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Governador antecipa o cumprimento de todas as metas para o Ensino Público em Goiás 
a supera os R$ 3,2 bilhões em recursos para a valorização salarial dos professores 

e funcionários, além da modernização das escolas e apoio aos estudantes
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Programa Itinerante 
Alego Ativa é 

considerado um dos 
grandes legados da 
gestão de Lissauer

ProGrama 
É suCesso
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assembleia legislativa

Programa Itinerante Alego Ativa é considerado 
um dos grandes legados da gestão de Lissauer

com 12 edições re-
alizadas até o mo-
mento, a iniciativa 

já contabilizou mais de 
50 mil atendimentos nas 
áreas de saúde, jurídica, 
social e capacitação pro-
fissional. Segundo o che-
fe do Poder Legislativo, 
um grande legado que fi-
cará marcado na história 
do Parlamento goiano.

“Desde que iniciamos 
o Alego Ativa, no primeiro 
ano de nossa gestão, em 
2019, milhares de pesso-
as em todas as regiões de 
Goiás têm sido beneficia-
das e o principal: de forma 
inteiramente gratuita. São 
atendimentos em áreas 
essenciais e que vão dire-
tamente ao encontro das 
principais necessidades da 
população, especialmente, 
de quem mais precisa. E 
não temos medido esfor-
ços para ampliar, cada vez 
mais, esse grande pro-
grama. Sem dúvidas, uma 
das principais iniciativas 
dessa 19ª Legislatura e 

que ficará marcada como 
um verdadeiro legado na 
história do Poder Legis-
lativo goiano”, destacou 
Lissauer Vieira. 

Suspenso em março de 
2019 em razão da pan-
demia de covid-19, o pro-
grama foi retomado em 
setembro do ano passado, 
na cidade de Goianira. A 
partir de então, o evento 
vem sendo realizado com 
os devidos protocolos sa-
nitários para evitar a disse-
minação do vírus, como a 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção fa-
cial e álcool em gel. “Vale 
destacar que, com todos 
os cuidados e as orienta-
ções necessárias à popula-
ção, não tivemos nenhum 
problema relacionado ao 
aumento do número de 
casos em todas as edições 
realizadas após a retoma-
da do Alego Ativa”, salien-
tou o presidente da Alego. 

Marcando o retorno o 
programa, além de Goia-
nira, outras três edições 

foram realizadas entre os 
meses de setembro e de-
zembro de 2021 nos mu-
nicípios de Morrinhos, Jataí 
e Hidrolândia e todas elas 
somaram 29.072 atendi-
mentos. Dando sequência 
nesse ano, a 13ª edição já 
está confirmada e será re-
alizada no próximo dia 29 
de janeiro em Novo Gama, 
no Entorno do Distrito Fe-
deral. Segundo Lissauer, a 
expectativa é de mais um 
recorde de atendimentos. 
“Nossa expectativa já é 
alta, pois sabemos que é 
uma região populosa e que 
anseia por esses serviços. 
Já estamos finalizando os 
últimos detalhes para essa 
primeira edição de 2022 
que certamente será um 
sucesso”, enfatizou Lissauer. 

Edições anteriores
Com sete edições reali-

zadas no primeiro ano de 
seu lançamento, o progra-
ma Alego Ativa desembar-

cou em 2019 nas cidades 
de Acreúna, São Simão, 
Luziânia, Alvorada do Nor-
te, Catalão, Anápolis e Ni-
quelândia e contabilizou 
23.816 atendimentos. Em 
todos esses municípios, a 
iniciativa levou à comu-
nidade serviços jurídicos 
e serviços de saúde, que 
incluíram atendimento 
odontológico, oftalmo-
lógico, teste de glicemia, 
aferimento de pressão, ho-
meopatia contra a dengue, 
auriculoterapia, exames 
diagnósticos; e de beleza, 
como corte de cabelo mas-
culino e feminino; além de 
cursos de capacitação e 
aperfeiçoamento profissio-
nal em diversas áreas.

Agora, com a amplia-
ção do projeto, já são 69 
frentes de serviços com o 
apoio de 39 instituições 
públicas e privadas parcei-
ras. Além dos atendimen-
tos oferecidos em diversas 
áreas de forma gratuita e 

simplificada, o programa 
conta ainda com apresen-
tações culturais, recreação 
para as crianças, distribui-
ção de mudas de espécies 
nativas do Cerrado (visan-
do a preservação do meio 
ambiente), consulta ao 
SPC, negociação de débi-
tos e atendimentos espe-
cializados do Vapt Vupt.

Audiências públicas
Um dos destaques do 

programa são as audiên-
cias públicas realizadas 
durante o evento com lide-
ranças políticas regionais 
e moradores locais. Lide-
rados pelo presidente Lis-
sauer Vieira, os encontros 
têm como objetivo tratar 
das principais demandas 
municipais, ouvir as rein-
vindicações da sociedade, 
discutir melhorias para a 
população e estreitar o 
relacionamento entre o 
Poder Legislativo e o ci-
dadão goiano. Segundo o 

parlamentar, um momento 
oportuno para conhecer 
de perto as necessidades 
de cada localidade. 

“Em cada edição do 
Alego Ativa nós fazemos 
questão de reunir com as 
lideranças e a população 
local para discutir as prin-
cipais demandas da cida-
de. Vejo que precisamos 
atuar dessa forma, sempre 
perto dos municípios, ou-
vindo a nossa população 
e discutindo os benefícios 
necessários para a comu-
nidade. Essas audiências 
tem gerados bons frutos 
por onde passamos e con-
tinuaremos assim, traba-
lhando com todo empe-
nho e seriedade em prol 
do bem coletivo. Esse é o 
nosso compromisso”, frisou 
Lissauer Vieira. 

Parceiros
Atualmente, o Alego 

Ativa conta com 39 par-
ceiros que têm sido fun-
damentais para o sucesso 
do programa em todas 
as regiões do estado. São 
eles, Associação Goiana 
dos Municípios (AGM), Sa-
neago, Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública 
(SSP-GO), Fundação Banco 
de Olhos, Fecomércio, Fe-
deração das Câmaras dos 
Dirigentes Lojistas (FCDL), 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Seds), 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), Secreta-
ria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa).

idealizado na gestão do presidente 
Lissauer Vieira (PSB) e com o 
objetivo de aproximar cada vez 
mais a assembleia Legislativa da 
sociedade goiana, o Programa 
itinerante alego ativa, implantado 
pela Mesa diretora da 19ª 
Legislatura, vem transformando a 
realidade de milhares de pessoas 
nos quatro cantos de Goiás

Di
vu

lg
aç

ão

Com um total de 52.888 atendimentos em 12 edições realizadas nos quatro cantos do estado, Lissauer comemora

A Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) enfrentou 
grandes desafios durante 
o ano de 2021, de acordo 
com o presidente do cole-
giado, deputado estadual 
Gustavo Sebba (PSDB).  
“Foi o primeiro ano da co-
missão sem o encargo das 
matérias de promoção so-
cial, já que esse tema foi 
desmembrado para uma 
nova comissão, mas a pau-
ta não diminuiu em nada. 
O principal motivo, mais 
uma vez, foi a pandemia, 
que colocou as políticas 
públicas de saúde em evi-
dência pelo segundo ano 

consecutivo”, explicou.
Mesmo que a pandemia 

tenha começado em 2020, 
ela se agravou em 2021, 
segundo o presidente. 
“Além disso, a vacinação foi 
uma novidade que trouxe 
diversos dilemas para 
os legisladores. Como as 
doses eram escassas,  re-
cebemos muita demanda 
de grupos pedindo priori-
dade no plano de imuni-
zação. Julgar com justiça 
essas demandas foi desa-
fiador”, contou.

Mais desafios
Outro desafio da comis-

são, de acordo com Sebba, 

foi a criação de mecanis-
mos legais para estimular 
a vacinação do público. 
Ainda assim, ele acredi-
ta que o desempenho do 
colegiado foi positivo. “O 
povo goiano abraçou a 
vacina e entendeu a sua 
importância para salvar 
vidas e retomar a econo-
mia. Como presidente da 
comissão, tenho orgulho 
de termos dado celeri-
dade aos projetos, inclu-
sive nas oportunidades 
em que foi preciso abrir 
mão da competência em 
favor da Comissão Mista, 
ampliando e agilizando o 
debate”, afirmou.

Projeções futuras
Em relação as con-

jecturas para o ano de 
2022, Gustavo acredita 
que novos desafios se-
rão enfrentados. “Ain-
da precisamos estudar 
maneiras de reforçar a 
vacinação, temos varian-
tes que obrigam o poder 
público a se manter vi-
gilante e, se tudo correr 
bem, precisaremos pre-
parar Goiás para o pós-
-pandemia. Além disso, 
teremos que retomar os 
antigos problemas da 
saúde, pois eles não de-
sapareceram com a pan-
demia”, destacou.

O parlamentar disse, 
ainda, que Goiás vai preci-
sar lidar com uma enorme 
demanda reprimida. Ele 
acredita que haverá tam-
bém a necessidade de dar 
atenção para as sequelas 
da covid-19. “É algo que 
pouco se fala ainda. Tam-
bém será preciso fiscali-
zar tudo o que foi gasto 
nesses últimos anos com 
muito rigor para saber se 
houve corrupção ou má-
-gestão de recursos”, expli-
cou o peessedebista.

Projetos
Tramitaram na Comis-

são de Saúde 126 proces-

sos. Entre proposituras 
aprovados e rejeitadas, 
algumas estão em di-
ligência e outras ainda 
estão tramitando, aguar-
dando parecer final e en-
caminhamento para a Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ).

Dentre as inúmeras 
propostas, destacou-se 
o projeto nº 4409/21, de 
autoria de Gustavo Seb-
ba, que já se tornou lei. 
Ele prega diferentes me-
didas para o enfrenta-
mento da emergência de 
saúde pública decorren-
te da pandemia do novo 
coronavírus, em Goiás. 

Comissão de Saúde enfrentou desafios em 2021, mas trabalho foi positivo
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R$ 3,2 bilhões

Caiado supera metas e alcança recorde 
de investimentos na Educação em Goiás

Desde que o governa-
dor Ronaldo Caiado 
assumiu a gestão es-

tadual, em 2019, o Governo 
de Goiás quitou dívidas em 
atraso deixadas por gestões 
anteriores na Educação, 
promoveu a reestruturação 
e modernização de escolas, 
bem como a valorização de 
professores e profissionais 
que atuam no setor.

Além disso, foram cria-
dos programas e iniciativas 
como o Bolsa Estudo, Alfa-
mais Goiás, Equipar, Refor-
mar, Reformar+, pagamento 
de bônus para servidores, 
distribuição de computa-
dores portáteis, mochilas e 
uniformes. Em três anos, os 
recursos investidos alcan-
çam o recorde histórico de 
R$ 3,2 bilhões. O Estado é o 
primeiro lugar no Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb).

As ações do Estado para 
o setor são realizadas em 
sintonia com os municípios, 
que, desde então, têm rece-
bido apoio governamental 
e podem contar com os re-

passes rigorosamente em 
dia. “A única maneira de in-
terromper o ciclo da pobre-
za é proporcionar ensino de 
qualidade às crianças. Foi o 
modelo que deu certo em 
todo o mundo”, pontuou o 
governador Ronaldo Caiado.

Nos últimos três anos, 
foram melhoradas as es-
truturas das 1.049 escolas 
estaduais de Goiás, além da 
construção de outras. “En-
contramos o governo com 
25 obras paralisadas de 
escolas. Já foram entregues 
por nós cinco delas, todas 
padrão século 21. Outras 13 
estão em andamento, cinco 
foram retomadas em 2021 
e duas serão em 2022”, in-
formou Caiado.

Antes do Governo Ro-
naldo Caiado, centenas de 
escolas estaduais não dis-
punham de espaço para a 
prática de educação física 
ou o existente era inade-
quado. Com o repasse de 
R$ 56 milhões, o Governo 
de Goiás construiu e promo-
veu melhorias em quadras 
esportivas de 210 unidades 

educacionais da rede esta-
dual. Desse total, R$ 33,5 
milhões foram para cons-
trução de 103 quadras es-
portivas e R$ 22,6 milhões 
atendem à demanda de 
cobertura de 70 unidades 
já existentes. Outros R$ 5,1 
milhões foram direcionados 
para reformas e ampliações.

O Governo de Goiás ain-
da anunciou a liberação de 
R$ 152 milhões para a re-
forma de todos os Centros 
de Ensino em Período Inte-
gral (Cepis). Também foi as-
sinada a renovação do ter-
mo de cooperação técnica 
com os institutos Natura e 
Sonho Grande, parceiros da 
atual gestão nesta modali-
dade de atendimento.

Mudança estrutural
Os investimentos fazem 

parte da mudança estrutu-
ral realizada desde janeiro 
de 2019, com o objetivo de 
amparar os mais vulnerá-
veis, combater as desigual-
dades sociais e regionais, 
com transparência e res-

peito aos recursos públicos. 
O modelo é fundamentado 
em cinco eixos estratégicos: 
combate às desigualdades 
regionais e sociais, sanea-
mento das contas públicas 
e busca do equilíbrio fiscal, 
modernização dos serviços 
ofertados pelo Estado, polí-
tica de austeridade e trans-
parência, investimentos 
prioritários em educação, 
saúde, assistência social, 
segurança pública e infra-
estrutura. “Hoje nós temos 
um padrão de educação 
em escolas públicas que 
nenhum Estado do Brasil 
proporciona aos alunos”, 
declarou o governador.

A primeira medida toma-
da pelo governador Ronaldo 
Caiado, assim que assumiu 
o governo, foi regularizar o 
salário atrasado dos servi-
dores, que não receberam 
o pagamento referente ao 
mês de dezembro de 2018. 
Toda a folha da educação 
somava R$ 295.825.030,61. 
O Estado parcelou e quitou 
o débito, em sua totalida-

de, até agosto de 2019.  
Em dezembro de 2021, o 
Governo de Goiás deu um 
passo a mais na direção do 
reconhecimento e valori-
zação do trabalho realiza-
do pelos professores esta-
duais e investiu R$ 139,5 
milhões em pagamento de 
bônus por resultados.

Outra das primeiras 
ações foi quitar, ainda em 
2019, dívida no valor de R$ 
72 milhões feita pela ges-
tão anterior com o trans-
porte escolar para garantir 
a continuidade dos serviços 
para aquele ano letivo. Eram 
cinco parcelas em atraso, 
referentes a 2018. Os re-
passes para a merenda es-
colar também estavam com 
quatro parcelas em atraso, 
referentes a 2018, o que 
totalizava R$ 10 milhões, 
quitados no primeiro ano 
da atual administração.

Quanto ao quadro de 
professores, o Estado não 
contratava profissionais 
efetivos especialistas havia 
20 anos. Com isso, descum-

pria o previsto no edital 
002/2018, segundo o qual, 
a nomeação dos aprovados 
em concurso público rea-
lizado pela Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) 
seria feita no prazo de seis 
meses após a homologação 
do resultado. Já em fevereiro 
de 2019, o Governo de Goi-
ás convocou 435 professo-
res aprovados.

Fim dos aluguéis
Outra medida do gover-

no Ronaldo Caiado em favor 
do saneamento das con-
tas públicas e busca pelo 
equilíbrio fiscal, além de 
austeridade e transparência, 
foi tomada em relação aos 
espaços físicos ocupados 
pela estrutura da Seduc, que 
funcionavam em prédios 
alugados. O Estado passou 
a economizar, anualmente, 
em torno de R$ 7,5 milhões 
com a decisão de transferir 
a sede administrativa da 
secretaria para o prédio 
do antigo Instituto de Edu-
cação de Goiás (IEG). Pelo 
interior do estado, outras 
mudanças semelhantes 
geram economia de R$ 10 
milhões ao ano.

Turno da Fome
Conhecido como “Tur-

no da Fome”, o 4º turno 
foi criado por gestões an-
teriores de forma emer-
gencial para atender a 
grande demanda por va-
gas na região de Águas 
Lindas de Goiás e Luziâ-
nia, cidades do Entorno 
do Distrito Federal. A prá-
tica, no entanto, persis-
tiu por mais de 15 anos. 
O atual governo pôs fim 
à situação, ao retomar e 
concluir obras de unida-
des escolares que ficaram 
paralisadas durante anos.

em três anos, governo quita dívidas 
em atraso, promove modernização 
de escolas, destina benefícios a 
profissionais e cria programas 
inovadores, mostra balanço do antes 
e agora. entre iniciativas estão Bolsa 
estudo, alfaMais Goiás, equipar, 
reformar, reformar+, pagamento de 
bônus para servidores, distribuição 
de computadores portáteis, 
mochilas e uniformes gratuitos

Di
vu

lg
aç

ão

Caiado inova ao distribuir Chromebooks a alunos da 3ª série do Ensino Médio: “Tudo que 
temos feito tem como objetivo manter nosso Estado na vanguarda do ensino público do País”

ações inovaDoRas
O programa Bolsa Estudo, 
iniciativa inédita no Esta-
do, prevê o repasse de R$ 
100 por mês letivo a 218 
mil jovens, matriculados 
nas três séries do Ensino 
Médio em toda a rede es-
tadual. O objetivo é reduzir 
as taxas de evasão escolar, 
em Goiás. O programa en-
trou em vigor em dezem-
bro de 2021 com duração 
até 2023, e previsão de 
pagamento de 10 parce-
las por ano, de fevereiro 
a junho e de agosto a de-
zembro. “Isso era o sonho 
da minha vida. Achava que 

era impossível e estou 
muito mais emocionado 
do que muitos de vocês 
hoje”, declarou o governa-
dor sobre a consolidação 
do auxílio, durante entrega 
dos primeiros cartões com 
o crédito da bolsa.

Outro projeto imple-
mentado durante a atual 
gestão, nunca viabilizado 
por governos anteriores, 
foi a distribuição de Chro-
mebooks aos estudantes, 
computadores pessoais 
portáteis, de última gera-
ção. Em 2021, o Governo de 
Goiás investiu cerca de R$ 

145 milhões para a aquisi-
ção de 60 mil unidades. A 
iniciativa do governador 
Ronaldo Caiado busca dar 
condições de conectivi-
dade aos estudantes que 
estão finalizando o Ensino 
Médio e se preparam para 
o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem).

“Tudo que temos feito 
tem como objetivo manter 
nosso Estado na vanguarda 
do ensino público do país. 
Estamos trabalhando para 
criar um padrão de excelên-
cia na educação, de forma 
que nossas escolas sejam 

reconhecidamente melho-
res do que as instituições 
de ensino da rede privada”, 
afirmou Caiado.  

AlfaMais Goiás
O aprendizado das 

crianças na idade corre-
ta é mais uma das metas 
da gestão atual, que para 
reduzir os índices de al-
fabetização incompleta e 
o letramento insuficiente 
entre os alunos das redes 
públicas de ensino im-
planta o AlfaMais Goiás, 
Programa em Regime de 
Colaboração pela Criança 

Alfabetizada. Mais de 200 
prefeituras já assinaram o 
pacto pela alfabetização.

O AlfaMais Goiás co-
meçará a ser desenvol-
vido a partir do início do 
ano letivo de 2022 e a 
expectativa é de impactar 
um universo de 200 mil 
estudantes e 8 mil profis-
sionais da Educação nos 
246 municípios goianos.

Em auxílio às prefeitu-
ras, para alcançar também 
a educação municipal, o 
Governo de Goiás lançou 
o projeto Reformar+, que 
destina R$ 150 mil para 

mais de 100 prefeituras em 
todo o Estado. Os recursos 
deverão ser utilizados na 
melhoria da infraestrutura 
de estabelecimentos de 
ensino municipais.

Na merenda escolar, 
a gestão de Caiado vai, a 
partir de 2022, reajustar o 
valor investido. Serão des-
tinados R$ 139 milhões 
para a alimentação das 
crianças. Foram investidos 
R$ 21,4 milhões para a 
fabricação de 550 mil mo-
chilas escolares, distribu-
ídas a todos os alunos da 
rede estadual de educação.
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Procon 

Preço do material escolar pode 
variar até 216% em Goiânia

com aproximação da 
volta às aulas, pais e 
responsáveis aprovei-

tam os próximos dias para 
finalizar as compras dos 
materiais escolares. Para 
ajudar os goianienses a 
economizar, o Procon Goi-
ânia realizou pesquisa de 
preços de 37 produtos da 
lista de material escolar.

A maior diferença de 
preço foi encontrada na 
caixa de lápis preto de es-
crever nº2, de uma mesma 
marca, que pode variar até 
216,46%. Outro produto 
que também apresentou 
grande variação (210,53%) 
foi o corretivo líquido. Já a 
caixa de giz de cera com 
12 cores, apresentou va-
riação de 164%. A caneta 
esferográfica registrou va-

riação de 150% e a cola 
líquida, de 138,10%.

Em comparação com os 
preços que eram pratica-
dos em janeiro do ano pas-
sado para este ano, houve 
aumento médio de 150%, 
caso da régua de 30 cm, de 
mesma marca, que custava 
R$1 e passou para R$2,50.

Diante dessas varia-
ções, o Procon Goiânia 
recomenda que o con-
sumidor procure rea-
proveitar materiais que 
tem em casa ou que faça 
uma pesquisa de preços 
antes da compra. O con-
sumidor também deve 
estar atento ao fato de 
que a escola não pode 
incluir na lista a compra 
de produtos de uso cole-
tivo, como de higiene ou 

de limpeza, por exemplo.
A escola também não 

pode exigir marcas ou lo-
cais de compra específicos 
para o material, tampouco 
que os produtos sejam ad-
quiridos no próprio esta-

belecimento de ensino, ex-
ceto para artigos que não 
são vendidos no comércio, 
como apostilas pedagógi-
cas próprias do método 
de ensino da escola. Fora 
isso, a exigência de com-

pra no estabelecimento 
de ensino configura ven-
da casada, proibida pelo 
Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).

A escola também não 
pode impedir que o aluno 

reutilize materiais didáti-
cos de outros estudantes. 
Essa recomendação só 
pode ser feita se o livro 
usado por um irmão mais 
velho, por exemplo, esti-
ver desatualizado.

em comparação com os preços 
que eram praticados nas papelarias 
em janeiro do ano passado, 
houve aumento médio de 150%
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A pesquisa realizada pelo Procon voce acessa pelo link: https://www.goiania.go.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Material-Escolar-2022-PDF.pdf

oVG

ProBem abre inscrições

O Governo do Estado, por 
meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
inicia o período de inscri-
ções para o Programa Uni-
versitário do Bem (ProBem), 
nesta segunda-feira (10). As 
vagas são para estudantes 
em situação de vulnerabi-
lidade social, inscritos no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico). Ao 
todo, cinco mil bolsas serão 
disponibilizadas para este 
semestre (2022/1). As ins-
crições devem ser feitas ex-
clusivamente pelo site da 
OVG (www.ovg.org.br) até 
o dia 23 de janeiro. “A bolsa 
garante o acesso dos nos-
sos jovens ao ensino supe-
rior”, afirma o governador 
Ronaldo Caiado.

Entre as principais ino-
vações apresentadas pelo 
ProBem está o Banco de 

Oportunidades que promo-
ve, dentre outras ações, a in-
tegração ao mundo do tra-
balho por meio do incentivo 
à experiência profissional e 
cursos de aperfeiçoamento, 
além da participação em 
ações sociais.

De acordo com a dire-
tora-geral da OVG, Adryan-
na Melo Caiado, o ProBem 
agrega a cada semestre 
mais benefícios aos estu-
dantes. “Neste primeiro se-
mestre, o ProBem trouxe a 
novidade do apoio e incen-
tivo à experiência profissio-
nal dos bolsistas por meio 
da viabilização do acesso a 
vagas de estágio, principal-
mente em empresas priva-
das. Assim, além de recebe-
rem a bolsa, esses jovens 
também são apresentados 
a oportunidades de tra-
balho no futuro, e podem 
vivenciar na prática tudo 

aquilo que veem em sala 
de aula”, comenta.

ProBem
O Programa tem o ob-

jetivo de ampliar a capaci-
dade de atendimento aos 
mais vulneráveis, elevando 
o potencial de redução das 
desigualdades sociais por 
meio do acesso ao ensino 
superior, e promovendo o 
alinhamento às demandas 
por mão de obra qualifica-
da no Estado de Goiás.

Com a realização do se-
gundo processo seletivo 
do ProBem, o Governo de 
Goiás e a OVG ultrapas-
sarão a marca de 12 mil 
beneficiados em todo o 
Estado neste primeiro se-
mestre, ao ofertarem cinco 
mil novas vagas para estu-
dantes em situação de vul-
nerabilidade social.

“A cada semestre, con-

seguimos ajudar milhares 
de alunos a concluírem o 
curso superior. Ver esses 
profissionais qualifica-
dos, com chances reais de 
ingresso ao mercado de 
trabalho, muitos até já em-
pregados em suas áreas 
de atuação, e ter a cons-
ciência de que a ajuda do 
Estado foi crucial para isso, 
faz tudo valer a pena”, afir-
ma a presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado.

Das cinco mil bolsas 
ofertadas neste semestre, 
mil serão integrais e qua-

tro mil parciais. As bolsas 
parciais correspondem a 
50% do valor da mensali-
dade limitado a R$ 650. Já 
as integrais correspondem 
a 100% do valor da mensa-
lidade limitado a R$ 1.500. 
As bolsas concedidas aos 
estudantes que cursam 
Medicina ou Odontolo-
gia têm limites maiores, 
R$ 2.900 para o benefício 
parcial e R$ 5.800 para o 
benefício integral.

CadÚnico
Para concorrer à bolsa 

do ProBem, os estudantes 
precisam apresentar cadas-
tro ativo e atualizado no 

Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico). Os 
cadastros devem ter sido 
realizados até o dia 12 de 
dezembro de 2021, e serão 
considerados desatualiza-
dos os cadastros anteriores 
ao ano de 2019. Isso por-
que a seleção dos bolsistas, 
agora, utiliza dessa base de 
dados para analisar a con-
dição de vida da família, 
não apenas pela renda, mas 
também qualidade da mo-
radia, dificuldade de acesso 
à educação, composição 
familiar como presença de 
crianças, idosos e pessoas 
com deficiência.

OV
G

Estudantes em vulnerabilidade social de todo o Estado devem se inscrever ao ProBem até o dia 23 de janeiro

estudantes têm entre os dias 10 e 23 de janeiro para acessar o site da 
organização (www.ovg.org.br) e se inscreverem no processo seletivo. ao 
todo, cinco mil bolsas serão disponibilizadas para este semestre (2022/1)
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Pagos mais de R$ 78 mi em diferenças 
salariais a servidores da Educação

em 1995 um servidor 
da Educação entrou 
com requerimento 

solicitando o pagamento 
de valores a que tinha di-
reito e que, por algum mo-
tivo, não lhe haviam sido 
pagos, normalmente, em 
seu contracheque.

Passados 26 anos, vá-
rias gestões governamen-
tais, esse servidor e outros 
50 mil trabalhadores da 
Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás (Se-
duc), que pleitearam as 
chamadas diferenças sala-
riais nas últimas quase três 
décadas, receberam o que 
lhes era devido por direito.

Esta ação do Governo 
de Goiás, fruto de uma 
decisão pessoal do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
para além de beneficiar 
servidores e ex-servido-
res da Educação estadual, 
injetou, nos últimos três 
anos, R$ 78,4 milhões em 
recursos que nas mãos 
dos servidores, em todo 
o estado. Para o gover-
no, esses recursos podem 
também estar contribuin-

do para movimentar o 
comércio, a indústria e a 
prestação de serviços.

Mais de 30 mil 
processos

São 32.697 proces-
sos autuados por 25.218 
servidores efetivos e por 
24.099 profissionais que 
trabalharam na Educação 
em contratos temporários.

Ao todo, os recursos 
investidos pelo Governo 
estadual no pagamento 
de diferenças salariais 
desde 2019 já somam R$ 
78.474.934,04, sendo R$ 
43.544.290,99 que qui-
taram processos institu-
ídos por servidores efe-
tivos e R$ 34.930.643,05 
que pagaram os proces-
sos dos servidores em 
contrato temporário.

‘É uma ação histórica, 
mas, sobretudo, emble-
mática da forma de gover-
nar do nosso governador”, 
afirma a secretária de Es-
tado da Educação, Fátima 
Gavioli, destacando todo 
o cuidado que tem sido 

dispensado aos pleitos dos 
servidores da Seduc.

De acordo com a se-
cretária, juntamente com 
todo um trabalho que tem 
mudado a rede pública es-
tadual de ensino e a oferta 
da Educação pública em 
Goiás, ações como o paga-
mento dessas diferenças 
salariais demonstram o 
olhar do governo para as 
demandas do povo goiano.

“Num momento de 
tantas dificuldades, um 
governo que se preocupa 
com as pessoas e trabalha 
pelo bem-estar delas faz 

toda diferença. A Educa-
ção tem sido a porta para 
muita coisa boa feita pelo 
Governo de Goiás”, destaca 
Fátima Gavioli.

De 1995 a 2021
Às vésperas deste Natal, 

no dia 23 de dezembro, 
foram pagos processos 
de diferenças salariais de 
2.123 servidores, sendo 
1.887 em contrato tempo-
rário e 236 efetivos. O total 
desse pagamento é de R$ 
2.508.638,66.

Em 2019, primeiro ano 
da gestão e início da ação 

de pagamento das dife-
renças salariais, foram 
quitados 5.467 processos, 
de 6.538 servidores, com 
recursos no valor de R$ 
8,8 milhões.

Em 2020, com inves-
timentos de R$ 34,5 
milhões foram pagos 
16.936 processos reque-
ridos por 16.878 servido-
res. Em 2021, incluindo o 
pagamento efetuado no 
mês de dezembro, foram 
saldados 10.294 proces-
sos, de 25.901 servidores. 
Os recursos superam R$ 
35,1 milhões.

As diferenças salariais 
ocorrem nas circunstân-
cias em que o então servi-
dor da Educação estadual 
recebeu um valor menor 
do que ao que tinha direi-
to ou naquelas situações 
em que, efetivamente, não 
recebeu a remuneração. 
O servidor tem direito ao 
recebimento a partir de 
processo devidamente 
autuado e da apresen-
tação da documentação 
comprobatória. O paga-
mento de diferenças sa-
lariais terá continuidade, 
agora, em 2022.

Têm processos que se arrastavam 
desde 1995. em dezembro último foram 
pagos processos de 2,1 mil servidores 
com investimentos de r$ 2,5 milhões
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Ao todo, os recursos investidos pelo Governo estadual no pagamento de diferenças salariais desde 2019 já somam R$ 78.474.934,04, sendo R$ 43.544.290,99 
que quitaram processos instituídos por servidores efetivos e R$ 34.930.643,05 que pagaram os processos dos servidores em contrato temporário 

serviços

Expresso Balcão começa atender em Varjão e Divinópolis

As cidades de Varjão e Di-
vinópolis passam a contar, 
a partir desta segunda-
-feira (10), com uma nova 
modalidade de atendi-
mento ao cidadão do Es-
tado, o Expresso Balcão. A 
ferramenta busca conso-
lidar a democratização da 
oferta de serviços públi-
cos com a ampliação de 
canais, possibilitando o 
uso do atendimento digi-
tal do programa Expresso, 
por meio do portal www.
expresso.go.gov.br, aliado 
com orientação presencial 
de servidores municipais 
treinados pela Secretaria 

da Administração (Sead).
Ao lançar o programa, 

em maio de 2021, o go-
vernador Ronaldo Caia-
do atribuiu ao programa 
uma reparação da oferta 
de serviços que a socie-
dade não tinha acesso até 
então. “É o perfil do nosso 
governo, a digitalização, 
o menor tempo de ação 
e a melhora da qualida-
de de vida das pesso-
as”, pontuou Caiado ao 
observar que a meta é 
garantir atendimento de 
qualidade, padronizado 
e acessível.

O secretário da Admi-

nistração, Bruno D’Abadia, 
relata que a meta é digi-
talizar, cada vez mais, os 
serviços, mas que isso não 
significa que as pessoas 
com pouca familiaridade 
com a internet ou que 
preferem a interação pre-

sencial vão ficar desassis-
tidas, razão pela qual os 
balcões serão disponibi-
lizados em todas as regi-
ões do Estado. “O Balcão 
converge com o âmago 
de uma gestão pública: 
acesso à cidadania. O pro-

grama Expresso e seus 
canais de atendimentos 
estreitam a relação com 
os cidadãos, democrati-
zam a oferta de serviços 
e levam mais dignidade a 
todos os goianos”, enfati-
za o Secretário.

O programa oferece 
mais de 90 serviços es-
taduais digitalizados por 
meio do site expresso.
go.gov.br, que poderão 
ser acessados, agora, 
com auxílio dos servido-
res municipais nos locais 
onde os balcões forem 
instalados. Aplicativo de 
celular e totens de auto-
atendimento também es-
tão disponíveis para po-
pulação. Com o Expresso 
é possível acessar ainda 
os serviços do Governo 
Federal da rede Gov.Br.

Balcões pelo 
interior

Em breve, esse forma-
to de atendimento vai se 
estender, inicialmente, a 
mais 28 municípios, tota-
lizando 30 cidades con-
templadas na primeira 
fase de implantação do 
Expresso Balcão. Essas 
cidades responderam ao 
chamamento público e 
cumpriram as exigências 
do edital. Os servidores 
dessas localidades já pas-
saram por treinamento em 
formato híbrido, com aulas 
a distância e presenciais. 
O objetivo foi qualificar os 
atendentes para realiza-
rem os serviços solicitados 
com qualidade, a partir das 
instruções de trabalho dis-
ponibilizadas pelos órgãos 
responsáveis.

Di
vu

lg
aç

ão

Em breve, esse formato de atendimento vai se estender, inicial-
mente, a mais 28 municípios, totalizando 30 cidades contem-
pladas na primeira fase de implantação do Expresso Balcão

os dois municípios são os primeiros 
beneficiados com ferramenta que 
democratiza oferta de serviços públicos
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saúde

Governo Federal reduz para sete dias 
isolamento de pacientes com covid-19

O Ministério da Saú-
de decidiu reduzir 
de dez para sete 

dias o período recomen-
dado de isolamento para 
pacientes com covid-19. 
Em entrevista coletiva 
dada no início da noite 
de ontem (10), o minis-
tro Marcelo Queiroga 
anunciou a nova reco-
mendação do governo. 
Segundo a atualização 
do guia de vigilância 
epidemiológica para a 
covid-19 da pasta, caso 
não haja mais sintomas 
no sétimo dia, a pessoa 
pode sair do isolamento.

Existe ainda uma possi-
bilidade de encurtar ainda 
mais o tempo de isola-

mento. Caso no quinto dia 
o paciente não tenha mais 
nenhum sintoma respira-
tório, não apresente febre 
e esteja há 24 horas sem 
usar medicamento anti-
térmico, ele pode fazer um 
teste rápido de covid-19. 
Se o teste der negativo 
para o vírus, ele também 
está liberado.

Se, no entanto, o teste 
der positivo, o paciente 
deve aguardar até o fim 
dos dez dias de isolamen-
to. Para quem chegou ao 
sétimo dia e ainda tiver 
com sintomas do vírus, a 
recomendação é manter 
o isolamento, no mínimo, 
até o décimo dia e sair 
apenas quando os sinto-
mas acabarem.

Segundo o secretário 
de Vigilância em Saúde, 
Arnaldo Medeiros, o Minis-
tério da Saúde usou como 
parâmetro as medidas de 
isolamento aplicadas nos 
Estados Unidos e no Rei-
no Unido. No primeiro, o 
isolamento termina após 

cinco dias caso não haja 
mais sintomas. No segun-
do, o tempo de isolamento 
é de sete dias, comprovado 
o fim da infecção com um 
teste negativo.

Na avaliação de Quei-
roga, a vacinação no Brasil 
tem avançado a ponto do 
governo reduzir o período 
de isolamento. “Como o Bra-
sil tem avançado muito na 
campanha de vacinação, em 
relação ao número de doses 
de reforço, a população das 
grandes metrópoles está 
muito vacinada, podemos 
vislumbrar um cenário aqui 
no Brasil mais parecido com 
o que acontece em países 
como Reino Unido”.

Além disso, o governo 
tem se baseado no núme-
ro de óbitos, que não tem 
aumentado na mesma 
proporção da contamina-
ção pela variante Ômicron 
do novo coronavírus. “A 
ômicron tem causado um 
número muito maior de 
casos, mas felizmente não 
há correspondência com o 

Liberação, no 
entanto, está 
condicionada 
à ausência de 
sintomas
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Na avaliação de Queiroga, a vacinação no Brasil tem avançado a ponto do governo reduzir o período de isolamento
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Moradores de 48 cidades de MG e BA sacarão abono salarial antecipado

Trabalhadores com car-
teira assinada de 48 mu-
nicípios de Minas Gerais 
e da Bahia afetados pelas 
enchentes, em dezembro 
de 2021, terão direito a 
sacar o abono salarial em 
8 de fevereiro, indepen-
dentemente do mês de 
nascimento. O anúncio foi 
feito há pouco pelo minis-
tro do Trabalho e Previ-
dência, Onyx Lorenzoni, e 
pelo presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 

Guimarães.
A medida vale para os 

municípios reconhecidos 
em situação de emergên-
cia pela Defesa Civil em 
duas portarias editadas 
pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional em 

10 de dezembro do ano 
passado. Ao todo, foram 31 
municípios em Minas Ge-
rais e 17 cidades da Bahia.

Com benefício de até 
um salário mínimo (R$ 
1.212), a rodada de 2022 
do abono salarial será 

paga a inscritos no Pro-
grama de Integração So-
cial (PIS) ou no Programa 
de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público 
(Pasep) que trabalharam 
com carteira assinada em 
2020 e receberam, em 
média, até dois salários 
mínimos.

O dinheiro deveria ter 
sido pago em 2021, mas 
foi adiado para este ano 
por recomendação da Con-
troladoria-Geral da União. 
O adiamento liberou R$ 
7,6 bilhões no Orçamento 
do ano passado.

O ministro do Trabalho 
e o presidente da Caixa 
também detalharam o ca-
lendário de pagamento 
do abono salarial de 2022. 

As datas foram aprovadas 
na semana passada pelo 
Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (Codefat).

Os trabalhadores do 
setor privado, inscritos 
no PIS, receberão de 8 de 
fevereiro a 31 de março, 
pela Caixa. Já para os ser-
vidores públicos, militares 
e empregados de estatais, 
inscritos no Pasep, o paga-
mento vai de 15 de feve-
reiro a 24 de março, sendo 
feito pelo Banco do Brasil.

Tradicionalmente, o 
abono salarial era pago 
no ano seguinte ao ano 
trabalhado ao longo de 
12 meses, com cada lote 
correspondendo ao mês 
de nascimento do empre-

gado. Agora, o pagamento 
será feito ao longo de dois 
meses, com cronograma 
acelerado. Segundo Pedro 
Guimarães, a Caixa está 
preparada para acelerar o 
fluxo de pagamentos.

“Pagaremos 2 milhões 
de pessoas por dia. Para 
quem chegou a pagar 8 
milhões de pessoas no 
mesmo dia na época do 
auxílio emergencial, não 
há nenhuma questão 
aqui. Estamos adiantando 
em 10 meses o calendá-
rio de pagamento anual. 
Esse é um esforço que 
nunca foi realizado. Fa-
remos operacionalmente, 
de maneira segura, sem 
nenhum problema”, disse 
o presidente da Caixa.

O valor do abono é proporcional ao período em que o 
empregado trabalhou com carteira assinada em 2020

o valor do abono 
salarial do PiS/
Pasep será de 
até r$ 1.212
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pandemia

Países europeus aliviam restrições 
ao enfrentar variante Ômicron

os governos euro-
peus estão flexibi-
lizando as regras da 

covid-19 para manter hos-
pitais, escolas e serviços de 
emergência funcionando, 
conforme a variante Ômi-
cron, muito mais conta-
giosa porém menos letal, 
muda a abordagem em 
relação à pandemia.

Embora um aumento 
recorde de infecções ainda 
não tenha atingido o pico 
na Europa, o primeiro-mi-
nistro espanhol, Pedro Sán-
chez, disse ser o momento 
certo para começar a avaliar 
a evolução da doença “com 
diferentes parâmetros”.

O retorno em massa das 
crianças às escolas após o 
feriado de Natal é evidên-
cia de que poucos desejam 
ver uma volta ao aprendi-
zado online que marcou 
algumas das primeiras on-
das de infecção.

Mesmo que a França te-
nha registrado uma média 
recorde em sete dias de 
quase 270.000 casos por 

dia, aliviou os protocolos de 
teste para crianças em idade 
escolar, dizendo que muitas 
turmas foram fechadas.

Em Uganda, os estudan-
tes retornaram às institui-
ções fechadas há quase dois 
anos. O fechamento ajudou 
a controlar a pandemia 
--com apenas 3.300 mortes 
registradas--, mas o governo 

estima que cerca de um ter-
ço dos alunos nunca voltará.

“Enfrentamos ten-
tações”, disse Rachael 
Nalwanga, de 16 anos, 
voltando alegremente às 
aulas enquanto muitos de 
seus ex-colegas de esco-
la trabalhavam em novos 
empregos ou cuidavam 
de bebês. “Não foi fácil me 

manter segura em casa por 
tanto tempo, mas agradeço 
a Deus”, afirmou ela à Reu-
ters na cidade de Kayunga.

Os governos da Europa 
também impuseram lo-
ckdowns severos nas pri-
meiras fases da pandemia 
--com enormes danos às 
economias--, mas agora 
querem evitar isso, saben-

do que a Ômicron está 
colocando muito menos 
pessoas no hospital, até 
porque muitas ou a maio-
ria estão vacinadas.

Os países também es-
tão sofrendo com a falta 
imediata de funcionários 
em serviços essenciais, à 
medida que a Ômicron im-
pulsiona um aumento nos 

testes positivos.
Na França, o número 

de pessoas hospitaliza-
das com Covid-19 au-
mentou em 767, o maior 
salto desde abril de 2021, 
embora o número total, 
de 22.749, ainda esteja 
em torno de dois terços 
do pico, estabelecido em 
novembro de 2020.

Países estão 
sofrendo com a 
falta imediata 
de funcionários
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Reino Unido, Suíça, Espanha e Bélgica reduziram os períodos de quarentena e facilitaram as condições para o retorno dos funcionários ao trabalho

política

Presidente do Parlamento Europeu morre aos 65 anos

O presidente do Parla-
mento Europeu, David 
Sassoli, morreu nesta ter-
ça-feira (11) aos 65 anos, 
após mais de duas sema-
nas internado no hospi-
tal de Aviano, na Itália, 
devido a uma disfunção 
do sistema imunológico, 
informou o seu porta-voz, 
Roberto Cuillo.

Sassoli contraiu uma 
pneumonia em setembro 
de 2021, que o obrigou a 
receber tratamento hos-
pitalar em Estrasburgo, 

na França. Embora tenha 
recebido alta hospita-
lar uma semana depois, 
prosseguiu a recupera-
ção na Itália e ficou mais 
de dois meses ausente 

das sessões plenárias do 
Parlamento, regressando 
no fim do ano.

Na próxima semana, 
na primeira sessão plená-
ria do ano, o Parlamento 

Europeu deverá eleger o 
presidente da assembleia, 
o que já estava previsto e, 
portanto, não tem relação 
com a morte de Sassoli.

A maltesa Roberta 

Metsola, do Partido Po-
pular Europeu (PEE), é a 
favorita para suceder o 
dirigente socialista italia-
no, que assumiu o cargo 
no verão de 2019.

Jornalista que se 
tornou político

David Sassoli foi um 
dos jornalistas mais 
reconhecidos na Itá-
lia, carreira que deixou 
para integrar o Partido 
Democrático, pelo qual 
foi eleito eurodeputado 
em 2009 e presidente 
do Parlamento Europeu 
em 2019. Ele nasceu 
em Florença, na Itália, 
em 30 de maio de 1956. 
Durante a década de 70 
licenciou-se em Ciência 
Política pela Universida-
de de Florença.

Começou no jorna-
lismo em 1986, quando 
passou a trabalhar em 
jornais e agências de 
notícias locais até che-
gar ao jornal nacional 
Il Giorno, em Roma. Em 
1992, foi para a estação 
de televisão pública 
italiana, a Rai. 

Em 2009, David Sas-
soli deixou a carreira 
jornalística e filiou-se 
ao Partido Democráti-
co italiano, de centro-
-esquerda, fundado dois 
anos antes. Ele chegou à 
liderança do Parlamento 
Europeu em 3 de julho 
de 2019, sucedendo ao 
também italiano Anto-
nio Tajani. Foi o sétimo 
italiano a presidir o Par-
lamento Europeu, em 
mandato que deveria 
terminar neste mês.
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futebol

CBF convoca seleção de futsal para 
Copa América que começa no dia 29

o técnico Marquinhos 
Xavier convocou 
nesta segunda-feira 

(10) os 15 jogadores da 
seleção brasileira que irão 
disputar a Copa América 
2022 a partir do próximo 
dia 29, no Paraguai. O trei-
nador priorizou atletas que 
jogam no exterior. Eles se 
apresentam à concentra-
ção, em Gramado (RS), no 
próximo sábado (15). 

“É uma escolha em 
função do ciclo de treina-
mentos que realizamos em 
dezembro, que envolveu 
algumas avaliações, e elas 
evidenciaram que havia 
um desgaste muito gran-
de dos jogadores em final 
de temporada. Isso serviu 
como um parâmetro para 
a gente. Os atletas neces-
sitavam de um período de 
férias. Estamos respeitando 
o cronograma do Brasil e, 
por isso, optamos por atle-
tas que estão em atividade 
pela Europa, já que eles 
estão em meio de tempora-
da. Por mais que exista um 
consenso dos atletas e que 
eles treinem nas férias, es-
tamos falando de ritmo de 
jogo. Entraremos em uma 
competição importante e 

eles precisam estar em rit-
mo de jogo. E isso nós não 
vamos conseguir só com 
treinamentos”, explicou o 
treinador, em depoimento 
ao site da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF)

Atual campeão, o Brasil 
é o maior vencedor da Copa 
América e vai em busca do 
11º título na competição. A 
seleção permanecerá em 
Gramado até 26 de janeiro, 
quando está programado o 
embarque para o Paraguai. 
A estreia do país será contra 
o Equador, às 17h (horário 
de Brasílai), em 29 de ja-
neiro, dia da abertura do 
torneio. Os demais jogos 
da fase de grupos (rodada 
única) serão nos dia 31 de 
janeiro (Chile x Brasil), 2 de 
fevereiro (Colômbia x Bra-
sil) e 3 de fevereiro ( Brasil 
x Uruguai). A final está pre-
vista para 6 de fevereiro.

A Copa América ocorreria 
no Rio de Janeiro, no Parque 
Olímpico da Barra da Tijuca, 
mas na última terça (4), devi-
do à pandemia de covid-19, 
a Conmebol tranferiu a sede 
da competição para o Para-
guai. A última edição ocorre 
em 2017, na cidade de San 
Juan (Argentina). 

Pivô Ferrão é dos 15 jogadores 
chamados pelo técnico Marquinhos Di
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Seleção Brasileira de Futsal está convocada para a disputa da Copa América 2022. Confira a lista!
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