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alego

Virmondes Cruvinel, avalia 2021 como um
ano difícil e destaca gestão de Lissauer Vieira

“D

iante desse cenário em que
foi registrado
um maior número de mortos nos primeiros meses e
com centenas de milhares
de pessoas passando fome,
o Cidadania entendeu que
esse foi um ano de procurar manter a união entre
os Poderes em todas as
esferas para ajudar o País
a retomar o bom caminho”,
considerou.
Cruvinel também abordou a atual gestão da Casa
de Leis e afirmou que “a
Mesa Diretora está desenvolvendo um dos trabalhos mais consistentes
de valorização da imagem
do Legislativo perante a

sociedade”.
Na visão do parlamentar, “a atuação da Alego,
envolvendo todos os servidores e parlamentares,
vem sendo importantíssima na retomada de Goiás
diante do caos instalado
pela pandemia”, pontuou.
Para Virmondes, “uma
parte significativa desse
sucesso se deve à seriedade e à competência do
presidente Lissauer Vieira.
Ele comanda uma gestão transparente, aberta
à participação de todos e
focada na valorização profissional dos servidores da
Casa”.
Ao tratar do avanço no
resgate da autonomia po-

lítica e financeira do Parlamento estadual em relação ao Poder Executivo,
Cruvinel avaliou ser essa
uma exigência de todos
os parlamentares, desde o
primeiro momento dessa
Legislatura. “A autonomia
política e financeira foi um
dos pilares no consenso
que elegeu a atual Mesa
Diretora”, afirmou. E prosseguiu ao dizer que, “atualmente, a Alego é muito
mais respeitada em sua
independência diante de
outros Poderes. É mais um
legado dessa gestão”.
No que tange ao progresso na convivência e
no diálogo político entre
as bancadas governistas

Maykon Cardoso

Líder do Cidadania no Parlamento de Goiás, o deputado
Virmondes Cruvinel faz balanço de 2021, como um ano
desafiador, marcado pela segunda onda de covid-19,
com alto registro de mortes e pelo enfrentamento
à uma crise econômica causada pela pandemia e
aprofundada pela suspensão do auxílio emergencial

De acordo com Virmondes, a conclusão da nova sede da Assembleia Legislativa, instalada ao lado
do Paço Municipal, irá contribuir para melhorar o desempenho das atividades parlamentares

e de oposição, Virmondes
ressaltou que, “até pela
minha conduta pessoal,
sempre pautei a atuação
parlamentar pelo caminho
da articulação e do consenso”. Para o deputado,
“boa convivência, diálogo
e respeito pelas opiniões
divergentes são condições imprescindíveis para
a construção de soluções
legislativas que são solicitadas pela sociedade.

Nosso partido, o Cidadania, também tem tradição
de respeito à democracia.
No geral, entendo que
houve avanço, sim. A pandemia, como disse antes,
foi um fator que estimulou
a busca maior pelo entendimento”, reiterou.
De acordo com Virmondes, a conclusão da
nova sede da Assembleia
Legislativa, instalada ao
lado do Paço Municipal, irá

contribuir para melhorar o
desempenho das atividades parlamentares. “Não
tenho a menor dúvida de
que a nova sede vai melhorar o desempenho da
Alego. Além de ter um espaço adequado para todas
as ações, tanto no plenário,
salas de comissões e gabinetes, agora a sociedade
passará a ter um local importante para vivenciar a
democracia”, salientou.

participar. Além de escolher e votar certo, tem
de acompanhar os mandatos. Cobrar o que cada
político vai fazer. Saber
se ele vai corresponder
às expectativas das urnas”, orientou.
Para o próximo ano,
Virmondes espera que
o Cidadania continue
sensível e sintonizado

com os anseios da população. “É preciso respeitar o ambiente para
a discussão interna e
valorizar os agentes que
fortalecem o partido. No
ano de eleições gerais
é preciso estar atento
ao programa partidário
e trabalhar para consolidar nossa trincheira”,
complementou.

Perspectivas
Ao tratar das perspectivas para 2022, Cruvinel
avalia que, por se tratar
de um ano eleitoral, com
uma grande parcela dos
atuais
parlamentares
em busca da reeleição,
seja possível compatibilizar o trabalho em Plenário com as visitas ao
interior. “Conciliar as atividades na Casa e man-

ter o contato com suas
bases é possível, principalmente para aqueles
que sempre mantiveram a proximidade com
suas bases nos municípios”, assinalou.
“Nossa agenda, por
exemplo, nunca parou
aos finais de semana. Estamos sempre próximos
das cidades para trazer

as demandas para a Alego e para o Executivo”,
completou Virmondes.
Já ao fazer um paralelo entre a crise
econômica e o trabalho na busca do voto,
o parlamentar ressalta
que, “nós, que sempre
fizemos campanha com
pouquíssimos recursos
econômicos, não temos

medo da crise”.
Em sua avaliação,
Cruvinel ressalta que
a preocupação é com o
sentimento do eleitor,
“já que uma crise grave como essa é sempre
um motivo para críticas. Costumo pedir, em
nossas reuniões, que o
eleitor não desanime
da política. Ele tem de

Marcelo Silva

câmara de aparecida de goiânia

André Fortaleza sai em
defesa de Rogério Cruz

Líder do legislativo ainda elogiou o trabalho que vem sendo realizado na capital

O Presidente da Câmara
Municipal de Aparecida
de Goiânia, André Fortaleza, repudia e discorda das
críticas que um representante do magistrado goiano proferiu ao Prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz, que
recentemente foi diagnosticado com Covid-19.
Segundo o Presidente
do Legislativo Aparecidense, Rogério tem realizado um excelente traba-

lho na gestão da cidade e
ressalta que, mesmo tendo assumido o mandato
em condições reconhecidamente desfavoráveis,
conseguiu proporcionar
no ano de 2021 avanços
relevantes para a capital
goiana, como no campo
social, com o Renda Família, o IPTU Social, o Renda
Família +Mulher. Também temos que destacar
o avanço na campanha

de vacinação contra a
Covid-19, inclusive com
a inauguração da vacinação itinerante, dentre
outras ações.
Por fim, André Fortaleza concluiu que acredita
que os Poderes precisam
trabalhar em harmonia, de
forma que suas contribuições para sociedade sejam
mais eficientes, mas claro
que não de forma que remeta à submissão.
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atendimento ao cidadão

Programa da gestão Caiado, Expresso já
contabiliza mais de 300 mil atendimentos

N

ovidade no atendimento ao cidadão
lançada em 2021
pelo Governo de Goiás, o
programa Expresso consolidou a política de universalização da oferta de serviços,
ampliando o acesso dos
goianos aos atendimentos
por meio de plataformas
digitais. Desde maio deste ano, 436 mil pessoas já
acessaram uma de suas ferramentas: o portal expresso.
go.gov.br, o aplicativo “Expresso Goiás” e os terminais
de autoatendimento. No
total, foram realizados 300
mil atendimentos nos ambientes virtuais.
Já estão disponíveis, nas
diferentes ferramentas do
Expresso, mais de 90 serviços estaduais. O objetivo
é alcançar número cada
vez maior de atendimentos
digitalizados. Para isso, as
Secretarias de Estado da
Administração (Sead) e de
Desenvolvimento e Inova-

ção (Sedi) têm atuado em
oficinas e reuniões com os
diferentes órgãos governamentais visando a transformação do que é ofertado
aos cidadãos.
Secretário da Administração, Bruno D’Abadia
avalia que o programa tem
cumprido o papel de aproximar Estado e cidadão, que,
até pouco tempo, não tinha
disponibilidade de atendimentos digitalizados. “Goiás
estava parado no tempo, o
cidadão precisava se deslocar, gastar tempo e recursos
para realizar determinados
serviços. A gestão do governador Ronaldo Caiado está
mudando essa realidade.
Investir em tecnologia é
assegurar cidadania para
os mais de sete milhões de
goianos”, afirma.
O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Márcio Cesar Pereira, também
destaca o papel importante
e imprescindível da área de

Sead

Já estão disponíveis, nas diferentes
ferramentas do Expresso, mais de
90 serviços estaduais. O objetivo é
alcançar número cada vez maior de
atendimentos digitalizados. Para
isso, a Sead e Sedi atuam em com os
diferentes órgãos governamentais
visando a transformação do
que é ofertado aos cidadãos
Lançado em 2021, programa do Estado teve, durante o ano, 436 mil acessos únicos pelo site, app
e totens de autoatendimento. Ferramenta conta com mais de 90 interações totalmente digitais

Tecnologia para o programa.
“Não é apenas desenvolver,
manter e operar uma ferramenta, mas garantir a
satisfação do cidadão e a
disponibilidade dos serviços
do Estado em qualquer um
dos 246 municípios goianos. Esta é uma das marcas
do governo Ronaldo Caiado:
realizar a transformação digital do Governo de Goiás”,
ressalta Pereira.
Para o secretário-geral
de Governo, Adriano da
Rocha Lima, o programa
Expresso é uma marca da
atual gestão, que se mostra
focada em modernizar o
Estado em todas as frentes,
levando ao cidadão o acesso facilitado e desburocratizado aos serviços públicos.
“Vemos o governo promovendo uma verdadeira revolução na forma de lidar

com o cidadão, inserindo-o
definitivamente na era digital. Desenvolver um programa que agrega os serviços
públicos estaduais e ainda
permite o acesso aos federais, por meio da plataforma
Gov.br é um passo significativo que temos orgulho por
sermos o primeiro Estado a
termos dado”, explica o titular da Governadoria.

Inovação

O programa Expresso foi
desenvolvido por meio de
parceria entre a Sead, Sedi
e Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), para ampliar
e democratizar os canais
de atendimento do Estado. A finalidade é integrar
servidor, serviço e usuário,
de forma ágil e facilitada.
Esse processo começou
em 2019, quando o gover-

nador Ronaldo Caiado assinou a adesão à Rede Gov.
Br, plataforma nacional de
serviços digitais.
O Expresso foi criado,
ainda, com o objetivo de
garantir isonomia, inclusão
e aumento na capilaridade
da prestação dos serviços
públicos em Goiás e só se
tornou possível a partir
de nova proposição na legislação estadual. O modelo virtual foi instituído
pela lei 20.846/2020 e
sua implantação faz parte
do processo de modernização adotado pela atual
gestão do Estado.
Além da facilidade do
acesso pelo site e também
pelo aplicativo de celular, o
Expresso conta com totens
de autoatendimento, que
já estão nas unidades do
Vapt Vupt de Goiânia, Apa-

recida de Goiânia, Anápolis
e em mais de 10 cidades
do interior do Estado. Há
equipamentos ainda na
sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), na capital. O totem
oferece uma parcela significativa dos serviços que
estão disponíveis na web.
Em breve, os cidadãos
de 30 municípios poderão
contar também com os
balcões de atendimento
do Expresso, que serão disponibilizados por meio de
parceria com as prefeituras. Servidores municipais
realizaram
treinamento
para atuarem nos postos
de atendimento, onde vão
auxiliar os usuários no
acesso aos serviços digitais do Expresso. A intenção é contemplar também
os cidadãos com pouca familiaridade com a internet
ou que preferem buscar os
serviços in loco.

Reconhecimento

O investimento em inovação, como foi feito para
o desenvolvimento do programa Expresso, colocou
Goiás entre os sete governos que mais compartilham
evoluções na transformação
digital, segundo pesquisa
realizada pelo Conselho
Nacional de Secretários de
Administração (Consad), em
parceria com a Associação
Brasileira das Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação, e com
o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).

rodovia

Liberado tráfego em meia pista na GO-118
As obras na GO-118 vão continuar. Hoje,
mais de 30 caminhões e carretas seguem
na locomoção do material de uma pedreira
que fica em Planaltina de Goiás até o
trecho, um trajeto de 200 quilômetros
Abertura ocorre um dia
antes do previsto e funciona no sistema pare e
siga, com reforço na sinalização para segurança
dos usuários. Está permitida passagem de veículos de pequeno porte,
como motos, automóveis
de passeio, caminhonetas

e vans. Equipe da Goinfra continua no trecho
até recuperação total da
rodovia afetada pelas
tempestades que ocorrem na regiãoO Governo
de Goiás, por meio da
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
(Goinfra), acaba de libe-

rar, a partir das 14h desta quinta-feira (06/01), o
tráfego em meia pista da
rodovia GO-118, no trecho entre Alto Paraíso e
Teresina de Goiás, que
estava totalmente interditado após uma erosão
no leito da via.
Podem trafegar, no sistema para e siga, veículos
de pequeno porte – motos,
automóveis de passeio, caminhonetas e vans. A abertura parcial ocorre um dia
antes do previsto, com intensificação da sinalização
e policiamento no local.
Há uma semana, as

equipes da Goinfra executam, em regime de plantão, as obras de reforço do
talude, com a colocação de
pedras no leito que cedeu
com a força das águas das
chuvas que caem na região Nordeste do Estado
desde a semana do Natal.
Nesta quinta-feira, os
engenheiros reavaliaram
as condições da GO-118 e
decidiram pela liberação
da meia faixa. “Conseguimos estabilizar o aterro
a partir da execução dos
serviços
emergenciais.
Agora passamos para a
segunda etapa, que é a

reconstrução da rodovia”,
explica o presidente da
agência, Pedro Sales.
As obras na GO-118 vão
continuar. Hoje, mais de
30 caminhões e carretas
seguem na locomoção do
material de uma pedreira
que fica em Planaltina de
Goiás até o trecho, um trajeto de 200 quilômetros.
“O próximo passo é a
execução dos serviços de
recomposição do ponto
danificado, com a compactação do aterro, implantação de nova capa
asfáltica, sistema de
drenagem e sinalização

para a liberação total da
pista”, conta o diretor de
Manutenção da agência,
Adriano Mendes.
A região ainda está sob
chuva constante e intensa,
o que dificulta a previsão
do término total da obra.
Os operários e o maquinário da empresa contratada
pela Goinfra permanecem
mobilizados em regime
de plantão, sob a supervisão da agência, para
assegurar trafegabilidade com segurança à rota,
que é fundamental para o
acesso à região da Chapada dos Veadeiros.
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Assistência Social

Prefeitura de Goiânia realiza acolhimento
de crianças afastadas do convívio familiar
A

Prefeitura de Goiânia, por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social (Sedhs),
realiza o acolhimento de
crianças de 0 a 12 anos
afastadas do convívio
familiar por meio de
medida protetiva, que
tiveram seus direitos
violados, seja em virtude de abandono, maus-tratos, negligência ou
mesmo se o responsável
encontra-se temporariamente impossibilitado
de cumprir a função de
cuidar e proteger.
O acolhimento institucional provisório, por
meio de medida protetiva de acolhimento institucional (ECA, Art. 98), é
realizado no Residencial
Professor Niso Prego,
abrigo municipal ad-

ministrado pela Sedhs
que atualmente acolhe
20 crianças. Destaca-se como objetivo da
instituição, ações diretamente relacionadas
à garantia da proteção
integral da criança.
Secretário de Desenvolvimento Humano e
Social, Zé Antônio destaca a importância do
trabalho prestado no
espaço. “Nós sabemos a
importância desta unidade e quanto o trabalho realizado aqui por
todos os profissionais
envolvidos é importante
para essas crianças, que
precisam de amor, carinho e atenção”, afirma.
Ele destaca que são
trabalhados o desenvolvimento pessoal e social
da criança acolhida, bem
como a construção, res-

significação de valores,
expressão de sentimentos e fortalecimento
dos vínculos familiares, além do apoio técnico ao Juizado da Infância e Juventude.
“É nosso dever garantir
a dignidade e o conforto
das crianças que estão
temporariamente afastadas do convívio familiar
e são acolhidas em nosso
abrigo”, ressalta o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz.
O trabalho visa reinserir a criança na família
de origem, extensa, ou
em último caso, quando
esgotadas todas as possibilidades, a colocação da
criança em família substituta, que é a adoção. Esse
processo é coordenado
pelo juizado da Infância e
Juventude, realizado através do Cadastro Nacional.

Divulgação

Residencial Professor Niso Prego promove proteção integral
de crianças de 0 a 12 anos alvo de medida protetiva

Secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Zé Antônio destaca a importância do trabalho prestado no espaço

Turismo e Lazer
A Agência Municipal de
Turismo, Eventos e Lazer
(Agetul) prorrogou a abertura do Parque Mutirama
durante a tarde e noite
até o domingo, dia 16 de
janeiro. Segundo o presidente da Agetul, Valdery
Junior, a iniciativa proposta
pelo prefeito Rogério Cruz
visa abrir o parque todos
os dias da semana e oferecer melhor opção de lazer
durante as férias escolares.
“Recebemos
vários
pedidos, nas redes sociais e na administração
do parque para continuar com o Mutirama aberto em horário estendido.
Tanto as crianças quanto
os pais poderão visitar o
Mutirama também du-

rante a noite”, esclarece
Valdery Junior.
Durante sua abertura
no horário especial para
as festividades de Natal
e Ano Novo, o Parque recebeu quase 60 mil pessoas, em 23 dias de operação. O está aberto das
16h às 22h, desde o dia
14 de dezembro.

Decoração

“Para aqueles que ainda
não puderam contemplar
a decoração do Mutirama,
é mais uma chance, pois
até o dia 16 de janeiro o
parque continuará iluminado e com a decoração
de Natal”, explica o presidente da Agetul.
A entrada continua

gratuita com a campanha
Bilheteria Solidária. Apenas pessoas que queiram
podem doar um quilo de
alimento não perecível,
que no mês de janeiro
será destinado para o
nordeste goiano, que tem
sofrido com os impactos
das fortes chuvas.
Nesta
quinta-feira
(6/1), o Parque Mutirama
enviou um caminhão com
4 toneladas de alimentos
para Cavalcante. “Esses
alimentos foram arrecadados aqui na Bilheteria
Solidária, entre novembro
e dezembro. Agora fazemos uma mega operação
para ajudar essas famílias
que precisam tanto”, disse
Valdery Junior.

Divulgação

Mutirama continua aberto em horário especial

Recebemos vários pedidos para o parque para continuar com o Mutirama aberto em horário estendido
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Defesa Civil

Tocantins decreta situação de
emergência devido às chuvas
Corpo de Bombeiros/Governo do Tocantins

Ao menos 296
pessoas estão
desabrigadas em
todo o estado

O

governo do Tocantins decretou
situação de emergência em todo o estado devido aos estragos
causados pelas chuvas e
consequentes enchentes
e inundações. Assinado pelo governador em
exercício, Wanderlei Barbosa, o Decreto Estadual
nº 6.385 foi publicada na
noite desta quarta-feira
(5), na edição eletrônica
do Diário Oficial estadual.
O decreto permite a
dispensa de licitação para
a compra de bens e serviços necessários para aliviar os problemas, desde
que as obras possam ser
concluídas em, no máximo,
180 dias, sendo proibida a
prorrogação dos contratos.
Com a medida, a Coordenadoria de Proteção e
Defesa Civil, do Corpo de
Bombeiros, fica autorizada
a mobilizar todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta
estadual para atuarem nas
ações de resposta à situação e de reconstrução dos

Uma das cidades mais afetadas no estado é São Miguel
do Tocantins, na divisa com o
Maranhão, no norte do estado

danos provocados pela
força das águas.
O decreto também autoriza que autoridades
públicas, principalmente
os agentes da Defesa Civil,
entrem em qualquer residência ou estabelecimento a fim de prestar socorro
ou determinar a evacuação
da construção em risco.
Além disso, se necessário,
em caso de iminente perigo público, os agentes públicos poderão utilizar propriedades privadas como
bases de apoio – indenizando o dono, posterior-

mente, caso haja algum
dano ao imóvel.
Segundo Defesa Civil
estadual, as chuvas, inundações e alagamentos já
deixaram ao menos 296
pessoas desabrigadas em
todo o estado. São pessoas que tiveram que deixar suas casas e, sem ter
para onde ir, foram acolhidas em abrigos públicos. Outras 236 pessoas
desalojadas estão nas
casas de parentes, amigos, vizinhos ou em hospedagens particulares.
Uma das cidades mais

afetadas no estado é São
Miguel do Tocantins, na
divisa com o Maranhão,
no norte do estado. Até
ontem, a alta do nível
do Rio Tocantins já tinha afetado diretamente mais de 230 famílias
que vivem no município,
deixando muitas delas
desabrigadas.
“Ainda estamos avaliando a situação, mas
os estragos são grandes.
Duas pontes que ligam
povoados se romperam,
uma terceira foi praticamente levada inteira

[pelas águas] e houve
alagamento em vários
pontos da cidade devido
à cheia do Rio Tocantins”,
contou à Agência Brasil o
secretário municipal de
Administração, José Valnei Barros Monteiro.
“Em torno de 1,4 mil
pessoas foram atingidas
nas zonas urbana e rural.
Principalmente no distrito de Bela Vista, próximo à Imperatriz [MA].
Várias escolas receberam
famílias
desabrigadas,
além de igrejas e alguns
clubes. De segunda-feira

para ontem, o nível do rio
chegou a baixar um pouco, mas, hoje, já percebemos que o nível voltou a
subir. E embora não esteja
chovendo esta manhã, a
previsão é de que volte a
chover”, acrescentou o secretário, confirmando que
a prefeitura recebeu, do
governo estadual, cestas
básicas, medicamentos e
colchões para atender as
famílias atingidas. “Mas,
certamente,
iremos
precisar de recursos financeiros para reconstruir os estragos.”

Ômicron

Aparecida de Goiânia informa 1ª morte pela variante
A prefeitura da cidade de
Aparecida de Goiânia, próxima à capital de Goiás,
informou nesta quinta-feira (6) o que afirmou ser
a primeira morte de uma
pessoa por covid-19 pela
variante Ômicron.
A vítima foi um homem
de 68 anos com comorbidades, doença pulmonar
crônica e hipertensão
arterial. Ele tinha sido
vacinado com três doses
de imunizante contra a
doença. A confirmação foi
realizada pelo programa
de sequenciamento ge-

Dado Ruvic

País ainda não tinha
registrado óbito
pela variante

A vítima foi um homem de 68 anos com comorbidades, doença pulmonar crônica e hipertensão arterial

nômico do município.
Até o momento, a prefeitura de Aparecida de

Goiânia identificou 55 casos da Ômicron na cidade.
Segundo a administração

municipal, o nível de prevalência da variante já é
responsável por 93,5%

dos casos.
Os primeiros casos da
variante foram registra-

dos em 12 de dezembro.
A prefeitura informou que
a Ômicron chegou a uma
situação de transmissão
comunitária há dez dias,
no município.
“Perdemos um paciente
vacinado, mas que tinha
problemas crônicos de
saúde, que são importantes fatores de risco da covid-19. Infelizmente, ele
não resistiu. Uma vida perdida em meio a milhares
salvas pela imunização”,
afirmou o secretário de
saúde do município, Alessandro Magalhães.
Até ontem, o Ministério
da Saúde registrava 265
casos da variante ômicron
e 580 possíveis diagnósticos positivos em investigação e nenhum óbito.
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rodovias

Ponte localizada no km 344
da GO-241, interditada desde
25 de dezembro, recebe novo
encabeçamento. Goinfra fará laterais
para garantir maior segurança a
usuários. Equipes trabalham, ainda,
na mesma rodovia, na construção de
bueiro, no trecho entre Mutunópolis
e Estrela do Norte. Nos dois casos,
previsão é de que intervenções
sejam concluídas em 20 dias

E

m agenda por municípios do Nordeste e
Norte goianos desde
o dia 30 de dezembro, o
governador Ronaldo Caiado esteve, nesta terça-feira
(5/1), em Formoso e Santa
Tereza de Goiás. Primeiramente, ele vistoriou as
obras da ponte sobre o Rio
Santa Tereza, no km 344 da
GO-241, que faz a ligação
entre as duas cidades. Em
seguida, seguiu para os municípios, acompanhado de
autoridades da região.
“Nosso objetivo é dar trafegabilidade o mais rápido
possível à rodovia, que não
é apenas a ligação entre
dois municípios. Isso aqui

é um eixo extremamente
importante do nosso Norte do Estado e, também, de
acesso ao Tocantins. Nós
não brincamos em serviço”,
pontuou Caiado.
No local, o governador
conversou com trabalhadores da obra, com o prefeito de Formoso, Halison
Macedo dos Santos, o Halison do Leilão, e com populares que estavam dos
dois lados da ponte, que
está interditada desde o
dia 25 de dezembro, quando a água do rio atingiu a
altura da pista e encobriu a
passagem. Como as chuvas
não cessaram, o alagamento e a correnteza causaram

Secom

Caiado vistoria obra de ponte que liga
Santa Tereza de Goiás a Formoso

Governador Ronaldo Caiado acompanha trabalho de encabeçamento da ponte, após sete dias de trabalho no Norte e Nordeste:
“Foram dias difíceis, mas, graças a Deus, demos abastecemos com alimentos, medicamentos e água todas as comunidades”

danos ao encabeçamento,
mas sem comprometer a
estrutura de concreto.
“O povo aqui está com
vontade é de passar pela
ponte. A gente vê a importância da estrutura quando
ficamos sem ela. Aí a gente
dá valor”, observou Caiado.
Ele garantiu à população
que, após preencherem
com pedras e finalizarem
o novo aterro, serão feitas também pela Agência
Goiana de Infraestrutura
e Transportes (Goinfra) as
laterais, para dar mais segurança aos usuários.
Equipes da Goinfra
trabalham, também, na

mesma pista, na construção do bueiro sobre o
Córrego Barreiro, no trecho entre Mutunópolis e
Estrela do Norte. Nos dois
casos, a previsão é de
que sejam finalizadas as
intervenções em 20 dias
trabalhados, segundo a
agência, que mantém
programação de ações
emergenciais e equipes
de manutenção de plantão por toda a região para
garantir trafegabilidade
e segurança, além de solucionar os estragos causados pelas fortes chuvas
que caem há quase 10 dias
na região e que devem

continuar por outros 10.
O prefeito Halison agradeceu ao governador pela
presença no local da obra
e à atenção dada aos municípios,
principalmente
neste momento de dificuldades, no enfrentamento
aos danos causados pelas
chuvas. Ele ressaltou que o
atual governo tem feito de
forma igualitária a distribuição dos recursos do Estado.
“Estamos todos torcendo e
lutando para que o Estado
de Goiás continue nas mãos
de pessoas que têm idoneidade, responsabilidade para
conduzir os recursos com
responsabilidade, como o

senhor tem feito”, disse ele.
Em Santa Tereza de Goiás, o prefeito do município,
Edson Palmeiras dos Santos
ressaltou a importância do
programa Patrulha Mecanizada, anunciado pelo governador Ronaldo Caiado em
dezembro do ano passado,
para auxiliar as prefeituras
na manutenção das estradas vicinais. “Vai nos beneficiar muito, principalmente
os municípios mais carentes. Todos os municípios,
hoje, com essa situação de
chuva, estão com as estradas degradadas. É um programa que vem em um momento muito bom”, afirmou.

segurança

DGAP

Estado de Goiás registra queda de 95% no
número de fugas em unidades prisionais
Em 2018, 354 presos escaparam de presídios do Estado. Em 2021, foram registradas 19 fugas, sendo
que oito presos foram recapturados pelas forças de segurança. Estudo da Gerência de Inteligência e
Observatório da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás revela que índice cai a cada ano
Goiás registrou apenas
19 fugas no ano passado.
Estudo da Gerência de
Inteligência e Observatório da Diretoria-Geral
de Administração Penitenciária (DGAP) indica
que o número de fugas
nas unidades prisionais
do Estado diminuiu quase 95% de 2018, quando
354 presos fugiram das
unidades prisionais do
Estado, para 2021. Os
dados revelam que o índice diminui ano a ano.

Em 2019 e 2020, foram
registradas 211 e 69 fugas, respectivamente.
A DGAP ressalta que
das 19 fugas registradas
em 2021, oito presos foram recapturados pelas
forças de segurança, ou
seja, mais de 40% voltaram para o sistema penitenciário para cumprir
penas. Este levantamento
apresenta dados desde o
início da implantação do
observatório do sistema
prisional, que aconteceu

no decorrer de 2017.
Para o diretor-geral
de Administração Penitenciária, Josimar Pires,
a redução no número de
fugas está diretamente
ligada ao alinhamento
dos procedimentos de
segurança penitenciária.
“O POP [Procedimento
Operacional Padrão] foi
adotado em 2019 e está
padronizando o modo
de atuação dos servidores dentro das unidades
prisionais. Isso resultou

em diminuição das ocorrências negativas, proporcionando mais segurança a todos”, explica.
Outro fator determinante para a segurança
dentro dos estabelecimentos prisionais foram
os investimentos realizados pelo Governo de Goiás e União. Nos últimos
três anos, foram quase de
R$ 44,5 milhões investidos no sistema penitenciário goiano. “São muitas ações para aumentar

A DGAP ressalta que das 19 fugas registradas em 2021, oito presos
foram recapturados pelas forças de segurança, ou seja, mais de
40% voltaram para o sistema penitenciário para cumprir penas

a segurança dentro dos
presídios e proporcionar
melhores condições de
trabalho para nossos servidores Adquirimos viaturas, portais para detecção de metal, scanners
corporais, armamentos,
munições, coletes balísticos, algemas, pistolas,
entre outros materiais”,
destaca o diretor-geral.

A Polícia Penal de Goiás também tem investido
em procedimentos de inteligência e trabalhado
de forma integrada com
as forças policiais de
Segurança Pública para
combater a criminalidade no Estado. As operações conjuntas resultam
em mais ações de segurança penitenciária.
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Poupança tem retirada líquida
de R$ 35,5 bilhões em 2021
Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Em dezembro,
depósitos
superaram
saques em
R$ 7,66 bi

P

ressionada pelo fim
do auxílio emergencial, pelos rendimentos baixos e pelo
endividamento
maior
dos brasileiros, a caderneta de poupança registrou, em 2021, a terceira
maior retirada líquida da
história. No ano passado,
os investidores sacaram
R$ 35,5 bilhões a mais
do que depositaram, informou ontem (6) o Banco Central (BC).
A retirada líquida –
diferença entre saques
e depósitos – só não foi
maior que a registrada
em 2015 (R$ 53,57 bilhões) e em 2016 (R$
40,7 bilhões). Naqueles
anos, a forte crise econômica levou os brasileiros a sacarem recursos da aplicação.
Em 2020, a caderneta
tinha registrado capitação líquida – diferença
entre depósitos e retiradas – recorde de R$

Apesar do resultado negativo
no ano, em dezembro, os brasileiros
depositaram R$ 7,66 bilhões a mais
do que sacaram da poupança

166,31 bilhões. No ano
retrasado, o pagamento
do auxílio emergencial
de R$ 600, depositado
em contas poupança digitais, inflou o saldo da
poupança. A instabilidade
no mercado financeiro no
início da pandemia de covid-19 também aumentou temporariamente as
aplicações na caderneta.
Apesar do resultado
negativo no ano, em dezembro, os brasileiros depositaram R$ 7,66 bilhões
a mais do que sacaram
da poupança. O valor é

62,8% menor que a captação líquida de R$ 20,6
bilhões registrada em
dezembro de 2020. Tradicionalmente, os brasileiros depositam mais na
caderneta em dezembro,
por causa do pagamento
da segunda metade do
décimo terceiro salário.
A aplicação começou 2021 no vermelho.
De janeiro a março, os
brasileiros retiraram R$
27,54 bilhões a mais do
que depositaram, influenciado pelo fim do
auxílio
emergencial.

Com o pagamento da segunda rodada do benefício, a situação mudou. Os
depósitos superaram os
saques de abril a julho.
A partir de agosto, a caderneta voltou a registrar
mais retiradas que depósitos. Mesmo com a continuidade do pagamento
do auxílio emergencial
até outubro, os brasileiros continuaram a sacar.
O rendimento abaixo da
inflação acarretou a migração para outras aplicações. Ao mesmo tempo,
a alta do endividamen-

to das famílias levou a
saques para compensar
despesas urgentes.

Rendimento

Até o início de dezembro, a poupança rendia
70% da Taxa Selic (juros
básicos da economia).
No mês passado, a aplicação passou a render o
equivalente à taxa referencial (TR) mais 6,17%
ao ano, porque a Selic
voltou a ficar acima de
8,5% ao ano. Atualmente, os juros básicos estão
em 9,25% ao ano.

O aumento dos juros,
no entanto, foi insuficiente para fazer a poupança render mais que
a inflação. Em 2021, a
aplicação rendeu 2,99%,
segundo o Banco Central. No mesmo período,
o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor-15
(IPCA-15), que funciona
como prévia da inflação
oficial, atingiu 10,42%. O
IPCA cheio de 2020 será
divulgado na próxima
terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Marcelo Camargo/Agência Brasil

encontrados

Correios registram cerca de 90 mil
documentos perdidos em 2021
Saiba como checar se
seu documento está
com os Correios
É uma situação que ninguém deseja, mas muito
comum. De repente, na
rua ou ao chegar em casa,
você percebe que perdeu
seus documentos. Além
de fazer um boletim de
ocorrência na delegacia
mais próxima informando
o ocorrido, antes de providenciar a segunda via e
passar por grandes aborrecimentos, talvez o que

você procura esteja entre
os achados e perdidos
dos Correios.
Segundo a empresa,
somente em 2021, cerca de 90 mil documentos foram registrados
no sistema. Em 2020
foram 94 mil. De acordo
com dados enviados pelos Correios, apenas 3%
desse montante voltam
para as mãos dos verdadeiros donos.
Antes da pandemia,
quando não havia isolamento social, a média
anual era bem maior,
superior a 170 mil. Nos

Correios, a documentação perdida fica disponível por apenas 60 dias.
A partir daí o material
recolhido é enviado aos
órgãos emissores.

Passo a Passo

Para saber se o seu
documento está na pilha
recebida pelos Correios
basta acessar o sistema Achados e Perdidos
ou procurar a Agência
Central dos Correios de
sua cidade e fazer uma
consulta. Outra opção é
realizar a consulta pela
Central de Atendimento

dos Correios nos telefones: 3003 0100 (Capitais
e Região Metropolitanas),
0800 725 7282 (Demais
localidades) ou 0800 725
0898 (Para pessoas com
deficiência auditiva).
Caso seu documento
tenha sido encontrado,
na hora de resgatar além
de pagar uma taxa de R$
5,95, o dono precisa ser
identificado pela foto,
fornecer o nome dos
pais e apresentar boletim de ocorrência (original e cópia).
O documento perdido
também pode ser entre-

Segundo a empresa, somente em 2021, cerca de
90 mil documentos foram registrados no sistema

gue ao representante legal ou outra pessoa que
tenha autorização por
escrito do titular do documento e apresente também o boletim de ocorrên-

cia (original e cópia).
No caso de menores de
18 anos, têm autorização
para o resgaste os pais ou
responsáveis munidos de
carteira de identidade.
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Estados Unidos

Líder democrata no Senado cogitou reformas eleitorais

O

presidente
dos
Estados
Unidos,
Joe Biden, acusou
nesta quinta-feira (6)
seu antecessor, Donald
Trump, de representar
uma ameaça contínua à
democracia no aniversário do violento ataque à
sede do Congresso dos
EUA, por seguidores de
Trump, que tentavam
reverter sua derrota nas
eleições de 2020.
Em pronunciamento
no Capitólio, palco do
motim de 6 de janeiro de
2021, Biden alertou que
as acusações falsas de
Trump de que a eleição
foi roubada dele por meio
de uma fraude eleitoral
generalizada poderia desafiar o Estado de Direito
e minar futuras eleições.
“Precisamos ser absolutamente claros sobre o
que é verdade e o que é
mentira. Aqui está a verdade: um ex-presidente
dos Estados Unidos da
América criou e espalhou
uma teia de mentiras sobre as eleições de 2020.
Ele fez isso porque valoriza o poder mais do que
princípios”, disse Biden.
“Ele não consegue
aceitar
que
perdeu”,

acrescentou Biden.
Lançar um ataque tão
direto a Trump - embora
Biden nunca tenha realmente dito o nome de
seu antecessor durante o
discurso - foi uma largada para o presidente, que
passou a maior parte de
seu primeiro ano no cargo focado em seguir sua
própria agenda, em vez
de olhar para trás.
Mas democratas, alguns republicanos e muitos observadores independentes têm alertado
que o estrago causado
por Trump para minar a
fé na eleição que perdeu
para Biden persiste.
De acordo com uma
pesquisa Reuters/Ipsos,
cerca de 55% dos eleitores republicanos acreditam na afirmação falsa
de Trump, rejeitada por
dezenas de tribunais,
departamentos eleitorais estaduais e membros do próprio governo
chefiado por ele.
Acusando Trump de
tentar perpetuar uma
“grande mentira”, Biden disse que há uma
“batalha pela alma da
América” e uma luta
interna e externa en-

“Ele não consegue
aceitar que perdeu”,
diz Biden sobre Trump

tre as forças da democracia e da autocracia.
Trump em comunicado
divulgado após o discurso de Biden disse que o
presidente
norte-americano “usou meu nome
hoje para tentar dividir
ainda mais a América”.
Quatro pessoas morreram nas horas de caos de
um ano atrás, que ocorreu
depois que Trump pediu
aos apoiadores que marchassem até o Capitólio e
“lutassem como o inferno”. Um policial morreu
no dia seguinte a uma
batalha contra desordeiros e quatro morreram depois por suicídio.
Cerca de 140 policiais
ficaram feridos.
O líder da Maioria no
Senado, Chuck Schumer,
afirmou na quarta-feira
que embora o edifício do
Capitólio seja mais fortificado hoje do que um
ano atrás, a democracia
continua vulnerável.
“A insurreição não será
uma aberração. Ela pode
bem se tornar a norma”,
a não ser que o Congresso aborde “as raízes” do
6 de janeiro através de
reformas eleitorais, afirmou o democrata.

Evelyn Hockstein

Biden afirma que “teia de mentiras”
representa ameaça à democracia

Divulgação

programa nuclear

Coreia do Norte testa com
sucesso míssil hipersônico
Informação é da
agência oficial
norte-coreana

O governo japonês condenou o lançamento do míssil no Mar do Japão (conhecido como Mar Oriental nas
duas Coreias) pela Coreia do Norte e disse que vai reforçar ainda mais seus sistemas de monitoramento

A Coreia do Norte fez
teste de um míssil hipersônico, informou nessa
quarta-feira (5) a agência oficial norte-coreana KCNA, o primeiro
desse tipo realizado
pelo país neste ano.
O míssil transportava
uma “ogiva hipersônica”,
que “atingiu com precisão
um alvo a 700 quilômetros (km) de distância”.
É a segunda vez que
a Coreia do Norte faz o

lançamento de míssil
hipersônico, uma arma
sofisticada que mostra
os avanços da indústria de defesa de Pyongyang. O teste ocorre
no momento em que a
Coreia do Norte passa
por grave escassez de
alimentos e bloqueios
devido ao SARS-CoV-2.
De acordo com militares sul-coreanos, Pyongyang disparou o que “se
presume ser um míssil
balístico” no Mar do Japão, a leste da península
coreana, incidente que os
serviços de informações
sul-coreanos e norte-americanos
“analisam

cuidadosamente”.
Este é o segundo teste
de míssil hipersônico, que
pode demorar mais tempo para ser detectado do
que os balísticos. O lançamento aconteceu depois
de o líder norte-coreano,
Kim Jong-un, ter prometido, em mensagem de
ano-novo, reforçar as defesas de Pyongyang.
As armas hipersônicas geralmente voam
em direção a alvos em
atitudes mais baixas do
que os mísseis balísticos
e podem atingir mais de
cinco vezes a velocidade
do som – cerca de 6,2
mil km por hora.
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Veículos

www.diariocentral.com.br

imóveis

negócios

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

STRADA CS 1.4 PRATA 2010 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS 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

Crédito

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(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

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

para

Semi

Novo 19.019,60 R$. Entrada
: 499,58 + Parcelas de 309,38
Mensais. Ligue e agende
a sua visita ou faça uma
simulação sem compromisso
pelo WhatsApp. Mais Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de
Vendas: Ana Paula Pimentel.

Sistema de Consórcio Ônix 2015 - Entrada + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

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

Vendas: Valéria Rocha.

de

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

publicidade
legal

CRÉDITO

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.
Credito para motos
CG 160 Titan Ex 11.188,00
R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11 mensais. Não
perca mais tempo e adquira
sua moto através do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062
) 985509156. Consultora de
vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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Audiência dá a Novak Djokovic pelo
menos mais 72 horas em Melbourne
A audiência acontecerá uma
semana antes do início do
Aberto da Austrália de 2022

Tenista sérvio
está em
quarentena
em um quarto
de hotel

O

tenista
Novak
Djokovic
passará
pelo menos mais 72
horas em um hotel de Melbourne antes da próxima
audiência, marcada para
a próxima segunda-feira
(10), em sua disputa para
reverter uma proibição de
entrada na Austrália.
O sérvio está detido em
um quarto do hotel Carl-

ton, 5 quilômetros ao norte do Melbourne Park, após
autoridades cancelarem
seu visto quando ele chegou na Austrália na noite
da última quarta-feira.
Em uma audiência na
quinta-feira, os representantes do atleta e do ministro da Imigração chegaram a um acordo para que
nenhuma medida fosse to-

mada para deportar o vencedor de 20 Grand Slams
do país antes da audiência
de segunda-feira em um
tribunal federal.
A audiência acontecerá
uma semana antes do início do Aberto da Austrália
de 2022, um torneio no
qual Djokovic tenta o 10º
título, e o recorde de 21
títulos de Grand Slam na

categoria masculina.
Após uma audiência no
início do dia ser adiada, a
questão foi reaberta no início da noite para considerar
questões procedimentais.
Mais cedo, o juiz Anthony
Kelly havia perguntado a
advogados quando começaria o Aberto da Austrália
e quando o atual campeão
do torneio deveria jogar sua
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primeira partida.
Kelly disse que estava
aberto a receber evidências de Djokovic remotamente, a partir da detenção na imigração. Ele
também avisou que não
será influenciado pelas
preferências da Associação de Tênis da Austrália,
que quer o assunto resolvido até terça-feira.

