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Benefício foi entregue pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds). Programa 
Mães de Goiás distribui mensalmente R$ 250 para mulheres com filhos de até seis anos de idade
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Alta tecnologia torna a nova sede 
uma das mais modernas do País

próxima de ser con-
cluída, a nova sede 
da Assembleia Legis-

lativa de Goiás (Alego) tem 
como marcas principais a 
inovação, a modernidade e 
a sustentabilidade. Pauta-
do por esses pilares, entre 
outros, o Palácio Maguito 
Vilela traz importantes 
investimentos na área de 
tecnologia, o que, segun-
do o presidente da Casa, 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), proporcionará aos 
parlamentares, servido-
res e toda a população 
do estado um ambiente 
acessível, otimizado e 
com melhor qualidade 
no atendimento.

“Estamos bem próximos 
de entregar a nova sede da 
Alego, um marco histórico 
para o Parlamento esta-
dual. E entre os grandes 
diferenciais na estrutura 
desse novo prédio, que 

será entregue com o mais 
alto padrão de qualidade, 
está a sustentabilidade e a 
tecnologia. Tudo pensado 
para otimizar os proces-
sos de gestão e segurança 
da informação, aprimorar 
o atendimento à popu-
lação e, ao mesmo tem-
po, reduzir custos e gerar 
economia. Investimentos 
necessários e que trarão 
excelentes resultados para 
o Legislativo goiano”, res-
saltou Lissauer Vieira. 

Com a expansão e apri-
moramento da tecnologia, 
a nova Alego terá como 
um dos seus grandes des-
taques o fim do uso do pa-
pel, atendendo, dessa for-
ma, os princípios do Selo 
Verde, marca já registrada 
da Casa, e reforçando tam-
bém o compromisso sus-
tentável. “Uma das priori-
dades da nossa gestão é 
justamente a sustentabili-

dade e temos trabalhado 
muito nesse sentido. O fim 
do uso de papel será um 
dos principais frutos dos 
investimentos tecnológi-
cos que estamos realizan-
do na nova sede, um gran-
de benefício para o meio 
ambiente e para toda a so-
ciedade”, reforçou Lissauer. 

Sede Tecnológica
Mantendo o conceito 

“A Casa é Sua” como eixo 
estruturante de sua co-
municação, a Alego tam-
bém busca com a imple-
mentação dos avanços 
tecnológicos reforçar ain-
da mais essa concepção, 
aproximando a sociedade 
goiana do Poder Legisla-
tivo através da excelência, 
agilidade e transparência 

na prestação de serviços 
ao público. Segundo o di-
retor de Tecnologia e In-
formação da Casa, Fagner 
dos Santos, fatores es-
senciais que contribuirão, 
sobretudo, para o fortale-
cimento da credibilidade 
do Parlamento estadual 
perante a sociedade. 

“Todas essas mudan-
ças que estamos fazendo 
trarão melhorias signi-
ficativas para o cidadão, 
principalmente, com rela-
ção ao acesso dos proje-
tos que são discutidos na 
Casa. Além disso, também 
estamos implementando 
outras medidas relaciona-
das ao acesso nas depen-
dências da Alego, como 
reconhecimento facial, bio-
metria e cartões de aproxi-

mação, o que se justifica 
ainda mais em momento 
de pandemia global. Tudo 
isso trará mais praticidade, 
segurança e transparência 
em todos os atos do Poder 
Legislativo”, explicou. 

Com o objetivo de pro-
piciar soluções inteligen-
tes no cotidiano legislati-
vo, o diretor pontuou ainda 
outras ações que estão 
sendo desenvolvidas para 
a otimização das ativida-
des em Plenário. “No Ple-
nário vamos implementar 
recursos de áudio e vídeo 
integrados com tecnolo-
gias avançadas, o que vai 
permitir a identificação do 
orador, transcrição de áu-
dio em tempo real, video-
conferências e tramitação 
digital dos processos. Além 

disso, o tráfego de todos 
os dados sensíveis estarão 
protegidos de acordo com 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados - LGPD”, salientou. 

Além de todas essas 
inovações, outros projetos 
já foram adotados pela 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação (DTI) ao longo 
do ano de 2021 e que, ago-
ra, estão sendo aperfeiçoa-
dos para a nova estrutura 
da Alego. Entre eles, estão 
o Sistema de gestão de su-
porte aos usuários (GLPI); 
Sistema de demandas e 
projetos (Redmine); Dash-
boards de Gerenciamento 
utilizando o Power BI; Pla-
nejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação 
(PETI) e Política de Segu-
rança da Informação. 

Através de uma série de inovações 
nas áreas de tecnologia e 
sustentabilidade, novo prédio da 
Assembleia Legislativa de Goiás 
contará com diferenciais relevantes 
em sua estrutura, como o fim do 
uso do papel, adoção da inteligência 
artificial nos processos de gestão 
e segurança da informação
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Para o presidente da Alego, Lissauer Vieira, o Palácio Maguito Vilela vai proporcionar aos deputados, servidores e população um ambiente acessível

O deputado estadual Iso 
Moreira (União Brasil), 74 
anos, apresentou melhora 
do quadro de covid-19 e 
foi extubado (teve retirada 
de intubação), nesse do-
mingo, 20. Ele segue me-
lhorando dos sintomas e 
por isso saiu da intubação, 
mas continua internado no 
Hospital Sírio-Libanês, em 
Brasília. As informações 
foram repassadas à Agên-

cia Assembleia de Notí-
cias por sua esposa Ildete 
Gomes (Dona Dete), que é 
prefeita de Simolândia.

“Graças a Deus o trata-
mento está indo bem e por 
isso nesse domingo houve 
a extubação”, afirmou ela. 
Iso foi intubado na terça-
-feira, 8. Segundo o último 
boletim médico, depois da 
extubação desse domingo, 
ele está “em progressiva 

melhora em todo o seu 
quadro clínico”. O médico 
responsável pelo deputa-
do é Carlos Rassi.

Iso Moreira testou posi-
tivo para covid-19 dia 25 
de janeiro. O deputado ti-
nha tomado três doses da 
vacina contra a covid-19, 
sendo que a terceira dose 
foi  “há quatro ou cinco 
meses”, segundo Ildete.

A mulher do deputa-

do já tinha informado 
também que Iso Morei-
ra não tem doenças que 
poderiam agravar o qua-
dro clínico. “Iso não tem 
comorbidades, não tem 
colesterol alto, nem dia-
betes, nem pressão alta, 
nem doença autoimune, 
nunca teve nenhum pro-
blema respiratório ou 
pulmonar, tem uma saúde 
impecável”, destacou.
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“Graças a Deus o tratamento está indo bem e por isso nesse 
domingo houve a extubação”, afirmou sua esposa Ildete Gomes
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Iso Moreira apresenta melhora e médicos suspendem a intubação
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mães de goiás

Governo de Goiás distribui 3.552 cartões a mães 
em situação de vulnerabilidade em 28 municípios

o Governo de Goiás, 
por meio da Secreta-
ria de Estado de De-

senvolvimento Social (Seds) 
entregou 3.552 cartões do 
programa Mães de Goiás 
em 28 municípios, entre os 
dias 14 e 18 de fevereiro. A 
agenda de projetos da se-
cretaria durante a semana 
incluiu, ainda, admissão de 
703 aprendizes do futuro 
em 79 cidades, conferên-
cias sobre igualdade racial, 
além de cursos para servi-
dores e internos de unida-
des socioeducativas.

Servidores da pasta en-
tregaram 2.400 absorven-
tes para as instituições de 
assistência social Tio Cleo-
baldo e Padre Rafael, den-
tro do Programa Dignidade 
Menstrual. Outro evento da 
semana foi a Feira de Em-

pregos + Social, que ofe-
receu mais de 3 mil em-
pregos para a população 
de Aparecida de Goiânia e 
região, cursos de qualifica-
ção gratuitos e serviços de 
emissão de segunda via de 
registro civil, passaporte 
do idoso e carteirinha de 
identificação do autista.

As mães contempladas  
com o cartão que dá direito 
a receber R$ 250 por mês, 
dentro do programa Mães 
de Goiás, foram das cida-
des de Uirapuru, Barro Alto, 
Avelinópolis, Carmo do Rio 
Verde, São Patrício, Santa 
Bárbara de Goiás, Itapaci, 
Pilar de Goiás, Nova Veneza, 
Santa Rita do Novo Destino, 
Santa Isabel, Ceres, Urua-
na, São Francisco de Goiás, 
Petrolina, Ouro Verde de 
Goiás, São Luiz do Norte, 

Rialma, Nova Glória, Ita-
guaru, Rubiataba, Rianá-
polis, Mossâmedes, Faina, 
Guaraíta, Taquaral de Goi-
ás, Santa Rosa de Goiás e 
Aparecida de Goiânia. 

O programa tem como 
objetivo garantir segurança 
alimentar, oferecer quali-
dade de vida e assegurar a 
permanência das crianças 
nas escolas, além de incre-
mentar a economia local. 
Larissa Oliveira Cruz, mãe 
de três crianças, disse que 
o recurso vai ajudar bas-
tante, porque a pandemia 

trouxe muitas dificuldades 
para a família. Já Ana Caro-
lina Xavier destacou que 
vê transformação na ali-
mentação dos três filhos. 
“Com esse dinheiro todo 
mês, eu vou poder oferecer 
uma comida melhor para 
eles”, comemorou.

Servidores do Centro de 
Atendimento Socioeducati-
vo (Case) de Formosa par-
ticiparam de um curso de 
primeiros socorros e briga-
dista, ministrado pelo Cor-
po de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás (CBMGO). Já 

os adolescentes da unidade 
fizeram curso de eletricida-
de básica, ministrado pelo 
Senar Goiás, com carga ho-
rária de 24 horas. 

O curso de brigadista 
será realizado em todas as 
unidades de internação. As 
atividades de qualificação 
voltada aos adolescentes 
estão de acordo com as di-
retrizes do Sistema Nacio-
nal Socioeducativo (Sinase), 
que estabelece a realização 
de atividades educacionais 
e de qualificação para os 
jovens. Goiás possui, atual-

mente, seis unidades socio-
educativas, além de duas 
de semiliberdade e uma de 
plantão interinstitucional.

As conferências muni-
cipais de igualdade racial 
foram realizadas em Itum-
biara, Goiânia e Abadia de 
Goiás. Diversidade religiosa, 
igualdade racial e de gêne-
ro estiveram entre os temas 
debatidos. Minaçú, Iporá, 
Corumbá de Goiás, Pilar de 
Goiás, Aparecida de Goiânia, 
Senador Canedo, Britânia, 
Barro Alto e Professor Jamil 
já realizaram as conferên-
cias municipais, que são 
preparatórias para as confe-
rências estadual e nacional.

Durante a última sema-
na, 703 jovens foram admi-
tidos no programa Aprendiz 
do Futuro, em 79 municí-
pios goianos. Atualmente, o 
programa conta com 3.314 
jovens ativos em 151 cida-
des. A previsão é de que até 
o final de fevereiro, esse 
número ultrapasse 4 mil. 
As vagas são destinadas a 
jovens de 14 a 15 anos e 
11 meses, com prioridade 
para aqueles em vulnera-
bilidade socioeconômica, 
estudantes da rede pública 
ou bolsistas da rede parti-
cular, e ainda adolescentes 
com renda familiar de até 
dois salários mínimos ou 
meio salário, per capita. 

Benefício foi entregue pela 
Secretaria de estado de 
desenvolvimento Social (Seds). 
Programa Mães de Goiás distribui 
mensalmente r$ 250 para mulheres 
com filhos de até seis anos de idade. 
Cartão deve ser utilizado para 
compras de alimentos e remédios 
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Mulheres com filhos de até seis anos de idade, em situação de vulnerabilidade, recebem car-
tão do Mães de Goiás, que dá direito a R$ 250 mensais para compra de alimentos e remédios

O governador Ronaldo 
Caiado participou neste 
sábado (19/02), de reunião 
da Poderosa Congregação 
Estadual Maçônica, no 
Setor Crimeia Oeste, em 
Goiânia. O encontro que 
é realizado, anualmente, 
reúne secretários, secretá-
rios adjuntos, assessores 
de gabinete, conselheiros, 
assessores institucionais 
regionais e lideranças da 
maçonaria de todo o Es-
tado. O objetivo foi tratar 
assuntos que envolvem 
a instituição e também a 
sociedade em geral. Por 
conta da pandemia de Co-
vid-19, o evento não acon-
tecia desde 2020.

O chefe do Executivo 
aproveitou o encontro 
para fazer um balanço 
das ações à frente do 
Governo de Goiás, des-

de 2019. “Nosso objetivo 
é prestar contas do que 
temos feito para tratar 
do ser humano e suas 
vulnerabilidades. É pre-
ciso essa consciência ao 
se ocupar uma posição 
como a de governador 
do Estado”, afirmou Caia-
do. “Tivemos que fazer 
mudanças substantivas, 
uma vez que a estrutura 
de governo vinha sendo 
muito mais uma capita-
nia hereditária de quem a 
ocupava”, observou.

O governador relem-
brou as dificuldades en-
contradas no início da 
gestão e os desafios im-
postos pela pandemia, 
quando adotou medidas 
de distanciamento social 
e impulsionou a regio-
nalização da Saúde, com 
abertura de novos leitos 

de UTI no interior de Goi-
ás. O chefe do Executivo 
citou a responsabilida-
de fiscal na condução da 
máquina pública, o que 
permitiu ao Estado ser o 
único a renegociar dívi-
das junto ao governo fe-
deral e afirmou que tem 
zelado pela segurança 
pública, hoje referência 
nacional e, principalmen-

te, pela  educação, com 
mais de R$ 3 bilhões em 
investimentos, além das 
ações sociais, como o 
programa Mães de Goiás. 

“Ao chegar aos meus 
72 anos de idade, 47 na 
Medicina, prezo pela éti-
ca, honestidade, trabalho. 
Tivemos um longo de-
safio, que exigiu de mim 
posições muito firmes e 

às vezes incompreendi-
das por muitos”, afirmou 
Caiado. “Em três anos, um 
mês e 19 dias, ainda tem 
muita coisa a ser feita, 
mas vocês não vão ver 
nenhuma obra mirabo-
lante do governo. Verão 
o governo chegando à 
casa das pessoas, na vida 
delas”, reiterou. “Estamos 
corrigindo os rumos do 

Estado”, ressaltou.
Participaram da reu-

nião, veneráveis de 
aproximadamente 130 
municípios goianos, o 
cargo equivale à função 
de prefeito na esfera ci-
vil. O grão-mestre Mauro 
Marcondes da Costa, que 
na estrutura maçônica 
corresponde ao posto de 
maior autoridade do Es-
tado, falou em nome da 
instituição. “É com mui-
ta honra que recebemos 
esse magistral gestor. 
Vossa sabedoria é um 
produto do bem”, afirmou. 
“A maçonaria preza pelo 
bem-estar coletivo, com 
programas onde o social 
é executado, onde aten-
demos pessoas de baixa 
renda. Gostaríamos de ser 
a ponta do vosso trabalho”, 
ofereceu ao governador.
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O governador Ronaldo Caiado participa de encontro com integrantes da maçonaria: 
“Em três anos, um mês e 19 dias, ainda tem muita coisa a ser feita, mas vocês não vão 
ver nenhuma obra mirabolante do governo. Verão o governo chegando à casa das pessoas” 

“Estamos corrigindo os rumos do Estado”, afirma 
governador em reunião com membros da maçonaria 
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Região sudoeste

Em segunda etapa do Renda Família + 
Mulher, Rogério Cruz entrega 331 cartões

a Prefeitura de Goiâ-
nia, entregou, neste 
sábado (19/02), a 

sexta remessa de cartões 
da segunda etapa do pro-
grama Renda Família + 
Mulher a 331 moradoras 
da Região Sudoeste. Em 
evento, realizado na Es-
cola Municipal Munici-
pal Engenheiro Robinho 
Martins de Azevedo, no 
Conjunto Baliza, o prefei-
to Rogério Cruz assegura 
que “vocês já podem sair 
daqui direto para o mer-
cado, pois já têm a pri-
meira parcela creditada”.

As inscrições para o 
programa tiveram início 
em outubro de 2021 e, 
na primeira etapa, con-
templou cerca de 6 mil 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade social. Na 
segunda etapa, 3 mil se-
rões beneficiadas.

Para cada pessoa ca-
dastrada, são repassados 
R$ 1,8 mil divididos em 
seis parcelas de R$ 300 
creditadas no dia 10 de 
cada mês. “O que é pouco 
para alguns, para outros é 

muito, especialmente no 
que se refere aos que fo-
ram afetados pela pande-
mia, como as mulheres”, 
afirma o prefeito.

Rogério Cruz lembra 
que o atendimento do 
programa faz busca ativa 
daquelas mulheres que 
sequer são atendidas por 
benefícios sociais, não 
têm internet ou condi-
ções de fazer seus pró-
prios cadastros.

Ele avisa, ainda, que 
“o valor da primeira par-
cela já está creditado no 
cartão, então, já podem 
ir ao mercado fazer as 
compras”. Segundo afir-
ma, o programa também 
fomenta o comércio local.

O prefeito aproveita a 
conversa com os presentes 
para listar os cursos dispo-
níveis, gratuitamente, pela 
Secretaria da Mulher. “São 
formações em diferentes 
áreas, sem qualquer custo. 
E, por saber das dificulda-
des que muitas enfrentam 
até para o transporte, estu-
damos formas de oferecer 
esses cursos de forma des-

centralizada”, informa.
A secretária municipal 

de Políticas para as Mulhe-
res, Tatiana Lemos, destaca 
o diferencial da pasta na 
capital, uma vez que pres-
ta atendimentos diversos 
à mulher, inclusive, os 
cursos profissionalizan-
tes gratuitos. Segundo 
ela, são ações importan-
tes para garantir a inde-
pendência financeira.

“Quantas mulheres ou-
vem que estão desempre-
gadas por falta de esforço, 
quando na verdade foram 
as mais afetadas pela pan-
demia? Quantas vivem em 

um ciclo de violência devi-
do a dependência de seus 
companheiros?”, questiona.

A secretária ressalta que 
o programa está inserido 
em uma política pública 
que considera a realidade 
de quem mais precisa.

Nildiane Alves é uma 
das contempladas da Re-
gião Sudoeste, e reconhe-
ce a diferença que o cartão 
fará na renda mensal. “Não 
recebo benefícios sociais 
e, com dois filhos, esta-
va ficando difícil. Agora, 
além do cartão, sei de 
oportunidades que po-
dem melhorar minha si-

tuação financeira”, afirma.
Aline, de 22 anos, é 

mãe do Miguel e cuida 
do filho sozinha. Até en-
tão, contava apenas com 
a renda advinda da venda 
de doces. “Esse valor, com 
certeza, vai me ajudar 
muito, pois é muito difí-
cil contar apenas com um 
dinheiro que nem sempre 
é suficiente, como o que 
vem dos doces”, aponta.

O programa Renda Fa-
mília + Mulher tem inscri-
ções abertas até o dia 31 
de março e deve benefi-
ciar, nas três etapas, 12 mil 
goianienses.

Ações da gestão
O prefeito Rogério Cruz 

cumprimentou durante a 
solenidade realizada nes-
te sábado os servidores 
da Escola Municipal Enge-
nheiro Robinho Martins de 
Azevedo. “Agradeço a vocês 
que deixaram suas famí-
lias hoje para organizar a 
unidade educacional e re-
ceber essas famílias”, disse.

Na conversa, lembrou 
do Dia D da Vacinação, 
ação em andamento neste 
sábado, em 42 pontos da 
capital. Ainda, o início da 
vacinação nas escolas na 
sexta-feira (18/02).

evento na escola Municipal 
engenheiro robinho Martins de 
Azevedo marca sexta distribuição 
nesta fase do programa, cujas 
inscrições seguem até 31 de março. 
“Beneficiadas já podem sair daqui 
direto para o mercado, pois já têm 1ª 
parcela creditada”, informa prefeito

Fe
rn

an
do

 Le
ite

Para cada pessoa cadastrada, são repassados R$ 1,8 mil divididos em seis parcelas de R$ 300 creditadas no dia 10 de cada mês

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Políticas 
para as Mulheres (SMPM) 
em parceria com o Senac, 
iniciou, nesta sexta-feira 
(18/02), as aulas de mais 
duas turmas do Curso de 
Moda. Ao todo serão 240 
mulheres capacitadas a 
exercer a função de cos-
tureira de forma total-
mente gratuita.

“Seja em escolas, áreas 
públicas e praças, faze-
mos parcerias para am-
pliar a oferta de cursos. 
Capacitar essas mulheres 

vai ajudar a inseri-las no 
mercado de trabalho e a 
quebrarem ciclos de vio-
lência”, destaca o prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz.

As aulas iniciais foram 
ministradas na sede da 
Secretaria da Mulher e as 
inscritas foram divididas 
em 12 turmas com 20 
alunas, mantendo o dis-
tanciamento social neste 
momento de pandemia. 
A primeira aula foi sobre 
empreendedorismo e teve 
duração de quatro horas.

“Goiânia caminha para 
ser o polo nacional da moda 

e queremos nossas mulhe-
res prontas para ocupar 
seu espaço nesse merca-
do”, afirma a secretária da 
Mulher, Tatiana Lemos.

Tatiana explica que, 
na Região Metropolitana 
de Goiânia e cidades vi-
zinhas, grande parte dos 
profissionais e empresá-
rios, que trabalham nas 
confecções, desenvolvem 
as atividades de maneira 
informal e improvisada. 
“Essa realidade evidencia 
a falta de incentivo, in-
vestimento e qualificação 
profissional”, pontua.
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Projeto capacita, de forma totalmente gratuita, mulheres para exercer função de costureira. “Capacitar essas 
mulheres vai ajudar a inseri-las no mercado de trabalho e a quebrarem ciclos de violência”, destaca Rogério Cruz

Prefeitura de Goiânia inicia aulas do curso gratuito de 
moda para 240 mulheres
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Expansão dE marca
Com o sucesso de vendas no empório enquanto 

isso em Goiás, localizado no setor Bela vista, 
em Goiânia, o empresário evandro duarte 

expande a distribuição de produtos goianos 
exclusivos para mercados, açougues e empórios 
pelo interior, além de receber pedidos de outros 

estados e até países, como estados Unidos, 
Portugal e Paraguai. Já conhecido na capital, o 

empresário pretende levar a concessão da marca 
para outros lugares. A loja possui linha própria 

de produtos derivados do pequi, como molhos, 
lascas em conserva e óleo, além de mercadorias 

tipicamente goianas, como doces, pimentas, 
cachaças e até souvenirs personalizados com 

frases regionais, tais como canecas, copos, 
camisetas e chaveiros.

rEUnião opEracional
eliane Martins e Sheila de Podestá realizam, no 

dia 24 de fevereiro, a primeira reunião operacional 
da CASACor Goiás. elas recebem imprensa,  

profissionais e parceiros da mostra para um café 
da manhã no Cinemark do flamboyant Shopping, 
às 9 horas. em seguida haverá um bate papo com 

o curador da CASACor Pedro Ariel, que vem de 
São Paulo especialmente para o encontro e falará 

sobre o tema desta edição: “Infinito Particular”. 
Também  serão passadas  informações sobre a 

próxima mostra, que será realizada em maio, na 
área anexa ao flamboyant Shopping. 

inclUsão diGiTal 
A enel distribuição Goiás doou 10 kits de 

computadores para a oNG Liga do Bem, de 
Goiânia, comunidade de voluntários que há 15 

anos trabalha em prol de crianças carentes. os 
kits são compostos por desktops, monitores, 

teclados e mouses e foram entregues nesta 
semana. os equipamentos são usados  e 

estão em condições de uso para fins social e 
educacional. o objetivo da ação é proporcionar 
a utilização da tecnologia com foco na inclusão 

digital, de crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade social, além de contribuir com 

a economia circular. Com  a doação, a oNG 
montará uma sala de informática para oferecer 
reforço escolar e cursos e treinamentos para as 

mães e crianças. 

TErÇa GasTronÔmica 
Shopping, a Terça Gastronômica traz uma 

nova cartela de ofertas com 25 opções. Até 
29 de março, sempre às terças-feiras, estarão 
disponíveis sugestões para o almoço, lanche 
especial, pausa para aquele cafezinho, happy 

hour e também jantar. fazem sucesso as saladas, 
sanduíches, chocolates, cafés, pratos à base 

de carne, camarão ou frango, pizzas, comida 
oriental, massas e outras seleções.

Homenagem - o 
vereador Joãozinho 
Guimarães 
homenageou 
professores e alunos 
de robótica das 
escolas Sesi Canaã 
e da canadense 
Maple Bear Goiânia, 
na noite desta 
terça-feira (15), na 
Câmara Municipal 
de Goiânia. A 
sessão especial 
contou com 
presença maciça 
dos homenageados 
e familiares.

Fê faz 40 - A advogada 
goiana fernanda Sarelli 
celebrou na última 
segunda-feira (14), 
ao lado do marido, o 
empresário deocleciano 
Maximo, família e amigos, 
seu aniversário de 40 
anos. A comemoração 
ocorreu na Casa Lis com 
decoração assinada por 
Alessandro Gemus e 
cerimonial por daniela 
Carvalho e show 
exclusivo da dupla Bruno 
e Marrone. 

Humor Folia - o humorista, Gustavo Mendes 
desembarca em Goiânia com o espetáculo “Humor 
Folia”, nesta segunda (21), no Guardians Comedy 
Club, a partir das 21 horas. Com um texto nunca 
apresentado e criado exclusivamente para o show 
no comedy club da capital, Gustavo promete uma 
apresentação leve e muito engraçada que remeta a 
alegria do Carnaval.

Alongamento - A modelo e ex-BBB Hariany Almeida aderiu ao 
alongamento  capilar e arrasou na campanha para a Pitbull Jeans. 
A assinatura da transformação capilar, que foi feita com telas com a 
técnica micro emborrachada, é de eliane Martins do vitrine da Mulher. 
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meio ambiente

Governo de Goiás capacita municípios para 
licenciamento ambiental no Sistema Ipê 

o Governo de Goiás, 
por meio da Secreta-
ria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad), 
realiza curso de capacitação 
para o Sistema de Licencia-
mento Ambiental de Goiás, 
o Ipê, destinado a ana-
listas municipais, empre-
endedores e consultores 
ambientais. O treinamen-
to ocorreu na sexta-feira 
(18/02) e também vai 
acontecer no próximo dia 
24, com objetivo de sanar 
dúvidas e diminuir erros 
na prestação de informa-
ções à plataforma. 

Durante a abertura do 
curso, a titular da pasta, 
secretária Andréa Vulca-
nis pontuou que, para que 
Goiás consolide a agilida-
de e desburocratização 
dos processos de licencia-
mento ambiental no País é 

preciso que todos os ato-
res envolvidos façam a sua 
parte. “Fica aqui o nosso 
alerta sobre o quanto uma 
informação errada ou falsa 
pode impactar na vida das 
pessoas e da sociedade 
como um todo”, esclareceu.

Para Andréa Vulcanis, que 
lembrou a todos dos resul-
tados do Sistema Ipê no seu 
primeiro ano de funciona-
mento, as mil licenças expe-
didas nesse período pode-
riam ter sido três ou quatro 
mil se não ocorressem tan-
tas informações prestadas 
de forma equivocada ou 
falsa. “E isso gera trans-
tornos não somente em 
aspectos relacionados ao 
meio ambiente, mas na 
qualidade de vida das pes-
soas, na economia, com a 
geração de empregos que 
resulta da instalação de 
novos empreendimentos 

e atividades no Estado, 
entre outros”.

Simulador Ipê
Para auxiliar na diminui-

ção de erros na prestação 
das informações, a Semad 
disponibiliza o Simulador 
Ipê. Nele, todas as ativida-
des disponíveis na platafor-
ma podem ser simuladas e, 
com isso, o requerente do li-
cenciamento ambiental tem 
ciência de todas as fases do 
processo, a exemplo dos es-
tudos de impacto ambien-
tal, condicionantes incluí-
das na autorização. “Assim, 
todos podem planejar de 
forma mais assertiva seus 
pedidos de licenciamento 
e custos envolvidos”, pon-
tuou Andréa Vulcanis.

De acordo com a enge-
nheira ambiental do mu-
nicípio de Caçu, Hornella 
Urzêdo, a capacitação ofere-

cida pela Semad é impor-
tante para gestores e ana-
listas, refletindo na oferta 
de serviços aos usuários. 
“Sabemos quanto esse 
sistema [Ipê] desburo-
cratizou o licenciamento 
ambiental. É uma força-
-tarefa que o Estado está 
fazendo para ajudar os 
municípios na resolução 
de questões relacionadas 
às licenças”, afirmou.

Sistema Ipê
Desde a sua implanta-

ção, em setembro de 2020, 
o Sistema de Licenciamen-
to Ambiental de Goiás, o 
Ipê, evoluiu e está mais 
simples. Os prazos para 
finalização de processos, 
que antes podiam chegar 
a oito anos, a depender do 
porte do empreendimento 
e do tipo de atividade de-
senvolvida, hoje giram em 

torno de 20 dias. 
Desenvolvido nesta 

gestão, o Ipê possui uma 
arquitetura de software 
robusta, que proporciona 
tomada de decisões au-
tomatizadas por meio da 
aplicação de questionários. 
O sistema é único no Brasil 
e dispõe de uma tecnolo-
gia capaz de dar suporte a 
todas as tipologias de li-
cenciamento ambiental da 
Semad. Atualmente, já são 
mais de 200 disponíveis aos 
usuários dos mais variados 
ramos de atividades.  

O sistema filtra infor-
mações de documentos 
mais simples, de ordem 
burocrática, viabilizando 
maior concentração dos 
esforços dos servidores 
responsáveis pelas aná-
lises das considerações 
de maior importância. A 
maneira escalonada de 

perguntas e respostas pos-
sibilita ao empreendedor 
ou responsável técnico 
promover uma estrutura-
ção dos estudos e projetos 
para apresentação. 

Desta forma, diminui-
-se erros e, após a reali-
zação das orientações e 
instruções normativas, é 
possível ter maior preci-
são nas etapas restantes 
e necessárias para traçar 
a expectativa do tempo 
médio para a conclusão 
do processo. O Sistema Ipê 
permite melhor instrução 
dos processos de licencia-
mento ambiental porque, 
considerando todo o ar-
cabouço técnico, quando o 
dono do empreendimento 
ou responsável técnico 
inserir os estudos e docu-
mentos, o sistema já faz 
uma checagem para iden-
tificar inconsistências. 

Treinamento, que ocorre no Centro 
Cultural oscar Niemeyer, prepara 
usuários desde o cadastro inicial 
até o preenchimento completo 
das informações. Sistema de 
Licenciamento ipê fez com que prazos 
para finalização de processos, que 
antes podiam chegar a oito anos, 
dependendo da complexidade 
do projeto, hoje, possam ser 
concluídos em até 20 dias
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Com a preparação, solicitações e custos envolvidos podem ser planejados de forma mais assertiva

agenda

Ronaldo Caiado participa de culto na Igreja Videira

O governador Ronaldo 
Caiado participou, na ma-
nhã deste domingo (20/02), 
de uma cerimônia religiosa 
na Igreja Videira do Setor 
Bueno, em Goiânia. O culto 
foi celebrado pelo pastor-
-presidente da denomina-
ção, Aluízio Silva. Durante a 
celebração, o chefe do Exe-
cutivo foi convidado a falar 
aos presentes e fez uma 
breve retrospectiva de sua 
vida, carreira política e das 

ações desenvolvidas ao lon-
go do mandato.

“Tenho me dedicado em 
tempo integral para atender 
as necessidades do povo 
goiano, principalmente para 
diminuir as desigualdades 
regionais e vulnerabilida-
de das pessoas”, ressaltou 
o governador ao mencio-
nar programas sociais cria-
dos na atual gestão.

Aluízio Silva, que con-
duziu o culto, é pastor há 

mais de 30 anos e fundou 
a Igreja Videira em 1999. O 
religioso agradeceu a pre-
sença de Ronaldo Caiado 
na celebração. “Para nós 
foi um imenso prazer re-
ceber o governador aqui e 
abençoar o nosso Estado, 
abençoando o governador”.

Ronaldo Caiado também 
falou sobre as dificuldades 
encontradas ao longo de 
sua carreira política e fri-
sou que, hoje, Goiás vive um 

novo momento. “Sabemos o 
que estamos fazendo, então 
a mão de Deus vem e vai 
nos guiando” finalizou.

Também participaram da 
cerimônia religiosa, o pre-
sidente da Agência Brasil 
Central (ABC), Reginaldo Jú-
nior, os deputados federais 
Glaustin da Fokus e Dele-
gado Waldir, os deputados 
estaduais Cairo Salim e Tião 
Caroço e o pastor da Igreja 
Videira, Naor Pedroza. 
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Governador Ronaldo Caiado participa de celebração 
religiosa na Igreja Videira, no Setor Bueno, em Goiânia

Chefe do executivo relembra trajetória de vida e destaca ações realizadas durante os 
três anos de mandato como governador do estado. “Tenho me dedicado em tempo 
integral para atender as necessidades do povo goiano”, afirma Ronaldo Caiado
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Bombeiros atualizam número de 
mortos em Petrópolis para 176

as mortes provo-
cadas pela chuva 
da última semana 

em Petrópolis, na região 
serrana fluminense, che-
gam a 176, segundo in-
formações do Corpo de 
Bombeiros. As equipes 
trabalham dia e noite no 
resgate de vítimas. Além 
dos corpos encontrados, 
os bombeiros retiraram 
24 pessoas com vida.

Segundo a prefeitura 
de Petrópolis, 114 corpos 
tinham sido sepultados 
até a noite de ontem. O 
trabalho de identificação 
e liberação de corpos 
continua sendo feito pelo 
Instituto Médico Legal 
(IML). Também estão sen-
do procurados mais de 
100 desaparecidos.

O temporal mais forte 
caiu no dia 15 de feve-
reiro, mas desde então a 
chuva voltou a atingir a 
cidade em diversas oca-
siões. Segundo o Instituto 
Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet), a previsão 
para hoje é de pancadas 
de chuva ao longo do dia.

Ontem, a Defesa Civil 
de Petrópolis acionou, no 
fim da tarde, as sirenes 
do primeiro distrito, além 
de emitir avisos por SMS 
e grupos de comunicação 
por aplicativo. O primeiro 
distrito envolve a parte 
mais densa da cidade e 
os bairros já atingidos 
pelos deslizamentos de 
terra e enchentes do dia 
15, como Alto da Serra, 

Bingen, Quitandinha, Val-
paraíso e centro.

Hospital de 
Campanha

A Marinha terminou de 
montar ontem (20) um 
hospital de campanha no 
Sesi Petrópolis, na Rua 
Bingen. A unidade fun-
ciona das 8h às 18h, com 
12 leitos de enfermaria e 

cinco estações de aten-
dimento ambulatorial, 
aberto a pessoas que pre-
cisem de atendimento de 
baixa complexidade.

De acordo com o dire-
tor do Centro de Medici-
na Operativa da Marinha, 
capitão Kleber Coelho 
de Moraes Ricciardi, a 
unidade vai apoiar os 
hospitais da cidade.

“Estamos aqui para 

apoiar a estrutura de saú-
de local, realizando aten-
dimentos clínicos, labo-
ratoriais, odontológicos, 
pediátricos, ortopédicos 
e pequenos procedimen-
tos. Assim, deixamos os 
atendimentos de maior 
complexidade para os 
hospitais previamente 
estabelecidos”.

O apoio da Marinha à 
tragédia de Petrópolis co-

meçou na madrugada do 
dia 16, na desobstrução 
das vias com motosserras. 
Caminhões, retroescava-
deiras e material para a 
instalação do hospital de 
campanha chegaram na 
manhã do dia 17. O efe-
tivo da força na cidade é 
de 60 viaturas e 300 mili-
tares, entre fuzileiros na-
vais, médicos, enfermei-
ros e farmacêuticos.

equipes trabalham 
dia e noite no 
resgate de vítimas
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A Marinha terminou de montar ontem (20) um hospital de campanha no Sesi Petrópolis, na Rua Bingen

senado federal

CCJ pode votar acesso de colecionadores 
e caçadores a armas de fogo

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) pode 
votar na quarta-feira (23) o 
projeto de lei que muda as 
regras de registro, cadastro 
e porte de armas de fogo 
(PL 3.723/2019). A matéria 
também regula o exercício 
das atividades de colecio-
nadores, atiradores espor-
tivos e caçadores (CACs). 
Se for aprovado pelo cole-
giado, o texto segue para o 
Plenário do Senado.

O relator do projeto na 
CCJ é o senador Marcos 

do Val (Podemos-ES), que 
defende a aprovação da 
matéria, já aprovada pela 
Câmara dos Deputados, 
em 2019. O PL 3.723/2019 
altera o Estatuto do Desar-
mamento, o Código Penal, 
a Lei de Segurança Ban-
cária e a Lei de Segurança 
Nacional, além de discipli-
nar o Sistema Nacional de 
Armas (Sinarm).

O projeto foi apresen-
tado pelo Poder Executivo. 
O texto original permitia 
a concessão de porte de 
armas de fogo para no-
vas categorias, além das 
previstas no Estatuto do 
Desarmamento, por meio 
de decreto presidencial. 
Segundo o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 

a intenção era adequar a 
legislação às necessidades 
e ao direito de cidadãos 
habilitados a possuir ou 
portar arma de fogo.

CACs
O parecer de Marcos do 

Val acolhe alterações feitas 
pela Câmara. Uma das prin-
cipais mudanças é a inclu-
são dos CACs no Estatuto 
do Desarmamento. O texto 
estabelece que a  quanti-
dade de armas autorizadas 
para caça ou tiro esportivo 
será  regulamentada pelo 
Comando do Exército, as-
segurado o mínimo de 16 
armas de calibre permiti-
do ou restrito (das quais 
6, no mínimo, poderão ser 
de calibre restrito).

O PL 3.723/2019 permite 
a essas categorias o trans-
porte uma arma curta para 
pronto uso, durante o traje-
to entre o local de guarda 
do acervo e o local de trei-
namento, prova, competição 
ou caça. Pelo projeto, as so-
licitações de concessão ou 
de renovação de Certificado 
de Registro do Exército (CR) 
dos atiradores e dos caça-
dores poderão ser encami-
nhadas (individualmente 
ou por entidade de tiro 
registrada) ao Comando 
do Exército, a quem cabe 
o  controle e fiscalização 
das novas regras.

Limites
Segundo a proposição, 

agentes de segurança 

podem adquirir até dez 
armas de fogo de uso per-
mitido ou restrito, curtas 
ou longas para a prática 
desportiva. A regra vale 
para integrantes das For-
ças Armadas e auxiliares, 
agentes operacionais da 
Agência Brasileira de In-
teligência (Abin) e do De-
partamento de Segurança 
Presidencial do Gabinete 

de Segurança Institucional 
(GSI), além de policiais do 
Senado e da Câmara.

O texto aumenta penas 
para alguns crimes previs-
tos no Estatuto do Desar-
mamento. Pelo projeto, a 
pena para posse irregular 
de arma de fogo de uso per-
mitido, por exemplo, passa 
para de 2 a 4 anos (hoje é 
de 1 a 3 anos), mais multa.
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Segundo o relator, o Brasil experimenta uma significativa 
expansão nos registros de armas desde 2018

Projeto muda regras 
de registro, cadastro 
e porte de armas
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Atlético-MG supera Flamengo nos 
pênaltis e fatura Supercopa do Brasil

em partida movimentada na 
Arena Pantanal, em Cuiabá, a 
Supercopa foi decidida nos de-

talhes entre Atlético-MG e Flamen-
go. Depois de empate por 2 a 2 nos 
90 minutos, a disputa por pênaltis 
envolveu todos os jogadores que 
estavam em campo e só foi definida 
quando Vitinho desperdiçou sua se-
gunda cobrança. O Galo venceu por 
8 a 7 e conquistou o título inédito. O 
Rubro-Negro havia vencido as duas 
primeiras edições da competição.

Mesmo em início de temporada, as 
duas equipes imprimiram um ritmo 
forte desde o início, com o Flamengo 
mais presente no campo de ataque e o 
Galo perigoso de forma mais eficiente. 
Gabigol teve duas chances na primei-
ra etapa, mas acabou concluindo para 
fora em ambas as oportunidades.  Já 
a equipe mineira foi certeira. Aos 40 
minutos, Guilherme Arana arriscou de 
fora da área, o goleiro Hugo Souza 
espalmou para frente e o argentino 
Nacho Fernández aproveitou o rebote 
para abrir o placar em Cuiabá. 

Na segunda etapa, disposta a mu-
dar o destino do jogo, a equipe co-
mandada pelo português Paulo Sou-
sa foi para cima e conseguiu a virada 
antes dos vinte minutos de partida.  
Aos 10 minutos, Arrascaeta recebeu 
grande lançamento pela esquerda 
e cruzou. Bruno Henrique cabeceou, 
Everson fez grande defesa, mas o 
rebote caiu nos pés de Gabigol, que 
estufou as redes para empatar.

Oito minutos depois, em lance rápi-
do de Lázaro, que havia acabado de en-
trar, Bruno Henrique recebeu de frente 
para Everson e tocou com categoria 
para encobrir o goleiro e virar o placar. 
Aos 30, a igualdade foi novamente es-
tabelecida no placar. Após cruzamento 
da direita, o chileno Vargas ajeitou de 
cabeça e Hulk, depois de dominar a 
bola, fuzilou a meta adversária.

Cientes do destino que levaria a 
definição do campeão para a dis-
puta por pênaltis, os dois times se 
lançaram ao ataque em busca do gol 
salvador. O Galo teve a oportunidade 
com o volante Jair, que chutou colo-
cado da entrada da área e parou no 
goleiro Hugo Souza. Já o Flamengo 
quase marcou em jogada trabalhada 
por Gabigol e Vitinho pela esquerda, 
mas Guilherme Arana foi providen-
cial para fazer o corte quando Lázaro 
chegava para finalizar na cara do gol.

Os pênaltis, então, tornaram-se 
uma realidade. A disputa que decidi-
ria o campeão começou em alto nível, 
com as duas equipes convertendo 
todas as cobranças na série original 
de cinco para cada time. No entanto, 
quando se iniciaram as cobranças 
alternadas, o drama se instalou. Por 
três vezes, o Flamengo, que cobrou 
sempre depois do Galo, teve a chance 

de fechar o jogo após um desperdício 
do adversário. Nas três vezes, falhou. 
Ambas as equipes rodaram todos os 
onze jogadores disponíveis, inclusive 
os goleiros (que, por sinal, erraram as 
cobranças). No começo da segunda 
rodada de cobranças, Hulk converteu 
pela segunda vez pelo Atlético e viu 
Vitinho, que havia acertado na primei-
ra rodada, parar nas mãos do goleiro 
Everson, dando o título ao Galo.

Após empate no tempo normal, 
definição saiu ao fim de 24 cobranças
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A conquista, alcançada em 2022, é a cereja no bolo do ano de 2021 do time mineiro
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