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Caiado anuncia inauguração da Policlínica em março, entrega benefícios e vistoria obras
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interioriZação da saÚde  

Mais uMa poLicLÍnica

centro cultural Marietta telles

“iris: uMa história De aMor por Goiás” 

Exposição traz 74 fotos de momentos históricos da vida de um dos maiores nomes da política 
goiana. Nesta semana, as filhas do ex-prefeito visitaram a exposição e se emocionaram com as 

fotografias. A exposição segue aberta ao público, com entrada gratuita - política |  2
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Exposição

“Iris: Uma História de Amor por 
Goiás” está no Marietta Telles

a mostra em homena-
gem ao ex-prefeito 
Iris Rezende traz 

fotos e fatos da trajetória 
de um dos maiores líderes 
políticos do Brasil. A visita-
ção acontece na sala Be-
lkiss Spencière, de segun-
da a sexta, das 9 às 18h, 
com entrada gratuita.

Na tarde de terça-feira, 
8, Ana Paula e Adriana, 
filhas de Iris, compare-
ceram ao Marietta Telles 
para conferir a exposi-
ção. Elas se emocionaram 
com os painéis que con-
tém momentos marcan-
tes da vida do pai. “Eu já 
me emocionei logo que 
entrei aqui. Eu falo que a 
presença do meu pai ain-

da é muito forte nas nos-
sas vidas. Então todas 
as fotos me emociona-
ram porque cada uma 
conta um pedaço da 
história dele, uma his-
tória que é tão linda e que 
acho que deve ser conta-
da”, destaca Ana Paula.

Na ocasião, Ana Paula 
e Adriana também co-
nheceram o processo de 
restauração de fotos e 
documentos históricos 
desenvolvido pela equi-
pe do Museu da Imagem 
e do Som. Os servidores 
do museu se colocaram à 
disposição para trabalhar 
na salvaguarda de arqui-
vos de Iris, contribuindo 
assim para a consolida-

ção da memória do tra-
balho desenvolvido pelo 
político. Ana Paula res-
salta que o museu tem 
um papel importante ao 
promover a exposição. “É 
a forma de se preservar 
uma história que é tão 
bonita e que vai servir 
de exemplo para novas 
gerações. Isso aqui eter-

niza tudo que ele fez, 
tudo que ele lutou”.

O ex-governador nas-
ceu em Cristianópolis 
(GO), em 1933. Na década 
de 1940 mudou-se com 
a família para Goiânia. 
Formou-se em Direito e 
ingressou na política nos 
anos 1950. Teve presença 
marcante na vida políti-

ca do Estado e marcou 
seu nome como uma das 
principais dirigentes polí-
ticos do MDB. Iris Rezende 
morreu aos 87 anos em 09 
de novembro deste ano, 
em São Paulo, após com-
plicações de um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), 
quase um ano após encer-
rar a carreira de 62 anos de 

vida pública. Ao longo de 
mais de seis décadas dedi-
cadas à vida pública, ocu-
pou cargos de vereador, 
deputado estadual, pre-
feito, senador e governa-
dor. Também foi ministro 
da Agricultura no governo 
de José Sarney e da Justiça, 
na presidência de Fernan-
do Henrique Cardoso.

exposição traz 74 fotos de momentos 
históricos da vida de um dos 
maiores nomes da política goiana. 
Nesta semana, as filhas do ex-
prefeito visitaram a exposição e se 
emocionaram com as fotografias. A 
exposição segue aberta ao público, 
com entrada gratuita
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A mostra em homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende traz fotos e fatos da trajetória de um dos maiores 
líderes políticos do Brasil, visitação acontece de segunda à sexta, das 9 às 18h, com entrada gratuita

para sErvidorEs

Escola de Governo de Goiás oferece novos cursos
A Escola de Governo de Goi-
ás está oferecendo vagas 
em diversos cursos para 
instituições parceiras. Entre 
as atividades oferecidas, 
estão os cursos presenciais 
de Técnicas de Resolução de 
Conflitos e Práticas de Em-
patia e Comunicação Asser-
tiva no Serviço Público. Para 
esses, foram disponibiliza-
das duas vagas para cada.

Os instrutores Paula Ro-
berta Chagas e Thyago Ma-
deira França irão conduzir o 
curso de Práticas de Empa-
tia e Comunicação Assertiva 

no Serviço Público, cuja car-
ga horária é de 32 horas e 
será ministrado nos dias 11, 
12, 18 e 19 de fevereiro.

Já o curso de Técnicas de 
Resolução de Conflitos será 
conduzido pela instrutora 
Juliana Cherobino de Re-
sende. O curso possui carga 
horária de 20 horas e será 
ministrado do dia 14 ao dia 
18 de fevereiro.  Os interes-
sados devem enviar a ficha 
de inscrição em anexo pre-
enchida e documento com 
foto (RG e CPF ou CNH) para 
o e-mail certificadoesco-

la@al.go.leg.br para que a 
Escola do Legislativo faça a 
inscrição do servidor no Sis-
tema de Capacitação (SCT) 
através do link: https://saba.
al.go.leg.br/v1/view/intra-
net/public/n88YJQJr2RA-
-DN-6jdq7nJEig04AYiNlY-
4SERgr3kSM=

Os alunos também 
devem se cadastrar e se 
inscrever no curso no Am-
biente Virtual de Apren-
dizagem (AVA) através do 
link: https://ead.escolade-
governo.go.gov.br

Após realizar essas duas 

etapas, o aluno estará apto 
a ter a inscrição confirmada 
no curso de seu interes-
se. Ao concluir o curso, o 
aluno pode atualizar seus 
dados e consultar os certi-
ficados no Portal do Aluno 
em Atualizar Cadastro ou 
em Cursos Realizados pelo 
endereço http://sct.go.gov.
br/portalaluno/control.
php?cmd=CAcesso. No en-
tanto, para ter acesso ao 
Portal do Aluno os servido-
res deverão criar o usuário 
e senha no Portal Goiás ht-
tps://portal.go.gov.br/
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Os alunos também devem se cadastrar e se inscrever no 
curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) através 
do link: https://ead.escoladegoverno.go.gov.br
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Vistorias e inVestimentos 
Com R$ 64 milhões já apli-
cados no município nos 
últimos três anos, o Estado 
investiu em áreas como 
educação (R$ 11,9 milhões 
para melhorias estruturais e 
materiais para estudantes); 
saúde (46,2 milhões em re-
passes de contrapartidas); 
social (R$ 1,7 milhão em 
benefícios à população); e 
o setor agrícola (R$ 1,1 mi-
lhão alocados em maquiná-
rio e veículos para uso no 
campo). Em ações progra-
madas ou em andamento, 
a previsão é de R$ 42,3 
milhões. “A região estava 
muito esquecida e nós te-
mos investido para valer 
em São Luís de Montes 
Belos que, todos sabem, é 
o portal do Oeste goiano”, 
lembrou Caiado.

Ainda durante a agen-
da, o líder do Executivo 
mostrou outros resultados 
práticos desses investimen-
tos ao inaugurar a unidade 
de atendimento do Vapt 
Vupt, em funcionamen-
to desde 2021. Foram R$ 
125 mil para aquisição de 
mobiliário, aparelhos de ar-
-condicionado e instalação 
da rede elétrica e de dois 
equipamentos do Expresso 
Totem. O prefeito Major El-
decírio enfatizou o esforço 
conjunto para disponibilizar 
o serviço. “É uma parceria 
que deu certo. O prédio é do 
município e a estrutura é do 
governo, à disposição para o 
cidadão”, pontuou.

Em seguida, acompa-
nhou as obras da Compa-
nhia Saneamento de Goiás 

S/A (Saneago) de amplia-
ção do sistema de abaste-
cimento do município, nas 
quais estão alocados R$ 32 
milhões em recursos pú-
blicos, com várias frentes 
de trabalho. Está em anda-
mento a obra de captação 
no Córrego Santa Rosa, para 
ser acionada no período da 
estiagem. Também serão 
construídos 6,5 km de adu-
tora de água bruta, além de 
uma Estação de Tratamen-
to de Água Compacta com 
três filtros russos. Os inves-
timentos são de R$ 5 mi-
lhões, com previsão de con-
clusão, em julho de 2022.

Está em fase de licitação, 
com edital já publicado, a 
construção de uma nova 
captação de água para 117 
litros de água por segundo, 

também no Córrego Santa 
Rosa, além de 10,5 km de 
adutora de água bruta. Se-
rão injetados R$ 20 milhões, 
com previsão de início das 
obras em abril. Ainda estão 
previstos R$ 7 milhões para 
a ampliação das redes cole-
toras, implantação de inter-
ceptores e melhorias na Ele-
vatória Final e na Estação 
de Tratamento de Esgoto. 

Ronaldo Caiado tam-
bém esteve nas instalações 
do 43º Batalhão da Polícia 
Militar, instituído na atual 
gestão, e que atende dez 
municípios da região, no 
posto de atendimento da 
Polícia Técnico-Científica (9ª 
CRPTC/PA) e na sede da 19ª 
Companhia Independente 
Bombeiro Militar.

Acompanharam o gover-

nador durante a agenda, os 
deputados federais, Delega-
do Waldir e Flávia Morais; 
o deputado estadual Cairo 
Salim; os secretários de 
Estado Ismael Alexandrino 

(Saúde), Wellington Matos 
(Desenvolvimento Social) 
e César Moura (Retomada); 
além de prefeitos de muni-
cípios vizinhos, vereadores e 
demais autoridades.

em são luís de montes Belos

Caiado anuncia inauguração da Policlínica 
em março, entrega benefícios e vistoria obras 

o governador Ronal-
do Caiado cumpriu, 
nesta quinta-feira 

(10/02), uma extensa agen-
da em São Luís de Montes 
Belos, município cujos 
recursos totais direciona-
dos pelo Estado somam 
R$ 106,4 milhões para as 
mais diversas áreas. Entre 
os compromissos, o go-
vernador anunciou que as 
obras da Policlínica Regio-
nal devem ser concluídas 
em março e inaugurou a 
reforma de uma escola. “O 
que é público tem de ser o 

melhor padrão, tem de ser 
de excelência. É assim que 
eu governo, com qualidade 
de vida para a população”, 
declarou enquanto confe-
riu, in loco, o funcionamen-
to de estruturas do Estado. 

O chefe do Executi-
vo estadual e comitiva 
vistoriaram a etapa final 
das obras da Policlínica 
Estadual da Região Oes-
te - São Luís de Montes 
Belos, que fica no km 118 
da GO-060. Na unidade, 
o Estado investe R$ 18,9 
milhões, sendo R$ 10,6 
milhões para construção 
e R$ 8,3 milhões para 
equipamentos e mobiliá-

rio. “Devemos instalar até 
o fim de março e, depois 
de 10 dias funcionando, 
estarei aqui inauguran-
do”, pontuou. Com atendi-
mento multiprofissional, 
será uma unidade refe-
rência para a Macrorre-
gião Centro-Oeste, com-
posta por 72 municípios. 

Ainda na saúde, o go-
vernador acompanhou os 
atendimentos no Hospital 
Estadual Dr. Geraldo Lan-
dó. Desde que passou à 
gestão estadual, em 2020, 
já recebeu repasse supe-
rior a R$ 55,8 milhões. A 
meta é ampliar a estrutu-
ra, que atende moradores 

daquele município e de ci-
dades vizinhas. “As pessoas 
da região já têm um hospi-
tal. Temos 10 leitos de UTI 
e 41 de enfermaria. Vamos 
chegar a 141 leitos de en-
fermaria, sendo 20 UTIs”, 
projetou o governador. 

Já na educação, Ronaldo 
Caiado entregou a refor-
ma do Colégio Estadual 
da Polícia Militar de Goiás 
Américo Antunes. A uni-
dade recebeu recursos do 
programa Reformar 3, no 
valor de R$ 100 mil, que 
foram aplicados na pintura 
geral e quadra da estrutu-
ra. Também foi descerrada 
a placa das intervenções 

executadas na Escola Esta-
dual Dom Pedro II, com R$ 
471 mil destinados para 
cobertura de quadra (mo-
delo 3A, 62% executada), 
implantação de duas pas-
sarelas e reformas da cal-
çada. O governador esteve, 
ainda, no Centro de Ensino 
em Período Integral (Cepi) 
Presidente Costa e Silva, 
onde recebeu homenagem 
dos alunos. 

Durante a agenda, o 
gestor estadual entregou 
kits a jovens contratados 
do programa Aprendiz do 
Futuro e cartões do pro-
grama Mães de Goiás. Na 
cidade, 565 mulheres que 

têm filhos com até seis 
anos de idade estão aptas 
a receber o benefício de 
R$ 250 mensais. Por meio 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
moradores da região rece-
beram, nesta quinta-feira, 
donativos variados. E, na 
infraestrutura, o gover-
nador anunciou investi-
mentos de R$ 2 milhões, 
dentro do programa Goi-
ás em Movimento – Eixo 
Municípios, da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra). O 
recurso deve ser aplicado 
na melhoria da Avenida 
Hermógenes Coelho. 

Ações do 
Governo de Goiás 
direcionadas ao 
município somam 
r$ 106,4 milhões 
em recursos 
para promover 
desenvolvimento 
regional. “É assim 
que eu governo, 
com qualidade 
de vida para 
a população”, 
ressalta chefe do 
executivo 
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Agenda do governador Ronaldo Caiado, em São Luís de Montes Belos inclui vistoria à unidade do Vapt-Vupt e no Hospital Estadual Dr. Geraldo Landó, entrega de obras em 
escolas estaduais, visita aos órgãos da Segurança Pública e acompanhamento de obras da Saneago: “A região estava muito esquecida e nós temos investido para valer” 

Governador Ronaldo Caiado vistoria obras da Policlínica Estadual 
da Região Oeste, em São Luís de Montes Belos. Investimentos na 
unidade superam R$ 18,9 milhões: “Devemos instalar até o fim de 
março e, depois de 10 dias funcionando, estarei aqui inaugurando” 
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cultura

Prefeitura de Goiânia comemora 100 
anos da Semana de Arte Moderna

em comemoração 
aos 100 da Semana 
de Arte Moderna de 

1922, um dos episódios 
mais marcantes da his-
tória cultural brasileira, 
a prefeitura de Goiânia e 
entidades parceiras rea-
lizam o evento “Goiânia 
em 22, 100 anos depois 
– Inquietações Moder-
nistas” entre os dias 11 
e 18 de fevereiro, no Mu-
seu de Arte de Goiânia 
(MAG) e em diferentes 
pontos da cidade. Mesas 
redondas, espetáculos 
e outras intervenções 
artísticas acontecerão a 
partir das 19 horas des-

sa sexta (11) para mar-
car a abertura do evento.

A palestra inaugural 
será ministrada pelo pre-
miado escritor Heleno 
Godoy, autor de clássi-
cos como “As Lesmas” e 
“Fábula Fíngida”, sobre o 
Movimento Modernista. 
A partir do dia 11, o pú-
blico também conhece-
rá as exposições “Todos 
os Helenos – individu-
al de Heleno Godoy” e 
“Modernismos: legados 
e contradições”, com as 
gravuras da Coleção Mo-
dernista do Centro Cul-
tural da Universidade 
Federal de Goiás (UFG).

Constam na programa-
ção palestras, exposições 
de arte, lançamento de 
livros, apresentações mu-
sicais, oficinas e perfor-
mances. A curadoria é da 
equipe técnica do Museu 
de Arte de Goiânia.

O encerramento acon-
tece no dia 18, com apre-
sentação musical do 
grupo Fé Menina, além 
de sarau poético e lança-
mento do livro “Contos de 
22, 100 anos da Semana 
de Arte Moderna”, no qual 
22 escritores goianos in-
terpretam o movimento 
em 22 narrativas curtas 
de ficção. Entre os auto-

res que assinam a obra, 
estão: Lêda Selma, Edival 
Lourenço, Luiz de Aquino, 
Maria Helena Chein, Val-
divino Braz, Solemar Oli-
veira e Hélverton Baiano.

A União Brasileira de 
Escritores concederá cer-
tificados de participação 
aos espectadores que as-
sinarem a lista de presen-
ça nos eventos. A Secult 
vai garantir o cumpri-
mento de todos os proto-
colos de prevenção à Co-
vid-19, bem como normas 
dos decretos municipais.

“O que destacamos 
nas comemorações do 
centenário da Semana de 

Arte Moderna é a descen-
tralização dos eventos. 
Cada ação é realizada 
em pontos diferentes da 
cidade, por exemplo, na 
Vila Nova, em um merca-
do popular. Isso faz com 
que a cultura seja demo-
cratizada e acessível ao 
goianiense que está lá na 
ponta”, frisa Rogério Cruz.  

O evento é uma rea-
lização conjunta da Pre-
feitura de Goiânia, União 
Brasileira de Escritores 
Seção Goiás (UBE-GO), e 
Arte Plena Casa Galeria: 
Produção em Cultura. 
Participam, como parcei-
ros, entidades culturais, 

artistas e pesquisadores, 
como a Academia Goia-
na de Letras, Centro Livre 
de Artes (CLA), Programa 
de Pós-Graduação Inter-
disciplinar em Territórios 
e Expressões Culturais 
do Cerrado (TECCER) da 
Universidade Estadual 
de Goiás (UEG), Instituto 
Histórico e Geográfico de 
Goiás (IHGG), Centro Cul-
tural da UFG, Contato Co-
municações, Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo 
de Goiás (CAU-GO), Nú-
cleo de Investigação em 
Histórias da Arte (Niha), 
grupo musical Fé Menina 
e Cia Marula de Teatro.

Programação que inclui performances, 
palestras e exposições acontece no 
Museu de Arte de Goiânia (MAG) e em 
pontos diferentes da capital. Consiste 
em debates, mesas redondas, 
exposições de arte, apresentações 
musicais e outras intervenções 
artísticas. Palestra inaugural será do 
premiado escritor Heleno Godoy. 
Apresentação musical do grupo fé 
Menina encerra evento no dia 18/02
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. A Secult vai garantir o cumprimento de todos os protocolos de prevenção à Covid-19, bem como normas dos decretos municipais

oportunidade

Governo de Goiás abre inscrições de concurso público 
para o cargo de Analista de Gestão Governamental 

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Estado da Administra-
ção (Sead), informa que 
estão abertas, a par-
tir desta quinta-feira 
(10/02), as inscrições do 
concurso público para 
o cargo de Analista de 
Gestão Governamental. 
Os interessados devem 

se cadastrar exclusi-
vamente pela internet, 
por meio do site do Ins-
tituto AOCP, realizador 
do certame - www.insti-
tutoaocp.org.br -, até às 
14 horas do dia 14 de 
março de 2022. O valor 
da taxa de inscrição é 
de R$ 100,00.

A remuneração bruta 

inicial é de R$ 4.838,66, e 
a carga horária de 40 ho-
ras semanais. Serão dis-

ponibilizadas 329 vagas: 
312 para ampla concor-
rência e 17 para pessoas 

com deficiência. Os pro-
fissionais selecionados e 
nomeados estarão sujei-
tos ao Regime Estatutá-
rio, regido pela Lei Esta-
dual nº 20.756 de 28 de 
janeiro de 2020.

As vagas são para 
atuação nas seguintes 
funções: agrimensura, 
arquitetura, engenharia, 
gestão e desenvolvi-
mento de pessoas, lici-
tações e contratos, tec-
nologia da informação, 
contabilidade e orça-
mento e finanças. 

A seleção dos candi-
datos será realizada em 
duas etapas: prova obje-
tiva, de caráter elimina-
tório e classificatório, e 

prova de títulos, de ca-
ráter classificatório. Os 
aprovados e nomeados 
serão lotados nas uni-
dades centrais das Se-
cretarias de Estado de 
Administração e Eco-
nomia e nas unidades 
setoriais dos órgãos e 
entidades estaduais.

Os requisitos e as 
atribuições dos cargos, 
relacionados no Anexo I 
do Edital 001/2022, bem 
como mais informações 
sobre o certame e o pri-
meiro termo de retifica-
ção do edital, publicado 
no dia 9 de fevereiro, 
estão disponíveis no en-
dereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br. 

São ofertadas 329 vagas, com 
remuneração inicial no valor de r$ 
4.838,66. Servidores serão lotados 
nas Secretarias da Administração e da 
economia e em unidades setoriais dos 
órgãos e entidades estaduais 
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A remuneração bruta inicial é de R$ 4.838,66, e a carga horária de 40 horas semanais
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schweppes 
premium Drink 

Sempre antenada às necessidades 
do mercado, Schweppes tem se 

comprometido com a inovação, qualidade 
e excelência há mais de 230 anos. 

Propondo reinvenções contínuas através 
da sua identidade premium e “cool”, em 

2019, pela primeira vez em sua história, a 
marca desenvolveu produtos com álcool 

em sua receita: Schweppes Premium 
drink sabores Gin Tônica, Spritz e  vodka 

& Citrus. Agora, a bebida desenvolvida 
no Brasil, ganha nova embalagem - lata 

de 310ml - e expande sua distribuição 
para todo o país. os três sabores de 

Schweppes Premium drink, já podem ser 
encontrados em todo o território nacional. 

A estratégia da marca, com os drinks 
prontos para beber, é de fazer um convite 

para os consumidores que apreciam o 
novo e marcar presença nos momentos de 

socialização do público jovem-adulto.

proGramaÇÃo 
shoppinG cerraDo

o Shopping Cerrado promete atrações 
mais do que especiais para este fim de 
semana. A começar pela apresentação 
teatral “A menina do gelo 2”, que será 

exibida pela ilumini Personagens vivos, no 
sábado (12). o espetáculo, que começa às 

17 horas, na praça de alimentação do mall, 
tem entrada franca. 

Já no domingo (13), das 16 às 20 horas, 
o centro de compras, em parceria com 
a equipe de futebol americano Goiânia 

Saints f.A, promoverá a primeira Sunset 
Cerrado do ano, o som será comandado 

pelo dJ daniel de Mello. Já a partir das 20 
horas, a programação será na praça de 

alimentação do Shopping Cerrado, mais 
especificamente na Arena Cerrado, onde 

será transmitido o Super Bowl Lvi.

afroempreenDeDorismo
A 6° edição da feira das Pretas + acontece 

neste final de semana no 3° piso do 
Shopping Bougainville. o evento, que 

fomenta o afroempreendedorismo e o 
fortalecimento econômico de mulheres 

negras, indígenas e de comunidades 
tradicionais, é uma realização da Prefeitura 

de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. 

No sábado, das 10h às 21h e domingo, das 
14h às 20h, o público encontrará peças 

do ramo da moda, produtos alimentícios, 
artes plásticas, artesanato, saboaria 

artesanal e óleos essenciais.

paiol Bar e cozinha
o empresário Hugo Antonio Gonçalves de oliveira, que também é sócio do famoso Caseratto Bar e restaurante, recebeu 

convidados na última quarta-feira (09), para inauguração do Paiol Bar e Cozinha, localizado no Anexo da Praça de Alimentação do 
Shopping Passeio das Águas .os convidados puderam degustar o menu do bar que traz elementos da cozinha caipira e goiana.

Com arquitetura de William Hanna e execução pela Teixeira Santos engenharia, os clientes encontrarão no Paiol, um 
ambiente aconchegante, acolhedor, para que se sintam no conforto de suas casas.

Wesley Caixeta, Henrique Teixeira, William Hanna, 
Moema Mendonça e Hugo Antônio William Hanna e Hugo Antônio

Jorge Neris e Hugo Antônio flávio Ximenes e Kamilla Santana

Andressa de Almeida, fernando Henrique, Hugo 
Alexandre e Moema Mendonça Hugo Antônio e Moema Mendonça
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Governo de Goiás beneficia 437 famílias da Região 
Noroeste de Goiânia com escrituras neste sábado

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

bitação (Agehab), entrega 
neste sábado (12/2) es-
crituras para 232 famílias 
e recolhe a assinatura em 
outras 205, beneficiando 
no total 437 famílias de 
sete bairros da Região 
Noroeste de Goiânia. O 
evento de entrega será 
realizado no Colégio Es-
tadual João Bênnio, no 
Jardim Curitiba, a partir 
das 9h, com presença do 
presidente da Agehab, 
Pedro Sales. 

O bairro mais atendido 
nesta etapa do programa 
de regularização fundi-
ária é o Jardim Curitiba, 
com 231 escrituras, en-
tre entrega e assinatura, 
seguido pelos bairros da 
Vitória (55), Vila Mutirão 
(52), São Carlos (26), Flo-
resta (26), Boa Vista (25) 
e São Domingos (22). O 
presidente Pedro Sales 
destaca que a moradia é 
um dos principais alicer-
ces na construção da dig-
nidade das famílias. “Ter o 

documento definitivo de 
posse da sua casa é sair 
de uma zona de insegu-
rança jurídica”, ressalta.

Pedro Sales lembra 
que a regularização fun-
diária traz melhorias 
para o bairro, facilita a 
realização de reformas, 
o acesso a empréstimos 
ou na sucessão, quando 
o imóvel é deixado para 
os familiares. “O processo 
de confecção da escritura 
é complexo, com várias 
etapas que demandam 
tempo e muitos recursos. 
No programa do Governo 
de Goiás as famílias rece-
bem a escritura sem ter 
de pagar nada por isso. 
Queremos com isso aju-
dar as famílias a melho-
rarem de vida”, afirma.

Em novembro do ano 
passado, o Governo de 
Goiás beneficiou 1.006 
famílias da Região Noro-
este de Goiânia no pro-
grama de regularização 
fundiária durante a pri-
meira edição do Mutirão 
do Governo de Goiás, 
com entrega de 674 es-

crituras e coleta 332 as-
sinaturas no documento 
para os bairros Jardim 
Curitiba, Boa Vista, Bair-
ro da Vitória, Conjunto 
Primavera, Vila Mutirão, 
Bairro Floresta, São Car-
los e São Domingos. 

Em 2019, outras 1.000 
famílias também foram 
atendidas nos bairros 

da região. O governador 
Ronaldo Caiado determi-
nou a destinação R$ 15 
milhões em recursos do 
Fundo Protege para se-
rem investidos na escri-
turação de moradias das 
famílias que esperam há 
anos para terem docu-
mentos que comprovem 
suas propriedades.

O programa de regu-
larização fundiária tem 
etapas e ações simul-
tâneas. Vários parceiros 
atuam em conjunto para 
viabilizar os documentos. 
Além do cadastramento, 
outras ações são necessá-
rias, como levantamento 
topográfico, elaboração 
do projeto, aprovação e 

emissão do decreto, re-
gistro do loteamento em 
cartório e aprovação da 
doação da área pelo Esta-
do. Depois, a Agehab pro-
videncia a coleta de assi-
naturas dos beneficiários 
e da PGE (Procuradoria 
Geral do Estado), registro 
em cartório e, finalmente, 
entrega o documento.

famílias que esperam há anos pelo 
documento definitivo serão atendidas 
pelo Programa Pra Ter onde Morar – 
Escritura, que promove regularização 
fundiária de interesse social em áreas 
de domínio do estado 
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Famílias atendidas pelo programa de regularização fundiária do Governo de Goiás. R$ 15 milhões 
foram liberados pelo governador Ronaldo Caiado para o programa com recursos do Fundo Protege

O Governo de Goiás assi-
nou, na última quarta-feira 
(09/02), documento de 
cessão de uso, por parte do 
Estado, de um espaço no 
estacionamento do Mega 
Moda Park, na Região da 
44, em Goiânia, onde fun-
cionará o Centro de Dis-
tribuição do Cinturão da 
Moda, programa lançado 
pelo Executivo estadual 
que visa integrar as lojas 
existentes no local com 
municípios envolvidos no 
programa, por meio de 
oferta de mão de obra e de 
qualificação para costurei-
ros e costureiras.

De acordo com o presi-
dente da Associação Em-
presarial da Região da 44 

(AER44), Chrystiano Câma-
ra, o local foi pensado para 
ser o elo entre a região e 
os municípios. “Aqui é para 
onde as peças virão prontas. 
O dono da confecção que 
deu a matéria-prima para 
ser costurada no interior 
virá buscá-las. É um entra e 
sai. Por isso o nome de Cen-
tro de Distribuição”, explica.

A região da 44 conta, 
hoje, com cerca de 16 mil 
lojas. O programa tem o 
intuito ainda de fazer Goi-
ás subir uma posição no 
ranking de produção na 
indústria da moda e se tor-
nar líder nacional, posição 
hoje ocupada por São Pau-
lo, além de fazer da área 
a propulsora da retomada 

econômica, da geração de 
empregos e renda.

Prefeita de Bela Vista 
de Goiás, um dos quatro 
municípios piloto do pro-

grama, ao lado de Acreúna, 
Cristianópolis e Ipameri, 
Nárcia Kelly relembrou a 
ideia de investir no setor 
da moda como um “sonho 

da população” e agradeceu 
ao governador Ronaldo 
Caiado por avalizar o Cin-
turão. “Temos um exército 
de duas mil mulheres for-
madas no curso de corte 
e costura nos últimos 12 
anos. Temos área dispo-
nível às margens da GO-
020 para doar para aque-
les que queiram construir 
galpões ou trabalhar”, 
salienta a gestora, que se 
diz incentivadora da for-
mação de cooperativas 
de mulheres costureiras.

Emprego
Uma das costureiras em 

formação no município é 
a jovem Idaiana Cardoso. 
Ela aprendeu a profissão 

do zero por meio de um 
curso de capacitação e, 
hoje, busca trabalhar em 
casa. “Deixar os filhos com 
os outros é custoso. Pen-
sei em fazer o curso para 
talvez conseguir pegar ser-
viço e fazer em casa, cui-
dando deles, que era mais 
fácil”, conta ela.

Outra profissional de 
costura formada em cursos 
de qualificação é a Regia-
ne. Com a atuação na pro-
dução de peças de roupa, 
ela revela que conseguiu 
mudar sua realidade de 
vida. “Com meu trabalho, 
eu consegui adquirir mi-
nha casa própria e estou 
conseguindo dar uma vida 
melhor ao filho”.
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O governador Ronaldo Caiado durante inauguração do programa 
Cinturão da Moda, na Região da 44, em Goiânia. Iniciativa facilita 
interação entre trabalhadores do interior e polo de moda da capital 

Estrutura na Região da 44 será utilizada como 
Centro de Distribuição do Cinturão da Moda 
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Prazo para renegociação do Fies 
será de 7 de março a 31 de agosto

o governo federal re-
gulamentou nesta 
quinta-feira (10) os 

procedimentos para a re-
negociação de dívidas do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). O início 
das negociações para qui-
tação do saldo devedor 
está previsto para o dia 
7 de março e se estende-
rá, inicialmente, até 31 de 
agosto. Ao todo, cerca de 
1,3 milhão de estudantes 
estão aptos a participar da 
revisão dos contratos.

A renegociação das dí-
vidas do Fies foi lançada 
no final do ano passado, 
por meio de uma Medida 
Provisória, a MP nº 1.090. 
De acordo com as regras, 
para os estudantes que 
possuem dívidas com 90 a 
360 dias de atraso, a medi-
da prevê desconto de 12% 
no saldo devedor, isenção 
de juros e multas e parce-

lamento em até 150 vezes. 
Para inadimplência supe-
rior a 360 dias, a MP prevê 
desconto de 86,5% no sal-
do devedor, também com 
eliminação dos encargos.

Caso o estudante es-
teja inscrito no Cadastro 
Único de Programas So-
ciais (CadÚnico) e seja 
beneficiário do Auxílio 
Emergencial, o desconto 
será de 92%. Além dis-

so, o valor remanescente 
dessa dívida poderá ser 
parcelado em até dez ve-
zes, com pagamento de 
parcela mínima de R$ 200.

“Estamos falando aqui 
diretamente de um mi-
lhão de brasileiros que 
podem ser beneficia-
dos, sendo que 850 mil, 
segundo nossos dados, 
vão obter até 92% de 
desconto nessa negocia-

ção. Além disso, o [saldo] 
remanescente pode ser, 
alguns casos, observada 
a parcela mínima, um 
parcelamento de até R$ 
200. Ele vai parcelar até 
150 vezes. Essas medi-
das vão beneficiar os 
estudantes e não apenas 
aqueles já formados, que 
desistiram, mas estão 
com os nomes negati-
vados. E até os fiadores, 

que estão aí também 
preocupados”, destacou 
o ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, durante 
cerimônia, no Palácio do 
Planalto, para anunciar 
os prazos e procedimen-
tos da renegociação.

O presidente Jair Bolso-
naro participa da divulga-
ção dos novos critérios de 
desconto e renegociação 
das dívidas do Fies.Presen-
tes à cerimônia os minis-
tros da Educação, Milton 
Ribeiro, e da Economia, 
Paulo Guedes

Segundo o MEC, atu-
almente, dos 2,6 milhões 
de contratos ativos for-
malizados até 2017, mais 
de 2 milhões estão na 
fase de quitação, com um 
saldo devedor de R$ 87,2 
bilhões. Desses, mais de 
um milhão de estudantes 
estão inadimplentes, com 
mais de 90 dias de atraso 
no pagamento. Isso re-
presenta uma taxa 51,7% 
de inadimplência e soma 
R$ 9 bilhões em presta-
ções não pagas.

“A molecada não tem 
como pagar e temos que 
ter uma alternativa. Ima-
gine você ter menos de 
30 anos com uma dívi-

da média de R$ 44 mil. 
A garotada, mais de um 
milhão de jovens, terá a 
oportunidade de pagar 
a dívida. É uma proposta 
tentadora, vai tirar essa 
turma da inadimplência”, 
comemorou o presidente 
Jair Bolsonaro, em discur-
so durante o evento.

O presidente Jair Bolso-
naro participa da divulga-
ção dos novos critérios de 
desconto e renegociação 
das dívidas do Fies.Presen-
tes à cerimônia os minis-
tros da Educação, Milton 
Ribeiro, e da Economia, 
Paulo Guedes

Como renegociar
Os contratos do Fies 

estão vinculados ao Ban-
co do Brasil (BB) e à Caixa 
Econômica Federal. Nas 
duas instituições financei-
ras, os estudantes poderão 
realizar todo o procedi-
mento de renegociação da 
dívida por meio digital. 

Na Caixa, por exemplo, 
cuja dívida média é de R$ 
35 mil, o interessado já 
pode consultar via inter-
net e verificar se pode ou 
não pedir a renegociação 
e qual desconto e parcela-
mento poderá ter.

descontos para 
estudantes de 
baixa renda 
podem chegar 
a 92%
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O ministro da Educação, Milton Ribeiro, detalha as regras para quitação de dívidas de financiamento estudantil

O projeto CCBB Educativo 
RJ, do Centro Cultural Ban-
co do Brasil no Rio de Ja-
neiro (CCBB RJ) comemora 
domingo (13) à tarde o Dia 
Internacional da Doação 
de Livros, com atividades 
gratuitas e abertas às fa-
mílias. A classificação é 
livre, mas os ingressos de-
vem ser retirados previa-
mente no site da Eventim, 
para controle de público. 
São obrigatórios o uso de 
máscara e a apresenta-
ção do comprovante de 
vacinação contra covid-19.

A partir deste mês, a 
empresa Sapoti Projetos 
Culturais, produtora de 
conteúdo da área da edu-
cação não formal, assu-
miu o projeto no Rio, em 
São Paulo, Belo Horizonte 
e Brasília, com patrocínio 
do Banco do Brasil.

Vinícius Zavalis, ges-
tor do CCBB Educativo RJ, 
disse que as datas come-
morativas fazem parte do 
patrimônio cultural brasi-

leiro e ajudam, inclusive, 
na construção da identi-
dade. “Quando escreve-
mos o projeto educativo, 
incluímos as datas come-
morativas como parte da 
programação do projeto. 
E a programação daquele 
dia gira em torno da data 
selecionada”. Para feverei-

ro, foi escolhido o Dia In-
ternacional da Doação de 
Livros. Zavalis informou 
que ao longo deste mês, 
será colocada uma caixa 
no equipamento cultural 
para que o público possa 
se engajar na campanha e 
fazer doações.

“A ideia é que, com a 

doação de livros novos 
e usados pelo público, a 
gente direcione para pro-
jetos sociais e culturais 
relacionados à remissão 
de pena pela leitura. Que-
remos ampliar o acesso ao 
livro e à leitura, doando 
essas obras para bibliote-
cas e espaços de reclusão 
social”, afirmou o gestor.

Atividades
As comemorações do 

Dia Internacional da Do-
ação de Livros serão ini-
ciadas às 13h de domingo, 
com o Laboratório de Ar-
tes, que vai girar em torno 
do tema. Trata-se de es-
paço de troca, experimen-
tações estéticas, investi-
gação e criação sobre as 
exposições, seus temas e 
conceitos, onde visitantes 
de todas as idades colo-
cam a “mão na massa” para 
desenvolver atividades 
práticas de artes visuais.

Das 14h às 15h, ocorre-
rá a Hora do Conto. “É uma 

sessão de contação de his-
tórias conduzida por uma 
educadora e atriz”, informou 
Zavalis. Por meio da conta-
ção de histórias, ela leva 
o público a vivenciar con-
ceitos das exposições em 
cartaz no CCBB. Histórias 
da cultura popular e da li-
teratura universal são apre-
sentadas pelos educadores 
e acompanhadas, muitas 
vezes, de instrumentos mu-
sicais e bonecos.

Das 15h às 16h, a ses-
são Livro Vivo convida o 
público a ler juntos, em 
voz alta, em uma roda. 
Essa é uma das primeiras 
formas de levar as crianças 
à leitura compartilhada. “A 
ideia é estimular o hábito 
da leitura entre as crianças 
e jovens frequentadores 
do CCBB no domingo, dia 
em que o local é altamen-
te frequentado pelas famí-
lias, ampliar o repertório 
cultural desse público e 
cumprir parte do compro-
misso da empresa Sapoti 

de formar leitores”. A ati-
vidade é voltada para as 
crianças e suas famílias.

Projeto educativo
O projeto CCBB Edu-

cativo oferece ativida-
des totalmente gratuitas, 
presenciais e online, de-
senvolvidas em torno da 
programação do centro 
cultural e dirigidas a to-
das as idades. A partir de 
fevereiro, estão previstas 
visitas mediadas em por-
tuguês, inglês e Libras, 
contação de histórias, me-
diação de livro, laboratório 
de artes, encontro com 
professores, palestras e 
eventos, dentro da progra-
mação presencial. O des-
taque é o ateliê aberto, lu-
gar onde se experimenta, 
manipula e produz um ou 
mais tipos de arte. Experi-
mentações estéticas, labo-
ratório de artes, contação 
de histórias são algumas 
das atividades desse espa-
ço de convivência.
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Atividades gratuitas serão desenvolvidas domingo à tarde

CCBB Educativo RJ comemora Dia Internacional da Doação de Livros
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Vila Nova massacra o Iporá no OBA e 
assume a ponta do Grupo B do Goianão

Com dois gols de 
Matheuzinho, dois 
de Rubens e um de 

Arthur Rezende, o Tigre 
bateu o lanterna Iporá 
por 5 a 0 na noite des-
ta quinta-feira (10), no 
OBA, e passou Apare-
cidense e Atlético-GO 
para assumir a ponta.

Os colorados têm ago-
ra dez pontos e a melhor 
campanha do estadual 
ao fim do primeiro turno. 
O Lobo Guará, por outro 
lado, ainda não venceu, 
tem apenas dois pontos 
e está na última posição 
geral. As duas equipes 
voltam a se enfrentar no 
próximo domingo (13), às 
15h30, no Ferreirão.

Veja como foi o 
duelo lance a lance

O Vila Nova começou 
num ritmo acelerado e não 
demorou a marcar. Logo 
aos 10, Clayton foi puxado 
na área e o árbitro marcou 
pênalti. Quem cobrou foi 
Matheuzinho, que tirou 
do goleiro e anotou seu 
primeiro com a camisa co-

lorada. O Tigre se manteve 
no ataque e quase am-
pliou com Jean Silva, mas 
Cleriston voou no ângulo 
para defender.

Do lado do Iporá, Tia-
go Pará deu trabalho e 
obrigou Georgemy a tra-
balhar. Régis, nas bolas 
paradas, também assus-

tou, mas o arqueiro colo-
rado evitou o gol, inclusi-
ve no rebote de Du Gaia. 
O jogo era quente e, por 
reclamar da arbitragem, 
Everton Goiano foi expul-
so e não viu o Lobo Guará 
crescer na primeira etapa. 
O gol não veio, mas os vi-
sitantes incomodaram.

O Vila Nova retomou as 
rédeas da partida na etapa 
final. Não demorou para 
que Matheuzinho voltasse 
às redes. Ele marcou após 
bela jogada de Arthur Re-
zende. A bola sobrou para 
ele, que bateu no canto. 
O Iporá tentou reagir nas 
bolas finalizações de Dou-

glas, mas Georgemy estava 
inspirado e parou tudo.

O Tigre ainda aprovei-
tou contragolpes e erros 
para transformar a vitória 
em goleada. Aos 29, Arthur 
Rezende roubou a bola na 
saída dos visitantes, avan-
çou e bateu no canto para 
fazer 3 a 0. Cinco minu-

tos depois, Victor Andra-
de conduziu a bola com 
velocidade e arrematou 
para boa defesa de Cleris-
ton. Porém, a bola sobrou 
para Rubens, que marcou 
e fechou o marcador. Ain-
da deu tempo para o ata-
cante marcar outro após 
receber Rubens. 

o Tigrão é o novo 
líder do grupo B 
do Goianão
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