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3º mutirão governo de goiás

novo recorde com 120 mil atendimentos
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assembleia legislativa

Servidores aprovam trabalho na nova sede

Na quinta-feira, 3, 
dando início aos 
trabalhos no Palá-

cio Maguito Vilela, nova 
sede da Assembleia Le-
gislativa do Estado de 
Goiás (Alego), foi realiza-
da a primeira sessão ordi-
nária de 2022. Após uma 
semana de portas abertas 
à sociedade goiana, servi-
dores, que diariamente 
utilizam as instalações 
do Parlamento goiano, 
fazem um balanço das 
impressões e das mudan-
ças que por anos foram 
aguardadas e que, agora, 
se revelam com a entrega 
do novo prédio, localiza-
do no Park Lozandes, re-
gião Leste de Goiânia. 

Em entrevista à Agên-
cia de Notícias da Assem-
bleia, Sandra Ferreira de 
Miranda, assessora par-
lamentar, no gabinete da 
deputada Lêda Borges 
(PSDB), e que trabalha na 
casa há sete anos, desta-
ca que a impressão que 
fica nessa primeira se-
mana de atividades é de 
que o trabalho parlamen-
tar poderá ser mais bem 
desempenhado com as 
possibilidades que a nova 
instalação proporciona. 
“É certo que ainda esta-
mos adequando a casa, 
organizando os espaços e 

arquivos, mas é inegável 
o quanto essa nova es-
trutura nos possibilita um 
melhor apoio ao trabalho 
do deputado”, pontua. 

Como exemplo das me-
lhorias inicialmente desta-
cadas por Sandra Miranda, 
está a possibilidade de re-
cepcionar melhor os visi-
tantes da Alego para aten-
dimento nos gabinetes. 

“Na chegada, as pessoas 
já contam com um amplo 
estacionamento, a locali-
zação também é de fácil 
acesso, temos mais espa-
ço nos gabinetes, salas 
de reuniões, enfim, está 
tudo planejado para que 
possamos oferecer ao 
cidadão o atendimento 
que merecem. Estamos 
muito felizes com a fun-

cionalidade que a nova 
sede nos dá”, destaca. 

Tânia Emos, da Policia 
Legislativa e funcionária 
da Alego há oito anos, 
diz que, em sua função, a 
evolução é evidente, prin-
cipalmente em relação à 
possibilidade de poder 
organizar e coordenar 
melhor os protocolos de 
segurança da Alego. “Aqui 

temos uma disposição 
melhor planejada dos 
espaços e, com isso, po-
demos igualmente atuar 
com mais organização. 
Estou muito feliz em es-
tar presente neste novo 
ambiente de trabalho e 
percebo que os demais 
colegas compartilham da 
mesma opinião. O clima 
aqui é de contentamento.” 

Para Jardel Henrique 
Coutinho, chefe da Se-
cretaria de Cerimonial, 
ganho de espaço e priva-
cidade para execução dos 
trabalhos são os desta-
ques mais relevantes na 
sua área. “Nesses primei-
ros dias de trabalho no 
novo prédio posso afirmar 
que as impressões que 
ficam são as melhores 
possíveis. Sem desprezar 
o Palácio Alfredo Nasser, 
que fica para a história, 
afirmo com toda minha 
experiência na Casa que 
estou apaixonado pelo 
Palácio Maguito Vilela.” 

Em relação à possibi-
lidade de sediar eventos 
como audiências públicas, 
sessões solenes, posses, 
entre outros, Jardel Couti-
nho ressalta que a Casa se 
eleva a uma nova dimen-
são. “Um ponto principal 
e que tínhamos grande 
dificuldade na sede an-
terior era em relação a 
estacionamentos. Nossos 
convidados, que chegam 
à Assembleia Legislativa, 
demandam uma quantida-
de de vagas as quais não 
conseguíamos suprir no 
Palácio Alfredo Nasser. Nas 
novas instalações, além do 
acesso fácil, temos quase 
mil vagas planejadas para 
receber os visitantes.” 

os servidores, que utilizaram nos primeiros dias as instalações da nova sede da assembleia Legislativa, dão suas impressões 
sobre como é trabalhar no Palácio maguito Vilela. eles destacam a estrutura moderna, melhor espaço e tecnologia que facilita 

o desempenho das atividades. Para os visitantes, ressaltam o fácil acesso e o número de vagas de estacionamento
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Após uma semana de portas abertas, servidores fazem um balanço das impressões e das mudanças que por anos foram aguardadas

O Plenário da Assembleia 
Legislativa de Goiás apro-
vou, com 40 votos favorá-
veis e nenhum contrário, 
o Decreto Legislativo de 
nº 6089/21, que indica o 
nome do deputado Hum-
berto Aidar (MDB) para o 
cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM-GO) na 
vaga resultante da apo-

sentadoria do conselheiro 
Nilo Resende. Com a saída 
iminente de Aidar, vai assu-
mir o posto de deputado 
estadual, nos próximos 
dias, o primeiro suplen-
te da coligação emede-
bista, Max Menezes.

Max Santos de Menezes 
nasceu em 17/09/1981 em 
Goiânia e é formado em 
engenharia civil pela PUC-

-GO. Na eleição de 2018 
ele obteve 30.389 votos 
para deputado estadual e 
ficou na primeira suplên-
cia da chapa proporcio-
nal MDB-PRB. Com base 
em Aparecida de Goiânia, 
desde janeiro de 2017, é 
titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
da Prefeitura de Aparecida. 
Max também foi secretário 

de Infraestrutura do Go-
verno do ex-prefeito de 
Aparecida José Macedo 
(PSDB), de 2005 a 2007.

De janeiro de 2009 a 
dezembro de 2012, Max 
foi vereador em Aparecida, 
eleito pelo PL com 4.093 
votos nas eleições de 
2008. Até março de 2018 
ele estava no PSD e desde 
então está filiado ao MDB.
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Max Santos de Menezes é formado em engenharia civil pela PUC-GO
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Max Menezes vai assumir vaga na Alego com saída de 
Humberto Aidar para o Tribunal de Contas dos Municípios
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ações e números
A população que passou 

pelo mutirão teve acesso a 
uma infinidade de serviços. 
Estima-se que mais de 3 
mil pessoas foram atendi-
das no estande da Secre-
taria Estadual da Saúde 
(SES). Para se ter uma ideia, 
quase mil tomaram a vaci-
na contra a Covid-19; 84 
fizeram eletrocardiogra-
ma; 34, ultrassom; e 154 
doaram sangue. Já a Orga-
nização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) entregou 
878 benefícios, entre ca-
deiras de rodas (padrão 
e higiênica), muletas, an-

dadores, colchão caixa de 
ovo, fraldas descartáveis 
geriátricas e infantis, lei-
te para crianças, e enxo-
vais de bebês. 

A Agência Goiana de 
Habitação (Agehab) con-
vocou mil famílias para 
distribuir o cartão do 
programa Pra Ter Onde 
Morar - Aluguel Social, e, 
na área de regularização 
fundiária, ofereceu aten-
dimento para entrega ou 
coleta de assinatura de 
230 escrituras. A Secreta-
ria de Estado de Desen-
volvimento Social (Seds) 

entregou 1,5 mil car-
tões do programa Mães 
de Goiás e realizou 190 
atendimentos de registro 
civil (como casamento 
e averbação), 20 para a 
confecção de carteirinha 
do autista, 17 para passe 
livre com deficiência, e 16 
para passaporte do idoso. 

Na área de tecnologia, 
68 pessoas aproveita-
ram a oportunidade para 
se inscrever nos cursos 
dos Laboratórios Include 
e, 60, nos do programa 
Sukatech, disponibiliza-
dos pela Secretaria de 

Estado de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi). 
O Departamento Esta-
dual de Trânsito de Goi-
ás (Detran-GO) totalizou 
339 atendimentos, sendo 
mais de 200 referentes à 
CNH Social. 

Já a Prefeitura  de Goi-
ânia, parceira do evento, 
contabilizou cerca de 4 
mil atendimentos, entre 
distribuição de mudas 
de árvores, consultas pet 
e outros serviços. Quase 
900 carteiras de identi-
dade foram expedidas.     

Nome presente nos 

mutirões das gestões 
do ex-governador e ex-
-prefeito de Goiânia Iris 
Rezende, o hoje assessor 
especial da Governadoria 
Paulo Ortegal foi o res-
ponsável por apresentar 
o balanço numérico do 3° 
Mutirão Governo de Goi-
ás. Para ele, a passagem 
pela região Sudoeste foi 
“altamente positiva”. “Su-
cesso total. Vamos repetir 
esta mesma composição 
de harmonia com a pre-
feitura para que o número 
seja cada vez mais cres-
cente, atendendo nossa 

população mais carente e 
quem necessita tanto do 
trabalho do Estado como 
do município”, explicou. 

“As pessoas que já par-
ticiparam dos anteriores 
divulgam e isso mos-
tra a importância deste 
contato direto. Cada vez 
mais iremos nos aprimo-
rar. Este é o nosso papel. 
Não existe perfeição, 
mas existe a vontade e 
o engajamento para que, 
cada vez mais, possamos 
entregar melhores servi-
ços”, completou Adriano 
da Rocha Lima.

 serViços PúBlicos

Terceiro Mutirão Governo de Goiás bate 
novo recorde com 120 mil atendimentos

a 3ª edição do Mu-
tirão Governo de 
Goiás, realizada 

no estacionamento do 
Portal Sul Shopping, na 
rodovia GO-040, na re-
gião Sudoeste de Goiâ-
nia, foi concluída, neste 
domingo (13), com novo 
recorde de atendimentos 
à população da capital, 
de Aparecida de Goiânia, 
município limítrofe ao 

espaço do evento, além 
das demais cidades da 
Região Metropolitana. 
O número computado, 
em dois dias de evento, 
foi de aproximadamen-
te 120 mil.

“No sábado, tivemos 
recorde de público. Nes-
tes dois dias, quase 10% 
da população de Goiânia 
esteve aqui presente. A 
parceria com a prefei-

tura e a participação de 
outros poderes, verea-
dores, deputados, Defen-
soria Pública, mostra a 
importância da integra-
ção entre os diferen-
tes entes federados”, 
salientou o secretário-
-geral da Governadoria, 
Adriano da Rocha Lima, 
que representou o go-
vernador Ronaldo Caia-
do no evento. 

A marca de 120 mil 
atendimentos supera 
em 33,3% a então má-
xima histórica de 80 
mil, obtida na última 
edição, em dezembro de 
2021, em Aparecida. Um 
mês antes, na estreia 
dos mutirões do Esta-
do, batizada de Mutirão 
Iris Rezende Governo de 
Goiás e montada na re-
gião Noroeste da capital, 

em memória ao gestor 
e líder político que im-
plantou esta frente de 
trabalho governamental 
em Goiás, foram comple-
tadas 70 mil ações.

Prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz também 
esteve presente em todo 
o fim de semana do Mu-
tirão Governo de Goiás, 
ao lado da primeira-da-
ma do município, Thel-

ma Cruz. “É muito impor-
tante esta parceria dos 
poderes públicos muni-
cipal e estadual. Tem ge-
rado frutos e continuará 
gerando, com benefícios 
para nossa população. 
Fica aqui a nossa grati-
dão ao governador Ro-
naldo Caiado por este 
apoio. Juntos, continua-
remos para bem servir”, 
afirmou o prefeito. 

A ação governamental beneficia população na região Sudoeste de Goiânia. O número computado, em dois dias de 
evento, foi de aproximadamente 120 mil. Integrantes dos Poderes Executivos do Estado e do município ressaltam 

importância de trabalho integrado para levar ações à sociedade e números como sinônimo de sucesso
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3° Mutirão Governo de Goiás: com parceria da Prefeitura de Goiânia e novidades de serviços oferecidos à população, evento bate recorde de atendimentos, aproximadamente 120 mil em dois dias
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Goiânia lidera criação de empregos: 1º ano de gestão 
de Rogério Cruz tem saldo positivo de 35.871 vagas

Goiânia lidera no sal-
do da criação de em-
pregos no primeiro 

ano de gestão do prefeito 
Rogério Cruz, em 2021. A 
capital criou 35.871 va-
gas de trabalhos formais, 
enquanto Anápolis ge-
rou 7.529, e Aparecida de 
Goiânia 5.127 ocupações 
com a carteira assinada. 
Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged).
“O ano de 2021 foi de 

inúmeros desafios. A pan-
demia de Covid-19 afetou 
a economia de todo o país. 
Trabalhamos muito para 
salvar vidas e mitigar o 
efeito da crise sanitária na 
economia da capital”, afir-
ma prefeito Rogério Cruz. 
“Mesmo com todas as 
dificuldades do ano pas-
sado, conseguimos criar 

ambiente propício para 
geração de oportunida-
des e renda para nossa 
população”, avalia.

O número de novos em-
pregos em 2021 é superior 
à quantidade de vagas cria-
das em todo ano de 2019, 
antes do início da pande-
mia. Naquele ano, foram ge-
rados 21 mil novos postos 
de trabalho na capital.

“Foi um ano em que, 
mesmo com as restrições, 
conseguimos alcançar 
resultado positivo”, diz o 

prefeito. “A população 
tem uma participação 
enorme nesses números, 
porque trabalhou com 
consciência para colo-
car a comida na mesa de 
suas famílias”, destaca.

O secretário de Desen-
volvimento e Economia 
Criativa, Michel Magul, afir-
ma que “fomentamos a in-
clusão produtiva da nossa 
população. O emprego é 
a maneira mais segura, 
estável e satisfatória de 
superação da pobreza e da 

vulnerabilidade social”.

2022
O Cadastro Geral de Em-

pregados e Desempregados 
(Caged) também divulgou 
os dados do trabalho formal 
em janeiro de 2022. Goiânia 
lidera na geração de em-
prego. O saldo foi de 4.273 
novos trabalhadores com a 
carteira assinada, enquan-
to Aparecida de Goiânia 
obteve 1.149, e Anápolis 
888 novas vagas.

O levantamento ainda 

apontou que Goiânia é a se-
gunda capital do país com 
maior crescimento no saldo 
de trabalhadores registra-
dos no mês de janeiro de 
2022. Foram 25.437 admis-
sões contra 21.164 desliga-
mentos, o que gerou 4.273 
novas contratações formais.

Com isso, a capital teve 
acréscimo de 0,92%, em 
relação a dezembro de 
2021. Curitiba ficou com o 
primeiro lugar com cresci-
mento de 1,01% em rela-
ção ao mesmo período.

Índice alcançado pela capital, em 2021, 
foi superior a 2019, período anterior 
à pandemia de Covid-19, quando 
foram criadas 21 mil ocupações com 
carteira assinada. anápolis gerou 
7.504 vagas no ano passado, e 
aparecida de Goiânia 5.108. dados são 
do Cadastro Geral de empregados e 
desempregados (Caged). “mesmo 
com todas as dificuldades do 
ano passado, conseguimos criar 
ambiente propício para geração de 
oportunidades e renda para nossa 
população”, avalia rogério Cruz
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Goiânia lidera criação de empregos, e primeiro ano de gestão de Rogério Cruz tem saldo positivo de 35.871vagas: “Mesmo com todas as dificuldades 
daquele ano, conseguimos criar um ambiente propício para a geração de oportunidades de trabalho e renda para a nossa população”, diz o prefeito

saúde

Em Caravana do Bem, Prefeitura realiza mais de 1,7 mil 
atendimentos à população, da Região Sudoeste

Durante a realização da 
3ª edição do Mutirão Go-
verno de Goiás, que teve 
a Prefeitura de Goiânia 
como parceira na ação por 
meio da Caravana do Bem, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) prestou 1.708 
atendimentos à população 
da Região Sudoeste da ca-
pital. Desses, foram aplica-
das 969 doses das vacinas 
contra Covid-19, sendo 
155 em crianças e 814 do-
ses em pessoas com idade 
acima de 12 anos.

Para atendimento des-
se público, a SMS dispo-
nibilizou as duas vans da 
VacinAção e uma ficou 
exclusiva às crianças e a 
outra para os adolescen-
tes e adultos. “Seguimos 
com o propósito de faci-
litar o acesso da popula-
ção à vacinação contra 
Covid-19”, pontuou o pre-
feito de Goiânia, Rogério 
Cruz, em sua passagem 
pela tenda da SMS mon-
tada no estacionamento 
do Portal Sul Shopping, 

localizado na GO-040.
A testagem ampliada 

também foi um dos serviços 
oferecidos pela Caravana do 
Bem neste fim de semana. 
As equipes de saúde reali-
zaram 654 testes de antí-

geno, com resultado rápido. 
Dessa quantidade, 62 foram 
resultados positivos. Para 
este caso, a testagem ocor-
reu no local desde a última 
sexta-feira (11/03), com 150 
testes realizados. No sábado 

(12/03), foram 309 testes 
e hoje (13/03), foram 195. 
“Ressaltamos os números 
de sábado, que o resultado 
foi de apenas 22 resultados 
positivos, com a taxa de 
7,1% de positividade para 
Covid-19”, comentou o pre-
feito Rogério Cruz em cole-
tiva hoje pela manhã.

Outro serviço disponí-
vel pela SMS no Mutirão 
do Governo de Goiás foi a 
vacinação antirrábica. Com 
ela, 85 cachorros foram 
vacinados pelos médicos 
veterinários do Centro de 
Zoonoses de Goiânia. “Essa 
é uma vacinação que tam-
bém precisamos ficar em 
alerta. A raiva é uma doença 
extremamente contagiosa e 
as suas consequências são, 
em muitos casos, irreversí-
veis”, explicou o secretário 

de Saúde de Goiânia, Durval 
Pedroso, acrescentando que 
durante a semana a vacina 
antirrábica também é apli-
cada no Centro de Zoono-
ses, localizado na GO-020.

Os agentes de endemias 
e comunitários de saúde in-
tegram a ação, e intensifica-
ram as visitas domiciliares 
na região. Os de endemias 
verificaram os imóveis 
quanto à possível existência 
de focos do mosquito Aedes 
aegypti. Já os agentes comu-
nitários, visitaram residên-
cias que fazem parte da uni-
dade de saúde de atenção 
primária dos bairros atendi-
dos pela ação. “Essas ações 
são frequentes e acontecem 
rotineiramente para verifi-
cação e orientações quanto 
às condições de saúde das 
famílias”, avisou Pedroso.
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Caravana do Bem, realiza mais de 1,7 mil atendimentos à população 
em 3ª edição do Mutirão Governo de Goiás, na Região Sudoeste

além da testagem ampliada, equipes 
da Secretaria municipal de Saúde 
vacinaram, nos dois dias de evento, 
crianças e adultos contra Covid-19, bem 
como promoveram vacinação antirrábica
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stock car
a Stock Car está de volta em Goiânia. desta vez ocorre 

nos dias 19 e 20 de março, sendo a segunda etapa 
da temporada 2022. Será o retorno do público para 
acompanhar os principais pilotos do país. a corrida 

vem com uma grande novidade: os treinos e as provas 
serão no anel externo do autódromo. Para quem deseja 

marcar presença, o ingresso custará r$100,00 a inteira 
e r$50,00 a meia entrada, lembrando que será 

permitido a entrada com cadeiras de praia e guarda-
sol. o uso de máscara é obrigatório e o comprovante 

vacinal ou teste com resultado negativo de rT-PCr 
ou teste rápido de antígeno para SarS-CoV-2, 

realizado em até 48 horas antes do evento, junto 
com algum documento original e com foto, serão 
cobrados pela organização do evento ao público.

Visita do futuro
as imobiliárias de Valparaíso de Goiás receberam 

uma visita especial nesta semana. ‘marty mcFly’, da 
trilogia de Volta para o Futuro (1985), desembarcou 

na cidade para apresentar a chegada do futuro na 
região: o lançamento do primeiro bairro planejado do 
município. Para divulgar o que vem pela frente, marty 

usou o famoso skate voador dos filmes, que hoje é 
realidade por meio dos drones. além de ter o primeiro 

drone porto do entorno do distrito Federal, o bairro 
parque planejado vai agregar moradias, prédios para 
serviços, várias áreas verdes para levar qualidade de 

vida à Valparaíso, além de gerar empregos.

fiBra ÓPtica 
a opyt, provedora de internet que desponta no 

mercado das cidades do interior de Goiás, inaugurou 
mais uma loja. a 14ª unidade abriu as portas na última  

sexta-feira (11) em Goianésia, na avenida Pará. durante a 
abertura, os clientes puderam conhecer a tecnologia de 
realidade virtual, voltada para os esportes eletrônicos e 

foram recebidos com um belo churrasco na loja. 
a empresa que nasceu em Inhumas já instalou, em 

Goiás, mais de 4 mil quilômetros de fibra óptica, que 
é a modalidade de acesso mais rápido e confiável do 
mundo. Com um projeto inovador, a opyt optou por 

investir em municípios do interior do estado e alcançar a 
marca de 50 mil clientes conectados este ano.

Gastronomia
a Terça Gastronômica segue como atrativo imperdível 

no Flamboyant Shopping Center.  Isto porque, até o dia 
29 de março, sempre às terças-feiras, os clientes têm 

acesso a 25 ofertas selecionadas pelos restaurantes. Para 
facilitar a escolha, estão disponíveis diversos conteúdos 

nos canais digitais do shopping, com destaque para o 
perfil no Instagram @flamboyantshopping, que mostra 
os diferenciais das opções selecionadas. São sugestões 

para o almoço, lanche especial, pausa para aquele 
cafezinho, happy hour e também jantar. Fazem 

sucesso as saladas, sanduíches, chocolates, cafés, 
pratos à base de carne, camarão ou frango, pizzas, 

comida oriental, massas e outras opções.

4

Barbearia Primus - 
Foi inaugurada na 
última semana em 
anápolis, uma nova 
unidade da Barbearia 
Primus, que fica 
localizada na Galeria 
Brasil. Na foto o 
assessor Lourenzo Brito, 
o proprietário da Primus 
Vladimir evaristo e 
os convidados para a 
inauguração alisson 
Tomaz e eugênio 
muniz.

Mercado 
imobiliário 
turístico
o advogado 
especialista em 
direito imobiliário 
diego amaral, sócio 
do escritório dias & 
amaral, participou 
na última segunda-
feira (7) do evento 
multipropriedade 
Summit, ocorrido na 
capital goiana.

Visita - a modelo Laura alvarenga visitou o Bianco 
ristorantino nesta quinta-feira (10), e conheceu o cardápio 
executivo da casa – o menu mensa –, que é preparado pelo chef 
eddy Pereira e com toda a essência das cantinas italianas.

Jujuba na voz - Sucesso como compositor, o 
cearense Jujuba lançou o seu mais novo projeto, 
agora como cantor. o artista está lançando o seu 
primeiro eP “Jujuba na voz” com três faixas, “Cupido 
nota 100”, “difícil ser minha ex” e “Nunca namorei”, 
todas inéditas e autorais.

1

2 3

 Marco Aurelio | @nuuclicks
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encerramento do Jag 2021

“Fomentamos a liderança, a capacidade 
e o potencial de cada jovem”, diz Caiado

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, neste domingo 

(13/3), no ginásio Goiânia 
Arena, na capital, da ceri-
mônia de encerramento 
dos Jogos Abertos de Goiás 
2021 (JAG). O evento reu-
niu campeões e campeãs 
regionais de 25 modali-
dades para a entrega de 
medalhas. Após percorrer 
20 municípios goianos, 
a competição chegou à 
etapa final em Goiânia so-
mando uma participação 
de cerca de 16 mil atletas 
ao longo das disputas.

“Qual é o motivo dos 
Jogos Abertos? Primeiro, a 
maneira que temos de dar 
vazão à energia de cada 
jovem é a oportunidade de 
praticar esporte. Segundo, 
tenho a certeza de que os 
atletas chegarão em suas 
cidades e serão recepcio-
nados como líderes. Fo-
mentamos a liderança, a 
capacidade e o potencial 
de cada jovem em Goiás, 
além de integrar as comu-
nidades”, explicou Caiado.

A fase de encerramento 
dos JAG na capital teve iní-

cio na sexta-feira (11/3) e 
colocou em disputa quase 
4 mil atletas em três dias. 
Em 14 locais de compe-
tição, partidas de futsal, 
basquete, vôlei e hande-
bol, masculino e feminino, 
tiveram a participação das 
equipes que foram cam-
peãs nas etapas regionais 
dos municípios de Cata-
lão, Goianésia, São Luís 
de Montes Belos, Luziânia, 
Posse e Rio Verde. Além 
dos esportes coletivos, 
atletas de outras 21 moda-
lidades também participa-
ram da etapa final em di-
versos pontos de Goiânia.

“Como estrutura, ti-
vemos alimentação com 
nutricionistas, fisiote-
rapeutas, alojamentos, 
transportes, tudo para 
dar condição não só para 
atletas, mas para as fe-
derações que apoiam”, 
exemplificou o titular da 
Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer (Seel), 
Henderson de Paula Ro-
drigues. “Podemos ter 
equipamentos, bolas, re-
des, mas temos que pen-
sar no ser humano, no 

alto rendimento, em um 
Goiás olímpico”, projetou 
Rodrigues, visando, por 
exemplo, a chegada de 
atletas do Estado para a 
disputa das Olimpíadas 
e Paralimpíadas de Paris, 
na França, em 2024.

Presidente dos JAG, An-
tônio Carneiro falou do 
legado da atual gestão do 
Estado para a competição. 
“Nos momentos difíceis 
é que reconhecemos os 
grandes líderes. O gover-
nador trocou confetes e 
festas por uma relação 
efetiva com os atletas. 
Nunca se teve isso”, contou. 

“Isso aqui é muito impor-
tante para quem partici-
pa. Ficará na lembrança. 
Independentemente de 
quem ganhou ou perdeu, 
o mais importante é a 
articulação para fazer as 
coisas juntos”, direcionou 
o prefeito de Planaltina 
de Goiás, Delegado Cris-
tiomário, ao governador.

Paratletas
Os JAG também con-

templaram, nesta edição, 
disputas do paradesporto, 
com as modalidades de 
natação, atletismo, tênis 
de mesa, parabadminton, 

basquete em cadeira de 
rodas e vôlei sentado, com 
várias competições sen-
do realizadas no Centro 
de Excelência do Esporte, 
no Centro de Goiânia. “Foi 
muito importante este 
evento aqui em Goiás. Ter o 
paralímpico foi uma opor-
tunidade única de treinar-
mos e competirmos em 
alto nível. Tem que acon-
tecer cada vez mais jogos 
que incluam as pessoas 
com deficiência”, enfati-
zou a atleta Jani Freitas 
Batista, do vôlei sentado, 
integrante da Associação 
dos Deficientes Físicos 

de Aparecida de Goiânia 
(Adap), que conta com jo-
gadoras da seleção brasi-
leira em preparação para 
o Mundial da modalidade, 
em maio, na China.

Também estiveram na 
cerimônia de encerramen-
to dos JAG 2021 o depu-
tado estadual e líder do 
Governo na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego), Bruno Peixo-
to; os deputados federais 
Delegado Waldir e Lucas 
Vergílio; além de vários re-
presentantes do primeiro 
escalão do governo esta-
dual e outras autoridades.

Premiação da competição esportiva 
reuniu vencedores de diversas regiões 
goianas. ao longo da disputa, cerca 
de 16 mil atletas participaram das 
etapas em 25 modalidades
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Governador Ronaldo Caiado durante encerramento dos Jogos Abertos de Goiás 2021, no Ginásio Goiânia Arena

segurança pública

Ação conjunta entre as polícias Penal e Militar 
resulta na apreensão de armas de fogo

Ação conjunta entre as po-
lícias Penal, por meio do 
Grupamento de Operações 
Penitenciárias Especiais 
(Gope), e a Militar (PMGO) 
resultou na apreensão de 
duas armas de fogo, em 
uma rodovia do interior 
do Estado, nessa sexta-
-feira (11). Um pacote la-

crado com uma pistola 9 
mm e uma submetralha-
dora foi apreendido com 
um indivíduo, que seria o 
responsável por receber o 
material deixado por uma 
transportadora. O fato se-
gue sendo investigado.

A ação iniciou após 
equipes de inteligência 
das instituições averigua-
rem informações referen-
tes a uma facção crimino-
sa, em que possívelmente 
o armamento seria utili-
zado contra profissionais 
da Segurança Pública. De 
imediato, foi traçado um 
plano estratégico para coi-

bir a ação criminosa.
Segundo o Gope, que 

colaborou com a apre-
ensão, o êxito está rela-
cionado também com a 
parceria e colaboração do 
Grupo de Radiopatrulha 
Aérea (Graer), da PM.

“Com as informações, o 
grupamento especializa-
do da PM se deslocou até 
a rodovia, fazendo a in-
terceptação do material, 
além de dar voz de prisão 
ao indivíduo responsável 
pelo transporte das ar-
mas de uso restrito”, res-
salta Rodrigo Rodrigues, 
coordenador do Gope.
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Segundo o Gope, que colaborou com a apreensão, o êxito está relacionado também 
com a parceria e colaboração do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), da PM

Pacote lacrado 
com uma pistola 
9 mm e uma 
submetralhadora 
foi apreendido
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Safra
revisão da estimativa da produção de grãos na safra 2021/2022 aponta que Goiás deverá 
ultrapassar a marca de 30 milhões de toneladas, alcançando novo recorde. os números fo-
ram divulgados no 6º Levantamento da Safra 2021/22, realizado pela Companhia Nacional 
de abastecimento (Conab). a previsão (30,159 milhões de toneladas, no total) vai ao en-
contro da estimativa idealizada pelo governador ronaldo Caiado, na abertura da colheita 
da safra de soja, realizada no último mês, em Catalão. Caso confirmada a estimativa da 
Conab, Goiás deverá 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 estimativa de produção é de 32,5 milhões de toneladas.

Supermercado
o Bretas faz 68 anos neste mês de março e 
quem ganha é o cliente.  a promoção “ani-
versário 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 prê-
mios estourando os balões da sorte no apli-
cativo 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 polvi-
lho 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.

ViagenS
o tamanho do mercado global de viagens de negócios deve atingir US$ 2.001,1 bilhões até 
2028, crescendo a uma Taxa de Crescimento anual Composta (CaGr) de 13,2% de 2021 a 2028. 
em 2020, ele foi avaliado em US$ 695,9 bilhões. a informação é do Business Travel market, pu-
blicado na Valuates reports. de acordo com a pesquisa, os principais fatores que estão alimen-
tando o mercado de viagens de negócios são: bleisure (trabalho + lazer); desenvolvimento de 
hotéis inteligentes; uso da tecnologia robótica para evitar burocracias e trabalhos repetitivos; 
e realidade virtual para reservas de hotéis e transportes.

noVidade
o empresário Heribaldo egídio inaugura na tarde de quinta-feira, dia 17 de março, a escola 
de Futebol maestro Júnior – Ihebrom Human, com a presença do ex-futebolista e ex-trei-
nador brasileiro “Júnior” (que atuava como lateral-esquerdo do Flamengo e Seleção Brasi-
leira e que dá nome ao complexo). o projeto está localizado dentro da equiplex Indústria 
Farmacêutica e atenderá inicialmente aos filhos de colaboradores das empresas do Grupo 
H. egídio (meninos e meninas, entre 06 à 15 anos). os organizadores planejam expandir 
o atendimento para todo o município de aparecida e futuramente para a capital Goiânia, 
com o apoio de empresários e do poder público. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Com o objetivo de colaborar com os Agentes Autônomos de Investimentos e ao mesmo tem-
po apoiar o Programa de Educação Continuada, a ANCORD está oferecendo gratuitamente 
inscrições para o seu curso EAD sobre o mercado de derivativos (termo, futuro, opções e 
swaps). A promoção vai até o dia 31 de maio de 2022.   Com uma carga horária de 12 horas, o 
Curso apresenta a dinâmica operacional dos contratos derivativos e avalia as operações que 
podem ser realizadas com tais papéis. O treinamento completo gera 36 créditos no PEC. As 
inscrições são feitas no site https://credenciamento.ancord.org.br.   

Banco central 

Nascidos de 1968 a 1983 podem 
agendar saque de valores esquecidos

a partir de amanhã 
(14), as pessoas 
nascidas entre 

1968 e 1983 ou empre-
sas abertas nesse período 
poderão pedir o saque de 
recursos esquecidos em 
instituições financeiras. 
O processo deve ser feito 
no site Valores a Receber, 
criado pelo Banco Cen-
tral (BC) para consulta e 
agendamento da retirada 
de saldos residuais.

A consulta foi aberta 
na noite de 13 de feve-
reiro. Na ocasião, o pró-
prio sistema informou a 

data e o horário em que 
usuários com recursos a 
sacar devem retornar ao 
site para fazer o agenda-
mento. O processo vai até 
sexta-feira (18). Quem 
perder o prazo ou o horá-
rio poderá fazer uma re-
pescagem no sábado (19), 
das 4h às 24h. O usuário 
que perder a repescagem 
só poderá retornar a par-
tir de 28 de março.

Após o pedido de sa-
que, a instituição finan-
ceira terá até 12 dias 
úteis para fazer a trans-
ferência. A expectativa 

é que pagamentos rea-
lizados por meio de Pix 

ocorram mais rápido.
Para agendar o saque, 

o usuário deverá ter con-
ta nível prata ou ouro no 

Portal Gov.br. Identifica-
ção segura para acessar 
serviços públicos digitais, 
a conta Gov.br está dispo-
nível a todos os cidadãos 
brasileiros. O login tem 
três níveis de segurança: 
bronze, para serviços me-
nos sensíveis; prata, que 
permite o acesso a muitos 
serviços digitais; e ouro, 
que permite o acesso a 
todos os serviços digitais.

Segundo o BC, cerca de 
114 milhões de pessoas e 
2,7 milhões de empresas 
acessaram o sistema de 
consultas criado para o 
resgate do dinheiro. Des-
se total, 25,9 milhões de 
pessoas físicas e 253 mil 
empresas descobriram que 
têm recursos a receber.

É necessário login prata ou ouro no 
Portal Gov.br para fazer retirada
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Paralimpíada de Inverno chega ao fim; 
Ucrânia é a 2ª com mais medalhas

neste domingo (13), 
foi realizada a ce-
rimônia de encer-

ramento dos Jogos Para-
límpicos de Inverno de 
Pequim, na China. A ceri-
mônia, tradicionalmente 
mais enxuta do que a de 
abertura, contou apenas 
com a presença dos porta-
-bandeiras de cada país. O 
representante do Brasil foi 
o snowboarder gaúcho An-
dré Barbieri. A competição 
chegou ao fim com alguns 
resultados marcantes.

A China lidera o qua-
dro de medalhas, com 61 
pódios no total (18 ouros, 
20 pratas e 23 bronzes). 
Antes de sediar os Jogos 
em 2022, o país só havia 
conquistado uma meda-
lha na história, em 2018. 
Na segunda colocação do 
quadro ficou a Ucrânia, 

cuja delegação chegou 
ao país asiático já com 
o conflito armado com a 
Rússia em andamento. Os 
atletas ucranianos con-
quistaram, no total, 29 
medalhas, sendo 11 ou-
ros, 10 pratas e oito bron-
zes, registrando a melhor 
performance do país em 

todos os tempos.
O Brasil encerrou sua 

terceira participação 
em Jogos Paralímpicos 
de Inverno sem pódios, 
mas com motivos para 
comemorar. Com seis 
atletas, esta foi a maior 
delegação que o país já 
levou ao evento.

Na última prova que 
contou com a presença 
de atletas brasileiros em 
Pequim, a equipe verde-e-
-amarela alcançou o oita-
vo lugar no revezamento 
misto do esqui cross-coun-
try. Os esquiadores Aline 
Rocha, Cristian Ribera, 
Guilherme Rocha e Ro-

belson Lula conseguiram 
melhorar o resultado ob-
tido em Pyeongchang, em 
2018, quando o Brasil ter-
minou em 13º lugar.

A evolução também 
chamou atenção por ou-
tro detalhe: há quatro 
anos, na Coreia do Sul, 
o Brasil competiu com 

apenas dois atletas, Ali-
ne e Cristian, que tiveram 
que esquiar dois trechos 
cada um. Desta vez, de 
forma inédita, a equipe 
estava completa, com 
cada esquiador sendo 
responsável por 2,5 km. 
Os brasileiros fizeram o 
tempo de 34min10s.

China lidera 
com 61 pódios, 
e França fica em 
terceiro lugar 
com 25
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(18 ouros, 20 pratas e 23 bronzes)
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