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Caiado disTriBUi mais BenefÍCios 

PRogRamaS SociaiS em aLTa 

2021 vai ficar marcado 
na história do Senado 
como o ano em que 
foi criada a Bancada 
Feminina. Instalada em 
março por iniciativa 
das 12 senadoras 
(hoje são 14)
polÍTiCa  |  2

Prefeitura realiza 53 cirurgias 
dos 67 aptos durante 

Maratona Bariátrica
Cidades |   5

Governador avança com o Mães de Goiás em todo o Estado e com o Aluguel Social na região metropolitana, oferecendo 
apoio financeiro direto para as famílias em situação de vulnerabilidade; 2021 foi o ano da solidariedade em Goiás

polÍTiCa |  3

Waldemir Barreto/Agência Senado

fUTeBol

coPinha
Vai começar em 2 

de janeiro a maior 
competição 

de garotos do 
futebol mundial, 

com 128 times de 
todo o Brasil

esporTe  | 10

Di
vu

lg
aç

ão
 / 

Im
as

Al
ex

an
dr

e 
Ba

tt
ib

ug
li/

FP
F



2 quarta-feira, 29 de dezembro de 2021política

senado federal

Ano de 2021 ficará marcado pela 
criação da Bancada Feminina

aA iniciativa se insere 
no processo de for-
talecimento da atu-

ação do movimento das 
mulheres, para obter igual-
dade de gênero na políti-
ca, nosso objetivo maior 
— disse na ocasião Rose de 
Freitas (MDB-ES), relatora 
da proposta de criação da 
Bancada (PRS 6/2021). 

Eliziane Gama (Cidada-
nia-MA) também elogiou a 
iniciativa.    A criação des-
ta Bancada nos dá muito 
mais protagonismo e es-
paço — afirmou.  

Na aprovação da pro-
posta, o presidente da 
Casa, Rodrigo Pacheco, se 
comprometeu com a efe-
tivação da estrutura, o que 
de fato ocorreu.

A Presidência envida-
rá todos os esforços para 
garantir um espaço físico 
de funcionamento e estru-
turação da melhor forma 
possível, de forma seme-
lhante às outras estruturas 
do Senado.   A primeira lí-
der da Bancada Feminina 
é Simone Tebet (MDB-MS), 
ainda no posto.  

A proposta cria em cará-
ter permanente a figura de 
liderança da Bancada Fe-
minina, dando exemplo a 
todas as câmaras e assem-
bleias do país — avaliou.

Projetos aprovados
Como ressaltou Pache-

co em pronunciamento 
de balanço de 2021, feito 
nesta segunda-feira (20), a 
Bancada Feminina contri-
buiu para que um número 
expressivo de projetos de 
interesse das mulheres 
fosse aprovado.

Desde a criação da Ban-
cada, não teve uma semana 
em que não houvesse um 
projeto de interesse das 
mulheres. Aprovamos pro-
jetos como o que permite 
a oferta gratuita de ab-
sorventes a mulheres vul-
neráveis [PL 4.968/2019, 
pendente de análise de 
veto presidencial]; a am-
pliação da participação 
política, como o destinado 
a combater a violência po-
lítica contra a mulher [Lei 
14.192]; e o que cria cotas 
para mulheres em todas as 

instâncias do Poder Legis-
lativo (PL 1.951/2021).

Pacheco ainda destacou 
o projeto que determina 
mais medidas protetivas 
para mulheres vítimas de 
violência (PL 3.475/2019); 
o que garante recursos 
no enfrentamento à vio-
lência contra a mulher 
(PL 123/2019); o que ti-
pifica crimes de perse-
guição ou  stalking  (PL 
1.369/2019); e o que trata 
do combate à violência 
psicológica contra a mu-
lher (PL 741/2021).

2021 vai ficar 
marcado na 
história do Senado 
como o ano em 
que foi criada a 
Bancada Feminina. 
Instalada em 
março por 
iniciativa das 12 
senadoras (hoje 
são 14), a Bancada 
tem liderança 
rotativa e conta 
com estrutura 
e prerrogativas 
de líderes de 
partido ou bloco 
parlamentar, 
como participar do 
Colégio de Líderes, 
orientar votações 
e ter a preferência 
no uso da palavra
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Senadoras em sessão 
no Plenário, em 2021

Apesar de não comporem 
formalmente a CPI (por 
não terem sido indicadas 
pelos partidos),  Simone 
Tebet, Eliziane Gama, Lei-
la Barros (Cidadania-DF), 
Soraya Thronicke (PSL-
-MS), Zenaide Maia (Pros-
-RN), Kátia Abreu (PP-TO) 
e Mara Gabrilli (PSDB-SP) 
participaram todos os 
dias dos trabalhos da CPI.

Em muitos momentos, 
foram elas que se des-
tacaram na revelação de 
denúncias e inquirição de 
depoentes. No dia 21 de 
setembro, o ministro da 
Controladoria-Geral da 
União (CGU), Wagner Ro-
sário, incomodado com as 
perguntas de Simone Te-
bet, chamou a senadora 
de “descontrolada”. O ata-

que sexista teve unânime 
repúdio de senadoras e 
senadores, e dos mais 
amplos setores da socie-
dade brasileira.

A participação da Ban-
cada Feminina acabou 
reconhecida no relatório 
final,  que incluiu nas re-
comendações a amplia-
ção da participação das 
mulheres nos trabalhos 
parlamentares.  O rela-
tório pede prioridade, 
por exemplo, ao  PRS 
48/2021,  que concede à 
líder da Bancada Femi-
nina a prerrogativa de 
indicar proposição para 
integrar a ordem do dia.

— Nossa participação 
na CPI serve de alerta e 
impulsiona projetos para 
garantir vagas às mulhe-

res em todas as Comis-
sões e CPIs. Assim como 
o projeto que fortalece 
nossa presença na reu-
nião de líderes. Estamos 
avançando e tenho es-
perança que o futuro 
nos reserva mais equilí-
brio entre os gêneros — 
disse Simone Tebet.

Para Eliziane Gama, as 
mulheres, não só na CPI 
mas na área da saúde e 
muitas outras da socieda-
de, foram um dos esteios 
no combate à pandemia e 
ao negacionismo.

Sexismo estrutural
Alguns dos resultados 

mais expressivos da Ban-
cada Feminina se deram 
na aprovação de projetos 
que tentam romper o se-

xismo estrutural na polí-
tica brasileira.

Um deles foi o PL 
1.951/2021, que cria cota 
de 30% para mulheres na 
Câmara dos Deputados, 
Assembleias Legislativas 
e Câmaras de Vereadores 
(de forma paulatina). Caso 
a cota não seja preenchida 
com candidatas eleitas, as 
suplentes são chamadas. 
O PL 1.951 também ga-
rante 30% dos recursos do 
Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha 
(FEFC) e do Fundo Partidá-
rio às candidatas.

Pelo PL 1.591, a cota 
de candidatas eleitas 
será de  18% nas elei-
ções de 2022 e 2024; de 
20% em 2026 e 2028; 
22% em 2030 e 2032; 

26% em 2034 e 2036; e 
30% em 2038 e 2040.

O Senado também 
aprovou a PEC 18/2021, 
inserindo na Constitui-
ção a cota de  30% dos 
fundos partidário e elei-
toral às candidatas.  A 
PEC incorpora disposi-
ções do STF e TSE.

O texto também man-
da que 30% da propa-
ganda política em TV e 
rádio seja dedicada às 
candidatas.  Na aprova-
ção da PEC, em julho, 
Zenaide Maia disse que 
o Senado luta pelo direi-
to de mais da metade da 
população brasileira.
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Eliziane Gama, Leila Barros e Simone Tebet em reunião da CPI da Pandemia

A Bancada Feminina também teve uma participação 
de destaque na CPI da Pandemia
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alUGUEl Social

Caiado entrega cartões do programa Pra Ter Onde 
Morar a famílias da Capital e Aparecida de Goiânia

o governador Ro-
naldo Caiado dis-
tribuiu, na manhã 

desta terça-feira (28), em 
solenidade no Ginásio Rio 
Vermelho, 3 mil cartões 
do programa Pra Ter Onde 
Morar – Aluguel Social 
para os beneficiários da 
capital e de Aparecida de 
Goiânia que concluíram a 
entrega da documentação, 
tiveram os cadastros anali-
sados e aprovados.

“É uma manhã emocio-
nante, algo que nos sensi-
biliza depois de todas as 
dificuldades que passa-
mos. Como é gratificante 
governar olhando para 
pessoas que necessitam 
da mão estendida do Es-
tado”, afirmou Caiado. “Um 
governador tem que ser 
humanitário. Não se go-
verna com grandes obras 
e prédios, mas dando dig-
nidade a 7,2 milhões de 
goianos”, destacou.

Com a iniciativa, o 
Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 

destina o valor mensal 
de R$ 350 para locação 
de imóveis por 18 meses, 
prorrogáveis por mais 18, 
para famílias que se en-
quadrem nos critérios do 
déficit habitacional. Entre 
os critérios dos elegíveis 
estão situação financeira 
vulnerável, ser inscrito no 
CadÚnico no município, 
ser maior de 18 anos ou 
emancipado e residir no 
município por, no mínimo, 
três anos. “Não é progra-
ma de véspera de eleição. 
É uma política definitiva 
do governo para o povo 
de Goiás”, frisou Caiado.

O sonho da casa própria 
já durava 20 anos para 
Jorlan de Almeida Pontes 
e Adélia Correia de Souza, 
mesmo tempo que têm 
de casados. “Esse cartão 
veio para ajudar e vai ser 
ótimo. Com o dinheiro que 
a gente iria gastar para pa-
gar o aluguel, vamos poder 
complementar o alimento”, 
exemplificou o marido.

Além deles, Adriely 
Pabline Gomes, Lidiane 

Pereira do Nascimento, 
Deborah Miranda Gonçal-
ves, Dormervir de Paula e 
Terezinha de Jesus Souza 
participaram da entrega 
simbólica do cartão. A pre-
visão é de atendimento de 
30 mil famílias, simultane-
amente, em todo o Estado 
até o final de 2022.

O governador também 
ressaltou a importância de 
se trabalhar em parceria 
para êxito de ações como 
esta. “Estamos aqui com o 
prefeito Rogério Cruz e a 
primeira-dama Thelma 
[Cruz], para mostrar que 
as ações são no sentido 
de ter um governo cada 
vez mais humanitário, 

para que possamos che-
gar às pessoas”, salientou.

“Parabenizo Caiado por 
esse programa tão impor-
tante, que traz dignidade 
ao ser humano”, pontuou 
Rogério Cruz. “Em união 
com o Estado, temos tra-
balhado incansavelmente 
para levar aos mais ne-
cessitados e vulneráveis, 
devido ainda à pandemia, 
melhor qualidade de vida 
e condições de morar, 
comer e viver bem com 
suas famílias”, acrescen-
tou o prefeito.

“Estamos felizes, go-
vernador, enquanto repre-
sentantes do presidente 
[da Agehab], Pedro Sales, 

de conseguir realizar esse 
sonho que nasceu de seu 
coração: fazer realidade 
para essas pessoas humil-
des, carentes e lutadoras, 
com a entrega deste car-
tão que garante moradia 
e dignidade habitacional”, 
destacou a vice-presidente 
da Agehab, Eliane Simoni-
ni. “Nenhum governador 
na história fez esse pro-
grama. É um governo com 
os maiores programas de 
transferência de renda e 
essa é sua beleza, fazen-
do a diferença na vida do 
povo de Goiás”, destacou o 
deputado estadual e líder 
do governo na Assembleia 
Legislativa, Bruno Peixoto.

Com iniciativa, serão destinados 
r$ 350 para locação de imóveis 
por 18 meses, prorrogáveis por 
mais 18, para moradores que se 
enquadrem nos critérios do déficit 
habitacional em Goiás. Previsão 
é de atender 30 mil famílias, 
simultaneamente, em todo estado
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Ronaldo Caiado durante a entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social a 3 mil famílias de Goiânia e de Aparecida de Goiânia

GoiáSFomEnto

Itumbiara terá R$ 5 milhões para operações de crédito

O Governo de Goiás, por 
meio da GoiásFomen-
to, firma convênio com a 
Prefeitura de Itumbiara 
para garantir a destina-
ção de R$ 5 milhões para 
a contratação de opera-
ções de crédito à micro 

empresas e micro em-
presários individuais, 
inclusive trabalhadores 
autônomos do município.

Isso será possível por-
que a Prefeitura vai repas-
sar a quantia de R$ 500 mil 
para o Fundo de Equaliza-

ção do Estado (Fundeq), 
destinada à concessão de 
garantia nos financiamen-
tos. A novidade nessa par-
ceria é que as cooperativas 

de crédito vão poder ofe-
recer o crédito com aval do 
Fundo de Equalização do 
Estado (Fundeq).

O convênio será assi-

nado nesta quarta-feira 
(29/12), durante evento 
com a presença do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
às 8h40, no Teatro Muni-
cipal Maria Pires Perillo, 
Rua 105, nº 10 – Cidade 
Jardim, em Itumbiara. De 
acordo com o presidente 
da GoiásFomento, Rivael 
Aguiar, Itumbiara é o pri-
meiro município a firmar 
convênio com a Agência 
de Fomento incluindo as 
cooperativas de crédito.

“A ação vai facilitar o 
acesso ao financiamento 
por parte dos empreende-
dores de Itumbiara e re-

gião de todas as atividades 
produtivas com a geração 
de novos empregos e o au-
mento da renda”, garante.

O prefeito de Itumbiara, 
Dione Araújo, ressalta que 
o convênio a ser firmado 
com o Governo de Goiás, 
com a destinação de R$ 
5 milhões vai fomentar 
a atuação de micro e pe-
quenos produtores rurais, 
do comércio e de outros 
setores da economia. Ele 
esclarece também que 
os financiamentos têm 
a juros baixos, prazo de 
pagamento e período de 
carência longos.
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Dione Araújo, prefeito de Itumbiara, Joel Sant’Anna, secretário 
de Indústria, Comércio e Serviços  e Rivael Aguiar, presidente 
da GoiásFomento assinam convênio nesta quarta-feira, 29

Assinatura será em evento com a presença 
do governador ronaldo Caiado, nesta 
quarta-feira, 29. A novidade na parceria é 
que as cooperativas de crédito vão poder 
oferecer o crédito com aval do Fundo de 
equalização do estado (Fundeq)

atEndimEnto
Para atender a grande demanda 
pelo programa, a Agehab abriu 
pontos em seis unidades do 
Vapt Vupt da capital (Araguaia 
Shopping, Campinas, Manga-
lô – Morada do Sol, Passeio 
das Águas e Portal Shopping e 
Praça da Bíblia). Os documen-
tos continuam sendo recebidos 
por tempo indeterminado nes-
tes locais e, também, na sede 
da Agehab. Os interessados 
também podem anexar a do-
cumentação em formato PDF 
sem precisar sair de casa, dire-
tamente pelo site www.agehab.
go.gov.br. A lista de convocação 
para entrega do benefício é dis-
ponibilizada no mesmo site.
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Agehab entrega escrituras a famílias

O Governo de Goiás, 
por meio da Agên-
cia Goiana de Ha-

bitação (Agehab), entrega 
nesta quarta-feira (29/12), 
a partir das 8h30, escri-
turas para 60 famílias de 
Itumbiara, moradoras da 
Vila Mutirão. A entrega 
será realizada, entre outras 
ações da administração 
estadual na cidade, no Te-
atro Municipal Maria Pires, 
com presença do governa-
dor Ronaldo Caiado.

No evento, a diretora 
de Desenvolvimento Ins-
titucional e Cooperação 
Técnica da Agehab, Pris-
cilla Tejota, vai representar 
o presidente da Agência, 
Pedro Sales, e acompanhar 

os atendimentos.
O governador Ronal-

do Caiado explica que a 
regularização fundiária 
urbana é uma das prio-
ridades do Estado entre 
as políticas de habitação, 
especialmente por dar 
garantia e segurança para 
quem já tem onde morar, 
mas até então não conse-
guiria comprovar a pro-
priedade. “Minha luta tem 
sido grande, mas nada é 
mais gratificante do que a 
alegria de quando se en-
trega uma escritura para 
uma pessoa que aguarda 
há tantos anos. Eu en-
frento qualquer máfia no 
Estado para dar seguran-
ça às pessoas”, salienta.

Segundo o presidente 
Pedro Sales, o esforço é 
para que a regularização 
fundiária avance em todo 
o Estado por determi-
nação do governador. “O 
processo de regulariza-
ção envolve várias etapas 
e parceiros. O governador 
determinou que o maior 
número possível de fa-

mílias tenha sua escritu-
ra na mão e que isso se 
repita em todos os cantos 
do Estado”, destaca. No 
período de três anos da 
gestão estadual, o pro-
grama de regularização 
fundiária do Estado teve 
abertura de novas frentes 
de trabalho e a entrega 
de mais de 3.700 escritu-

ras gratuitamente.
Já foram beneficiadas 

com escrituras famílias 
de 12 municípios. Cerca 
de outras 2.600 escritu-
ras estão em andamento 
para entrega às famílias, 
totalizando um atendi-
mento de mais de 6.400 
escrituras até o momento.

O investimento, autori-

zado pelo governador Ro-
naldo Caiado, é de R$ 15 
milhões, recursos pro-
venientes do Fundo de 
Proteção Social do Es-
tado de Goiás (Protege). 
“Uma família sem uma 
casa não tem estabili-
dade, não tem um porto 
seguro, não tem acolhi-
mento”, assinala Caiado.

entre benefícios entregues pelo 
Governo de Goiás na cidade estão 
60 escrituras para famílias que 
vivem na Vila mutirão. A iniciativa 
faz parte do programa Pra Ter 
onde morar – escritura, que 
promove a regularização fundiária 
em moradias construídas em 
áreas de domínio do estado
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Já foram beneficiadas com escrituras famílias de 12 municípios. Cerca de outras 2.600 escrituras estão em andamento para entrega às famílias

meiO ambiente

Semad alerta para segurança nas barragens

Em meio ao período chu-
voso e acumulado em al-
gumas regiões do Estado 
acima da média, impor-
tante observar medidas 
que garantem a integri-
dade das barragens e, so-
bretudo, a segurança dos 
proprietários e pessoas 
próximas a esse tipo de 
empreendimento.

Em algumas situações, as 
cheias que chegam ao re-
servatório são bastante su-
periores às cheias regulares 
para as quais as barragens 

foram projetadas, levan-
do a uma ocupação quase 
completa do vertedouro, 
correndo-se o risco de gal-
gamento da barragem.

Trata-se de uma situ-
ação de emergência em 
potencial e que deve ser 
tratada com muita serie-
dade. Do ponto de vista da 
operação da barragem, o 
empreendedor deve:

Ler e registrar o nível 
d’água do reservatório. Iso-
lar o acesso à barragem 
logo que o nível da água 

ultrapassar o nível máximo.
Abrir 100% a tomada 

d’água e a descarga de 
fundo sempre que esta 
constitua uma estrutura 
independente.

Observar e acompanhar 
a descarga pelo vertedouro, 
com o objetivo de detectar 
o galgamento de muros 
laterais, a erosão do canal 
quando não revestido, as 
condições do escoamento 
na bacia de dissipação, na 
zona a jusante do vertedou-
ro e junto ao pé de jusante 

da barragem, e a obstrução 
por detritos flutuantes ou 
por deslizamento de terras 
pelo vertedouro.

Retornar a tomada 
d’água e a descarga de fun-
do para seu padrão de aber-
tura após o encerramento 
da situação de cheia.

Inspecionar o vertedou-
ro, o canal de restituição 
do vertedouro, da tomada 
d’água e da descarga de 
fundo e o pé de jusante da 
barragem após o término 
do evento de cheia, visan-

do a identificar problemas 
estruturais ou obstruções 
que devem ser corrigidos 
antes da próxima cheia, na 
primeira oportunidade, o 
mais rápido possível.

Importante
Cheias excepcionais 

podem causar também 
impactos significativos à 
população residente rio 
abaixo. Portanto, no caso 
de existência de moradias 
ou áreas industriais ao 
longo de 10 km rio abaixo, 

logo que o nível da água 
no reservatório ultrapassar 
o nível máximo, o empre-
endedor deve: – Avisar a 
Coordenadoria de Defesa 
Civil do município.

Avisar a população re-
sidente ao longo da calha 
do rio sobre a passagem 
da cheia, orientando-os 
a ficar de prontidão para 
eventual evacuação ou re-
moção de pertences.

Avisar o proprietário da 
primeira barragem situada 
rio abaixo, caso existente.
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Trata-se de uma situação de 
emergência em potencial e que deve 

ser tratada com muita seriedade

Importante observar medidas que 
garantem a integridade das barragens e, 
sobretudo, a segurança dos proprietários 
e pessoas próximas a esse tipo de 
empreendimento. em algumas situações, 
as cheias que chegam ao reservatório são 
bastante superiores às cheias regulares para 
as quais as barragens foram projetadas
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emergência em potencial e que deve 
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Prefeitura realiza 53 cirurgias dos 67 
aptos durante Maratona Bariátrica

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio do 
Instituto Muni-

cipal de Assistência à 
Saúde dos Servidores de 
Goiânia (Imas), realizou 
53 cirurgias das 67 pes-
soas aptas desde o dia 
30 de setembro, quando 
iniciou a Maratona Bari-
átrica. A meta é zerar a 
fila até 31 de dezembro.

Do total de pacientes 
aptos, 14 pessoas tiveram 
que remarcar suas cirur-
gias para janeiro de 2022 
em razão de problemas 
de saúde, como dengue, 
Covid-19 ou sequelas 
pós-Covid. A Maratona 
das cirurgias bariátricas 
foi coordenada pela Pre-
feitura de Goiânia por in-
termédio do IMAS.

O objetivo da Prefeitu-
ra é zerar o déficit exis-
tente para que as pessoas 
com cirurgias bariátricas 
marcadas não sofressem 
com demandas de fila. 
Nesse sentido, o prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz, 
autorizou o Imas a fazer 
da cirurgia bariátrica pro-

cedimento de rotina.
As cirurgias contaram 

com envolvimento de 
quatro hospitais e seis 
médicos auxiliados por 
equipes multidisciplina-
res, que acompanharam 
os pacientes desde a so-
licitação ao acompanha-
mento psicológico antes, 
durante e após a cirurgia.

As cirurgias bariá-
tricas, custeadas pela 
Prefeitura custaram em 
torno de R$ 20 mil cada 
uma. Além disso, o Insti-
tuto arcou com honorá-
rios médicos, anestesias, 
materiais cirúrgicos e 
serviços hospitalares.

“O Imas também vai 
pagar uma cirurgia re-
paradora para cada um 
desses pacientes. Tem, 
ainda, os custos com 
medicamentos em geral. 
Ou seja, é uma força ta-
refa desta gestão, uma 
diretriz do nosso prefei-
to Rogério Cruz para que 
fizéssemos esta ação. 
Esses pacientes aguar-
davam desde março de 
2020 por essas cirur-

gias”, afirma o presiden-
te do Imas, Júnior Café.

O prefeito Rogério 
Cruz lembra que a pan-
demia de Covid-19 re-
sultou na interrupção 
de tratamentos médicos, 
ocasionando sofrimento 
às pessoas. “Este é um 

grande esforço da nossa 
administração, do novo 
Imas, para zerar a fila de 
espera. Temos muitos de-
safios a vencer no Imas, 
mas, com compromisso 
e empenho prestaremos 
um atendimento de exce-
lência aos mais de 80 mil 

segurados do Instituto”, 
reforça o prefeito.

As cirurgias foram en-
cerradas nesta segunda-
-feira (27/12). As 14 pes-
soas que remarcaram 
o procedimento para 
janeiro de 2022 têm o 
atendimento garantido. 

Desde o início da mara-
tona bariátrica, dezenas 
de pessoas entraram 
com processo de solici-
tação do procedimento 
no IMAS. Todos serão 
atendidos como cirurgia 
eletiva de rotina, evitan-
do assim, fila de espera.

restante remarcou intervenção 
para janeiro de 2022 em razão de 
contratempo com a própria saúde Di
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O objetivo da Prefeitura é zerar o déficit existente para que as pessoas com cirurgias bariátricas marcadas não sofressem com demandas de fila

programa de distribuição de renda

Mães de Senador Canedo são beneficiadas 
com cartão do Programa Mães de Goiás

O benefício injetará cerca 
de 450 mil reais na eco-
nomia da cidade. O auxí-
lio mensal atenderá mães 
com filhos de 0 a 6 anos. 
Em Senador Canedo, as 
mães contempladas foram 
selecionadas pelo Cadas-
tro Único do Governo Fe-
deral e a convocação foi 
realizada pela Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e Cidadania – SE-
MASC. Foi executada uma 
força tarefa para que todas 

as selecionadas pudessem 
comparecer ao evento.

O programa atende to-
dos os 246 municípios goia-
nos com o objetivo de rea-
lizar transferência de renda. 
O governador Ronaldo 
Caiado, falou sobre a impor-
tância de emancipar essas 
famílias com benefícios que 
auxiliam o indivíduo a sair 
da pobreza. “São ações que 
nós chamamos de trans-
ferência de renda. Temos 
também outro programa 

onde são destinados cem 
reais para alunos do ensino 
médio, para que eles conti-
nuem estudando” disse.

“Esse auxílio chega em 
boa hora em Senador Ca-

nedo. Passamos por  mui-
tas dificuldades e aqui na 
cidade não é diferente. 
Essa união entre estado 
e município acaba bene-
ficiando ainda mais as fa-

mílias da cidade”, disse o 
prefeito Fernando Pellozo.

Moradora do setor São 
Francisco, a auxiliar de 
cozinha, Keytila Reis Nas-
cimento, saiu de casa às 
5:40h para não perder a 
oportunidade de receber 
o auxílio que irá comple-
mentar a renda de um sa-
lário mínimo usado para 
criar os cinco filhos. “Vai 
me ajudar muito, a despe-
sa é muito grande, mesmo 
trabalhando a gente passa 
por dificuldades, está tudo 
muito caro” explicou.

Mães de Goiás
Lançado no dia 9 de 

agosto, o Mães de Goiás 
é um programa de distri-
buição de renda instituí-

do pelo Governo de Goiás 
para atender a cerca de 
100 mil famílias com filhos 
de até seis anos de idade. 
O auxílio é de R$ 250 por 
mês e terá um aporte to-
tal de R$ 219 milhões, por 
meio do Fundo de Prote-
ção Social do Estado de 
Goiás (Protege Goiás). 

As famílias contempla-
das terão direito ao novo 
benefício do Governo de 
Goiás por meio de um ca-
lendário progressivo, que 
incluirá todas as benefici-
árias em até 10 meses. As-
sim, aproximadamente 10 
mil famílias serão benefi-
ciadas por mês. O progra-
ma utiliza a base de dados 
do Cadastro Único do Go-
verno Federal (CadÚnico).
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Ronaldo Caiado, falou sobre a importância de emancipar essas 
famílias com benefícios que auxiliam o indivíduo a sair da pobreza

Foi realizado no ginásio do Colégio 
estadual Pedro Xavier Teixeira, a entrega 
de 1.335 cartões do programa mães de 
Goiás, na cidade de Senador Canedo



6 quarta-feira, 29 de dezembro de 2021governo

governo Do eSTADo

Força-tarefa leva alimentos 
para os afetados pelas chuvas

o Governo de Goiás, 
por meio da Orga-
nização das Volun-

tárias de Goiás (OVG), Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS), Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), Agên-
cia Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento 
Social (Seds) e Corpo de 
Bombeiros, está levando 
alimentos para moradores 
das comunidades quilom-
bolas do Vão das Almas, 
Vão do Moleque e do Rio 
Bonito, em Cavalcante, no 
Nordeste de Goiás.

Cerca de 400 famílias 
que vivem nessas localida-
des foram afetadas pelas 
fortes chuvas que caíram 
no município, provocaram 
alagamento e destruíram 
pontes, deixando muitos 
desabrigados e isolados.

A operação vai distribuir 
600 cestas básicas e 600 co-
bertores da OVG às famílias 
afetadas pelas chuvas. Os 
donativos saem de Goiânia 
nesta terça-feira (28/12). 
“Temos uma base do Go-
verno de Goiás em Teresina, 
de onde vão sair todas as 
cestas de alimentos e co-
bertores para as outras ci-
dades”, explica o secretário 
de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Tiago Men-
donça – que acompanhou o 
processo de embarque dos 
donativos nos caminhões. 
“Também estamos em con-
tato com os prefeitos para 
providenciar um local para 
as famílias desabrigadas, 
vamos dar a assistência ne-
cessária para que elas pos-
sam superar este momento 
de dificuldade”, acrescenta.

Segundo o presidente 

da Agência Goiana de As-
sistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater), Pedro Le-
onardo, o caminhão com 
donativos terá de passar 
por Luís Eduardo Maga-
lhães, na Bahia, para che-
gar ao município de Teresi-
na de Goiás. “A expectativa 
é que as cestas e cober-
tores cheguem a Teresina 
até, no máximo, amanhã 

(quarta, 29/12) de manhã, 
quando deve ser iniciado o 
deslocamento dos donati-
vos para as comunidades 
afetadas pelas chuvas”, in-
forma. Por conta da dificul-
dade de acesso, boa parte 
das doações será levada 
de barco até as famílias.

Combate à fome
As cestas básicas des-

tinadas às famílias qui-

lombolas fazem parte da 
Campanha de Combate à 
Propagação do Coronaví-
rus. Lançada em março de 
2020, a ação já alcançou a 
marca de mais de 1 milhão 
de kits de alimentos distri-
buídos. As doações bene-
ficiaram famílias dos 246 
municípios goianos, inclu-
sive aquelas que vivem 
em assentamentos rurais e 
comunidades quilombolas.

Cerca de 400 famílias foram afetadas 
pelas fortes chuvas que caíram no 
município de Cavalcante, provocaram 
alagamento e destruíram pontes, 
deixando muitos desabrigados e 
isolados. Cobertores e donativos serão 
entregues, nos próximos dias, em 
operação na região com a presença de 
equipes da Secretaria de Agricultura, 
emater, Seds e Corpo de bombeiros
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A operação vai distribuir 600 cestas básicas e 600 cobertores da OVG às famílias afetadas pelas chuvas nas 
comunidades quilombolas do Vão das Almas, Vão do Moleque e do Rio Bonito, em Cavalcante, no Nordeste de Goiás

economiA

Gestão da folha economiza mais de R$ 100 mi em 2021

Auditoria de óbitos de ser-
vidores, devolução de fun-
cionários de empresas com 
disposições irregulares, in-
vestimento em tecnologia, 
parametrização do sistema 
responsável pela folha de 
pagamento. Estas são algu-
mas das ações empreendi-
das da Secretaria da Admi-
nistração (Sead) buscando 
a otimização dos gastos na 
máquina pública. A partir 
delas e de outras medidas 
para o controle da folha, o 
Governo de Goiás conse-
guiu economizar, somente 

em 2021, mais de R$ 103 
milhões. 

Com a utilização desses 
instrumentos de controle, 
já tinham sido poupados R$ 
196 milhões nos dois pri-
meiros anos da atual gestão 
do Estado. A cifra economi-
zada, no total, supera os R$ 
300 milhões. “Essa é mais 
uma evidência da política 
assertiva do governador no 
que se refere ao zelo com os 
recursos públicos, mérito de 
uma atuação que tem por 
base o equilíbrio, a racio-
nalidade e o compromisso 

com os interesses maiores 
da população”, avalia o se-
cretário da Administração, 
Bruno D’Abadia. 

Para alcançar esses re-

sultados, o governador 
Ronaldo Caiado tem dado 
total liberdade para que 
a Sead adote os procedi-
mentos necessários, como 

estabelecimento de ampla 
conferência interna na folha 
de pagamento dos servido-
res estaduais, por exemplo, 
com propósito de identificar 

e eliminar distorções. 

Concursos
O resultado efetivo das 

ações adotadas pela Admi-
nistração no controle e na 
otimização das despesas 
com pessoal é um dos ele-
mentos que possibilitaram 
a projeção da realização 
de concursos públicos para 
contratação de servidores. 
Em outubro, o governador 
Ronaldo Caiado anunciou 
que o Estado pretende rea-
lizar pelo menos sete certa-
mes em 2022, com a aber-
tura de aproximadamente 
2 mil vagas. Seleções para 
áreas da Segurança Pública, 
para a Sead e para a Agên-
cia Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra) já ti-
veram autorização assinada 
e serão realizadas no decor-
rer do próximo ano.
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Com a utilização de instrumentos de controle, já se poupou R$ 196 milhões nos dois primeiros 
anos da atual gestão do Estado. A cifra economizada, no total, supera os R$ 300 milhões

Ações implementadas pela Secretaria 
da Administração (Sead) para a redução 
das despesas, desde 2019, resultaram 
em economia de r$ 300 milhões aos 
cofres públicos até o momento
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Noite de réveillon terá 100% 
de ocupação em grandes hotéis

alguns dos principais 
hotéis da cidade do 
Rio de Janeiro es-

tão com todos os quartos 
reservados para a noite de 
réveillon. Segundo levan-
tamento divulgado ontem 
(27) pelo Rio Convention 
& Visitors Bureau com 
seus 50 hotéis associa-
dos, a ocupação média no 
dia 31 de dezembro é de 
100%. No período acumu-
lado entre 30 de dezembro 
de 2021 e 2 de janeiro de 
2022, o percentual está em 
75%, mas ainda deve subir.

O Rio Convention & 
Visitors Bureau é uma 
fundação privada sem 
fins lucrativos que atua na 
promoção do turismo na 
capital fluminense e con-
grega estabelecimentos 
variados, incluindo bares, 
restaurantes, shoppings, 
organizadores de even-
tos, entre outros. Entre os 
50 hotéis associados, a 
maioria situa-se na Zona 
Sul ou na Barra da Tijuca. 
Entre eles, estão os das re-
des Íbis, Mercure, Novotel, 

Hilton e Sofitel. Também 
fazem parte tradicionais 
estabelecimentos de luxo 
como o Copacabana Pa-
lace, em Copacabana, e o 
Fasano, em Ipanema.

Uma pesquisa mais 
ampla da hotelaria cario-
ca será divulgada nesta 
quarta-feira (29) pelo Sin-
dicato dos Meios de Hos-
pedagem do Município 
do Rio de Janeiro (Hotéis 
Rio). O último levantamen-
to da entidade, do dia 17 
de novembro, apontava 
para 86% dos quartos re-
servados na noite do ré-
veillon. Ipanema e Leblon, 
com 92,19%, lideravam o 
ranking das regiões mais 

procurados, acompanha-
dos de perto por Leme e 
Copacabana, com 87,83%, 
e por Barra da Tijuca e São 
Conrado, com 86,25%. Em 
seguida, vinham Flamengo 
e Botafogo com 84,01% e 
o Centro com 77,17%.

Os números apontam 
para um cenário comple-
tamente distinto do ano 
passado, quando o turismo 
sofreu os efeitos da pan-
demia de covid-19. Com 
a tradicional festa de ré-
veillon suspensa em 2020, 
a ocupação dos hotéis do 
Rio de Janeiro registrou 
uma taxa média de ocu-
pação de 57% entre os 
dias 31 de dezembro e 2 

de janeiro. Nos bairros de 
Copacabana e Leme, os 
mais afetados pela que-
da, só 46% dos quartos 
foram reservados.

Neste ano, os shows con-
tinuam suspensos, mas os 
turistas poderão acompa-
nhar a tradicional queima 
de fogos em dez pontos da 
cidade. A atração foi con-
firmada há pouco mais de 
duas semanas. Em Copaca-
bana, o espetáculo pirotéc-
nico irá durar 16 minutos.

Embora especialistas 
preguem cautela com as 
festas de fim de ano, a 
prefeitura sustenta possuir 
um protocolo seguro num 
momento em que a cidade 

registra uma melhora no 
cenário epidemiológico. O 
painel público de infor-
mações sobre a covid-19 
registra que 17 pessoas 
estão internadas e 80,3% 
da população vacinada 
com as duas doses ou 
com a dose única.

Na semana passada, 
porém, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde confirmou 
o primeiro caso importado 
da variante Ômicron, cujos 
efeitos incertos têm preo-
cupado autoridades sani-
tárias em todo o mundo. 
A cidade enfrenta também 
um surto de gripe, que 
pode ser prevenida com 
as mesmas ações adotadas 

contra a covid-19.
Algumas medidas para 

impedir aglomerações 
foram definidas pela pre-
feitura: ônibus e vans 
fretados não poderão en-
trar na cidade a partir de 
meia-noite do dia 30 de 
dezembro, a frota regular 
de transporte público não 
ganhará reforço e o esta-
cionamento nas ruas de 
Copacabana ficará proibi-
do. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) tem feito apelos à 
população pela adoção de 
medidas não farmacológi-
cas, como uso de máscaras, 
distanciamento social e hi-
gienização das mãos. 

ocupação 
prevista entre 
31 de dezembro 
e 2 de janeiro 
é de 75%
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Neste ano, os shows continuam suspensos, mas 
os turistas poderão acompanhar a tradicional 

queima de fogos em dez pontos da cidade

economia

Safra de grãos 2021/2022 tem expectativa recorde

A safra de grãos 2021/2022 
pode chegar a 291 mi-
lhões de toneladas graças 
ao entusiasmo do setor 
pelos preços e pelo bom 
desempenho da agricultu-
ra brasileira. A avaliação é 
da ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, entrevista-
da desta terça-feira (28) no 
programa A Voz do Brasil.

“São vários aspectos 
que contribuíram para que 

o produtor rural produzis-
se cada vez mais. Temos aí 
a expectativa e a estima-
tiva de uma safra recorde, 
não só com aumento de 
área, mas também com 
aumento da produção, da 
produtividade. Essa é uma 
estimativa boa”, disse.

Segundo ela, os nú-
meros podem flutuar um 
pouco para mais ou para 
menos, a depender da si-
tuação de chuvas no país. 
“Por enquanto, temos boas 
perspectivas. Temos um 
pouquinho de seca, muito 
pontual, no Rio Grande do 
Sul, no Paraná e no meu 
estado, Mato Grosso do 
Sul. No resto do país, vem 
acontecendo muito bem”.

A Voz do Brasil
A participação da titu-

lar do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento faz parte da 
série de entrevistas que 
serão veiculadas no pro-
grama A Voz do Brasil até 
o último dia do ano. Ha-
verá transmissão normal 
do programa no dia 31.

A Voz do Brasil é 
veiculada em todas as 
emissoras de radiodifu-
são brasileiras, entre as 
19h e as 22h (horário de 
Brasília), de segunda a 
sexta-feira. O programa 
também pode ser acom-
panhado pelas redes so-
ciais e pelo canal da TV 
Brasil Gov no YouTube.
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“São vários aspectos que contribuíram para que o produtor rural produzisse cada vez mais”, disse Tereza

montante pode 
chegar a 291 
milhões de 
toneladas
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Número de casos de Covid-19 da China 
cresce e Xian aumenta restrições

a cidade chinesa de 
Xian endureceu as 
restrições à circu-

lação dentro de seus li-
mites quando iniciou uma 
nova rodada de exames no 
quinto dia de um lockdo-
wn de seus 13 milhões de 
habitantes.

Xian relatou 150 casos 
novos sintomáticos do 
novo coronavírus no do-
mingo, uma ligeira queda 
em relação aos 155 do 
dia anterior, e autoridades 
alertaram que pessoas que 
desobedecerem as regras 
de circulação ou de exa-
mes podem enfrentar de-
tenção e multas.

O número de casos de 
Xian continua minúsculo 
quando comparado ao de 
muitos focos em outros 
países, mas autoridades 
impuseram restrições 
rigorosas à circulação 
para quem está na cida-
de e de partida, alinhan-
do-se a uma iniciativa 
do governo para conter 

surtos de imediato.
Autoridades não anun-

ciaram nenhuma infecção 
pela variante Ômicron do 
novo coronavírus entre 
os 635 casos confirmados 
em Xian entre 9 e 26 de 
dezembro. A China só de-
tectou um punhado de 
infecções pela Ômicron 
em viajantes estrangei-
ros e no sul do país.

Nacionalmente, a China 
relatou 162 casos sinto-
máticos no domingo, mais 

do que os 158 do dia ante-
rior. A cifra é a maior desde 
que o boletim diário ofi-
cial começou a classificar 
portadores assintomáticos 
separadamente no final de 
março do ano passado.

Desde a semana pas-
sada, os moradores de 
Xian não podem deixar 
a cidade sem permissão 
de seus empregadores 
ou das autoridades.

A partir desta segunda-
-feira, nenhum veículo 

pode circular pelas ruas, 
a não ser para controle do 
vírus ou para fins de sub-
sistência. Os violadores 
podem ser submetidos a 
até 10 dias de detenção 
policial e multas de 500 
iuanes (78,48 dólares).

Também nesta segun-
da-feira, a cidade instruiu 
os moradores a não saírem 
de casa a menos que este-
jam fornecendo amostras 
para uma nova rodada mu-
nicipal de exames. Pessoas 

de áreas sob risco menor 
poderão sair para com-
prar itens necessários se 
tiverem exames negativos, 
disse o governo municipal.

As pessoas que se re-
cusarem a seguir as re-
gras durante a realização 
de exames, que incluem 
ficar a 1 metro de distân-
cia uma das outras nas 
filas, também estão sujei-
tas a detenção e multas, 
informou a polícia.

Xian ainda lançou uma 

campanha de desinfecção 
de âmbito municipal, acio-
nado agentes que borrifam 
soluções que matam pató-
genos em ruas e edifícios.

Dongyan Jin, virologista 
da Universidade de Hong 
Kong, disse que a desinfec-
ção em massa de áreas e 
superfícies ao ar livre pa-
rece desnecessária, dado 
o risco baixo de pessoas 
contraírem covid-19 neste 
locais com tão poucas pes-
soas fora de casa.

Xian relatou 
150 casos novos 
sintomáticos 
da doença
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O número de casos de Xian 
continua minúsculo quando 

comparado ao de muitos 
focos em outros países
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Biden sanciona pacote de US$ 770 bi para a Defesa

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, sancio-
nou o Ato de Autorização 
de Defesa Nacional, ou 
NDAA, na sigla em inglês, 
para o ano fiscal de 2022, 
que autoriza investimen-
tos de 770 bilhões de 
dólares em Defesa, anun-

ciou a Casa Branca. 
“O Ato oferece bene-

fícios vitais e intensifica 
o acesso à Justiça para 
funcionários militares e 
suas famílias, e inclui au-
toridades essenciais para 
apoiar a Defesa Nacional 
do nosso país”, disse Bi-
den em nota após sancio-
nar o projeto em lei.

O NDAA é observado 
de perto por uma ampla 
faixa de setores da in-
dústria e outros interes-

sados, já que é um dos 
únicos grandes projetos 
a se tornar lei a cada 
ano, e por abordar uma 
ampla gama de ques-
tões. O NDAA é aprova-
do em lei todos os anos 
há seis décadas. 

Autorizando de cerca 
de 5% de investimentos a 
mais para os militares em 
relação ao ano passado, 
o NDAA do ano fiscal de 
2022 é um compromisso 
fruto de negociações in-

tensas entre democratas 
e republicanos do Se-
nado e da Câmara após 
impasses em relação a 
políticas relacionadas à 
Rússia e à China. 

O projeto inclui um au-
mento de salário de 2,7% 
para tropas e mais com-
pras de aeronaves e em-
barcações para a Marinha, 
além de estratégias para 
lidar com ameaças geo-
políticas, especialmente 
da Rússia e da China. 
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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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futebol

Vai começar a maior competição 
de garotos do futebol mundial

Por Luiz Ademar 
TV Brasil e da Rádio Nacional 

o calendário do fu-
tebol brasileiro 
começa logo nos 

primeiros dias de janei-
ro. Trata-se da tradicional 
Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior, com 128 clubes 
participantes de todos os 
Estados, e mais de três mil 
jogadores buscando um 
sonho no mundo da bola.

A Copinha, como é ca-
rinhosamente conhecida 
por ter garotos de até 20 
anos em ação, será reali-
zada em 32 sedes espa-
lhadas entre o interior 
de São Paulo, Grande 
São Paulo, Grande ABC e 
Capital. Começa no dia 2 
e vai até 25 de janeiro, 
data do aniversário da 
cidade de São Paulo.

Na primeira fase, os ti-
mes se enfrentam dentro 
de cada um dos 32 grupos, 
com quatro equipes cada, 
em um total de três parti-
das para cada um dos 128 
participantes. Classificam-
-se para a segunda fase 

os dois primeiros colo-
cados de cada chave, em 
total de 64 times. A par-
tir daí a competição vira 
mata-mata até a final.

Após ser cancelada em 
2021 por causa da pan-
demia de covid-19, a Co-
pinha volta em 2022 com 
a corda toda. E respeitan-
do todos os protocolos de 
saúde. Todos os jogos se-
rão transmitidos ao vivo 
nas plataformas da inter-
net da Federação Paulis-
ta de Futebol (Paulistão 
Play e Eleven), no YouTu-
be, além de emissoras de 
TV aberta e fechada. Uma 
festa da molecada!

A maior competição do 
futebol mundial na cate-
goria Sub 20 terá 10 clu-
bes do Norte, 12 do Sul, 
10 do Centro-Oeste, 13 
do Sudeste e 27 do Nor-
deste. De São Paulo, local 
da competição, teremos 
56 representantes, das 
quatro principais divisões 
do futebol paulista.

Na Copinha teremos 
todos os clubes tradicio-
nais, gigantes, com grande 

estrutura, inúmeros títulos 
na categoria e facilidade 
para revelar novos talen-
tos. Mas, a maioria das 
equipes, não tem recursos 
financeiros sequer para 
viajar de avião para São 
Paulo. Chegam de lugares 
distantes, viajando de ôni-
bus por três ou quatro dias, 
passando o Ano Novo em 
trânsito, em busca de um 
sonho. Uma oportunidade 
única para garotos vinga-
rem no mundo da bola.

Aliás, o sonho dos garo-
tos, independente da cami-
sa que vestem, claro, é sair 

do time Sub 20 para vingar 
no futebol profissional. De-
pois, quem sabe, virar uma 
revelação, assinar contra-
tos milionários e mudar o 
padrão de vida da família. 
O sucesso repentino que o 
futebol pode proporcionar.

Muitos dos clubes parti-
cipantes não têm calendá-
rio nacional em suas equi-
pes profissionais. Exemplos: 
Andirá-AC, Bragantino-PA, 
Taquarussu-TO, Santana-
-AP, Concórdia-SC, Rondo-
niense-RO, União ABC-MS, 
Aster-ES, Serranense-MG, 
Assu-RN, Canaã-BA, Cha-

padinha-MA, Desportiva 
Aliança-AL, Falcon-SE, 
Perilima-PB e Petrolina-PE, 
Mixto-MT, entre outros.

De São Paulo também 
temos clubes que não dis-
putam nenhuma divisão 
do futebol brasileiro. O 
maior exemplo é a tradi-
cional Portuguesa, a Lusa, 
do Canindé, que já revelou 
grandes talentos para o 
futebol brasileiro na Copi-
nha, como o saudoso De-
ner. Em 2022, o time não 
disputará sequer a Série D 
no profissional. Mas exis-
tem outros clubes tradicio-

nais na mesma situação, 
como o paulista Juventus, 
da cidade de Jundiaí, que 
já foi campeão da Copa 
do Brasil, XV de Piracica-
ba e o Comercial, de Ri-
beirão Preto.

Em São Paulo também 
teremos clubes novos, en-
gatinhando nas categorias 
de base, e com planos ou-
sados para o profissional. 
Por exemplo, o Ibrachina, 
criado por empresários 
para fortalecer a integra-
ção entre os povos do Bra-
sil e da China, com sede no 
bairro da Mooca, ao lado 
do tradicional Juventus.

Tem também o União 
Futebol Clube, primeira 
equipe da cidade de Iacan-
ga, fundado no dia 2 de de-
zembro de 2019, que ainda 
não está no futebol profis-
sional, mas vem investin-
do alto na base. Ou o SKA 
Brasil, da cidade de Santa-
na do Parnaíba, que recen-
temente foi fundado por 
empresários chineses em 
parceria com o ex-jogador 
Edmilson, que brilhou no 
São Paulo, no futebol eu-
ropeu e foi tetracampeão 
na Seleção Brasileira. 
Hoje ele é empresário do 
mundo da bola e vem in-
vestindo nesse novo time.

A Copinha começa em 2 de janeiro, 
com 128 times de todo o brasil
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O primeiro dos grandes a entrar em campo será o Atlético-MG. Em Lins, dia 2 de janeiro, às 20h45
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