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Rogério Cruz apresenta resultados sociais e projeta investimentos para requalificar Cras e NAS
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Ronaldo Caiado sanciona lei que cria a Semana 
Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer

o texto da lei de-
termina que a 
primeira semana 

de março passa a ser de-
dicada a alertar, educar 
e mobilizar a sociedade 
para a prevenção e o 
diagnóstico precoce do 
câncer de colo de úte-
ro e do reto, tornando 
mais acessível todas as 
informações e direitos 
dos pacientes. No perí-
odo, também será pro-
movida a sensibiliza-
ção, através dos meios 
de comunicações, sobre 
a existência de exames 
de prevenção, diagnós-
tico e tratamentos no 
combate da doença.  

Gomide ressalta que o 
câncer de colo de útero 

é o terceiro tipo de cân-
cer mais comum entre as 
mulheres, sendo respon-
sável por 275 mil óbitos 
femininos por ano, se-
gundo dados da Organi-
zação Internacional de 
Saúde (OMS). Conforme 
levantamentos, no Bra-
sil, em 2021, eram es-
perados 17.540 casos 
novos, com um risco 
estimado de 17 casos a 
cada 100 mil mulheres, 
de acordo com cálculos 
do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca). 

Já o câncer colorretal, 
que engloba tumores de 
intestino (cólon) e reto, é 
um dos cinco tipos mais 
comuns entre homens e 
mulheres no Brasil, de 

acordo com o Inca. “No 
geral, quando detecta-
do precocemente seu 

prognóstico é bom, com 
chances de cura que po-
dem chegar a 95%”, assi-

nala o deputado petista. 
A semana de que tra-

ta essa lei passa a in-

tegrar o calendário ofi-
cial de datas e eventos 
do Estado de Goiás. 

recebeu a sanção do governador 
ronaldo Caiado (deM) a Lei estadual 
nº 2.238/22 (originalmente projeto 
de lei nº 3590/21), de autoria do 
deputado Antônio Gomide (PT), 
que institui a Semana estadual de 
Combate e Prevenção ao Câncer 
de Colo de Útero e Colorretal
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Conforme levantamentos, no Brasil, em 2021, eram esperados 17.540 casos novos, com um risco estimado de 17 casos a cada 100 mil mulheres

A Emenda Constitucional 
nº 71 foi promulgada pelo 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Lis-
sauer Vieira (PSB). Protoco-
lada originalmente na Casa 
com o nº 8606/21, a medida 
foi aprovada em dezembro 
no Poder Legislativo. Oriun-
da do Poder Executivo, a 
emenda altera o parágra-
fo 4º-A do artigo 101 da 

Constituição Estadual no 
que diz respeito à con-
tribuição previdenciária 
de servidores estaduais e 
municipais já aposentados, 
bem como de pensionistas.

A mudança fez com que 
a contribuição de 14,25% 
passe a incidir apenas so-
bre os proventos de apo-
sentadoria e de pensões 
que superem o valor de R$ 

3 mil. Antes da promulga-
ção, o porcentual do des-
conto era calculado sobre 
todo o benefício. 

Segundo consta no texto 
da emenda constitucional, 
o novo plano de custeio 
proposto não vai provocar 
desequilíbrio financeiro-
-atuarial em virtude da 
manutenção da situação 
superavitária do Fundo Pre-

videnciário. “No entanto, ha-
verá a necessidade de novos 
aportes do Tesouro Estadual 
para a cobertura da insufici-
ência do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS)”, 
pondera a Governadoria. 
Segundo o documento, a 
projeção da renúncia de re-
ceita anual é, em média, de 
R$ 90.896.923,20.

A emenda também ad-

mite a possibilidade de 
que, em caso de futuro 
déficit atuarial no RPPS, a 
contribuição volte a incidir 
sobre valores acima do sa-
lário mínimo. Dessa forma, 
o ente estadual e os entes 
municipais poderão optar, 
em caso de déficit atuarial, 
pela adoção da medida 
prevista no parágrafo 1º-A 
do art. 149 da Constituição 

Federal ou do parágrafo 
4º-A do art. 101 da Cons-
tituição Estadual. “Assim, a 
proposta atua como medi-
da contra o engessamento 
da matéria tributária pela 
Constituição Estadual, por-
que faculta ao legislador 
comum estabelecer faixa 
de isenção de acordo com 
a realidade conjuntural 
que se buscar amparar.”

PEC dos aposentados e pensionistas é promulgada 
pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás
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aÇÃo DE GRaÇaS 

Ronaldo Caiado participa de aniversário do pastor Bertiê, 
presidente da Assembleia de Deus Madureira em Anápolis

o governador Ronal-
do Caiado parti-
cipou, na noite da 

última sexta-feira, 11, em 
Anápolis, de Culto em Ação 
de Graças pelo aniversário 
de 68 anos do presidente 
da Assembleia de Deus Mi-
nistério Madureira, pastor 
Bertiê Magalhães. A come-
moração foi realizada na 
Catedral Madureira, onde 
fiéis e autoridades exalta-
ram ainda os 20 anos do 
líder religioso à frente do 
campo na congregação. 

“São vocês, pastores e 
pastoras, líderes que real-
mente sustentam a espe-
rança do povo”, destacou 
o governador ao lembrar 
que, em momentos difíceis 
como na pandemia, milha-
res de pessoas buscaram 

acolhimento nas igrejas. 
Ronaldo Caiado definiu 
sua participação no evento 
como “uma homenagem e 
reconhecimento do povo 
goiano” ao trabalho do re-
ligioso, em especial, pela 
dedicação à área social. 

Para o governador, a 
prática religiosa representa 
ainda uma ponte para pro-
mover solidariedade, como 
foi evidenciado na repatria-
ção de brasileiros vindos de 
Wuhan, na China, recebidos 
em Anápolis no início da 
pandemia, em 2020. “Vocês 
são responsáveis por guiar 
e orientar nossa socieda-
de para que tenha amor 
ao próximo nos momentos 
mais difíceis. É assim que 
se constrói uma nação, com 
princípios éticos”, lembrou.

Culto comemorou os 68 anos do líder 
religioso que está há quase 20 anos 
à frente da igreja no município
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 “Uma homenagem e reconhecimento do povo goiano, e ao trabalho do religioso, em especial, pela dedicação à área social“, reconheceu o governador

Economia

Governo envia à Assembleia projeto de lei que amplia parcelamento do IPVA

O Governo de Goiás en-
caminhou à Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go) um Projeto de Lei que 
permite o parcelamento 
do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) em até 
dez vezes, antes do prazo 
de vencimento. Atual-
mente, só é possível divi-
dir o tributo em até três 
vezes antes da data final 
para pagamento.

O texto elaborado pela 
Secretaria de Estado da 
Economia amplia o parce-
lamento, com a previsão de 
que o benefício tenha vali-
dade ainda no ano de 2022. 
Após a aprovação da lei na 
Assembleia Legislativa, o 
governo estadual divulga-
rá novo calendário com a 
previsão de ampliação do 
pagamento para este ano, 
conforme cada vencimento.

A alíquota do IPVA, con-

forme o Código Tributário 
do Estado de Goiás, varia 
conforme o tipo de veí-
culo: 1,25% para ônibus, 
micro-ônibus, caminhões, 
veículos aéreos e aquáti-
cos utilizados no transpor-
te coletivo de passageiros 
e de carga, isolada ou con-

juntamente; 3% para mo-
tocicleta, ciclomotor, trici-
clo, quadriciclo, motoneta 
e automóvel de passeio 
com potência até 100cv; 
3,45% para veículos uti-
litários; e 3,75% para ve-
ículo terrestre de passeio, 
veículo aéreo, veículo 

aquático e demais veículos 
não especificados.

Nota Fiscal Goiana
Lembrando que o Go-

verno de Goiás oferece 
desconto de 5% a 10% no 
IPVA para quem participa 
do Programa Nota Fiscal 
Goiana (NFG). O cadas-
tro é feito gratuitamente 
pelo site www.economia.
go.gov.br/nfgoiana. Para 
acumular pontos e conse-
guir descontos basta pedir 
o registro do CPF na nota 
fiscal durante as compras.

Para este ano, o NFG 
mais que dobrou a quanti-
dade de contribuintes que 
obtiveram o desconto má-
ximo de 10% no IPVA, com 
crescimento de 136%. Qua-
se 500 mil pessoas terão 

abatimento no imposto por 
participar da iniciativa.

Além disso, o Governo 
de Goiás oferece outros be-
nefícios aos contribuintes. 
Entre eles a não cobrança 
de IPVA de veículos a partir 
de 15 anos de uso; isenção 
do imposto para pessoas 
com deficiência, ônibus ou 
micro-ônibus de passagei-
ro de turismo ou escolar 
e veículo novo no ano da 
sua aquisição adquirido em 
concessionária goiana; re-
dução da base de cálculo 
para locadoras de veículos; 
e desconto de 50% do tribu-
to para veículos populares 
(1.0) e motocicletas 125cc, 
se o proprietário pagar o 
imposto em dia e não tiver 
cometido infração de trânsi-
to no ano anterior.

A Igreja foi fundada em 
Anápolis em 1940 e é 
composta por aproxima-
damente 130 congrega-
ções. O líder religioso é 
membro da denominação 
desde 1973 e está à fren-
te do templo desde 2002, 
ano em que a Catedral foi 
inaugurada. Antes de che-
gar à presidência, Maga-
lhães ocupou o cargo de 
primeiro vice-presidente 
da Assembleia de Deus 

Madureira por 13 anos. 
O tom do discurso do 

homenageado foi de gra-
tidão. “Um prazer muito 
grande ter o senhor aqui. 
Quero agradecer pelas 
vezes que nos recebeu no 
Palácio e eventos”, decla-
rou o pastor Bertiê. “Quero  
abraçar o nosso governa-
dor Ronaldo Caiado, pre-
sente aqui neste dia em 
que comemoramos os 68 
anos do pastor Bertiê, um 

orgulho para todos nós de 
Goiás”, disse o presidente 
da Convenção Estadual 
dos Ministros Evangélicos 
das Assembleias de Deus 
em Goiás, bispo Oídes José 
do Carmo, que também 
participou da cerimônia. 

O prefeito de Anápolis, 
Roberto Naves, ressaltou a 
convergência entre Caiado 
e o pastor Bertiê. “O senhor 
faz parte do sucesso do 
governador Ronaldo Caia-

do, porque nós temos a 
sustentação, nós sabemos 
da sabedoria que o senhor 
tem para nos ajudar a en-
frentar os problemas mais 
difíceis”, declarou. 

Participaram também 
do culto o senador Luiz 
do Carmo, os deputados 
federais João Campos, 
Glaustin da Fokus e Dele-
gado Waldir; os deputados 
estaduais Coronel Adailton 
e Rafael Gouveia.
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“Não há alteração na alíquota do IPVA desde 2015. Porém, com 
a valorização dos carros usados no mercado houve aumento no 
valor final pago pelo imposto, como ocorreu no Brasil inteiro”, 
esclareceu a secretária da Economia, Cristiane Schmidt.

Texto elaborado pela Secretaria da 
economia permite dividir o imposto 
em até 10 vezes ainda no ano de 2022. 
financiamento só ocorria em até 3 
parcelas. Alíquota segue sem 
alteração desde 2015 no estado

“Quero  abraçar o nosso governador“
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atendimento assistencial

Prefeitura de Goiânia apresenta resultados sociais e 
projeta investimentos para requalificar Cras e NAS

o prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz, 
prestou contas 

das ações sociais reali-
zadas na capital durante 
reunião técnica realiza-
da na noite de sexta-fei-
ra (11/02) com diretores 
dos Centro de Referên-
cia de Assistência So-
cial (Cras) e Núcleo de 
Assistência Social (NAS) 
e apresentou projetos 
para reforçar o atendi-
mento assistencial às 
famílias vulneráveis.

As unidades são vincu-
ladas à Secretaria Munici-

pal de Desenvolvimento 
Humano e Social (Sedhs) 
e amparam moradores 
que estão em situação de 
risco ou que tiveram di-
reitos violados.

A reforma das unida-
des para o acolhimento 
digno e a ampliação das 
equipes foram citadas 
como prioridade pelo 
prefeito. “Já requalifica-
mos os Cras da Vila Ca-
naã e do Bairro Floresta e 
vamos cuidar das outras 
unidades”, enfatiza.

O secretário da Sedhs, 
José Antônio, explicou que 

a administração já garan-
tiu cerca de R$ 1 milhão 
em emendas parlamen-
tares, recursos que serão 
investidos na ampliação e 
reforma das estruturas.

Servidores que atuam 
na pasta há mais de 20 
anos declaram que esta 
foi a primeira reunião de 
trabalho junto a um che-
fe do Executivo.

“Já tive a honra da visi-
ta do senhor e a primeira-
-dama em nossa unidade 
e agradeço o carinho com 
que vocês têm cuidado 

desta área tão importan-
te”, afirma a coordenadora 
do Cras Recanto do Bos-
que, Érica Lopes da Sil-
va. Ela volta a receber o 
prefeito na unidade nes-
te sábado (12/02) para 
entrega de 120 kits es-
colares arrecadados pela 
Procuradoria-Geral do 
Município aos alunos do 
projeto Guarda Mirim.

A implementação de 
novos programas sociais 
pela Prefeitura de Goiâ-
nia, como o Renda Família 
+ Mulher e em âmbito es-

tadual e federal, aumenta 
o fluxo de atendimentos 
na rede municipal. Cruz 
cita que esta é uma rea-
lidade nacional e lembra 
que o Município agiu ra-
pidamente para ampliar 
o número de cadastra-
dores do CadÚnico.

“Goiânia tinha 21 ca-
dastradores e já concluí-
mos a formação de mais 
29 profissionais que já 
foram incorporados nas 
unidades. O atendimen-
to qualificado é essen-
cial para garantir os 

direitos dos goianien-
ses em dificuldade”, 
pontua o prefeito.

Além da oferta de servi-
ços de proteção básica, os 
espaços também são utili-
zados para a produção de 
alimentos para as famílias 
cadastradas. Entre as ini-
ciativas estão a Horta So-
lidária, e o programa O Pão 
Nosso, que fabrica e distri-
bui mais de 500 pães, dia-
riamente. Os projetos são 
coordenados de maneira 
voluntária pela primeira-
-dama Thelma Cruz.

Prefeito de Goiânia participa de 
reunião técnica com diretores dos 
Centro de referência de Assistência 
Social e Núcleo de Assistência Social. 
“reconheço a nobreza do trabalho 
de cada um de vocês que atuam na 
ponta para que benefícios cheguem a 
quem precisa”, afirma, ao mencionar 
criação de programas como 
renda família + Mulher
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“O atendimento qualificado é essencial para garantir os direitos de todas as famílias que atravessam momentos de dificuldades”, pontuou o prefeito

O prefeito Rogério Cruz, 
acompanhado da primeira-
-dama, Thelma Cruz, inicia 
a entrega de 35 mil cestas 
de alimentos a famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade, em Goiânia. “Nossa 
missão é trabalhar muito 
para garantir dignidade a 
quem mais precisa”, afirma.

Neste sábado (12/02), 
na Praça de Esportes da 
Vila União, 1,6 mil cestas 
básicas foram destinadas 
a moradores da região. 
“Meu compromisso é cui-
dar das pessoas”, diz o 
prefeito. A regiões Sudo-
este, Sul e Norte de Goi-

ânia serão as próximas a 
serem beneficiadas.

Alimentos como arroz, 
feijão, óleo, macarrão, ex-
trato de tomate, sal, café, 
óleo e legumes fazem 
parte da cesta.

“Vamos destinar um 
total de 35 mil cestas de 
alimentos a famílias em 
situação de vulnerabili-
dade, em fevereiro”, afir-
ma Rogério Cruz. “Aqui 
fazemos uma entrega 
rápida, para que as famí-
lias possam voltar para 
seus lares e preparar o 
almoço”, pontua.

Rogério Cruz agradeceu 

ao deputado federal, João 
Campos, presente na sole-
nidade, pela destinação de 
emendas, no valor de R$ 
1,6 milhão, que possibili-
tará a aquisição de equi-
pamentos para Centros de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) da capital.

João Campos afirma 
que faz questão de apoiar 
as iniciativas de um gover-
no que “serve às pessoas”.

O prefeito acrescenta 
que as entregas de cestas 
básicas se somam à “ou-
tra importante iniciativa 
na área social”: o lança-
mento da segunda etapa 

do programa Renda Fa-
mília + Mulher.

A entrega dos cartões 
para 2,6 mil mulheres em 
situação de vulnerabilida-
de social, em Goiânia, co-
meça na próxima segun-
da-feira (14/02). “São R$ 
300 para colocar alimento 
na mesa”, resume Cruz.

A diarista Dianaru Go-
mes, que foi uma das 
primeiras contempladas, 
elogia a iniciativa da Pre-
feitura de Goiânia. “Tem 
arroz, feijão, óleo, quase 
não deu para carregar. 
Veio em boa hora essa 
ajuda”, conclui.
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Durante evento na Vila União, na manhã deste sábado (12/02), 
prefeito destina 1,6 mil cestas básicas a moradores, e destaca 
investimentos no setor social. “Nossa missão é trabalhar muito para 
garantir dignidade a quem mais precisa”, afirma. Regiões Sudoeste, Sul 
e Norte de Goiânia serão próximas a serem beneficiadas

Rogério Cruz entrega 35 mil cestas de alimentos a 
famílias em situação de vulnerabilidade social
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cookies 
Sucesso no mundo todo, receita é destaque no 

cardápio do delivery Aussie Grill e surpreende pelo 
sabor e suculência . de origem inglesa, os cookies 
ganharam o mundo desde a idade Média e, hoje, 
também caíram no gosto dos brasileiros. de olho 

nesse sucesso, o Aussie Grill, restaurante 100% 
delivery pertencente a holding Bloomin’ Brands, 

dona de marcas como outback e Abbraccio, 
aposta na receita tradicional do “pequeno 

bolo” com gotas de chocolate como opção de 
sobremesa em seu cardápio digital. Assim, o  Chef 

‘s Cookie tem surpreendido os clientes da marca 
com sua suculência e sabor desde a chegada da 

marca no país, em 2020.  Quando o assunto é 
cookie, no Aussie Grill ninguém passa vontade. 
Crocante por fora e macio por dentro, o Chef´s 

Cookie (r$ 8,00) é sucesso garantido entre os fãs 
da marca, a Aussie Grill opera em Goiânia, com 

duas operações, localizadas no Goiânia Shopping 
e Passeio das Águas Shopping, atendendo a 

diversos bairros. 
  

JoVeNs se M eXPeRiÊNcia
Atualmente, o desemprego formal no país 

chega a 14 milhões de pessoas. Mas esse índice 
é ainda maior entre os mais jovens. A falta de 

experiência é a principal dificuldade dos jovens 
para se inserirem no mercado de trabalho. Para 

ajudar os jovens estarem contra esse fluxo. A 
rede Bretas conta, apenas no estado de Goiás, 

com 82 jovens contratados, que são coordenados 
pelo Cesam- Go ou pelo Senac. o operador de 

supermercado, Pedro Henrique Arantes de Sousa, 
18 anos, entrou na rede com 17 anos como Jovem 

Aprendiz na loja de Jataí e, antes de acabar o 
contratado, foi efetivado. Hoje ele é operador de 

supermercado. Já em formosa, ronaldo ribeiro 
da Costa Júnior, de 19 anos, também conseguiu o 

primeiro emprego de carteira assinada após ser 
Jovem Aprendiz.

oPoRtuNidades 
de eMPRego 2022

No ano em que o Laboratório Teuto completa 75 
anos de qualidade e confiança, a empresa oferece 
mais de 100 oportunidades de emprego em Goiás 

neste primeiro trimestre de 2022. As vagas são 
para as áreas de produção, nível médio, qualidade, 

nível técnico e superior, e áreas de apoio, com 
nível técnico, com contratação imediata. Além dos 

estágios, a companhia oferece também vagas para 
Pessoas Com Deficiência (PCD’s), de acordo com 

a disponibilidade dos setores. os interessados em 
trabalhar no Teuto podem cadastrar os currículos 

no site do laboratório (www.teuto.com.br/
trabalhe-conosco), onde estão disponíveis as 

vagas com as suas especificidades, ou encaminhar 
o currículo para o e-mail: selecao@teuto.com.br, 

com a área de interesse no assunto.

CERVEJA CABARÉ - 
o cantor Leonardo fará 
um show exclusivo, que 
será transmitido para 
todo o Brasil pelo seu 
canal oficial no YouTube, 
no dia 16 de fevereiro, às 
20h. o evento marcará 
o lançamento da nova 
cerveja Cabaré, uma 
puro malte dourada, 
com lúpulos alemães, 
no estilo American 
Lager e de baixa 
fermentação. A dupla 
Bruno & Marrone 
também participará 
da ação.

Estande prestigiado - o 
estande montado pela 
Pivot Máquinas Agrícolas e 
irrigação na Abertura estadual 
da Colheita de Soja - safra 
2021/2022, em Catalão (Go), 
foi prestigiado pelo prefeito da 
cidade, Adib elias (de camisa 
azul). Na foto (da esquerda 
para direita), daniel Crivelaro, 
gerente regional da Pivot; 
Phelipe Augusto, consultor de 
vendas; Célio Godoy, gerente 
da loja de Catalão; o prefeito 
Adib elias e Hugo Araújo, 
consultor de vendas.

Veredito Bar - Agora os famosos têm destino certo 
para se divertir com os amigos. o veredito Bar & 
Petiscaria na rua euclides Pacheco, 244 no bairro do 
Tatuapé (SP), virou point de encontro.Mc Gui marcou 
presença e se divertiu na companhia dos amigos.

Live - dando início às comemorações dos 30 anos 
do lançamento do primeiro disco, Maria eugênia faz 
uma live dia 22/02/2022 às 20:02 pelo instagram @
mariaeugeniacantora.
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Divulgação Michele Souza

Divulgação



6 segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022governo

social

Em apenas quatro dias, são entrega 3.121 
cartões do Mães de Goiás em 21 municípios

o Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria de Estado de 

Desenvolvimento Social 
(Seds), do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS), da 
Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) e 
outras pastas, distribuiu 
3.121 cartões do Mães 
de Goiás, em 21 municí-
pios, em apenas quatro 
dias na última semana, 
entre os dias 7/2 e 10/2. 
As entregas seguem até 
o final de março, com-
pletando o cronograma 
inicial de atendimento 
a 100 mil famílias em 
todo o Estado. Ao todo, 
mais 151 municípios se-
rão contemplados com a 
iniciativa, somando mais 
de 30 mil cartões.

As cidades beneficiadas 
na semana passada foram: 
Mundo Novo, Novo Pla-
nalto, Mutunópolis, Estrela 
do Norte, Santa Tereza de 
Goiás, Trombas, Campi-
naçu, Mara Rosa, Alto Ho-
rizonte, Nova Iguaçu de 
Goiás, Campinorte, Uruaçu, 
Hidrolina, Campos Verdes, 
Crixás, Guarinos, Braza-
brantes, Araçu, Campestre, 
Guapó e Damolândia.

Durante as entregas em 
dezembro de 2021, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
relembrou que o Estado 
tem a função de cuidar 
das pessoas. “Não tem 
nada mais gratificante no 
mundo do que governar 
sabendo que o foco princi-
pal é a pessoa, o cidadão, 
os 7,2 milhões de goianos”. 

E completou: “As mães de 
Goiás, com crianças de 
zero a seis anos de idade, 
não tinham, até o início do 
programa, nenhum apoio, 
do ponto de vista de ajuda 
financeira, para alimenta-
ção correta dos seus filhos”.

Presidente de honra 
da OVG e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais, a primeira-dama 
Gracinha Caiado lembra 
que o programa é a prova 
do compromisso que o Go-
verno de Goiás tem com a 
promoção da justiça social. 
“Conceder esse benefício 

às mães é garantir segu-
rança e cuidado para nos-
sas crianças na primeira 
infância, fase fundamental 
para o pleno desenvolvi-
mento do indivíduo”.

Mães de Goiás
O programa visa garan-

tir segurança alimentar, 
fomentar renda, oferecer 
qualidade de vida e as-
segurar a permanência 
das crianças nas escolas, 
além de movimentar a 
economia dos municípios 
goianos por meio do re-
passe de R$ 250 por mês 

a mulheres em situação 
de vulnerabilidade, que 
tenham filhos com até 
seis anos. As beneficiárias 
precisam estar inscritas 
no Cadastro Único do Go-
verno Federal (CadÚnico).

O período de perma-
nência no Mães de Goiás 
é de 12 meses, podendo 
ser prorrogado por até 36 
meses, desde que cumpri-
dos os compromissos as-
sumidos no ato de adesão. 
Para isso, as mães devem 
manter as informações no 
CadÚnico atualizadas, e a 
carteira de vacinação dos 

filhos em dia, atendendo 
os critérios do Ministé-
rio da Saúde. No caso de 
gestantes, é necessário re-
alizar todo o acompanha-
mento médico pré-natal e 
também aos primeiros seis 
meses de vida da criança.

O governo estadual en-
cerrou o ano de 2021 com 
aproximadamente 70 mil 
famílias beneficiadas em 
90 municípios goianos. O 
aporte total em recursos 
é de R$ 219 milhões, por 
meio do Fundo de Prote-
ção Social do Estado de 
Goiás (Protege Goiás).

Calendário de distribuição do 
benefício segue até o final de março, 
completando o cronograma inicial 
de atendimento a 100 mil famílias 
em todo o Estado. Investimento 
no programa é de R$ 219 milhões. 
As entregas seguem até o final de 
março, completando o cronograma 
inicial de atendimento a 100 mil 
famílias em todo o Estado

Se
ds

Mulheres contempladas pelo Mães de Goiás recebem cartão: programa repassa R$ 250 por mês, a mulheres em vulnerabilidade social 

O Governo do Estado, por 
meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
entregou benefícios a pes-
soas em situação de vul-
nerabilidade social de São 
Luís de Montes Belos, nesta 
quinta-feira (10/2). O aten-
dimento foi feito na unida-
de itinerante “OVG Perto de 
Você”, idealizada para faci-
litar o acesso da população 
aos donativos. O governa-
dor Ronaldo Caiado acom-
panhou a distribuição dos 
benefícios no município.

“Nós pegamos o Estado 
quebrado, com contas atra-
sadas, dívidas e, hoje, temos 
benefícios de primeira qua-
lidade. Quando assumimos 
o governo tivemos a preo-
cupação de comprar uma 
cadeira de rodas mais re-
forçada, melhorar o enxoval 
de bebê e de todos os itens 
doados para garantir digni-
dade ao nosso povo e colo-

car Goiás em movimento”, 
destaca Caiado ao entregar 
kit de enxoval e fraldas para 
uma gestante e uma mãe.

Entre os benefícios do-
ados em São Luís de Mon-
tes Belos estão andado-
res, bengalas, cadeiras de 
rodas padrão e higiênica, 
kits de fraldas descartá-
veis geriátrica e infantil, 
leite especial (fórmula 
infantil) e kits de enxoval 
para gestantes e mães de 
bebês com até um mês de 
vida. As assistentes sociais 
da OVG ainda fizeram ca-
dastro para a retirada de 
benefícios, posteriormen-
te, na sede da Organização. 
Também foram repassadas 
orientações sobre como 
ter acesso a serviços e 
atendimentos em outras 
áreas, como saúde e De-
fensoria Pública.

A dona de casa Clélia 
Aparecida de Souza tem um 

filho de 36 anos que precisa 
de cuidados especiais devi-
do a uma doença neuroló-
gica. Agradecida, ela é uma 
das moradoras de São Luís 
de Montes Belos que retirou 
fraldas geriátrica descartá-
veis na unidade itinerante 
“OVG Perto de Você”. “Che-
gou na hora certinha. Não 
teria condições de comprar 
as fraldas. Esses kits farão a 
diferença na qualidade de 

vida do meu filho. Peço a 
Deus que esse serviço con-
tinue porque é essencial”, 
diz Clélia Aparecida.

Marilda Firmino recebeu 
para o sogro kits de fraldas 
geriátricas descartáveis, an-
dador e cadeira de banho. 
“Ele precisava muito desses 
benefícios e não tínhamos 
dinheiro para comprar. Es-
tou muito feliz e grata ao 
governo por essa doação”, 

comenta Marilda Firmino.
Agilidade e humanização
A unidade itinerante 

“OVG Perto de Você” foi 
lançada em junho do ano 
passado. Desde então, já 
contemplou 24 municípios 
em todas as regiões do Es-
tado, com a doação de mais 
de quatro mil benefícios. 
Os atendimentos huma-
nizados são feitos em um 
caminhão adaptado com 

toda a estrutura necessária 
para oferecer acolhimento 
a quem mais precisa.

Grande incentivadora da 
iniciativa, a presidente de 
honra da OVG e coordena-
dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
lembra que a ação “OVG 
Perto de Você” é uma gran-
de realização do Governo de 
Goiás. “É uma determinação 
de Ronaldo Caiado que não 
deixemos ninguém para 
trás, e é com esse objetivo 
que estamos ampliando 
os serviços prestados pela 
OVG. Procuramos inovar 
com um serviço ágil, funda-
mental à cidadania, à justiça 
social e que assegura direi-
tos”, afirma ao ressaltar que 
só em 2021, ano de muitas 
dificuldades em função da 
pandemia da Covid-19, a 
Organização realizou 4,5 
milhões de atendimentos.

 C
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Caiado entrega kit de enxoval para a gestante Jhenifer Rodrigues Souza e para Benaia Ribeiro Silva

OVG entrega benefícios em São Luís de Montes Belos
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Saiba como consultar dinheiro esquecido 
em bancos

retomado nesta se-
gunda-feira (14), o 
sistema do Banco 

Central (BC) que permite a 
consulta a valores esque-
cidos em bancos e outras 
instituições financeiras 
funciona em novo ende-
reço. Chamada de Siste-
ma de Valores a Receber 
(SVR), a ferramenta passou 
a funcionar no site valo-
resareceber.bcb.gov.br, em 
ambiente desvinculado 
do Sistema Registrato, que 
hospedou o serviço nos 
primeiros dias de funcio-
namento.

Para evitar excesso de 
demanda, que derrubou o 
site do Banco Central na 
versão anterior do sistema, 
foi criada a página espe-
cífica para as consultas e 
agendamentos do crédito. 
Para os cidadãos com di-
nheiro a receber, será ne-
cessária conta no Portal 
Gov.br, que fornece acesso 
a serviços públicos digitais. 
O cadastro para ter a conta 
é gratuito e pode ser feito 
na área de login do Gov.br 
ou pelo aplicativo Gov.br, 
disponível para usuários 
de dispositivos móveis dos 
sistemas Android e iOS.

Existem três níveis de 

login no Portal Gov.br: 
bronze, prata ou ouro. Eles 
variam conforme o nível 
de segurança e a comple-
xidade do serviço público 
pedido. Para resgatar o 
dinheiro esquecido nas 
instituições financeiras, 
será exigido nível prata ou 
ouro. O login do sistema 
Registrato, usado na pri-
meira fase do serviço, não 
poderá mais ser usado no 
SVR.

O nível prata permite 
acesso com login único à 
maioria dos 3.583 servi-
ços públicos totalmente 
digitalizados oferecidos 
pelo Portal Gov.br e ga-
rante acesso completo ao 
aplicativo Gov.br. Com alta 
segurança, esse nível pode 
ser obtido pela compara-
ção da foto tirada no apli-
cativo com as imagens da 
base da Carteira Nacional 
de Habilitação.

Outra maneira de ativar 
o nível prata é por meio da 
validação dos dados pes-
soais de quem tem conta 
em um dos seis bancos 
conveniados ao Portal Gov.
br: Banco do Brasil, Banri-
sul, Bradesco, BRB, Caixa 
Econômica Federal, San-
tander e Sicoob.

Procedimentos
O processo de recebi-

mento do dinheiro con-
siste em duas etapas. Na 
primeira, o cidadão fará 
uma consulta no site va-
loresareceber.bcb.gov.br. 
Basta digitar o número do 
Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF) ou do Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurí-
dicas (CNPJ) para verificar 
eventuais quantias esque-
cidas em bancos e demais 
tipos de instituições finan-
ceiras. Essa etapa dispensa 
o login do Portal Gov.br e 
pode ser feita a qualquer 
momento, a partir de hoje.

Em caso de constata-
ção de valores a serem 
sacados, o SVR informa a 

data para o usuário entrar 
novamente no sistema. 
Nessa segunda etapa, será 
necessário digitar o login 
da conta Gov.br para ve-
rificar a quantia a receber 
e pedir a transferência do 
dinheiro. Caberá ao cida-
dão escolher a forma de 
transferência, que poderá 
ser feita por Pix. Se o usu-
ário não indicar uma chave 
Pix, a instituição financeira 
escolhida poderá contatar 
o correntista para fazer a 
transferência.

Prazo
O BC explicou que valo-

res esquecidos nos bancos 
serão devolvidos apenas a 
partir de 7 de março. Caso 

o cidadão perca a data 
informada, deverá reco-
meçar o processo do zero, 
repetindo a consulta no 
site e esperando o sistema 
informar nova data para o 
retorno.

Orientações
Para evitar fraudes, o 

Banco Central informa que 
o único site disponível é o 
valoresareceber.bcb.gov.br. 
O cidadão deverá tomar 
cuidado para não entrar 
em páginas diferentes. O 
órgão também esclareceu 
que não entrará em con-
tato com nenhum usuário, 
nem enviará links por SMS, 
Whatsapp, Telegram ou e-
-mail para confirmar dados 

pessoais ou tratar de valo-
res a receber.

A única situação em 
que haverá contato com 
o correntista será no caso 
de a transferência não po-
der ser feita por Pix, mas 
a comunicação será feita 
pela instituição detentora 
do dinheiro, sem nenhum 
pedido de confirmação de 
dados ou de senhas.

Por fim, o BC esclarece 
que o processo de resgate 
de valores esquecidos é 
gratuito. O usuário jamais 
deverá fazer qualquer 
pagamento para consul-
tar o montante a receber 
nem para sacar o dinhei-
ro. Qualquer pedido nesse 
sentido configura golpe.

Nova plataforma do Banco Central 
exigirá cadastro no Portal Gov.br
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O BC explicou que valores esquecidos nos bancos serão devolvidos apenas a partir de 7 de março

cultura

Centenário é importante para revisar 
mito da Semana de Arte Moderna

Apontada como marco zero 
do modernismo no Brasil, a 
Semana de Arte Moderna 
comemora seu centenário 
este mês. Celebrada atual-
mente em exposições, li-
vros, seminários, eventos e 
reportagens, a efeméride é 
também uma oportunidade 
para se rediscutir a impor-
tância histórica do evento – 
realizado no Theatro Muni-

cipal de São Paulo, entre os 
dias 13 e 17 de fevereiro de 
1922, por artistas e intelec-
tuais da elite paulistana que 
defendiam estar rompendo 
com o conservadorismo das 
artes no Brasil.

“Nesse momento, em 
que a gente está, em 2022, o 
que está sendo mais bacana 
de olhar para a semana de 
22 é justamente questionar 
o seu mito”, afirma Heloisa 
Espada, curadora do Institu-
to Moreira Salles.

“É claro que foi um 
evento importante em São 
Paulo. Reuniu ali alguns ar-
tistas e literatos de várias 
áreas e que se tornaram 

muito importantes para a 
história do modernismo, 
como Oswald de Andrade, 
Mário de Andrade, Anita 
Malfatti e Victor Brecheret. 
Tem nomes que são muito 
importantes para a nossa 
compreensão da arte mo-
derna no Brasil. Mas hoje 
estamos em um momento 
de rever isso, de olhar para 
os outros estados, enten-
der a temporalidade dos 
outros estados, o que esta-
va acontecendo nos outros 
lugares e tentar ampliar a 
compreensão desta produ-
ção para além do Sudeste”, 
reforça Heloisa.

A Casa Mário de An-

drade, onde viveu um dos 
principais escritores e in-
telectuais do Modernismo, 
integra a Rede de Museus-
-Casas Literários de São 
Paulo.

A Casa Mário de An-
drade, onde viveu um dos 
principais escritores e in-
telectuais do Modernismo, 
integra a Rede de Museus-
-Casas Literários de São 
Paulo. - Rovena Rosa/Agên-
cia Brasil

A ideia de que a semana 
foi um marco do modernis-
mo brasileiro, na realidade, 
foi uma construção histó-
rica, que só veio a surgir 
décadas depois, defendem 

historiadores e especialis-
tas. 

“Acho que o que marca 
essa comemoração de 100 
anos é entender como a 
Semana de Arte Moderna 
se tornou um marco. Isso 
é uma construção histó-
rica. Mas eles fizeram de 
tudo para que realmente 
ela fosse polêmica e para 
se alinhar à ideia de van-
guarda que estava sendo 
discutida e da qual eles ti-
nham notícias que vinham 
de outros países, principal-
mente do Hemisfério Nor-
te”, disse Heloisa.

Um dos pontos que pas-
sa por revisão histórica é 

o regionalismo da inicia-
tiva, afinal a semana não 
foi composta apenas por 
artistas e intelectuais pau-
listas. “Há pessoas de Per-
nambuco; alemães, como 
o [Wilhelm] Haarberg, por 
exemplo, que estava re-
cém-emigrado e participa. 
Temos o arquiteto polo-
nês [Georg] Przyrembel; o 
espanhol Antonio Garcia 
Moya, que fez desenhos de 
arquitetura e participou da 
semana. Temos mineiros”, 
destacou Luiz Armando Ba-
golin, professor do Instituto 
de Estudos Brasileiros (IEB) 
da Universidade de São 
Paulo (USP).

especialistas 
dizem que a ideia 
de marco foi uma 
construção histórica
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Equipe de patinadora russa é 
investigada por suspeita de doping

a autoridade mundial 
anti-doping inves-
tigará a equipe da 

patinadora russa Kamila 
Valieva, de 15 anos, que tes-
tou positivo para uma dro-
ga proibida e foi envolvida 
em um caso de suspeita de 
doping nas Olimpíadas de 
Inverno de Pequim.

Kamila Valieva, cujo 
futuro olímpico será de-
cidido após audiência da 
Corte Arbitral do Espor-
te (TAS) que começou às 
20h30, horário de Pequim 
(9h30 em Brasília), com-
pletou sem esforços uma 
passagem do seu progra-
ma durante treinamento 

neste domingo (13).
A observação envol-

ve os três treinadores da 
jovem: Eteri Tutberidze, 
Sergei Dudakov e Daniil 
Gleikhengauz, o médico da 
equipe Filipp Shvetsky e 
um fisioterapeuta.

A Agência Mundial 
Anti-Doping (Wada) disse, 

em comunicado à Agên-
cia Reuters neste domin-
go, que pediria para seu 
Departamento de Inte-
ligência e Investigações, 
um órgão independente, 
investigar os treinadores, 
médicos e outros adultos 
em torno da atleta.

Mais cedo, o Comitê 

Olímpico Internacional 
(COI) informou que havia re-
quisitado formalmente uma 
investigação da Wada.

A Wada também afirmou 
que a Agência Anti-Doping 
da Rússia (Rusada) indicou 
que já havia começado a 
investigar a equipe porque 
Valieva é menor de idade.

Corte Arbitral do 
esporte decide 
futuro da atleta 
nos Jogos de 
Pequim
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