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governo caiado

R$ 3 BILHÕES 
PARA A EDUCAÇÃO

O governador participou da inauguração da galeria que homenageia 
70 ex-secretários de Educação de Goiás e da restauração do painel “A instrução”, 
na sede da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). “Hoje, nós chegamos aos 
R$ 3 bilhões em investimentos”, ressaltou, ao se referir aos recursos destinados 

ao setor desde o início da gestão, em janeiro de 2019
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saiba como vai funcionar o vale-gás
A partir de dezembro, o governo federal pagará um vale-gás a famílias de 
baixa renda, para recompor a alta do preço do gás de cozinha. O Programa 

Gás do Brasileiros foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na 
semana passada e ficará em vigor por cinco anos
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região SudoeSte do eStado

Com entrega de serviços imediatos, 
Alego Ativa faz sucesso em Jataí

o programa itinerante 
Alego Ativa desem-
barcou, neste sába-

do, 27, na cidade de Jataí, 
localizada na região Sudo-
este do estado, a 327 km 
da capital goiana. Foram 
cerca de 67 frentes de ser-
viços nas áreas jurídica, de 
saúde, de assistência so-
cial e de capacitação pro-
fissional, oferecidas com o 
apoio de 39 instituições 
parceiras. De iniciativa 
da Mesa Diretora dessa 
19ª Legislatura, o objeti-
vo do projeto é atender 
a demandas imediatas 
da comunidade local e 
ampliar a representati-
vidade do Parlamento 
goiano com a sociedade.

A 11ª edição do pro-
grama (e terceira depois 
da recente retomada, após 
um ano e meio de suspen-
são em razão da pandemia 
da covid-19), arrastou mi-
lhares de pessoas à Feira 
Coberta, no setor Santa 
Maria. A abertura do even-
to aconteceu às 8 horas. 
No entanto, moradores 
da região afirmaram ter 

chegado ao local antes 
mesmo do dia amanhecer, 
para garantir atendimento. 
Durante todo o dia, vários 
serviços foram disponibili-
zados à população, de for-
ma simplificada e gratuita, 
seguindo os protocolos de 
biossegurança para evitar 
a disseminação do novo 
coronavírus.

Grande parte da comu-
nidade aproveitou o evento 
para realizar vários tipos de 
atendimento. Um exemplo é 
a trabalhadora rural de Jataí 
Maria Lazmarie Ferreira, de 
65 anos. Ela chegou ao local 
às 5 horas, acompanhada do 
seu pai, de 94 anos de idade, 
e da neta, de oito. Todos re-
alizaram atendimentos mé-
dicos nas especialidades de 
cardiologia e oftalmologia e 
também foram ao dentista. 

Ao se dirigir para a 
emissão da segunda via 
da sua carteira de identi-
dade, Maria Lazmarie não 
escondeu sua gratidão 
pela assistência prestada. 
“O atendimento do Ale-
go Ativa é nota dez. Uma 
maravilha!”, disse. “Vocês 

deveriam voltar todos 
os anos. Aqui tem muita 
gente carente que precisa 
muito desses atendimen-
tos. Para nós, um evento 
desse não tem preço”.

De acordo com o pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa, Lissauer Viei-
ra (PSB), a família Ferrei-
ra participou de um dos 
maiores eventos da histó-
ria do Alego Ativa, realiza-
do, segundo ele, graças ao 
empenho da Prefeitura e 
Câmara Municipal de Jataí, 
além da atuação das insti-
tuições parceiras. Lissauer 
ressaltou o desejo do Par-

lamento de levar o progra-
ma a todas as regiões do 
estado e para os municí-
pios em que haja a neces-
sidade dos atendimentos 
oferecidos. “O intuito é 
buscar, a cada edição, mais 
parceiros para que a gente 
consiga entregar muitos 
serviços imediatos e de 
qualidade à nossa popu-
lação e, assim, aproximar, 
cada vez mais, o Legislati-
vo da sociedade”, disse.

O presidente demons-
trou enorme satisfação em 
representar, não somente a 
Casa, mas também, o mu-
nicípio de Jataí, ao lado do 

deputado Zé Carapô (DC). 
“Durante uma audiência 
pública que sempre ocor-
re no evento, tivemos a 
oportunidade de ouvir as 
demandas das lideranças 
políticas locais e, também, 
da comunidade, para que 
possamos debater na Ale-
go as dificuldades de cada 
região e viabilizar as polí-
ticas públicas necessárias”.

Por sua vez, Zé Carapô, 
filho carinhoso e dedica-
do de Jataí, comemorou a 
diversidade de atendimen-
tos oferecidos no Alego 
Ativa e a importância des-
ses serviços para contribuir 

com o bem-estar dos ja-
taienses. “Um evento dessa 
magnitude, que concentra 
uma quantidade tão gran-
de de atendimentos, traz 
um pouco mais de quali-
dade de vida para a nossa 
população. Além de auxi-
liar na resolução de pro-
blemas jurídicos, de saúde 
e de documentação. Isso 
mostra que a Assembleia 
tem uma atuação forte em 
todo o estado de Goiás e, 
na nossa cidade, não é 
diferente. Fizemos ques-
tão de trazer essa mega 
estrutura para atender, 
da melhor forma possí-
vel, com todo o carinho, a 
nossa comunidade”, disse 
o parlamentar.

O assessor da Diretoria 
de Assuntos Institucionais 
da Assembleia, diretor de 
Relações Institucionais da 
Federação do Comércio 
(Fecomércio) e idealizador 
do Alego Ativa, Simeyzon 
Silveira, destacou a im-
portância da realização 
do evento nas diversas re-
giões do estado. “É impor-
tante a gente observar que, 
mesmo as cidades relati-
vamente mais prósperas, 
como Jataí, ainda têm uma 
necessidade muito grande 
de atendimento básico e 
essencial”, destacou. 

A 11ª edição do programa itinerante 
Alego Ativa aconteceu neste sábado, 
27, em Jataí, no Sudoeste goiano
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Lissauer Vieira e outras lideranças políticas ouviram demandas locais e agora se dedicarão a viabilizar políticas públicas

Em Jataí, foram destinados 
agradecimentos referentes 
aos benefícios levados à 
região por meio dos de-
putados Lissauer Vieira, 
Zé Carapô e pelo Governo 
de Goiás. Também foram 
apontadas as principais 
reivindicações locais.

Na ocasião, estiveram 
presentes a ex-deputada 
estadual Isaura Lemos, a 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Jataí, vereadora 
Marina Silveira Martins. 
E, ainda, os vereadores 
do município Alessandra 
do Adote, Durval Júnior, 
Carlinhos Canzi, Deuzair 
Parente, Genilson Santos, 
Marcos Patrick, Vicen-
te Mantelli, prefeitos de 
cidades vizinhas, como 
João Henrique, de Portei-
rão, e demais autoridades 
e lideranças políticas.

As demandas apresen-

tadas são relativas a diver-
sas áreas, com destaque 
para a Saúde e a Educação. 
A presidente da Câmara 
Municipal de Jataí, Marina 
Silveira, solicitou a criação 
de uma escola estadual, 
cujo nome deve homena-
gear a professora Taís Ne-
ves Carvalho, que perdeu 
a vida para a covid-19. O 
apelo da vereadora é para 
que a unidade de educa-
ção seja instituída no 
município até agosto do 
próximo ano.

Além disso, os vereado-
res solicitaram melhorias 
imediatas no Vapt Vupt do 
município. Eles pediram 
reforço em relação à in-
fraestrutura e ao quadro 
de servidores para que 
a prestação dos serviços 
aconteça de forma ade-
quada e satisfatória.

O presidente Lissauer 

ouviu as demandas e se 
comprometeu a trabalhar 
em prol de melhorias. 
“Anotamos todas as reivin-
dicações e vamos trazer 
respostas. Essa questão do 
Vapt Vupt é fundamental. 
Vamos avaliar toda a dinâ-
mica, verificar o que vem 
acontecendo e falar com 
o secretário de Adminis-
tração do Estado, Bruno 
D’Abadia, para uma solu-
ção imediata”, ponderou. 

Representando o go-
vernador de Goiás, Ronal-
do Caiado (DEM), o supe-
rintendente de Produção 
Rural Sustentável da Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura (Seapa), Donalvam 
Moreira, também assumiu 
o compromisso de ajudar a 
resolver os apontamentos 
feitos sobre o Vapt Vupt de 
Jataí. “Representando o Go-
verno estadual, gostaria de 

me comprometer, junto ao 
Lissauer, com essa ques-
tão”, reforçou.

Lissauer afirmou que 
fará todo o esforço possí-
vel para atender, também, 
às demais reivindicações. 
“Podem ter certeza que 
a cidade de Jataí sempre 
terá as portas do nosso 
gabinete abertas para 
emendas parlamentares 
e demandas necessárias. 
O que pudermos fazer 
para viabilizar melhorias 
e benefícios, vocês podem 
contar conosco”, disse o 
presidente, ao reafirmar às 
lideranças políticas o olhar 
municipalista da 19ª Le-
gislatura da Alego.

Colaboração
O diretor de Assuntos 

Institucionais da Assem-
bleia Legislativa, Gustavo 
Sintra, destacou que a for-

ça do programa itinerante 
está no trabalho conjunto 
das 39 instituições públi-
cas e privadas parceiras. “É 
muito gratificante vermos 
pessoas que realmente 
precisam de assistência 
social serem atendidas no 
Alego Ativa. Ficamos um 
ano e sete meses parados 
e, agora, estamos retoman-
do os serviços. Não em sua 
totalidade ainda, mas com 
a mesma dedicação e cari-
nho de sempre”.

O vice-prefeito de Ja-
taí, Geneilton Assis, des-
tacou o envolvimento da 
Prefeitura da cidade e da 
Câmara Municipal para a 
realização do evento que 
movimentou o município 
no fim de semana. “É um 
motivo de muita alegria. 
Nosso prefeito não me-
diu esforços para que nós 
conseguíssemos entregar, 

aqui, uma estrutura sufi-
ciente para atender à po-
pulação em todas essas 
demandas”, frisou.

Dentre os parceiros 
presentes na 11ª edição 
do Alego Ativa, estavam a 
Fundação Banco de Olhos, 
Federação do Comércio 
do Estado de Goiás (Fe-
comércio), Companhia 
Saneamento de Goiás S/A 
(Saneago), Secretaria de 
Estado de Segurança Pú-
blica (SSP-GO), Federa-
ção das Câmaras dos Di-
rigentes Lojistas (FCDL), 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Seds), 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), Secre-
taria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Se-
mad), Secretaria de Estado 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa).

Durante as edições também são realizadas audiências públicas, 
para apresentação de demandas ao Parlamento goiano
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novo hall da Seduc

“Educação alcança R$ 3 bi em 
investimentos”, anuncia Caiado

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

-feira (26/11), em Goiânia, 
da inauguração da galeria 
que homenageia 70 ex-
-secretários de Educação 
de Goiás e da restauração 
do painel “A instrução”, na 
sede da Secretaria de Esta-
do da Educação (Seduc). O 
espaço ganhou novo hall e 
iluminação de Natal. “Hoje, 
nós chegamos aos R$ 3 
bilhões em investimentos”, 
ressaltou, ao se referir aos 
recursos destinados ao se-
tor desde o início da ges-
tão, em janeiro de 2019.

Caiado destacou que a 
homenagem aos ex-titu-
lares da Seduc é um gesto 
republicano. “É a demons-
tração que o governo reco-
nhece o trabalho de todos 

os que aqui passaram. Esta 
galeria é histórica e vai 
continuar por muitos anos, 
com Goiás referência na 
Educação”, salientou. 

Criado em 1956 pelo 
pintor e professor de artes 
Antônio Henrique Péclat 
de Chavannes, o painel 
“A instrução” foi restaura-
do, neste ano, pelo artista 
plástico Selvo Afonso. De 
estilo acadêmico-românti-
co e com 2,85m x 11,50m 
de dimensões, a obra é 
originária do prédio do an-
tigo Instituto de Educação 
de Goiás (IEG). “Isso é cul-
tura, e precisamos resgatá-
-la”, destacou Caiado. “Hoje, 
vemos uma restrição mui-
to grande, com alunos 
focados apenas em al-
guns temas relacionados 
à profissão que desejam 

ter”, ponderou.
A secretária de Estado 

da Educação, Fátima Ga-
violi, explicou que esta é 
a primeira de duas fases 
da reforma do prédio-
-sede da pasta. Em janeiro, 
adiantou, começa a pró-
xima etapa. “Acredito que 
ao final deste governo es-
taremos com a secretaria 
toda estruturada”, disse. “A 
História vai se lembrar do 
dia que viemos para esse 
prédio. Foi meio tumultua-
do, difícil de explicar para 
sociedade que este prédio 
poderia ser a casa da Edu-

cação. Mas hoje temos a 
sociedade aqui represen-
tada pelos ex-secretários, 
dizendo que a decisão foi 
acertada e assertiva, o 
que me deixa muito feliz”, 
destacou Fátima.

A intenção é honrar os 
ex-gestores e reconhecer 
os serviços prestados por 
eles. “O sentimento nesta 
noite é de gratidão por ter 
conseguido sair desta pan-
demia, chegar até aqui e 
ver esta galeria entregue”, 
afirmou a secretária. “O 
que fica após passarmos 
por este cargo é o legado 

de respeito dentro da co-
munidade, e sei que isso 
cada uma de vocês deixou”, 
acrescentou. “Esta casa é, 
de verdade, de todos vo-
cês”, arrematou.

Atual secretária de Edu-
cação do Rio Grande do 
Sul (RS) e ex-ocupante do 
mesmo cargo em Goiás, 
Raquel Teixeira pontuou 
que melhor que integrar 
a galeria é “saber que você 
ajudou a construir essa 
história”. Ela também exal-
tou a restauração da obra 
de Peclát. “Uma iniciati-
va maravilhosa, que não 

só resgata a história, mas 
valoriza a Educação como 
um todo, área crucial prin-
cipalmente no século 21 
pós-pandemia”, concluiu. Já 
Virmondes Borges Cruvi-
nel parabenizou Caiado e 
Fátima pelo desempenho, 
e destacou que a Educa-
ção como política públi-
ca é o alicerce de todas 
as demandas. “O imenso 
fosso das desigualdades 
sociais do país será supe-
rado com ensino de qua-
lidade”, destacou.

Pró-reitora de pós-
-graduação e pesquisa da 
Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC 
Goiás), Milca Severino 
Pereira disse que a Edu-
cação “é estruturante, e 
organizar ações para re-
gistro da História e evo-
lução desta importante 
atividade humana é mui-
to meritório, louvável”. 
“Já tive a oportunidade 
de falar com o atual go-
vernador quando ele era 
deputado e senador, e 
em todas as nossas con-
versas ficou muito clara 
a importância de valo-
rizar as pessoas. Todas 
nossas decisões e ações 
são voltadas para os 
estudantes, mas o edu-
cador, professor, traba-
lhador da Educação são 
fundamentais neste pro-
cesso”, ponderou.

espaço entregue na sede da 
Secretaria de estado de educação 
recebe ainda painel “A instrução”, 
criado em 1956 pelo pintor e professor 
de artes Antônio Henrique Péclat de 
Chavannes e restaurado, neste ano, 
pelo artista plástico Selvo Afonso. 
“Isso é cultura, e precisamos resgatá-
la”, destaca governador 
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O governador Ronaldo Caiado durante inauguração do hall da sede da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), que recebeu galeria de ex-secretários e restauração do painel “A instrução”, 
criado em 1956 pelo pintor e professor de artes Antônio Henrique Péclat de Chavannes: “Esta 
galeria é histórica e vai continuar por muitos anos, com Goiás referência na Educação”

O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, neste 
sábado (27), a reforma do 
Centro de Educação de Jo-
vens e Adultos (Ceja) Arco-
-Íris, no Bairro Chácara do 
Governador, em Goiânia. 
Os investimentos do Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria da Edu-
cação de Goiás (Seduc), 
foram de R$ 660.504,28. 
Durante a solenidade, o 
chefe do Executivo ainda 
entregou um laboratório 
móvel de informática, 
uma quadra poliesportiva 
e Chromebooks para os 
alunos da unidade.

“Estamos investindo 
para valer na Educação. 
Essa é a única maneira 
de quebrarmos o ciclo da 
pobreza em Goiás. Quem 
continua no estudo vai 
vencer. Quem procura 
atalho depende dos ou-

tros. Quem tem compe-
tência tem a capacidade 
de tocar a própria vida”, 
explica Caiado.

A unidade de ensino re-
cebeu reparos na pintura 
interna e externa do muro 
e de todo o prédio, substi-
tuição do piso de cimento 
vermelho por granitina, 
construção do refeitório, 
da cozinha e da calçada 
externa, implantação da 
Central de Gás e de uma 
passarela, reparos nos ba-
nheiros dos estudantes e 
também melhorias na par-
te elétrica, agora adequada 
para a instalação de apare-
lhos de ar-condicionado.

“Se os alunos se empol-
garem com a Educação, no 
futuro a renda de Goiás au-
mentará. Isso precisa ser co-
locado na cabeça de todos. 
Não saiam da escola”, pede 
o governador, demons-

trando ainda os valores de 
repasses do Estado à área 
desde o início da gestão. 
“Em Goiás, já são R$ 3 bi-
lhões. Onde estava esse 
dinheiro todo?”, pontua.

Com os recursos, tam-
bém foi construída uma 
quadra poliesportiva cober-
ta, atendendo reivindicação 
da comunidade escolar. Atu-
almente, a unidade atende 

550 estudantes, de forma 
presencial e a distância, por 
meio do programa Educa-
ção de Jovens e Adultos a 
Distância (Ejatec).

“Fiz uma visita aqui 
logo que cheguei na se-
cretaria, em 2019. Percebi 
que não tinham refeitório, 
a cozinha era minúscula e 
não havia quadra. Levei a 
demanda ao governador, 

que autorizou o trabalho 
completo. Vocês enxergam 
reforma geral, mas o Esta-
do de Goiás tem mais de 
mil obras acontecendo em 
escolas”, conta a secretária 
de Estado da Educação, 
Fátima Gavioli.

A titular da pasta refor-
ça que o Governo de Goiás 
aproveitou o período com 
escolas fechadas por conta 

da pandemia de Covid-19, 
iniciado em março de 2020 
e que impossibilitou aulas 
presenciais, para “deixar 
estrutura apropriada para 
retomada”.

“Temos 26 escolas 
sendo construídas, seis 
já inauguramos, vamos 
entregar mais uma em 
dezembro e, do início de 
janeiro até fevereiro, pre-
tendemos entregar mais 
três”, salienta Gavioli, que 
garantiu funcionamen-
to em tempo integral do 
Ceja Arco-Íris a partir de 
2022, com continuidade 
do EJA no período noturno. 
“É uma comunidade que 
precisa da escola de tem-
po integral porque acolhe 
a criança durante todo o 
dia, deixando que ela fi-
que também para cursos 
técnicos, projetos de vida e 
outros itinerários”, frisa ela.
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O governador Ronaldo Caiado durante inauguração da reforma do Ceja Arco-Íris, entrega de labora-
tório móvel de informática e benefícios para alunos da rede estadual de ensino, em Goiânia: “Estamos 
investindo para valer na Educação. Essa é a única maneira de quebrarmos o ciclo da pobreza”

Inaugurada reforma do Ceja Arco-Íris em Goiânia
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direitos Humanos

Goiânia sedia mutirão para 
promoção da igualdade racial

Goiânia sediou o Mu-
tirão Sinapir, nos 
dias 24, 25 e 26 de 

novembro. O evento bus-
cou sensiblizar, mobilizar 
e firmar um compromisso 
de 30 municípios goianos 
com a adesão ao Sistema 
Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial (Sina-
pir), conjunto de políticas 
e serviços destinados a 
superar as desigualdades 
étnicas existentes no país, 
por meio da atuação con-
junta da União, estados 
e municípios. A partir do 
resultado obtido no even-
to, Goiás pode se tornar o 
estado com maior índice 
de adesão ao Sinapir. 

O mutirão contou com 
reuniões, visitas culturais, 
cerimônia oficial e rodas 
de conversas abertas 
para a população. Antes 
das mobilizações que 
subsidiaram o evento, dos 
246 municípios goianos, 
apenas Goiânia, Professor 
Jamil, Aparecida de Goiâ-
nia e Minaçu tinham ade-
são ao Sinapir.

Com o mutirão, o nú-
mero de municípios que 
firmaram compromisso 

com a política nacional 
de igualdade racial su-
biu para 30, sendo eles: 
Abadia de Goiás, Acre-
úna, Alvorada do Norte, 
Anápolis, Aragarças, Caçu, 
Cavalcante, Ceres, Cocal-
zinho de Goiás, Colinas 
de Goiás, Flores de Goi-
ás, Goianira, Goiás, Isra-
elândia, Itauçu, Jandaia, 
Jesúpolis, Monte Alegre 
de Goiás, Morrinhos, Mos-
sâmedes, Nova Crixás, 
Piracanjuba, Piranhas de 
Goiás, Pirenópolis, Posse, 
Professor Jamil, São João 
d’Aliança, Senador Cane-
do, Pontalina e Uruaçu. 

No Brasil existem 
mais de 5 mil municí-
pios, porém, mesmo com 
a instituição da Lei nº 
12.288/2010 que criou 
o Estatuto da Igualdade 
Racial e com ele o Sinapir, 
apenas 132 municípios 
em todo o país possuem 
a adesão oficial.

O mutirão foi realizado 
a partir de iniciativa do Mi-
nistério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, em 
parceria com o Governo do 
Estado de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social 
(SEDS-GO), a Defensoria 
Pública do Estado de Goi-
ás (DPE-GO), e a Prefeitura 
de Goiânia, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Polí-
ticas Afirmativas. Além de 
contar com o apoio da As-
sociação Goiana de Muni-
cípios, a União dos Verea-
dores do Brasil – Subseção 
Goiás e a Federação Goia-
na de Municípios.

A adesão dos municí-
pios ao sistema nacional 
representa benefícios 
práticos para a popula-
ção, entre eles a capacita-

ção de gestores públicos 
em políticas de promoção 
da igualdade racial, exe-
cutadas pelo Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). 
Também possibilita con-
correr à bonificação de 
até 50% de pontos nos 
editais anuais da Secreta-
ria Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial, que 
disponibilizam recursos 
e materiais para a devida 
efetivação de políticas 
públicas. Os entes ainda 
podem ter Núcleos de 
Estudos Afro-brasileiros 
(NEABs) ligados às uni-

versidades estaduais ou 
federais, apresentando 
projetos que podem rece-
ber recursos financeiros.

A programação do dia 
24 de novembro contou 
com uma reunião de boas 
vindas no Paço Munici-
pal, visitas aos espaços 
de defesa e valorização 
dos direitos e da cultura 
negra e a cerimônia de 
assinatura simbólica do 
Termo de Adesão ao Sis-
tema Nacional de Promo-
ção da Igualdade Racial 
(Sinapir). O prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, e 
a primeira-dama, Thel-

ma Cruz, acompanharam 
toda a programação.

A reunião no Paço Mu-
nicipal foi marcada pela 
presença do secretário 
nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade 
Racial, Paulo Roberto, 
o coordenador geral de 
gestão do Sinapir, Mika-
ellyson Martins da Silva, 
o secretário estadual de 
Desenvolvimento Social, 
Wellington Matos, a se-
cretária municipal de 
Direitos Humanos e Po-
líticas Afirmativas, Cris-
tina Lopes, entre outras 
autoridades.

Com o compromisso de 30 municípios, 
Goiás pode passar a ser o estado com 
maior índice de adesão ao Sinapir  F
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O intuito da visita foi conhecer a realidade local e discutir a criação de projetos e parcerias entre os representantes dos municípios goianos.

Habitação

Famílias de 15 bairros da capital recebem escrituras

Em cerimônia marcada pela 
emoção dos beneficiados, 
a Prefeitura de Goiânia en-
tregou nesta sexta-feira 
(26/11), por meio da Secre-
taria Extraordinária de Re-
gularização Fundiária, 400 
escrituras a moradores de 
15 bairros da capital. Alguns 
esperavam há mais de 30 
anos pelo documento, como 
era o caso do Elmo de Araú-
jo, 62, que aguardou por 36 
anos.

“É uma felicidade difícil 

de descrever. Acho que só 
quem ficou anos esperando 
por esse papel sabe o que 
isso significa. Agora eu me 
sinto seguro”, declarou Elmo, 
que é morador da Vila Santa 
Cruz.

A Maria Conceição Perei-
ra, de 61 anos, que aguarda-
va há 25 anos pela escritu-
ra, não conteve a emoção. 
Emocionada, ela disse que a 
casa ficará como patrimônio 
aos filhos. “É o que eles têm 
e eu fico muito feliz por po-
der deixá-la para eles. Agora 
eu posso chamar a casa de 
minha”, completou.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, destacou a segu-
rança que o documento dá 
aos proprietários e o tempo 
de espera por muitos. “Já 
entregamos escritura a uma 

pessoa que esperava há 50 
anos. Por isso sempre digo 
que é uma felicidade mui-
to grande quando a gente 
realiza esse tipo de serviço”, 
declarou, acrescentando 
que são duas mil escrituras 
entregues em apenas onze 
meses de gestão.

Rogério agradeceu ao 
secretário de Regularização 
Fundiária, Carlin Café; ao 
secretário de Planejamen-
to Urbano e de Habitação, 
Valfran Ribeiro; aos demais 
auxiliares da Prefeitura e 
servidores e à Câmara Mu-
nicipal de Goiânia pelo tra-
balho conjunto.

“Agradeço aos secretá-
rios, servidores e vereadores 
pelo trabalho dia e noite em 
prol dos goianienses e de 
todos que vivem na cidade, 

e à população por confiar 
em nossa gestão. Seguire-
mos firmes e aproveito para 
dizer que, neste ano, tere-
mos um Natal especial, não 
apenas na Praça Tamandaré, 
mas em toda a cidade. Nos 
bairros mais distantes do 
Centro já estamos montan-
do estruturas, simples, mas 
com muito carinho”, contou 
o prefeito.

O secretário de Regulari-
zação Fundiária, Carlin Café, 
frisou que as entregas só 
têm sido possíveis graças ao 
apoio e empenho do prefei-
to Rogério Cruz. “Obrigado 
por me permitir auxiliar o 
Executivo a ajudar tantos 
goianienses. Essas escritu-
ras garantem tranquilidade 
e dignidade a essas famí-
lias”, frisou.
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Maria Conceição Pereira aguardava há 25 anos pela escritura

os 400 
documentos foram 
entregues durante 
solenidade no 
Paço municipal
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clUB&casa
Acontece nesta terça-feira (30) 

para convidados, impresa e 
influenciadores o Pré-Lançamento 

da revista CLUB&CASA home 
Goiânia. O Club&Casa Design 

nasceu em 2015 e, hoje,é a maior 
plataforma de relacionamento 

entre arquitetos e designers de 
interiores e lojistas do setor.

Promoção
Com tratamentos específicos 

para cada tipo de cabelo, Match, 
marca especialista em cabelos 

do boticário, promove descontos 
de até 40% durante novembro.  
A promoção é válida para todas 

as linhas Match, inclusive o 
mais recente lançamento da 

marca: Match Operação Verão, 
desenvolvida especialmente para 

atender aos cuidados e às atenções 
que o cabelo precisa nessa estação.

BUrger Fest 
Pioneiro no Estado de Goiás, o 

Burguer Fest encerra sua edição em 
grande estilo e com um gostinho 

de quero mais. Com quase 50 
hamburguerias cadastradas, o 

festival que durou um mês caiu no 
gosto do goiano, que é apaixonado 

por um bom hambúrguer, 
fomentou e valorizou as vendas das 

hamburguerias participantes. Para 
quem participou e também para 

quem não aproveitou, se prepare 
porque no próximo ano o Festival 

promete retornar ainda maior.

KDito’s
O Kdito’s Bar que durante mais de 

40 anos foi sucesso em Goiânia está 
de volta, e com muitas novidades no 

ambiente e na gastronomia. O Bar 
que já foi encontro de vários cantores 

e celebridades de nível nacional, 
como Marrone, Humberto e Ronaldo 

entre outros, está pronto para 
receber seus clientes. O empresário 

Ebert Rodrigues está a frente do 
empreendimento e apresentou 

inúmeras mudanças para a nova 
fase. Os amantes da gastronomia 

já podem se preparar,  pois o bar 
agora conta com um Chef a frente do 
delicioso cardápio e para aqueles que 

não vivem sem uma boa bebida, a 
carta de drinks está incrível.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Samba com Comida Japonesa - A empresária Luciola Vitória e sua filha Sophia Vitória foram recebidas pelo cantor Diogo 
Nogueira, após show realizado no Teatro Goiânia. O buffet do Restaurante Ankai Seleto cuidou do menu do camarim do artista 
que veio divulgar o destino “Rio de Janeiro”, em Goiás. 

Novidade - O sertanejo Rodolffo lança projeto de franquias 
de barbearia com Sidney Júnior na próxima terça, dia 30. 
O barbeiro e o sertanejo pretendem abrir várias unidades 
da Invicttus Barber Cluber por todo o país.

32

4

Show - Whindersson Nunes estará em Goiânia com seu show 
‘A Volta Do Que Não Foi’, no dia 12 de dezembro às 17h no 
Centro de Convenções da PUC. Ingressos a partir de 35 reais. 

Sa
nd

ro
 Ju

lia
no

Di
vu

lg
aç

ão
Di

vu
lg

aç
ão

Di
vu

lg
aç

ão

Amazon Banking - O Amazon Banking Trust é um banco 
internacional com sede em Goiânia. Os serviços e produtos oferecidos 
pela instituição foram desenvolvidos para a alavancagem financeira 
de pequenas, médias e grandes empresas. Na foto Juan Manuel Uribe 
(Diretor de Investimentos ABT) e Juan Pablo Ayala (Diretor Comercial).
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segurança

Estado concede nova progressão salarial  
aos seus 1.361 policiais do sistema penal

o Governo de Goi-
ás, por meio da 
Diretoria-Geral de 

Administração Penitenci-
ária (DGAP), publicou, no 
Diário Oficial desta sexta-
-feira (26), a Portaria nº 
445/2021, que concede 
progressão a 1.361 poli-
ciais penais, nos termos da 
Lei nº 17.090, com efeitos 
financeiros a contar a par-
tir de 01 de julho de 2022, 
de acordo com o despacho 
nº 2179/2021, da Secreta-
ria de Estado da Economia.

A conquista é resul-
tado de esforço da atual 
gestão, que realizou um 
levantamento detalhado 
para garantir a progres-
são dos policiais penais. 
Segundo a Lei nº 17.090, 
progressão é a passagem 

automática do servidor 
de um padrão de subsí-
dio para outro imediata-
mente superior, dentro de 
uma mesma classe.

Esta mesma legislação 
prevê em seu artigo 5º que 
o servidor tem direito à 
progressão após dois anos 
de efetivo exercício em 
cada padrão da classe que 
se encontra. Todavia, esta 
contagem é interrompida 
quando o servidor é pena-
lizado com suspensão aci-
ma de 60 dias; ou afasta-
mento não considerado de 
efetivo exercício; e ainda 
no exercício de atividades 
alheias às atribuições do 
cargo efetivo, em unida-
de administrativa não in-
tegrante da estrutura da 
Secretaria da Segurança 

Pública. Todos estes re-
quisitos foram analisados 
pela comissão.

Segundo o diretor-geral 
da DGAP, tenente-coronel 
Franz Rasmussen, as pro-
postas de progressão fo-
ram minuciosamente estu-
dadas, porque tudo precisa 
ser feito dentro do que de-
termina a lei. “É feito um 
estudo jurídico acerca dos 
impedimentos que podem 
inviabilizar as progressões, 

além do detalhamento do 
impacto financeiro”, expli-
ca o tenente-coronel.

As progressões estavam 
proibidas desde 2017, em 
razão da emenda consti-
tucional nº 54, que deter-
minou o congelamento 
de qualquer alteração na 
estrutura de carreira que 
implicasse no aumento de 
despesas. Em junho deste 
ano, o governador Ronaldo 
Caiado destravou o pro-

cesso por meio da emenda 
constitucional n° 69, que 
autoriza as progressões e 
promoções.

Comissão
Em julho, a DGAP no-

meou, por meio de porta-
ria, uma comissão de poli-
ciais penais para trabalhar 
na proposta de progressão, 
seguindo os preceitos da 
Lei n° 17.090, que é o Es-
tatuto dos Policiais Penais 

e regulamenta todas as 
normas para concessão de 
progressões e promoções.

A direção e a comissão 
de policiais penais que tra-
balharam em prol das pro-
gressões comemoram o 
resultado. “Todo esforço e 
dedicação valeram a pena. 
Nossos policiais, mais uma 
vez, estão sendo reconhe-
cidos pelo brilhante tra-
balho que desempenham 
para garantir a segurança 
e proteção da comunida-
de”, disse Rasmussen.

A policial penal Flávia 
Cavalcante, que fez parte 
da comissão dos policiais 
penais que trabalharam 
na proposta da progressão, 
conta que a união e ajuda 
mútua foram fundamentais 
na conquista. “Espero que a 
gente tenha contribuído e 
que esse trabalho, que fize-
mos com a ajuda de tantos 
colegas, ajude toda cate-
goria”, disse. “Com certeza, 
sei que muitos ficarão fe-
lizes. Quero agradecer aos 
colegas que auxiliaram 
porque todos foram fun-
damentais para nos ajudar 
nessa tarefa”, pontuou.

Governo de Goiás, por meio da diretoria-
Geral de Administração Penitenciária 
(dGAP), publica portaria que concede 
benefício, com efeitos financeiros a 
partir de 1º de julho de 2022
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DGAP nomeou, por meio de portaria, uma comissão de policiais penais para trabalhar na proposta de progressão

goIÁsFoMenTo

Itumbiara terá R$ 5 milhões para operações de crédito

O Governo de Goiás, por 
meio da GoiásFomento, 
firmou convênio com a 
Prefeitura de Itumbiara 
que garantiu a destinação 
de R$ 5 milhões para a 
contratação de operações 
de crédito para micro em-
presas e micro empresá-
rios individuais, inclusive 
trabalhadores autônomos 
do município. Isso foi pos-
sível porque a Prefeitura 
vai repassar a quantia de 
R$ 500 mil para o Fundo 
de Equalização do Estado 
(Fundeq), destinada à con-
cessão de garantia nos fi-
nanciamentos. A novidade 
nessa parceria é que as co-
operativas de crédito vão 
poder oferecer o crédito 
com aval do Fundeq.

O convênio foi assi-

nado nesta quinta-feira 
(25), durante o evento 
da campanha GoiásFo-
mento na Rota do Turis-
mo, realizado na Câmara 
Municipal de Itumbiara 
pela Agência de Fomen-
to, dentro da programa-
ção da Caravana da Re-
tomada, promovida pela 
Secretaria de Estado 
da Retomada. O encon-
tro reuniu lideranças de 
classe e empreendedores 
locais. Itumbiara é o pri-
meiro município a firmar 
convênio com a Agência 
de Fomento incluindo as 
cooperativas de crédito.

Conforme o presidente 
da GoiásFomento, Rivael 
Aguiar, o encontro é resul-
tado da ação conjunta da 
instituição financeira com 

as secretarias da Retoma-
da e  da Indústria e Comér-
cio (SIC), visando apoiar 
as empresas do setor do 
turismo, por meio da divul-
gação das linhas de crédi-
to subsidiadas oferecidas 
pelo governo. Já o convê-
nio firmado vai facilitar o 
acesso ao financiamento 
por parte dos empreen-
dedores de Itumbiara e 
região de todas as ativi-
dades produtivas.

Vantagem logística
O titular da SIC, Joel 

Sant’Anna, destacou que a 
Pasta está trazendo para 
Itumbiara, junto com a Ca-
ravana da Retomada, ações 
de capacitação e treina-
mento para os empreen-
dedores, além da possi-
bilidade de contratar um 
financiamento da GoiásFo-
mento. Dessa forma, o em-
preendedor pode criar sua 
empresa ou desenvolver 

sua atividade econômica.
Segundo o secretário, 

Itumbiara tem a vantagem 
logística de estar situada 
próximo de Minas Gerais e 
de São Paulo, o que contri-
bui para alavancar a eco-
nomia local.

Para o prefeito de Itum-
biara, Dione Araújo, o even-
to conjunto da Caravana 
da Retomada e da Goiás-
Fomento, na Rota do Tu-
rismo, vai ajudar a acelerar 
a retomada da atividade 
econômica do município. 
Ele ressaltou o convênio 
firmado com a Agência de 
Fomento, com a destina-
ção de R$ 5 milhões para 
operações de crédito, que 
vão fomentar a atuação de 
micro e pequenos produ-
tores rurais, do comércio 
e de outros setores, com a 
geração de novos empre-
gos e o aumento da renda. 
Destacou também que os 
financiamentos têm a ju-
ros baixos, prazo de paga-
mento longo e período de 
carência de seis meses.

Plínio Chiba, diretor da 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) de Itumbiara 
e empresário do comércio 
de confecções, disse que a 
campanha GoiásFomento 
na Rota do Turismo é impor-
tante devido ao momento 
atual de pandemia, no qual 
um dos setores mais preju-
dicados foi o do turismo. Por 
isso, a campanha da Agên-
cia de Fomento, assim como 
as ações das Secretarias da 
Retomada e da Indústria e 
Comércio, são relevantes 
para que os empresários 
locais possam obter crédito. 
“Com essa oportunidade, o 
empreendedor vai ter mais 
condições de reinvestir no 
seu negócio e fazê-lo voltar 
a crescer”, afirmou.

Alto Paraíso, cidade 
do Nordeste goiano tam-
bém recebeu a campanha 
GoiasFomento na Rota do 
Turismo nesta quinta-feira 
e a campanha já foi reali-
zada em Caldas Novas, Ci-
dade de Goiás, Rio Quente, 
Aruanã e Pirenópolis.
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Encontro reuniu lideranças de classe e empreendedores 
locais. A novidade nessa parceria é que as cooperativas de 
crédito vão poder oferecer o crédito com aval do Fundeq 

Agência de Fomento firmou convênio com 
a Prefeitura do município durante evento 
da campanha GoiásFomento na rota do 
Turismo realizado nesta quinta-feira
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empreendedorismo
Gerar conhecimento e fomentar conexões que transformem o mundo. essa é a proposta da rede AGo, 
a mais nova rede voltada para empreendimentos sociais de todo o país que buscam trocas de experiên-
cias, atualizações sobre o ecossistema de impacto, treinamentos práticos e mentorias coletivas - tudo de 
forma gratuita. A iniciativa será lançada oficialmente na próxima terça-feira (30) durante evento online 
sobre lideranças de impacto, com participação de Lina Useche (Aliança Empreendedora) e Cloves Carva-
lho (Instituto Votorantim). Inscrições pelo site www.conteudo.agosocial.com.br/rede-ago

empregos
Nos dias 30 de novembro e 1º de de-
zembro, das 8 às 13h e 14 às 19h, será 
realizada a 2ª Feira de empregos na 
área II da PUC Goiás - Praça Universi-
tária. o este evento é gratuito e será 
realizado em parceria com a Secre-
taria estadual da retomada. Serão 
ofertadas mais de 5.000 vagas em 
diversas áreas. A ação conta ainda 
com vagas do banco de talentos da 
Adial Goiás. Para quem quer empre-
ender, terá ainda Programa Mais Crédito, que oferecerá linhas de financiamento, consultoria 
financeira e orientações sobre MEI, via parceiros Goiás Fomento e SEBRAE. A Incubadora PUC 
Goiás oferecerá assessoria gerencial, contábil, jurídica, apuração de custos, gestão financeira, 
comercialização, marketing, capacitações e cursos empresariais. 

aposentadoria
A pesquisa “Raio X do Investidor Brasileiro”, realizada pela Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), aponta que 48% das pessoas acreditam que 
o sustento futuro virá apenas do benefício do Governo. Contudo, existem diversos produtos 
indicados para investimento de longo prazo, que poderão servir como um complemento para 
a tão sonhada aposentadoria. Ainda, na visão de 43,8% dos brasileiros, as despesas na aposen-
tadoria devem aumentar, segundo a pesquisa da Anbima.

on-line
Com o intuito de maximizar os resultados de e-commerces de todo o país, a Appmax, startup gaú-
cha que oferece um conjunto de soluções feitas para negócios digitais, registrou um aumento ex-
pressivo no 3º trimestre de 2021. O crescimento foi de 144% no número de transações processadas 
pela empresa na comparação com o mesmo período no ano anterior.  este aumento em todos os 
indicadores financeiros é resultado do ritmo acelerado em que os negócios digitais estão inseridos, 
é possível observar uma procura cada vez maior por empresas que consigam unir em um só lugar 
todas as necessidades do cliente para que o seu e-commerce não perca nenhum tipo de venda.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Goiânia receberá entre os dias 1º e 2 de dezembro a primeira edição do Aviation XP, evento 
que irá debater os principais temas que envolvem aviação geral no Centro-Oeste. E quem 
já confirmou presença neste importante encontro do trade da aviação nacional é o Polo 
Aeronáutico Antares, que já está com suas obras em andamento em Aparecida de Goiânia, 
na região metropolitana da capital. O empreendimento privado será voltado para aviação 
executiva, manutenção de aeronaves, operações de logística e para fabricantes de moto-
res e componentes de aviões de grande porte. Organizado pela G2C Events, o  Aviation XP 
será realizado no Aeródromo Nacional de Aviação SBNV, Hangar Oton Parts, no Setor Novo 
Planalto. O evento irá atrair um público altamente qualificado do segmento de aviação, 
reunindo fabricantes, proprietários de aeronaves  e demais players do mercado. Será uma 
combinação de palestras, mesas redondas, exposição de aeronaves e inúmeras empresas de 
aviação geral, com o objetivo de promover negócios e networking de qualidade.

banco central

Pix Saque e Pix Troco estão 
disponíveis a partir de hoje

a partir desta segun-
da-feira (29) pas-
sam a valer duas 

novas modalidades do Pix: 
Saque e Troco. Os usuários 
poderão fazer saques em 
locais como padarias, lojas 
de departamento e super-
mercados, não apenas em 
caixas eletrônicos.

Segundo o Banco Cen-
tral (BC), a oferta dos dois 
novos produtos da ferra-
menta aos usuários é op-
cional, cabendo a decisão 
final aos estabelecimentos 
comerciais, às empresas 
proprietárias de redes de 
autoatendimento e às ins-

tituições financeiras.

Pix Saque
O Pix Saque permitirá 

que os clientes de qual-
quer instituição partici-
pante do sistema realizem 
saque em um dos pontos 
que ofertar o serviço.

Estabelecimentos co-
merciais, redes de caixas 
eletrônicos comparti-
lhados e participantes 
do Pix, por meio de seus 
serviços de autoatendi-
mento próprios, poderão 
ofertar o serviço. Para ter 
acesso aos recursos em 
espécie, o cliente fará 

um Pix para o agente 
de saque, em dinâmi-
ca similar à de um Pix 
normal, a partir da lei-
tura de um QR Code ou 
do aplicativo do pres-
tador do serviço.

Pix Troco
No Pix Troco, a dinâmica 

é praticamente idêntica. A 

diferença é que o saque de 
recursos em espécie pode 
ser feito durante o paga-
mento de uma compra ao 
estabelecimento. Nesse 
caso, o Pix é feito pelo va-
lor total, ou seja, da com-
pra mais o saque. No ex-
trato do cliente aparecerá 
o valor correspondente ao 
saque e à compra.

Limite
O limite máximo das 

transações do Pix Saque 
e do Pix Troco será de R$ 
500,00 durante o dia, e de 
R$ 100,00 no período no-
turno (das 20h às 6h). De 
acordo com o BC, haverá, 
no entanto, liberdade para 
que os ofertantes dos no-
vos produtos do Pix traba-
lhem com limites inferio-
res a esses valores, caso 
considerem mais adequa-
do aos seus fins.

Tarifas
De acordo com o BC, não 

haverá cobrança de tari-
fas para clientes pessoas 
naturais (pessoas físicas e 
microempreendedores in-
dividuais) por parte da ins-

tituição detentora da conta 
de depósitos ou da conta de 
pagamento pré-paga para 
a realização do Pix Saque 
ou do Pix Troco em até 
oito transações mensais. A 
partir da nona transação 
realizada por mês, as ins-
tituições financeiras ou de 
pagamentos detentoras da 
conta do usuário pagador 
podem cobrar uma tarifa 
pela transação.

O valor da tarifa co-
brada é de livre estabele-
cimento pela instituição 
e deve ser informado ao 
usuário pagador antes da 
etapa de confirmação da 
transação. “Os usuários 
nunca poderão ser cobra-
dos diretamente pelos 
agentes de saque”, desta-
cou a instituição.

Cliente poderá fazer saque em locais 
como padarias e supermercados
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O limite máximo das transações do Pix Saque e do Pix Troco será 
de R$ 500,00 durante o dia, e de R$ 100,00 no período noturno

aviaçãoaviaçãoaviação
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Saiba como vai funcionar o vale-gás

a partir de dezembro, 
o governo federal 
pagará um vale-gás 

a famílias de baixa renda, 
para recompor a alta do 
preço do gás de cozinha. 
O Programa Gás do Brasi-
leiros foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
na semana passada e fica-
rá em vigor por cinco anos.

Quem tem direito?
O benefício é desti-

nado a famílias inscritas 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico), 
com renda familiar men-
sal per capita menor ou 
igual a meio salário míni-
mo nacional, ou famílias 
que tenham entre seus 
integrantes quem receba 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

Quando começa?
O pagamento começa 

em dezembro e, no pri-
meiro mês, o Ministério da 
Cidadania informou que 
utilizará recursos próprios 
da pasta, no valor de R$ 
300 milhões. Para os paga-

mentos de 2022, o gover-
no ainda precisa encontrar 
espaço para a liberação de 
recursos do orçamento.

Pela lei, o programa 
será financiado com re-
cursos dos royalties per-
tencentes à União na 
produção de petróleo e 
gás natural sob o regime 

de partilha de produção, 
de parte da venda do 
excedente em óleo da 
União e bônus de assi-
natura nas licitações de 
áreas para a exploração 
de petróleo e de gás na-
tural. Além disso, serão 
utilizados outros recur-
sos que venham a ser 

previstos no Orçamento 
Geral da União e divi-
dendos da Petrobras pa-
gos ao Tesouro Nacional.

O programa tem ainda 
como uma das fontes de 
financiamento o montan-
te que cabe à União da 
Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômi-

co (Cide) incidente sobre 
combustíveis.

Qual o valor?
Cada família elegí-

vel receberá, a cada dois 
meses, o valor correspon-
dente a uma parcela de, 
no mínimo, 50% da média 
do preço nacional de re-

ferência do botijão de 13 
quilos de gás de cozinha, 
estabelecido pelo Siste-
ma de Levantamento de 
Preços (SLP), da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis (ANP) nos seis meses 
anteriores, conforme re-
gras que ainda serão de-
finidas em decreto.

De acordo com o le-
vantamento, o valor mé-
dio do botijão em 2021 
é de R$ 102,48. Ou seja, 
cada família deve receber 
R$ 51,24. A estimativa 
para o ano que vem é que 
o valor médio do botijão 
suba para R$ 112,48.

Como cadastrar?
Não é necessário ca-

dastramento, será usada a 
base de dados do CadÚni-
co e do BPC. O governo uti-
lizará a estrutura do Pro-
grama Auxílio Brasil para 
realizar os pagamentos do 
vale-gás, por meio da Cai-
xa Econômica Federal.

Ele será concedido, 
preferencialmente, às 
famílias com mulheres 
vítimas de violência do-
méstica que estejam sob 
o monitoramento de me-
didas protetivas de ur-
gência. A preferência de 
pagamento também será 
para a mulher responsá-
vel pela família.

benefício começa 
a ser pago em 
dezembro
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O pagamento começa em dezembro e, no primeiro mês, o Ministério da Cidadania informou que utilizará recursos próprios da pasta

eleições 

TSE mostra hoje resultado da 6ª edição do Teste Público de Segurança

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Luis Roberto Bar-
roso, vai apresentar à im-
prensa o resultado do Tes-
te Público de Segurança 
(TPS) do sistema eletrôni-
co de votação e apuração, 
nesta segunda-feira (29), 
às 16h. De acordo com o 
TSE, o teste, que este ano 
chegou à sexta edição, 

tem “finalidade identificar 
vulnerabilidades relacio-
nadas à violação da inte-
gridade ou do anonimato 
dos votos de uma eleição”.

O trabalho foi concluído 
nesse sábado (27). Durante 
seis dias, 26 profissionais 
de tecnologia da informa-
ção colocaram em prática 
ataques aos equipamentos 
e sistemas desenvolvidos 
para as Eleições Gerais 
de 2022, a fim de detectar 
possíveis vulnerabilidades 
do sistema votação e apu-
ração a tempo de serem 
corrigidas para o próxi-

mo pleito. “Dessa forma, 
dos 29 planos de ataques 
apresentados pelos gru-
pos, apenas cinco deles fo-
ram concluídos com acha-
dos relevantes”.

O Secretário de Tec-
nologia da Informação 
do Tribunal, Júlio Valente, 
disse que o teste foi um 
dos mais produtivos des-
de que a Justiça Eleitoral 
iniciou, em 2009, a sub-
meter os sistemas eleito-
rais a testes públicos.

“Tivemos um número 
recorde de planos de tes-
te e de investigadores que 

vieram contribuir para o 
amadurecimento da segu-
rança dos sistemas, apro-
fundando o caráter cola-
borativo do evento: Justiça 
Eleitoral e sociedade de 
mãos dadas por eleições 
cada vez mais seguras e 
auditáveis”, disse.

O TPS, de acordo com 
o TSE, “é um evento per-
manente do calendário 
de preparação de cada 
eleição e ocorre, prefe-
rencialmente, no ano que 
antecede o pleito, em am-
biente preparado na sede 
do TSE, em Brasília”.
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Durante seis dias, 26 profissionais de tecnologia da informação 
colocaram em prática ataques aos equipamentos e sistemas 
desenvolvidos para as Eleições Gerais de 2022

ministro roberto 
barroso fará a 
apresentação às 16h
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

uNo WaY  1 .0 brAnCo 
2014 ComPLeTo 4 Por-
TAS ÚnICo dono ACeITo 
TroCA e FInAnCIo WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

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

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTAS brAnCo 2014 
C/ Ar+dH ÚnICo dono ACeITo 
TroCAS e FInAnCIo WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 vermeLHA 2014 GArAn-
TIA de FÁbrICA ÚnICo dono 2.0 
FLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PreTo 2008 AU-
TomÁTICo PneUS novoS ACeI-
To TroCA e FInAnCIo WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

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

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

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

vendas: valéria rocha.

strada cs 1.4 PrATA 2010 Com-
PLeTA ACeITo TroCA e FInAnCIo 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PrATA 
2008 CAbIne dUPLA ACeITo 
TroCA e FInAnCIo WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 vermeLHo 
2003 ComPLeTo 2 Por-
TAS 1.0 SoLeIL r$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

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

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
r$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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Sem Censura recebe Thiago Carvalho, 
técnico da Aparecidense de Goiás

nesta segunda-feira 
(29), às 21h30, na 
TV Brasil, vai ao ar 

o programa Sem Censu-
ra com a participação de 
Thiago Carvalho, técnico 
da Aparecidense de Goiás, 
time campeão da Série D 
do Campeonato Brasileiro. 
Ele fala sobre sua carreira 
como zagueiro e, poste-
riormente, como treinador 
do clube que fez a melhor 
campanha da Série D em 
sua trajetória até o título 
do campeonato.

A TV Brasil transmitiu 
51 partidas da Série D do 
Brasileirão, incluindo a fi-
nalíssima entre a  Apareci-
dense e Campinense, jogo 
que terminou empatado 
por 1 x 1, dando a taça ao 
time de Goiás em virtude 
da soma dos resultados.

Goiano de Rio Verde, 
Thiago Carvalho começou a 
carreira no futebol em 2008 
pelo Trindade, time do inte-
rior de Goiás. Passou pelo 
Vila Nova, América de São 
Paulo, Ituiutaba, Cruzeiro, 
Boa Esporte e Ceará, até se 

aposentar prematuramente 
como jogador na Apareci-
dense, aos 30 anos, após 
sucessivas lesões no joelho.

Sob o comando de 
Thiago, “Cidinha”, como é 
carinhosamente chamado 
o Clube, é o quarto time de 
Goiás e o primeiro do inte-
rior do estado a levantar 
um troféu nacional, após 
fazer a melhor campanha 
geral da Série D, com 46 
pontos. Foram 13 vitórias, 
sete empates e quatro 
derrotas, com 31 gols mar-
cados e 15 sofridos. Teve 
ainda a melhor defesa 
entre os quatro times que 
obtiveram acesso à Série C.

Carvalho conversa com 
a jornalista Marina Ma-
chado que, nesta edição, 
está acompanhada pelos 
debatedores convidados 
Marcos Paulo Lima, jorna-
lista e editor de Esportes 
do Correio Braziliense, e 
Victor Pimenta, repórter do 
Jornal O Hoje, de Goiânia.

O programa é transmi-
tido para todo o país em 
TV aberta, por intermédio 
das emissoras afiliadas à 
Rede Nacional de Comu-
nicação Pública – TV, ge-
rida pela Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC) e 
por outras plataformas.

Programa vai ao 
ar às 21h30 na Tv 
brasil
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Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar
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