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invasão da ucrânia

avião KC-390 MillenniuM

Aeronave da FAB que resgatou brasileiros deixa a Polônia 
 brasil |  7

Lançamento foi realizado durante evento 
da Agência Goiana de Habitação (Agehab), 
em Formosa, com assinatura de ordens de 
serviço para início imediato de obras

governo  |  6

habitação

Ronaldo Caiado lança ConstRução de 369 
MoRadias a Custo zeRo no noRdeste goiano

mulheres

RogéRio CRuz visita 
FeiRa goiânia poR elas 

e destaCa inCentivo ao 
eMpReendedoRisMo

Evento integra programação da Prefeitura de Goiânia 
em celebração ao mês da mulher, e reúne 35 expositoras 

que comercializam produtos de artesanato, moda, 
alimentação e bem-estar.  “Quando elas se tornam 

independentes financeiramente, ficam menos 
vulneráveis à violência de gênero”, afirma prefeito  - 

cidades  |   4
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MaMãe calei

arthur do Val é representante típico da po-
lítica. despojado, foi às ruas, participou de 
movimentos, integrou o mBL e conquis-
tou seu espaço, a partir das redes sociais 
e com linguagem agressiva, arrojada. Foi 
pego pelas redes, ao divulgar o áudio no 
Whatsapp, com comentários agressivos, 
agressivos contra as mulheres ucranianas. 
Contra as mulheres do mundo. Contra 
o mundo. de uma hora para outra, o de-
putado, conhecido pelo bordão “mamãe 
Falei”, perdeu a admiração do ídolo Sérgio 
moro, a pré-candidatura ao governo de 
São Paulo, a filiação feita há menos de um 
mês ao Podemos, mais de 50 mil seguido-
res e a participação no mBL. o próximo 
passo pode ser a cassação do mandato 
de deputado estadual. Por sinal, ele acha 
injusto ser cassado por um vazamento de 
áudio. Não entendeu nada. Não é um áu-
dio. É “o” áudio. É “o” conteúdo desse áu-
dio. Se a nova política tem o domínio das 
novas linguagens, demonstra ter menos 
empatia com a vida e os problemas reais. 
Isso é o lamentável.

coca-cola? Só na china
os últimos dias tem sido duros, com a 
invasão da rússia na Ucrânia. É mais 
um conflito transmitido em tempo 
real, com cenas e falas lamentáveis. de 
longe, não há razão para tanta confu-
são, a não ser o desejo imperialista que 
volta a tomar conta dos russos. a rea-
ção do mundo ocidental é uma guerra 
econômica, buscando isolar a rússia. o 
que é um contrassenso. as empresas e 
os empresários russos vem tomando 
conta de vários setores da economia 
mundial. No esporte também. a rús-
sia perdeu a vaga na Copa, está sendo 
banida de campos e de mercados. Não 
tem mais mastercard e demais bandei-
ras ocidentais, não tem mcdonald’s, 
não tem Coca-cola, e vem sofrendo o 
maior cerco financeiro da história. Vai 
funcionar? Provavelmente, não. mas já 
adiou os planos de conquista dos russos. 
que os homens possam ser mais huma-
nos nessa hora. ou menos, sei lá.

Que paíS é eSSe?

Ganhou fama um grupo chamado Voto, 
que se apresenta como a mais eficiente 
plataforma para unir o empresariado 
brasileiro com as grandes autoridades 
do país. Louvável, aparentemente. pois 
esse grupo resolveu promover um ciclo 
de debates, sobre a participação das 
mulheres na política brasileira. mais uma 
vez, louvável. Para o ciclo de estudos e 
debates, a presença de 11 palestrantes. 
Todos do sexo masculino. Questionado, o 
grupo justificou que as mulheres estarão 
na plateia. o louvável virou medieval.

lúcia Vânia, a pioneira

Lúcia Vânia deve ser lembrada sempre em 
Goiás como exemplo de participação fe-
minina. Podia ter passado para a história 
como mais uma primeira-dama simpática. 
mas não. Foi à luta, construiu carreira com 
luz própria. Foi a nossa primeira deputada 
federal e a primeira senadora eleita por 
Goiás, construindo uma história de quatro 
décadas representando, com qualidade, as 
suas bases na capital federal. Foi a mulher 
que esteve mais próximo de chegar ao 
comando tanto da Prefeitura de Goiânia, 
como do Governo de Goiás. Brigando, fa-
lando e construindo sua história.

Mendanha é patriota. 
ou não
o prefeito de aparecida de Goiânia ainda 
acredita em uma sigla maior para disputar 
o governo, como PSd, republicanos ou PP. 
mas tem vaga assegurada e preferência 
hoje pelo Patriota, comandada em Goiás 
por Jorcelino Braga. além da sigla, menda-
nha tem assegurado o Podemos, coman-
dado em Goiás pelo seu atual vice, Wilmar 
mariano. a decisão partidária deve ser 
anunciada até o final da semana que vem. 
Gustavo mendanha deixa a prefeitura da 
segunda maior cidade do estado no dia 31 
para a disputa ao Governo. Pela oposição. 

alckMin é lula
No cenário nacional, a principal definição 
dos últimos dias é a ida do ex-governador 
de São Paulo, Geraldo alckmin para o PSB. 
Com isso, está aberto o caminho para che-
gar à vice na chapa de Lula (PT). Caíram os 
dois principais obstáculos. Parece pouco 
provável a presença de PT e PSB em uma 
federação, em função dos problemas re-
gionais. o PT já se contenta com PCdoB e 
PV nesta iniciativa. em São Paulo, o ex-go-
vernador márcio França já admite apoiar 
Fernando Haddad (PT), caso continue sem 
decolar nas pesquisas. 

alerta aMarelo 
entre VerMelhoS
Há um momento de preocupação na cam-
panha petista com a estagnação de Lula 
e uma tímida reversão por parte de Jair 
Bolsonaro (PL). o movimento é normal. 
Bolsonaro tem um grupo aguerrido de se-
guidores, se uniu ao Centrão, está cerrando 
fileiras com evangélicos e formando pa-
lanques estaduais. Faz parte do processo. 
mas frusta a expectativa de vitória petista 
no primeiro turno. mais do que real, isso é 
o normal nas eleições presidenciais do Bra-
sil. apenas Fernando Henrique Cardoso 
(PSdB) conseguiu se eleger sem segundo 
turno, em 1994 e 1998.

QueM Vai ter chapa?
essa é a dúvida que atormenta os pre-
tendes à Câmara dos deputados e à 
assembleia Legislativa de Goiás. o go-
vernador ronaldo Caiado (União Bra-
sil) está priorizando a formação dessas 
chapas no mês de março. os presidentes 
das siglas estão se virando em busca de 
nomes, especialmente para a eleição 
de deputado federal. e os pretendentes 
prometem definir apenas na reta final do 
prazo aberto pela janela.

FranciSco Jr Quer Ficar

Um desses casos é Francisco Júnior (PSd). 
apareceu na política como secretário de 
Planejamento na volta de Íris rezende 
para a Prefeitura de Goiânia, em 2005. 
Foi o maior responsável pelo Plano dire-
tor, conseguiu eleição como vereador, foi 
presente da Câmara, deputado estadual e 
federal. representa grupos ligados à Igre-
ja Católica. É do bem, está confortável no 
PSd, onde quer buscar a reeleição.  

Goiano perde proS
Fundador da sigla, eurípedes Júnior per-
deu o comando do Pros, por decisão 
judicial. desde o início, sofreu muitos 
questionamentos, por tratar o partido e 
as finanças como coisa bem próxima do 
pessoal. marcus Vinicius de Holanda as-
sume o Pros, no momento de definição 
rumo às eleições de outubro.

uM Goiano no 
proS nacional

Sob nova direção, o Pros ganha um goia-
no no comando das suas finanças. Thia-
go moura Fé, ex-secretário de Saúde de 
Senador Canedo e atual de anicuns é o 
nome para comandar a gestão dos re-
cursos em ano eleitoral.

ÁVila é o noVo
Cumprindo a tradição do partido, o pre-
sidenciável Felipe d’Ávila (Novo) passou 
por Goiânia nesta semana. Participou 
de encontro com filiados da sigla e fez 
um giro por veículos de imprensa. Tem 
a missão de ampliar a representação 
do Novo, que tem uma série de regras, 
incluindo a recusa de financiamento pú-
blico para suas campanhas. em 2018, o 
Novo elegeu oito deputados federais e 
o governador de minas Gerais, romeu 
Zema. João amoêdo, sem tempo de TV, 
e usando estrutura pequena conseguiu o 
quinto lugar na eleição presidencial. 

rizzo para o Senado
o empresário Leonardo rizzo é o 
nome que o Novo deve apresentar 
para o Senado. Com sucesso no ramo 
imobiliário, tem outra honraria: foi o 
presidente campeão no mais recente 
título goiano do Vila Nova, em 2005.

por Que?

a eleição move fé e provoca o milagre de 
mudar a opinião dos mais radicais.

“Mulheres estão praticamente 
integradas à sociedade”

(Jair Messias Bolsonaro)
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Criação de políticas públicas 
é destaque na pauta de hoje

a sessão deliberati-
va do Plenário da 
Assembleia Legis-

lativa do Estado de Goiás 
(Alego) desta quarta-feira, 
9, conta com 67 processos 
legislativos na pauta para 
apreciação dos deputados. 
Com início às 15 horas, a 
segunda reunião da se-
mana será realizada pelo 
sistema híbrido, com parte 
dos parlamentares traba-
lhando de forma presen-
cial, no plenário do Palá-
cio Maguito Vilela, e outra 
parte de suas residências 
ou escritórios, por meio de 
sistema remoto.

Todas as matérias em 
pauta são projetos de lei 
de iniciativa parlamentar. 
São 15 propostas em fase 
de votação definitiva, 33 
em primeira apreciação e 
19 pareceres favoráveis 
aprovados pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ). Em desta-
que, projetos que versam 
sobre instituição de políti-
cas públicas.

Dentre as proposições 

que serão submetidas à 
votação definitiva, desta-
que para a proposta do de-
putado Coronel Adailton 
(Progressistas) que propõe 
a criação, em Goiás, de um 
programa de cuidados, 
proteção e ações preven-
tivas relacionadas à saúde 
mental da população. O 
texto foi protocolado na 
Casa sob nº 4762/19.

Na justificativa à sua 
proposta, Adailton frisa 
que os transtornos de or-
dem mental vêm acome-
tendo parte relevante da 
população e que seu pro-
jeto de lei objetiva con-
tribuir com os cidadãos 
goianos, com medidas 
de prevenção e controle 
mais específicas, voltadas 
para a saúde mental das 
pessoas. “Defendemos a 
articulação das políticas 
públicas preventivas rela-
cionadas à saúde mental, 
que poderão ser execu-
tadas através de ação da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, individualmente, 
ou através de parcerias es-

tabelecidas pelo Governo 
de Goiás, mediante a assi-
natura de convênios, con-
tratos de repasse, termos 
de cooperação, ajustes ou 
instrumentos congêneres 
com órgãos e entidades 
das administrações públi-
cas municipais, estadual e 
da União, bem como com 
consórcios públicos, uni-
versidades, institutos de 
pesquisa e entidades pri-
vadas sem fins lucrativos.”

Adailton salienta que 
os transtornos de ordem 
mental e emocional se 
manifestam de variadas 
formas e intensidades. O 
deputado lembra que pes-
quisa realizada pela Escola 
Nacional de Saúde Pública 
(Ensp/Fiocruz), em 2014, 
apontou uma incidência 
de transtornos mentais 
superior a 50% entre os 
moradores das grandes ci-
dades brasileiras. “Nota-se, 
portanto, que é necessária 

e urgente a adoção de po-
líticas públicas efetivas e 
abrangentes voltadas para 
a questão da saúde men-
tal. Em alguns casos, eles 
não chegam a afetar de 
maneira intensa a saúde 
e a qualidade de vida do 
paciente. Em outros, po-
rém, eles podem ocasionar 
efeitos graves na vida da 
pessoa, prejudicando seus 
relacionamentos, finanças, 
carreira e bem-estar.”

O legislador pondera, 
ainda, que o suicídio é a 
consequência mais extre-
ma do agravamento des-
ses transtornos, em espe-
cial da depressão, e que 
a vida humana é um bem 
inestimável, cujo valor é 
impossível de se quanti-
ficar. “O poder público, de 
um modo geral, negligen-
ciou por vários séculos a 
questão dos transtornos 
mentais e emocionais, que, 
ainda hoje, são alvo de 

preconceito de parcela ex-
pressiva da sociedade, que, 
por falta de informação, é 
incapaz de compreender 
tais problemas como ob-
jeto de políticas de saúde 
pública”, diz o deputado, 
concluindo que, apesar dos 
avanços recentes ocorridos 
na área, ainda há muito a 
se evoluir para garantir 
que toda a população pos-
sa desfrutar de políticas de 
longo alcance.

Se o projeto receber 
sinal verde do Plenário, 
nesta segunda e definitiva 
fase de votação ele estará 
apto para ser enviado para 
a sanção do governador 
Ronaldo Caiado (União 
Brasil).

Primeira votação
Já no rol das propostas 

em fase de primeira apre-
ciação, está o projeto de 
lei n° 1006/20, proposto 
pelo deputado Tião Caro-

ço (União Brasil), que visa 
instituir a implementação 
de ações públicas para ga-
rantir a permanência dos 
jovens agricultores na área 
rural. Além da implemen-
tação de ações públicas, 
a proposta também tem 
como objetivo a criação de 
condições para a escolha 
do meio rural como lugar 
para viver e da agricultura 
como garantidora de ren-
da e emprego, a qualifica-
ção dos jovens em ativida-
des rurais.

Por meio da medida, 
é pretendido, ainda, que 
seja oferecida educação 
de qualidade aos jovens 
agricultores e familiares, 
para que ampliem a qua-
lidade de vida em suas 
propriedades, aprendendo 
a trabalhar com saúde e 
segurança e formando ci-
dadãos críticos, criativos 
e atuantes nos processos 
decisórios da comunidade.

os deputados estaduais realizam 
a 2ª sessão ordinária da semana 
na tarde desta quarta-feira, 9, no 
Palácio maguito Vilela. Na pauta, 
67 processos legislativos para 
apreciação. São 15 propostas em 
fase de votação definitiva, 33 em 
primeira apreciação e 19 pareceres 
favoráveis aprovados pela CCJ
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A sessão terá transmissão ao vivo, pela TV Alego, pelo site oficial (portal.al.go.leg.br) e, ainda, pelo canal do Youtube

gestão de recursos
PROS nacional tem novos 
integrantes; Thiago Moura é o 
novo tesoureiro geral do Partido

O morador de Senador 
Canedo, o Ex. Secretario 
de Saúde de Senador Ca-
nedo e Atual Secretário 
de Anicuns Thiago Mou-
ra será o novo tesoureiro 
nacional do PROS. A de-

cisão aconteceu após de-
sembargadores destituir 
o então presidente, Euri-
pedes Júnior e equipe do 
comando do partido.

A decisão aconteceu 
na tarde desta terça-

-feira (8), por unanimi-
dade. A 8ª Turma Cível 
do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal reco-
nheceu Marcus Vinícius 
de Holanda como o novo 
presidente do Pros.
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Thiago Moura Fé, ex-secretário de Saúde de Senador Canedo e atual de Anicuns

a decisão aconteceu após desembargadores destituir o então 
presidente, euripedes Júnior e equipe do comando do partido
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mulheres

Prefeito Rogério Cruz visita Feira Goiânia por Elas e 
destaca incentivo ao empreendedorismo feminino

O prefeito Rogério 
Cruz visitou, nes-
ta quarta-feira 

(09/03), acompanhado 
pela primeira-dama Thel-
ma Cruz, a Feira Goiânia 
por Elas, realizada na 
área de convivência do 
Paço Municipal, e des-
tacou a importância do 
apoio ao empreendedo-
rismo feminino. O evento 
integra a programação da 
prefeitura em comemora-
ção ao mês da mulher, e 
reúne 35 expositoras que 
comercializam produtos 
de artesanato, moda, ali-

mentação e bem-estar.
“Quando mulheres se 

tornam independentes 
financeiramente, ficam 
menos vulneráveis à 
violência de gênero. Esta 
feira é demonstração de 
que a Prefeitura de Goi-
ânia é parceira delas, re-
conhece a importância e 
apoia o empreendedo-
rismo feminino”, afirma.

A secretária munici-
pal de Política para as 
Mulheres, Tatiana Lemos, 
lembrou que os cursos de 
qualificação profissional 
oferecidos pela prefeitu-

ra contribuem para que 
as mulheres recuperem 
autoestima, se insiram 
no mercado de traba-
lho, consigam sustentar 
suas famílias e saiam 
do ciclo de violência.

“Muitas dessas mu-
lheres são dependentes 
financeiramente de seus 
agressores. Eventos como 
esse, que valorizam o em-
preendedorismo femini-

no, somado aos cursos de 
qualificação profissional 
que a prefeitura oferece e 
programas como o Renda 
Família Mais Mulher, nos 
ajuda a diminuir a vio-
lência contra a mulher na 
nossa cidade”, observa.

A primeira-dama de 
Goiânia, Thelma Cruz, 
destacou a importância 
do trabalho da mulher no 
combate à desigualdade 

social. “Temos que acredi-
tar que somos imbatíveis 
para qualquer luta contra 
a desigualdade social. A 
força da mulher está es-
tampada no rosto de cada 
feirante aqui hoje”.

Secretária municipal 
de Direitos Humanos 
e Políticas Afirmativas, 
Cristina Lopes disse que 
cada uma das mulheres 
envolvidas na feira traz 

sua personalidade e afe-
to nos produtos que co-
mercializam. “Essa feira é 
feita por vocês e para vo-
cês. Que o espaço público 
seja sempre um local de 
acolhimento e afeto. Aqui 
compartilhamos talentos 
e histórias”, pontua.

A feira funciona até às 
17h desta quarta-feira 
(09/03), com acesso gratui-
to, aberta à comunidade.

evento integra programação da 
Prefeitura de Goiânia em celebração 
ao mês da mulher, e reúne 35 
expositoras que comercializam 
produtos de artesanato, moda, 
alimentação e bem-estar. 
“Quando elas se tornam 
independentes financeiramente, 
ficam menos vulneráveis à violência 
de gênero”, afirma prefeito
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Prefeito Rogério Cruz, acompanhado pela primeira-dama, Thelma Cruz, visita Feira Goiânia por Elas, evento que integra programação 
da Prefeitura Municipal em comemoração ao mês da mulher: “É um espaço que abrimos para mostrar às mulheres que a prefeitura 
de Goiânia é parceira do empreendedorismo feminino e oferece condições para que saiam da dependência financeira” 

meiO ambiente e urbanizaçãO

Prefeitura executa serviços de limpeza em 43 bairros

A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Companhia de Ur-
banização (Comurg), reali-
za, ao longo desta quarta-
-feira (09/03), serviços de 
limpeza, urbanismo, obras 
e manutenção preventiva 
na capital, com 450 servi-
dores. Ao todo, 43 bairros 
recebem ações de varri-
ção, poda de grama com 
costal, rastelação capina 
e limpeza em geral.

Na região Sudoeste, que 
recebe o 3º Mutirão do Go-
verno de Goiás, nos dias 

12 e 13 de março, em es-
trutura montada no esta-
cionamento do Portal Sul 
Shopping, 24 setores rece-
bem ações de remoção de 
entulhos descartados de 
forma irregular nas calça-
das e áreas públicas.

A abertura do Mutirão 
será no próximo sábado 
(12/03), às 8h, com pre-
sença do prefeito Rogé-
rio Cruz e do governador 
Ronaldo Caiado.

“Investir na limpeza e 
organização da cidade é 

fundamental para a saúde 
e bem-estar dos goianien-
ses”, afirma Rogério Cruz, 
ao destacar que os setores 
Jardim Mirabel, Cidade Jar-
dim e Bairro Floresta estão 
no cronograma de traba-
lho desta terça-feira.

Equipes de roçagem 
trabalham nos setores 
Morais e Parque Amazô-
nia, além dos 24 bairros 
da Região Sudoeste. Ser-
vidores fazem a irrigação 
dos canteiros na Cidade 
Jardim, Setor Coimbra, Re-

sidencial Eldorado, Celina 
Park, Parque Industrial 
João Braz e Eli Forte. Já os 
canteiros do Projeto Flo-
res, na Avenida República 
do Líbano e Praça Taman-
daré, recebem manuten-
ção e combate às pragas.

O plantio ornamental 
e de árvores em praças 
públicas avança nos se-
tores Jardim Baliza, Bair-
ro Floresta, Gentil Mei-
relles, Jardim Colorado, 
Setor Andréia, Conjunto 
Aruanã I, Vale dos So-

nhos, Jardim América e 
Orlando de Morais.

Grupo formado por 
15 agentes de orienta-
ção percorrem as vias 
dos bairros Cidade Jar-
dim, Vila Morais, Resi-
dencial Olinda Borges, 
Aruanã I, Jardim Presi-
dente e Amim Camargo, 
para prestar orienta-
ções e, se necessário, 
aplicar notificações ad-
ministrativas aos mo-
radores que descartam 
resíduos nas calçadas.

Os trabalhos de re-
qualificação na Praça 
do Ipê, no Setor Oeste, 
seguem em ritmo ace-
lerado, enquanto outros 
25 servidores atuam na 
construção de praça no 
Jardim Ipanema.

Além das frentes em 
andamento, a Compa-
nhia mantém a produção 
de mudas nos quatro vi-
veiros. O cronograma de 
atividades diárias inclui, 
ainda, coleta orgânica, 
seletiva e o Cata-Treco.

Ação da Companhia de Urbanização antecede 3º Mutirão do Governo de Goiás, que leva mais de 40 serviços da prefeitura à população. 
“Investir na limpeza e organização da cidade é fundamental para a saúde e bem-estar dos goianienses”, afirma Rogério Cruz
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Ensino supErior 
Na estácio Goiás os estudantes podem 

escolher entre dezenas de opções em cursos 
de graduação disponíveis, como biomedicina, 

psicologia, enfermagem, fisioterapia e 
engenharia civil, que foi inaugurado este ano 

na Unidade. Com o megavestibular é possível 
iniciar uma graduação com preços únicos. a 
modalidade Presencial o valor é de r$ 299/

mês durante 6 meses. Já quem optar pelo 
ensino digital, o valor é de apenas r$ 129/

mês por 6 meses. em todas as modalidades 
os candidatos ainda podem garantir também 
até 70% de bolsa no curso todo. as inscrições 

são gratuitas. Confira as condições e os 
cursos disponíveis na ação diretamente 

na Unidade, que fica no Shopping Estação 
Goiânia, ou Polos de ensino digital, pelo 
regulamento disponível no site estacio.
br, ou pelo Whatsapp: 62 98599-6892. 
além de custos mais acessíveis para os 

estudantes, os estudantes podem acessar o 
Seguro Educacional. O benefício garante um 
crédito financeiro de até seis vezes o valor da 

mensalidade do momento da perda de renda. 
Saiba mais informações em https://portal.

estacio.br/seguroeducacional.

ponto dE vEnda
o stand 15W22 é um dos pontos de venda de 

ingressos para o show Nasi & Os Spoilers, que 
acontecerá no dia 25 de março, a partir das 
21 horas, na Cerrado Cervejaria. o vocalista 

da banda Ira inicia sua carreira solo com o 
lançamento do single “Na América do Sul”. A 
GPe Inc é uma das patrocinadoras do evento 

e o stand do residencial 15W22 realiza a venda 
de ingressos para a apresentação das 9h às 
18h, de segunda a sexta, e das 9h às 12h no 

sábado. o stand 15W22 está localizado na 
esquina das ruas 15 com 22, no setor oeste. 

os bilhetes já estão no segundo lote. outras 
informações sobre o evento podem ser 
obtidas pelo telefone (62) 99950-2564.

sEmana da mulhEr 
Na semana que marca o dia Internacional da 

mulher, o  Bar Cerrado Cervejaria leva para 
o seu palco o projeto Noite Na Bahia com 
a dupla maLuê, formada pelas talentosas 
marcela martinez e Luene Carvalho. elas 
fazem um show aclamadíssimo por onde 

passam com um mix de música que vai do 
sertanejo, cancioneiro baiano, xote, funk, axé, 

pop e rock. elas se apresentam com banda, 
vocais arrojados e muita energia a partir das 

22h, mas a casa abre em seu horário normal, a 
partir das 18h, quando o público já pode curtir 

a happy hour com discotecagem de Fábio 
Ferrá e promoção de chope até as 21h. 
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DVD - day e Lara 
gravaram seu novo 
dVd  “respeita as 
Braba”, em Goiânia, 
com participações de 
grandes nomes como: 
Felipe araújo, murilo 
Huff (foto),  Israel 
Novaes e a dupla 
Clayton e romário, 
a dupla sertaneja 
que é conhecida por 
ser uma das maiores 
compositoras do 
Brasil, gravou na 
última semana, seu 
novo projeto. 

Mulheres Que Transformam - as empreendedoras sociais Juliana Carrijo, melina Lobo, Cláudia Costa, Isabela rodrigues, 
Lirian Bernardes, Leninha Souza, Odete Ferraz apresentaram o projeto “Mulheres que Transformam”. A ação estimula 
a adesão da população aos projetos da associação amigos da Casa Verde, entidade filantrópica e mantenedora da 
Creche Casa Verde. Com apoio de novos parceiros, 115 crianças (todas elas em situação de vulnerabilidade social) e suas 
famílias serão atendidas no local. mais informações sobre como vir a ajudar, no @amigosdacasaverde.  

IRPF 2022 - Edson Cândido Pinto, presidente do Sescon 
Goiás e contador, ao lado de Francisco de assis de Lima, 
diretor administrativo da instituição e conselheiro do CrC 
Goiás promovem o ‘Tira-dúvidas do Imposto de Renda 
Pessoa Física de 2022’. eles convidam para a live o supervisor 
do programa do IrPF da receita Federal do Brasil em 
Goiânia, Jorge Francisco martins. a transmissão ao vivo 
ocorre na próxima quarta-feira (9), às 16h, pelo canal do 
Sescon Goiás no YouTube (youtube.com/sescon-goias). 

Dia de festa - Padre marcos rogério completou 
mais um ano de vida no último dia 7 e recebeu 
o odontólogo João Salgado, além de amigos e 
familiares em uma festa intimista realizada no 
Kanpai Blue, no Flamboyant Shopping. 
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Ronaldo Caiado lança construção de 369 
moradias a custo zero no nordeste goiano

a Agência Goia-
na de Habitação 
(Agehab) lançou, 

nesta terça-feira (08), as 
obras para a construção 
de 369 moradias a custo 
zero, do programa Pra Ter 
Onde Morar – Constru-
ção, em nove municípios 
do nordeste goiano. O 
lançamento foi realizado 
com assinatura de ordens 
de serviço durante even-
to, em Formosa. Também 
foram entregues 750 
cartões do programa Pra 
Ter Onde Morar – Aluguel 
Social. Ambas modalida-
des, Construção e Aluguel 
Social, têm recursos pro-
venientes do Fundo de 
Proteção Social de Goiás 
(Protege), coordenado 
pelo Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS).

Além de Formosa, 
que vai receber 50 uni-
dades, também São João 
D’Aliança (50 unidades), 

Alvorada do Norte (50), 
Buritinópolis (30), Damia-
nópolis (30), Guarani (30), 
Águas Lindas (70), Mimoso 
(29) e Alto Paraíso (30) es-
tão habilitados agora para 
construir novas moradias. 
“Essas cidades já fazem 
parte da segunda etapa do 
programa Construção, que 
engloba 42 municípios. 
Além deles, já estão a todo 
vapor as obras em outras 
30 cidades da primeira 
etapa”, explica o presiden-
te da Agehab, Pedro Sales.

Ao lado do governador, 
mais cedo, Sales assinou 
as ordens de serviço para 
o início das obras e de-
pois representou Caiado 
no atendimento do Alu-
guel Social. “As casas a 
custo zero são para famí-
lias com renda de até um 
salário mínimo, que em 
qualquer circunstância 
têm dificuldades”, diz. No 
Dia da Mulher, ele apro-

veitou para lembrar a 
importância da luta femi-
nina. “Cumprimento todas 
as mulheres aqui presen-
tes, líderes de famílias, 
que cuidam do emprego, 
dos filhos, de casa. Deve-
-se respeitar o espaço da 
mulher, dando a elas con-
dição de igualdade.”

Programa pioneiro
As mulheres, aliás, são 

a maior parte na titulari-
dade dos atendimentos 
realizados pela Agehab. 
São maioria nas entre-
gas de escrituras, Aluguel 
Social e de unidades ha-
bitacionais. Neste último 
caso, conforme estipula a 
legislação estadual, elas 
também serão prioridade 

como titulares das casas 
a custo zero da modalida-
de Construção. Criado em 
2021, o programa é inédi-
to no Brasil e tem desper-
tado o interesse de outras 
secretarias e órgãos equi-
valentes de habitação 
pelo modelo pioneiro.

Sem financiamentos 
bancários, as moradias a 
custo zero são pagas in-
tegralmente pelo Gover-
no de Goiás, sendo que 
os terrenos regularizados 
são doados pelas prefeitu-
ras. Para as 369 moradias 
lançadas em Formosa, por 
exemplo, serão investidos 
R$ 46 milhões oriundos do 
Fundo Protege. Os outros 
30 municípios que já ini-
ciaram as obras na primei-

ra etapa somam 1,2 mil 
moradias. Com a segunda 
fase, serão ao todo 72 mu-
nicípios goianos em aten-
dimento pela modalidade.

Aluguel Social
Focado em atender 

famílias em emergência 
habitacional, o programa 
Aluguel Social também 
beneficiou 750 famílias, 
em Formosa. Cada bene-
ficiário aprovado recebe 
R$ 350 mensais, por 18 
meses, para custeio de 
aluguel. Criado há pouco 
mais de três meses, o pro-
grama vem para transfor-
mar a vida de gente como 
Kênia Mikaelly, de 26 
anos, mãe solo que rece-
beu seu cartão na cidade.

Ao receber o auxílio no 
Dia da Mulher, Kênia re-
fletiu sobre a luta diária 
e como o auxílio é impor-
tante. “Com essa pandemia, 
principalmente quem é 
mãe sozinha sabe como é 
difícil. Então, é uma opor-
tunidade para dar uma 
amenizada”, observa. Ami-
gas, Graziela Aparecida, 
26, e Eliane Conceição, 
25, também receberam o 
benefício. “A gente precisa 
muito, e conseguir isso… 
não dá nem pra descrever”, 
disse Graziela, também 
mãe solo. “Fiz a inscrição 
pelo site junto com a Gra-
ziela, nos incentivamos e 
agora estamos aqui jun-
tas”, comemorou Eliane, 
mãe de três filhos.

Lançamento foi realizado durante 
evento da agência Goiana de 
Habitação (agehab), em Formosa, 
com assinatura de ordens de serviço 
para início imediato de obras. 
Serão investidos r$ 46 milhões 
provenientes do Fundo Protege. 
Famílias da cidade recebem 750 
cartões do programa aluguel Social
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As mulheres, são a maior parte 
na titularidade dos atendimentos 

realizados pela Agehab

segurança pública

Dgap estreita relacionamento com OAB-GO e Defensoria Pública

A Diretoria-Geral de Ad-
ministração Penitenciá-
ria (Dgap), a Comissão de 
Direitos Humanos (CDH) 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção Goiás 
(OAB-GO) e a Defenso-
ria Pública do Estado de 
Goiás (DPGO) estreitaram 
esforços para melhorar o 
sistema de execução pe-
nal no Estado, de modo a 
assegurar o devido cum-

primento da pena e avan-
ços em todo o sistema 
penitenciário goiano.

Mecanismos para 
aperfeiçoar a parceria 
foram discutidos na ma-
nhã desta terça-feira (8), 
durante café da manhã 
festivo com as deten-
tas e policiais penais na 
Penitenciária Femini-
na Consuelo Nasser, em 
Aparecida de Goiânia, 

em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.

“A CDH e a DPGO têm 

uma função muito im-
portante em relação 
aos direitos humanos. 

Tenho certeza de que a 
parceria que estamos 
construindo vai melho-
rar, significativamente, a 
execução penal em Goi-
ás. Os senhores e senho-
ras têm toda a recipro-
cidade da Polícia Penal”, 
afirma o diretor-geral da 
DGAP, Josimar Pires.

Presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, 
Larissa Junqueira Bareato 
afirmou que a OAB-GO é 
parceira da DGAP. “Vamos 
trabalhar muito. Nós esta-
mos confiantes no suces-
so do novo comando da 
Diretoria-Geral de Ad-
ministração Penitenci-
ária. Estaremos juntos. 

Vamos unir inteligên-
cia, estratégias, digni-
dade e respeito em favor 
do sistema penitenciário 
goiano”, explica.

Durante o café da ma-
nhã, a Defensoria Públi-
ca do Estado de Goiás 
(DPGO) anunciou que, no 
próximo dia 25, estará no 
presídio para fazer uma 
nova revisão dos proces-
sos das detentas. A DPGO 
também apresentou o 
projeto Meu Pai Tem 
Nome, uma ação nacional 
de trabalho entre todas 
as Defensorias Públicas 
do Brasil, que visa promo-
ver gratuitamente o reco-
nhecimento de filiação.
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Gestores da DGAP e representantes da OAB e DPGO conversam sobre 
parcerias após café da manhã festivo na Penitenciária Consuelo Nassser

objetivo é melhorar o sistema de execução 
penal no estado e assegurar o devido 
cumprimento da pena e avanços em 
todo o sistema penitenciário goiano
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Curva nacional de casos de covid-19 
mantém-se em queda, diz InfoGripe

O boletim InfoGri-
pe, divulgado hoje 
(9) pela Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
referente à Semana Epi-
demiológica 9, que com-
preende o período de 27 
de fevereiro a 5 de março, 
revela que a curva nacio-
nal de casos de covid-19 
mantém sinal de queda 
nas tendências de longo 
e curto prazo, que corres-
pondem às últimas seis 
semanas e às últimas três 
semanas, respectivamente. 
O estudo informa também 
que se mantém o predomí-
nio de casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Gra-
ve (Sars-CoV-2) entre os 
resultados laboratoriais 
positivos para vírus respi-
ratórios em todas as faixas 
etárias analisadas.

Apesar da manuten-
ção do cenário de queda 
na população em geral, 
o boletim indica que a 
incidência de casos em 
crianças aumentou signi-
ficativamente em diver-
sos estados ao longo de 
fevereiro. Até o início do 
mês passado, as crianças 
de até 4 anos apresenta-
vam a maior incidência 

entre a população abaixo 
de 40 anos. As faixas etá-
rias de 60 anos ou mais 
mantêm-se como os gru-
pos com maior registro 
semanal de casos e óbitos 
por SRAG com resultado 
de RT-PCR positivo para 
Sars-CoV-2 (covid-19).

De acordo com o In-
foGripe, já foram notifi-
cados 85.617 casos de 
SRAG no ano epidemioló-
gico 2022, sendo 51.024 
(59,6%) com resultado 
laboratorial positivo 
para algum vírus respi-
ratório, 20.913 (24,4%) 
negativos e pelo menos 
8.913 (10,4%) aguar-
dando resultado la-
boratorial. Nas quatro 
últimas semanas epi-
demiológicas, a preva-
lência entre os casos 

positivos foi de 0,7% 
Influenza A, 0,1% In-
fluenza B, 5,2% vírus 
sincicial respiratório, e 
87,4% Sars-CoV-2.

Estados e capitais
Nenhum dos estados 

brasileiros apresenta sinal 
de crescimento na ten-
dência de longo prazo até 
a Semana 9. No entanto, 
três estados (Ceará, Espí-
rito Santo e Sergipe) e o 
Distrito Federal mostram 
indícios de crescimento 
apenas na tendência de 
curto prazo. Com exceção 
de Roraima, com estabili-
dade na tendência de lon-
go prazo, todas as demais 
unidades federativas estão 
com tendência de queda.

Nenhuma das 27 ca-
pitais apresenta sinal de 

expansão na tendência de 
longo prazo até a Semana 
9. Em apenas seis capitais, 
observam-se indícios de 
crescimento na tendência 
de curto prazo: Boa Vista, 
Florianópolis, Fortaleza, 
Goiânia, Teresina e Vitória. 
Com exceção de Boa Vista, 
Fortaleza e Vitória, com si-
nal de estabilidade na ten-
dência de longo prazo, nas 
demais capitais, a tendên-
cia é de queda. “Dados re-
ferente às últimas três se-
manas apontam para um 
cenário majoritariamente 
de estabilidade, sugerindo 
possível desaceleração ou 
interrupção da tendência 
de queda”, diz o boletim.

Segundo o coordena-
dor do InfoGripe, Mar-
celo Gomes, alterações 
no comportamento de 

longo prazo necessitam 
de interpretação caute-
losa à luz de eventuais 
oscilações. “Em situações 
como essa, o recomendá-
vel é que eventuais novas 
medidas que estejam em 
planejamento à luz da 
tendência de queda se-
jam suspensas para rea-
valiação da tendência nas 
semanas seguintes. Já na 
tendência de crescimento 
no longo prazo e sinal de 
estabilidade, ou queda no 
curto prazo, o princípio 
da cautela e minimiza-
ção de risco recomendam 
que eventuais medidas 
associadas a tendências 
de queda sejam tomadas 
apenas quando a tendên-
cia de longo prazo tam-
bém indicar queda”, disse 
o pesquisador.

Óbitos
Neste ano, já foram re-

gistrados 17.421 óbitos por 
SRAG, sendo 14.341 (82,3%) 
com resultado laboratorial 
positivo para algum vírus 
respiratório, 2.273 (13,0%) 
negativos, e ao menos 397 
(2,3%) aguardando resulta-
do laboratorial.

De acordo com o bole-
tim InfoGripe, dentre os 
resultados positivos regis-
trados em 2022, 4,1% são 
Influenza A, 0,1% Influen-
za B, 0,2% vírus sincicial 
respiratório (VSR), e 94,4% 
Sars-CoV-2. Nas quatro 
últimas semanas epide-
miológicas, a prevalência 
entre os casos positivos foi 
de 0,4% Influenza A, 0,1% 
Influenza B, 0,3% vírus sin-
cicial respiratório (VSR), e 
97,3% Sars-CoV-2.

Boletim revela 
aumento de 
registros entre 
crianças em 
diversos estados
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invasãO da ucrânia

Aeronave da FAB que resgatou brasileiros deixa a Polônia

O presidente Jair Bolso-
naro publicou há pouco, 
em suas redes sociais, 
a informação de que o 
avião KC-390 Millen-
nium da Força Aérea 
Brasileira (FAB) está de-
colando de Varsóvia, na 
Polônia, em direção ao 
Brasil. A aeronave levou 
doações para a Ucrânia 
e está repatriando brasi-
leiros e estrangeiros que 

fogem do conflito.
O voo trará 42 bra-

sileiros, 20 ucranianos, 
cinco argentinos e um 
colombiano, além de 14 
crianças. Também serão 
trazidos oito cachorros 
e dois gatos.

Mais cedo, a FAB publi-
cou um vídeo com o em-
barque dos passageiros. 

Ação interministerial
O KC-390 saiu de Brasí-

lia na última segunda-feira 
(7) e fez três escalas técni-
cas: uma no Recife, outra 
na Ilha do Sal (Cabo Ver-
de) e a última em Lisboa 
(Portugal). Na aeronave, 

foram transportadas 11,6 
toneladas de doação para 
a Ucrânia, entre alimentos 
e medicamentos.

O KC-390 é o maior 
avião militar desenvolvido 
e fabricado no Hemisfé-
rio Sul e um dos projetos 
estratégicos da Defesa. A 
aeronave já foi empregada 
em outras missões espe-
ciais de ajuda humanitária, 
como no Líbano (2020) e 
no Haiti (2021).

A Operação Repatriação 
é uma ação interministe-
rial, entre as pastas da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
da Defesa, das Relações 
Exteriores e da Saúde.
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O KC-390 é o maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul 

Voo chega amanhã 
a Brasília, com 42 
brasileiros a bordo
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Paralimpíada: Cristian Ribera e Aline 
Rocha são top 10 no esqui sprint

o Brasil concluiu sua 
participação na pro-
va de sprint, a  mais 

rápida do esqui cross-
-country, com dois atletas 
no top 10 da Paralimpía-
da de Inverno de Pequim. 
Cristian Ribera, atual vice-
-campeão mundial na pro-
va, terminou na nona posi-
ção na disputa masculina, 
entre 38 atletas; e Aline 
Rocha em décimo lugar na 
competição feminina que 
reuniu 16 competidoras.

A dupla chegou a se 
classificar às semifinais, 
mas cada um terminou 
em quinto lugar nas res-
pectivas baterias e não 
avançou. Apenas os três 
primeiros colocados fo-
ram para final. Ribera 
completou o percurso de 
961 metros em 2min59s8, 
e Aline em 3min55s02.

“Saio feliz desta prova. 
Acho que cumpri o meu 
papel. Queria passar para 
as semifinais e passei em 
quinto lugar, um resulta-
do muito bom.”, disse Ri-
bera em depoimento ao 

Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB).

Na mesma bateria 
disputada pelo brasi-
leiro estava o favorito 
da prova: o chinês Peng 
Zheng [ouro na longa 
distância] e que logo 
depois também venceu 
a final do sprint, levando 
outro ouro. O pódio teve 
dobradinha chinesa: 
Zhongwu Mao faurou a 
prata. Em terceiro, com o 
bronze, ficou o canaden-
se Collin Cameron.

“O chinês Peng Zheng  

era praticamente o favori-
to para esta prova. Ele foi 
muito forte. Eu falo que 
não existem favoritos, mas 
com os chineses o cenário 
muda. Estava muito difícil, 
muito disputado. Todos 
que passaram para a final 
foram muito competentes 
na prova”, completou. 

Top 10 no sprint, a 
paraense Aline Rocha, 
de 31 anos, classificou 
a competição deste ano 
uma das mais acirradas. .

“Esta prova sprint foi, 
com certeza, uma das mais 

difíceis que já participei, 
principalmente pelo nível 
técnico das atletas. Nas 
provas de Copa do Mundo 
[circuito internacional da 
modalidade] que eu parti-
cipei não tinham chinesas 
em algumas e outras não 
tinham americanas. Aqui, 
em Pequim, estavam li-
teralmente as melhores 
atletas. Isso já faz bater 
aquela adrenalina e an-
siedade durante a pro-
va”, disse a esquiadora, já 
concentrada na próximo 
desafio, no sábado (12).

“Na prova de média 
distância [no sábado, dia 
12] o percurso é um pou-
co diferente. Na prova 
longa, tínhamos muitas 
curvas, mais trechos in-
clinados. Agora, teremos 
uma parte mais plana. 
São três voltas e eu que-
ro fazer forte desde o início 
para conseguir a melhor co-
locação. Será tudo ou nada 
nesta prova”, concluiu.

O Brasil contou ain-
da com outros três atle-
tas no sprint: Robelson 
Lula encerrou a prova de 

sprint 18º lugar geral: 
Guilherme Rocha em 21º 
e Wesley dos Santos na 
24ª colocação.

Os cinco brasileiros 
voltarão a competir no 
próximo sábado (12) a 
partir de 1h30 (horário 
de Brasília), nas provas de 
média distância de esqui 
cross-country (7,5km para 
mulheres e 10km para 
homens). No mesmo dia, 
às 23h, haverá prova de 
revezamento misto da mo-
dalidade com os atletas 
brasileiros na pista.

a dupla volta 
a competir a 
partir de 1h30 do 
próximo sábado

Al
e 

Ca
br

al
/C

PBO Brasil contou ainda com 
outros três atletas no sprint: 

Robelson Lula encerrou a 
prova de sprint 18º lugar
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