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339 vagas em 2022 

Caiado autoriza ConCursos
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Lissauer destacou a importância 
da aprovação dos projetos 
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Seleção prevê cargos públicos com salários entre R$ 4.838,66 e R$ 11.700,00. Certames, regulamentados na LOA, 
suprem áreas especializadas como agrimensura, arquitetura, engenharia, apoio jurídico, gestão de pessoas e licitações

Goiânia recebe ação histórica

Com plantio simultâneo de 50 mil árvores será realizada pela Amma e Comurg 
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2.672 casas 

“Iris Rezende fez 
mil casas em um 
dia. Então, vamos 
arregaçar as mangas e 
trabalhar”, diz Caiado
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Lissauer Vieira comemora aprovação de 
projetos de combate à evasão escolar

aprovados em de-
finitivo durante a 
sessão ordinária 

híbrida dessa terça-fei-
ra, 16, e já sancionados 
pelo governador Ronal-
do Caiado ainda na noite 
de ontem, os programas 
Bolsa Estudo e Dignidade 
Menstrual visam estimu-
lar a aprendizagem e a 
permanência dos alunos 
em sala de aula, de forma 
a atenuar os efeitos gera-
dos pela chegada da pan-
demia de covid-19.

De acordo com o che-
fe do Poder Legislativo, 
as medidas proporciona-
rão melhores condições 
de ensino para os estu-
dantes da rede pública 
estadual, motivando-os 

a continuarem com os 
estudos e inibindo, as-
sim, a evasão escolar. 
Ele destaca que essas 
iniciativas são funda-
mentais, principalmen-
te nesse momento de 
retorno, pós-pande-
mia, em que os alunos 
precisam frequentar 
as aulas presenciais.

“Por isso, esses proje-
tos foram aprovados em 
tempo recorde, mas den-
tro do Regimento Interno 
da Casa, e o governador 
já sancionou, devido à ur-
gência. Com certeza, mais 
uma ação que vai con-
tribuir ainda mais para a 
valorização da educação 
do nosso estado e para o 
apoio a quem mais preci-

sa”, ressaltou Lissauer.
O programa Bolsa Es-

tudo prevê a transferên-
cia mensal de R$ 100,00 
a cada um dos mais de 
200 mil alunos do ensi-
no médio da rede esta-
dual de ensino. Para a 
implementação e execu-
ção do projeto, poderão 
ser utilizados recursos 
do Protege. A estimativa 
é que o impacto finan-
ceiro seja de aproxima-
damente R$ 22 milhões 
apenas neste ano. Para 
2022 e 2023, está pre-
vista uma despesa de 

quase meio bilhão de 
reais, sendo mais de R$ 
233 milhões para o pri-
meiro e R$ 248 milhões 
para o segundo ano.

De acordo com a Se-
duc, a iniciativa tende a 
contemplar aproximada-
mente 218 mil estudan-
tes ainda no ano de 2021. 

Dignidade 
Menstrual

Também aprovado na 
sessão ordinária híbrida 
dessa terça-feira, 16, e já 
sancionado pelo gove-

nador Ronaldo Caiado, o 
projeto Dignidade Mens-
trual tem o objetivo de 
garantir o acesso gratuito 
a absorventes higiênicos 
descartáveis a mulheres 
que sejam estudantes 
da rede pública ou este-
jam em cumprimento de 
medida de privação de 
liberdade nos regimes 
fechado e semiaberto do 
Sistema Prisional Goiano; 
em situação de rua; em 
situação de extrema po-
breza e de pobreza.

Ao sancionar a matéria 
e o programa Bolsa Es-

tudo, Caiado ressaltou o 
trabalho da Assembleia 
Legislativa no acolhimen-
to dos projetos de autoria 
da Governadoria volta-
dos, especialmente, para 
o equilíbrio financeiro do 
estado. “Nada disso seria 
possível se esses parla-
mentares que compõem 
a base do Governo não 
tivessem aprovado todas 
as leis necessárias para 
que nós tivéssemos o es-
paço fiscal para oferecer 
mais esses programas so-
ciais”, destacou.

De acordo com a Go-
vernadoria, a execução 
do programa Dignidade 
Menstrual será financia-
da por recursos oriundos 
do Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goi-
ás - Protege Goiás, do 
Tesouro Estadual e ou-
tros destinados a esse 
fim. O orçamento para a 
aquisição e entrega dos 
absorventes foi estima-
do em mais de R$ 17 
milhões anuais. A inicia-
tiva deverá contemplar, 
aproximadamente, 46 
mil mulheres e adoles-
centes goianas que são 
hoje atendidas pelas 
Secretarias de Estado 
de Desenvolvimento So-
cial (Seds), de Educação 
(Seduc) e pela Diretoria-
-Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP). 

o presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
deputado Lissauer vieira (PSb), 
destacou a importância da aprovação 
dos projetos que garantem o 
pagamento de r$ 100,00 mensais 
a cada estudante do ensino médio 
e a distribuição de absorventes para 
alunas da rede pública e mulheres em 
situação de vulnerabilidade social
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“Com certeza, mais uma ação que vai contribuir ainda mais para a valorização da 
educação do nosso estado e para o apoio a quem mais precisa”, ressaltou Lissauer Vieira

A Mesa Diretora da Ale-
go colocou em discussão 
oito matérias constantes 
da pauta da Ordem do 
Dia, durante a sessão hí-
brida desta quarta-feira, 
17. Destas, apenas cinco 
foram aprovadas, sendo 
duas na primeira fase e 
três na segunda. Dentre 
as três restantes, duas 
tiveram suas votações 
prejudicadas em razão 
de emendas apresenta-
das em plenário e a úl-
tima foi adiada.  

Durante a segunda 
sessão ordinária híbrida 
da semana, foi registrada 
a manifestação dos ser-
vidores públicos goianos, 
que se fizeram presen-
tes nas imediações da 
Casa. Eles reivindica-
vam reajustes em seus 
vencimentos, conforme 
a data-base, que é le-
galmente garantida nos 

planos de carreira. Os 
petistas Antônio Gomi-
de e Delegada Adriana 
Accorsi juntamente com 
o deputado Sérgio Bravo 
(Pros) discursaram em 
favor do movimento. 

Alimentação 
escolar

Dentre os projetos que 
seguem para a segunda 
fase de votação, destaque 
para o de n° 4571/19, 
de autoria do deputado 
Amauri Ribeiro (Patriota). 
A matéria, que visa tor-
nar obrigatória a inclusão 
do leite no cardápio da 
alimentação escolar da 
Rede Estadual de Educa-
ção do Estado de Goiás, 
contou com 22 votos fa-
voráveis e nenhum con-
trário à sua aprovação.

De acordo com a pro-
positura, o leite deverá 

ser inserido no cardápio 
da alimentação escolar 
pelo menos três vezes por 
semana nas escolas de 
período integral e duas 
vezes por semana nas de 
período parcial. Em jus-
tificativa, Amauri Ribeiro 
defende que a medida 
deverá contribuir para 
incrementar a qualidade 
nutricional da alimenta-

ção que é fornecida aos 
estudantes, respeitando a 
regulamentação do Plano 
Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE). 

A propositura também 
estipula que o produto 
seja adquirido de indús-
trias situadas no estado 
de Goiás, como forma de 
fomentar a economia lo-
cal, gerando empregos 

para milhares de famílias. 

ICMS de 
medicamentos

Outro projeto de des-
taque, igualmente apro-
vado em primeira fase 
na tarde de hoje, foi o de 
n° 5679/20, do deputa-
do Paulo Trabalho (PSL). 
A matéria, que visa isen-

tar a cobrança de ICMS 
nos remédios Zolgens-
ma e Spinraza, usados 
no tratamento de atro-
fia muscular espinhal 
(AME), arrebanhou 25 
votos favoráveis e ne-
nhum contrário. 

Em justificativa, o au-
tor explica que a doença 
não tem cura definitiva, 
mas tem tratamento, que 
é realizado, normalmen-
te, por estimulação atra-
vés de aparelhos e me-
dicação contínua. Paulo 
Trabalho informa que os 
medicamentos, que são 
indispensáveis para a 
sobrevivência do doente, 
têm custo elevado, prin-
cipalmente para famílias 
carentes. Caso a proposta 
apresentada seja sancio-
nada, os remédios pas-
sarão a ter custos mais 
acessíveis aos pacientes 
que deles necessitam. 
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O Plenário destinou a sessão desta 4ª-feira à apreciação de oito projetos de parlamentares, sendo 
que, destes, cinco foram aprovados, dois receberam emendas e o último teve sua votação adiada

Sessão desta quarta-feira teve como foco projetos de deputados
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Em Goiânia

Caiado autoriza concursos para 339 vagas em 
2022:   veja a relação de cargos/salários oferecidos

o governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta quarta-feira 

(17/11), em Goiânia, autori-
zação para realizar concur-
sos que visam contratação 
de 339 servidores públicos 
estaduais com salários 
entre R$ 4.838,66 e R$ 
11.700,00. O Governo de 
Goiás promoverá seleção 
para compor os quadros de 
profissionais da Secretaria 
de Administração (Sead) e 
da Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes 
(Goinfra). Previstos na Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
os certames ocorrerão em 
2022 para suprimento de 
profissionais especializa-
dos no Estado.

O concurso da Sead pre-
vê 329 vagas de analista 
de gestão governamental, 
cujo vencimento mensal é 

R$ 4.838,66, mais auxílio 
alimentação de R$ 500. O 
impacto anual na folha de 
pagamento do órgão será 
de R$ 7,2 milhão. Já para a 
Goinfra, o certame terá 10 
vagas para gestor de en-
genharia, com salário de 
R$ 11.700,00. Nesse caso, 
a repercussão é de R$ 1,7 
milhão, por ano, nos gastos 
com o funcionalismo pú-
blico. A previsão inicial é de 
que as nomeações sejam 
feitas entre junho de 2022 e 
fevereiro de 2024, de acordo 
com a demanda dos órgãos 
públicos estaduais. 

Segundo o governador 
Ronaldo Caiado, a qualifi-
cação do quadro funcional 
soma para garantir a corre-
ta aplicação dos recursos 
que são pagos pelo cida-
dão em forma de imposto. 
“Entramos em outro ciclo 

de governo, construído 
com muita transparência 
e responsabilidade, tendo 
um corpo técnico que se 
desdobra para superar o 
que ficou defasado, jogado, 
largado de lado”, defendeu.

Como resultados de 
uma gestão técnica e efi-
ciente já perceptíveis, 
Caiado lembrou o trabalho 
realizado pelo Governo de 
Goiás para inventariar o 
patrimônio estadual. “Vo-
cês identificaram mais de 
4,5 mil imóveis. Recebe-
mos elogios do Tribunal 
de Contas do Estado, pois 
jamais em Goiás havia 

sido feito um trabalho 
assim”, reconheceu. “Isso 
aqui é uma escola do que 
se faz hoje para mostrar 
o respeito que nós temos 
com o dinheiro público, 
com o patrimônio públi-
co”, enalteceu.

Os processos para ocu-
pação das funções públicas 
contemplam as áreas cen-
trais de gestão como pa-
trimônio público, compras 
governamentais, folha de 
pagamento e tesouro es-
tadual.  Os aprovados po-
derão atuar em diferentes 
órgãos do Poder Executivo, 
conforme a necessidade 

averiguada pela Sead. 
As áreas abrangidas são 
agrimensura; arquite-
tura; engenharia; licita-
ções e contratos; ges-
tão e desenvolvimento 
de pessoas; tecnologia 
da informação, além de 
apoio jurídico, contabi-
lidade e orçamento do 
tesouro estadual. 

Titular da Sead, Bruno 
D’Abadia destacou que os 
concursos são um “legado 
estruturante” que ficarão 
como marca do governo 
de Caiado por prover car-
gos em setores em que 
nunca antes foram con-

templados com certames. 
“É algo tão inédito e não é 
só inédito em Goiás, é iné-
dito na administração pú-
blica brasileira”, ressaltou.  
Segmentos responsáveis 
por coordenar grandes 
parcelas do orçamento 
estadual como gestão de 
pessoas, de contratos e 
de patrimônio foram cita-
dos pelo secretário como 
áreas cujos certames são 
os primeiros a ocorrer no 
Estado. “O cidadão precisa 
entender que isso aqui é o 
maior exemplo de respeito 
à coisa pública que pode-
ria existir”, frisou.

Seleção prevê cargos públicos com 
salários entre r$ 4.838,66 e r$ 
11.700,00. Certames, regulamentados 
na Lei orçamentária Anual (LoA), 
suprem áreas especializadas 
como agrimensura, arquitetura, 
engenharia, apoio jurídico, 
gestão de pessoas e licitações
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Caiado autoriza a realização de concursos públicos para 339 vagas e faz vistoria ao novo prédio da Secretaria de Estado de Administração, 
em Goiânia: “Isso aqui é uma escola do que se faz hoje para mostrar o respeito que nós temos com o dinheiro público”, enalteceu

O governador Ronaldo Caia-
do recebeu nesta quarta-
-feira (17/11), no Palácio 
das Esmeraldas, o secretário 
Nacional de Trânsito, Fre-
derico Carneiro, ocasião em 
que oficializou a adesão de 
Goiás ao Plano Nacional 
pela Redução de Mortes 
e Lesões no Trânsito (Pna-
trans). “As pessoas precisam 
ter respeito às regras de 
trânsito, mas também me-
recem ruas e avenidas bem 
estruturadas para utilizar, e 
um atendimento de saúde 
de excelência, caso preci-
sem. É por isso e para isso 
que trabalhamos.”

Frederico Carneiro afir-
mou que o projeto quer 
somar esforços das esferas 
governamentais e sociais 
para implementar políticas 
públicas eficazes. “A gente 

dá o pontapé nessas ações 
em Goiás”, enfatizou. O Pna-
trans foi revisado em se-
tembro e parte do princípio 
de que a responsabilidade 
por evitar mortes e feridos 
no trânsito é compartilhada 
entre quem utiliza, projeta, 
constrói e fiscaliza os veícu-
los e as vias públicas.

A assinatura do Plano 
Nacional pela Redução de 
Mortes e Lesões no Trânsi-
to (Pnatrans) aconteceu, na 
manhã desta quarta-feira 
(17/11), em evento reali-
zado no Detran-GO, com a 
participação do secretário 
Nacional de Trânsito, Fre-
derico Carneiro. 

Além do Detran-GO, Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
Secretaria Municipal de Mo-
bilidade de Goiânia, Agência 
Goiana de Infraestrutura e 

Transportes (Goinfra) e Polí-
cia Rodoviária Federal tam-
bém assinaram o termo de 
adesão ao Pnatrans.

Os acidentes de trânsito 
são a terceira maior causa 
de mortes prematuras no 
País. Em Goiás, provocaram 
1,5 mil óbitos no ano pas-
sado, quando foram regis-
trados 78,3 mil sinistros. O 

Pnatrans surge com a meta 
de mudar essa realidade, a 
partir de estratégias trans-
versais que estimulem a 
redução de aproximada-
mente 50% do número de 
óbitos e feridos até 2028. 
No Brasil, o plano tem po-
tencial de preservar 86 mil 
vidas no período em que 
estiver em vigor. 

O trabalho engloba 
ações desde infraestrutura 
até o socorro das vítimas, 
passando por educação, 
formação dos condutores 
e fiscalização. O presiden-
te do Departamento Esta-
dual de Trânsito de Goiás 
(Detran-GO), Marcos Ro-
berto Silva, que participou 
da reunião, afirmou que “o 

Estado está na vanguarda, 
pois a autarquia já desen-
volve programas contínu-
os voltados para a cons-
trução de um trânsito mais 
humano e seguro”. 

Políticas pú-
blicas de Goiás 
Goiás é uma das poucas 
unidades federativas que 
contam com a Escola Pú-
blica de Trânsito. Criada no 
ano passado pelo governo 
estadual, ela é responsável 
por programas de forma-
ção de multiplicadores, 
como o Detranzinho e a 
Balada Responsável Edu-
cativa. Paralelo a isso, ofe-
rece gratuitamente cursos 
e palestras com objetivo 
sensibilizar condutores, 
ciclistas e pedestres a ado-
tarem comportamentos 
seguros no trânsito. 
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Na foto representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia e da Polícia Rodoviária Federal

Governo adere a plano nacional e quer reduzir 
em 50% número de mortes e lesões no trânsito 
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“iNtERRoMpER o ciclo Da poBREZa”

Caiado sanciona leis que criam programas 
Dignidade Menstrual e Bolsa Estudo em Goiás

o governador Ronal-
do Caiado garan-
tiu, em solenidade 

realizada com deputados 
estaduais, nesta terça-
-feira (16/11), para mar-
car a sanção das leis que 
instituem os programas 
Dignidade Menstrual e 
Bolsa Estudo, que, en-
quanto for governador 
de Goiás, os dois benefí-
cios serão permanentes.

“Não são programas 
com duração por tempo 
limitado, serão duran-
te todo o tempo do meu 
mandato. Se eu tiver a 
condição de continuar 
por mais tempo à frente 
do governo, mais tempo 
esse projeto também per-
manecerá”, disse ele. “Não 
se combate a pobreza se 
não se interromper o ci-
clo da pobreza”, alertou.

Caiado ressaltou o 
trabalho da Assembleia 

Legislativa de Goiás (Ale-
go) no acolhimento dos 
projetos, de autoria da 
Governadoria. Os dois 
foram aprovados, nesta 
terça-feira (16/11), por 
unanimidade, em segun-
da e definitiva votação: 
receberam 32 votos fa-
voráveis e nenhum con-
trário. “Nada disso seria 
possível se esses parla-
mentares que compõem 
a base do governo não 
tivessem aprovado todas 
as leis necessárias para 
que nós tivéssemos o es-
paço fiscal para oferecer 
mais esses programas so-
ciais”, destacou.

Em discurso, o gover-
nador explicou que os 
projetos tratam de duas 
matérias focadas no com-
bate à evasão escolar. Ele 
falou também do Alfa-
Mais Goiás, programa de 
alfabetização que prevê 

cooperação com municí-
pios para alfabetizar to-
das as crianças da rede 
pública na idade certa, 
até o 2º ano do ensino 
fundamental.

O Programa Goiano de 
Dignidade Menstrual tem 
por objetivo atender cer-
ca de 146 mil mulheres a 
partir do fornecimento de 
absorventes àquelas que 
sejam ou estejam na rede 
pública de ensino, bem 
como adolescentes em 
cumprimento de medida 

de privação de liberda-
de, privadas de liberdade 
em cumprimento de pena 
nos regimes fechado e 
semiaberto do sistema 
prisional goiano, e aque-
las em situação de rua e/
ou em extrema pobreza.

O Bolsa Estudo con-
cederá, mensalmente, R$ 
100 a cada um dos mais 
de 200 mil alunos do en-
sino médio da rede esta-
dual de ensino. “A única 
maneira é dar condições 
para que, amanhã, os jo-

vens continuem motiva-
dos a estudar, se formar 
e se profissionalizar”, as-
sinalou Caiado.

Ao falar do Programa 
de Dignidade Menstrual, 
o governador enfatizou: 
“Faltar à aula por não 
ter o absorvente, e mui-
to menos recursos para 
comprá-lo, não é digno. 
Da mesma forma para a 
mulher em condição de 
vulnerabilidade social, 
que não tem também 
como se higienizar”.

Quanto ao Bolsa Es-
tudo, o governador dis-
se que é um projeto que 
possui a finalidade clara 
de atacar a evasão esco-
lar. “Termina-se o ensino 
fundamental, os jovens 
não continuam os estu-
dos. Então, esse projeto, 
que teve repercussão 
nacional, será uma fer-
ramenta extremamente 
importante no sentido de 
fazer o estudante perma-
necer nos estudos, no en-
sino médio”, explicou.

Projetos garantem pagamento de r$ 
100 mensais a cada estudante do ensino 
médio, distribuição de absorventes para 
alunas da rede pública e mulheres em 
situação de vulnerabilidade social
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Caiado agradece a deputados estaduais pela aprovação de do Bolsa Estudo e do Programa de Dignidade Menstrual: 
“Aprovaram as leis necessárias para que nós tivéssemos o espaço fiscal para oferecer mais programas sociais”

Goiás soliDáRio

Em Luziânia governador anuncia construção de 
escola e entrega 3.385 cartões do Mães de Goiás

O governador Ronaldo 
Caiado anunciou, nesta 
terça-feira (16/11), em Lu-
ziânia, R$ 6,5 milhões para 
a construção do Colégio 
Estadual Jardim do Ingá II, 
modelo padrão século 21, 
assinou ordem de serviço 
para obras em outras duas 
escolas, no valor de R$ 1,1 
milhão, e destinou 2.314 

Chromebooks a estudan-
tes da 3ª série do Ensino 
Médio. Ainda no município, 
localizado no Entorno do 
Distrito Federal, distribuiu 
3.385 cartões do programa 
Mães de Goiás.

“Só na educação de 
Luziânia, já aplicamos R$ 
52 milhões. Em dois anos, 
10 meses e 16 dias, inves-
timos mais do que eles 
[gestão passada] em 20 
anos de governo. Onde es-
tava o dinheiro? Para onde 
foi?”, questionou Caiado. 
“Fazemos tudo com qua-
lidade”, atestou. Uma vez 
assinada a ordem de servi-
ço, a Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc) está 
autorizada a tomar as pro-
vidências necessárias para 
início da construção da 
escola. Quando pronta, a 

unidade vai beneficiar cen-
tenas de alunos da região.

Sobre os demais anún-
cios, tratam-se da implanta-
ção de quadras cobertas nos 
colégios estaduais Professor 
Antônio Valdir Soares e Epa-
minondas Roriz, com inves-
timentos de R$ 580,6 mil 
e R$ 575,6 mil, respectiva-
mente. As obras envolvem a 
execução de piso laminado, 
pintura, instalação de trave, 
suporte, tabela de basquete 
e conjunto para vôlei, além 
de cobertura com telha de 
fibra de vidro e pintura da 
estrutura metálica.

O governador também 
entregou 2.314 Chrome-
books a estudantes de 
Luziânia. Os equipamen-
tos fazem parte de um 
lote de 60 mil adquiridos 
para distribuição a todos 

os alunos da 3ª série do 
Ensino Médio do Estado. O 
investimento total no pro-
jeto é de R$ 144 milhões. 
“A única ferramenta capaz 
de trazer sucesso é o estu-
do”, afirmou o governador. 
Neste caso, os computado-
res darão suporte àqueles 
que pretendem ingressar 
no ensino superior ou pro-
fissionalizante.

Coordenadora regional 
de Educação de Luziânia, 
Anifd Luiza da Silva Batista, 
a professora Naná, ressaltou 
a qualidade do ensino em 
Goiás e as melhorias garan-
tidas pela atual gestão. “A 
nossa Educação vem sendo 
a número um e continuará, 
porque nós temos um go-
vernador que se preocupa 
com todas as demandas e 
necessidades”, garantiu.
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Caiado anuncia mais de R$ 7 milhões em investimentos para 
Educação e entrega 3,3 mil cartões do Programa Mães de 
Goiás: iniciativas garantem segurança alimentar das famílias e 
oportunidade de futuro profissional para jovens

município no 
entorno do distrito 
Federal ganhará 
nova unidade de 
ensino padrão 
século 21, com 
investimento de 
r$ 6,5 milhões
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meio ambiente

ArborizaGyn: Goiânia recebe ação histórica 
com plantio simultâneo de 50 mil árvores

a Prefeitura de Goi-
ânia realiza uma 
ação ambiental 

histórica nesta sexta-
-feira (19/11), o Arbo-
rizaGyn. A iniciativa da 
Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma), 
em parceria com a Com-
panhia de Urbanização 
de Goiânia (Comurg), vai 
realizar o plantio simul-
tâneo de 50 mil mudas 
de árvores nativas do 
Cerrado em apenas 30 
minutos, a partir das 9h, 
no Residencial Três Ma-
rias, Parque Macambira 
e Parque Cascavel.

O projeto, além de re-
florestar a cidade e torná-
-la a capital mais arbori-
zada do mundo, também 

visa atingir a marca de 
maior número de mudas 
plantadas e, com isso, en-
trar para o livro dos re-
cordes, o Guinness Book.

O movimento ocorre-
rá no Parque Macambira 
com plantio de 33,9 mil 
mudas, na Alameda An-
drelino de Morais, 257-
465, Setor Faiçalville; 
no Parque Cascavel com 
plantio de 7,6 mil mudas, 
na Rua do Parque, 135 
– Jardim Atlântico; e no 
Parque Três Marias com 
plantio de 8,5 mil mudas, 
na Rua MMM-1, Residen-
cial Três Marias.

O prefeito Rogério 
Cruz lembra que a ar-
borização urbana de-
sempenha importante 

função na cidade, rela-
cionada diretamente à 
saúde dos munícipes. 
“A cidade arborizada 
traz muitos benefí-
cios, proporciona bem-
-estar físico e mental, 
traz sombra, ameniza a 
temperatura, aumenta a 
umidade, enfim, melhora 
a qualidade de vida dos 

goianienses”, afirma.
Já o presidente da 

Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma), 
Luan Alves, garante que 
a mobilização é muito 
rica e prazerosa, e que 
todos devem colaborar 
levando a criançada. “Os 
pais podem levar seus fi-
lhos para participarem do 

plantio, além de acom-
panhar o crescimento de 
seus filhos, juntamente 
com o crescimento das 
árvores, feito histórico em 
Goiânia”, destaca.

O presidente da Co-
murg, Alex Gama, acredi-
ta que este movimento 
será o maior já feito pela 
Prefeitura. “Queremos 

alcançar a marca surpre-
endente de plantio de 1 
milhão de mudas e con-
tamos com participação 
de todos os moradores 
e também daqueles que 
moram em cidades vizi-
nhas, mas trabalham aqui 
na capital”, ressalta.

Os interessados em 
participar da ação de-
vem se inscrever pelo 
WhatsApp da Comurg 
(62) 9 85968555. No 
momento do preenchi-
mento do cadastro, é ne-
cessário enviar o nome 
e indicar em qual par-
que deseja participar do 
plantio. A expectativa é 
que a ação se replique 
e que os moradores pos-
sam contribuir amplian-
do a área verde da cida-
de em outros bairros.

Presenças confirma-
das: Ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite; 
prefeito Rogério Cruz; 
presidente da Amma, 
Luan Alves; presidente 
da Comurg, Alex Gama; 
autoridades do governo 
estadual e municipal.

mobilização será realizada pela Amma 
e Comurg na sexta-feira (19/11) em 
três parques da capital, e conta com 
participação do ministro do meio 
Ambiente, Joaquim Leite
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Os interessados em participar da ação devem se inscrever pelo WhatsApp da Comurg (62) 9 85968555

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

aRtigo

Muita gente não 
sabe, mas retino-
patia diabética 

é uma doença que afeta 
a retina, região do olho 
responsável por formar 
imagens e enviá-las ao 
cérebro. 40 por cento dos 
pacientes de diabetes po-
dem desenvolver a reti-
nopatia. Quando o diabe-
tes não está controlado, a 
hiperglicemia pode afetar 
os pequenos vasos da 
retina. E se não for diag-
nosticada precocemente, 
a retinopatia diabética 
pode causar a cegueira 
irreversível. Visitas regu-

lares ao oftalmologista e 
cuidados com a saúde da 
visão podem contribuir 
para o diagnóstico rápido.

Dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) revelam que cerca 
de 146 milhões de pesso-
as no mundo têm algum 
grau de retinopatia dia-
bética. O diabetes é uma 
das principais causas de 
cegueira em pessoas em 
idade produtiva, entre 
20 aos 60 anos de idade. 
Estima-se que no Brasil 
de quase 30 milhões de 
pessoas com algum tipo 
de perda de visão,  1,8 

milhão são cegos.
Os pacientes quando 

chegam em nossos con-
sultórios são alertados 
sobre como a doença se 
desenvolve: a membra-
na que cobre o fundo do 
olho  e é a parte mais 
sensível ,  responsável 
por traduzir as imagens 
em impulsos elétricos e 
levar para o cérebro para 
que  formemos a visão.

 Existem alterações 
na córnea, que é a par-
te transparente do olho, 
também relacionadas ao 
diabetes; alterações liga-
das à catarata; e, inclu-

sive, mudanças de grau 
de óculos vinculadas à 
flutuação glicêmica (açú-
car no sangue). Mas a 
retinopatia é a que mais 
gera preocupação por-
que é a causa que mais 
pode levar à cegueira, a 
perda irreversível da vi-
são na fase tardia. Se ela 
for detectada e tratada 
precocemente, não ne-
cessariamente leva a essa 
perda visual, porém com 
o passar do tempo, se o 
controle for inadequada 
ou houver falta de aten-
ção adequada à retina, a 
doença vai se instalando 

progressivamente, de ma-
neira mais grave, até che-
gar a um ponto em que o 
dano é irreversível. A pes-
soa perde a visão.

Por isso, é tão impor-
tante o acompanhamento 
médico. Exame preco-
ce, na fase silenciosa da 
doença, pode ser que já 
sejam detectadas alte-
rações no fundo de olho 
que indiquem necessida-
de de tratamento. Nessa 
fase, ele pode reverter ou 
estacionar a doença, Fi-
que de olho!

* Humberto Borges 
é Oftalmologista 

Humberto Borges 
OftalmologistaDiabetes e a saúde da visão
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habitação

Ronaldo Caiado autoriza construção 
de 2.672 casas no Conjunto Vera Cruz

o governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta quarta-feira 

(17/11), Termo de Coope-
ração Técnica entre o Go-
verno do Estado, Prefeitura 
de Goiânia e Caixa Econô-
mica Federal para constru-
ção de 2.672 moradias no 
Conjunto Vera Cruz, Região 
Oeste da capital. Neste 
primeiro momento, serão 
construídas, de imediato, 
256 unidades do Módulo 
I, ao custo de R$ 40,6 mi-
lhões, R$ 158.760 por casa.

Para todas as etapas, 
serão R$ 53,4 milhões 
destinados pelo governo 
estadual. Desde 2019, o 
Governo de Goiás já in-
vestiu mais de R$ 900 
milhões para a construção 
de moradias em todo o 
Estado. “Iris fez mil casas 
em um dia. Então, vamos 
arregaçar as mangas e 
trabalhar”, disse o gover-
nador, na solenidade.

“Costumo, às vezes, pro-
vocar meus secretários. 
Quando algum diz: ‘A vida 

está difícil’. Eu falo: imagine 
bem, o Iris Rezende, naque-
la época, fez mil casas em 
um dia só. Temos condições 
de fazer muito mais hoje, 
em recordação a quem já 
fez tanto pelo nosso queri-
do Estado de Goiás”, disse 
Caiado, ao se referir ao ex-
-governador e ex-prefeito 
Iris Rezende, que faleceu 
recentemente vítima das 
complicações de um aci-
dente vascular cerebral.

Segundo ele, os inves-
timentos em habitação 
são uma maneira de ho-
menagear Iris. “Será uma 
maneira de o Estado de 
Goiás dizer, a cada um de 
vocês, o quanto nós temos 
trabalhado para o governo 
conseguir chegar a cada 
cidadão”, ressaltou.

Do governo estadual, 
serão destinados R$ 5,1 
milhões às obras da pri-
meira etapa, de 256 mora-
dias, o que corresponde a 
R$ 20 mil por unidade. Da 
prefeitura da capital, serão 
R$ 7,6 milhões, R$ 30 mil 

em cada uma. O aporte pú-
blico em cada casa soma 
R$ 50 mil, e o restante 
será financiado pela Caixa 
às famílias beneficiadas.

“É um repasse de R$ 
50 mil que está sendo 
feito a vocês, para que 
vocês tenham uma parce-
la menor ao adquirirem a 
casa. Então, essa política 
está sendo alimentada 
dentro de uma ação onde 
a parte que é possível o 
Governo de Goiás e pre-
feitura estão fazendo”, 
disse o governador.

Presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutu-
ra (Goinfra) e da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), Pedro Sales fa-
lou da responsabilidade de 
trabalhar no setor de infra-
estrutura em um momento 
em que a população de 
Goiás se despede de Iris 
Rezende, que, segundo ele, 
tem em sua biografia a ex-

celência na condução das 
obras públicas.

“Nasce hoje, aqui, não 
apenas um empreen-
dimento vencedor com 
essas mais de duas mil 
casas, mas o começo de 
uma parceria que vai le-
var residência e dignidade 
para o interior, para todos 
os municípios do Estado 
de Goiás que precisam da 
atuação da Agehab”, disse.

Representante do pre-
feito de Goiânia, Rogério 
Cruz, o secretário munici-
pal de Planejamento Ur-
bano e Habitação, Valfran 
de Sousa Ribeiro, acompa-
nhou a celebração do con-
vênio a autorização para o 
início das obras. “Sabemos 
que faz parte do nosso de-
ver buscar a construção 
de uma cidade mais jus-
ta e igualitária, transfor-
mando espaços ociosos, 
os ocupando de forma 
ordenada”, ressaltou.

Habitação
Desde 2019, o Governo 

de Goiás já investiu mais 
de R$ 900 milhões para a 
construção de moradias em 
todo o Estado, que já resul-
taram na entrega de 5.273 
unidades habitacionais em 
19 municípios. Outras 7.319 
estão em andamento ou 
prestes a iniciar as obras, 
das quais 6.106 contratadas 
na atual gestão e que vão 
representar investimentos 
de R$ 540 milhões nas par-
cerias com o governo fede-
ral e os municípios.

“Precisamos, cada vez 
mais, motivar as pessoas 
a entenderem que nós não 
resolvemos, às vezes, tudo 
de uma vez, mas vocês 
estão sentindo que existe 
uma ação determinada, 
dentro de uma parceria”, 
disse Caiado. “Ninguém 
governa sozinho. Dessa 
maneira, com parcerias, 
estamos juntando forças 

para melhorar a vida de 
cada um de vocês”, disse o 
governador no evento, ao 
falar dos investimentos na 
habitação em Goiás.

Para as moradias já en-
tregues, o volume de recur-
sos foi de R$ 475,5 milhões, 
com aporte de cerca de R$ 
75,2 milhões de recursos 
do Estado. Na atual gestão, 
já foram liberados R$ 70,6 
milhões de contrapartida 
para os convênios habita-
cionais em execução.

Foi realizada ainda a 
licitação de quase R$ 400 
milhões para contratação 
de construtoras para exe-
cução de 4,4 mil unidades 
habitacionais em parceria 
com os municípios. Na 
modalidade implantada 
pela atual gestão, os mu-
nicípios doam o terreno, 
regularizado e urbaniza-
do, e o Estado destina os 
recursos financeiros para 
a construção das casas.

“Iris fez mil casas em um dia. então, 
vamos arregaçar as mangas e 
trabalhar”, diz Caiado ao autorizar 
construção de das moradias no 
Conjunto vera Cruz, região oeste 
da capital. Parceria do Governo de 
Goiás com Prefeitura de Goiânia e 
Caixa econômica Federal dá início, 
de imediato, à construção de 256 
unidades, ao custo de r$ 40,6 milhões
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Recursos para habitação, desde 2019, somam R$ 900 milhões. “Temos condições de fazer muito mais hoje em dia, 
em recordação a quem já fez tanto pelo nosso querido Estado de Goiás”, diz governador sobre ex-prefeito Iris Rezende

economia

Estado negociou R$ 41,5 milhões em restos a pagar

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria da Eco-
nomia, negociou R$41,5 
milhões com empresas 
que aderiram ao Edital 
de Chamamento para re-
cebimento de créditos do 
Estado. Os valores serão 
quitados até o final deste 

ano. Serão pagos valores 
superiores a R$100 mil e 
inferiores a R$1 milhão, 
inscritos em restos a pagar 
de 2016 a 2018.

A secretária Cristiane 
Schmidt frisa que são dí-
vidas estruturais, herda-
das do governo anterior. 

“Com essas medidas de 
equilíbrio financeiro e or-
çamentário será possível 
fazer investimentos na 
vida dos cidadãos de Goi-
ás”, assinalou Schmidt. 

De acordo com o geren-
te de Administração Finan-
ceira do Tesouro Estadual, 

Marco Antônio Fernandes 
Filho, do total de R$ 41,5 
negociados foi aplicado 
o desconto de R$ 8,3 mi-
lhões em favor do Estado. 
Dessa forma, neste ano o 
Estado desembolsará R$ 
33,2 milhões com o paga-
mento desses precatórios. 
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De acordo com o gerente de Administração Financeira do Tesouro Es-
tadual, Marco Antônio Fernandes Filho, do total de R$ 41,5 negociados 
foi aplicado o desconto de R$ 8,3 milhões em favor do Estado

os valores serão quitados até o final deste ano. Serão pagos valores superiores a r$100 mil 
e inferiores a r$1 milhão, inscritos em restos a pagar de 2016 a 2018. do total de r$ 41,5 
negociados foi aplicado o desconto de r$ 8,3 milhões em favor do estado. dessa forma, 
neste ano o estado desembolsará r$ 33,2 milhões com o pagamento desses precatórios
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GasTRoBaR

Com data de inauguração 
marcada para o próximo dia 

21 de novembro, o Laguna 
Gastrobar é mais uma novidade 

gastronômica da cidade e 
contará com shows dos cantores 

Zé vaqueiro e Ávine vinny para 
o lançamento da Arena do local, 

que fica localizado na Alameda 
barbacena, no bairro Alto da 

Glória. o evento, que começa 
às 15h, terá ingressos a partir de 

r$110 a meia entrada. 

WeBPosTo e Bix
Com objetivo de otimizar 

a rotina de postos de 
combustíveis pelo país, o 

WebPosto e a plataforma binx 
firmaram uma parceria neste 

mês de novembro, gerando 
mais valor para as duas 

empresas, expandindo negócios 
e aumentando a carteira de 

clientes.
o binx +business Intelligence,  é 

uma plataforma que oferece o 
processo de coleta, organização, 

análise, compartilhamento e 
monitoramento de informações 

dando suporte à gestão de 
negócios.

BazaR 
mUlTimaRcas

Localizado no coração do Jardim 
Goiás, o metropolitan mall 

será palco para mais um bazar 
multimarcas nesta quinta (18) 

e sexta-feira (19). o público 
encontrará peças novas a 

partir de r$ 30, entre roupas, 
acessórios, lingeries, moda 

praia e artigos de mesa posta. 
o evento, que acontece das 9 às 
20 horas, também contará com 

sorteio de brindes.

BeaUTy Week
o boticário antecipa a beauty 

Week e oferece até 40% de 
descontos em mais de 600 itens 
durante o mês de novembro. os 
itens selecionados vão desde os 

clássicos, que fazem parte da 
história da marca e de muitos 

consumidores, até os mais 
recentes lançamentos.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Puxadinho - Bianka Muniz, Thalis Passos, Murilo Rodrigues, Camila Reis, Juliano Carrilho, Ester Guimarães, 
Juliana Teles e Marina Catani no ’Puxadinho’ que fez sua estreia no último final de semana (14), com 
show da banda de pagode Menos é Mais, que se apresentou pela primeira vez em Goiânia. 

Comédia - Bad Trip, um show de comédia sobre histórias reais 
de um casal e suas viagens pelo mundo. Juliano Gaspar e a esposa 
alemã, Lea maria se apresentam no Guardian Comedy Club, nos dias 
19 e 20 de novembro, a partir das 21 horas.

2 3

4

Tatu Bola - No próximo domingo (21), o bar Tatu Bola estará 
comemorando seu primeiro aniversário da unidade aqui em 
Goiânia.Para celebrar e agradecer a boa receptividade na 
capital, o bar trará Gabriel Gava, um dos maiores sertanejos do 
momento, eduardo Gama e o grupo batuke da villa.
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Espetáculo - André Abreu em Queen Celebration In Concert”, dia 
26 de Novembro, no Teatro Rio Vermelho.
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