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Técnicos da Semad e titular 
da Pasta, acompanham, 

presencialmente, situação no 
município - governo  |   6

caiado reforça o transporte escolar

mais recursos 
Para os municíPios

O último reajuste no transporte escolar foi efetuado em 2017 e de lá para 
cá, como ocorreu em anos anteriores, devido a defasagem dos valores, as 

prefeituras têm arcado com os custos adicionais à título de complementação
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brasília

Senadores mobilizam ajuda para 
cidades afetadas por chuvas

o senador Carlos Via-
na (PSD-MG) infor-
mou que solicitou 

ao Ministério da Infraes-
trutura a formação de um 
comitê especial para agili-
zar a liberação e recupera-
ção das rodovias federais 
que atravessam o estado 
- muitas estão bloqueadas 
ou danificadas. Segundo o 
senador, o Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) tem 
atuado na região, mas os 
problemas se acumulam. 

— Conversei com o mi-
nistro Tarcísio [Gomes de 
Freitas] sobre o orçamento 
para conserto das estradas. 
Ele me garantiu que vai 
solicitar ao governo um or-
çamento extra para Minas 
Gerais, para que possamos 
colocar as estradas do es-
tado o mais rapidamente 
possível em condições de 
uso. O DNIT tem trabalha-
do muito, mas o esforço é 
insuficiente pela quantida-
de de demanda. O ministé-

rio vai criar um grupo de 
trabalho que se encarre-
gará de todas as ações e 
do levantamento do re-
curso que nós vamos pre-
cisar — assegurou.

Viana também criticou 
a demora do governo esta-
dual para reagir à situação. 
Ele destacou que o estado 
deveria ter se preparado 
melhor para o período 
chuvoso, que é previsível, 
e pediu mais celeridade 
no reconhecimento dos 
decretos municipais que 
apontam situação emer-
gencial. Os documentos 
são necessários para que 
as cidades tenham acesso 
aos recursos da  Secreta-
ria  Nacional  de Proteção 
e  Defesa Civil  (Sedec), do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional.

Projeto
O senador Paulo Ro-

cha (PT-PA) adiantou pe-
las redes sociais que a 
bancada do seu partido, 

da qual ele é líder, vai 
subscrever um projeto de 
lei para criar um fundo 
para vítimas de enchen-
tes e desastres. Chamado 
de  Programa Emergen-
cial de Apoio aos Entes 
Subnacionais, a ideia é 
que o dispositivo posse 
reunir até R$ 40 bilhões 
para ações de  socorro e 
assistência às popula-
ções atingidas por de-
sastres, recuperação das 
áreas afetadas.

“É  fundamental que a 
União apoie os municí-
pios e estados com ações 
de socorro às vítimas e 
reconstrução das áreas 
atingidas por desastres. 
Porém, na prática, o apoio 
federal tem sido insufi-
ciente. Daí a importância 
de se instituir um progra-
ma permanente de apoio, 
inclusive com a definição 
da origem dos recursos, 
que serão definidos pelo 
quantitativo populacio-
nal que vive na área de 

risco”, escreveu o senador.
Além de Minas Gerais, 

Paulo Rocha mencionou 
cenários de desastres 
causados pelas chuvas no 
Pará e na Bahia. O projeto 
ainda será apresentado.

Patrimônio
O presidente do Sena-

do, Rodrigo Pacheco, usou 

as redes sociais para la-
mentar um incidente ocor-
rido na cidade histórica de 
Ouro Preto. As chuvas pro-
vocaram um deslizamento 
de terra no Morro da Forca, 
próximo ao Centro Históri-
co, que atingiu dois casa-
rões. A área estava desocu-
pada e não houve feridos.

“O atual período chuvo-

so tem sido devastador 
em MG. Além da tragé-
dia de vidas perdidas, 
causa danos irrepará-
veis, como em Ouro Pre-
to. Minha solidariedade 
em razão da destruição 
de casarões históricos, 
nesta quinta-feira, após 
deslizamento de parte do 
Morro da Forca”, escreveu.

as fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais 
têm levado senadores a buscar medidas para ajudar 
as cidades afetadas. as iniciativas vêm na forma de 
apoio financeiro e logístico. Segundo a Defesa Civil do 
estado, em boletim divulgado nesta quinta-feira (13), 
374 municípios estão em situação de emergência. A 
temporada de chuvas já deixou um saldo de 25 mortes 
e mais de 30 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas
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Rodrigo Pacheco, usou as redes sociais para lamentar um incidente ocorrido na cidade histórica de Ouro Preto

De tempos em tempos, 
surge nas redes sociais e 
no WhatsApp a notícia de 
que a TV Senado retirou 
algum conteúdo do ar ou 
que o Congresso e o Sena-
do censuraram a emissora.

A mais recente, na 
virada do ano, afirmava 
que a TV Senado teria 
retirado um vídeo da 
dupla sertaneja Lorena 
e Rafaela cantando uma 
música que retrataria a 
situação dos brasileiros 
e com críticas a polí-
ticos. Esse fato nunca 
aconteceu, porque não 
existe a possibilidade de 
retirar do ar o que não é 
veiculado pela emissora. 
Aliás, a falsa notícia so-
bre a dupla sertaneja 

também já tinha sido 
compartilhada em 2017.

Esse tipo de fake 
news não é coisa nova. 
Publicações semelhan-
tes já ocorreram antes. 
Em 2017, usuários das 
redes sociais afirmavam 
que um vídeo com ato-
res da Rede Globo, em 
defesa do projeto de 
medidas contra a cor-
rupção, foi censurado 
pelo Congresso e pelo 
Senado. Essa fake vol-
tou a circular em 2019 
e em 2020. O Senado 
publicou matéria sobre 
isso: Notícia falsa envol-
vendo TV Senado volta a 
circular no WhatsApp.

Alguns posts referem-
-se a eventos legislati-

vos ocorridos no Sena-
do, transmitidos pela TV 
Senado, e que posterior-
mente teriam sido reti-
rados do ar. Isso também 
não acontece.

Em 2021, as posta-
gens davam conta de 
que o Congresso Nacio-
nal e o Senado teriam 
ameaçado a TV Tarobá, 
afiliada à Rede Bandei-
rantes no estado do Pa-
raná, para que não exi-
bisse um vídeo em que 
o jornalista faz comen-
tários sobre a atuação do 
Tribunal Superior Eleitoral 
nas eleições municipais 
de 2020. Outra notícia 
falsa, checada pelo Sena-
do Verifica    e por várias 
agências de checagem.
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Fake news que envolvem a TV Senado têm sido recorrentes desde 2017

‘TV Senado mandou tirar conteúdos do ar’: isso é fake!
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Governo Estadual anuncia reajuste de
40% no repasse do Transporte Escolar

Na manhã desta 
quinta-feira (13) o 
governador rece-

beu no Palácio das Esme-
raldas, em audiência, os 
presidentes da Associa-
ção Goiana de Municípios 
(AGM), Carlos Alberto, e 
o presidente da Federa-
ção Goiana de Municípios 
(FGM), Haroldo Naves. Na 
ocasião, além de fazerem 
uma avaliação geral de 
situação nos municípios 
goianos devido ao perí-
odo chuvoso, com uma 
situação considerada 
preocupante, o governa-
dor Ronaldo Caiado fez 
o anúncio do reajuste 

dos valores do trans-
porte escolar dos alunos 
da rede estadual de en-
sino e que é feito pelas 
prefeituras. Ao todo são 
58.150 alunos.

O reajuste é da ordem 
de 40%. No ano passado 
o Estado fez o repas-
se aos municípios de 
R$ 100 milhões para a 
prestação desse serviço 
e com o aumento esse 
ano o montante será de 
R$ 140 milhões.

O governador agra-
deceu aos presidentes 
da AGM e da FGM pelo 
apoio que as entidades 
têm dado ao governo 

do Estado “contribuindo 
muito para um bom de-
sempenho da adminis-
tração”. Lembrou, ainda, 
que a partir do último 
dia 1º o governo goiano 
vem efetuando o paga-
mento da dívida do setor 
da saúde, herdada do go-
verno anterior. “Estamos 
quitando todas as dívidas 
para com os municípios. 

Dentre elas a da meren-
da escolar, do transporte 
escolar e agora da saúde. 
Vale ressaltar, também, 
que em minha gestão 
sempre cumprimos os re-
passes rigorosamente em 
dia, sem qualquer tipo de 
atraso”, salientou Caiado.

Por sua vez, o presiden-
te da AGM, Carlos Alberto 
(Carlão da Fox) elogiou 

a atitude do governador 
para com os municípios, 
mantendo os seus com-
promissos em dia, e rea-
justando agora os valores 
do transporte. “Essa me-
dida anunciada hoje, de 
reajuste em 40%, é muito 
importante pois vai aliviar 
bastante para as prefei-
turas que estão comple-
mentando os custos para 

a execução desse serviço”.
O presidente da FGM, 

Haroldo Naves, também 
elogiou a medida anun-
ciada pelo governador. 
“Temos que agradecer 
ao governador Ronaldo 
Caiado pelo tratamento 
que vem dando aos ges-
tores. Colocando em dia 
os repasses e atualizando 
o transporte escolar”.

o último reajuste no transporte escolar 
foi efetuado em 2017 e de lá para cá, 
como ocorreu em anos anteriores, 
devido a defasagem dos valores, as 
prefeituras têm arcado com os custos 
adicionais à título de complementação
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No ano passado o Estado fez o repasse aos municípios de R$ 100 milhões para a prestação desse serviço

ecoNomia

Programa Mais Empregos aumenta oferta de vagas em 1.100%

Em 04 de agosto de 2020, 
a Secretaria de Estado da 
Retomada é criada, após 
sanção de lei pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. A 
Pasta surge com a incum-
bência de mitigar os im-
pactos negativos da crise 
e buscar alternativas para 
o incremento da renda 
e geração de empregos, 
com foco, principalmente, 
na parcela da população 
mais vulnerável.

“Nossa pauta é estar-
mos à frente dos proble-
mas que já sabemos que 
vamos enfrentar, que são 
o desemprego e a queda 
na capacidade de renda 
das pessoas. Este é o ob-
jetivo”, disse o governa-
dor. “A Retomada, hoje, é a 
secretaria que tem o foco 
mais importante do go-

verno no sentido de que 
todas as outras guardarão 
uma política de apoio e 
de sustentação aos goia-
nos que foram, do ponto 
de vista econômico e so-
cial, atingidos pela Co-
vid-19”, reforçou.

Cerveja de 
mandioca

Em interação com Se-
cretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), 
Gabinete de Políticas So-
ciai (GPS) e Agência Goia-
na de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesqui-
sa Agropecuária (Emater), 
a Retomada teve como 
primeira ação, a promo-
ção de parcerias com cer-
vejarias de renome como 

Ambev e Colombina para 
que a mandioca cultivada 
por pequenos produtores, 
principalmente do Nor-
deste goiano, fosse ad-
quirida, servindo de ma-
téria-prima para a criação 
de novas bebidas.

O pagamento é reali-
zado imediatamente ao 
fim da colheita. Hoje, a 

tonelada da mandioca 
em Goiás tem o valor de 
R$ 920, o segundo maior 
do Brasil, atrás apenas 
do Maranhão. Anterior-
mente, o destino final do 
tubérculo plantado era 
incerto para os produto-
res, assim como a renda, 
uma vez que, por falta 
de compradores ativos, 

os produtos eram, às ve-
zes, descartados.

Mais Empregos 
e Mais Crédito

Até 2019, a média 
mensal de oferta de va-
gas de emprego formal, 
no Estado, girava em 
torno de 350 e mesmo 
assim, muitas não eram 
preenchidas, em razão da 
falta de qualificação pro-
fissional dos candidatos. 
Com a implantação do 
programa Mais Empregos, 
o número de vagas men-
sais disponibilizadas au-
mentou mais de 1.100%, 
chegando à marca de 4 
mil oportunidades. Além 
disso, o programa oferece 
cursos profissionalizan-
tes a interessados em ob-
ter qualificação.

Para micro e peque-
nos empresários, a ges-
tão Caiado colocou em 
prática o programa Mais 
Crédito. O público-alvo 
é empresas que, em go-
vernos anteriores, não 
receberam incentivos 

para se desenvolver e 
foram excluídas das li-
nhas de financiamento. 
Pelo programa, atual-
mente, empreendedores 
podem negociar dívidas 
de maneira extrajudicial 
e conseguir acesso ao 
crédito de forma facili-
tada, inclusive com op-
ção de juro zero ou sem 
necessidade de aval.

Cotecs
Antigamente chama-

dos de Institutos Tec-
nológicos do Estado de 
Goiás (Itegos), os atuais 
Colégios Tecnológicos do 
Estado de Goiás (Cotecs) 
eram geridos por várias 
Organizações Sociais 
(OSs) e estavam sob res-
ponsabilidade de dife-
rentes pastas que não se 
comunicavam entre si, as-
sim como o gerenciamen-
to de vagas de emprego, 
que não era centralizado. 
Dessa forma, sem inte-
ração, os cursos disponi-
bilizados, por vezes, não 
atendiam a demanda do 
mercado de trabalho.
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O governador Ronaldo Caiado durante lançamento dos 
programas Mais Empregos e Mais Crédito, cujo número de 
vagas mensais disponibilizadas aumentou mais de 1.100%, 
chegando à marca de 4 mil oportunidades por mês

a pandemia de Covid-19, além de 
milhões de infecções e mortes, trouxe 
cenário de crise econômica e sanitária, 
escassez de produtos e serviços, e 
imprevisibilidade sobre o futuro
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Prefeitura de Goiânia atua em ações 
contra alagamentos e inundações

Os primeiros dias de 
janeiro têm sido 
marcados por gran-

des tragédias em decor-
rência das chuvas no Brasil. 
Em Goiânia, apesar do alto 
volume de água, a Prefei-
tura trabalha incansavel-
mente com a responsabili-
dade de proporcionar mais 
segurança e conforto para 
toda a população. Uma das 
ações é a construção de 
galerias de águas pluviais.

Nessas quase duas pri-
meiras semanas do ano, 
a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana 
(Seinfra) direciona suas 
forças na construção de 
galerias no Jardim Améri-
ca, Parque Oeste Industrial, 
Setor Novo Planalto e na 
Vila Jardim Pompéia. Esse 
trabalho é formado por um 
conjunto de tubulações 
que captam, transportam 
e drenam a água da chuva 
das áreas urbanas até rios, 
córregos ou canais. 

“Apenas na Rua do 
Paraíso, na Vila Jardim 
Pompéia, como exemplo, 
estamos instalando uma 
galeria de água pluvial 
de 240 metros. Tanto esse 
ponto como a Avenida da 

Sede, no Novo Planalto, 
onde também estamos, 
são áreas de alagamento 
que, com essas interven-
ções, não devemos ter 
mais problemas por ali”, 
pontua o titular da Sein-
fra, o engenheiro Everton 
Schmaltz.

A secretaria ainda está 
fazendo a limpeza e con-
tenção de erosão no Ri-
beirão Anicus, protegendo 
as áreas mais vulneráveis 
ao longo do seu percurso, 
além de recuperação de 
bocas de lobo em diversos 
bairros de Goiânia.

Apenas esse ano, as 
equipes da Seinfra já lim-
param as bocas de lobo, 
córregos, bueiros e pontes 
dos setores Sul, Leste Uni-
versitário, Vila Morais, Jar-
dim Novo Mundo, Jaó, Jar-
dim Goiás, Pedro Ludovico, 
Parque das Laranjeiras, 
Jardim Europa, Jardim Pre-
sidente, Jardim América, 
Vila Americano do Brasil, 
Parque Amazônia, Parque 
Lozandes, Vila Pedroso, 
Vila Cristina, Jardim Balne-
ário Meia Ponte, Bairro Boa 
Vista, Residencial Tropical 
Ville, Condomínio das Es-
meraldas, Setor Campinas, 

Residencial Flórida, Resi-
dencial Faiçalville, Jardim 
Atlântico, Village Veneza, 
Jardim Planalto, Parque 
Anhanguera, Jardim Nova 
Esperança, Setor Central, 
Bueno, Oeste, Marista, Re-
sidencial Vale dos Sonhos, 
Conjunto Cachoeira Dou-
rada, Vila União, Jardim das 
Esmeraldas, Vila Redenção, 
Alto da Glória, São José, 
Aeroviário, Goiá, Parque 
Oeste Industrial, Jardim 
Guanabara, Santa Genove-
va, Leste Vila Nova, Setor 
dos Funcionários, Jardim 
do Cerrado, Vila Finso-

cial, Sudoeste, Coimbra, 
Residencial Santa Fé, Re-
sidencial São Marcos, Re-
sidencial Celina Park, Ne-
grão de Lima, Vila Canaã, 
Parque Industrial João 
Braz, Recanto das Minas 
Gerais, Residencial Vil-
le de France, Bairro São 
Francisco, Vila Santana, 
Setor Centro Oeste e Se-
tor Crimeia Leste.

“Podemos concluir que 
o impacto das chuvas 
neste ano está sendo me-
nor também porque em 
2021 foram realizadas 
ações importantes, como 

a limpeza de cerca de 27 
mil bocas de lobo, 49 km 
de ramais e galerias plu-
viais e 1.068 bueiros”, ex-
plica o titular da Seinfra.

Também foram remo-
vidas 7,2 mil toneladas 
de entulhos das bocas de 
lobo da capital e coloca-
dos diques de proteção 
contra a cheia nos seto-
res Gentil Meireles, Serra 
Azul, Vila Roriz, Crimeia 
Leste, Vila São José, Urias 
Magalhães, Jardim Mari-
liza, Setor Oeste, enroca-
mento de pedra na Mar-
ginal Botafogo e galerias 

na Vila Maria Rosa, Jardim 
Botânico, Bairro Feliz, Jar-
dim Vitória, Jardim Novo 
Mundo, Goiânia Viva, Jar-
dim Petrópolis, Pedro Lu-
dovico, Sol Nascente, Fai-
çalville e Residencial São 
Marcos, entre outros.

“Mais que ações por 
parte do poder público, 
a população também 
pode ajudar praticando 
a educação e mostran-
do compromisso com 
a cidade ao não jogar 
lixo nas ruas, bocas de 
lobo, rios e córregos”, 
ressalta o secretário.

os primeiros dias de janeiro têm sido 
marcados por grandes tragédias em 
decorrência das chuvas no Brasil
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Em caso de demandas para a Seinfra, a população pode entrar em contato com a pasta através do aplicativo Prefeitura 24h

A Prefeitura de Goiânia 
realiza o serviço de ma-
nutenção asfáltica, nesta 
quinta-feira (13/01), nos 
setores Central, Bueno, 
Pedro Ludovico, Conjunto 
Vera Cruz, Residencial Cos-
ta Paranhos, Esplanada dos 
Anicuns, Panorama Park, 
São Judas Tadeu, Jardim 
Guanabara, Gentil Meirel-
les, Residencial Santa Fé 
e Jardim Atlântico. Tam-
bém estão sendo execu-
tados reparos na Rua São 
José da Barra, nas ave-
nidas La Paz e Francisco 
Alves de Oliveira (Setor 
das Nações), e nas ave-
nidas Orlando Marques 
de Abreu e Americano do 
Brasil (Parque Santa Rita).

A limpeza de bocas de 
lobo é feita pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra) no Recan-

to das Minas Gerais, Jardim 
Novo Mundo, Setor Leste 
Universitário, Vila Morais, 
Setor Jaó, Village Veneza, 
Residencial Ville de Fran-
ce, Vila Redenção, Alto da 
Glória, Jardim Goiás, Parque 
Oeste Industrial, Conjunto 
Cachoeira Dourada, Jardim 
Europa, Jardim Presidente, 
Jardim América, Bairro São 
Francisco, Vila Santana, Se-
tor Coimbra, Setor Centro 
Oeste e Setor Crimeia Leste.

As equipes da Seinfra 
que cuidam da iluminação 
pública estão em serviço 
na GO-020, Chácaras Santa 
Rita, Complexo Viário Luiz 
José Costa, Bairro Feliz, Vila 
Morais, Parque Industrial, 
Vila Colemar Natal e Silva, 
Residencial Jardim Leblon, 
Residencial Mendanha, 
Bairro Ipiranga, Vila Regi-
na, Jardim Clarissa, Jardim 

Petrópolis, Jardim Alpha-
ville, Residencial Santa 
Fé, Residencial Forteville, 
Conjunto Vera Cruz, Resi-
dencial Tempo Novo, Resi-
dencial Jardim do Cerrado, 
Jardim Curitiba, Morada do 
Sol, Finsocial, Setor Sevene, 

Setor Urias Magalhães, Vila 
Monticelli, Setor Negrão de 
Lima, Setor Jaó, Setor Santa 
Genoveva, Setor Goiania 2, 
Vila Alpes, Setor Sudoeste, 
Parque Santa Rita, Cacho-
eira Dourada, Vila Boa, Fai-
çalville, Orientville, Setor 

Antonio Carlos Pires, Re-
sidencial Orlando Morais, 
Residencial Nossa Morada, 
Residencial Atalaia, Resi-
dencial Alice Barbosa.

Marceneiros, pedreiros, 
pintores, eletricistas aten-
dem demandas no Cmei 

Dom Antônio Ribeiro de 
Oliveira (Setor Leste Uni-
versitário) e nas escolas 
Donata Monteiro (Vila 
Monticelli), Maria Araújo 
de Freitas (Parque Athe-
neu), Deputado Jamel Cecí-
lio (Jardim Vila Boa) e San-
ta Terezinha (Bom Retiro).

Avança também o ser-
viço de rebaixamento de 
calçada na Avenida New 
York (Jardim Novo Mun-
do), contenção de erosão 
no Rio Anicuns, produção 
de armações, meios-fios e 
massa asfáltica, constru-
ção de galerias de águas 
pluviais no Jardim América 
e na Vila Jardim Pompéia, 
terraplanagem na Rua 
19 de novembro (Setor 
Industrial) e instalação 
de meios-fios no Parque 
Atheneu e no Complexo 
Viário Luiz José Costa.
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A limpeza de bocas de lobo é feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) 

Manutenção asfáltica avança no Jd. Guanabara, Vera Cruz e mais 10 bairros
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Força-tarefa continua trabalho no 
Norte, Nordeste e Noroeste do Estado

após prestar assistên-
cia e acompanhar 
presencialmente os 

trabalhos realizados nos 
municípios de Faina e Ita-
pirapuã, na região Noroes-
te do Estado, a equipe com 
técnicos da força-tarefa do 
Governo de Goiás, criada 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, liderada nesta quin-
ta-feira (13) pela secretária 
de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, 
Andréa Vulcanis, retornou à 
região Nordeste.

Servidores do Estado 
continuam com o trabalho 
de socorro às vítimas dos 
estragos provocados pelas 
fortes chuvas. A força-tarefa 
já se estende por 18 dias 
em apoio aos moradores 
locais. Nesta quinta-feira 
(13), equipes médicas foram 
transportadas pelo helicóp-
tero do Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás (CBMGO), 
que está em Teresina de 
Goiás, até os povoados de 
São Domingos e Vão de 
Almas, em Cavalcante, para 
realizar atendimento às 
pessoas isoladas.

Os militares também 
fazem o trabalho de dis-

tribuição de cestas de ali-
mentos e medicamentos. 
Foram beneficiadas cerca 
de 100 famílias de Caval-
cante nas comunidades de 
São Domingos, Vão do Mo-
leque e São José. Já outras 
30 famílias de regiões do 
Ema e Diadema receberam 
a doação de filtros de bar-
ro e cestas básicas.

A secretária Andréa Vul-
canis acompanhou a situ-
ação na comunidade qui-
lombola de Magalhães, no 
município de Nova Roma. 
“Vir aos locais afetados pe-
las enchentes e conhecer 
de perto a realidade das 
pessoas são a melhor for-
ma de traçar estratégias 
para ajudar as milhares 
de famílias que passam 
por dificuldades, princi-
palmente no Nordeste 
goiano, castigado pelos 
altos volumes de chuvas 
das últimas semanas”, re-
lata a secretária.

Em conversa com inte-
grantes da Comunidade 
Quilombola Família Ma-
galhães, Vulcanis reafirma 
o compromisso do gover-
nador Ronaldo Caiado de 
ajudar no que for preciso 

para que todos, em qual-
quer canto do Estado, re-
cebam alimentos, remé-
dios e água potável. A 
ajuda emergencial conta 
ainda com reparos em 
rodovias, nos acessos 
interditados, para que as 
famílias ilhadas possam 
se locomover até os mu-
nicípios mais próximos.

“Só temos a agrade-
cer a você [Andréa] e ao 
governador. Do que en-
tendo de política, e não é 
de hoje, é a primeira vez 
que vejo a preocupação 
de um governo sempre 
olhando para nossa cida-
de”, assegurou o prefeito 
de Nova Roma, Eleuses 
Rodrigues Gonzaga.

A Semad disponibilizou 
recentemente um veículo 
com tração 4x4, mode-
lo que consegue trafegar 
pelas estradas alagadas 

ou com barro e lama, para 
fazer a distribuição de 
mantimentos, que foram 
doados pelo Governo de 
Goiás, e medicamentos 
às comunidades afetadas 
pela chuva.

Na quarta-feira (13), 
ainda em Cavalcante, mili-
tares do Corpo de Bombei-
ros se deslocaram à região 
conhecida como Engenho 
2, onde foi prestado aten-
dimento à população. Uma 
senhora enferma do po-
voado de Morros precisou 
ser transportada até o mu-
nicípio para atendimento 
médico. O helicóptero da 
corporação também res-
gatou uma idosa de 104 
anos da região de Capela 
até Cavalcante para ser 
hospitalizada.

Números
Na região Nordeste, a 

força-tarefa já soma ações 
em 12 municípios e 26 co-
munidades. Até o momen-
to, 6.036 cestas básicas 
foram encaminhadas para 
distribuição, além de 1.200 
cobertores, dois mil paco-
tes do Mix do Bem, 200 fil-
tros de barro, 500 porções 
de frutas desidratadas, 280 
fardos com garrafas de 
água mineral, além de re-
cipientes de álcool em gel.

Para o atendimento, fo-
ram utilizados, até agora, 
nove caminhonetes, seis 
canoas, um bote, helicóp-
tero dos bombeiros, além 
de unidade de resgate, ve-
ículo administrativo e veí-
culo de abastecimento.

Fazem parte da ação 
conjunta a Semad, Secre-
taria de Estado Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), CBMGO, Defesa 
Civil do Estado de Goiás, 

Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG), Agên-
cia Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater Goiás) e Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Social (Seds).

Balanço no Estado
Levantamento da De-

fesa Civil de Goiás em 
18 municípios afetados 
pelas chuvas, até nesta 
quarta-feira (13), cons-
tatou que 17 pessoas 
estão desabrigadas. Dez 
em Flores de Goiás, seis 
em Cavalcante e uma em 
Cocalzinho de Goiás. Os 
desalojados são 517. Os 
municípios comprometi-
dos são Cavalcante (334), 
Monte Alegre (75), Nique-
lândia (52), Pirenópolis 
(40), Teresina de Goiás (15) 
e Guarani de Goiás (1).

equipes distribuem cestas de 
alimentos, cobertores, filtros de barro 
e realizam atendimento médico. 
Balanço da defesa Civil de Goiás 
identifica 19.274 pessoas afetadas 
pelas chuvas em todo estado
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Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, comanda operação esta semana para traçar estratégias assertivas 

agenda

Caiado vistoria três municípios goianos afetados 
pelas chuvas, nesta sexta

O governador Ronaldo 
Caiado volta a vistoriar, nes-
ta sexta-feira (14), as regi-
ões afetadas pelas chuvas 
intensas que ocorrem no 
Estado. Às 10h10, o compro-
misso será em Itapirapuã, 
no Oeste goiano. Depois, 
acompanha os trabalhos 
das equipes nos municípios 

de Faina, às 12h10, e de 
Aruanã, às 14h20, ambos no 
Noroeste goiano.

A força-tarefa do Gover-
no de Goiás já se estende 
por 18 dias em apoio às 
vítimas dos estragos pro-
vocados pelas fortes chu-
vas. Além de monitorar e 
acompanhar as regiões, 

servidores de diversos ór-
gãos estaduais trabalham 
para distribuir cestas bá-
sicas, cobertores, pacotes 
do Mix do Bem, filtros de 
barro, porções de frutas 
desidratadas e fardos com 
garrafas de água mineral, 
além de recipientes de ál-
cool em gel.
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Ronaldo Caiado vai vistoriar nesta sexta-feira(14) os municípios de Itapirapuã, Faina e Aruanã

Às 10h10, governador acompanha trabalhos da força-tarefa do Governo de 
Goiás, em itapirapuã. depois, segue para Faina, às 12h10, e aruanã, às 14h20
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Força-tarefa desembarca no Noroeste 
do Estado e inicia trabalhos em Faina

a força-tarefa do 
Governo de Goi-
ás realizou, nesta 

quarta-feira (12), o 17° 
dia de trabalhos volta-
dos ao atendimento de 
moradores atingidos 
pelas fortes chuvas nas 

regiões Norte, Nordeste 
e Noroeste do Estado. O 
município de Faina, a 208 
quilômetros de Goiânia, 
um dos afetados, recebeu 
as equipes das secreta-
rias da gestão estadual.

Técnicos da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad) e a titular 
da pasta, Andréa Vulcanis, 
acompanham, presencial-
mente, a situação de Faina, 
seguindo determinação do 
governador Ronaldo Caia-

do. A força-tarefa distribui 
cestas de alimentos, medi-
camentos e água potável à 
população isolada por conta 
das volumosas chuvas que 
caem em diversos pontos 
de Goiás desde meados de 
dezembro do ano passado.

Em Faina, a equipe, junto 
com o prefeito Paulo Ro-
berto Vieira, vistoriou uma 
área de deslizamento da 
GO-230, conhecida como 
Serra do Macaco, que isolou 
uma comunidade com cerca 
de 120 famílias. “Por deter-
minação do governador, 
vamos aonde a comunidade 
precisar. Estão vindo refor-
ços, e Faina será atendida”, 
assegurou Vulcanis.

O prefeito agradeceu a 
disposição da equipe e a 
solução empenhada. “Te-
mos a resposta do governa-
dor, presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), Pedro 
Sales, e da secretária Andréa 
Vulcanis que nas próximas 
24 horas chegará o ma-
quinário para dar socorro 
a essas famílias que estão 
ilhadas”, explicou o ges-
tor.  “Caiado, de pronto, nos 
atendeu com uma resposta 
rápida a essas famílias que 
estão isoladas e com seus 
produtos, principalmente, o 
leite, sem condições de es-
coar”, completou.

“Em qualquer canto do 
Estado, o governo está pre-
sente para prestar auxílio 
às comunidades e também 

às necessidades de infraes-
trutura e de correção para 
permitir que as pessoas 
isoladas ou ilhadas, com 
dificuldade de acesso a ali-
mentos, medicamentos e 
saúde possam ser devida-
mente atendidas”, ressaltou 
a secretária Andréa Vulcanis.

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás 
(CBMGO) organizou, nesta 
quarta-feira, um levanta-
mento, em toda a área de 
Faina, para construção de 
um relatório que guiará a 
tomada de ações tendo em 
vista mitigar os danos cau-
sados pelas chuvas.

Uma equipe do CBMGO 
precisou agir em uma pro-
priedade isolada em razão 
da chuva na zona rural da 
cidade de Goiás, município 
limítrofe com Faina, para 
atender a uma mulher, de 
20 anos, grávida de 35 se-
manas. A jovem estava em 
início de trabalho de parto e 
foi removida de helicóptero 
para o Hospital Materno In-
fantil (HMI), em Goiânia.

Os municípios de Nova 
Roma, Cavalcante, Teresina 
de Goiás, Flores de Goiás, 
São João D’Aliança, Nique-
lândia, Mutunópolis, Monte 
Alegre de Goiás, Formoso, 
Guarani de Goiás, Divinópo-
lis de Goiás e Alto Paraíso 
de Goiás, localidades onde 
foi decretada situação de 
emergência, já contaram 
com a presença da força-
-tarefa do governo.

Técnicos da Semad 
e titular da Pasta, 
andréa Vulcanis, 
acompanham, 
presencialmente, 
situação em 
Faina, seguindo 
determinação 
do governador. 
Maquinário 
encaminhado irá  
desbloquear Go-
230, onde houve 
deslizamento de 
terra que deixou 
comunidade 
isolada. “Caiado, de 
pronto, nos atende 
com resposta 
rápida a essas 
famílias que estão 
isoladas”, assegura 
prefeito Paulo 
roberto Vieira
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Operação integrada com participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Seapa, OVG, 
Seds e Emater soma passagens por 13 municípios e 25 comunidades, com distribuição 
de cestas básicas, pacotes do Mix do Bem, cobertores e fardos com garrafas de água

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra), liberou, 
a partir das 18h desta 
quarta-feira (12), o trá-
fego de carretas na GO-
118, entre Alto Paraíso e 
Teresina de Goiás. Com 
a execução dos serviços 
de reforço da estrutura 
do leito da rodovia em 
regime de plantão, com 
operários e máquinas tra-
balhando em três turnos, 
e as condições climáticas 
favoráveis ao andamento 
das obras, a agência con-
seguiu antecipar em 10 
dias a abertura da pista, 

prevista anteriormente 
para 24 de janeiro.

“Estamos sensíveis à 
situação da região Nor-
te e Nordeste, e agimos 
com celeridade para, ago-
ra com total segurança 
e tranquilidade, liberar 
a passagem das carretas 
para o reabastecimento 
dos municípios afetados”, 
explica o presidente da 
Goinfra, Pedro Sales. Em 
tempo recorde, as equi-
pes técnicas conseguiram 
reforçar o talude com ras-
tro de rocha e executar a 
compactação do material, 
o que vai permitir a pas-
sagem dos veículos pesa-

dos no trecho em obras, 
que fica a 20 quilômetros 
de Teresina de Goiás.

O tráfego continuará 
em meia pista, no sis-
tema siga e pare, com 
velocidade controlada e 
sob a supervisão do Co-
mando de Policiamento 
Rodoviário (CPR). A fai-
xa liberada foi amplia-
da para a largura de 4,5 
metros, e também foram 
instalados quebra-molas 
a 20 metros do trecho 
em obras, que está com 
sinalização e ilumina-
ção noturna reforçadas 
para maior segurança 
dos condutores.

A Goinfra dará conti-
nuidade aos serviços de 
recomposição do aterro e 
com o monitoramento de 
toda a região durante o 
período chuvoso. Quando 
a estiagem se firmar, será 
refeita a base e a capa as-
fáltica do trecho que so-
freu com a erosão provo-
cada pelas tempestades. 
O tráfego de veículos 
pequenos foi liberado 
no dia 6, depois de ser 
totalmente interditado 
na semana do Natal, por 
conta de uma erosão no 
leito da rodovia, provo-
cada pelas chuvas.

“Estamos agindo no 

Norte e Nordeste goia-
nos com todas as nossas 
forças, com todas nos-
sas equipes de plantão. 
Vamos conseguir passar 
esse momento de dificul-
dade, dando assistência 
à população e manten-
do a trafegabilidade das 

nossas rodovias”, explica 
Pedro Sales. O foco da 
Goinfra, nesse período 
chuvoso, é dar resposta 
rápida às demandas que 
continuam a surgir por 
conta do volume de água 
que ainda segue intenso 
por todo o Estado.
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Trecho da GO-118 é liberado para veículos pesados, no sistema 
pare e siga, com sinalização e iluminação reforçadas

Liberado tráfego de veículos pesados na 
GO-118, no Nordeste Goiano
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Terceira parcela do Auxílio Brasil 
incluirá 3 milhões de famílias

Prevista para começar 
a ser paga na próxi-
ma terça-feira (18), a 

terceira parcela do Auxílio 
Brasil incluirá 3 milhões 
de famílias, anunciou 
hoje (13) o presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães. Com a 
medida, o total de famí-
lias atendidas aumentará 
para 17,5 milhões.

Com a promulgação da 
emenda constitucional 
que permitiu o parcela-
mento de precatórios (dí-
vidas reconhecidas defi-
nitivamente pela Justiça), 
o valor da parcela passou 
para R$ 400. As famílias 
incluídas no programa 
receberão o Auxílio Bra-
sil por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permite a 
movimentação de depó-
sitos em contas poupança 
digitais, até o recebimen-
to do cartão.

As novas famílias não 
precisarão ir às agências 
para validarem o cadas-
tro no Auxílio Brasil. Isso 

porque a inclusão no 
programa baseou-se em 
pedidos antigos proces-
sados pelo Ministério da 

Cidadania. “Esse cadas-
tramento foi realizado, no 
mesmo modo que no au-
xílio emergencial lá atrás. 

Então, a validação já foi 
realizada”, explicou.

Auxílio Gás
O presidente da Caixa 

também anunciou que 
o pagamento do Auxílio 
Gás, que fornecerá uma 
ajuda temporária para fa-
mílias mais pobres com-
parem gás de cozinha, 
ocorrerá nos mesmos dias 
que o do Auxílio Brasil. As 
famílias foram escolhidas 
conforme as regras defi-
nidas pelo Ministério da 
Cidadania.

O Auxílio Brasil segui-
rá o calendário do antigo 
Bolsa Família e pagará as 
parcelas nos dez últimos 
dias úteis de cada mês, 
com base no dígito final 
do Número de Inscrição 
Social (NIS). O pagamen-
to da parcela de janeiro 
começará no próximo 
dia 18, para beneficiários 
com NIS 1, e terminará no 
dia 31, para beneficiários 
com NIS de final 0.

Cerca de 108,3 mil fa-
mílias de municípios do 
norte de Minas Gerais e do 
sul da Bahia atingidas pe-
las enchentes em dezem-
bro começaram a receber o 
Auxílio Gás no mês passa-

do. Com duração prevista 
de cinco anos, o programa 
beneficiará 5,5 milhões de 
famílias até o fim de 2026 
com o pagamento de 50% 
do preço médio do botijão 
de 13 quilos a cada dois 
meses. Atualmente, a par-
cela equivale a R$ 56.

Para este ano, o Auxílio 
Gás tem orçamento de R$ 
1,9 bilhão. Só pode fazer 
parte do programa quem 
está incluído no Cadas-
tro Único para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), tem 
pelo menos um membro 
da família que receba o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). A lei 
que criou o programa 
definiu que a mulher 
responsável pela família 
terá preferência, assim 
como mulheres vítimas 
de violência doméstica.

Pedro Guimarães tam-
bém anunciou o depósito 
do retroativo da cota adi-
cional do auxílio emergen-
cial de 2020 para cerca de 
823,4 mil pais solteiros. O 
crédito será feito por meio 
do aplicativo Caixa Tem na 
mesma conta poupança 
digital usada para receber 
o auxílio emergencial.

Pagamento 
começará no dia 
18, junto com 
auxílio Gás
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As novas famílias não precisarão ir às agências para validarem o cadastro no Auxílio Brasil

covid-19

Brasil registra 22,8 milhões de casos e 620,5 mil óbitos   

O Ministério da Saúde 
divulgou hoje (13) novos 
números sobre a pande-
mia de covid-19 no país. 
De acordo com levanta-
mento diário feito pela 
pasta, o Brasil tem, des-

de o início da pandemia, 
22,8 milhões de casos 
confirmados da doença 
e 620,5 mil mortes regis-
tradas. Os casos de recu-
perados somam 21,7 mi-
lhões (95,2% dos casos). 

Nas últimas 24 ho-
ras, o ministério regis-
trou 97,9 mil casos e 
174 mortes. 

O estado de São Paulo 
tem o maior número de 
casos acumulados des-
de o início da pandemia, 

com 4,4 milhões de casos 
e 155,5 mil óbitos. Em se-
guida estão Minas Gerais 
(2,3 milhões de casos e 
56,7 mil óbitos); Paraná 
(1,6 milhão casos e 40,9 
mil óbitos) e Rio Grande 
do Sul (1,5 milhão de ca-
sos e 36,5 mil óbitos). 

Os menores números 
de casos e óbitos estão 
no Acre (89.244 e 1.844, 
respectivamente), Amapá 
(128.212 e 2.028) e Ro-
raima (131.529 e 2.078).

Ômicron
A pasta também in-

formou que foram re-
gistrados 503 casos de 
pessoas infectadas pela 
variante Ômicron, com 
incidência confirmada 
em 16 unidades da Fede-
ração, com Rio de Janeiro 
(133) e São Paulo (121) 
registrando o maior nú-
mero de casos. Também 
foram registradas duas 
mortes, uma em Alagoas 
e outra em Goiás. 
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Há 796 casos e duas mortes pela nova variante em investigação

Ministério confirma 
503 casos e duas 
mortes pela 
variante Ômicron
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Tite faz 1ª convocação do ano 
para reta final das eliminatórias

o técnico Tite realizou 
nesta quinta-feira 
(13) a primeira con-

vocação da seleção brasi-
leira de futebol em 2022. 
O escrete canarinho terá 
dois jogos das Elimina-
tórias da Copa do Mundo 
pela frente: Equador, no 
próximo dia 27, no estádio 
Casa Blanca, em Quito; e 
Paraguai, no dia 1º de fe-
vereiro, no Mineirão, em 
Belo Horizonte.

Na lista de 26 jogadores, 
o destaque é o desfalque do 
atacante Neymar, do Paris 
Saint-Germain (França), que 
se recupera de uma lesão 
no tornozelo. O lateral-
-direito Danilo, da Juventus 
(Itália), que recentemente 
voltou a treinar após um 
mês e meio tratando uma 
contusão na coxa, também 
ficou fora. Na comparação 
com a última convocação 
de 2021, outra ausência 
é a do lateral-esquerdo 
Renan Lodi, do Atlético de 
Madrid (Espanha).

“O Renan Lodi não pôde 
ser convocado pela não va-
cinação [contra a covid-19]. 
Ele perdeu a oportunidade 
de concorrer. O Renan não 
poderia entrar no Equador, 
pois tomou a primeira dose 
no dia 10. Respeitamos as 
leis do país”, explicou Tite, 
em entrevista coletiva.

Os substitutos do trio 
são os laterais Daniel Alves 
e Alex Telles - de Barcelona 
(Espanha) e Manchester 
United (Inglaterra), respec-
tivamente - e o atacante 

Rodrygo, do Real Madrid 
(Espanha). Além deles, vol-
taram a ser chamados o 
goleiro Weverton (Palmei-
ras) e o meia Bruno Gui-
marães, do Lyon (França).

“Temos um radar de 
cerca de 46 atletas. O Bru-
no Guimarães é um deles. 
Checamos o momento do 
atleta. Iniciou muito bem 
no Lyon, teve uma queda, 
que é normal de adapta-
ção. Em um segundo mo-
mento, ele já se comunica 
e entende melhor o clube 

e o país. O Telles da mes-
ma forma. Existe a concor-
rência no setor”, argumen-
tou, também em coletiva, o 
auxiliar Cesar Sampaio.

O Brasil já está classifi-
cado para o Mundial deste 
ano, no Catar, mas ainda tem 
cinco compromissos das 
Eliminatórias pela frente 
ocupando as datas-Fifa, que 
são os períodos voltados a 
jogos entre seleções. Por 
enquanto, não há duelos 
previstos contra equipes 
de outros continentes - em 

especial as europeias - na 
trajetória até a Copa. Ape-
sar disso, Tite vê o Brasil 
entre os favoritos ao título.

“Eu cito que Brasil, 
França, Inglaterra, Bélgica, 
Alemanha, Argentina, Itá-
lia e Espanha estão entre 
os postulantes. Nenhum 
deles eu vejo se destacan-
do. É justamente por não 
jogarmos contra europeus 
que não dá para dizer se é 
favorito ou não, pois não 
há referência. Eu gostaria 
que jogássemos, mas não 

dá pelo calendário”, finali-
zou o treinador.

Os convocados
Goleiros: Alisson (Li-

verpool-ING), Ederson 
(Manchester City-ING) e 
Weverton (Palmeiras);  La-
terais: Daniel Alves (Barce-
lona-ESP), Emerson (Tot-
tenham-ING), Alex Sandro 
(Juventus-ITA) e Alex Telles 
(Manchester United-ING); 
Zagueiros: Éder Militão 
(Real Madrid-ESP), Gabriel 
Magalhães (Arsenal-ING), 
Marquinhos (PSG-FRA) 
e Thiago Silva (Chelsea-
-ING); Meias: Bruno Gui-
marães (Lyon-FRA), Case-
miro (Real Madrid-ESP), 
Fabinho (Liverpool-ING), 
Fred (Manchester United-
-ING), Gerson (Olympique 
de Marselha-FRA), Everton 
Ribeiro (Flamengo), Lu-
cas Paquetá (Lyon-FRA) e 
Philippe Coutinho (Aston 
Villa-ING); Atacantes: An-
tony (Ajax-HOL), Vinícius 
Júnior (Real Madrid-ESP), 
Rodrygo (Real Madrid-
-ESP), Gabriel Jesus (Man-
chester City-ING), Ma-
theus Cunha (Atlético de 
Madrid-ESP), Raphinha 
(Leeds United-ING) e Ga-
briel Barbosa (Flamengo). 
Fabinho e Lucas Paquetá 
estão suspensos do jogo 
contra o Equador.

Brasil terá duelos 
com equador e 
Paraguai abrindo 
a temporada 
da Copa

Di
vu

lg
aç

ão

Na comparação com a última 
convocação de 2021, outra 
ausência é a do lateral-es-

querdo Renan Lodi, do Atléti-
co de Madrid (Espanha).
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