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Emocionado, deputador agradece a aprovação unânime de seu nome para o TCM - política |  2

Número vai ao encontro da projeção feita pelo governador Ronaldo Caiado 
na abertura da safra da soja no mês passado, em Catalão. Culturas como soja, 

milho, girassol e trigo têm destaque no aumento da expectativa
governo  |  6

30 MilHÕes de toneladas

saFra recorde eM Goiás
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SeSSão ordinária híbrida

Com trajetória de êxito, Humberto 
Aidar deixa Alego e vai para o TCM

na sessão ordinária 
desta quinta-feira, 
10, pacote com 27 

proposições recebeu aval 
do Plenário, durante as 
deliberações da Ordem do 
Dia. Foi destaque a aprova-
ção do decreto legislativo 
nº 6089/21, que indica o 
nome do deputado Hum-
berto Aidar (MDB) para o 
cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios (TCM-GO), na vaga 
resultante da aposentado-
ria do conselheiro Nilo Re-
sende. A matéria recebeu 
aval, em votação secreta e 
única, com 40 votos favo-
ráveis e nenhum contrário 
e, agora, será promulgada 
pela Mesa Diretora do Par-

lamento goiano.
Após a aprovação da 

indicação, o futuro conse-
lheiro do TCM, Humberto 
Aidar, agradeceu a presen-
ça dos pares e mencionou 
solidariedade ao único 
ausente, o deputado Iso 
Moreira (União Brasil), que 
permanece hospitalizado 
em decorrência de compli-
cações da covid-19. Aidar 
se emocionou ao reiterar 
o apoio da família e falar 
sobre sua trajetória profis-
sional e política ao longo 
de seis mandatos na Alego. 

O pacote aprovado na 
Ordem do Dia continha dez 
proposituras oriundas da 
Governadoria do Estado; 
todas em fase definitiva 

de votação; uma matéria 
do Ministério Público (MP-
-GO), também em votação 
final, e 14 projetos de ini-
ciativa parlamentar, sendo 
seis em primeira fase e 
oito em segunda votação. 

Parte dos trabalhos 
foram conduzidos pelo 
presidente da Alego, depu-
tado Lissauer Vieira (sem 
partido), e outra parte, pelo 
primeiro vice-presidente 
da Casa, deputado Hen-
rique Arantes (MDB). Os 
trabalhos tiveram lugar no 
plenário da nova sede da 
Assembleia Legislativa, o 

Palácio Maguito Vilela.

Veto mantido
Em votação única e se-

creta, com 20 votos favo-
ráveis e quatro contrários, 
o Plenário aprovou o rela-
tório pela manutenção do 
veto da Governadoria de nº 
9568/21. A matéria vetada, 
de autoria do próprio Go-
verno, trata de reformular 
e disciplinar a Rede Me-
tropolitana de Transporte 
Coletivo da Grande Goiâ-
nia e, também, reestrutu-
rar a Câmara Deliberativa 
de Transportes Coletivos 

e a Companhia Metropo-
litana de Transportes Co-
letivos (CMTC). 

Na justificativa, o Poder 
Executivo explica que o 
veto se deve à necessida-
de de uma alteração no 
texto do dispositivo legal 
anteriormente aprovado. 
“Caso a emenda parla-
mentar fosse aprovada, 
ao permitir a concorrên-
cia entre serviço local e 
serviço intermunicipal, 
ela inviabilizaria a tarifa 
única, pois, atualmente, as 
linhas curtas subsidiam as 
linhas longas, por meio do 

chamado subsídio cruzado 
intrínseco à tarifa única 
metropolitana”, justifica o 
texto. A medida a ser alte-
rada permite ao passagei-
ro deslocar-se de qualquer 
origem para qualquer des-
tino, dentro da rede, com a 
troca de linha e de ônibus, 
por meio do pagamento 
de uma única tarifa.

Como nessa sessão não 
houve participação em for-
mato remoto, as demais 
deliberações ocorreram por 
votação simbólica, na qual 
não é necessária a votação 
nominal dos parlamentares. 

a alego aprovou, em votação única 
e unânime, o decreto legislativo que 
indica o nome do deputado Humberto 
aidar para o cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas dos municípios 
(TCm-Go). aidar se emocionou ao 
reiterar o apoio da família e falar sobre 
sua trajetória profissional e política ao 
longo de seis mandatos na alego
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Emocionado, Humberto Aidar agradece a aprovação unânime de seu nome para o TCM. “Com o sentimento 
de gratidão, vou honrar aquele tribunal como procurei fazer em todos os anos dedicados a essa Casa de Leis”

internet

Lives para produção de  livros seguem até o dia 20  

Estas são algumas das 
perguntas que vem sendo 
respondidas desde o mês 
passado, através de uma 
série de lives, comanda-
das pelo editor Leandro 

Almeida. A programação 
inclui a participação de 
escritores novos e con-
sagrados e analistas de 
mercado, mostrando to-
dos os aspectos na edição 

de um livro. As transmis-
sões são feitas de segun-
da a sexta, sempre às 19 
horas, pelo canal da Edi-
tora Kelps no YouTube.

Redes sociais –As lives 
tem audiência crescente 
e um público eu acompa-
nha desde o início. Todo o 
material, depois de trans-
mitido, fica disponível no 
canal. Em pauta, técni-
cas para transformar um 
livro em best-seller, as 
etapas de criação de um 

livro, como desenvolver 
o hábito de leitura, como 
publicar um livro, como 
fazer o lançamento, as 
novas linguagens (ebook 
e audiolivro) e como usar 
o poder de influência das 
redes sociais. 

Kelps – A Kelps nas-
ceu como Pirâmide Artes 
Gráficas, em 1983, em 
Aparecida de Goiânia. No 
mesmo ano, publicou o 
primeiro livro, do poeta 
Ademir Hamú. A empresa 

cresceu, transferiu sede 
para o Setor Marechal 
Rondon, em Goiânia, e 
mudou de nome, por su-
gestão do escritor Bariani 
Ortêncio. A inserção defi-
nitiva nos projetos cultu-
rais aconteceu nos anos 
90, com as Edições Con-
sorciadas, que proporcio-
naram a publicação de 
dez livros de autores liga-
dos à União Brasileira dos 
Escritores. A partir daí, a 
Kelps vem se especiali-

zando na edição de livros 
dos mais diversos gêneros, 
com atendimento diferen-
ciado e sempre buscando 
a viabilização de projetos 
de escritores goianos. 

Lives – “A Jornada do 
Autor – Da Concepção do 
Autor Influente” é o proje-
to que será mostrado até o 
dia 20 de março, de segun-
da a sexta, 21, às 19 ho-
ras, pelo canal da Editora 
Kelps no YouTube.  (www.
youtube.com/editorakelps)

Por que escrever? Como transformar 
uma boa história em um livro de 
sucesso? Como incentivar o hábito 
da leitura? Quais são as opções 
tecnológicas para edição de um livro?

redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

tiragem: 
Atende a Lei 
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infraestrutura

Sistema de abastecimento de água 
beneficia um milhão de habitantes

o governador Ronaldo 
Caiado lançou, nes-
ta quinta-feira (10), 

em Goiânia, duas obras de 
ampliação do sistema de 
abastecimento de água da 
capital. Executados pela 
Companhia Saneamento 
de Goiás S/A (Saneago), os 
serviços  somam R$ 68 
milhões em investimentos 
estaduais. “É uma obra de 
uma relevância e impor-
tância ímpar já que, agora, 
ela também vai prolongar 
e chegar nas regiões mais 
carentes de Aparecida”, de-
clarou o governador.

Ronaldo Caiado vistoriou 
a parte já iniciada do em-
preendimento e informou 
que a iniciativa é fruto da 
reestruturação da empresa 
que se tornou “referência 
nacional” entre as compa-
nhias estatais de abasteci-
mento. “É algo da dimensão 
do porte de uma capital do 
Estado e da parceria feita 
pela Saneago com a Prefei-
tura de Goiânia”, ressaltou. 
O contrato estabelecido em 

Goiânia foi enaltecido pelo 
governador. “Não só deu 
musculatura e estrutura à 
Saneago, como, ao mesmo 
tempo, a Saneago está retri-
buindo com obras volumo-
sas”, acrescentou.

A duplicação da adutora 
Etag/Senac, com recursos 
de R$ 24 milhões, consiste 
na construção de 2,9 km 
de adutora em aço, com 1,6 
metro de diâmetro, para 
ampliação da capacidade 
de distribuição de água do 
Sistema João Leite em mais 
700 litros por segundo. As 
obras começaram em fe-
vereiro e a conclusão está 
prevista para o próximo 
mês de junho. Com a dupli-
cação, será possibilitado o 
transporte da água tratada 
do Booster Etag (em con-
tratação) até o Reservatório 
Senac (em operação).

As obras do Lote 1 do Li-
nhão Gyn-Apa incluem: im-
plantação da Estação Eleva-
tória de Água Tratada Senac; 
duplicação da Adutora de 
Água Tratada Senac/Leste 

Celg (1,6 km de tubulação 
de aço, com 1,2 metro de 
diâmetro); e interligação 
no Centro de Reservação 
Leste Celg. Neste caso, os 
investimentos são de R$ 
44 milhões, sendo que as 
obras tiveram início no 
último mês de fevereiro e 
deverão ser concluídas até 
fevereiro de 2023.

A ampliação do sistema 
de abastecimento de água 
beneficiará mais de um mi-
lhão de habitantes, atende 
ao crescimento populacio-
nal de Goiânia e promove 

segurança hídrica à popu-
lação, especialmente duran-
te o período de estiagem. 
“Tudo aqui é para reforçar, 
expandir e dar segurança no 
abastecimento e assim vai 
pelo Estado todo”, afirmou 
o presidente da Saneago, 
Ricardo Soavinski.

Goiânia tem 99% da po-
pulação atendida com água 
tratada e apresenta os me-
nores índices de perdas de 
água do Brasil, com 18,7%. 
“Será uma obra primorosa 
e de grande impacto posi-
tivo para nossa população. 

Cumprem com eficiência o 
que prevê o contrato de es-
tabilidade com a Prefeitura 
de Goiânia”, completou o 
prefeito Rogério Cruz.

O Sistema de Linhões 
é constituído por uma 
adutora principal, de cer-
ca de um metro de diâ-
metro, com ramificações, 
para levar água a centros 
de reservação e anéis de 
distribuição, até as redes e 
ligações nos imóveis. Para 
percorrer este trajeto, con-
ta ainda com boosters, que 
são unidades de bombea-

mento de água para ven-
cer a gravidade. A função 
deste complexo é levar 
água do Reservatório do 
Ribeirão João Leite para a 
Região Metropolitana de 
Goiânia. Os linhões têm 
a função de otimização, 
transportam mais água, 
em menos tempo, e am-
pliam o número da popu-
lação atendida com água 
tratada. A obra é feita em 
etapas e os trechos que já 
foram executados contri-
buem para a estabilidade 
do abastecimento.

duplicação da adutora etag/Senac 
e Lote 1 do Linhão Gyn-apa somam 
investimentos de r$ 68 milhões
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Caiado, ao lado do prefeito Rogério Cruz, lança duplicação da adutora Etag/Senac e obras do Lote 1 do Linhão Goiânia-Aparecida

aParecida de goiânia

Secretaria de Desenvolvimento e Inovação expõe novas tecnologias e 
oferece vagas para cursos gratuitos durante Mutirão Governo de Goiás

Durante a terceira edição 
do Mutirão Governo de 
Goiás, marcada para sába-
do e domingo (12 e 13/03), 
no estacionamento do 
Shopping Portal Sul, na di-
visa entre a capital e Apa-
recida de Goiânia, serão 
oferecidas pela Secretaria 
de Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi) mais de 2 mil 
vagas em cursos gratuitos 
ligados, principalmente, à 
área de tecnologia. Os vi-
sitantes poderão conhecer 
ainda as exposições sobre 
tecnologia, inovação, reci-
clagem e e-lixo (descar-
te de eletroeletrônicos), 

além de entender sobre o 
funcionamento de equipa-
mentos como impressora 
3D, drones e robôs lego.

Os que estão à procura 
de uma colocação, ou reco-
locação, no mercado de tra-
balho poderão se inscrever 
em cursos para áreas com 
alta demanda de vagas de 
emprego. A Escola do Fu-
turo de Goiás irá disponibi-
lizar vagas para cursos de 
capacitação e qualificação 
gratuitos nas áreas de tec-
nologia, marketing digital e 
gestão de negócios. 

Também serão realiza-
das, no estande da Sedi, 

inscrições para cursos de 
informática básica, manu-
tenção de computadores 
e robótica, oferecidos pelo 
Programa Sukatech do Go-
verno de Goiás.

Para jovens de 12 a 20 
anos, serão ofertados cur-
sos de iniciação à robótica, 
que serão realizados nos 
Laboratórios Include, par-
ceria do Governo de Goiás 
com o Instituto Campus 
Party. São 1.950 vagas para 
as 26 unidades espalhadas 
em 23 municípios goia-
nos. O curso é gratuito e 
abrange conhecimentos 
como mecânica, progra-

mação e sensores. 

Sustentabilidade 
e Diversão

Com o objetivo de 
chamar a atenção para a 
importância do descarte 
responsável de equipa-
mentos eletroeletrônicos 
e divulgar os cursos pro-
movidos pelo Programa 
Sukatech, a Sedi promo-
verá uma gincana solidá-
ria, com a arrecadação de 
descartes eletroeletrôni-
cos, e quem doar concor-
rerá a um computador de 
mesa recondicionado. 
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Governo de Goiás oferecerá mais de 2 mil vagas para cursos gratuitos

Impressora 3d, robôs de lego, drones, cabine de fotografia digital e óculos 
de realidade aumentada, além de oficina de grafite, estão entre atrações. 
Inscrições para cursos de capacitação também serão disponibilizadas à população
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gestão pública

Rogério Cruz assina Termo de Cooperação Técnica para 
implementação do Programa de Compliance Público

o prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz, 
assinou, nesta 

quinta-feira (10/03), Ter-
mo de Cooperação Téc-
nica para implementação 
do Programa de Com-
pliance Público Municipal 
de Goiás, no auditório do 
Sebrae, Setor Bueno. O 
acordo com o Governo de 
Goiás, por meio da Con-
troladoria Geral do Esta-
do (CGE), tem como obje-
tivo auxiliar municípios 
na adoção de boas práti-
cas de gestão pública.

“Nosso objetivo é tra-
balhar com seriedade e 
transparência, para que 
o goianiense tenha sem-
pre acesso aos melhores 
serviços por parte da 
Prefeitura de Goiânia”, 
assegura Rogério Cruz.

“Esse programa vem 

para nos dar seguran-
ça, para que possamos 
compreender e garantir 
o cumprimento das nos-
sas leis, principalmen-
te aquelas que dizem 
respeito às obras e aos 
tipos de contrato da ad-
ministração”, observa o 
prefeito Rogério Cruz.

Para o prefeito, esse 
tipo de intercâmbio é fun-
damental para alcançar 
resultados com políticas 
públicas e transparência, 
sempre tendo em vista o 
interesse dos cidadãos.

O programa será rea-
lizado em parceria com 
o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de 
Goiás (TCM-GO), Agência 
Estadual de Fomento de 
Goiás (GoiásFomento) 
e Federação Goiana de 
Municípios (FGM).

O controlador-geral do 
Estado, Henrique Ziller, 
afirma que, a partir dos 
resultados positivos do 
compliance estadual, o 
órgão aceitou o desafio 
apresentado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado 
para replicar nos municí-
pios as boas práticas que 
causam impacto no Poder 
Executivo goiano.

“Com o Programa de 
Compliance Público Mu-
nicipal, nosso objetivo 

é fornecer aos gestores 
participantes ferramen-
tas e metodologias já tes-
tadas que possibilitem a 
implantação de ações de 
impacto nos eixos estru-
turantes do projeto”, diz 
Henrique Ziller.

O objetivo é estabele-
cer um conjunto de pro-
cedimentos e estruturas 
destinados a assegurar a 
conformidade dos atos de 
gestão com padrões mo-
rais e legais, bem como 

garantir o alcance dos re-
sultados das políticas pú-
blicas e a satisfação dos 
cidadãos, fomentando a 
ética, o governo aberto e 
a gestão de riscos.

A iniciativa busca, 
ainda, fomentar a trans-
parência dos atos admi-
nistrativos, a resolução 
consensual de conflitos 
em processos discipli-
nares, combater a cor-
rupção, responsabilizar 
agentes públicos e em-

presas privadas envolvi-
dos em irregularidades.

A Controladoria Geral 
do Município (CGM) é o 
órgão a receber o projeto 
e expandir, como multi-
plicador, as boas práticas 
para as secretarias da 
Prefeitura de Goiânia.

Após a assinatura do 
termo de cooperação, Goi-
ânia instituirá o Programa 
de Compliance Público 
Municipal por meio de de-
creto ou lei promulgada.

acordo com o Governo de Goiás, 
por meio da Controladoria Geral do 
estado (CGe), tem como objetivo 
auxiliar municípios na adoção de boas 
práticas de gestão pública. “Nosso 
objetivo é trabalhar com seriedade e 
transparência, para que o goianiense 
tenha sempre acesso aos melhores 
serviços”, afirma o prefeito
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O prefeito Rogério Cruz durante assinatura de Termo de Cooperação Técnica para implementação do Programa de Compliance 
Público Municipal de Goiás: “Iniciativa vem para nos dar segurança, para que possamos compreender e garantir o cumprimento 
das nossas leis, principalmente aquelas que dizem respeito às obras e aos tipos de contrato da administração” 

recesso

E a Tribo deu um tempo...
O açaí era o ponto de par-
tida. E o local virou ponto 
de encontro de várias tri-
bos da cidade. Lá se foram 
quase 25 anos, colecionan-
do histórias pessoais dos 
frequentadores e firmando 
uma marca conhecida. A Tri-
bo deu um tempo e fechou 
suas portas no mês passado. 
É definitivo? Talvez. O tem-
po, mais uma vez, vai dizer.

As tribos - O início foi 
como Tribo do Açaí. O fruto 
energético era muito bem 
aceito em alguns grupos e 
ganhou o seu espaço na ci-
dade. A casa foi ficando co-
nhecida e atraindo as tribos 
que se identificavam com 
a proposta. Veio a tribo do 
pedal, a tribo do rock, a tri-
bo dos motociclistas, tribos 
que buscavam uma forma 

diferente de encarar a vida. 
A Tribo passou a fazer 

mais do que açaí. Vieram os 
sucos, as saladas, os sandu-
íches, o restaurante... Virou 
point, realizando eventos, 
fechando literalmente rua, 
patrocinando e venden-
do ingressos para eventos 
artísticos ligados às suas 
tribos.  A Tribo crescia e se 
multiplicava. 

Pandemia - Aí, veio a 
pandemia e seus desafios. 
Colocou em xeque o futuro 
da Tribo. Os meses de fe-
chamento e as mudanças 
geradas no período trouxe-
ram novos desafios e uma 
realidade cruel para a so-
brevivência da Tribo, como 
empreendimento. A decisão 
foi fechar as portas, para re-
pensar a Tribo, seu negócio, 

seus clientes e sua turma. 
Não foi uma decisão fácil. 

Já são inúmeros os pedidos 
para que a Tribo volte atrás. 
O momento é de muita refle-
xão para melhor atender às 
tribos. Pode voltar? Sim, em 
outra forma, com outras fer-
ramentas e agregando novas 
tribos. Por enquanto, a Tribo 
dá um tempo, guardando 
as boas histórias de pessoas 
que se encontraram no jeito 
de ser da Tribo, que geraram 
casamentos, shows, negó-
cios, filhos e boas risadas. 
A Tribo já está cravada na 
história de Goiânia. A ideia 
já se multiplicou por várias 
cidades no país. O momento 
é de dar um tempo. Para que 
a Tribo possa voltar um dia. 
Com mais força e a qualidade 
que marcou a sua história.  
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O local virou ponto de encontro de várias tribos da cidade

O início foi difícil, com estrutura pequena e a aposta no futuro
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Fator X
malbec, marca de perfumaria do Boticário, 

acaba de ganhar um novo integrante em seu 
portfólio: malbec X, um amadeirado mais 

encorpado e oriental. Feito para ser a versão 
mais sensual da linha, a novidade conta com uma 

combinação de âmbar com patchouli, aliados ao 
Fator X, um ingrediente exclusivo e secreto que 

comprovadamente desperta o desejo sexual e 
aumenta o poder da atração.

rodas de bordado
encontros mensais promovidos pela Cooperativa 

Bordana incentivam o aprendizado, arte e 
conexão entre as pessoas. a roda de Bordado 

deste mês das mulheres, será no sábado, dia 
12, às 15h, no Espaço Experiência que fica piso 3 
do Shopping Bougainville, e terá a participação 

especial da estilista especializada em moda 
consciente, Su Martins. As oficinas, com limite de 

10 pessoas, terão duração de 2h e os ingressos 
custam 60 reais, sendo que o participante ganha 

kit completo de bordado. o evento também 
conta com a parceria da The Cookies and 

Brownies, que fornecerá lanche, e da Fiolaser 
SPa, que disponibilizará uma quick massage para 

as participantes.

convenção comercial
 o Sistema Hapvida está presente em todo o 

Brasil, por isso, pela primeira vez, realizou a 
tradicional Convenção Comercial em São Paulo, 
no dia 8 de março. esta foi a primeira de 2022 e 
teve como tema “essa é a meta: Crescer”. ainda 
por conta da pandemia, mais uma vez, o evento 

foi realizado de forma virtual, e contou com a 
participação de executivos da Companhia, das 
áreas Comercial empresarial e varejo, adesão, 

Hapvida+odonto, Licitações, marketing e 
relacionamento. a convenção comercial tem o 

objetivo de debater estratégias de negócios para 
o novo semestre e celebrar as conquistas obtidas.

aniversário bretas
o Bretas faz 68 anos neste mês de março e quem 

ganha é o cliente.  a promoção “aniversário 
Bretas” vai sortear vales-compras, produtos e 

até um ano de supermercado grátis. São mais de 
r$ 420 mil em prêmios. Todos os dias os clientes 
podem ganhar prêmios estourando os balões da 

sorte no aplicativo da rede. São r$ 287,5 mil 
em vales-compras nos balões nos valores de 

R$ 25, R$ 50, R$100, R$ 300 e R$ 500, além de 
2,5 mil batatas tubo Bretas, 2,5 mil biscoitos 

de polvilho Bretas, 2,5 mil misturas para bolo 
Bretas, 2,5 mil biscoitos rosquinha Bretas 2,5 

mil sucos de uva Bretas e 125 panelas elétricas 
mondial. e no sorteio final é a hora do prêmio 
principal. dez sortudos vão ganhar um ano de 

supermercado grátis. 
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Aniversário - 
a empresária e 
jornalista alessandra 
Câmara comemorou 
seu aniversário na 
última quarta-feira, 
9 de marçoe recebeu 
os amigos  Leticia 
Paes Lemes, rafael 
mendonça, alessandra 
Câmara e Benício 
Calaça. o bar teve 
assinatura do barman 
Benício Calaça, do 
Zimbro Cocktails & Co 
e a decoração foi de 
mauro Camilo.

Stand up - Um dos principais pilares da 
comédia Stand Up Comedy do Brasil, o 
humorista Thiago Ventura está no hall 
dos shows mais requisitados do mercado. 
Com um carisma popular e uma linguagem 
moderna, ele encantou o público com suas 
histórias de quebrada. Com seu show, o 
‘modo efetivo’, ele chega a Goiás no início 
de abril, no dia 1º, sexta-feira, às 20h, no 
Teatro São Francisco em anápolis. Já no dia 
2 de abril, sábado, às 19h (sessão esgotada), 
às 21h (sessão esgotada) e às 23h (2ª sessão 
extra), no Teatro madre esperança.

Clínica - a empresária e cirurgiã-dentista, renata 
espindola, inaugura sua mais nova clínica, a VoN Clinic, no 
dia 22 de março, com localização no Setor Bueno. a equipe, 
que já é referência em Lentes de Contato Naturais, oferecerá 
tratamentos em todas as áreas da odontologia. além disso, 
o espaço possui uma bela e confortável estrutura, com salas 
climatizadas e espaços separados para os atendimentos 
necessários. Quem assina a arquitetura do ambiente é a 
arquiteta Luísa azevedo.

Empreendedorismo - o maior evento de 
empreendedorismo acontece no próximo final de 
semana (11, 12 e 13 de março) em Goiânia. Com o 
tema “Catedral Business: Visão, inspiração e ação”, 
o evento é destinado a empresários, estudantes, 
investidores e aos que têm interesse em 
empreender ou aperfeiçoar seu empreendimento. 
a empresária e sócia do restaurante Paris 6 - 
Goiânia, andréa aprígio, será uma das palestrantes 
convidadas, e contará sobre sua experiência no 
mundo do empreendedorismo. 
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safra 2021/2022

Com 30 milhões de toneladas, Goiás terá 
novo recorde na produção de grãos

revisão da estimativa 
da produção de grãos 
na safra 2021/2022 

aponta que Goiás deverá 
ultrapassar a marca de 30 
milhões de toneladas, al-
cançando novo recorde. Os 
números foram divulgados 
nesta quinta-feira (10/03), 
no 6º Levantamento da 
Safra 2021/22, realizado 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Co-
nab). A previsão (30,159 
milhões de toneladas, no 
total) vai ao encontro da 
estimativa idealizada pelo 
governador Ronaldo Caia-
do, na abertura da colheita 
da safra de soja, realizada 
no último mês, em Catalão. 
“Vamos arregaçar as man-
gas, pois queremos chegar 
a 30 milhões de toneladas 
de grãos. Tenham a convic-
ção de que nós teremos a 
maior safra”, projetou o go-
vernador à época.

Caso confirmada a esti-
mativa da Conab, Goiás de-
verá registrar aumento de 
22,6% em relação à safra 
2020/2021, que foi de 24,6 

milhões de toneladas de 
grãos, e se aproximar do 
segundo maior produtor 
nacional, o Paraná, cuja es-
timativa de produção é de 
32,5 milhões de toneladas.

De acordo com o titular 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), 
Tiago Mendonça, a revisão 
feita pela Conab que esti-
ma a produção idealizada 
pelo Governo de Goiás é 
resultado de uma série de 
fatores, que incluem a par-
ticipação do Estado ofer-
tando crédito e dinamizan-
do o campo, com a entrega 
de máquinas e políticas 
públicas voltadas ao setor. 

“Temos trabalhado com 
o Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste (FCO), por 
exemplo, ofertando crédito 
aos produtores. E os inves-
timentos na produção de 
grãos sempre se destacam 
entre as propostas apro-
vadas”, avalia o secretário. 
“Além disso, em outra frente, 
o Governo de Goiás, em par-
ceria com a bancada federal, 

já entregou mais de 740 
máquinas às prefeituras 
no interior, por meio do 
programa Mecaniza Cam-
po, contribuindo para a 
manutenção das estradas 
vicinais e melhorando as 
condições de escoamen-
to dessa produção. Todos 
esses fatores contribuem 
para elevar a produção”, 
disse o chefe da Seapa.

Culturas
O maior destaque se 

dá em relação à produ-

ção de soja e de milho 
segunda safra – cujo 
plantio segue após a co-
lheita da soja. A expec-
tativa da Conab é de au-
mento da área plantada, 
produção e produtivida-
de nas duas culturas.

A soja deverá ter au-
mento de 10,2% na produ-
ção, passando de 14,5 mi-
lhões de toneladas (safra 
20/21) para 16 milhões de 
toneladas (safra 21/22). A 
área plantada é estimada 
em 4 milhões de hectares 

(aumento de 2,2%) e a pro-
dutividade esperada em 
3,9 mil quilos por hectare.

Mais crescimento
Também foi divulgado 

nesta quinta, o Levanta-
mento Sistemático da Pro-
dução Agrícola (LSPA), do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
cuja atualização aponta 
destaque para culturas 
como cana-de-açúcar, café 
arábica e uva. A produção 
de cana-de-açúcar deve 

ser de 75 milhões de tone-
ladas (aumento de 3,4%), 
enquanto a de café é es-
timada em 17,1 mil tone-
ladas (aumento de 4,8%) e 
de uva em 1,7 mil tonela-
das (aumento de 13,3%). O 
tomate, importante produ-
to da pauta agrícola goia-
na, também tem produção 
com números expressivos 
e deve alcançar o total de 
971,4 mil toneladas, se fir-
mando novamente como 
primeiro lugar no ranking 
nacional da produção.

Número vai ao encontro da projeção 
feita pelo governador ronaldo Caiado 
na abertura da safra da soja no mês 

 E
ni

o 
Ta

va
re

s e
 S

ec
om

Goiás terá novo recorde na produção de grãos na safra 2021/2022 com uma produção de mais de 30 milhões de toneladas 

habitação

Agehab entrega 900 apartamentos durante Mutirão Governo de Goiás

O Governo de Goiás en-
trega, por meio da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), diversos benefí-
cios habitacionais na ter-
ceira edição do Mutirão 
Governo de Goiás, entre 
eles 900 apartamentos 
finalizados em Aparecida 
de Goiânia na atual ges-
tão. O evento será realiza-
do neste sábado (12/03) 
e no domingo (13/03) na 
Região Sudoeste, às mar-
gens da GO-040, entre 
Goiânia e Aparecida. Mas 
os serviços de habitação 

não terminam aí. Serão 
entregues ainda 1.000 
cartões do Aluguel Social 
e realizados 230 atendi-
mentos de regularização 
fundiária com escrituras.

O presidente da 
Agehab, Pedro Sales, des-
taca que a retomada dos 
mutirões traz novo fôle-
go para a população de 
Goiás e para as equipes 
do governo estadual, que 
se empenham em levar o 
melhor serviço à popula-
ção. “A Agehab está pron-
ta para, junto com todas 

as secretarias, oferecer os 
serviços que a população 
precisa. Retomamos os 
mutirões de forma segura 
e vamos levar o governo 
para perto da população. 
Isso com a excelência de 
atendimento determina-
da pelo governador Ro-
naldo Caiado – no nosso 

caso com escrituras, Alu-
guel Social e entrega de 
moradias”, salienta.

As moradias construí-
das na região da Chácara 
São Pedro são um exem-
plo do cuidado do Governo 
de Goiás com a habitação. 
Os 900 apartamentos, divi-
didos em três módulos, re-

ceberam do Estado R$ 4,5 
milhões de investimentos 
em recursos do programa 
Pra Ter Onde Morar – Cré-
dito Parceria. Isso deu fim a 
uma paralisação das obras 
que perdurava desde 2018. 
Proposto inicialmente com 
recursos federais, do anti-
go Fundo de Desenvolvi-
mento Social (FDS), o em-
preendimento iniciado em 
2013 acabou não concluí-
do devido à defasagem de 
valores. A entrada do apor-
te estadual possibilitou a 
conclusão dos trabalhos. 

Os investimentos totais 
somam mais de R$ 35 mi-
lhões, contando também 
as contrapartidas federais, 
nos três módulos do em-
preendimento – os Resi-
denciais Sebastião Vieira, 
Maria Gerviz e Rômulo 
Gonçalves. Cada um dos 
residenciais é composto 
de 300 apartamentos, to-

talizando 900 distribuídos 
entre 75 torres. O investi-
mento estadual foi de R$ 5 
mil por unidade, por meio 
de crédito outorgado de 
ICMS, conforme o meca-
nismo da modalidade Cré-
dito Parceria.

Aluguel Social
Já a modalidade Pra 

Ter Onde Morar – Aluguel 
Social, criada no final de 
novembro, beneficia mais 
uma vez Aparecida de 
Goiânia no Mutirão. Na se-
gunda edição do evento, 
realizada em dezembro de 
2021, foram entregues 500 
cartões para a população 
aparecidense. Agora serão 
1.000 famílias somadas ao 
primeiro grupo. O benefí-
cio oferece auxílio mensal 
de R$ 350, por 18 meses, 
para famílias em vulne-
rabilidade financeira que 
não têm moradia própria.
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Imagem aérea dos módulos habitacionais na região da Chacára São 
Pedro, em Aparecida: unidades serão entregues durante Mutirão 

além das moradias, divididas em três 
módulos na região da Chácara São Pedro, 
em aparecida de Goiânia, serão distribuídos 
mais 1.000 cartões do aluguel Social para 
beneficiários aparecidenses. Famílias também 
recebem ou assinam 230 escrituras
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economia

Governo estudará subsídio para 
o diesel se guerra se prolongar

o governo pode estu-
dar a criação de um 
subsídio direto ao 

diesel caso a guerra entre 
Rússia e Ucrânia se pro-
longue, disse ontem (10) 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Acompa-
nhado do ministro de Mi-
nas e Energia, Bento Albu-
querque, Guedes disse que 
o corte de impostos apro-
vado hoje pelo Senado 
ajudará a segurar o impac-
to da guerra entre Rússia e 
Ucrânia neste momento.

“Vamos nos mover de 
acordo com a situação. Se 
isso [a guerra entre Rússia 
e Ucrânia] se resolver em 
30 ou 60 dias, a crise esta-
rá mais ou menos endere-
çada. Agora, vai que isso se 
precipita e vira uma esca-
lada. Aí sim, você começa a 
pensar em subsídio para 
o diesel”, disse Guedes, 
após uma reunião com o 
ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, 
fora da agenda.

Na avaliação do minis-

tro, a aprovação do projeto 
de lei complementar que 
corta tributos sobre os 
combustíveis é suficiente 
para amenizar o impacto 
do conflito sobre as bom-
bas. “Por enquanto, a ideia 
é o seguinte. O primeiro 
choque foi absorvido. Ago-
ra vamos observar e nos 
mover de acordo com a 
situação”, comentou.

Petrobras
Tanto Guedes como o 

ministro de Minas e Ener-
gia negaram qualquer 

intenção de mudar a po-
lítica de preços da Petro-
bras, que hoje anunciou 
aumento de 18,77% para 
a gasolina, 16% para o gás 
de cozinha e 24% para o 
diesel nas refinarias. “O re-
ajuste que houve hoje na 
Petrobras é um procedi-
mento da própria empresa. 
Desde a lei do Petróleo, o 
mercado é livre. Foi o que 
aconteceu hoje”, justificou 
Bento Albuquerque.

Projetos de lei
Hoje, o Senado aprovou 

um projeto de lei com-
plementar que zera, até 
o fim do ano, o Programa 
de Integração Social (PIS) 
e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins) sobre 
o diesel, o gás de cozinha 
e o querosene de aviação. 
O texto também muda a 
forma de cobrança do Im-
posto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) sobre gasolina, 
etanol, diesel, biodiesel, 
gás de cozinha e quero-
sene de aviação.

Os senadores também 
aprovaram um projeto de 
lei que cria um fundo para 
compensar altas extremas 
dos preços dos combus-
tíveis, formado por divi-
dendos da Petrobras à 
União, excesso de arre-
cadação e outros ativos 
financeiros do governo. 
Guedes disse que a utili-
zação desse mecanismo, 
por enquanto, não está 
nos planos do governo.

Um terceiro mecanis-
mo para segurar a alta 
do preço dos combustí-

veis seria a criação de um 
subsídio direto custeado 
pelo Tesouro Nacional às 
refinarias, com recursos 
do Orçamento. A medida 
tem impacto duplo sobre 
as contas públicas porque 
aumenta o déficit primário 
(resultado negativo das 
contas do governo sem os 
juros da dívida pública) e, 
dependendo do volume a 
ser gasto, comprometeria 
o teto federal de gastos. 
Essa ferramenta foi usa-
da em 2018, após a greve 
dos caminhoneiros.

Para ministro, por 
enquanto, corte 
de impostos 
amortecerá 
preços
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“Vamos nos mover de acordo com a situação. Se isso [a guerra entre Rússia e Ucrânia] se resolver em 30 ou 60 dias, a crise estará mais ou menos endereçada”, disse Guedes

educação

Hoje é o último dia para inscrição no Fies

Terminam nesta sexta-fei-
ra(11) as inscrições para o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) do pri-
meiro semestre de 2022 
. Os interessados devem 
acessar o Portal Único de 
Acesso ao Ensino Superior. 
O resultado dos pré-sele-
cionados será divulgado 
no dia 15 de março.

Vagas
Desta vez foram ofe-

recidas 66.555 mil va-
gas a estudantes que 

realizaram o Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem), a partir da edi-
ção de 2010. Os candi-
datos também precisam 
ter alcançado média mí-
nima de 450 pontos no 
exame e nota superior a 
zero na redação.

Para se inscrever no 
Fies, os candidatos preci-
sam fazer o cadastro no 
Portal Único. O acesso é 
feito por meio de login no 
portal Gov.br. Quem não 
tem conta no portal pode 
cadastrar uma, a partir 
daí, o acesso é imediato. 
No momento da inscrição, 
o concorrente pode es-
colher até três opções de 
cursos de graduação den-
tre aqueles disponíveis no 
grupo de preferência.

Cronograma

Pelo cronograma do 
Fies, a complementação 
das informações, dos 
pré-selecionados em 
chamada única, será re-
alizada no período de 16 
a 18 de março e a lista 
de espera vai de 16 de 
março a 28 de abril.

Fies
O Fies é um programa 

do Ministério da Educação 
(MEC) que concede finan-
ciamento a estudantes de 
cursos superiores ofere-
cidos por instituições de 
educação superior priva-
das inscritas. Para integrar 
o programa essas institui-
ções precisam ter avalia-
ção positiva nos processos 
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Para se inscrever no Fies, os candidatos precisam fazer o cadastro no Portal Único

a lista dos pré-
selecionados será 
divulgada no dia 
15 de março
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invasão da ucrânia

Atletas ucranianos apelam por paz 
durante Paralimpíada de Inverno

atletas e autorida-
des ucranianas 
fizeram um apelo 

pela paz durante os Jogos 
Paralímpicos de Inverno 
de Pequim nesta quinta-
-feira (10), mostrando 
uma faixa, observando 

um minuto de silêncio e 
pedindo o fim da guerra 
desencadeada pela inva-
são russa de seu país.

Liderada pelo presi-
dente do comitê para-
límpico nacional, Valerii 
Sushkevych, toda a de-

legação de 20 membros 
levantou uma mensa-
gem de “paz para todos”, 
acompanhada de pu-
nhos erguidos.

“Este minuto é sobre 
milhares de pessoas, in-
cluindo crianças e outras 
pessoas com deficiência, 
na Ucrânia”, disse Sushke-
vych. “Se a humanidade 
é civilizada, então esta 
guerra precisa ser inter-

rompida. Pessoas, mulhe-
res e crianças merecem 
viver, não morrer.”

O técnico Andriy Nes-
terenko afirmou que 
muitas cidades foram 
destruídas e acrescen-
tou que sete membros 
da equipe são da cidade 
de Kharkiv, que está si-
tiada pelas forças russas.

“Os russos bombarde-
aram muitos hospitais e 

escolas... precisamos de 
seu apoio hoje, não mais 
tarde. Pessoas que atacam 
áreas civis não podem ser 
humanas... pedimos gen-
tilmente um céu seguro 
sobre a Ucrânia.”

A Rússia chama sua 
ação na Ucrânia de “opera-
ção especial” e nega dispa-
rar contra civis.

A Ucrânia está tendo 
bom desempenho nos Jo-

gos Paralímpicos, apesar 
de quase não chegar à 
capital chinesa por causa 
da guerra, conquistando 
seis medalhas de ouro e 
ficando em terceiro lugar 
na tabela, atrás da anfitriã 
China e do Canadá.

Equipes da Rússia e de 
Belarus, cujo território tem 
sido usado pelas forças 
russas, não foram autoriza-
das a participar dos Jogos.

delegação com 20 integrantes pediu 
fim da guerra após invasão russa

Th
om

as
 Lo

ve
lo

ck
/O

IS
/IO

C

Toda a delegação de 20 membros levan-
tou uma mensagem de “paz para todos”, 
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