
Ag
ên

cia
 B

ra
síl

ia

mundo  | 8

cidades  | 4

brasil | 7

ataques 

campanha

ibGe

Mísseis atingem 
cidade de Lviv e Biden 
pressiona Xi Jinping a 

abandonar Moscou

Stock Car e Prefeitura  
realiza hoje, ação social 

para arrecadação de kits 
de higiene a mulheres 

vítimas de violência

Taxa de desemprego 
recua para 11,2% 

em janeiro

invasão da 
ucrânia

parceria

economia

Re
pr

od
uç

ão
Di

vu
lg

aç
ão

pandemia

novo decreto na capital

Ju
ni

or
 G

ui
m

ar
ãe

s
Di

vu
lg

aç
ão

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 1.202
sexta-feira, 18 DE março DE 2022

www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

Regulamentado uso 
de máscaras, que 
continua obrigatório 
apenas em ambientes 
fechados. Equipamento 
de proteção permanece 
obrigatório, também, 
para pessoas 
imunossuprimidas, 
com comorbidades 
de alto risco, que não 
se vacinaram ou que 
apresentem sintomas 
gripais  -  cidades |  4

Estado investe quase R$ 4,3 milhões e viabiliza 26 unidades em 23 municípios 
goianos, o maior número ofertado no país. Estrutura atende jovens de baixa 

renda com cursos gratuitos voltados para tecnologia da transformação. Projeto 
é uma parceria do Governo de Goiás com o Instituto Campus Party
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Goiânia e aparecida

inaugurados novos 
laboratórios include
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SeSSão ordinária híbrida

Alego dá aval definitivo a reajuste 
salarial de servidores públicos

os trabalhos ple-
nários da semana 
foram encerrados, 

nesta quinta-feira, 17, 
com a aprovação de 19 
projetos de lei que fa-
ziam parte da Ordem do 
Dia da sessão ordinária 
híbrida. Desse pacote, dez 
matérias receberam aval, 
em segunda fase, e nove, 
em primeira votação. 
Dentre as proposições 
que foram aprovadas em 
votação definitiva e se-
guem, agora, para a san-
ção do governador Ronal-
do Caiado (União Brasil), 
destaque para as que 
versam sobre a revisão 
geral anual da data-base 
do funcionalismo público 
dos três Poderes estadu-

ais. O reajuste de 10,16%, 
que foi unanimemente 
proposto em todas as 
seis matérias, leva em 
consideração apenas as 
perdas inflacionárias do 
exercício de 2021 e tem 
como base a apuração 
feita pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor (INPC).

Houve, ainda, a delibe-
ração da propositura de 
nº 0660/22, da Governa-
doria, que foi emendada 
pelo deputado Delegado 
Humberto Teófilo (sem 
partido). A matéria, que 
visa ajustar e distribuir 
os fundos rotativos da 
Polícia Militar do Esta-
do de Goiás (PM-GO), 
foi encaminhada à Co-

missão de Constituição 
e Justiça (CCJ) para que 
um relator emita novo 
parecer. O projeto de lei 
nº 0946/20 , assinado 
pelo deputado Gustavo 
Sebba (PSDB), também 
teve destino similar. 

Do plenário do Pa-

lácio Maguito Vilela, o 
vice-presidente da Casa, 
deputado Henrique 
Arantes (MDB), coman-
dou, interinamente, as 
votações. Ao final, ele 
convocou nova sessão 
ordinária para a próxima 
terça-feira, 22, em horário 

regimental, às 15 horas. 

Data-base de 2021
Foram aprovados, em 

segunda fase, os reajus-
tes de data-base para o 
Executivo, o Legislativo, o 
Judiciário e os Tribunais 
de Contas do Estado e 

dos Municípios. Após san-
cionadas, a recomposição 
salarial devida aos servi-
dores efetivos de cada um 
desses órgãos passa a ser 
incorporada às folhas de pa-
gamento de ativos, inativos 
e pensionistas a partir de 1º 
de março deste ano.

Após o aval definitivo do Plenário 
da Assembleia, segue para a sanção 
do governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, sete proposições que 
concedem reajuste inflacionário 
de 10,16% a categorias do 
funcionalismo público estadual. 
O pacote de projetos aprovado 
na sessão desta quinta-feira, 
17, contempla servidores do 
Legislativo, do Executivo, do MP, 
do TJ e dos Tribunais de Contas 
do Estado e dos Municípios
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Também foi destaque o acolhimento, em primeira votação, de matéria que prevê o parcelamento do IPVA em até dez vezes

O projeto de lei nº 
0901/22, de autoria do 
deputado e presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Ale-
go), Lissauer Vieira ( sem 
partido), está em tramita-
ção na Assembleia Legis-
lativa do Estado de Goiás 
(Alego) e tem por objetivo 
promover o avanço do sis-
tema de cooperativas no 
âmbito do estado de Goiás. 
A matéria se encontra na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, sob re-
latoria do deputado Wilde 
Cambão ( PSD).

Esse projeto tem o 
intuito de alterar as 
seguintes leis: Lei n°. 
15.109, de 02 de feve-
reiro de 2005, a Lei n°. 
18.364, de 10 de janeiro 
de 2014 e a Lei 20.787, 
de 03 de junho de 2020.

O parlamentar espera 
que essas mudanças pos-
sam criar um nova ordem 
no sistema de cooperati-
vas em Goiás, estimulan-
do a concessão de incen-
tivos fiscais e financeiros 
e, ainda, a tomada de cré-
dito. Outra possibilidade 
é inaugurar a participa-

ção das sociedades coo-
perativistas em processos 
licitatórios e, por último, 
trabalhar a isenção do 
ICMS para essa categoria.

Em sua justificativa, o de-
putado sustenta que “o pro-
jeto estabelece as diretrizes 
e os objetivos para o coo-
perativismo, com um con-
junto de diretrizes e regras 
voltadas para o incentivo à 
atividade cooperativista e 
ao seu desenvolvimento no 
estado de Goiás”.

Segundo ele, a lei tem 
finalidade de criar um con-
junto de atividades que 

serão exercidas por inicia-
tivas públicas e privadas, 
trazendo benefícios dire-
tos ou indiretos, para todos 
do setor cooperativista nos 
desenvolvimentos sociais, 
econômicos e culturais.

O projeto de lei 0901/22 
prevê, ainda, a criação de 
instrumentos e meca-
nismos que estimulem o 
contínuo crescimento das 
atividades cooperativistas 
no estado de Goiás, com 
apoio técnico e operacio-
nal, buscando, inclusive, 
parceria e a criação da Se-
mana do Cooperativismo.
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O deputado Lissauer Vieira, sustenta que “o projeto estabelece 
as diretrizes e os objetivos para o cooperativismo

Projeto de Lissauer Vieira propõe estimular e ampliar 
as atividades do cooperativismo no Estado de Goiás
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tecnologia e educação

Goiânia e Aparecida passam a 
contar com Laboratórios Include

o governador Ro-
naldo Caiado 
inaugurou, na ma-

nhã desta quinta-feira 
(17), dois laboratórios 
Include: um em Apareci-
da de Goiânia e o outro 
na capital. As estruturas 
têm como objetivo inse-
rir jovens de baixa ren-
da no universo digital a 
partir de cursos gratuitos 
de tecnologias. “Quero que 
os jovens tenham essa ca-
pacidade de se destacar 
e evoluir nas suas profis-
sões”, disse o governador 
Ronaldo Caiado.

De acordo com ele, 

os laboratórios vão con-
tribuir para estimular a 
“capacidade criativa” dos 
estudantes. “Isto mostra o 
investimento, a realidade 
e a paixão do governo por 
educar os jovens e dar a 
eles condições de com-
petitividade no futuro, de 
ter acesso a esse mundo 
virtual e de desenvol-
ver suas aptidões”, frisou. 
Caiadol descerrou as pla-
cas de inaugurações em 
cada local e esteve nas 
instalações dos laborató-
rios, onde teve acesso aos 
projetos desenvolvidos.

Destaque nacional
Goiás é a unidade fe-

derativa com o maior 
número de laboratórios 
Include no Brasil. O in-
vestimento do Estado de 

quase R$ 4,3 milhões via-
bilizou 26 unidades, que 
estão espalhadas por 23 
municípios. Somente no 
ano passado, quando as 
seis primeiras estruturas 
começaram a funcionar, 
cerca de 600 jovens fo-
ram beneficiados com a 
iniciativa. “No início do 
próximo mês, vamos ter 
outros 15 laboratórios já 
prontos aqui”, anunciou 
o presidente do Instituto 
Campus Party, Francesco 
Farruggia. A meta é aten-
der a 7,8 mil pessoas, de 
12 a 20 anos, até 2024.

“Vocês vão conseguir 
ter uma visão e desmis-
tificar questões como 
inovação e tecnologia. 
Mais para frente, poderão 
até entrar em uma pro-
fissão do futuro”, afirmou 

o secretário de Estado 
de Desenvolvimento e 
Inovação, Marcio Cesar 
Pereira, ao se dirigir aos 
estudantes. O Include de 
Aparecida de Goiânia fica 
instalado no Colégio Es-
tadual Jardim Tiradentes, 
e o de Goiânia no Colégio 
Estadual Jornalista Luiz 
Gonzaga Contart, no Jar-
dim Guanabara II. Cada la-
boratório oferece 75 vagas 
em cursos de robótica.

Como funciona
Um dos objetivos da 

iniciativa é abrir cami-
nho para um melhor po-
sicionamento profissio-
nal e estimular a cultura 
do empreendedorismo. 
“O mercado de trabalho, 
hoje, está todo voltado 
para este tipo de tecno-

logia. O que irão apren-
der aqui é fundamental 
para o futuro”, declarou 
o secretário-geral de Go-
verno, Adriano da Rocha 
Lima. “O grande papel li-
bertador da educação é 
esse: garantir que cada 
um tenha o direito de 
exercer aquilo que é o 
seu talento”, concluiu.

O projeto é fruto de 
uma parceria do Governo 
de Goiás, por meio do Goi-
ás Social e da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi), 
com o Instituto Campus 
Party. A escolha dos locais 
é feita para contemplar 
comunidades de baixa 
renda. Em um só lugar, os 
jovens têm acesso a cur-
sos com metodologia e 
linguagem de software e 

hardware, desenvolvidos 
para viabilizar a inclusão 
social e econômica.

Além de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia, há 
Include em: Alto Paraíso 
de Goiás, Anápolis, Arua-
nã, Caldas Novas, Catalão, 
Cavalcante, Cristalina, 
Itumbiara, Jataí, Luziânia, 
Mambaí, Monte Alegre de 
Goiás, Mozarlândia, Pire-
nópolis, Porangatu, Rio 
Verde, São Luís de Mon-
tes Belos, São Miguel do 
Araguaia, Trindade, Urua-
na e Valparaíso de Goiás.

Participaram do even-
to o deputado federal 
Delegado Waldir; a dire-
tora nacional do Projeto 
Include, Sidiane Zanin; 
além de vereadores e ex-
-parlamentares de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia.

estado investe 
quase r$ 4,3 
milhões e viabiliza 
26 unidades em 
23 municípios 
goianos, o maior 
número ofertado 
no país. estrutura 
atende jovens de 
baixa renda com 
cursos gratuitos 
voltados para 
tecnologia da 
transformação. 
Projeto é uma 
parceria do 
Governo de Goiás 
com o Instituto 
Campus Party
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São dois laboratórios Include, um 
na capital e outro em Aparecida de 
Goiânia: tecnologia à disposição de 

jovens de baixa renda

“O que irão aprender aqui é fundamental para o futuro”, declarou 
o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima

“Vocês vão conseguir desmistificar questões como inovação 
e tecnologia”, disse  Marcio Cesar Pereira aos estudantes

Governador Ronaldo Caiado e o presidente do 
Instituto Campus Party, Francesco Farruggia
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coronavírus

Decreto da capital regulamenta uso de máscaras, que 
continua obrigatório apenas em ambientes fechados

Por meio de decreto 
publicado na tarde 
desta quinta-feira 

(17/03), o prefeito de Goi-
ânia, Rogério Cruz, regu-
lamentou a flexibilização 
do uso de máscaras na 
capital. De acordo com o 
texto, os equipamentos de 
proteção facial são obriga-
tórios apenas em ambien-
tes fechados e para pesso-
as imunossuprimidas, com 
comorbidades de alto ris-
co, que não se vacinaram 
ou que apresentem sinto-

mas de síndrome gripal.
O documento acom-

panha proposta apro-
vada na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia na 
manhã desta quinta-fei-
ra (17/03) que revogou a 
proibição da circulação 
sem máscaras na capital 
e é complementado por 
nota técnica da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
que define o que são 
considerados ambien-
tes fechados e abertos. 
“É mais um passo rumo 

à normalidade, de forma 
responsável e segura. 
Vamos seguir em fren-
te com cuidado pessoal, 
sentimento de coletivida-
de e cuidando do outro”, 
afirmou Rogério Cruz.

A flexibilização foi au-
torizada após o município 
alcançar a imunização 
completa de 75,3% da 
população acima de cin-
co anos e é embasada por 
estudo conduzido pelo 
Instituto Butantan, de 
São Paulo. Os resultados 

obtidos pela instituição 
apontam que o cenário 
epidemiológico pode ser 
controlado quando a co-
bertura vacinal ultrapas-
sa o índice de 75%.

Onde é permitido 
circular sem 
máscaras

Segundo a nota técnica 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, são considerados 
ambientes abertos espa-
ços ao ar livre públicos ou 

particulares, como ruas, 
estádios, calçadas, praças, 
áreas de lazer, quadras es-
portivas e feiras. Nestes lo-
cais os goianienses estão 
autorizados a circular sem 
os equipamentos de prote-
ção individual.

Onde o uso de más-
caras permanece 
obrigatório

Já os ambientes fecha-
dos são definidos como 

“recintos cercados ou de-
limitados por teto e pare-
des, divisórias ou qualquer 
barreira física, vazadas ou 
não, com ou sem janelas, 
destinados à utilização 
simultânea de várias pes-
soas”. O uso de máscaras 
fica portanto mantido em 
templos religiosos, estabe-
lecimentos comerciais, re-
partições públicas, unida-
des de saúde e educação, 
transporte coletivo público 
e privado, táxis e carros de 
transporte por aplicativo.

equipamento de proteção 
permanece obrigatório, também, 
para pessoas imunossuprimidas, com 
comorbidades de alto risco, que não 
se vacinaram ou que apresentem 
sintomas gripais. São considerados 
ambientes abertos espaços ao ar 
livre públicos ou particulares, como 
ruas, estádios, calçadas, praças, 
áreas de lazer, quadras esportivas e 
feiras. “medida é um passo rumo à 
normalidade, de forma responsável e 
segura”, reforça rogério Cruz
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Decreto assinado por Rogério Cruz regulamenta o uso de máscaras em Goiânia e mantém a obrigatoriedade do equipamento de proteção 
facial apenas em ambientes fechados, como templos religiosos, escolas, repartições públicos, ônibus do transporte coletivo e veículos de 
transporte por aplicativo: “Vamos seguir em frente com cuidado pessoal, sentimento de coletividade e cuidando do outro”, afirma

Parceria

Stock Car e Prefeitura de Goiânia realiza hoje, ação social para 
arrecadação de kits de higiene a mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Políticas 
para as Mulheres (SMPM), 
e em parceria com a Stock 
Car, realiza, nesta sexta-
-feira (18/03), ação social 
para arrecadação de kits 
de higiene a mulheres ví-
timas de violência. Even-
to será no Parque Vaca 
Brava, das 09h às 16h.

Ação consiste na tro-
ca de kits com sabonete, 
creme dental, shampoo, 

escova de dente e absor-
vente higiênico por bonés 
da Stock Car, doados pela 
empresa. Ao todo, 300 bo-
nés estarão disponíveis; 
cada kit equivale a uma 
unidade. “É uma forma 
de amparo às mulheres 
e um meio de, mais uma 
vez, chamarmos atenção 
para a temática da vio-
lência contra elas”, diz 
prefeito Rogério Cruz.

A equipe Eurofarma-
-RC, dos pilotos Daniel 

Serra e Ricardo Maurício, 
fará as trocas de kits de 
higiene pessoal pelos 
bonés da Stock Car. “Essa 
ação vai ajudar centenas 
de mulheres a ter acesso 

a itens básicos de higie-
ne”, afirma a secretária da 
Mulher, Tatiana Lemos. 
A SMPM fará o repasse 
dos kits às mulheres em 
situação de vulnerabili-

dade que já são atendi-
das pela prefeitura.

A população poderá 
tirar fotos no carro em 
que Ricardo Maurício 
venceu a temporada de 

2013. O bólido recebeu 
um banco adicional e 
é usado para promover 
ações sociais nas pra-
ças por onde a Stock 
Car passa ao longo da 
temporada. “Para nós 
é sempre uma grande 
alegria poder doar um 
pouco dessa magia para 
fazer boas ações. Espero 
que a população compa-
reça e faça a troca”, diz 
Ricardo Maurício.

A Stock Car começa 
oficialmente, na sexta-
-feira (18/03), com os 
treinos oficiais. No sá-
bado (19/03), acontece 
o classificatório para a 
formação do grid de lar-
gada, a partir das 14h30, 
que será transmitido pela 
Sport TV. No domingo 
(20/03), serão realizadas duas 
provas, às 15h10 e 15h37.
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População poderá tirar fotos no carro em que Ricardo Maurício venceu temporada de 2013

evento será no Parque Vaca Brava, das 
09h às 16h. ação consiste na troca de 
kits com sabonete, creme dental, 
shampoo, escova de dente e absorvente 
higiênico por bonés da Stock Car. 
ao todo, 300 estarão disponíveis
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Fazenda urbana 
em Goiânia 

Um novo conceito de produção de 
alimentos desembarca em Goiânia e a 

cidade poderá conhecer todos os benefícios 
de uma fazenda urbana. Construída no 
estacionamento do Passeio das Águas 
Shopping, a nova unidade da Fazenda 
Urbana BeGreen terá capacidade para 

produzir 2,7 toneladas de hortaliças por 
mês, o equivalente a cerca de 25 mil plantas, 

totalmente livres de agrotóxicos. Contará 
com uma loja conceito, onde os visitantes 

poderá comprar suas hortaliças e produtos 
sustentáveis. a BeGreen será aberta ao 

público dia 25 de março.   

semana do 
consumidor

a semana do consumidor tem se tornado 
uma época importante para aproveitar 

promoções e ofertas. Na aviva, detentora 
dos destinos Costa do Sauípe, na Bahia, e 

rio Quente e Hot Park, em Goiás, as águas 
de março trarão descontos de até 38% 

nos resorts e 15% no parque aquático (por 
tempo limitado) até o dia 20 de março, 
e levarão os viajantes para experiência 

incríveis nos destinos. 
Seja no mar e piscinas em Costa do 

Sauípe, nas águas quentes da Praia do 
Cerrado no Hot Park, ou no Parque das 

Fontes em rio Quente, não faltam boas 
opções para aqueles que estão pensando 
em programar as suas próximas viagens, 

e claro, aproveitar muito. 

exposição contos
a partir desta sexta-feira, 18, o Shopping 
Bougainville recebe uma exposição que 

promete encantar crianças e adultos que 
se inspiram no universo lúdico e mágico 
das princesas. a mostra é resultado da 

parceria entre a Prime Children e do ateliê 
Via Flora que selecionaram fotografias 

e vestidos que remetem aos clássicos 
dos contos de fadas. o evento estará no 
segundo piso do centro comercial até o 
dia 27 deste mês e a entrada é gratuita.

rock no lowbrow
Neste sábado (19), o público do Lowbrow 

Lab arte & Boteco poderá conferir um 
show da banda Kalista. aC/dC, amy 

Winehouse, System of a down, Billy Idol, 
4 Non Blondes, Janis Joplin, madonna, 

audioslave, Blondie e muse são alguns 
dos nomes que a girl band interpretará no 

boteco de quintal, a partir das 22h30. 

4

Inovação - 
Biomédico dr 
dieick de Sá 
apresentou  em 
Goiânia o age 
element,  um 
produto de 
inovação no 
tratamento 
anti-idade que 
está chegando 
no Brasil. 

Weekend woman - a 
capital goiana irá sediar 
nos dias 18, 19 e 20 de 
março a terceira edição do 
Startup Weekend Women 
com a expectativa da 
geração de novas ideias e 
projetos. Chegou a vez de 
fomentar a participação 
das mulheres, mostrando 
que o empreendedorismo, 
a tecnologia e a inovação 
têm tudo a ver com o 
universo feminino. Serão 
54 horas para construir 
uma empresa do zero, por 
meio de uma ideia genial. 

Feijoada com Samba - 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.

Confraria - a Grand Cru Goiânia foi ponto de 
encontro, na noite desta quarta-feira (16/3), da 
Confraria Bella rouge, grupo formado em julho de 
2018, então chamado ConfraPhynas, sob a batuta 
de sua presidente, Luciara Lopes. Na ocasião, 
as confreiras degustaram de requintado jantar 
harmonizado com as bebidas apresentadas pelo 
sommelier da noite, artur Belati.

1
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Divulgação 

Divulgação Divulgação
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Estado de Goiás registra maior 
alta no setor de serviços do País

goiás registrou o 
maior avanço entre 
todos os estados 

nas atividades do setor de 
serviços em janeiro, com 
4,5%, segundo a Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), 
divulgada nesta quarta-
-feira (16), pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). De 
acordo com o levanta-
mento, a média nacional 
foi de recuo de 0,1%.

Comparado com janeiro 
de 2021, o setor de servi-
ços teve alta de 9,5%, e de 
12,2% no acumulado de 
12 meses. O estudo refe-
rente a dezembro de 2021 
revelou crescimento de 
1,4% em todo o País.

O levantamento do 
IBGE mostrou ainda que, 
em janeiro deste ano, 12 
das 27 unidades da fe-

deração registraram ta-
xas negativas no setor 
de serviços. As maiores 
quedas foram no Distrito 
Federal (-9,1%), em Minas 
Gerais (-1,9%) e no Rio de 
Janeiro (-1,2%). Além de 
Goiás (4,5%), São Paulo 
também teve resultado 
positivo (0,6%).

“Goiás foi o primeiro Es-
tado a começar a agir para 
minimizar as consequên-
cias negativas da crise da 
Covid-19 na economia lo-
cal. Não ficamos de braços 
cruzados”, destaca o gover-
nador Ronaldo Caiado. “Ra-
pidamente, criamos a Se-
cretaria da Retomada, que 
não tem medido esforços 
para diminuir os impactos 
econômicos da pandemia”, 
continua o chefe do Exe-
cutivo, ao citar programas 
como o Mais Empregos e 

Mais Créditos, além de ini-
ciativas da GoiásFomen-
to para facilitar a tomada 
de empréstimo, com juros 
mais baixos, por parte dos 
empreendedores.

O secretário da Retoma-
da, César Moura, considera 
que o resultado de Goiás 
no ramo de serviços vai ao 
encontro de outros índices 
positivos conquistados. 
“Em 2021, Goiás foi líder 
na geração de emprego no 
Centro-Oeste, e alcançou 
a 8ª posição nacional, se-
gundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged). Este dado 
é resultado da combina-
ção de políticas públicas 
adotadas pelo governa-
dor Ronaldo Caiado, com 
foco no desenvolvimen-
to de micro e pequenas 
empresas, responsáveis 

pela maioria dos postos 
de trabalho ocupados”, 
exemplificou o secretário.

Entre os setores do 
ramo de serviços, o de 
transportes, serviços au-
xiliares aos transportes 

e correio foi responsável 
pela maior taxa positiva 
(15,2%). O aumento do 
índice se justifica pelo de-
sempenho no transporte 
rodoviário de carga e aé-
reo de passageiros. Outros 

avanços foram registrados 
nos serviços de informa-
ção e comunicação (4,9%); 
dos profissionais adminis-
trativos e complementares 
(7,7%) e dos prestados às 
famílias (19,4%).

estado avançou 4,5% em janeiro de 2022, 
enquanto 12 unidades federativas registraram 
queda, como distrito Federal (-9,1%) e minas 
Gerais (-1,9%). média nacional foi de recuo de 0,1%
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“Goiás foi o primeiro Estado do Brasil a começar a agir para minimizar as consequências negativas 
da crise da Covid-19 na economia local. Não ficamos de braços cruzados”, destaca Ronaldo Caiado

segurAnçA

PC apresenta nova estratégia de combate à criminalidade

A Polícia Civil de Goiás 
apresenta a nova estra-
tégia de combate à cri-
minalidade nas cidades 
do interior goiano. As 
novas medidas visam 
conter ações de organi-
zações criminosas que 
atuam no tráfico de dro-
gas e demais delitos ru-
rais. Apenas no mês de 
março, mais de 100 ope-
rações já foram realiza-
das no interior, sendo 
523 ao longo de 2022 
em todo o Estado.

Um dos principais fo-
cos será a intensificação 
das ações voltadas para 
os crimes no campo. Como 
exemplo, as operações 
Apocalipse, realizada nes-
ta terça-feira, em Anápolis, 
e Tentáculos, deflagrada 
na semana passada, no 
Sudoeste goiano, com a 

prisão de mais de 40 pes-
soas, integrantes de uma 
grande rede de tráfico de 
drogas em, pelo menos, 
seis cidades da região.

O secretário de Se-
gurança Pública, Rodney 
Miranda, lembrou que as 
ações no campo têm sido 
uma das prioridades da 
atual gestão do Governo 
de Goiás. “O histórico de 
combate ao crime brasi-
leiro relevava sempre os 
municípios menores das 
áreas rurais em segundo 
plano. Sob a orientação do 
governador Ronaldo Caia-
do, nós revertemos essa 
lógica. Atendemos sim os 
grandes centros urbanos 
que são importantes, pela 
quantidade de pessoas e 
a complexidade das ações 
que aqui acontecem, mas 
também os municípios 

médios, pequenos distritos 
e áreas rurais, todos com o 
mesmo ímpeto”, disse.

Outro destaque apre-
sentado foi a criação dos 
Pontos Focais Rurais do 
interior (Projeto recém-
-lançado pela SSP e pela 
PCGO). Por meio destes, fo-
ram lançadas operações na 
área rural que culminaram 
com a prisão de mais de 20 
criminosos e a apreensão 
recorde de mais de 1.000 
cabeças de gado apenas 
no ano de 2022. “Os pon-
tos focais rurais são uma 
inovação. São capacitados 
para entenderem em 
que contexto vão tra-
balhar e assim poderem 
produzir mais. Isso tem 
trazido reduções muito 
grandes de violência no 
interior do estado”, res-
saltou Rodney Miranda.

A apresentação incluiu 
ainda a entrega de ma-
teriais na ordem de R$ 
8 milhões (computado-
res, armas, mobília, dro-
nes, leitores biométricos) 
à instituição, adquiridos 
com recursos estaduais 
e federais. “Nós estamos 
conseguindo hoje colo-
car armamento de ponta 

disponível para todos os 
policiais civis. Isso é uma 
grande conquista. Essa é 
mais uma etapa vencida, 
munição à vontade para 
treinamento, para capaci-
tação e, se necessário, para 
uso”, concluiu.

A divulgação das no-
vas estratégias, realizada 
na Escola Superior da Po-

lícia Civil, foi coordenada 
pelo secretário de Segu-
rança Pública, Rodney Mi-
randa; o Delegado-Geral 
da PCGO, Alexandre Pinto 
Lourenço; pelo gerente 
de planejamento opera-
cional, delegado Rilmo 
Braga; e pelo delegado 
regional Danilo Fabiano 
(8ª DRP – Rio Verde).
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A SSP recebeu materiais na ordem de R$ 8 milhões, entre eles: armas, além de computadores, 
mobília, drones, leitores biométricos. Materiais foram adquiridos com recursos estaduais e federais

a SSP recebeu materiais na ordem de r$ 8 milhões, entre eles: 
armas, além de computadores, mobília, drones, leitores biométricos. 
materiais foram adquiridos com recursos estaduais e federais
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Caixa Economica começa a pagar 
parcela de março do Auxílio Brasil

a Caixa começa a pa-
gar hoje (18) a par-
cela de março do 

Auxílio Brasil. Recebem 
nesta sexta-feira os be-
neficiários com Número 
de Inscrição Social (NIS) 
final 1. O valor mínimo 
do benefício é R$ 400. 
As datas seguirão o mo-
delo do Bolsa Família, 
que pagava nos dez úl-
timos dias úteis do mês.

O beneficiário pode 
consultar informações so-
bre datas de pagamento, 
valor do benefício e com-
posição das parcelas em 
dois aplicativos: Auxílio 
Brasil, desenvolvido para 
o programa social, e Cai-
xa Tem, usado para acom-
panhar as contas poupan-
ça digitais do banco.

Atualmente, 17,5 mi-
lhões de famílias são 
atendidas pelo programa. 
No início do ano, 3 mi-
lhões foram incluídas.

Auxílio Gás
O Auxílio Gás também 

é pago hoje às famílias 
inscritas no Cadastro Úni-
co para Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico), com NIS final 
1. O benefício segue o ca-
lendário regular de paga-
mentos do Auxílio Brasil.

Com duração prevista 
de cinco anos, o progra-
ma beneficiará 5,5 mi-

lhões de famílias, até o 
fim de 2026, com o pa-
gamento de 50% do pre-
ço médio do botijão de 
13 quilos, conforme va-
lor calculado pela Agên-
cia Nacional do Petróleo 
(ANP). Pago a cada dois 
meses, o Auxílio Gás tem 
orçamento de R$ 1,9 bi-
lhão para este ano.

Só pode participar 
do programa quem 
está incluído no Ca-
dÚnico e tenha pelo 
menos um membro da 
família que receba o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

A lei que criou o 
programa definiu que 
a mulher responsável 

pela família terá pre-
ferência, assim como 
mulheres vítimas de 
violência doméstica.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem 

três benefícios básicos e 
seis suplementares, que 
podem ser adicionados 
caso o beneficiário con-

siga emprego ou tenha 
filho que se destaque em 
competições esportivas, 
científicas e acadêmicas.

Podem receber o be-
nefício as famílias com 
renda per capita de até 
R$ 100, consideradas em 
situação de extrema po-
breza, e até R$ 200, em 
condição de pobreza.

Beneficiários 
com NIS final 1 
recebem hoje
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O segurado que passou a receber o benefício depois de janeiro terá o valor calculado proporcionalmente ao início do pagamento do benefício

A taxa de desemprego no 
país ficou em 11,2% no 
trimestre encerrado em ja-
neiro deste ano. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
o resultado é o menor para 
o período, desde 2016 
(9,6%). Os dados da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) foram di-
vulgados hoje (18).

No trimestre encerrado 
em janeiro de 2021, a taxa 
era de 14,5%. Ainda de 
acordo com o IBGE, a taxa 

observada no trimestre 
encerrado em janeiro 
deste ano ficou abaixo da 
observada no trimestre 
finalizado em outubro de 
2021 (12,1%).

A população desocu-
pada ficou em 12 milhões 
de pessoas, 6,6% abai-
xo do trimestre anterior 
(menos 858 mil pessoas) 
e 18,3% abaixo do tri-
mestre encerrado em ja-
neiro de 2021 (menos 2,7 
milhões de pessoas).

A população ocupada 
no país chegou a 95,4 mi-

lhões, altas de 1,6% em re-
lação a outubro (mais 1,5 
milhão de pessoas) e de 
9,4% ante janeiro de 2021 
(mais 8,2 milhões).

O nível da ocupação, 
que é o percentual de 
pessoas ocupadas na po-
pulação com idade para 
trabalhar, ficou estimado 
em 55,3%. O resultado é 
0,7 ponto percentual aci-
ma do registrado no tri-
mestre anterior (54,6%) 
e 4,3 pontos percentuais 
acima que no mesmo pe-
ríodo de 2021 (51,1%).
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Em um ano, população desocupada caiu de 14,7 milhões para 12 milhões
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invasão da ucrânia

Mísseis atingem cidade de Lviv e Biden 
pressiona Xi Jinping a abandonar Moscou
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a Rússia disparou 
mísseis nesta 
sexta-feira (18) 

em um aeroporto per-
to de Lviv, uma cidade 
onde centenas de milha-
res encontraram refúgio 
longe dos campos de ba-
talha da Ucrânia, enquan-
to Moscou tenta retomar 
a iniciativa em sua cam-
panha militar estagnada 
contra a Ucrânia.

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, tem 
uma conversa programada 
com o presidente chinês, 
Xi Jinping, ainda nesta sex-
ta-feira, em uma tentativa 
de conter a máquina de 
guerra da Rússia, isolando 
Moscou da única grande 
potência que ainda não 
condenou o ataque.

Mais de três semanas 
desde que o presiden-

te da Rússia, Vladimir 
Putin, lançou a invasão 
para reprimir o que cha-
ma de Estado artificial 
indigno de nacionali-
dade, o governo eleito 
da Ucrânia ainda está 
de pé, e as forças rus-
sas não capturaram uma 
única grande cidade.

Tropas russas sofre-
ram pesadas baixas en-
quanto bombardeavam 
áreas residenciais, cau-
sando mais de 3 milhões 
de refugiados. Moscou 
nega que esteja atacan-
do civis, no que chama de 
“operação especial” para 
desarmar o país vizinho.

“As forças russas fizeram 
progressos mínimos esta 
semana”, disse o Ministério 
da Defesa do Reino Unido 
em atualização diária da 
inteligência militar.

“As forças ucranianas 
em torno de Kiev e Myko-
laiv continuam frustrando 
as tentativas russas de cer-
car as cidades. Os municí-
pios de Kharkiv, Chernihiv, 
Sumy e Mariupol seguem 
cercados e sujeitos a bom-
bardeios russos pesados.”

Pelo menos três explo-
sões foram ouvidas perto 
do aeroporto de Lviv na 
manhã de hoje (18), com 
vídeos nas mídias sociais 
mostrando grandes explo-
sões e nuvens de fumaça.

O prefeito de Lviv, An-
driy Sadovy, disse que 
vários mísseis atingiram 
uma instalação de manu-
tenção de aeronaves, des-
truindo prédios mas sem 
causar vítimas.

A cidade, no Oeste da 
Ucrânia, perto da fronteira 
polonesa, está a centenas 

de quilômetros do avanço 
da Rússia e tem sido um 
dos principais destinos 
dos ucranianos forçados a 
fugir das zonas de batalha.

A Rússia intensificou 
os ataques de mísseis 
contra alvos dispersos no 
Oeste da Ucrânia nos úl-
timos dias, o que as auto-
ridades ucranianas veem 
como tentativa de am-
pliar o conflito além das 
áreas onde suas tropas 
estão agora instaladas.

A Rússia vem bom-
bardeando intensamen-
te cidades do Leste da 
Ucrânia, especialmente 
Chernihiv, Sumy, Kha-
rkiv e Mariupol, a última 
uma cidade portuária ao 
Sul sob cerco há três se-
manas, onde os morado-
res estão abrigados sem 
acesso a comida ou água.

Um dos mortos em 
Chernihiv foi Jimmy Hill, 
de 68 anos, norte-ameri-
cano que trabalhava na 
Ucrânia como professor 
universitário. Ele ficou 
preso na cidade sitiada e 
cuidava de sua parceira 
ucraniana que foi hospi-
talizada. Jimmy foi morto 
a tiros por agressores rus-
sos enquanto esperava 
em uma fila de pão, e seu 
corpo foi encontrado na 
rua, informou a família.

Em seu último post no 
Facebook, ele escreveu 
que sua parceira esta-
va em terapia intensiva. 
“Bombardeio intenso! Ain-
da vivo. Comida limitada. 
Quarto muito frio.”

Até agora, Kiev foi 
poupada de grande ata-
que, mesmo com longas 
colunas de tropas vindo 

do Noroeste e do Leste, 
paradas nas entradas da 
cidade em intensos com-
bates que destruíram os 
subúrbios. Moradores da 
capital sofreram ataques 
noturnos com mísseis. No 
mais recente, uma pessoa 
foi morta quando partes 
de míssil russo atingi-
ram prédio residencial. O 
prefeito Vitaliy Klitschko 
disse que 19 pessoas fi-
caram feridas, incluindo 
quatro crianças.

No Sudeste, onde as 
forças russas tentam ex-
pandir o território ocupado 
por separatistas, o gover-
nador regional de Luhansk, 
Serhiy Haidai, afirmou que 
os russos foram entrin-
cheirados em torno da ci-
dade de Rubizhne e bom-
bardeados, com baixas 
ainda desconhecidas.

Pelo menos três 
explosões foram 
ouvidas perto 
do aeroporto 
da cidade
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BraNCo 
2014 ComPLeTo 4 Por-
TaS ÚNICo doNo aCeITo 
TroCa e FINaNCIo WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 r$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTaS BraNCo 2014 
C/ ar+dH ÚNICo doNo aCeITo 
TroCaS e FINaNCIo WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VermeLHa 2014 GaraN-
TIa de FÁBrICa ÚNICo doNo 2.0 
FLeX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PreTo 2008 aU-
TomÁTICo PNeUS NoVoS aCeI-
To TroCa e FINaNCIo WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  r $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s a p p.  ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  a n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

Telefone ou Whatsapp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PraTa 2010 Com-
PLeTa aCeITo TroCa e FINaNCIo 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PraTa 
2008 CaBINe dUPLa aCeITo 
TroCa e FINaNCIo WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VermeLHo 
2003 ComPLeTo 2 Por-
TaS 1.0 SoLeIL r$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
r$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: ana Paula Pimentel.



10 sexta-feira, 18 de março de 2022esporte

Goiás 1 x 0 CriCiúma

Cavani do Cerrado garante a classificação

Com gol solitário do 
artilheiro Nicolas, o 
Cavani do Cerrado, o 

Goiás venceu o Criciúma, 
por 1 a 0, no Serrinha, em 
Goiânia, em jogo válido 
pela segunda fase da Copa 
do Brasil. Os goianos con-
firmaram o favoritismo e 
seguem na competição.

O Goiás custou a con-
firmar o favoritismo em 
campo e viu os catarinen-
ses criaram as melhores 
chances de gol no primei-
ro tempo. Após o intervalo 
os goianos melhoraram, 
dominaram as ações e en-
contraram o gol da classi-
ficação à terceira fase.

A vitória garantiu ao 
Goiás premiação de R$ 1,9 
milhão, enquanto o adver-
sário do time na próxima 
fase será conhecido em 
sorteio no dia 28 de março, 
na sede da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo
Os primeiros 45 minu-

tos foram tensos em Goiâ-
nia. Mesmo fora de casa, 
o Criciúma deu traba-

lho e merecia sorte me-
lhor dentro de campo. 
Logo aos cinco minutos, 
Marcelo Hermes cruzou 
bola da esquerda, mas a 
bola pegou outro rumo 
e foi em direção ao gol, 
acertando o travessão 
do goleiro Tadeu.

O Criciúma sentiu o 
bom momento e assustou 
mais vezes. Aos 15, Her-

mes cobrou escanteio, 
Rodrigo desviou de cabe-
ça e ninguém conseguiu 
completar para as redes. 
Seis minutos depois foi a 
vez de Claudinho invadir 
a área e finalizar forte, 
cruzado, muito perto da 
trave do Goiás.

Demorou, mas após 24 
minutos o Goiás conseguiu 
criar a primeira boa chance 

de gol na partida. Elvis fez 
jogada individual, entrou 
na área e rolou para Ma-
guinho, que girou sobre a 
marcação e finalizou para 
a defesa de Gustavo.

No final do primeiro 
tempo os dois times in-
tensificaram as investidas. 
Aos 47, Vinicius fez jogada 
individual e finalizou em 
cima da marcação. Dois 

minutos depois o Criciú-
ma respondeu em chute 
de Rafael Bilu, mas não 
encontrou ninguém para 
completar para o gol.

No segundo tempo, o 
Goiás melhorou e criou 
mais chances de marcar. 
Logo aos quatro minu-
tos, Maguinho cruzou e 
Nicolas chutou para fora. 
Não demorou e aos 19, 

Luan, o Menino Maluqui-
nho, recebeu na entrada 
da área e finalizou muito 
perto da trave.

Melhor em campo, o 
time esmeraldino en-
controu o gol da vitória 
aos 27 minutos. Vinicius 
cruzou na área e Nicolas, 
artilheiro, cabeceou para 
as redes, dando números 
finais ao confronto.

Criciúma fez 
bom primeiro 
tempo, mas 
não aguentou 
a pressão na 
etapa final
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