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Novo prédio tem capacidade de abrigar mais de 1.200 alunos em três turnos. Estrutura 
contará com 12 salas de aula, seis banheiros, dois laboratórios, bloco administrativo, 
biblioteca, cozinha, refeitório e estacionamento. Obra terá aporte de R$ 6,5 milhões
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caiado autoriza construção 
de colégio padrão século XXi
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Assembleia abre credenciamento para  
a cobertura de veículos de comunicação

os profissionais de 
imprensa que ainda 
não fizeram o novo 

cadastro devem fazê-lo 
para cobertura jornalística 
das atividades da Casa. 

Para adequação aos 
sistemas de segurança, 
foram realizadas algumas 
mudanças no processo de 
credenciamento e libe-
ração. A primeira delas é 
quanto à solicitação, que 
passa a ser feita pelo ve-
ículo de comunicação. 
Dessa forma, cada empre-
sa ou responsável pelo 
canal/meio noticioso 
deve fazer o registro de 
seus profissionais, desig-
nados para a cobertura 
das atividades da Alego, 
limitado ao número de 
cinco pessoas por veículo.

Os demais profissionais 
de imprensa, em visitação 
ao Palácio ou aos deputa-
dos, de forma esporádica, 

sem a necessidade de 
acompanhamento peri-
ódico das atividades, de-
vem fazer o registro de 
visitante na entrada do 
Palácio Maguito Vilela.

Credenciamento
O preenchimento do 

formulário de solicitação 
deve ser feito por uma 
única pessoa, que infor-
mará o e-mail para envio 
da confirmação de recebi-
mento e conclusão do cre-
denciamento da equipe. As 
credenciais possuem chip 
de identificação e de libe-
ração de acesso às áreas 
do Palácio Maguito Vilela, 
por isso é imprescindível 
que o credenciamento 
seja feito com antece-
dência, possibilitando o 
devido trâmite de produ-
ção da credencial. Os pro-
fissionais que não forem 
credenciados em tempo 

hábil poderão ter acesso 
apenas como visitantes.

A solicitação de cre-
denciamento é feita, ex-
clusivamente, por meio 
de preenchimento do for-
mulário disponível aqui 
[link: https://forms.gle/
edzFNEEmeKz7JNVA9].

Após o correto pre-
enchimento, é preciso 
aguardar a confirmação, 
que será enviada para o 
e-mail registrado como 

responsável pelo creden-
ciamento, para a retirada 
da credencial.

A retirada da credencial, 
por sua vez, deve ser feita 
pelo próprio profissional, 
no prazo máximo de 30 
dias. Somente será permi-
tida a retirada com a apre-
sentação de documento 
pessoal e de comprovação 
do vínculo empregatício 
que demonstre o cargo ou 
a função exercida.

Os veículos de comu-
nicação podem solicitar a 
substituição ou suspensão 
da credencial por meio do 
e-mail [divisaodecomu-
nicacao@al.go.leg.br] ou 
diretamente na Divisão de 
Comunicação Social.

O uso da credencial é 
pessoal e intransferível. 
Caso seja identificada a 
utilização de credencial 
por terceiros, o credencia-
mento do veículo será sus-

penso, até a devida averi-
guação e correção.

Regras de uso 
da credencial

Mesmo com o uso da 
credencial de imprensa, é 
obrigatório que os profis-
sionais utilizem o crachá 
funcional do veículo ao 
qual está vinculado, du-
rante todo o período de 
permanência na Casa.

Com a mudança da sede da 
assembleia Legislativa para o 
Park Lozandes, a Casa está 
renovando o credenciamento 
dos veículos de comunicação 
para ter acesso ao novo prédio
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Nas áreas restritas ao uso de imprensa, será permitida a permanência de apenas dois profissionais de cada veículo

cultura

Cavalhadas em Pirenópolis serão realizadas em junho  

Depois de dois anos de au-
sência devido à pandemia, 
as tradicionais Cavalhadas 
de Pirenópolis voltam este 
ano e com novidades. A 
festa popular será reali-
zada nos dias 5, 6 e 7 de 
junho em um novo local: 
o Módulo Esportivo. A de-
cisão foi tomada durante 
reunião realizada no Ca-
valhódromo do município 
pelo secretário de Cultura 
do Estado de Goiás, César 
Moura, com o secretário 
de Cultura de Pirenópolis, 
Ronaldo Félix, represen-
tantes do circuito das Ca-
valhadas e comunidade. 

“O governador Ronaldo 
Caiado se colocou à dispo-

sição e disse que o municí-
pio é que iria decidir onde 
seriam as Cavalhadas em 
2022. A cidade escolheu o 
Módulo Esportivo e vamos 
colocar uma estrutura mó-
vel nesse local para a rea-
lização da festa deste ano, 
mas com o compromisso 
de reformar o Cavalhódro-
mo para o ano que vem”, 
ressaltou César Moura.

O Cavalhódromo do 
município, que abrigava 
o evento, está interditado 
pelo Corpo de Bombei-
ros desde o ano passado. 
Laudo técnico da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Econômico de Goiás (Co-
dego) também apontou 

que o local tem problemas 
estruturais e não poderá 
abrigar a festa. A equipe 
da Secult Goiás deverá ini-
ciar na próxima semana os 
trabalhos para a reforma e 
reestruturação do espaço. 
“Como não teremos tempo 
hábil, este ano será no Mó-
dulo Esportivo e, no ano 

que vem, no Cavalhódro-
mo”, garantiu César Moura. 

O secretário ainda des-
tacou que o espaço será 
organizado seguindo con-
versas e decisões tomadas 
pela comunidade e pelos 
participantes da festa, con-
forme determinação do 
governador Ronaldo Caia-

do. “Todas as necessidades 
da quantidade de cama-
rotes, espaçamento para 
o povo da Cavalhada, o 
acesso dos mascarados 
serão decididos para con-
templar tudo e nós apoia-
remos também as pesso-
as para poderem ir com 
segurança ao evento.”

Para o rei Cristão da 
Festa em Pirenópolis, 
Adail Luiz Cardoso, o po-
sicionamento do Governo 
de Goiás em colocar a de-
cisão da escolha do local 
nas mãos da população 
foi a mais acertada. “Eu 
agradeço muito por isso! 
A nossa expectativa ago-
ra é a melhor que tem”. 

“O governador Ronal-
do Caiado tem dado todo 
o apoio, junto com a Se-
cretaria de Cultura, e isso 
é muito importante”, res-
saltou o rei mouro Inácio 

Rosicler de Pina. 

História
As Cavalhadas são ce-

lebrações que fazem parte 
da Festa do Divino Espí-
rito Santo. Inspiradas nas 
tradições de Portugal e da 
Espanha na Idade Média, 
elas ocorrem há mais de 
200 anos em Goiás e são 
uma demonstração de 
religiosidade e cultura, e 
que ainda fomenta o tu-
rismo e a economia local. 

O cenário consiste em 
uma representação das ba-
talhas entre cristãos e mou-
ros que ocorreram durante a 
ocupação moura na Penín-
sula Ibérica (século IX a sé-
culo XV). São dois exércitos 
com 12 cavaleiros cada, que 
durante três dias se apre-
sentam, encenando a luta, 
ricamente ornada e com be-
líssimas coreografias. 
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Tradicional Cavalhadas de Pirenópolis voltará a ser 
realizada após dois anos de ausência devido à pandemia 

Seguindo determinação do governador 
ronaldo Caiado, comunidade e participantes 
da festa escolhem novo local da festa  
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Ronaldo Caiado autoriza construção de 
colégio padrão século XXI em Goiânia

o governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta segunda-feira 

(14/03), ordem de servi-
ço para a construção de 
um colégio padrão século 
XXI no Residencial Jardins 
do Cerrado 9, em Goiânia. 
A escola terá capacidade 
de atender 1.296 alunos 
da região em três turnos 
e será estruturada com 
12 salas de aula, seis ba-
nheiros, dois laboratórios, 
bloco administrativo, bi-
blioteca, cozinha, refeitório 
e estacionamento. O inves-
timento do Governo do Es-
tado é de R$ 6,5 milhões.

Atualmente, na região 
que abriga mais de 40 mil 
moradores, o Colégio Es-
tadual Jardim do Cerrado 
é a única escola pública 
que oferta Ensino Médio. 
“Nós já inauguramos uma 
escola e, agora, estamos 
construindo uma outra 

aqui, com toda a estrutu-
ra e o que existe de mais 
moderno e com dinhei-
ro depositado em caixa”, 
ressaltou o chefe do Exe-
cutivo estadual.

Ampliação
O novo colégio irá abri-

gar os alunos do Colégio 
Estadual Jardim do Cerra-
do que, atualmente, fun-
ciona em uma área cedida 
pela Prefeitura de Goiânia, 
no Residencial Jardins do 
Cerrado 7. O espaço foi re-
estruturado pelo Estado e 
inaugurado em agosto de 
2021. A titular da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(Seduc), Fátima Gavioli, 
frisou que, além da nova 
instituição, em função da 
demanda, haverá a am-
pliação da unidade que re-
cebe atualmente os alunos 
da comunidade. “Vamos 
construir mais dois pavi-

lhões para atendermos 
mais crianças”, anunciou. 

A coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS) e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), primeira-dama Gra-
cinha Caiado, destacou o 
avanço qualitativo com 
a nova obra. “A escola vai 

funcionar com tudo o que 
os alunos merecem, com 
biblioteca, laboratório, co-
zinha, vai ser realmente 
uma escola linda”, afirmou. 

Já o prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz, enfati-
zou a atuação conjunta. 
“Fica nosso reconheci-
mento e gratidão por essa 
parceria muito importan-

te para nós e que, agora, 
está sendo demonstrada 
aqui também no Jardins 
do Cerrado”, declarou ao 
citar que o terreno para a 
construção foi destinado 
pela prefeitura.

Estiveram presentes 
à solenidade a primeira-
-dama de Goiânia, Thel-
ma Cruz; o senador 

Vanderlan Cardoso; o 
deputado federal Dele-
gado Waldir; o deputado 
estadual Charles Bento; 
o secretário municipal 
de Educação de Goiânia, 
Wellington Bessa; verea-
dores, representantes de 
parlamentares, lideranças 
comunitárias e colabora-
dores da Educação.

Novo prédio tem capacidade de 
abrigar mais de 1.200 alunos em 
três turnos. estrutura contará com 
12 salas de aula, seis banheiros, dois 
laboratórios, bloco administrativo, 
biblioteca, cozinha, refeitório e 
estacionamento. obra terá 
aporte de r$ 6,5 milhões
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Caiado autoriza construção de colégio padrão século século XXI, no Residencial Jardins do Cerrado 9. Investimento de R$ 6,5 milhões

O prefeito de Goiânia, Rogé-
rio Cruz, participou do ato 
de assinatura da ordem de 
serviço para a construção 
de colégio padrão século 
XXI, no Residencial Jardins 
do Cerrado, em Goiânia, 
nesta segunda-feira (14/03), 
ao lado do governador Ro-
naldo Caiado e dos secretá-
rios de Educação da capital, 
Wellington Bessa, e do Esta-
do, Fátima Gavioli.

A nova escola terá capa-
cidade para abrigar mais 
de 1.200 alunos em três 
turnos, incluindo estudan-
tes do Colégio Estadual 
Jardim do Cerrado, que 
atualmente funciona em 
área cedida pela Prefeitu-
ra de Goiânia. Contará com 
12 salas de aula, seis ba-
nheiros, dois laboratórios, 
bloco administrativo, bi-

blioteca, cozinha, refeitório 
e estacionamento.

“Falo da nossa alegria 
em ter essa parceria da Pre-
feitura de Goiânia com o 
Governo do Estado, e prova 
disso foi 3º Mutirão, reali-
zado no final de semana, 
quando foram realizados 
mais de 120 mil atendi-
mentos na Região Sudoes-
te capital”, afirma Rogério 
Cruz. “Fica aqui o nosso re-
conhecimento e gratidão. 
Goiânia e Goiás ganham 
com a parceria”, destaca.

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. No total, 
a Caravana do Bem ofere-
ceu mais de 40 serviços 
gratuitos à população.

No sábado (12/03), o 
prefeito entregou mil ces-
tas de alimentos a famílias 
vulneráveis, revitalização de 
três escolas e dois parques. 
“Nossa caravana mostra o 
compromisso com a quali-
dade de vida dos goianien-
ses”, afirma Rogério Cruz.

Rogério Cruz destacou 
o trabalho conjunto re-
alizado pelo secretário 
municipal de Educação, 
Wellington Bessa, e a do 
Estado, Fátima Gavioli, 

em prol dos estudantes 
de Goiânia e de Goiás.

“Juntos, os dois dão as 
mãos para proporcionar 
ensino de qualidade no 
estado e no município”, 
afirmou. Como exemplo, o 
prefeito cita a revitaliza-
ção de sete unidades de 
ensino da prefeitura, ape-
nas no Jardins do Cerrado.

Em seu discurso, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
retribuiu os elogios de 
Rogério Cruz sobre par-
ceria. “Trabalhamos com 
um objetivo único, que 
é focado na pessoa, com 
melhorias. Desde que ele 
chegou na Prefeitura de 
Goiânia, atuamos com 
esse intuito, com esse ob-
jetivo. Tem sido um suces-
so o que nós temos feitos 
nesses dias”, aponta.
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Prefeito Rogério Cruz participa do ato de assinatura de ordem 
de serviço para a construção de colégio padrão século XXI, no 
Residencial Jardins do Cerrado, em Goiânia, ao lado do gover-
nador Ronaldo Caiado: “Fica aqui o nosso reconhecimento e 
gratidão por essa parceria, que é muito importante para nós”

“Goiânia e Goiás ganham com parceria”, avalia Rogério Cruz
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Programa moradia goianiense
Lançado em fevereiro des-
te ano, o Programa Mora-
dia Goianiense vai viabi-
lizar a construção de 15 
mil novas residências na 
capital. As primeiras serão 
entregues no primeiro se-
mestre de 2023, com 256 
unidades no Conjunto Vera 
Cruz. Nesta leva, as mo-

radias serão construídas 
em terreno cedido pela 
Prefeitura de Goiânia, em 
parceria com os governos 
estadual e federal.

Coordenado pela Se-
planh, o programa forne-
cerá subsídio às famílias 
selecionadas de até 20% 
do valor do imóvel.

Esse subsídio será 
abatido no valor total do 
imóvel a ser adquirido 
pelas famílias, por meio 
de financiamento realiza-
do junto às instituições fi-
nanceiras, servindo como 
parcela de entrada.

O secretário muni-
cipal de planejamento 

urbano e habitação, Val-
fran Ribeiro, explica que 
“atualmente a maior di-
ficuldade enfrentada pe-
las famílias é quanto ao 
aporte inicial do finan-
ciamento do imóvel”. Se-
gundo ele, o objetivo da 
Prefeitura de Goiânia “é 
auxiliar as famílias nes-

se processo, o que tam-
bém reduzirá o valor das 
parcelas a serem pagas”.

Para participar do pro-
grama, a família precisa 
residir em Goiânia há, no 
mínimo, três anos, além 
de possuir renda men-
sal familiar de até qua-
tro salários-mínimos. A 

previsão é que os inves-
timentos municipais no 
Programa Moradia Goia-
niense nos próximos três 
anos sejam da ordem de 
R$ 450 milhões. Os recur-
sos são oriundos do Fundo 
Municipal de Habitação de 
Interesse Social (FMHIS) e 
do tesouro municipal.

casa PróPria Para 15 mil famílias

Rogério Cruz lança cadastro habitacional 
virtual do Programa Moradia Goianiense

a Prefeitura de Goiâ-
nia lançou, em co-
letiva de imprensa 

realizada na manhã des-
ta segunda-feira (14/03), 
no Salão Nobre do Paço 
Municipal, o cadastro 
virtual para o Programa 
Moradia Goianiense, que 
viabiliza a casa própria 
para 15 mil famílias.

O cadastramento virtu-
al dispensa o deslocamen-
to a uma das unidades do 
Atende Fácil e pode ser 
feito pelo site da Prefeitura 
de Goiânia ou app Prefei-

tura 24Horas.
A plataforma é resul-

tado de parceria entre 
as secretarias municipais 
de Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh) e 
de Inovação, Ciência e 
Tecnologia (Sictec). Com 
ela, o morador interes-
sado em se cadastrar no 
novo programa munici-
pal pode fazê-lo de casa, 
usando seu computador, 
tablet ou celular.

Na coletiva, o prefeito 
Rogério Cruz destacou 
que o objetivo é mo-

dernizar os serviços da 
prefeitura e, consequen-
temente, facilitar a vida 
do goianiense. “Temos 
responsabilidade em via-
bilizar a casa própria aos 
mais vulneráveis, por isso, 
trabalhamos na moderni-
zação de nossos sistemas. 
O objetivo é construir 
uma Goiânia mais justa e 
igualitária”, pontua.

Cruz reforça, ainda, a 
necessidade de fazer um 
novo cadastro, mesmo 
para quem já havia se ins-
crito em programas ante-
riores. “Para participar do 
Programa Moradia Goia-
niense, é necessário fazer 
um novo cadastro, uma 
vez que os antigos não são 
compatíveis com a partici-
pação no novo programa”.

A chefe de gabine-
te da Seplanh, Verônica 
Mansur, explica que o 
cadastro atualizado é 
necessário por ser uma 
modalidade de financia-
mento. “O cadastro an-
terior é para modalidade 
gratuita, por isso, a pessoa 
interessada deve acessar o 
sistema e fazer uma nova 
inscrição”, informa.

O cadastramento digi-
tal é feito pelo site oficial 
da Prefeitura de Goiânia 
ou aplicativo Prefeitura 
24Horas. Os dados cadas-
trados serão, posterior-
mente, analisados pela 
Econômica Federal e, a 
partir da avaliação feita 
pelo banco, a prefeitura 
chama a pessoa interessa-
da para iniciar o dossiê.

em coletiva realizada na manhã desta 
segunda-feira (14/03), prefeito anuncia 
entrega das primeiras residências 
no Conjunto Vera Cruz, no primeiro 
semestre de 2023. ele destaca 
necessidade de atualização cadastral 
para participar do novo programa. 
“Nossa gestão tem responsabilidade 
de viabilizar a casa própria aos mais 
vulneráveis e, para isso, trabalha na 
modernização dos serviços”, afirma
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Prefeito Rogério Cruz lança cadastro digital para o Programa Moradia Goianiense, que vai viabilizar a construção de 15 mil residências: 
“O compromisso é promover a casa própria para pessoas mais vulneráveis, e facilitar suas vidas com a modernização de nossos serviços”

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Adminis-
tração (Semad), promove, 
durante o mês de março, 
o curso de elaboração 
de termo de referência 
para licitações, destinado 
a servidores municipais 
que atuam diretamente 
com compras e licitações.

Ao todo, serão qua-
tro turmas com mais de 
200 inscritos, servidores 
indicados dentre os ór-
gãos municipais e que 

lidam diretamente com 
a área de compras de 
bens, produtos e serviços. 
A primeira turma iniciará 
o curso nesta terça-feira 
(15/03), e continuará na 
quarta-feira (16/03), de 
08h às 18h. A segunda 
turma, nos dias 17 e 18 de 
março; a terceira, 21 e 22 
de março; e a quarta, 24 e 
25 de março, nos mesmos 
horários. Aulas serão mi-
nistradas no auditório do 
K Hotel, no Jardim Goiás.

O curso será ministra-

do pela mestre em Di-
reito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e vice-presidente 
do Instituto Mineiro de 
Direito Administrativo 
IMDA, Tatiana Camarão, 
palestrante, autora de li-
vros e professora em cur-
sos de capacitação volta-
dos para a temática.

O objetivo é qualificar 
agentes públicos que li-
dam com compras na ela-
boração do termo, com 
destaque ao estudo da 

descrição do objeto, pes-
quisa mercadológica e 
principais elementos que 
compõem o documento. 
Após conclusão do curso, 
os participantes estarão 
aptos a desenvolver as 
principais atividades e 
ações da fase preliminar 
do procedimento licita-
tório.

No conteúdo progra-
mático do curso, desta-
cam-se o planejamento 
da contratação, impacto 
da especificação do obje-

to, compras públicas sus-
tentáveis, pesquisas de 
preços, aceitabilidade das 
propostas, e atividades 
práticas para a produção 
de termos de referência.

O documento é visto 
como projeto básico para 
a contratação de produ-
tos e serviços na admi-
nistração pública, e traz 
todas as especificações 
e exigências que serão 
apresentadas em editais, 
com o objetivo de garan-
tir a legalidade e qualida-

de estabelecida.
De acordo com o se-

cretário municipal de 
Administração, Eduardo 
Merlin, o curso faz par-
te de um cronograma 
da Escola de Governo 
da Semad, com intenção 
de oferecer mais qualifi-
cação aos servidores do 
município. “Trabalhare-
mos temas referentes à 
administração pública 
para que possamos apri-
morar serviços prestados 
ao cidadão”, destaca.

Prefeitura promove curso de instrução sobre compras e licitações
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rolha free
referência em coquetelaria na capital, 

o Zimbro também não deixa de lado os 
apreciadores de vinho. Toda terça-feira, 

tem uma oferta especial: a primeira 
garrafa (por casal) é isenta de taxa de 

rolha. assim o cliente pode apreciar seu 
rótulo preferido como se estivesse em 

casa e harmonizar com o menu Zimbro. 
Situado na alameda ricardo Paranhos 

com a rua 1128, no Setor marista, o 
Zimbro conta com mais de 150 rótulos 

de gin, incluindo raridades do mundo 
todo. o cliente também poderá contar 
com a seleção especial de vinhos feita 

pelo sommelier daniel de moura e 
com a consultoria gastronômica da 

chef Patrícia Garcia, além da curadoria 
musical feita por múcio Guimarães.

feijoada com 
samba e pagode

o primeiro evento do GPe Summer 
dates neste mês de março será 

uma feijoada, que acontece sábado 
(19), a partir das 11 horas, no stand 

do residencial 15W22, que fica no 
Setor oeste. além de degustar 

esse tradicional prato brasileiro, 
os convidados poderão assistir a 

apresentação do Grupo dengo, que 
levará muito samba e pagode para a 

diversão de todos.

peixes para todos 
Pelo quarto ano consecutivo, a 

Uruaçu açúcar e Álcool, usina 
sucroenergética localizada no norte 
goiano, fez a doação de peixes para 

os colaboradores do campo e da 
indústria permitindo o consumo 

durante a próxima Semana Santa. 
Nesta edição do projeto “Peixes para 

todos” foram distribuídas 2,4 toneladas 
de peixe, totalizando 800 kits, com 

aproximadamente 3,5 quilos cada. o 
projeto já está superando as barreiras 

da usina. além dos colaboradores, 
foi realizada  a doação para a escola 
estadual de ensino especial Hebert 

José de Souza, escola “Betinho”, que 
atende 95 crianças da região. Na 

unidade escolar os peixes serão 
utilizados na merenda escolar e 

também foram repartidos com as 
famílias dos estudantes. os peixes 
de diversas espécies foram criados 

no tanque spray da unidade, que 
é utilizado para resfriar o processo 

produtivo.

4

OrganiQ Beaute - 
a empresária Thaisse 
Carvalho, juntamente 
com seus sócios, Gustavo 
ribeiro, especialista em 
maquiagem e Thassio 
dutra, especialista em 
colorimetria, receberam 
convidados como 
a empresária Ivana 
menezes, para celebrar 
o novo endereço com 
direito a um desfile 
exclusivo, onde 
apresentaram as novas 
tendências de cabelo e 
maquiagem. 

Mulheres 
empreendedoras 
- aconteceu no dia 
12 de março 2022 a 
1° feira de mulheres 
empreendedoras 
em Hidrolândia 
Goiás, a convite 
da advogada e 
vereadora dr Thaisy 
Ferreira, a prefeita 
de Bela Vista de 
Goiás Nárcia Kelly, 
esteve no evento 
onde ministrou uma 
palestra. 

Homenagem - os alunos da equipe de ajuda do Colégio 
Integrado distribuíram cartões com chocolates pelos 
corredores da escola. a homenagem no dia Internacional 
da mulher faz parte das ações da equipe de ajuda, 
que tem o compromisso de auxiliar nas soluções dos 
problemas de bullying e cyberbullying, que podem 
acontecer com a convivência na escola.

Escola de futebol - o empresário Heribaldo egídio 
inaugura na tarde desta quinta-feira, dia 17 de março, a 
“escola de Futebol maestro Júnior – Ihebrom Human”, 
com a presença do ex-futebolista e ex-treinador brasileiro 
“Júnior” (que atuava como lateral-esquerdo do Flamengo e 
Seleção Brasileira e que dá nome ao complexo).

1

2 3

 Cristiano Borges

Divulgação Divulgação

Divulgação
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serviços

Detran realiza 4,8 mil atendimentos 
durante Mutirão Governo de Goiás

os participantes da 
3ª edição do Muti-
rão Governo de Goi-

ás, realizado na GO-040, 
no último final de semana, 
puderam realizar serviços 
do Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran-GO) 
gratuitamente, receberam 
ajuda para se inscrever ao 

programa CNH Social e 
orientações sobre educa-
ção para o trânsito. Duran-
te os dois dias, foram 339 
atendimentos, sendo 182 
referentes a inscrições. 
Também aconteceram 
4.800 abordagens educati-
vas com orientações sobre 
direção defensiva.

O 3º Mutirão Governo 

de Goiás atingiu a marca 
de 120 mil atendimentos 
com oferecimento de mais 
de 70 serviços estaduais 
e da prefeitura. O número 
superou em 33,3% a en-
tão máxima histórica de 
80 mil, obtida na última 
edição, em dezembro de 
2021, em Aparecida.

Por meio da unidade de 

atendimento, o Detran-GO 
ofereceu serviços como 
a alteração de endereço, 
comunicado de venda, em-
bargo de licenciamento, 
intenção de venda, impres-
são de CRLV-e, consultas 
de veículo e habilitação, 
cadastro na CNH Digital, 
transferência de pontua-
ção e instrução para re-

curso de multas. Além dos 
atendimentos, a equipe 
de educação de trânsito 
do órgão esteve presente 
com atividades de cons-
cientização para ciclistas, 
pedestres e motoristas.

Durante o mutirão, tam-
bém foi distribuído mate-
rial sobre o programa CNH 
Social. Criado pelo Go-

verno de Goiás em 2019, 
o programa está com as 
inscrições abertas até esta 
segunda, dia 14. São ofe-
recidas 11.010 vagas para 
quem deseja obter, mudar 
ou adicionar a categoria da 
CNH gratuitamente. Os in-
teressados poderão se ca-
dastrar exclusivamente no 
site www.detran.go.gov.br.

autarquia 
disponibilizou 
12 serviços 
gratuitos, entre 
os quais: auxílio 
para inscrição 
ao programa 
CNH Social e 
ações educativas. 
evento 
computou 
recorde com 
aproximadamente 
120 mil 
atendimentos 
realizados por 
órgãos públicos 
em dois dias
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O 3º Mutirão Governo de Goiás atingiu a marca de 120 mil atendimentos com oferecimento de mais de 70 serviços estaduais e da prefeitura

educação

Primeiro Centro de Recondicionamento de 
Computadores e Capacitação será inaugurado

O Governo de Goiás, por 
meio do Gabinete de Po-
líticas Sociais (GPS) e da 
Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), inaugura, 
nesta terça-feira (15/3), 
às 15h, o Centro de Re-

condicionamento de 
Computadores e Capa-
citação (CRC) na Escola 
do Futuro de Goiás José 
Luiz Bittencourt, no Bair-
ro Floresta, em Goiânia. 
O evento será conduzi-
do pela coordenadora 
do GPS e presidente de 
honra da Organização 
das Voluntárias de Goi-
ás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado e pelo 
titular da Sedi, Marcio 
Cesar Pereira.   

O programa, geren-
ciado pela organização 
Programando o Futuro 

que permitiu a estrutu-
ração do CRC é o Sukate-
ch, iniciativa gerida pelo 
programa Goiás Social, 
coordenado pelo GPS 
com o propósito de mi-
tigar a vulnerabilidade 
social e que, para isso, 
reúne diversas áreas do 
governo em prol de uma 
saída sustentável da po-
breza. Não à toa, o local 
do primeiro CRC a ser 
inaugurado fica no Bair-
ro Floresta, considerado 
um dos mais carentes e 
com maiores índices de 
violência de Goiânia.

O Sukatech tem o 
objetivo de promover a 
implantação e operacio-
nalização do CRC, que 
irá reciclar e recondicio-
nar resíduos eletroele-
trônicos, movimentar a 
cadeia produtiva do seg-
mento, capacitar jovens 
e adolescentes na área 
de tecnologia, e promo-
ver a educação ambien-
tal. A unidade do Bairro 
Floresta terá capacidade 
para processar 500 to-
neladas de lixo eletrô-
nico e recondicionar 1,5 
mil computadores, que 

serão doados, posterior-
mente, aos órgãos e às 
escolas públicas estadu-
ais, bibliotecas e insti-
tuições de iniciativas de 
inclusão digital e social.

A proposta ainda pre-
vê a capacitação de mil 
alunos, que terão aces-
so a cursos de informá-
tica básica, robótica e 
manutenção de compu-
tadores, além da reali-
zação de quatro cam-
panhas de educação 
ambiental, em forma de 
gincana nas escolas e 
caravana do descarte.

entre os objetivos está a capacitação de 
jovens em situação de vulnerabilidade 
na área de tecnologia. Instalação da 
unidade, no Bairro Floresta, é resultado 
do programa Goiás Social, por meio da 
Secretaria de estado de desenvolvimento 
e Inovação (Sedi) em parceria com 
organização Programando o Futuro
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Contribuintes começam a receber 
declaração pré-preenchida do IR

a partir de hoje (15), 
os contribuintes 
com certificado di-

gital ou com login nível 
prata ou ouro no Portal 
Gov.br recebem a declara-
ção pré-preenchida do Im-
posto de Renda. Por meio 
da ferramenta, o cidadão 
tem acesso a um formulá-
rio com informações reco-
lhidas pelo Fisco, podendo 
apenas confirmar os dados 
e enviar a declaração.

Disponível no Centro 
Virtual de Atendimento da 
Receita Federal (e-CAC), a 
ferramenta foi ampliada. 
Até o ano passado, a de-
claração pré-preenchida 
só estava disponível a 
quem tem certificação di-
gital (espécie de assinatu-
ra eletrônica vendida no 
mercado). A partir de 2022, 
o recurso foi ampliado 
a quem tem conta nível 
prata ou ouro no Portal 
Gov.br, categorias com 

maior nível de segurança.
Nesse tipo de declara-

ção, o contribuinte recebe, 
no portal e-CAC, infor-
mações relativas a rendi-
mentos, deduções, bens e 
direitos e dívidas e ônus 
reais obtidas por declara-
ções repassadas por em-
presas, planos de saúde, 
instituições financeiras e 
companhias imobiliárias 
à Receita. Cabe ao cida-
dão confirmar os dados ou 
alterar, incluir ou excluir 
informações necessárias, 
como deduções adicionais 

que não constavam do for-
mulário pré-preenchido.

Quem não tiver certifi-
cação digital deverá entrar 
no e-CAC com o login da 
conta Gov.br (nível prata 
ou ouro). Se o cidadão ain-
da não tiver conta nesse 
nível, deve fazer logo o ca-
dastro ou aumentar o nível 
de segurança (no caso de 
contas tipo bronze) no site 
ou no aplicativo Gov.br. 

Quem acessar o portal 
único com certificado di-
gital tem a conta automa-
ticamente migrada para o 

nível ouro. Essa categoria 
tem maior segurança de 
dados e garante acesso 
irrestrito aos serviços pú-
blicos digitais.

Procedimentos
A declaração pré-preen-

chida está disponível em 
todas as plataformas da 
Receita Federal: no progra-
ma gerador da declaração, 
no aplicativo Meu Imposto 
de Renda para dispositivos 
móveis e no e-CAC. Para 
quem optar por usar o 
programa gerador, a opção 

“Iniciar declaração a partir 
da pré-preenchida” apare-
cerá na tela de abertura.

Ao clicar no botão, o 
programa gerador abrirá 
a página do e-CAC. O con-
tribuinte deverá digitar 
o CPF e a senha do lo-
gin da conta Gov.br. Após 
esse procedimento, deve 
voltar para o programa 
gerador e concluir a im-
portação da declaração 
pré-preenchida.

Mudanças
No fim de fevereiro, o 

centro virtual de atendi-
mento da Receita Federal 
(e-CAC) elevou o nível de 
segurança para acessar a 
plataforma por meio do 
login Gov.br. Usuários do 
tipo bronze deixaram de 
ter acesso à ferramenta.

No início de março, a 
Receita liberou uma série 
de serviços do Imposto 
de Renda para quem tem 
conta no portal único do 
governo federal. No entan-
to, a declaração pré-preen-
chida só está disponível a 
partir de hoje.

Segundo a Receita Fe-
deral, os novos serviços 
reduzirão a necessidade 
de o cidadão ir a um pos-
to do órgão para buscar 
dados de declarações de 
anos anteriores. O prazo 
para enviar a declaração 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física 2022 come-
çou no último dia 7 e vai 
até as 23h59min59s de 
29 de abril. Neste ano, 
a Receita Federal espe-
ra receber 34,1 milhões 
de documentos. Quem 
enviar a declaração fora 
do prazo determinado 
deverá pagar multa de 
R$ 165,74 ou de 20% do 
imposto devido, prevale-
cendo o maior valor.

Ferramenta foi 
ampliada para 
quem tem login 
Gov.br prata 
ou ouro
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Segundo a Receita Federal, os novos serviços reduzirão a necessidade de o cidadão ir a um posto do órgão para buscar dados de declarações de anos anteriores

EDUCaÇÃO

Inscrições para o Fies terminam hoje às 23h59

As inscrições para o pri-
meiro processo seletivo de 
2022 do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
terminam às 23h59 desta 
terça-feira (15). A data do 
resultado da chamada regu-
lar que, anteriormente, seria 
divulgado hoje, também, 

mudou. Será publicado no 
dia 18 de março, no portal 
Acesso Único. https://aces-
sounico.mec.gov.br/

“O MEC [Ministério da 
Educação] decidiu ampliar 
o prazo após identificar 
lentidão e interrupções 
pontuais na performance 
da solução tecnológica, 
durante poucos minutos, 
no sistema eletrônico de 
inscrição. A instabilidade, 
ocorrida apenas no final da 
noite do último prazo pre-
visto para inscrição, que 

seria no dia 11, foi pontu-
al, tanto que somente foi 
percebida por quem aces-
sava o sistema, no horário 
próximo do encerramen-
to do prazo de inscrição”, 
justificou a pasta.

Para concorrer a uma 
vaga, o candidato precisa 
ter feito o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) a 
partir de 2010 e ter obtido 
nota igual ou superior a 
450 pontos. Outra exigên-
cia para inscrição é não ter 
zerado a redação. O resultado será publicado no dia 18 de março, no portal Acesso Único. https://acessounico.mec.gov.br/

resultado da 
chamada regular 
foi adiado para o 
dia 18 de março
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NFL

Tom Brady desiste de aposentadoria 
e disputará próxima temporada

o quarterback sete ve-
zes campeão do Su-
per Bowl Tom Brady 

anunciou de forma inespe-
rada que desistiu de sua de-
cisão de se aposentar e que 
retornará para disputar a 
próxima temporada da NFL 
(liga profissional de futebol 
americano dos Estados Uni-
dos) pelo Tampa Bay Bucca-
neers, naquela que será sua 
23ª temporada na liga.

Brady, de 44 anos e um 
dos maiores jogadores da 
história da NFL, surpreen-
deu o mundo esportivo com 
a desistência da aposenta-
doria, somente seis sema-
nas após anunciá-la.

“Nestes últimos dois me-
ses percebi que meu lugar 
ainda é no campo e não nas 
arquibancadas”, disse Bra-
dy, no último domingo (13), 
em postagem no Twitter. 
“Esse tempo chegará. Mas 
não é agora. Eu amo meus 
companheiros de equipe e 
amo minha família que me 
apoia. Eles tornam tudo 

isso possível. Estou voltan-
do para a minha 23ª tem-
porada em Tampa. Negócio 
inacabado”, afirmou.

Pouco depois de Bra-
dy fazer seu anúncio, os 
Buccaneers reagiram com 
sua própria mensagem no 
Twitter: “Ele está de vooo-
olta”, disse a equipe com 
um vídeo do quarterback 
entrando em campo.

A NFL ecoou esse sen-
timento tuitando uma 
foto de um Brady sorri-
dente com a legenda: “Ele 
está de volta”. O treinador 
principal do Tampa, Bruce 
Arians, disse que estava 
“extasiado” com a notícia.

“Como disse Tom, seu 
lugar agora é no campo de 
futebol”, afirmou Arians. “Ele 
ainda está jogando em um 
nível para ser campeão e foi 
tão produtivo quanto qual-
quer um na última tempo-
rada”. Talvez Brady tenha 
sido inspirado a voltar após 
assistir a outro grande es-
portista, Cristiano Ronaldo, 
marcar três gols na vitória 
do Manchester United por 
3 a 2 sobre o Tottenham 
Hotspur pelo Campeonato 
Inglês em Old Trafford.

Brady entrou em campo 
para cumprimentar Ronal-
do de 37 anos após a par-
tida, e um dia depois anun-
ciou seu retorno à NFL.

Jogador de 
44 anos 
permanecerá 
no Tampa Bay 
Buccaneers
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