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Intervenções realizadas na Estação de Tratamento de Esgoto receberam investimento 
de R$ 2,2 milhões. Companhia executou limpeza e recuperação da lagoa facultativa, 

além da reforma de dois módulos reatores anaeróbios. Expresso Correios 
garante facilidade no acesso a serviços do Estado
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investimento de r$ 2,2 milhões

em posse, ronaldo caiado 
inaugura obras da saneago
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Economia ganha ElEição

este é um dos segredos para a vitória em 
eleições. Economia em ordem significa di-
nheiro no bolso, sorriso na boca e comida 
no prato. Dilma Rousseff (PT) exerceu o 
papel de “porta” na articulação política, 
mas conseguiu manter a casa em ordem 
para se reeleger. Quando quis mudar, deu 
com os burros na água. o grande drama 
de Jair Bolsonaro (PL), neste momento, é 
a economia em furos. Tapa um buraco, sai 
água por outro. Passou um ano colocan-
do a culpa do preço dos combustíveis nos 
governadores, até conseguir a aprovação 
de um projeto para disciplinar e reduzir a 
carga tributária, a partir do ICmS. mas ain-
da não é para agora. e, sem negociação, 
vai-se arrastar por algum tempo. Princi-
palmente porque tem uma diferença de 
r$ 17 bilhões para estados e municípios 
pra discutir no meio. É verdade que a Pe-
trobras está no mercado, deve satisfação 
a seus acionistas, mas é o governo federal 
que tem força para nomear quem quiser 
na direção da empresa. Bolsonaro nomeou 
dois presidentes, não resolveu o problema, 
e segue colocando a culpa nos outros, 
quando ele é parte de tudo. enquanto 
isso, a Aneel aprova mais uma taxa que vai 
onerar (de novo) a conta de energia. Até o 
chuchu chegou a r$ 12 o quilo... Um qui-
lo de chuchu vale mais do que um litro de 
gasolina. alguma coisa está fora de ordem 
e alguém tem que colocar tudo no lugar. 
Seja Bolsonaro ou outro aventureiro. É isso 
que o eleitor vai decidir. Se Bolsonaro, no 
governo, não se mostrar capaz de domar 
a economia a tendência é que a urna seja 
perversa com ele. ou não. 

pachEco fora
Num discurso discreto, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), as-
sumiu o óbvio: não deu conta do recado. 
Principalmente de mover motivações em 
torno da sua pré-candidatura à Presidência 
da república. É mais uma tentativa da ter-
ceira via que não deu certo. Gilberto Kas-
sab, presidente, criador e dono do partido, 
no entanto, não desistiu. As suas fichas es-
tão depositadas agora no governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está 
de saída do PSDB, meses depois de perder 
as prévias para João doria. 

pSD muDa rumo
enquanto isso, 
Henrique mei-
relles balança na 
tentativa de dis-
putar o Senado 
por Goiás. Pode 
aparecer como 
vice na chapa 
comandada por 
Rodrigo Garcia 
(PSDB), em São 
Paulo. os sinais são de falta de segurança. 
Não se sabe bem se do partido, do eleitor 
ou do próprio candidato. 

muDa tuDo?
O PSD pode mudar radicalmente o po-
sicionamento em Goiás. Kassab está 
empenhado em montar palanques 
para fortalecer a candidatura Leite 
presidente. Goiás faria parte da rota, 
com candidato próprio a governador. 
O PSD teria duas opções: o senador 
Vanderlan Cardoso, que tem negado 
a intenção, e a adesão ao projeto de 
Gustavo Mendanha, que tem entrada 
franqueada no Patriota e no Podemos, 
mas articula filiação a uma sigla maior, 
como PL, PP e o próprio PSD. A defini-
ção deve sair na semana que vem. 

fEchou o tEmpo
Pré-candidato a vice na chapa de Ronaldo 
Caiado (União Brasil), Daniel Vilela (MDB) 
apareceu nas pílulas partidárias no rádio e 
na TV rasgando elogios à atual gestão. Nas 
entrevistas, adotou tom ácido contra o 
antigo “meio irmão” Gustavo Mendanha. 
daniel se envolveu, ainda, nos últimos dias, 
em bate-boca nas redes sociais com o ex-
governador Marconi Perillo. 

trêS fora Do paço
Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Re-
publicanos) anunciou que vai trocar três 
auxiliares, em função da eleição. Saem 
Zé Antônio (Desenvolvimento Humano), 
Carolina Pereira (Procon) e Cristina Lo-
pes (Direitos Humanos), que vão buscar 
votos em outubro. 

SubinDo DEgrau
Adriana Accorsi (PT), Humberto Teófilo 
(sem partido) e Leda Borges (PSDB) vão 
tentar vaga na Câmara dos Deputados em 
Brasília. Depois do ensaio rumo ao TCE, 
Lisauer Viera (sem partido) também pode 
engrossar o grupo. assim como eduardo 
do Prado, este de saída do DC.

também quEr

enquanto busca viabilizar candidatura a 
deputada federal, a vereadora Sabrina 
Garcez (ainda PSD) segue cumprindo 
agenda intensa em Goiânia e interior. 
No final de semana, por exemplo, mar-
cou presença na 1ª Feira da mulher em-
preendedora, em Posselândia. 

oportuno 
Vereadora Aava Santiago (PSDB) é uma 
das organizadoras da Frente Intermunici-
pal pelo Fim da Violência de Gênero. Mais 
do que oportuno, para tentar diminuir o 
clima de ódio que toma conta, especial-
mente da política no país. 

cumprinDo a rEgra
Sem grandes projetos para mostrar, 
o governador Ronaldo Caiado (União 
Brasil) tem batido no equilíbrio finan-
ceiro de Goiás e na adesão ao RRF como 
maiores virtudes do seu governo. São 
instrumentos de gestão, é verdade. mas 
é o que tem permitido fluxo de caixa 
para manter contas e desenvolver ações 
pontuais, o que contribuiu também para 
manter Goiás com números econômicos 
acima da média nacional. 

pSb fora
os socialistas devem ficar de fora da 
federação que será comandada pelo 
PT nessas eleições. De olho na sobre-
vivência, PCdoB e PV devem estar 
juntos com os petistas na estrutura. 
a única federação definida, até agora, 
reúne a Rede e o PSOL. 

novEla lamEntávEl

Lá se vão quase dez anos da morte do 
cronista esportivo Valério Luiz. Mais uma 
manobra de advogados transferiu o júri 
para 2 de maio. Que a justiça seja feita. Pela 
memória de Valério, pela sua família, pela 
liberdade de imprensa e pela sociedade. 

bonS vEntoS E vozES

a semana já está marcada pela live que 
marca a volta de Luiz Augusto e Amau-
ri Garcia. Amigos, parceiros e cantando 
juntos há algumas décadas, os dois en-
frentaram problemas de saúde durante 
a pandemia, que afetaram a voz. apren-
deram a cantar de forma diferente. Com 
a mesma emoção, com a mesma quali-
dade. Vida longa de passarim. 

por quE?
Desde a ditadura, é tão difícil explicar a 
carestia?

“Quando você tem uma verdadeira 
consideração com a outra pessoa, você a 

corrige, discorda delas. Afinal de contas, 
nenhum de nós é imune a erros”

(Mário Sérgio Cortella)

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 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral



3quarta-feira, 16 de março de 2022 Política

em Posse

Caiado inaugura obras da Saneago

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou, nesta terça-

-feira (15/3), as obras de 
melhoria na Estação de 
Tratamento de Esgoto 
(ETE) de Posse, no Nordes-
te Goiano. Foram executa-
das a recuperação e lim-
peza da lagoa facultativa, 
além da reforma de dois 
módulos de reatores ana-
eróbicos. O chefe do Exe-
cutivo também realizou 
visita técnica à unidade e 
conheceu os sistemas de 
Esgotamento Sanitário e 
de Abastecimento de Água 
do município. Os investi-
mentos, no valor de R$ 2,2 
milhões, são da Saneago.

“Recebemos os reserva-
tórios com o funcionamen-
to praticamente inviabili-
zado. Chegou-se ao ponto 
de prejudicar a qualidade 
de vida da população, de-
vido ao mau cheiro. Mas 
essa recuperação, entre-
gue hoje, garante a manu-
tenção do tratamento de 
esgoto e a qualidade de 
vida para a população de 
Posse”, disse o governador.

O presidente da Sane-
ago, Ricardo Soavinski, 
destacou o significado das 

melhorias para a popula-
ção e para acompanhar o 
crescimento da cidade. “O 
sistema está pronto para 
funcionar e para devolver 
para o rio a água em boas 
condições, além de po-
dermos, a partir de agora, 
expandir a rede de coleta 
de esgoto, pois temos con-
dições para fazer o trata-
mento necessário”, disse.

Em Posse, a empresa 
planeja promover melho-

rias e conservação das 
redes de esgoto e das 
unidades de tratamento, 
além do incremento no 
número de ligações. O 
abastecimento com água 
tratada é universalizado. 
De acordo com a compa-
nhia, os benefícios entre-
gues visam a conservação 
e a expansão para acom-
panhar o crescimento po-
pulacional e o desenvol-
vimento econômico do 

município. Atualmente, 
95,5% da população ur-
bana é beneficiada com 
os serviços de esgota-
mento sanitário, índice 
muito acima da média 
nacional, que é de 53,2%.

O prefeito Helder Bon-
fim ressaltou os inves-
timentos do governo 
estadual no município, 
dentre eles as melhorias 
na ETE. “Estamos encer-
rando um problema gra-

víssimo aqui na nossa 
cidade, da falta de água 
e da falta do tratamento 
de esgoto”, afirmou.

Expresso
Ainda em Posse, o gover-

nador Ronaldo Caiado visi-
tou a agência dos Correios, 
onde passaram a ser ofere-
cidos pelo Governo de Goiás 
os serviços disponibilizados 
pelo Expresso Correios. A 
iniciativa faz parte da am-

pliação dos canais proposta 
pelo programa e é resulta-
do de parceria do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Administração (Sead), com a 
estatal. Na etapa inicial, se-
rão realizados atendimen-
tos da Secretaria de Estado 
da Economia, da Secretaria 
de Segurança Pública (SSP) 
e do Instituto de Assistência 
dos Servidores. “São serviços 
que não custam nada ao ci-
dadão, um benefício que é o 
Estado, em parceria com os 
Correios, que arca com tudo. 
Custo zero”, ressaltou ele.

Neste primeiro momen-
to, são oferecidos emissão 
da Certidão Negativa de 
Débitos da Receita Esta-
dual; acesso a boletos do 
Instituto de Assistência 
dos Servidores Públicos de 
Goiás (Ipasgo) e alteração 
do padrão de acomoda-
ção do convênio; além de 
obtenção do certificado 
de antecedentes crimi-
nais. O Expresso Correios 
está presente em 62 
municípios goianos, atu-
almente. “Para facilitar a 
vida do cidadão”, ressal-
tou o superintendente 
dos Correios no Estado, 
Eugênio Montenegro.

Intervenções realizadas na estação de Tratamento de esgoto receberam investimento de r$ 2,2 milhões. 
Companhia executou limpeza e recuperação da lagoa facultativa, além da reforma de dois módulos 

reatores anaeróbios. expresso Correios garante facilidade no acesso a serviços do estado
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Governador inaugura obras da Saneago em Posse, com investimento de R$ 2,2 milhões, e visita agência do Expresso Correios

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), entre-
gou, nesta terça-feira (15), 
a ampliação do serviço de 
hemodiálise da Policlínica 
Estadual da Região Nor-
deste, em Posse, a 515 qui-
lômetros de Goiânia. A es-
trutura do local passa a ter 
agora 20 cadeiras para pa-
cientes, 12 a mais do que 
a quantidade existente no 
início dos atendimentos 
na unidade de saúde, em 
julho de 2021.

O novo espaço visa re-
forçar e ampliar a atenção 
a quem utiliza o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
convive com quadro de 
insuficiência renal, seja em 
Goiás ou em trânsito pelo 
território goiano, além de 
atender doentes renais 
não agudizados, ofertando 
todos os tipos de trata-
mento dialítico: pré, hemo-
diálise, diálise peritoneal e 
tratamento conservador.

“A estrutura de gover-
no é feita para melhorar a 

qualidade de vida. Este é o 
meu objetivo”, ressaltou o 
governador Ronaldo Caia-
do. “Municípios mais ca-
rentes do Nordeste goia-
no sempre foram usados 
como massa de manobra 
em campanhas eleitorais. 
O povo precisa ser respei-
tado, ter aquilo que o cida-
dão tem nas cidades mais 
desenvolvidas de Goiás”, 
completou o chefe do Exe-
cutivo estadual.

Anteriormente, sete ca-
deiras estavam à disposi-
ção para o atendimento de 
pacientes com deficiência 
renal e outra servia como 

reserva, totalizando oito. Os 
serviços funcionavam de 
segunda-feira a sábado, em 
quatro turmas de tratamen-
to, contabilizando, assim, 
28 vagas para hemodiálise, 
além da cadeira reserva. 
Agora, seguindo os mesmos 
turnos, serão 18 espaços 
para tratamento e dois as-
sentos reservas, possibili-
tando um aumento para até 
72 atendimentos diários 
e 936 sessões mensais. A 
unidade poderá ofertar, 
ainda, 250 consultas por 
mês com equipe médica 
especializada e 150 con-
sultas dentro do mesmo 

espaço de tempo com 
equipe multiprofissional.

Ações e cuidados 
especiais

A regulação na Policlíni-
ca de Posse para o serviço 
de hemodiálise ficará sob 
os cuidados do Sistema de 
Regulação Estadual/Siste-
ma Servir. Pacientes que 
utilizarem a estrutura rece-
berão alimentação balan-
ceada para complementar 
o tratamento e contarão 
ainda com dois veículos 
disponíveis para transporte 
sanitário eletivo, buscando 

e deixando em casa.
“Este avanço em rela-

ção à hemodiálise vai nos 
dar a garantia de, nos pró-
ximos dez anos, suportar 
os pacientes. Pessoas que 
precisavam ir até Brasília, 
Barreiras, na Bahia, Palmas, 
no Tocantins, agora têm 
a oportunidade de fazer 
tratamento aqui”, explicou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino. 
“Tenho certeza que se não 
fosse o governador para 
colocar a mão em uma 
estrutura que estava aban-
donada, nada tinha saído 
do papel. A policlínica tem 

sido um marco no Nordes-
te goiano. Modificou a vida 
de quem necessita desse 
tratamento e de outros, 
como a parte ambulatorial 
e de exames de diagnósti-
co”, pontuou o prefeito de 
Posse e também médico, 
Doutor Hélder.

A entrega da ampliação 
da unidade integra uma 
série de ações em celebra-
ção ao Dia Mundial do Rim, 
comemorado anualmente 
na segunda quinta-feira de 
março. O Governo de Goi-
ás lançará, ainda em 2022, 
o Protocolo Estadual de 
Atenção ao Doente Renal, 
iniciativa inédita que pre-
tende mitigar a limitação 
ao tratamento hemolítico 
por questões como difi-
culdade de acesso, falta de 
oferta de outras terapias, 
de prevenção ou de iden-
tificação precoce da doen-
ça. A proposta é valorizar a 
assistência secundária, de 
forma regionalizada, e tra-
zer as especialidades para 
perto da população.

Caiado amplia serviço de hemodiálise de policlínica e autoriza construção de cinco quadras poliesportivas cobertas em escolas estaduais

Serviço de hemodiálise da Policlínica do município é ampliado
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assembleia

Mista aprova reajuste de 10,16% 
a servidores dos três Poderes

sob o comando do de-
putado emedebista 
Humberto Aidar, a Co-

missão Mista deliberou um 
pacote de projetos de lei 
que concede reajustes aos 
servidores dos Poderes Le-
gislativo, Executivo, Judici-
ário, Tribunal de Contas do 
Estado, Ministério Público, e 
proposituras dos deputados 
estaduais da Alego. Ao todo, 
foram 11 processos que lo-
graram aprovação e apenas 
um com pedido de vista, na 
tarde desta terça-feira, 15.

O colegiado iniciou 
aprovando o parecer fa-
vorável ao processo nº 
1001/22, assinado pela 
Mesa Diretora da Assem-

bleia Legislativa, que 
propõe a concessão de 
revisão geral anual da 
remuneração dos servi-
dores públicos efetivos 
da Casa de Leis, relativos 
à data-base de 2021. Será 
no percentual de 10,16%, 
para os servidores.  

 “Trata-se de uma justa 
reivindicação dos servido-
res do Poder Legislativo 
goiano, visando recompor 
as perdas salariais resul-
tantes da desvalorização 
do poder aquisitivo da 
moeda, medida pelo INPC, 
elaborado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)”, diz a jus-
tificativa da Mesa Diretora.

Outra propositura de 
teor semelhante em trami-
tação na Comissão Mista foi 
a de nº 0977/22, da Gover-
nadoria do Estado. O proje-
to de lei, que teve o parecer 
favorável do relator Coronel 
Adailton acolhido, visa con-
ceder a revisão anual dos 
vencimentos, dos subsídios 
e dos proventos do pessoal 
civil e militar, ativo, inativo e 
pensionistas, inclusive em-
pregados públicos do Poder 
Executivo estadual. Tais va-
lores também ficam majo-
rados com base no INPC do 
ano de 2021, em 10,16%.

De acordo com o texto, 
as disposições não se apli-
cam, entretanto, ao pessoal 

contratado por tempo de-
terminado para atender à 
necessidade temporária de 
excepcional interesse públi-
co, aos servidores públicos 
pertencentes ao quadro de 
pessoal da Lei nº 13.909, 
de 25 de setembro de 2001, 
que serão objeto de lei es-
pecífica, e aos servidores e 
empregados públicos per-
tencentes às entidades pa-
raestatais estaduais.

Segundo a propositura, a 
medida reitera os esforços 
do Governo de Goiás para 
“cumprir os mandamentos 
constitucionais e legais em 
relação às garantias do fun-
cionalismo estadual”.

Já o projeto de lei 

protocolado com o nº 
0950/2022 dispõe sobre a 
concessão da revisão geral 
anual da remuneração dos 
servidores do Poder Judi-
ciário do Estado de Goiás, 
também no porcentual de 
10,16%. Líder do Governo 
na Casa de Leis, Bruno 
Peixoto (MDB) pediu vista 
da matéria e apresentou 
voto em separado aca-
tando o relatório favorá-
vel de Thiago Albernaz 
(Solidariedade) e esten-
dendo o benefício aos 
servidores comissionados 
do Tribunal de Justiça.

Protocolado com o nº 
0964/2022, outra proposi-
tura concede o mesmo per-

centual visando à revisão 
geral anual da remuneração 
dos servidores do Tribunal 
de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás. O rela-
tório favorável do deputado 
Tião Caroço (União Brasil) 
logrou êxito durante a sua 
votação esta tarde.

O Ministério Público do 
Estado de Goiás também 
teve seu projeto de lei que 
dispõe sobre a concessão 
do reajuste a seus servido-
res, relativo à data-base de 
2021, acatado pela Comis-
são Mista. Os deputados 
aprovaram o relatório do 
deputado Wilde Cambão 
favorável à matéria proto-
colada com o nº0973/2022.

A Comissão Mista apreciou, no final 
da tarde desta terça-feira, 15, um 
pacote de projetos de lei que concede 
reajustes aos servidores dos Poderes 
Legislativo, Executivo, Judiciário, 
e ainda do Tribunal de Contas do 
Estado e do Ministério Público. Os 
parlamentares também aprovaram 
proposituras dos próprios deputados. 
Foram 11 processos aprovados e 
apenas um recebeu pedido de vista
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A reunião foi comandada pelo deputado Humberto Aidar, e agora as matérias já avalizadas pela Mista seguem para apreciação do Plenário

câmara

Aprovada lei que retira a obrigatoriedade do 
uso de máscaras em Aparecida de Goiânia

Durante sessão ordi-
nária, os vereadores de 
Aparecida de Goiânia 
aprovaram, em comis-
sões reunidas, o que 
acelerou os trâmites 
legislativos, o Projeto 
de Lei Nº 013/2022, de 
autoria da Prefeitura, 
que revoga a Lei Mu-
nicipal nº 3.558,/2020, 
que tratava sobre o uso 

obrigatório de máscaras 
de proteção facial como 
medida de prevenção 
da pandemia provocada 
pelo Coronavírus (CO-
VID-19) no município.

Com a aprovação, as-
sim que a lei for sancio-
nada pelo Prefeito Gus-
tavo Mendanha, o uso de 
máscaras em Aparecida 
de Goiânia, seja em am-
biente aberto ou fechado, 
não será mais obrigatório.

A Gestão Municipal 
justificou o fim da obri-
gatoriedade citando que 
atualmente Aparecida 
possui apenas 277 casos 
ativos, todos monitorados 

pela Telemedicina, sendo 
que dos 83 leitos de UTI 
ativos para tratamento da 
Covid-19 na rede pública 
municipal, apenas 27 es-
tão ocupados, indicando 
uma taxa de 32,53% e 
que dos 94 leitos de en-
fermaria, 14 encontram-
-se ocupados, represen-
tando 14,89% deles.

A Prefeitura ainda 
afirmou que sempre 
pautou seus atos pela 
responsabilidade e res-
peito à comunidade, e 
que por isso e, principal-
mente, pelos números 
mencionados, optou por 
apresentar o projeto.
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Sendo sancionada pelo prefeito, seja em ambiente aberto ou fechado, o uso não será mais obrigatório

Ao revogar lei 
de 2020, uso de 
máscaras passa 
a ser opcional



5quarta-feira, 16 de março de 2022 cidades

cultura

Rogério Cruz anuncia criação de Palácio 
da Cultura na antiga sede da Assembleia

O prefeito Rogério 
Cruz anunciou, 
nesta terça-feira 

(15/03), criação do Palácio 
da Cultura, na antiga sede 
da Assembleia Legislati-
va, localizada no Bosque 
dos Buritis. Espaço abri-
gará sede da Secretaria 
Municipal de Cultura, 
Centro Livre de Artes, Mu-
seu de Arte de Goiânia e 
Orquestra Sinfônica.

“Além de valorizar o 
segmento cultural, eco-
nomizaremos cerca de 
R$ 150 mil mensais com 
aluguéis”, afirmou prefeito, 
durante anúncio da reto-
mada cultural e apresenta-
ção do calendário de 2022.

A previsão é de que o 
prédio seja devolvido à 

gestão municipal até o iní-
cio de maio. Segundo Ro-
gério Cruz, o espaço será 
palco da arte e da cultura 
goianienses, que tem re-
cebido merecida atenção 
e cuidado, por parte da 
prefeitura. “Lá, teremos 
ensaios e apresentações 
da Orquestra Sinfôni-
ca de Goiânia, além de 
intervenções artísticas. 
Seguimos em frente com 
nosso projeto de forta-
lecimento da arte e cul-
tura na capital”, afirma.

Diante da retomada dos 
eventos culturais, tanto 
com projetos consagrados 
quanto novas iniciativas 
até o final do ano, Rogério 
Cruz destaca que todos 
seguirão os protocolos 

que a pandemia ainda 
exige. “Ampliamos a ca-
pacidade dos eventos em 
locais abertos para 15 mil 
pessoas, e em locais fe-
chados com limite de até 
80% da capacidade”.

Cruz explica que “a Pre-
feitura de Goiânia está 
aberta para que os produ-
tores culturais apresentem 
seus projetos com núme-
ro de pessoas acima do 

previsto no decreto, para 
avaliarmos. No entanto, é 
muito importante que as 
pessoas respeitem o uso 
da máscara em locais fe-
chados”, observa.

Retomada dos 
projetos culturais

O cronograma de even-
tos culturais para 2022 foi 
divulgado em evento rea-

lizado no Centro Cultural 
Casa de Vidro Antônio 
Poteiro, na manhã desta 
terça-feira (15/03). O Ca-
lendário Cultural 2022 
projeta a retomada, a 
partir do mês de abril, do 
Sons de Mercado, Chori-
nho FestCine, Festival de 
Teatro Popular, Grande 
Arraial de Goiânia, Festi-
val de Ópera e concertos.

Entre as novidades, está 

a realização do Carnaval 
em abril, com a permissão 
de shows e blocos de rua. 
Na programação, ainda, 
Arte nos Parques, com 
shows e apresentações 
de dança, teatro, cinema 
e literatura nos principais 
parques da cidade; fes-
tival de stand-up e arte 
urbana, com produção de 
painéis de grafite espa-
lhados pela cidade.

espaço abrigará Secretaria municipal 
de Cultura, Centro Livre de artes, 
museu de arte de Goiânia e orquestra 
Sinfônica. “além de valorizar o 
segmento, economizaremos cerca 
de r$ 150 mil mensais com aluguéis”, 
afirma o prefeito Rogério Cruz
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Prefeito Rogério Cruz anuncia criação do Palácio da Cultura, na antiga sede da Assembleia Legislativa, no Bosque dos Buritis: 
espaço abrigará a sede da Secult Goiânia, Museu de Arte de Goiânia, Orquestra Sinfônica de Goiânia e Centro Livre de Artes

segurança

Prefeitura realiza blitz para divulgação de informações 
sobre violência contra mulher e canais de denúncia

A prefeitura de Goiânia 
realizou uma blitz para 
divulgar canais de de-
núncia sobre violência 
contra mulher no encon-
tro das avenidas Mutirão 
e 85, na manhã desta 
nesta terça-feira (15/3).

A mobilização envol-
veu a Secretaria Muni-
cipal de Políticas para 
as Mulheres (SMPM) e a 
Patrulha Mulher Mais Se-
gura, da Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM). A ação 
faz parte do calendário 

em comemoração ao Mês 
da Mulher adotado pelo 
prefeito Rogério Cruz.

“A sociedade não pode 
aceitar a perpetuação da 
violência contra a mulher. 
A prefeitura tem realiza-
do um trabalho constante 
de defesa dos direitos das 
mulheres e essa ação visa 
conscientizar a população 
que muitas vezes não sa-
bem as formas de violên-
cia que existem”, diz o pre-
feito Rogério Cruz.

O grupo, que incluiu a 

secretária da Mulher Tatia-
na Lemos e a comandante 
da Patrulha Mulher Mais 
Segura Luiza Sul, abordou 
mais de 3 mil veículos, 
quando o sinaleiro esta-
va fechado, e distribuíram 
panfletos com informações 

sobre os tipos de violência 
mais comuns e os servi-
ços que prefeitura, Minis-
tério Público e órgãos de 
segurança oferecem para 
dar suporte às vítimas. O 
ponto foi escolhido por ser 
um dos locais de tráfego 

mais intenso na capital. 
Os flyers foram criados em 
parceria com a Unimed.

Para a Secretária da Mu-
lher, Tatiana Lemos, a ação 
faz parte das comemora-
ções do mês da mulher, e 
tem como principal obje-
tivo informar as mulheres 
da existência de outros 
tipos de violência que não 
seja a física ou sexual. “É 
fundamental que nossas 
mulheres saibam quando 
são vítimas de violência 
porque muitas sequer co-
nhecem todas as formas, 
entre elas a patrimonial e 
a psicológica. Levar esse 
conhecimento e os ca-
nais de denúncia da rede 
de proteção, é ajudar a 
retirar a mulher do ciclo 
de violência em que ela 
vive,” reforça Tatiana.

O material gráfico ex-

plica a violência contra 
mulher em cinco catego-
rias. É física se o agressor 
empurra, chuta, amar-
ra, bate ou violenta, por 
exemplo. É psicológica se 
há humilhação, insultos, 
isolamento, perseguição e 
ameaças. É moral quando 
existe calúnia, injúria ou 
difamação. Será sexual se 
houver pressão, se o agres-
sor exigir condutas de que 
a vítima não gosta, se ele 
se negar a usar preserva-
tivo ou negar o direito de 
acesso a métodos contra-
ceptivos. E será patrimo-
nial e econômica quando 
o agressor controlar o 
dinheiro da mulher, não 
der permissão para certas 
compras, destruir objetos 
da vítima, não deixá-la tra-
balhar ou ocultar bens e 
propriedades dela.

SM
PM

Prefeitura distribui, no cruzamento das avenidas 85 e mutirão, 
mais de 3 mil panfletos que orientam sobre tipos de violência exis-
tentes contra a mulher e quais os canais disponíveis para denunciar 

mobilização aconteceu no encontro das 
avenidas 85 e mutirão. Iniciativa distribui 
mais de 3 mil panfletos que orientam 
sobre tipos de agressões existentes e quais 
canais disponíveis para denunciar
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aZZURE clUB
Show do cantor sertanejo Jefferson moraes agita 

final de semana na azzure Club Nesta sexta-feira (18), 
o cantor Jefferson moraes sobe ao palco da balada 

azzure Club com um repertório que promete animar 
o público. Quem se junta a ele é abel martins, andré e 

rafael ramalho. Já no sábado (19), a dupla douglas e 
Vinícius levantam a galera junto a murilo e Kauan, dj 

Low, mais o duo andre + m2k.

laBoRatóRio tEUto 
o mais completo parque farmacêutico da américa Latina, 

Laboratório Teuto, que é referência no mercado nacional e 
internacional, chega aos seus 75 anos no dia 25 de março. a 

companhia, que está há mais de sete décadas no coração 
do Brasil, é sinônimo de qualidade e confiança. Promovendo 

saúde, bem-estar e qualidade de vida para a família brasileira 
e nos países onde atua, através de sua cultura corporativa de 

qualidade, integridade e alta performance. Com o propósito 
de construir um mundo melhor e mais saudável, por meio da 
excelência no desenvolvimento, produção e comercialização 

de medicamentos complexos.

coMiDa DE BUtEco
O Comida di Buteco já tem data confirmada para a edição 

2022. Será de 8 de abril a 8 de maio no circuito Goiás, 
que integra Goiânia e aparecida de Goiânia. ao todo, 49 

estabelecimentos vão disputar o título de melhor boteco de 
Goiás. Neste ano, o tema para elaboração dos pratos é livre 
e todos os petiscos, no Brasil inteiro, terão preço fixo de R$ 
27,00. o concurso mantém a tradição de ‘transformar vidas 

através da cozinha de raiz – buteco extensão de sua casa’, 
promovendo a valorização da cultura de ‘buteco’, além de 

eleger também, desde 2016, o melhor Boteco do Brasil.

consUMiDoR na VitRinE
No Flamboyant Shopping, marcas de diferentes segmentos 

celebram a terceira semana de março e em especial o dia 
do consumidor com seus clientes. Como vantagem, o 

shopping dá continuidade à segunda fase de sua campanha 
comemorativa dos 40 anos do shopping, que sorteia cartões 

vales-compra, no valor de R$ 40 mil reais cada. São aceitas 
notas fiscais das lojas físicas aderentes à promoção com data 

entre 14 de janeiro 2022 até 21 de março de 2022. A cada R$ 
500 reais em compras, o cliente recebe um número da sorte 

para concorrer e a troca da nota fiscal é 100% digital por 
meio do aplicativo do shopping. outra iniciativa que ocorreu 

dia 15 de março, das 13h à 17h, foi a presença do PROCON 
Goiás, levando muita informação para quem estava 

aproveitando as compras

oPERaÇÃo lEVa tUDo
entre os dias 18 e 20 de março, a varejista Novo mundo.

Com, principal player do Centro-oeste, realizará a 2º edição 
da ‘operação Leva Tudo’, no Centro de distribuição da 

rede, em Goiânia. além de descontos em várias linhas de 
produtos com parceria de marcas como: Samsung, Britânia, 

mondial, electrolux, dako, entre outras, a ação também será 
marcada pela multicanalidade, já que ofertas online estarão 

espalhadas pelo evento para compras pelo site e APP. 

Casa de vidro + Bday - 
Um dos mais respeitados 
assessores de imprensa 
de Brasília, Bruninho 
afonso irá comemorar seu 
aniversário no próximo 
dia 25 de março em uma 
mega festa com direito 
a casa de vidro, show do 
Israel Novaes e diversos 
influenciadores do dF.

Almoço beneficente
os empresários  rafael 
dâmaso e Tales Garcia 
(e/d), sócios do Caseratto, 
juntamente com suas 
esposas Letícia Paes e 
rafaela araújo em almoço 
beneficente realizado 
no último dia 14, em 
comemoração aos 6 anos 
do bar e restaurante. o 
almoço especial contou com 
a participação de 150 idosos 
atendidos pela organização 
das Voluntárias de Goiás 
(oVG).

C

Feira - entre o intervalo de uma atividade e 
outra, a especialista em marketing de influência, 
ale olivastro (à esq.), e a arquiteta goiana 
Victoria Vilela, posam para foto durante a 20ª 
expo revestir, maior feira de revestimentos e 
acabamentos da américa Latina, realizada em 
São Paulo na semana passada.

Reconhecimento para corretores - a mrV lança nesta 
quinta-feira (17) um programa de relacionamento para 
corretores de imóveis autônomos em todo o País. O 
‘mrV mais’ vai oferecer pontos e premiações exclusivas 
com base no volume de vendas que cada profissional 
pode atingir. o lançamento será durante um evento 
on-line, às 10 horas, com transmissão via YouTube, e 
participação do corretor e influenciador ricardo martins, 
que possui um dos maiores canais de exposição de 
imóveis do Brasil. as inscrições devem ser feitas no site 
www.mrv.com.br/quero-vender#cadastro.
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Semana do conSumidor
a Wam Hotéis, por meio do Privé Hotéis e Parques, está comemorando a semana do consumidor do 
jeito que os seus clientes mais gostam. entre os dias 14 e 20 de março de 2022, irá ofertar opções de 
diárias com preços atrativos em oito diferentes opções para conferir o turismo de Caldas Novas (Go). 
as reservas para a promoção Semana do Consumidor são limitadas e válidas para compras de 14 a 20 
de março de 2022 e hospedagem de março a junho de 2022 exceto feriados. a promoção não é cumu-
lativa e segue mediante disponibilidade e taxa de ocupação, disponíveis através da central de reservas 
0800 620 7575 e site www.semanadoconsumidor/2022. Para outras condições de hospedagem no 
Prive Hotéis e Parques, consulte os canais oficiais de atendimento ou seu agente de viagens.

conSumidor na Vitrine
No Flamboyant Shopping, marcas de diferentes segmentos celebram a terceira semana de março e 
em especial o dia do consumidor com seus clientes. Como vantagem, o shopping dá continuidade à 
segunda fase de sua campanha comemorativa dos 40 anos do shopping, que sorteia cartões vales-
-compra, no valor de R$ 40 mil reais cada. São aceitas notas fiscais das lojas físicas aderentes à pro-
moção com data entre 14 de janeiro 2022 até 21 de março de 2022. a cada r$ 500 reais em compras, 
o cliente recebe um número da sorte para concorrer e a troca da nota fiscal é 100% digital por meio 
do aplicativo do shopping. outra iniciativa que ocorreu dia 15 de março, das 13h à 17h, foi a presença 
do ProCoN Goiás, levando muita informação para quem estava aproveitando as compras.

Varejo
entre os dias 18 e 20 de março, a varejista Novo mundo.com, principal player do Centro-oeste, re-
alizará a 2º edição da ‘operação Leva Tudo’, no Centro de distribuição da rede, em Goiânia. além de 
descontos em várias linhas de produtos com parceria de marcas como: Samsung, Britânia, mondial, 
electrolux, dako, entre outras, a ação também será marcada pela multicanalidade, já que ofertas 
online estarão espalhadas pelo evento para compras pelo site e aPP.

agro
Com previsão de produção de 127,9 mil toneladas de algodão na safra 2021/2022, crescimento de 
16,5% em relação à safra anterior, o estado de Goiás se mantém na terceira posição no ranking na-
cional - atrás apenas de mato Grosso (1º) e Bahia (2º). além do aumento na produção, a expectativa 
é de crescimento de 12,4% na área de cultivo, com 28,3 mil hectares, e de 0,4% na produtividade 
média, que deve passar a ser de 4,4 toneladas por hectare. os dados foram compilados e analisados 
pela Gerência de Inteligência de mercado da Secretaria de estado de agricultura, Pecuária e abaste-
cimento (Seapa) e integram a edição de março do boletim agro em dados.

PeixeS
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 consu-
mo durante a próxima Semana Santa. Nesta edição do projeto “Peixes para todos” foram distribuí-
das 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 re-
gião. 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.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Após o anúncio de reajuste no preço do combustível, realizado pela Petrobrás e que entrou 
em vigor na última sexta-feira (11), o valor do litro da gasolina registrou alta de 8,14%, se 
comparado com os dez primeiros dias de março. Entre os dias 11 e 13 de março, a média na-
cional chegou a R$ 7,471, enquanto no início do mês o preço médio foi de R$ 6,909. As infor-
mações constam em levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em 
soluções de gestão de frotas. Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre 
os dias 1º e 13 de março com o cartão de abastecimento da ValeCard em mais de 25 mil es-
tabelecimentos credenciados, os dados revelam que o único estado brasileiro a registrar queda 
na média do preço da gasolina após o anúncio de reajuste foi Acre (-9,21%). Entre os estados que 
mais subiram, estão Rio Grande do Norte (12,95%), Ceará (12,49%) e Paraná (11,62%). 

guerra na ucrânia

País pode acionar protocolo de 
guerra se necessário, diz ministro

o governo poderá 
acionar o protocolo 
de guerra, com um 

orçamento especial que 
inclui exceções ao teto 
de gastos, caso a guerra 
entre a Rússia e a Ucrâ-
nia se prolongue, disse 
ontem (15) o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. 

Em cerimônia no Palácio 
do Planalto, ele declarou 
que o Brasil se recuperou 

da pandemia de covid-19 
e que está mais preparado 
que outros países.

Segundo o ministro, a 
emenda constitucional 
que criou o novo marco 
fiscal, promulgada pelo 
Congresso no ano passa-
do, criou a possibilidade 
de o país acionar um or-
çamento abastecido com 
créditos extraordinários 
(fora do teto de gastos) 
em situações de calami-
dade. Usada pela primei-
ra vez em 2020, no início 
da pandemia de covid-19, 
a ferramenta foi chamada 
de Orçamento de Guerra.

“Estamos prontos. Te-
mos o protocolo de guerra 
todo preparado, temos a 
PEC [ Proposta de Emenda 

à Constituição] Emergen-
cial [novo marco fiscal], 
temos o botão de emer-
gência, temos a exceção ao 
teto se for preciso. Estamos 
preparados para qualquer 
guerra”, declarou o minis-
tro durante o lançamento 
de medidas econômicas 
para o setor rural e para o 
mercado de câmbio.

Guedes ressaltou que 
o Brasil recuperou-se dos 
impactos da pandemia e 
está melhor que outros 
países, tendo praticamente 
zerado o déficit primário 
do setor público (resultado 
negativo sem os juros da 
dívida pública) no ano pas-

sado. Segundo ele, o país 
está “pronto para outra 
briga”, com a possibilidade 
de expandir gastos fora do 
teto em caso de uma nova 
guerra mundial.

“O Brasil é duro na 
queda: caiu, levantou, 
está em pé, já sacudiu e 
está mais arrumado do 
que o pessoal lá fora. Nós 
estamos com déficit zera-
do. Nós estamos prontos 
para outra briga. Se vier a 
Segunda Guerra Mundial 
aí, estamos prontos de 
novo, nós vamos expandir 
de novo, porque nós esta-
mos com o déficit zerado”, 
declarou Guedes.

Para Paulo 
Guedues, Brasil 
está mais 
preparado que 
outros países W
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Em conversa com jornalistas após a cerimônia, o ministro 
esclareceu que o Brasil não quer entrar em nenhuma guerra
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Copa do Brasil

Atlético-GO bate Nova Venécia e alcança 3ª fase
o Atlético-GO avan-

çou para a tercei-
ra fase da Copa 

do Brasil após derrotar o 
Nova Venécia por 2 a 1, 
nesta terça-feira (15) no 
estádio Antonio Accioly.

O Dragão abriu o pla-
car aos 18 minutos do 
primeiro tempo, quan-
do Wellington Rato to-
cou para Shaylon, que 
não perdoou. Mas os 
visitantes não demora-

ram a empatar. Aos 31 
minutos o camisa 10 
Carlos Vitor marcou em 
cobrança de pênalti.

A vitória final do Atléti-
co-GO foi garantida ainda 
antes do intervalo. Aos 44, 

Shaylon voltou a brilhar, 
aproveitando rebote para 
bater de esquerda e supe-
rar o goleiro Harrisson.

Lusa classificada
Outra equipe a vencer 

em casa para se classi-
ficar foi a Portuguesa-
-RJ, que, no estádio Luso 
Brasileiro, superou o 
Sampaio Corrêa por 2 a 0 
graças a gols de Leandro 
Amaro e de Patrick.

Portuguesa-rJ 
avança após 
derrotar Sampaio 
Corrêa por 2 a 0
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