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Prefeito registrou planos de governo na Justiça Eleitoral, mas nenhum dos itens foi levado 
adiante, a exemplo do asfaltamento de todos os bairros ou construção do Hospital do câncer
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mEndanha sai sEm 
cUmPRiR PRomEssas

campaNha da fraterNidade

caiado dEstaca tRansfoRmação 
social PEla EdUcação Em goiás

“A educação é uma colheita a longo prazo, mas estamos plantando uma semente que vai dar frutos 
muito positivos”, diz governador durante abertura da Campanha da Fraternidade 2022 - goVerNo  |   7
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n Lissauer Vieira e José Nelto 
receberam sinalização para a 
filiação ao PSD, ou seja, algum 
tipo de garantia de que o can-
didato ao Senado na chapa do 
governador Ronaldo Caiado 
será Henrique Meirelles.

n Por ora, Meirelles não 
será oficializado na chapa 
da reeleição de Caiado para 
evitar que os insatisfeitos 
caiam de graça no colo do 
prefeito de Aparecida Gus-
tavo Mendanha. Definição 
oficial só em junho.

n O ex-governador Marconi 
Perillo só analisa, na verdade, 
a hipótese de candidaturas 
ao Senado e à Câmara Fede-
ral. Ao governo do Estado, ja-
mais. Ele não está seguro de 
nada, por enquanto.

n O próximo mutirão do 
governador Ronaldo Caia-
do está confirmado para 
os dias 12 e 13, no km 6 da 
GO-040, entre o Portal Sul 
Shopping e o condomínio 
Jardins Lisboa, no limite en-
tre Aparecida e Goiânia.

n Será um evento de pro-
porções nunca vistas antes, já 
que terá também a participa-
ção da prefeitura de Goiânia, 
cujo potencial para prestação 
de serviços para a população 
não é pequeno. 

n Há receio na base gover-
nista quando a fidelidade do 
prefeito de Anápolis Roberto 
Naves, que é do PP. Suspeita-
-se que ele deve acompanhar 
Alexandre Baldy, se esse 
desertar para qualquer ou-
tro projeto eleitoral.

n Chama a atenção o dis-
tanciamento entre a deputada 
federal Magda Mofatto e Gus-
tavo Mendanha. Parece que 
o motivo é a forte rejeição da 
base bolsonarista em Goiás ao 
prefeito de Aparecida.

n Para azar do prefeito 
de Aparecida Gustavo Men-
danha, seu principal arti-
culador hoje, o deputado 
federal Prof. Alcides, é tido 
como alguém que transita 
na política como macaco em 
loja de louças.

n Milionário, Prof. Alcides en-
trou na política por diletantismo 
e nunca conseguiu desenvolver 
um tipo de liderança consistente 
e antenada com ideais coletivos. 
Um modelo, aliás, que nunca 
deu certo em Goiás.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

A cartada desesperada que o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha está jogando como recurso 
final para tentar conseguir um partido de expressão para sustentar a sua aventura de se candidatar 
ao governo do Estado é o PP, depois de descartadas legendas como o PL, o Republicanos e até o 
PSD (que ele procurou através do senador Vanderlan Cardoso, passando por cima do presidente 
estadual Vilmar Rocha). Levado pelo deputado federal Prof. Alcides, Mendanha esteve com o presi-
dente nacional do Progressistas Ciro Nogueira – que ouviu dele a promessa de eleger 5 deputados 
federais (meta impossível, que demandaria quase 1 milhão de votos proporcionais), sendo que hoje 
o PP só tem como viáveis o próprio Alcides e Adriano Avelar (na conta, entraria Magda Mofatto, que 
deixaria o PL e se transferiria para o PP). Raposa felpuda, Ciro Nogueira respondeu que iria conver-
sar com Alexandre Baldy a respeito das pretensões do ex-ministro de se candidatar ao Senado, mas 
com definição terminativa, segundo ele mesmo, somente na reta da final das convenções, entre 10 
de julho e 5 de agosto. Mendanha sonha com uma resposta positiva. Se não acontecer, ele não terá 
saída senão a filiação a partidos nanicos como DC e Patriota, o que representará uma desmoraliza-
ção capaz de enfraquecer ainda mais a candidatura ao governo logo na partida.

SEM UM SiGNiFicaDo Social E político, NÃo SE ElEGE UM GoVERNaDoR
Jurar que vai renunciar ao mandato de prefeito até o fim do mês é a única saída de Gustavo Mendanha, por ora, para encorpar  e transmitir determinação 
quanto a sua intenção de se candidatar ao governo do Estado. Ele não tem outro discurso, sob pena de transferir descrença e instabilidade para os seus 
poucos seguidores. Mas nada garante que vai acontecer. Um projeto de candidatura majoritária depende de condições objetivas mínimas que Mendanha 
até o momento não conseguiu assegurar. Patina para conseguir um partido político e segue sem apoios de expressão, a não ser escassas figuras do baixo 
clero da política estadual. Dos 246 prefeitos, arrebanhou apenas um, Major Edelcírio (PDT), de São Luiz de Montes Belos (e todas as apostas são no sentido 
de que o Major deve refluir). Além disso, desde a redemocratização, com primeira eleição de Iris Rezende em 1982, todos os governadores eleitos 
representaram algum tipo de movimento da sociedade, até mesmo Alcides Rodrigues, em 2006, que significava a continuidade das gestões apro-
vadas de Marconi Perillo naquela época. Dentro dessa visão, qual é o contexto político no qual Mendanha se insere? Difícil enxergar. Ainda mais 
contra o governador Ronaldo Caiado, que foi vitorioso em 2018 como resultado de um tsunami social e político de repaginação administrativa do 
Estado e continua se mantendo intacto dentro dessa expectativa, conforme demonstrado pela 1ª pesquisa do instituto Serpes.

MaRcoNi DEVERia DiScUtiR iDEiaS E NÃo DEBatER Na BaSE Do DEBocHE
O ex-governador Marconi Perillo insiste em “desafiar” o governador Ronaldo Caiado para um debate. Isso não tem sentido. Ainda mais diante do linguajar 
adotado por Marconi, absolutamente fora das conformidades da civilidade política e pessoal. Ao se referir desrespeitosamente a Caiado, o tucano desce 
para um nível em que também não merecerá qualquer deferência, igualando-se ao que pior existe no debate público em Goiás, tal qual a boca suja dos 
deputados estaduais Major Araújo e Humberto Teófilo. O ex-governador, na verdade, deveria cumprir a sua obrigação de oposicionista, fazendo uma 
crítica de alguma forma fundamentada à atual condução do Estado e, como já foi gestor público, apontando as soluções que acredita serem melhores que 
as em curso e que têm resolvido muito dos gargalos pelos quais Goiás passava, como a questão da Segurança, que hoje experimenta um patamar inédito 
em todo o território goiano. Na base do deboche e da baixaria, Marconi não irá a lugar nenhum e decepcionará quem ainda acredita nele. 

cHapÃo Do UNiÃo BRaSil paRa a cÂMaRa QUER FaZER No MíNiMo 7 DEpUtaDoS
O chapão de deputados federais do União Brasil, o partido que sucedeu ao DEM depois da fusão com o PSL, tende a ter força para conquistar pelo menos 
7 das 17 vagas da bancada federal de Goiás. Além dos atuais parlamentares que já são filiados e buscarão a reeleição pela nova legenda – Zacarias Calil, 
José Mário Schreinner, e Delegado Waldir – devem ainda ser agregados Célio Silveira (PSDB), Lucas Vergílio (Solidariedade), Glaustin Fokus (PSC), José 
Nelto (Podemos) e em último caso até Francisco Jr (PSD), e mais alguns. Os partidos vivem um verdadeiro drama: com o fim das coligações, não será fácil 
conquistar legenda para eleger um ou dois deputados, a não ser no caso do União Brasil, que esbanja força e potencial eleitoral em Goiás.

MaJoR aRaÚJo E HUMBERto tEÓFilo VÃo MESMo DiSpUtaR VaGa Na cÂMaRa FEDERal
Embora ainda sem definição partidária, já que o PSL, partido a que estão atualmente filiados, fundiu-se com o DEM e se transformou no União 
Brasil, comandado em Goiás pelo governador Ronaldo Caiado, os deputados estaduais Major Araújo e Delegado Humberto Teófilo deverão se 
candidatar a deputado federal. Ambos estão aguardando o desfecho das articulações do prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, que até agora 
não deram em nada e sequer viabilizaram um partido de peso para sustentar a sua candidatura. Mas ainda há tempo. Pouco, mas há. Desafetos do 
Major Araújo e de Humberto Teófilo, na Assembleia, comentam com ironia: “Temos que estimular os dois na disputa pela Câmara Federal. Assim, 
vamos ficar livres de um e de outro, numa tacada só”, não esclarecendo se fazem referência a uma eventual derrota ou ao fato de que, caso vito-
riosos, eles seriam naturalmente levados a transferir sua atuação para Brasília. 

DEFiNiÇÃo aNtEcipaDa Do caNDiDato a SENaDoR NÃo É EStRatÉGica
Apesar da pressão dos deputados estaduais e federais e demais candidatos proporcionais na base governista, seguramente não 
haverá por enquanto nenhuma definição para a vaga de senatoriável na chapa da reeleição do governador Ronaldo Caiado. É 
evidente que um anúncio precoce acabaria jogando os possíveis descontentes nos braços do prefeito de Aparecida Gustavo 
Mendanha, agregando força ao seu projeto eleitoral. O problema é que principalmente os parlamentares que vão disputar a 
reeleição sob o guarda-chuva de Caiado estão ansiosos para entrar em negociações com Henrique Meirelles, caso esse venha 
a ser o escolhido, como tudo indica que será. Meirelles, imaginam eles, abriria as burras para investir em “dobradinhas” com 
os postulantes de maior potencial, como fez, no passado, quando foi candidato a deputado federal. Dentro dessa perspectiva, 
a composição completa da chapa da reeleição do atual governador antes do dia 2 de abril seria perfeita, ao clarear o cenário e 
permitir que cada se mova ou fique onde está de olho em um acordo de campanha com Meirelles. Mas parece que não vai dar.

MENDaNHa pRoMEtE a ciRo NoGUEiRa ElEGER 
5 DEpUtaDoS FEDERaiS paRa SER REcEBiDo No pp
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NaDa SaiU Do PaPEl EM aPaREciDa
Veja 6 das principais pro-

messas das campanhas de 
Gustavo Mendanha para o 1º 
e 2º mandatos que ainda não 
saíram do papel:

AsfAltAr todos 
os bAirros

Asfaltar todas as ruas de 
Aparecida foi talvez o com-
promisso mais forte que Gus-

tavo Mendanha fez em suas 
campanhas. Mas pouco foi 
feito.  Pelo menos 30 bairros 
bem adensados continuam na 
lama e na poeira. 

bAnco de AliMentos
Com a pandemia, a fome 

voltou a assolar Aparecida. 
Gustavo Mendanha prometeu 
implantar uma estrutura co-

locar comida na mesa das fa-
mílias carentes, mas limitou-
-se a distribuir cestas básicas 
esporadicamente.

SecretAriA de seGurAnçA
Uma das promessas que 

mais repisadas na 2ª campa-
nha. A pasta foi criada, mas 
não ganhou estrutura para 
ajudar a combater o crime em 

Aparecida, que continua por 
conta apenas das forças poli-
ciais do Estado.

eixos estruturAntes
A implantação de 6 novas 

avenidas de pistas duplas para 
melhorar a ligação entre os se-
tores mais movimentados até 
foi licitada, mas apenas um tre-
cho foi construído, benefician-

do o Polo Aeronáutico Antares.

AuMentAr ofertA 
de eMpreGos

O desemprego é alto em 
Aparecida, cuja economia foi 
abalada pela crise do novo 
coronavírus. Mendanha pro-
meteu um programa para 
reintegrar pessoas que foram 
demitidas ao mercado de tra-

balho. Só que nada fez.

HospitAl do câncer
Nenhum passo dado até 

agora. Devido ao investimen-
to de valor elevado que é 
requerido, acredita-se a pro-
messa foi um típico exagero 
de campanha, que tão cedo 
terá condições para se trans-
formar em realidade.

QUaSE 2 Mil DE GEStÃo

Mendanha renunciará ao mandato sem 
cumprir as suas promessas de campanha

ao completar, no pró-
ximo dia 30 de mar-
ço, 5 anos e 3 meses 

no comando da prefeitu-
ra de Aparecida, Gustavo 
Mendanha assinalará a 
data com um fato negati-
vo: não conseguiu cumprir 
nenhuma das promessas 
que fez – e inclusive ar-
quivou em cartório – nas 
campanhas para os seus 
1º e 2º mandatos.

Em ambas as ocasiões, 
2016 e 2020, Mendanha 
entregou à Justiça Eleito-
ral planos de governo re-
sumidos – 9 ou 10 folhas, 
incluindo capa e contraca-
pa – com uma relação dos 
seus projetos para Apareci-
da, caso eleito. Trata-se de 
uma exigência legal para o 
registro de candidaturas a 
cargos públicos que tem, 

exatamente, a finalidade 
de permitir ao eleitor exer-
cer alguma fiscalização so-
bre quanto vale a palavra 
dos políticos.

No dia 30 de março, o 
prefeito já avisou que irá 
renunciar ao mandato para 
se desincompatibilizar para 
as eleições de outubro. Ape-
sar da decisão, seguem em 
ritmo acelerado as especu-
lações sobre uma possível 
desistência, já que não con-
seguiu até hoje um grupo 
político ou sequer um parti-
do político para sustentar o 
seu projeto eleitoral. 

O legado de Mendanha, 
portanto, é o que está pos-
to no momento, já que não 
haverá tempo para mais 
nada. Ou seja: ele passa-
rá à história de Aparecida 
como um gestor de mãos 

vazias que não construiu 
obras importantes nem 
implantou qualquer pro-
grama capaz de criar uma 
marca ou identidade para 
a sua administração. Pro-
messas como a construção 

dos 6 eixos Leste-Oeste, o 
asfaltamento de todos os 
bairros e a construção de 
um Hospital do Câncer se-
guirão no papel. 

Antes, prefeitos operosos 
e realizadores como Ademir 

Menezes e Maguito Vilela 
acostumaram os morado-
res de Aparecida com um 
volume espetacular de in-
tervenções físicas que mu-
dariam a história da cidade. 
Foram eles que instalaram 
os 6 polos industriais que 
ajudaram a transformar o 
município em polo gerador 
de renda e empregos – dis-
putando com Anápolis o 2º 
lugar estadual em matéria 
de crescimento econômico 
(o 1º é Goiânia).

Implantaram também 
avenidas que criaram os 
poderosos eixos de mobili-
dade por onde a população 
se desloca hoje, ligando 
bairros distantes e abrindo 
novos bairros e centros co-
merciais, no sentido Norte-
-Sul. Erigiram escolas e pon-
tos de atendimento médico, 
como as UPAS e o Hospital 
Municipal, um dos maiores 
do Estado, erguido na ges-
tão de Maguito.

Essa sequência de obras 
foi interrompida com a as-
censão de Mendanha. Le-
vantamentos publicados 
por instituições de credi-
bilidade como a FIRJAN, 

o Instituto Rui Barbosa 
e o Centro de Liderança 
Pública da Bovespa com-
provaram com dados da 
própria prefeitura que 
os investimentos caíram 
drasticamente em Apare-
cida. O município perdeu 
a competitividade para 
atrair empresas de grande 
porte, ao contrário do que 
acontecia no passado.

Não é exagero afirmar 
que o período adminis-
trativo de Mendanha 
será conhecido, no futuro, 
como uma fase de mar-
cha à ré de Aparecida em 
todas as suas frentes de 
atividade. Para piorar as 
coisas, a chegada da pan-
demia do novo coronaví-
rus – que pegou o municí-
pio em baixa na economia 
– acrescentou novos com-
plicadores ao que já estava 
difícil. Desde que Maguito 
deixou a prefeitura, nem 
um único investimento 
empresarial dirigiu-se para 
a cidade. Outros já progra-
mados, como os R$ 60 mi-
lhões da nova fábrica do 
Guaraná Mineiro, acaba-
ram cancelados.

Prefeito registrou planos de governo 
na Justiça eleitoral, mas nenhum dos 
itens foi levado adiante, a exemplo do 
asfaltamento de todos os bairros ou 
construção do Hospital do câncer Di

vu
lg

aç
ão

 / 
Se

co
m

 A
pa

re
cid

a
Nenhum dos compromissos de campanha de 
Gustavo Mendanha foi transformado em realidade

O prefeito de Goiânia Ro-
gério Cruz foi rápido e 
certeiro: pouco mais de 
60 dias após assumir o 
comando do Paço Munici-
pal, colocou em prática as 
duas principais promessas 
de campanha do candida-
to do MDB Maguito Vilela, 
que não assumiu o cargo 
em razão da Covid-19, que 
o levou a óbito.

O proselitismo do MDB 
durante o período eleitoral 
na capital deu ênfase para 
o compromisso de Maguito 
de que socorreria as famí-

lias em situação de vulnera-
bilidade social e econômica: 
o IPTU Social, que consiste 
em zerar o tributo para imó-
veis de pequeno valor, e o 
programa Renda Família, 
estabelecendo um salário 
emergencial de R$ 300 re-
ais por meses para mora-
dores de Goiânia passando 
por dificuldades financeiras 
provocadas pela pandemia.

Rogério Cruz passou 
com velocidade as leis 
necessárias na Câmara e 
implantou ambas as me-
didas, que já estão sendo 

usufruídas pelos seus pri-
meiros beneficiários e de-
vem alcançar, no final das 
contas, entre 5% e 7% dos 
goianienses – represen-
tando, acredita o prefeito, 
um auxílio importante em 
tempos de desemprego e 
de bolsos vazios.

O IPTU Social foi colo-
cado em vigor em tempo 
recorde e já estava institu-
cionalizado a 21 de janei-
ro (Cruz tomou posse em 
1º de janeiro). O benefício 
isentou aproximadamente 
50 mil famílias do paga-

mento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Já a 
Renda Família beneficia-
va mais de 6 mil famílias 
no final de 2021 com um 
salário mensal. Segundo 
Rogério Cruz, “a nossa prio-
ridade é cuidar das pesso-
as. Com essa ajuda, dare-
mos sequência aos nossos 
programas do plano de 
governo apresentado na 
campanha, como foi o caso 
do IPTU Social, que já é um 
sucesso, ampliando ainda 
mais a nossa política so-
cial”, explicou.
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Rogério Cruz: prefeito de Goiânia concretizou 
as promessas de Maguito na área social

Rogério Cruz: rápido e ágil para colocar 
os programas sociais em funcionamento
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Deputados recebem gabinetes na 
nova sede do Legislativo goiano

o presidente da As-
sembleia Legisla-
tiva de Goiás, Lis-

sauer Vieira (PSB), recebeu 
os parlamentares da Casa, 
na manhã desta quarta-
-feira, 2, para apresentar 
os gabinetes da nova sede, 
o Palácio Maguito Vilela. 
Durante a reunião, prece-
dida de um café da manhã, 
o presidente afirmou que 
hoje é um dia histórico 
para o Parlamento goiano. 
“Muitos de nós, deputados, 
não estaremos aqui no fu-
turo. Mas, isso fica como 
um legado da 19ª Legisla-
tura e de outras que passa-
ram. Todos podem se sentir 
orgulhosos em comparti-
lhar esse momento. Isso é 
um sonho realizado, que 
foi sonhado por muitos”.

Lissauer lembrou dos 
desafios enfrentados e 

agradeceu aos presiden-
tes das últimas Legislatu-
ras por prosseguirem com 
a construção da sede que 
hoje está sendo concluí-
da sob sua direção. “No 
nosso País temos desa-
fios burocráticos que não 
nos permitem entregar as 
coisas na hora que plane-
jamos. Mas Deus quis que 
entregássemos durante 
a minha presidência. Po-
rém, isso não seria possí-
vel sem o trabalho feito 
pelos últimos presiden-
tes: José Vitti e Helio de 
Sousa (PSDB)”, disse.

O presidente da Ale-
go também recordou 
as dificuldades durante 
os anos de pandemia 
e agradeceu a cada um 
que fez parte do pro-
cesso de idealização e 
construção do prédio. 

“Tudo isso nos preocu-
pou muito. Mas, nossa 
equipe foi competente. 
Agradeço a todos os en-
volvidos. Faço um agra-
decimento especial à 
construtora JL, que está 
concluindo a obra dessa 
sede, e a todas as outras 
empresas da área de 
tecnologia, iluminação, 
etc. Agradeço de coração 
a todos vocês. O nome 
de cada um de vocês 
está escrito na história 
da Casa Legislativa do 
Estado de Goiás”.

Após o discurso de 
Lissauer, os parlamenta-
res visitaram o gabinete 
de Charles Bento (PRTB) 
para conhecer como será 
a sala de cada um, que é 
padronizada. Além disso, 
ainda nessa mesma ma-
nhã, alguns deputados 

visitaram o plenário do 
prédio, conheceram a es-
trutura do ambiente e já 
fizeram cadastro biomé-
trico para a primeira 
sessão, que ocorre nes-
ta quinta-feira, 3. Ade-
mais, os parlamentares 
passaram pela sala da 
presidência, Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ), salão 
nobre e seus respecti-
vos gabinetes. 

Primeira sessão
O Plenário se reunirá, 

de forma híbrida, a partir 
das 15 horas desta quinta-
-feira, 3. Essa será a pri-
meira reunião deliberativa 
do quarto período da 19ª 
Legislatura e, na prática, 
abrirá os trabalhos legis-
lativos de 2022. Regimen-
talmente, a abertura se dá 

no dia 15 de fevereiro, mas 
nesse ano, o calendário 
de retomada das sessões 
foi alterado em virtude do 
atraso na entrega da obra 
da nova sede por parte da 
empresa responsável, a 
construtora JL. 

A sessão vai obedecer 
aos ritos das sessões or-
dinárias, com a leitura de 
um trecho bíblico, leitura 
da ata da sessão anterior, 
apresentação de maté-
rias, Pequeno Expedien-
te e Grande Expediente, 
além da Ordem do Dia.

Nova sede
O Palácio Magui-

to Vilela tem área total 
construída de 44.528,71 
metros quadrados e tor-
na possível à população 
acompanhar, ainda mais 
de perto, as atividades 

desenvolvidas na Casa. O 
novo plenário, por exem-
plo, teve a galeria amplia-
da e, agora, passa a con-
tar com capacidade para 
mais de 200 pessoas.

A estrutura possui tam-
bém uma sala dedicada à 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) e 
Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamento, 
dois miniplenários, um 
auditório com capacidade 
para 600 pessoas, 11 salas 
de comissões temáticas, 
cinco salas de reuniões, 
além de 44 gabinetes para 
os deputados, seis gabi-
netes dedicados à Mesa 
Diretora, mais Escola do 
Legislativo, restaurante-
-escola, lanchonetes, área 
de atendimento de saúde, 
departamentos adminis-
trativos e presidência.

Presidente Lissauer Vieira recebeu 
deputados para um café da manhã de 
boas-vindas à nova sede da alego, o 
Palácio maguito Vilela. os gabinetes 
do novo lar do Legislativo goiano 
foram entregues aos parlamentares, 
na manhã desta 4ª-feira, 2, e agora 
eles se preparam para a primeira 
sessão ordinária do ano, que é nesta 
quinta-feira, 3, às 15 horas
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Lissauer Vieira celebra conquista e afirma que hoje é um dia histórico para a Casa. “Muitos de nós, deputados, não estaremos aqui no futuro”

investimentos 

Glaustin da Fokus destina R$ 29 milhões a 87 municípios

O deputado federal 
Glaustin da Fokus (PSC-
-GO) confirmou a indica-
ção de R$ 29 milhões em 
emendas parlamentares, 
dentro do Orçamento da 
União para 2022, a 87 
municípios goianos. Ele 
priorizou investimentos 
em saúde, principalmen-
te, com quase 70% do valor 
total, mas também desti-
nou recursos a assistência 
social, eventos culturais e 
infraestrutura urbana.

“Agora, minha missão é 
garantir o pagamento de 

cada uma dessas emendas 
o quanto antes, para que os 
impostos pagos pela po-
pulação retornem de fato 
em forma de melhorias de 
qualidade de vida, porque 
ainda enfrentamos cená-
rios desafiadores na saúde 
e na economia”, diz Glaus-
tin. “A saúde, aliás, talvez 
seja a face mais aparente 
da calamidade financeira, 
pois não existe hora para 
se necessitar de um aten-
dimento médico nem para 
prevenir doenças.”

Mais da metade dos R$ 

29 milhões indicados (56%) 
devem ser aplicados em 
serviços da rede pública de 
saúde, tanto na atenção bá-
sica como em média e alta 
complexidade. São R$ 16,3 

milhões a serem distribuí-
dos por 65 municípios, além 
de cinco instituições de ou-
tras três cidades: Casa de 
Eurípedes, Centro Estadual 
de Reabilitação e Readap-

tação Dr Henrique Santillo 
(Crer) e Fundação Ban-
co de Olhos de Goiás, de 
Goiânia; Comunidade Te-
rapêutica Gênesis, de Rio 
Verde; e Hospital Santa 
Gemma, de Firminópolis.

Esses investimentos 
entram diretamente nos 
cofres das prefeituras e 
instituições, responsáveis 
por aplicá-los em políticas 
públicas ligadas ao custeio 
do atendimento ambulato-
rial e hospitalar no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Ainda em saúde, outros 
R$ 3,9 milhões garantem a 
compra de equipamentos 
e veículos para 24 municí-
pios: Bom Jesus de Goiás, 
Bonópolis, Cachoeira Alta, 
Caçu, Campinaçu, Campo 
Limpo de Goiás, Edéia, Fir-
minópolis, Goiás, Itajá, Jataí, 

Luziânia, Mimoso de Goiás, 
Morrinhos, Palestina de 
Goiás, Piracanjuba, Quiri-
nópolis, Rio Quente, San-
ta Helena de Goiás, Santa 
Rita do Araguaia, São Mi-
guel do Passa Quatro, Ser-
ranópolis, Uruana e Urutaí.

Em infraestrutura, o de-
putado reservou quase R$ 
7 milhões a Davinópolis, 
Itumbiara, Santo Antônio 
do Descoberto, Terezópolis 
de Goiás e Varjão. Já o apor-
te para eventos culturais 
totaliza R$ 1,3 milhão e 
contempla Águas Lindas de 
Goiás, Jaraguá, Novo Gama, 
Planaltina e Valparaíso de 
Goiás. As emendas tam-
bém ajudam a custear, com 
R$ 594,7 mil, atividades de 
assistência social de três 
instituições filantrópicas de 
Anápolis, Catalão e Goiânia.
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“Agora, minha missão é garantir o pagamento de cada uma 
dessas emendas o quanto antes”, diz Glaustinda Fokus

emendas parlamentares impositivas 
beneficiam 82 prefeituras e oito 
instituições nas áreas de saúde, 
infraestrutura, lazer e assistência social
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educação

Rogério Cruz inaugura Cmei com 220 vagas, e 
projeta 7 novas unidades para final de março

o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, inau-
gurou, nesta quinta-

-feira (24/02), o Centro 
Municipal de Educação In-
fantil (Cmei) Dom Antô-
nio Ribeiro de Oliveira, 
no Setor Leste Univer-
sitário. A unidade possui 
capacidade para atender 
220 crianças de 02 anos 
a 05 anos e 11 meses, 
em período integral.

Rogério Cruz destacou 
investimentos para a edu-
cação na capital, entre 
eles, a abertura, nos pró-
ximos dias, de concurso 
público para professores. 
“Abriremos certames para 
a educação, saúde e assis-
tência social”, adianta.

O prefeito informou, 
também, que está em di-
álogo com a Secretaria 

Municipal de Finanças (Se-
fin), SindiGoiânia e Sintego 
para anunciar, nos próxi-
mos dias, o pagamento aos 
professores da data-base 
de 2020 e 2021. “Agora te-
mos condição de cumprir 
essa meta, e vamos anun-
ciar o plano. Também 
estamos discutindo a 
questão do piso, fazendo 
os estudos de impacto”, 
detalha o prefeito.

Em relação às sete 
novas unidades edu-
cacionais, o secretário 
municipal de Educação, 
Wellington Bessa, ressal-
tou que os Cmeis e esco-
las representam amplia-
ção de cerca de mil vagas.

O titular da SME fri-
sou que o resultado do 
investimento na educa-
ção é a colheita no futu-

ro das crianças. “Agrade-
ço pela possibilidade de 
fazer o bem e alcançar 
pessoas. Gestão pública 
envolve sentimento, tra-
balho e até sofrimento, 
mas a recompensa são 
os resultados”, diz Bessa.

Novo Cmei
A unidade inaugurada 

amplia o atendimento às 
crianças da Região Leste 

da capital. Construída na 
antiga sede da Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME), na Rua 226, no Se-
tor Leste Universitário, 
possui 10 salas, cozinha, 
banheiros adaptados, brin-
quedoteca, biblioteca, par-
quinho e refeitório.

“São 220 vagas e esse 
número pode ser amplia-
do até 400, somente nes-
te Cmei. Essa entrega nos 

enche de alegria, pois, 
desde julho do ano pas-
sado, trabalhamos para 
ampliar as vagas na edu-
cação, para que os pais 
tenham um local seguro 
e confortável para seus fi-
lhos”, afirma Rogério Cruz.

O Cmei conta também 
com espaço criativo e 
psicomotor, espaço livre 
e coletivo, horta escolar, 
ambiente com chuveiro 

e higienização pessoal, 
além de dependências 
administrativas.

Arcebispo emérito de 
Goiânia, Dom Washington 
Cruz participou da sole-
nidade com uma bênção 
a educadores e demais 
profissionais do Cmei 
Dom Antônio Ribeiro de 
Oliveira e, em especial, às 
crianças que serão aten-
didas no local.

“Essa obra é uma das 
formas de cuidar dos 
pequenininhos”, desta-
ca o arcebispo emérito. 
“Que sejamos pessoas 
de bem e olhemos por 
todos aqueles que mais 
precisam”, completa 
Dom Washington Cruz, 
ao elogiar a obra da 
Prefeitura de Goiânia.

A diretora do Cmei, 
professora Leda Vieira, 
emocionou-se ao agra-
decer a gestão municipal 
pelo novo Cmei. “No final 
do ano passado, a prefei-
tura destinou R$100 mil 
a cada instituição educa-
cional em Goiânia. Muito 
obrigada, prefeito Rogé-
rio Cruz, por essa sensi-
bilidade e cuidado com 
as unidades educacionais 
e com nossas crianças”, 
destaca a diretora

“Ampliamos vagas a fim de que os 
pais tenham local seguro e confortável 
para os filhos”, afirma prefeito. Ele 
anuncia abertura de concurso público 
para educação, saúde e assistência 
social. Data-base dos professores 
será comunicada em breve
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Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, inaugura Cmei com 220 vagas, na Região Leste da capital, 
e anuncia sete novas unidades até o final de março: “Trabalhamos no sentido de ampliar 
vagas na educação, a fim de que os pais tenham local seguro e confortável para seus filhos” 

infraestrutura

Prefeitura realiza reparos no asfalto de 12 bairros 
de Goiânia em um só dia

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura dividiu 82 
colaboradores em equi-
pes para realizar reparos 
no asfalto de 12 bairros 
de Goiânia nesta quarta-
-feira de Cinzas (02/03). 
São eles: Centro, Goiânia 
II, Urias Magalhães, Bueno, 
Parque Atheneu, Castelo 
Branco, Parque Santa Rita, 
Vila Regina, Morada do Sol, 
Jardim Novo Mundo, Bairro 
Santo Hilário e Vila Rosa.

Outros 58 funcionários 
atuam na limpeza de bocas 
de lobo no Setor Fama e no 
Jardim Ana Lúcia; na produ-

ção de massa asfáltica na 
Usina de Asfalto; e criação 
de armações na Seinfra.

Para os serviços na 
iluminação da capital, a 
Prefeitura de Goiânia des-
tacou 50 colaboradores – 
que hoje visitam os bairros 
Leste Universitário, Leste 
Vila Nova, Residencial Lí-
rios do Campo, Residencial 
Bertim Belchior, Parque 
das Laranjeiras, Chácara 
do Governador, Conjunto 
Fabiana, Jardim Bela Vis-
ta, Parque Atheneu, Goiá, 
Nova Aurora, Setor das 
Nações, Vera Cruz, Moinho 

dos Ventos, Residencial Eli 
Forte, Residencial Center 
Ville, Morada do Sol, Finso-
cial, Nova Esperança, João 
Vaz, Capuava, São José, Pe-
dro Ludovico, Bueno, Bela 
Vista, Santa Genoveva, Jaó, 
Jardim Guanabara, Setor 
dos Aeroviários, Parque 
Tremendão, Jardim Curi-
tiba, Estrela Dalva, Jar-
dim Liberdade, Jardim 
América, Setor Oeste, 
Parque Anhanguera, Se-
tor Sul e Jardim Goiás.

Há ainda 92 profissionais 
empenhados no trabalho 
de enrocamento na Rua 

Marabá (Jardim Mirabel); re-
formas nas escolas Donata 
Monteiro (Vila Monticelli) 
e Jamel Cecílio (Jardim Vila 
Boa); construção de galeria 
pluvial da rua do Crisân-
temo e da rua 52 (Parque 

Oeste Industrial); execução 
de meio-fio no Complexo 
Viário Luiz José Costa; rebai-
xamento de calçada para 
rampa de acessibilidade 
na Avenida Vereador José 
Monteiro (Setor Negrão 

de Lima); terraplanagem 
na Avenida Willian Sil-
va (Residencial London 
Parque) e na Rua 19 de 
novembro (Jardim Gra-
mado); e contenção de 
erosão no Rio Anicuns.
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Funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura atuam em bairros de Goiânia para execução de servi-
ços: são 82 servidores destacados para manutenção asfáltica, 58 para limpeza de bocas de lobo, produção de 
massa asfáltica ou de armações, e outros 50 empenhados em fazer consertos na rede de iluminação pública

Fazem parte das equipes de manutenção asfáltica 82 
funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Para 
limpeza de bocas de lobo e produção de massa asfáltica 
ou de armações, administração destaca mais 58 servidores
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Festival “Bem-estar”
Já pensou em tirar um tempo para cuidar de 

si, desacelerar e se reconectar com o que é 
essencial? durante todo o mês de março, 

rio Quente, Hot Park (Go) e Costa do Sauípe 
(Ba), realizarão atividades que despertam o 

relaxamento e o equilíbrio em meio a natureza.
Seja nas águas quentinhas do Cerrado ou imerso 

na energia do litoral da Bahia, os destinos oferecem 
experiências para quem deseja se conectar de corpo 

e alma. A programação contará com oficinas de 
yoga, meditação, artesanato, mindfulness, sessões 

de massagem, culinária saudável, caminhadas, 
passeios de bike - tudo ao ar livre e com segurança, 

ideal para quem busca por momentos de relax e 
experiências de autoconhecimento.

street Wear
Um estilo com grande influência do Rock n’ Roll 

e do Hip Hop, mas que hoje é uma mistura da 
cultura pop com a moda esportiva e urbana. Não 
dá para resistir a praticidade do Street Wear, não 
é mesmo? Por isso, o Blog do Flamboyant dessa 
semana aposta no estilo e traz várias dicas para 

quem deseja variar no visual e nos seus looks 
do dia a dia. Para conferir, basta acessar https://

flamboyant.com.br/blog/2022/02/encontre-seu-
look-street-wear-no-flamboyant-shopping

KomBoX
Já está bem claro para todos à importância da 

prática de exercício físico para a obtenção e 
melhora da qualidade de vida. e, engana-se quem 

pensa que o atividade física deve ser praticada 
apenas dentro da academia, principalmente em 

meio a pandemia que o mundo vive atualmente. 
a prática de exercícios pode ser feita no trabalho, 

em casa, praia, na praça, em parques ou em 
qualquer outro lugar, desde que orientado por 

um profissional de educação física. Pensando 
nesses benefícios, o personal trainner Thiago 

aguiar, proprietário da academia itinerante 
Kombox, lançou a primeira academia em trailer 

de Goiás no início deste mês. o evento de 
lançamento aconteceu na Praça alegria, no bairro 

Eldorado, no final da Avenida Milão.

Feira de adoção 
Pensando em ajudar animais abandonados a 

encontrarem uma família, o mega moda, formado 
pelos shoppings atacadistas mega moda Shopping, 

mega moda Park e mini moda, em parceria com o 
abrigo dos animais refugados (aadarpa) realizarão 

todo mês a Feira de adoção de animais, na Praça 
de eventos do mega moda Park. a primeira edição 
aconteceu no último dia 29 de janeiro e a próxima 

acontecerá no dia 05 de março, das 9h às 17h. 
Para quem não pode adotar e quer ajudar, a feira 

também recebe doação de rações para os animais 
que ainda estão abrigados.

Bloquinho - 
o dj Pedro Volt 
tocou no bloquinho 
dos Cumpade, 
que teve 4 dias de 
festa e artistas de 
renome nacional 
como Léo Santana, 
Israel e Rodolffo, 
Israel Novaes e a dj 
Bárbara Labres. 

Irmã Selma - Preparem 
a água benta que a Irmã 
Selma está chegando em 
Goiânia para apresentação 
no Guardians Comedy 
Club. o humorista octávio 
mendes, intérprete 
da personagem, 
desembarca na capital 
no próximo sábado, 
05 de março, a partir 
das 21 horas, com 
espetáculo que reúne 
os inesquecíveis 
personagens criados 
pelo ator.

NY - Nova York foi o destino escolhido pelo modelo e apresentador 
Ivan muniz para passar o feriado de carnaval. enquanto curte o frio, 
ele já prepara a agenda para esse ano e Goiânia está no roteiro.

Carnaval - A digital influencer Kelly Pires 
prestigiou o primeiro dia do Bloquinho dos 
Cumpade que teve show do Léo Santana. 
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Campanha da Fraternidade

Caiado destaca transformação 
social pela Educação em Goiás

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta Quarta-

-feira de Cinzas (02), da 
abertura da Campanha da 
Fraternidade, promovida 
pela Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Bra-
sil (CNBB). A solenidade 
ocorreu no Auditório da 
Área IV da PUC Goiás, no 
Setor Leste Universitário, 
em Goiânia, e consolidou 
o lançamento do tema 
proposto para 2022: “Fra-
ternidade e Educação”. A 
data marca ainda o início 
do período da quaresma 
para os católicos.

Com o lema bíblico 

“Fala com sabedoria, en-
sina com amor”, o objeti-
vo geral da Campanha da 
Fraternidade, conforme 
a CNBB, é promover o 
diálogo sobre educação 
humanizada. Esta é a ter-
ceira vez que a iniciativa 
dedica-se à temática edu-
cacional, assunto esco-
lhido anteriormente em 
1982 e 1998. Em 2022, a 
reflexão será impulsiona-
da pelo Pacto Educativo 
Global, convocado pelo 
papa Francisco. A campa-
nha prossegue até o do-
mingo de Páscoa.

O governador Ronaldo 
Caiado falou sobre a re-

levância da abordagem. 
“Tem a ver com a meta 
principal do nosso gover-
no”, declarou ao mencionar 
que busca uma transfor-
mação social via oportuni-
dades na área. “A educação 
é uma colheita a longo 
prazo, mas estamos plan-
tando uma semente que 
vai dar frutos muito posi-
tivos. Vamos mudar essa 
geração”, completou.

“A Campanha da Frater-
nidade tem a capacidade 
de atingir vários segmen-
tos em todo o país e em 

Goiás. O lema é exata-
mente aquilo que esta-
mos praticando para tra-
zer uma motivação para 
que os jovens não desis-
tam da escola”, concluiu.

O arcebispo metropo-
litano de Goiânia, Dom 
João Justino de Medeiros 
e Silva, fez uma concla-
mação à comunidade 
eclesiástica, educadores 
e gestores. “Conclamo a 
criar espaços de diálogos 
e de parcerias a fim de 
que todos se comprome-
tam com uma educação 

que promova a pessoa 
humana e, portanto, uma 
sociedade justa, solidária 
e fraterna”, reforçou.

Para a CNBB, a pers-
pectiva adotada nesta 
Campanha da Fraternida-
de compreende a educa-
ção não apenas como um 
ato de escolarização, mas 
um processo comunitá-
rio que envolve diversas 
esferas. “A busca de so-
luções precisa envolver 
ainda mais as famílias, as 
instituições de ensino e a 
sociedade como um todo”, 

pontuou o sacerdote.

Educação de 
Excelência

Coerente com a linha 
de reflexão adotada, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
defendeu a educação como 
alternativa para transformar 
a realidade social e desta-
cou os esforços para conso-
lidar a educação pública em 
Goiás como um serviço de 
excelência ao cidadão, com 
recorde histórico de R$ 3,2 
bilhões investidos.

“a educação é uma colheita a longo 
prazo, mas estamos plantando 
uma semente que vai dar frutos 
muito positivos”, diz governador 
durante abertura da Campanha 
da Fraternidade 2022. Chefe do 
executivo destacou ações do estado 
voltadas para setor educacional, tema 
escolhido para edição deste ano
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Ronaldo Caiado durante a 
abertura da Campanha da 
Fraternidade, promovida 

pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. Em 

2022, tema abordado 
é “Fraternidade 

e Educação”

agropeCuária 

Revitalizada e moderna, Emater completa 63 anos
A reestruturação da Agên-
cia Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), pelo Governo de 
Goiás, marca a chegada 
dos 63 anos da instituição, 
que faz aniversário nes-
ta quinta-feira, dia 3 de 
março. Neste ano, a atual 
gestão finalizou a entrega 
das obras do Complexo de 
Inovação Rural, em Goiâ-
nia, onde está localizada 
a sede administrativa da 

entidade, instaurando uma 
nova etapa para o setor 
produtivo rural no Estado.

Com trajetória marcada 
por altos e baixos, a Ema-
ter alcança novamente 
um lugar de protagonis-
mo graças ao empenho 
do governo estadual, que 
tem investido substancial-
mente tanto no eixo ad-
ministrativo quanto no in-
fraestrutural. Em julho de 
2021 e em fevereiro últi-
mo, a nova sede e o novo 

Centro de Tecnologia e 
Capacitação (Centrer) fo-
ram inaugurados, respec-
tivamente, encerrando 
mais um ciclo de entre-
gas relativas à agência.

Modernizar e dotar a 
Emater das condições ne-
cessárias para oferecer 
assistência técnica aos 
pequenos produtores e 
aos agricultores familiares 
são grandes preocupações 
do governo, que implanta 
medidas para valorizar a 

vocação produtiva agro-
pecuária do Estado. “Em 
minha gestão, temos 
uma nova era na Ema-
ter”, assegura o governa-
dor Ronaldo Caiado.

Segundo ele, é compro-
misso do Governo de Goi-
ás construir as bases para 
que o servidor público 
desempenhe da melhor 
forma o seu trabalho em 
prol do cidadão. “Isso é 
fundamental para nós. O 
servidor precisa se sen-

tir respeitado para ter-
mos o retorno da quali-

dade do serviço que ele 
presta ao Estado”, diz.
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A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária volta a ocupar lugar de destaque na gestão de Caiado 

aniversário é marcado por série de entregas que revolucionam infraestrutura da agência
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pequim

Aline Rocha e Cristian Ribera serão 
porta-bandeiras na Paralimpíada

os atletas Aline Ro-
cha e Cristian Ribe-
ra, ambos do esqui 

cross-country, serão os 
porta-bandeiras do Brasil 
na cerimônia de abertura 
da Paralimpíada de Inver-
no, programada para às 
8h55 (horário de Brasília) 
de sexta-feira (4), no icôni-
co estádio Ninho de Pás-
saro, em Pequim (China).  
O anúncio foi feito nesta 
quarta-feira (2) por Miza-
el Conrado, presidente do 
Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB).  Além da du-
pla, a delegação brasileira 
conta com outros quatro 
atletas em Pequim: Gui-
lherme Cruz Rocha, Robel-
son Moreira Lula e Wesley 
dos Santos, todos do esqui 
cross-country; e André 
Barbieri do snowboard. 

Esta é a terceira vez que 
o Brasil disputa os Jogos 
Paralímpicos de Inverno. 
Na última edição, em 2018, 
em PyeongChang (Coreia 

do Sul),  o país contou com 
três atletas, e em 2014, em 
Sochi (Rússia), foram ape-
nas dois. Natural de Pi-
nhão (PR),  Aline Rocha, de 
31 anos, não vê a hora de 
participar de sua terceira 
Paralimpíada, e levar pela  
segunda vez a bandeira 
brasileira: a primeira foi 
em PyeongChang.  

“Uma honra imensa 
representar o meu país 
nos Jogos e ainda por 
cima ser porta-bandeira 

junto com o Cristian, uma 
emoção muito grande”, 
disse a atleta em depoi-
mento ao CPB.

Já Cristian Ribera, de 
20 anos, sentiu a emoção 
de ser ponta-bandeira 
pela primeira vez no en-
cerramento dos Jogos 
de 2018. Na ocasião, o 
esquiador conquistou o 
sexto lugar na prova dos 
15 quilômetros, o melhor 
resultado brasileiro na 
história do evento.

“Lá na Coreia do Sul foi 
muito especial. Eu não fui 
porta-bandeira na aber-
tura, mas só de entrar no 
estádio já foi uma emoção 
inesquecível. Poder ser 
o porta-bandeira junto 
com a Aline vai ser super 
especial, vamos curtir o 
máximo, e, na medida do 
possível, fazer nossa festa”, 
afirmou o atleta nascido 
em Cerejeiras (RO), que 
vive em Jundiaí (SP) desde 
os três meses de idade. 

Cerimônia de 
abertura será às 
8h55 de sexta, 4 Al
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A Paralimpíada de Pequim reunirá 650 atletas de 48 países até 13 de março, último dia de competição

Proprietário do Chelsea desde 
2003, Abramovich anunciou 
nesta quarta (2) que venderá 
o clube londrino e doará 
recursos a grupos de ajuda às 
vítimas da guerra na Ucrânia

futebol

Dono do Chelsea, empresário 
russo Roman Abramovich 
decide vender clube

O empresário russo Roman 
Abramovich, dono do Chel-
sea (Inglaterra), decidiu 
vender o clube londriino 
e prometeu doar os recur-
sos da venda a grupos de 
ajuda às vítimas da guerra 
na Ucrânia. O anúncio foi 
feito em nota oficial, na 
tarde desta quarta (2). A 
decisão de Abramovich 
ocorre seis dias após a 
invasão da Ucrânia por 
forças militares russas, 
o que desencadeou uma 
série de sanções finan-
ceiras à Rússia. 

“Sempre tomei deci-
sões com o melhor inte-
resse do clube no coração”, 
disse Abramovich em co-
municado.  “Na situação 
atual, tomei a decisão de 
vender o clube, pois acre-
dito que isso seja do me-
lhor interesse do clube, 
dos torcedores, dos fun-
cionários, bem como dos 
patrocinadores e parceiros 

do clube”, completou Abra-
movic, proprietário do clu-
be londrino desde 2003. 

No último sábado (26), 
o magnata russo chegou a 
anunciar que repassaria a 
administração do Chelsea 
aos curadores da fundação 
de caridade do clube. O 
time é o terceiro colocado 
no Campeonato Inglês e 
no domingo (27) perdeu 
para o Liverpool a Copa da 
Liga Inglesa, por 11 a 10 
na cobrança de pênaltis, 
após empate em 0 a 0 no 
tempo regulamentar. 

magnata promete 
doar recursos da 
venda a vítimas da 
guerra na Ucrânia
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