Retomada se reuniu com os prefeitos de 

Alto Paraíso de Goiás, Marcus Rinco; de Colinas do Sul, Fernando Paulino; e de Teresina 

de Goiás, Kleverton Barbosa, na quinta (27). A superintendente de Profissionalização, 

Leandra Assis, e o gerente de Parcerias e Convênios, Cleiton Bento, ainda conversaram 

sobre as fortes chuvas que atingiram os municípios, e sobre como a pasta pode auxiliar 

os moradores, uma vez que o atendimento nessa região é prioridade para o Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS).

NOTAS
NOTAS

Cursos profissionalizantes em Uruana e Paranaiguara
O secretário da Retomada, César Moura, 

recebeu o deputado estadual Bruno Peixo-

to, o prefeito de Paranaiguara, José Carlos 

Barbosa (Barbosinha), e a representante da 

prefeitura de Uruana, Maria Divina Arruda, 

na quinta (27). O grupo falou sobre projetos 

de viabilidade dos cursos de qualificação 

do Colégios Tecnológicos (Cotec) para os 

municípios.

Plataforma EAD
Uma equipe da gerência de Qualificação Profissional e Colégios Tecnológicos partici-

pou de reunião com representantes do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da 

Universidade Federal de Goiás (Cett/UFG).  O grupo falou sobre projetos em desenvolvi-

mento que envolvem os Colégios Tecnológicos (Cotec), como a plataforma de Educação 

à Distância (EAD). Participaram as analistas pedagógicas, Marinalva Nunes, Ivanildes da 

Glória, Pryscylla Calil, Adriana Cecília e Patrícia Cristina, o professor João Peres Júnior, e 

a coordenadora, Bárbara Pimenta.
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NOTAS
NOTAS

Conselho da OVG
O secretário da Retomada, César Moura, 

participou de reunião com o conselho da 

Organização das Voluntárias de Goiás 

(OVG), na manhã desta sexta (26).

Os servidores que vão trabalhar no 

Feirão de Empregos LGBTQIA+ re-

ceberam treinamento especializado, 

tanto para o sistema de vagas de tra-

balho, quanto para linguagem e tra-

tamento para o público. O assessor 

técnico da gerência de Intermediação 

e Recolocação no Traba-

lho, João Pedro Roriz, e 

da TransMISSion, Paula 

Souza e Gilvan Oliveira. 

Treinamento para o 
Feirão de Empregos LGBTQIA+

VEJA

AQUI

MAIS

Reunião sobre orçamento de 2022
Nesta sexta (26), a gerência de Planejamento e Finanças da Retomada participou de reunião 

técnica com representantes de todos os órgãos, entidades, e empresas da administração 

pública estadual. O grupo discutiu sobre destinação de recursos, receitas e acompanha-

mento orçamentário a serem usados em 2022. Da Retomada estiveram presentes o gerente 

Eduardo Pereira, a técnica em gestão pública, Cilene Aparecida de Brito, a líder de Área ou 

Projeto, Miriã Arraes de Lira, e a assessora contábil, Vera Lucia Do Nascimento.

https://www.instagram.com/p/CZKVqGmuQoN/


Janeiro Branco é uma campanha voltada para o cuidado da saúde mental e o 

bem-estar emocional. Durante todo o mês de janeiro foram pensadas palestras 

com a intenção esclarecer, desmistificar e orientar os servidores da pasta. Por 

isso, esse tema foi pauta do Retomada em Conexão do último sábado (22). O 

programa recebeu as psicólogas, Aline Borges De Morais e Verônica Chaves 

Marques, que conversaram sobre o Janeiro Branco. Apresentado pela Suellen 

Mara, o bate-papo foi exibido ao vivo pela TBC. 

Foi destaque no

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: . 
Vice-governador:  Lincoln Tejota. 

Secretário da Retomada: César Moura. 

Comunicação Setorial da Retomada:  
Yuri Lopes, Victória Cywinski, Raissa Celiac, 

Fabianne Salazar, Bárbara Ferreira e Talita Prudente.

Conteúdo produzido pela Comunicação
 da Secretaria da Retomada

Retomada
Secretaria de

Estado da
Retomada
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NOTAS
NOTAS

Implantação de novo polo da UFG
A Retomada participou de reunião vir-

tual, na sexta (26), para discutir a implan-

tação do Polo de Tecnologias Sociais e 

Sustentabilidade da Universidade Federal 

de Goiás (UFG), que será construído em 

parceria com o Governo de Goiás, por meio 

da Retomada. Estavam presentes o gerente 

de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis 

da Retomada, Rafael Sôffa, e parte da Co-

missão de Implantação do Polo, Carlos Ho-

elzel, Fernando Bartholo, e Rodrigo Moraes.

https://www.youtube.com/c/SecretariadaRetomada
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A
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Cursos para cooperados
A gerente de Cooperativismo da Retoma-

da, Rhaquel Liegem, falou com a equipe da 

TV Brasil Central (TBC), na sexta (26), em 

Aparecida de Goiânia. Durante a entrevis-

ta, a gerente citou o curso ministrado para 

os cooperados, no qual foi ensinado sobre 

direitos e deveres, e a importância dos cole-

tores para a preservação do meio ambiente.

VEJA

AQUI

MAIS

Goiás Social em Novo Gama
O secretário da Retomada,  César Moura, foi entrevistado pela TV Brasil Central e pela 

página Fala Aê Tom D’Paula durante a entrega do Goiás Social em Novo Gama, no sá-

bado (29). Ele falou sobre a importância do projeto para movimentar a economia local, 

e para quem recebe os benefícios.

https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/para-apoiar-agricultura-familiar-municipios-do-nordeste-goiano-recebem-tratores-e-caminhoes-376405/
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Historicamente, o transporte públi-

co de passageiros da Região Metro-

politana de Goiânia nunca foi assunto 

de interesse por parte de governos 

estaduais anteriores em Goiás. Pelo 

contrário. Por mais de duas déca-

das, o que sempre se viu foi omissão, 

abandono e desinteresse por par-

te de administrações estaduais na 

resolução desse problema crônico, 

que sempre assolou passageiros da 

capital e de municípios próximos.

Além do descaso, o transporte pú-

blico também era utilizado de forma 

populista e com interesse meramen-

te político pelas últimas gestões es-

taduais. Ações estas que resultaram 

no sucateamento da frota de ônibus 

da Metrobus, por exemplo, dentre 

outros problemas.

Mas desde o ano passado a situ-

ação começou a mudar em Goiás. 

Ao contrário de gestões anteriores, 

a atual gestão do governo estadual 

tomou à frente das discussões acer-

ca do assunto e enviou à Assembleia 

Projeto de Lei Complementar que 

reestrutura o sistema e a gestão do 

transporte coletivo.

Um ponto importante da lei, ine-

gavelmente, é o estabelecimento de 

duas tarifas distintas; uma delas é a 

que já existe hoje, cobrada do usuário; 

e outra, chamada tarifa de remune-

ração, que é o valor necessário para 

equilibrar o contrato de concessão. 

A diferença entre elas é o subsídio 

que o poder público dará para não 

repassar esse valor ao usuário do sis-
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tema, evitando o aumento das pas-

sagens. Outro ponto importante é 

a criação de tarifas diferenciadas e 

flexíveis. Por exemplo, passageiros 

que fazem trajetos menores pode-

rão pagar tarifas reduzidas.

Mas o mais importante em rela-

ção à aprovação da lei é que ela é 

o primeiro passo para a resolução 

completa do problema histórico 

do transporte público na região 

metropolitana da capital. A partir 

dela, várias outras ações poderão 

ser tomadas e planejadas, trazendo 

as melhorias tão desejadas pelos 

goianos.

E, exatamente hoje, o governador 

Ronaldo Caiado apresenta a primei-

ra delas: a modernização da frota 

do Eixo Anhanguera, em evento a 

ser realizado nesta manhã, quando 

será apresentado o primeiro dos 

ônibus elétricos que substituirão os 

veículos articulados da Metrobus. 

A partir de junho, os passageiros 

que utilizam o Eixo Anhanguera 

e suas extensões poderão contar 

com ônibus de última geração, 

com motores elétricos de baixo 

consumo, não poluentes, silencio-

sos, seguros, confortáveis e com 

ar condicionado. Este é o segundo 

passo, após a aprovação da lei, que 

o Governo de Goiás dá para, en-

fim, fazer o que gestões passadas 

não fizeram há anos, que é tratar o 

usuário do transporte coletivo da 

Região Metropolitana com respeito 

e dignidade.

*Adriano da Rocha Lima é secretário-geral de Governo de Goiás
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