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invasão da ucrânia

Estados Unidos fecham 
espaço aéreo a aviões 

russos

joe biden
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saúde

Vacina brasileira contra 
a Covid-19 deve estar 

pronta em nove meses

coronavírus 
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benefício 

Ações do Governo de 
Goiás no Detran geram 

economia de R$ 253 
milhões em três anos
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Ocorrências da modalidade criminosa saíram de uma média de 27,7 ao dia no Estado, em 
2018, para apenas cinco, em 2021. Número de automóveis recuperados chega a 70,7% dos 
furtos e roubos registrados. “Mostramos para o país aquilo que nenhum outro Estado da 

federação conseguiu. Parabéns a toda a equipe da segurança pública”, agradece Caiado

governo  |  5

3 anos de governo caiado

roubos de veículos têm 
redução histórica de 81%

goiânia

“novo código tributário ajuda economia 
a voltar a crescer”, diz rogério cruz

Legislação prevê redução 
ou isenção de impostos, 
como ISS e ITBI, para 
novas empresas de 
tecnologia, turismo, 
hotelaria, eventos e 
entretenimento. Também 
impulsiona revitalização 
de bairros, como 
Centro, Campinas e Vila 
Nova. Com novas leis, 
diminuição ou isenção do 
IPTU alcança 60% dos 
imóveis residenciais  
cidades  |   4
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carnaval já foi

Para a política, ano de eleição começa 
depois do Carnaval. É uma meia verdade, 
porque muitas coisas estão acontecendo. 
O presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL 
e o prefeito rogério Cruz anunciou apoio à 
reeleição de ronaldo Caiado, por exemplo. 
a confusão criada é porque, a partir de ago-
ra, é preciso tomar decisão. o calendário 
aponta para esses momentos de decisão. 
março é tempo de janela aberta para que 
deputados mudem de partido, pensando 
em reeleição. 2 de abril é o prazo máximo 
para filiação e desincompatibilização. 
31 de maio é o limite para a formação 
de federações. depois, tudo se afunila 
para as convenções de julho que, nor-
malmente, servem apenas para sacra-
mentar o que foi acertado pelos líderes 
políticos nos meses anteriores. o ano 
já começou, o Carnaval foi embora e 
as maiores decisões, visando à eleição, 
começam a ser anunciadas agora. 

os presidenciáveis
março é mês decisivo para as candidaturas 
à presidência. Por enquanto, o processo 
continua polarizado entre o presidente 
Bolsonaro (PL) e o ex, Lula (PT). Apesar do 
favoritismo petista, não há nada definido. 
muitos processos eleitorais tem mudado, 
em função da campanha curta e do com-
portamento arredio do eleitor. Ciro Gomes 
(PDT) vai tentando se firmar como opção 
à polarização, com pouca chance de con-
seguir. a maior expectativa está em torno 
de uma consolidação de uma terceira via 
de centro-esquerda que poderia envolver 
Sérgio Moro, Simone Tebet, Eduardo Leite 
e João doria. março será o limite para mu-
dar o rumo dessas candidaturas, que tem 
mostrado pouca chance de prosperar. 

Quatro para 
governador
Ronaldo Caiado União Brasil), Gustavo 
Mendanha (sem partido), Vítor Hugo (PL) 
e Wolmir Amado (PT) devem comandar 
as maiores estruturas na campanha para 
governador. São os nomes comentados 
desde o ano passado, que no pré-Carnaval 
deram sinal de vida. 

caiado é reeleição
o governador participou ativamente do 
processo de fusão entre o DEM e o PSL, 
com o cuidado de dar um posicionamen-
to que favorecesse o seu projeto regional. 
Caiado afastou qualquer possibilidade de 
projeto nacional e assumiu de vez o proje-

to de reeleição, que já tinha o vice daniel 
Vilela (MDB) anunciado desde o ano pas-
sado. É líder nas pesquisas, tem a estrutura 
administrativa na mão e sai do Carnaval 
como favorito. É natural que seja o alvo 
principal da eleição, já que é a sua gestão 
que estará sendo julgada nas urnas. 

Mendanha sai
ao anunciar que deixa a prefeitura de 
aparecida de Goiânia no dia 30, Gustavo 
Mendanha confirma a candidatura a go-
vernador. Tem muita coisa a definir ainda. 
A principal delas é a filiação partidária, que 
deve ser fechada ainda na primeira quin-
zena do mês. Continua conversando com 
várias siglas. PL, Patriota, Podemos, Repu-
blicanos, PSd e PP continuam no radar. 

Marconi vai observar
O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) 
tem trabalhado nas redes sociais um dis-
curso agressivo contra o governador, de-
safiando sempre para o debate. O objetivo 
é, acima de tudo, defender o que acredita 
ser o legado dos 20 anos de domínio do 
seu grupo em Goiás. ao jogar a decisão 
pessoal para junho, marconi ganha tempo. 
Há cada vez menos tempo para costurar 
um outro nome ao governo. o plano B se 
desenha apenas com aliança com Gustavo. 
Com defesa tímida deste legado. 

vítor vai

O deputado Vitor Hugo (ainda PSL) é o 
nome de confiança de Bolsonaro em Goiás. 
deputado federal com votação ruim, tem 
trabalhado junto a municípios e levado 
dinheiro de emendas parlamentares. Foi 
líder no início do governo Bolsonaro e se 
destacou como fiel escudeiro. Espera a 
abertura da janela para entrar no PL pela 
porta direito, com o aval do presidente 
Valdemar Costa Neto e do clã Bolsonaro. 
diz ter garantia da direção do partido 
e do presidente para se lançar e tenta 
costurar união de forças que traba-
lham pela reeleição do “mito”. o nome 
de Gustavo mendanha continua incluí-
do entre as possíveis alianças. 

outro foco
Ao lado da candidatura estadual, Vítor 
Hugo trabalha para assumir a CCJ na Câ-
mara dos deputados. o cargo é estraté-
gico para aprovação de matérias de inte-
resse do governo. a previsão dele é que a 
Comissão possa aprovar mil projetos neste 
ano. Afirma ter acordo com o presidente 
da Casa, Artur Lira (PP) neste sentido. 

os senadoriáveis

os principais nomes ainda convivem ain-
da com a indefinição das coligações para 
outubro. Henrique Meirelles (PSD) esteve 
no final de semana, para acertar estrutu-
ra para a mudança para Goiânia, em abril. 
atualizou a conversa com o governador 
ronaldo Caiado e manteve contato com 
lideranças, novas e antigas. Veio para rea-
firmara decisão de concorrer ao Senado, 
mesmo trabalhando no plano de governo 
Doria presidente. Alexandre Baldy (PP) 
também aproveitou o feriado para rea-
firmar a decisão do partido em disputar o 
Senado, sem demonstrar nenhum com-
promisso ainda com qualquer candidatura. 
dá a impressão de que vai onde tiver es-
paço para a sua candidatura, a exemplo do 
que aconteceu em 2018, quando se aliou 
ao MDB, conseguindo eleger Vanderlan 
Cardoso. o outro nome que convive com 
um momento de decisão é João Campos 
(ainda no Republicanos), que viu o partido 
indicar apoio a Caiado. Pode trocar de sigla 
e manter o projeto. marconi Perillo segue 
observando o mesmo acontece com dele-
gado Waldir (União Brasil). 

seM federação

Professor de direito eleitoral, alexandre 
azevedo vê pouca chance de prosperar a 
ideia dss federações. o principal ponto é 
a realidade regional, que difere do quadro 
nacional. Uma negociação envolve, por 
exemplo, União Brasil, mdB e PSdB, que 
poderia obrigar a aliança entre Caiado e 
Marconi, em Goiás, por exemplo. Na sua 
avaliação, devem ser fechadas duas ou 
três até o final de maio, prazo final para a 
composição. Pela necessidade de sobrevi-
vência de algumas siglas. a federação foi 
concebida para valer pelo prazo de quatro 
anos, a partir da formalização, sendo obe-
decida em todas as esferas. 

não vai pegar
Leitor mais atento da coluna lembra 
que vem de longe homenagens que 
não vingaram em Goiânia. as ruas 20 
e 24, no Centro, já ganharam nome, 
por força, obra e sugestão de vereado-
res de outrora. Não pegou e as famí-
lias dos homenageados pediram para 
voltar ao que era. a história, repito, se 
repete agora. o nosso centro de diver-
são continua sendo chamado de muti-
rama, assim como um dos mais belos 
parques continua sendo Bosque dos 
Buritis. Íris rezende merece homena-
gens mais representativas. 

dia de Maria

o próximo domingo, 6, será dia de re-
ver a cantora maria eugênia. ela, que 
já andou namorando o palco, faz a live 
Corda & Canto.  Clássicos da mPB  in-
tercalados com poemas declamados 
por Lauro Moreira. Com jeito de happy 
hour. a partir das 18 horas. 

voltar a cuidar 
dos olhos
a pandemia afastou pacientes dos 
consultórios, mas com o avanço da 
vacina e a diminuição dos casos de Co-
vid é necessário voltar nossa atenção 
para os cuidados com a prevenção de 
doenças, que podem ser evitadas com 
visitas regulares aos consultórios mé-
dicos.  Precisamos ficar atentos aos 
cuidados com os idosos e os olhos. 
Com o passar dos anos, as estruturas 
oculares sofrem algumas alterações 
importantes, então muitos idosos aca-
bam sendo afetados por algum pro-
blema de visão. recomendamos que, 
principalmente depois dos 40 anos de 
idade, as visitas ao oftalmologista se 
intensifiquem, pois é a partir dessa 
idade que as perdas na visão, sobre-
tudo do foco, começam a ser perce-
bidas.  É muito importante enten-
der como se prevenir de problemas, 
cuidando mais da saúde na terceira 
idade, para conseguir corrigir ques-
tões antes que elas se tornem mais 
graves.  alerta feito à coluna pelo of-
talmologista Humberto Borges.

por Que?
Por mais que seja planejada, nunca se 
sabe como uma guerra vai terminar. 

“Só é lutador quem sabe 
lutar consigo mesmo”.  

(Carlos Drummond de Andrade)
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Saneago

Mais de 100 mil famílias podem 
aderir ao Programa Água Social

em parceria com o 
Governo de Goiás, a 
Saneago está com 

inscrições abertas para o 
Programa Água Social, que 
garante subsídio de 50% 
nas faturas para famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
Limitado ao consumo men-
sal de até 20 m³, o desconto 
incide sobre os valores da 
tarifa de água, coleta, afas-
tamento e tratamento de 
esgoto e sobre a tarifa bási-
ca (Custo Mínimo Fixo). 

O programa representa 
uma ampliação da Tarifa 
Social já existente na Sa-
neago. Hoje, já são 21.422 
usuários cadastrados. A 
partir das alterações nos 
parâmetros para receber o 
benefício, a expectativa é 
de que esse número possa 
saltar para cerca de 128 

mil, aumentando em seis 
vezes a quantidade de fa-
mílias beneficiadas.

O subsídio instituído 
por meio da Lei nº 21.203, 
de 16 de dezembro de 
2021, é voltado exclusi-
vamente para a Categoria 
Residencial. Os critérios 
para enquadramento in-
cluem: cadastro ativo no 
banco de dados do CadÚ-
nico, do Governo Federal, 
na faixa de renda per ca-
pita de extrema pobreza; e 
titularidade ativa na conta 
de água, sendo que só será 
possível a inclusão de uma 
única conta por CPF.

Para aderir, o usuário 
pode entrar em contato com 
a Central de Relacionamen-
to da Saneago, por meio do 
número 0800 645 0115, ou 
então se dirigir a uma das 

unidades de atendimento 
presencial da Companhia 
no Vapt Vupt, mediante 
agendamento prévio. 

Se a conta já estiver em 
nome do beneficiário, bas-
tam os documentos pesso-
ais. Caso contrário, é neces-
sário efetuar a alteração de 
titularidade, apresentando 
também documento que 
comprove posse ou vínculo 
com o imóvel.

Subsídio oferecido por Governo de 
Goiás e Saneago é de 50% do valor 
da tarifa. Cadastro pode ser feito 
por telefone ou em atendimento 
presencial no Vapt Vupt
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Programa Água Social está com inscrições abertas: iniciativa do governador Ronaldo Caiado e da Saneago concede 
desconto de 50% sobre tarifa de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto e sobre a tarifa básica 

cnh Social

Ações do Governo de Goiás no Detran geram 
economia de R$ 253 milhões em três anos

Mudanças estruturais im-
plantadas pela gestão do 
governador Ronaldo Caia-
do ao longo de três anos 
no Departamento Esta-
dual de Trânsito de Goiás 
(Detran-GO) geraram eco-
nomia de mais de R$ 253 
milhões para o bolso dos 
goianos. Desde 2019, o 
órgão passa por uma série 
de ações com objetivo de 
tornar os serviços mais efi-
cientes aos usuários, com 
maior aproveitamento dos 

recursos públicos.
“O que Goiás viveu 

não quer viver mais. Nós 
tiramos o Estado das 
páginas policiais, e hoje 
não há mais escândalos 
de corrupção, desvio de 
dinheiro e enriqueci-
mento com o dinheiro 
público”, destaca Caiado. 

Em gestões anteriores, 
os serviços oferecidos 
pela autarquia chama-
vam atenção negativa 
pelos altos custos. “O De-

tran mudou totalmente 
a maneira de atender as 
pessoas. Temos transpa-
rência nos gastos e re-
duzimos os valores das 
taxas, o que mostra o 
respeito com o cidadão”, 
descreve o governador. 

Algumas das medidas 
adotadas foram a revi-
são de contratos com 

fornecedores e a promo-
ção de cortes de taxas. A 
de vistoria, por exemplo, 
caiu de R$ 175,76 para 
R$ 108; e o registro de 
contratos de leasing e 
alienação fiduciária pas-
sou de R$ 375,41 para R$ 
193,06. Além disso, exa-
mes práticos e teóricos da 
CNH passaram a ser reali-

zados por funcionários do 
próprio Detran-GO, medi-
da que gerou economia 
de R$ 13 milhões ao ano. 

Iniciativas
A economia dos re-

cursos levou à criação 
do programa CNH Social, 
que oferece carteira de 
habilitação gratuita às 

pessoas vulneráveis. “É 
um benefício para quem 
quer conquistar a tão 
sonhada carteira de mo-
torista, mas não tem con-
dição de arcar com custos 
ou mudar de categoria”, 
pontua o governador. 

Com investimento to-
tal de R$ 58,3 milhões, 
o programa atenderá 
39.054 pessoas desde 
sua criação até o final 
de 2022. A ação já al-
cançou 17.034 benefi-
ciários, e outras 22.020 
vagas serão abertas 
neste ano, o maior nú-
mero ofertado até agora. 

Segue também em cur-
so o programa Sinaliza 
Goiás, que vai revitalizar a 
sinalização viária de todos 
os municípios do Estado 
até 2022. Somente na pri-
meira etapa, que atende 
127 prefeituras, foram in-
vestidos R$ 12 milhões. 
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Com economia promovida por revisão de contratos e cortes de taxas, além de transparência na gestão, 
governo de Ronaldo Caiado gera economia no Detran e lança iniciativas como CNH Social

medidas possibilitam criação do 
programa CNH Social, com mais de 17 
mil beneficiados e investimento de R$ 25 
milhões, e ainda lançamento do Sinaliza 
Goiás. Na primeira etapa, aporte é de 
R$ 12 milhões na sinalização viária de 
municípios do estado até 2022

n Equisitos para inscrição:
Ter cadastro ativo no CadÚnico com renda fami-
liar de até R$ 105 por pessoa;
Ser titular da conta de água na Saneago;
Consumir até 20 metros cúbicos de água por mês.

n Como se cadastrar:
entrar em contato com a Central de relacionamen-
to da Saneago, por meio do número 0800 645 0115;
ou se dirigir a uma das unidades de atendimento 

presencial da Companhia no Vapt Vupt (mediante 
agendamento prévio - vaptvupt.go.gov.br/agenda-
mento). 

n Documentos necessários:
Se a conta já estiver em nome do beneficiário, 
bastam os documentos pessoais;
Caso contrário, é necessário efetuar a alteração 
de titularidade, apresentando também documen-
to que comprove posse ou vínculo com o imóvel.

saiba mais
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“Novo Código Tributário ajuda economia de 
Goiânia a voltar a crescer”, diz Rogério Cruz

em vigor desde 1º 
de janeiro de 2022, 
o novo Código Tri-

butário Municipal “vai 
ajudar a economia de 
Goiânia a voltar a crescer 
depois de dois anos de 
pandemia”, avalia o pre-
feito Rogério Cruz, que 
sancionou o texto.

“A antiga lei já não 
dava mais conta das de-
mandas complexas da ci-
dade”, afirma Rogério. “Foi 
preciso elaborar um có-
digo que ajudasse a pre-
feitura a promover justiça 
fiscal e social, ao mesmo 
tempo em que fosse atra-
tivo para novas empresas. 
Com ele, surge também a 
possibilidade de revitali-
zar os bairros mais anti-

gos e dar cara nova para 
Goiânia”, destaca.

O novo Código atualiza 
leis que haviam sido cria-
das há quase 50 anos e usa 
isenção (ou redução) de 
ISS, IPTU e ITBI para alcan-
çar dois objetivos: 1) esti-
mular geração de empre-
gos; e 2) proteger a renda 
do goianiense, ao mesmo 
tempo em que resguarda 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

Entre as principais no-
vidades do Código está a 
autorização para a pre-
feitura isentar 30% do 
IPTU (por três anos) para 
empresas que se instala-
rem nos Polos de Desen-
volvimento Econômico. 
Esses empreendedores 

também não vão pagar o 
imposto sobre compra e 
venda de imóveis (IBTI) 
quando forem comprar a 
primeira área destinada 
ao empreendimento.

O código reduz de 5% 
para 2% do Imposto sobre 
Serviços (ISS) que é pago 
pelas empresas instaladas 
nos Polo Tecnológico e de 
Inovação que participarem 
do Programa Municipal 
de Incentivo às Atividades 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Também podem 

usufruir desse desconto 
empresas de representa-
ção comercial ou corre-
tagem de seguros; arma-
zenagem e logística para 
e-commerce, na forma 
de gestão do processo de 
fulfillment; franquias; ser-
viços de guarda, estacio-
namento, armazenamento, 
vigilância e congêneres.

Revitalização 
dos bairros

Entre os objetivos da 

Prefeitura de Goiânia, 
também está o de usar o 
IPTU para revitalizar bair-
ros importantes. Aqueles 
imóveis localizados nos 
setores Central, Leste Vila 
Nova e Campinas terão 
isenção total de imposto 
caso estejam localizados 
em construções novas ou 
requalificadas de habita-
ções coletivas, de uso resi-
dencial ou misto.

Também desfrutarão de 
isenção os imóveis classifi-
cados como bens culturais; 

atividades de estaciona-
mento de veículos exerci-
das em novas construções 
de edifício-garagem e es-
tacionamento subterrâneo.

O novo Código Tribu-
tário beneficia ainda imó-
veis tombados, desde que 
mantidas as caracterís-
ticas originais; Áreas de 
Preservação Permanente 
(APPs), quando mantidas 
as características origi-
nais, nos termos do Pla-
no Diretor de Goiânia; e 
áreas de Interesse Social 
(AEIS), nas fases de apro-
vação e implantação do 
respectivo projeto.

Também se estabeleceu 
isenção de imposto para a 
primeira aquisição de imó-
vel destinado à instalação 
e funcionamento de em-
presas nos Arranjos Produ-
tivos Locais; para imóveis 
de propriedade com-
provada e exclusiva dos 
clubes de futebol profis-
sional, sediados no mu-
nicípio de Goiânia e que 
tenham relação com suas 
atividades essenciais.

No que tange aos imó-
veis residenciais, o Código 
Tributário trouxe uma no-
vidade importante: a pre-
feitura mudou o cálculo 
do imposto, o que acarre-
tou IPTU mais barato para 
mais de 120 mil famílias.

Legislação prevê redução ou isenção 
de impostos, como ISS e ITBI, para 
novas empresas de tecnologia, 
turismo, hotelaria, eventos e 
entretenimento. Também impulsiona 
revitalização de bairros, como Centro, 
Campinas e Vila Nova. Com novas 
leis, diminuição ou isenção do IPTU 
alcança 60% dos imóveis residenciais
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“A antiga lei já não dava mais conta das demandas complexas da cidade”, afirma Rogério Cruz

desenvolvimento social

OVG e Seds distribuem 194 mil refeições para 
refugiados e pessoas em situação de rua

O Governo de Goiás, por 
meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
distribuiu 194 mil marmitas 
desde o início da pandemia 
de Covid-19. Os beneficiá-

rios são pessoas que vivem 
em situação de rua e refu-
giados venezuelanos, entre 
eles, crianças e gestantes. O 
trabalho assistencial é feito 
em Goiânia, em Luziânia, no 

Entorno do Distrito Federal 
e em Jaraguá, na Região do 
Vale do São Patrício, desde 
novembro de 2021.

A primeira-dama Graci-
nha Caiado, presidente de 

honra da OVG e coordena-
dora do Gabinete de Polí-
ticas Sociais (GPS), afirmou 
que a crise sanitária agra-
vou as condições de vida 
da população vulnerável. “O 

governador Ronaldo Caiado 
pediu que redobrássemos 
o cuidado e a atenção com 
essas pessoas. Assistentes 
sociais da OVG as acompa-
nham e repassam orienta-
ções sobre como ter acesso 
a outros serviços como a 
retirada da segunda via de 
documentos e de atendi-
mentos de saúde”, frisa.

As marmitas são prepara-
das nas unidades do Restau-
rante do Bem da OVG, com o 
acompanhamento de nutri-
cionistas que elaboram um 
cardápio nutritivo e variado. 
As refeições, com direito a 
fruta ou doce de sobremesa, 
são entregues aos venezue-
lanos, em Goiânia, por equi-
pes da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social 
(Seds). Já as refeições desti-
nadas para as pessoas em 
situação de rua na capital, 
Luziânia e Jaraguá são dis-
tribuídas em parceria com as 
prefeituras locais.

“Realizamos uma união 
de esforços no combate à 
fome”, diz a diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo Caiado. 
Para os refugiados vene-
zuelanos, já foram servidas 
mais de 95 mil refeições e, 
para a população em situa-
ção de rua, o número ultra-
passa 98 mil. “Com cada um 
fazendo um pouco, fazendo 
sua parte, amenizamos as 
dores de quem tem fome, 
de quem precisa e está lon-
ge da família”, completa.
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Marmitas distribuídas são preparadas nas unidades do Restaurante 
do Bem da OVG, com o acompanhamento de nutricionistas que 
elaboram um cardápio saboroso, nutritivo e variado

Trabalho assistencial é feito desde março 
de 2020 pela oVG em parceria com 
Secretaria de estado de desenvolvimento 
Social (Seds) e prefeituras de Goiânia, 
Luziânia e Jaraguá. as marmitas são 
preparadas nas unidades do restaurante 
do Bem da oVG, com o acompanhamento 
de nutricionistas que elaboram um 
cardápio nutritivo e variado
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segurança pública

Em três anos, roubos de veículos em Goiás 
apresentam redução histórica de 81%

o roubo de veículos 
em Goiás apresen-
tou queda histórica 

de 81,3% nos últimos três 
anos. É o que apontam os 
dados do Observatório de 
Segurança Pública, da Se-
cretaria de Estado da Segu-
rança Pública (SSP-GO). Goi-
ás saiu de uma média diária 
de 27,7 veículos roubados, 
em 2018, para apenas cinco, 
em 2021. “Mostramos para 
o país aquilo que nenhum 
outro Estado da federação 
conseguiu. Parabéns a toda 
a equipe da segurança pú-
blica”, agradeceu o governa-
dor Ronaldo Caiado.

Além da redução ex-
pressiva, o número de ve-
ículos recuperados chegou 
a 70,7% ao longo dos últi-
mos três anos, um total de 

19.645 que foi restituído 
aos seus legítimos pro-
prietários. “Estendemos a 
segurança pública a todo o 
Estado de Goiás e isso nos 
dá uma alegria enorme, é 
um ponto de sustentação”, 
reforçou o governador. “Vo-
cês hoje são orgulho da 
população goiana, são ver-
dadeiros heróis pelo traba-
lho que desenvolvem. São 
responsáveis por essa con-
dição de excelência que 
Goiás vive nesses últimos 
três anos”, completou. 

Segundo o titular da SSP, 
Rodney Miranda, os dados 
são motivo de grande come-
moração para os goianos e 
de admiração por parte das 
demais unidades federati-
vas. “Essa conta, quando eu 
falo para os secretários, eles 

falam que eu estou andan-
do muito no Araguaia, que 
estou muito entrosado com 
pescador, porque essa conta 
não existe. Eu falo para eles 
virem a Goiás e verem o que 
a população tem a dizer so-
bre isso”, ressaltou.

Para Rodney, os núme-
ros comprovam, ainda, a 
excelência do trabalho de-
sempenhado pelas forças 

policiais e a eficácia das 
estratégias adotadas pela 
gestão do Estado nos úl-
timos três anos. “Esse é o 
fruto do trabalho realizado: 
integração e inteligência, 
juntamente com o nosso 
esforço de reorganização do 
sistema prisional. A soma-
tória desses fatores levou a 
esses números expressivos 
de redução”, comemorou.

Seguro veicular
De 2020 para 2021, as 

seguradoras verificaram 
uma redução de 49% no 
número de indenizações 
pagas por furtos e rou-
bos de veículos em Goiás, 
segundo dados da Supe-
rintendência de Seguros 
Privados (Susep). “Hoje, 
graças ao trabalho do 
governador e da segu-

rança pública, tivemos 
uma diminuição de rou-
bos e furtos em Goiás. 
Isso pode ser sentido na 
ponta, na hora que você 
for contratar um seguro”, 
afirmou o presidente do 
Sindicato dos Corretores 
e das Empresas Correto-
ras de Seguros no Estado 
de Goiás (Sincor-GO), Vi-
nícius Porto.

ocorrências da modalidade criminosa 
saíram de uma média de 27,7 ao dia no 
estado, em 2018, para apenas cinco, 
em 2021. Número de automóveis 
recuperados chega a 70,7% dos 
furtos e roubos registrados
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Goiás saiu de uma média diária de 27,7 veículos roubados, em 2018, para apenas cinco, em 2021: gestão eficiente de Ronaldo Caiado

em aparecida

Mais mil cartões do Aluguel Social serão entregues

Governo de Goiás, por meio 
da Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab), entrega-
rá mais de 1.000 cartões 
do programa Pra Ter Onde 
Morar - Aluguel Social, em 
Aparecida de Goiânia, entre 
os dias 11 e 13 de março. Os 
candidatos devem realizar a 
inscrição no site da Agehab, 

no endereço www.agehab.
go.gov.br, onde também 
está disponível o edital em 
que constam todos os re-
quisitos e documentos exi-
gidos para que o benefício 
seja concedido.  O Aluguel 
Social é um auxílio de R$ 
350 mensais por 18 meses, 
prorrogáveis por mais 18 

conforme a necessidade. Os 
recursos são provenientes 
do Fundo de Proteção So-
cial do Estado de Goiás (Pro-
tege), gerido pelo Gabinete 

de Políticas Sociais (GPS).
Aparecida de Goiânia 

foi a primeira de 35 cida-
des atualmente em atendi-
mento a receber os cartões, 

ainda em dezembro, poucas 
semanas após o programa 
ser lançado. As primeiras 
500 famílias foram convo-
cadas para entregar a do-
cumentação demandada na 
inscrição e aquelas aprova-
das foram chamadas para a 
entrega dos cartões. Muitas 
delas já estão recebendo a 
terceira parcela do benefício 
depositado mensalmente.

O público-alvo do pro-
grama são famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
financeira, especialmente 
as que estão em fragilida-
de habitacional, coabitação 
ou mesmo correndo o risco 

de chegar à situação de rua. 
São grupos prioritários: ido-
sos, famílias com pessoas 
com deficiência e vítimas 
de violência doméstica. 
Também podem participar 
estudantes da UEG e bolsis-
tas do ProBem.

Entre os critérios básicos 
estão situação de superen-
dividamento, estar inscrito 
no CadÚnico do município 
e ser maior de 18 anos ou 
emancipado. Informações 
a respeito do progra-
ma podem ser obtidas 
pelo telefone (62) 3096-
5050/5005 ou pelas redes 
sociais @agehabgoias.

Oc
ta

cíl
io

 Q
ue

iro
z

Famílias de Aparecida de Goiânia na segunda edição do 
Mutirão do Governo de Goiás, em dezembro de 2021

Governo de Goiás intensifica inscrições 
e próxima distribuição ocorrerá entre os 
dias 11 e 13 de março. Benefício de R$ 350 é 
pago mensalmente para custeio de aluguel 
de famílias vulneráveis financeiramente
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Vacina brasileira contra a Covid-19 
deve estar pronta em nove meses

O ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e 
Inovações, Marcos 

Pontes, disse ontem (1°) 
que a vacina brasileira 
contra o novo coronaví-
rus deve estar disponível 
para uso na população 
em nove meses. Chama-
do de RNA MCTI CIMATEC 
HDT, o imunizante contra 
a covid-19, começou a 
fase 1 de teste em pa-
cientes em janeiro.

O imunizante, desen-
volvido por pesquisado-
res brasileiros da Rede 
Vírus MCTI em parceria 
com a americana HDT 
Bio Corp, é financiado 
pelo Governo Federal, 
por meio do Ministério 
da Ciência, Tecnologia 
e Inovações (MCTI), e é 
produzido no SENAI CI-
MATEC de Salvador (BA).

Os testes de fase 1, 
autorizados pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e pela 
Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Co-
nep) também estão sen-
do em Salvador.

“Nós investimos em 

16 tecnologias de vaci-
nas no Brasil. Dessas 16, 
cinco entraram na Anvi-
sa para iniciar os teste 
clínicos. Uma dela pas-
sou, foi aprovada pela 
Anvisa e já começou os 
testes clínicos que deve 
durar nove meses”, dis-
se o ministro que parti-
cipou da Mobile World 
Congress 2022, principal 
feira do mundo do setor 
de telecomunicações, 

realizada em Barcelona.
A vacina utiliza a tec-

nologia de RNA men-
sageiro. Nesse tipo de 
vacina, o código gené-
tico do vírus vai para 
dentro do corpo, e, lá 
dentro, fornecem instru-
ções para que as células 
e sistema imunológico 
construam uma resposta 
e gerem anticorpos.

A tecnologia RepRNA 
permite que o RNA seja 

capaz de se autorrepli-
car dentro das células, 
o que garante uma res-
posta imune robusta 
e duradoura com uma 
dose menor da vacina. 
De acordo com Pontes, 
o investimento aplicado 
pelo governo para a ela-
boração do imunizante 
será de R$ 350 milhões.

O teste de fase 1 pre-
vê a participação de 90 
adultos saudáveis, com 

idades entre 18 e 55 
anos e visa avaliar a 
segurança, imunogeni-
cidade (capacidade de 
gerar resposta imune), e 
a reatogenicidade (pos-
sível reação adversa no 
organismo) da vacina.

O cronograma de tes-
te prevê a aplicação do 
imunizante em duas do-
ses em diferentes inter-
valos. O primeiro grupo 
receberá duas doses com 

intervalo de 29 dias; o 
segundo grupo receberá 
duas doses com inter-
valo de 57 dias. Um ter-
ceiro grupo de voluntá-
rios receberá uma dose 
única da vacina. Além 
disso, também serão 
avaliados três níveis de 
dose de 1 μg (microgra-
ma), 5 μg ou 25 μg. Os 
testes com voluntários 
devem acontecer também 
nos EUA e na Índia.

a informação 
foi dada hoje 
pelo ministro 
marcos Pontes
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Os testes de fase 1, autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) também estão sendo em Salvador

educaçãO

Resultado da 1ª chamada do Prouni será divulgado 

O resultado da primeira 
chamada do Programa 
Universidade para todos 
(Prouni) será divulgado 
nesta quarta-feira (2). O 
Prouni oferece bolsas de 
estudo integrais ou par-
ciais (50%) em faculdades 
particulares a estudantes 
de baixa renda. 

Para ter acesso à bolsa 
integral, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal até 1,5 sa-
lário mínimo por pes-

soa. Para a bolsa parcial, 
a renda familiar bruta 
mensal deve ser até três 
salários mínimos por pes-
soa. É necessário também 

que o interessado tenha 
cursado o ensino médio 
completo em escola da 
rede pública ou da rede 
privada com bolsa inte-

gral ou parcial.
Este ano, a novidade 

é que um decreto, assi-
nado na semana passa-
da pelo presidente Jair 

Bolsonaro, estabelece 
que a pré-seleção dos 
estudantes inscritos no 
Prouni considere as duas 
últimas edições do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) para in-
gresso em cursos de gra-
duação ou sequencial de 
formação específica. No 
Enem, o candidato deve 
ter alcançado, no míni-
mo, 450 pontos de mé-
dia das notas e não pode 
ter tirado 0 na redação.

Até então, a regra em 
vigor era de que apenas 
a nota da última edição 
do Enem, aquela imedia-
tamente anterior ao pro-
cesso seletivo do Prouni, 
poderia ser utilizada pe-
los candidatos para en-

trar no programa.

ProUni 2/2022
A edição do Prouni do 

segundo semestre deste 
ano pode ampliar o aces-
so de estudantes de esco-
las privadas não bolsistas 
ao programa. A possibi-
lidade está prevista na 
Medida Provisória (MP) 
1.075/2021, editada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em dezembro. Para sair 
do papel, no entanto, a 
regra precisa ser con-
vertida em lei pelo Con-
gresso até o dia 17 de 
março, quando perderá 
o efeito. O texto tramita 
na Câmara em regime de 
urgência e, se aprovado, 
segue para o Senado.
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Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal até 1,5 salário mínimo por pessoa

Programa oferece 
bolsas integrais ou 
parciais a alunos 
de baixa renda
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invasão da ucrânia

Estados Unidos 
fecham espaço 
aéreo a aviões 
russos
os Estados Unidos 

(EUA) vão fechar 
o espaço aéreo a 

aviões russos, seguindo 
o exemplo da União Eu-
ropeia (UE) e de outros 
países. O anúncio foi fei-
to na noite passada pelo 
presidente norte-ameri-
cano Joe Biden, em seu 
primeiro discurso de Es-
tado da União.

A guerra marcou as 
palavras de Biden, com 
recados para o presiden-
te russo, Vladimir Putin.  
Nas últimas horas, o go-
verno canadense anun-
ciou também sanções e 
decidiu fechar os portos 
aos navios russos.

Bolsa de Moscou
O Banco da Rússia in-

formou que vai manter 
a Bolsa de Valores de 
Moscou fechada pelo ter-
ceiro dia consecutivo, ao 
mesmo tempo em que o 
maior banco russo anun-
ciou que vai abandonar o 
mercado europeu.

Nos dois casos, as deci-
sões resultam do impacto 
das sanções econômicas 
da comunidade interna-
cional, após a invasão da 
Ucrânia pela Rússia. O 
Sberbank, principal ban-
co russo, anunciou a saída 
do mercado europeu, de-
pois de ter sido atingido 
pelas sanções financeiras 
internacionais.

“Na situação atual, o 
Sberbank decidiu retirar-
-se do mercado europeu. 
Os bancos subsidiários do 

grupo são confrontados 
com saídas de dinheiro 
anormais e ameaças à 
segurança dos emprega-
dos e escritórios”, disse o 
grupo, em comunicado ci-
tado pela imprensa russa.

O Banco da Rússia 
informou, também em 
comunicado, que de-
cidiu não retomar a 
negociação de títulos 
na Bolsa de Valores de 
Moscou, adiantando 
que irá rever a decisão 
nesta quinta-feira.

A Bolsa de Moscou está 
fechada desde segunda-
-feira (28), depois de a 
UE, os Estados Unidos, o 
Canadá e outros parcei-
ros terem excluído alguns 
bancos russos do sistema 
de comunicação interban-

cária internacional Swift, 
um golpe sem precedentes 
para isolar o país do siste-
ma financeiro global.

O rublo registrou en-
tão queda abrupta. Ao 
fechar a bolsa nos últi-
mos três dias, a Rússia 
tem tentado evitar que-
da maior do que aofreu 
o Índice Moex, com o 
mercado de ações cain-
do 45% e as principais 
ações perdendo mais de 
58%. O Banco da Rússia 
espera que as medidas 
tomadas para estabilizar 
o mercado tranquilizem 
os investidores.

Entre outras medidas, 
decidiu permitir às ins-
tituições atingidas por 
sanções a utilização da 
reserva de capital acumu-

lado para continuarem a 
funcionar e aumentou as 
taxas de juro para 20%, 
enquanto o governo de-
cidiu utilizar até 1 bi-
lhão de rublos do Fundo 
Nacional de Bem-Estar 
- alimentado pelas recei-
tas petrolíferas e uma es-
pécie de “almofada” para 
usar em tempos de crise 
- para a compra de ações 
de empresas russas.

O país lançou na ma-
drugada do  último dia 
24 ofensiva militar na 
Ucrânia, com forças ter-
restres e bombardeio de 
alvos em várias cidades, 
que já mataram mais 
de 350 civis, incluindo 
crianças, segundo Kiev. A  
Organização das Nações 
Unidas (ONU) citou mais 

de 100 mil deslocados e 
mais de 660 mil refugia-
dos na Polônia, Hungria, 
Moldávia e Romênia.

O presidente russo, 
Vladimir Putin, disse que 
a “operação militar es-
pecial” na Ucrânia visa 
desmilitarizar o país vi-
zinho e que era a única 
maneira de a Rússia se 
defender, acrescentando 
que a ofensiva durará o 
tempo necessário.

O ataque foi conde-
nado pela comunidade 
internacional. A União 
Europeia e os Estados 
Unidos, entre outros, 
responderam com o en-
vio de armas e munições 
à Ucrânia e o reforço de 
sanções para isolar ain-
da mais Moscou.

medida foi anunciada 
pelo presidente Joe Biden
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A guerra marcou as palavras de Biden, com recados para o presidente russo, Vladimir Putin

A Ucrânia acusou a Rússia 
nesta terça-feira (1) de re-
alizar um ataque “bárbaro” 
com foguete contra uma 
torre de TV de Kiev, que 
matou cinco civis perto de 
Babyn Yar, um memorial 
para um dos maiores mas-
sacres de judeus durante o 
holocausto nazista.

Dois foguetes atin-
giram a torre, matando 
cinco pessoas que cami-
nhavam nas proximida-
des, disse o prefeito de 
Kiev, Vitali Klitschko, pe-

dindo aos moradores que 
fiquem fora das ruas de-
vido à ameaça de ataque.

Um vídeo compartilha-
do online pelos serviços 
de emergência da cida-
de mostrou socorristas 
passando por linhas de 
energia derrubadas para 
apagar incêndios nos es-
combros de edifícios na 
base da torre, que fica em 
frente a Babyn Yar.

Segundo o presidente 
ucraniano, Volodymyr Ze-
lenskiy, “qual é o sentido 

de dizer ‘nunca mais’ por 
80 anos, se o mundo fica 
em silêncio quando uma 
bomba cai no mesmo 
local de Babyn Yar? Pelo 
menos cinco mortos. His-
tória se repetindo”.

O ataque ocorreu no 
sexto dia da invasão 
da Ucrânia pela Rússia, 
quando russos alertaram 
os moradores de Kiev 
para que fugissem de 
suas casas, intensificando 
o bombardeio de áreas 
urbanas ucranianas.

O presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden, disse 
hoje que o Departamen-
to de Justiça dos Estados 
Unidos (EUA) está crian-
do equipe de trabalho 
exclusivamente para 
investigar “crimes dos 
magnatas russos”.

“Esta noite, digo aos 
oligarcas e líderes cor-
ruptos da Rússia, que 
lucraram milhares de 
milhões de dólares com 
esse regime violento, 
que já basta”, disse Bi-

den, no primeiro dis-
curso sobre o Estado da 
União, o tradicional pro-
nunciamento anual dos 
presidentes dos Estados 
Unidos no Congresso.

“Estamos nos juntan-
do aos nossos aliados 
europeus para encon-
trar e confiscar iates, 
apartamentos de luxo, 
aviões privados. Vamos 
buscar os lucros indevi-
dos”, garantiu.

A União Europeia (UE), 
o Reino Unido e o G7, blo-

co dos sete países mais 
industrializados do mun-
do [Alemanha, Canadá, 
Estados Unidos, França, 
Itália, Japão e Reino Uni-
do] já tinham anunciado 
sanções a dezenas de 
oligarcas e empresários 
russos dos setores do pe-
tróleo, da banca e das fi-
nanças, todos considera-
dos próximos do Kremlin.

As sanções impostas 
pela UE incluem o conge-
lamento de bens, a proi-
bição de colocar fundos 

à disposição de pessoas 
físicas e jurídicas listadas, 
bem como a possibilida-
de de entrar ou transitar 
pelo território dos 27 Es-
tados-membros.

O milionário russo 
Roman Abramovich, tam-
bém considerado próxi-
mo do presidente russo, 
Vladimir Putin, anunciou, 
no fim de semana, que 
iria deixar a adminis-
tração do Chelsea nas 
mãos da fundação do 
clube inglês de futebol.

A Rússia lançou, 
quinta-feira (24) de 
madrugada,ofensiva mili-
tar na Ucrânia, com forças 
terrestres e bombardeio 
de alvos em várias cida-
des, que já mataram mais 
de 350 civis, incluindo 
crianças, segundo Kiev. 
A ONU registrou mais 
de 100 mil deslocados e 
mais de 660 mil refugia-
dos na Polônia, Hungria, 
Moldávia e Romênia.

O presidente russo, Vla-
dimir Putin, disse que a 

“operação militar especial” 
na Ucrânia visa desmilita-
rizar o país vizinho e que 
era a única maneira de a 
Rússia se defender. Acres-
centou que a ofensiva vai 
durar o tempo necessário.

O ataque foi condenado 
pela comunidade interna-
cional. A União Europeia 
e os Estados Unidos, entre 
outros, responderam com 
o envio de armas e mu-
nições para a Ucrânia e o 
reforço de sanções para 
isolar ainda mais Moscou.

Ira
kl

i G
ed

en
id

ze

O ataque ocorreu no sexto dia da invasão da Ucrânia pela Rússia

Ucrânia diz que cinco pessoas morreram em ataque a torre de TV

Biden diz que EUA vão perseguir “magnatas e líderes corruptos” russos
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Vôlei

Federação Internacional tira 
Mundial masculino da Rússia
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Competição está 
programada 
para acontecer 
em agosto e 
setembro de 
2022

A Federação Inter-
nacional de Vôlei 
(FIVB) anunciou 

nesta terça-feira (1) 
que não realizará mais 
na Rússia o Campeona-
to Mundial masculino 
da modalidade, progra-
mado para os meses de 
agosto e setembro de 
2022, por causa da in-

vasão russa à Ucrânia. A 
decisão foi tomada pelo 
Conselho de Administra-
ção da entidade.

“A FIVB buscará uma 
nação anfitriã alternativa 
para garantir que a Fa-
mília Global do Voleibol, 
incluindo as Federações 
Nacionais, atletas, di-
rigentes e torcedores 

se sintam seguros e or-
gulhosos de participar 
de um festival alegre e 
pacífico do esporte”, diz 
o comunicado emitido 
pela entidade.

Horas depois a FIVB 
anunciou também que 
“todas as seleções, clubes, 
oficiais e atletas de vôlei 
de praia e vôlei de neve” 

da Rússia ficam inelegí-
veis para participarem 
das competições interna-
cionais e continentais.

Sanções no mun-
do do esporte

A Rússia vem sofrendo 
uma série de punições 
nos últimos dias em ra-

zão da sua campanha mi-
litar em solo ucraniano. 
Na última segunda, por 
exemplo, a Fifa e a Uefa 
decidiram suspender a 
seleção russa e todos 
os clubes de futebol do 
país de participarem de 
qualquer competição 
organizada por elas, in-
clusive a próxima Copa 

do Mundo, que será dis-
putada este ano no Catar.

Já o conselho execu-
tivo do Comitê Olímpico 
Internacional (COI) reco-
mendou que as federa-
ções esportivas interna-
cionais proíbam atletas e 
autoridades russas e bie-
lorrussas de competirem 
em seus eventos.
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