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Formações são para diversas áreas e estão distribuídas em todo Estado. Só os Colégios Tecnológicos (Cotecs) 
oferecem 11.355 oportunidades, que visam profissionalizar jovens para ingresso no mercado de trabalho
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Rogério Cruz entrega revitalização de praça e destaca trabalho para que 
Goiânia se mantenha como cidade mais verde do país  -  CIdAdeS |  4
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Secretaria da economia 

Empossados vinte e oito novos 
auditores fiscais do Estado

o governador Ronal-
do Caiado empos-
sou, nesta sexta-fei-

ra (18), 28 novos auditores 
fiscais da receita estadual 
que passam a integrar o 
quadro da Secretaria de 
Estado de Economia. A 
solenidade realizada no 
Auditório Mauro Borges, 
no Palácio Pedro Ludo-
vico Teixeira, em Goiânia, 
concretiza a investidura 
no cargo dos profissionais 
que atuarão para reforçar a 
fiscalização de pagamento 
de tributos estaduais e 
combater atos de sonega-
ção e evasão fiscal.

A última vez que o Go-
verno de Goiás deu posse 
a colaboradores na Eco-
nomia foi há 18 anos, em 
abril de 2004. A convoca-
ção dos 28 servidores foi 
realizada pelo governador 
no último dia 11 de feve-
reiro, com publicação no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE). “É importante que 
vocês consigam transmi-
tir o que significa equilí-
brio fiscal. Mostrem que 
não é palavrão, que é 
apenas ter condições de 
pagar as contas no fim 
do mês e investir no cida-
dão”, pontuou Caiado.

Além de reforçar o 
quantitativo de servidores, 
a estruturação da Secreta-
ria da Economia engloba 
ainda a aquisição de novos 
equipamentos de informá-
tica e a renovação da frota 
de veículos. “Nunca se in-
vestiu tanto na secretaria. 
Pautas importantes como 
os sistemas, que sabemos 
que são essenciais para 
trabalharmos, estão sen-
do feitas e vão aumentar 
a produtividade. A média 
anual era de R$ 5 milhões. 
Em 2022, vamos pautar 
R$ 40 milhões em inves-

timentos, isso com fundo 
próprio do Tesouro. Mostra 
gestão ética, técnica e efi-
caz”, explicou a secretária 
de Estado da Economia, 
Cristiane Schmidt.

Preparação
Antes de iniciarem as 

atividades, os auditores 
passarão por treinamento 
de 30 dias. O objetivo é 
prover a nova leva de ser-
vidores com conhecimen-
tos sobre os métodos e as 
ferramentas de trabalho 
na pasta. “A gente conse-
gue vislumbrar a impor-

tância porque representa 
também uma oxigenação 
do quadro”, declarou Er-
milson Rabelo de Jesus, 
primeiro lugar no con-
curso realizado em 2018, 
agora novo colaborador 
do fisco estadual.

“Vocês, num curto es-
paço de tempo, estarão 
tomando decisões estra-
tégicas e relevantes, cui-
dando da política tributá-
ria do Estado”, salientou o 
subsecretário da Receita 
Estadual, Aubirlan Borges 
Vitoi. O trabalho desen-
volvido busca atender as 

demandas da população 
com prestação de um 
bom serviço, em especial, 
aos contribuintes.

“Meu sentimento é de 
que avançamos muito, 
mas não foi com toque 
de varinha mágica, de um 
dia para o outro. Deveu-se 
à estrutura da Economia. 
Fomos o único Estado 
que renegociou suas dí-
vidas, que projetou corre-
tamente o seu futuro. Isso 
não se faz sozinho. Se faz 
com pessoas estudiosas, 
preparadas”, enfatizou o 
governador de Goiás.

entrada de novos servidores contribui 
para recompor quadro do fisco 
estadual. Secretaria da economia 
ficou 18 anos sem receber efetivos. 
A convocação dos 28 servidores foi 
realizada pelo governador no último 
dia 11 de fevereiro, com publicação no 
Diário Oficial do Estado (DOE)
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Caiado durante a posse de 28 auditores fiscais da Secretaria da Economia, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira
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Edição 2022 do Embaixadores da Cidadania será lançada hoje

O Governo de Goiás lança 
nesta semana a terceira 
edição do Embaixadores 
da Cidadania, um proje-
to de educação cidadã 
gratuito e a distância 
promovido pela Contro-

ladoria-Geral do Estado 
de Goiás (CGE), em par-
ceria com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG).

O lançamento ocorrerá 
durante live no canal da 
CGE no Youtube (youtu-

be.com/cgegoias), às 19 
horas da próxima terça-
-feira (22). A transmissão 
contará também com a 
presença do professor 
Vinicius Müller, doutor 
em história econômica 
e autor do livro “A Histó-
ria como Presente”, que 
falará sobre desafios da 
democracia, uma das te-
máticas do projeto.

Novidades
A edição 2022 do Em-

baixadores da Cidadania 
será dividida em duas fa-
ses. Na primeira, os parti-
cipantes terão formação a 

respeito do poder da de-
mocracia a favor da cole-
tividade e capacitação em 
temas referentes à cidada-
nia, transparência pública 
e controle social. A didá-
tica, implementada em 
plataforma própria, conta-
rá com cursos teóricos à 
distância, acompanhados 
por tutores, realização de 
podcasts com especialis-
tas, atividades interativas 
e muito mais.

Já na segunda fase, 
aberta aos participantes 
interessados e que tive-
rem concluído a parte 
teórica, os embaixadores 

deverão elaborar e exe-
cutar um projeto com 
ações de impacto social, 
contando com a orien-
tação da equipe do Em-
baixadores da Cidadania. 
Será distribuída uma pre-
miação de R$ 30 mil en-
tre os vencedores.

Inscrições
As inscrições estarão 

abertas entre os dias 22 e 
31 de março, no site: www.
embaixadoresdacidadania.
go.gov.br. Serão oferecidas 
600 vagas, abertas para 
cidadãos do Brasil e de pa-
íses de língua portuguesa. 

As inscrições são gratuitas 
e destinadas a pessoas que 
tenham 16 anos ou mais.

Nas edições de 2020 
e 2021, o Embaixadores 
da Cidadania alcançou 
números importantes na 
formação cidadã de jovens 
e adultos. Com participan-
tes de todo o Brasil e de 
outros quatro países de 
língua portuguesa (Timor 
Leste, Angola, Cabo Verde 
e Guiné Bissau), o projeto 
ultrapassou duas mil ins-
crições e selecionou 1.300 
participantes. Mais de 300 
projetos de impacto social 
foram realizados.

Iniciativa oferece capacitação em 
democracia, cidadania, transparência 
e controle social. Curso coordenado 
pela Controladoria-Geral do estado 
terá certificação de 60 horas emitida 
pela Universidade Federal de Goiás e 
premiação de r$ 30 mil
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educação

Governo oferece mais de 17 mil vagas 
para cursos de capacitação e qualificação

o Governo de Goiás, 
por meio das se-
cretarias de Estado 

da Retomada e de Desen-
volvimento e Inovação 
(Sedi), está com inscri-
ções abertas para 17.602 
vagas em cursos de qua-
lificação, capacitação e 
técnicos em todo Estado. 
O objetivo é oferecer pro-
fissionalização e facilitar 
o ingresso, principalmen-
te dos jovens, no mercado 
de trabalho. As formações 
oferecidas ocorrem em 
diversas áreas como ro-
bótica, informática, saúde, 
atendimento ao público e 
atividades comerciais.

O governador Ronal-
do Caiado defende que 
a qualificação propicia 
competitividade e evita 
que os jovens, principal-
mente, cheguem ao mer-
cado “desconhecedores 
e acanhados”. “Todo o 
meu governo se dedica, 
ao máximo, para motivar 

o estudo. Quanto mais 
conhecimento você tem, 
mais você é respeitado 
e faz a diferença. Assim, 
tem independência para 
agir, decidir e opinar. 
Isso é liberdade e cida-
dania”, incentiva.

Só os Colégios Tecno-
lógicos (Cotecs), ligados à 
pasta da Retomada, estão 
com 11.355 vagas para 
cursos gratuitos de qua-
lificação e capacitação 
profissional em 16 muni-
cípios goianos para aulas 
presenciais e de qualquer 
um dos 246 municípios 
para cursos no sistema 
híbrido, com aulas on-
-line e presencial. Há 
oportunidades em saúde 
e segurança do trabalho, 
operador de caixa, mídias 
digitais e serviço de be-
leza. As aulas podem 
ser online ou presen-
ciais e são ministradas 
sob gestão da Univer-
sidade Federal de Goi-

ás (UFG). As inscrições 
devem ser realizadas até 
29 de março de 2022, 
pelo endereço eletrônico: 
www.selecao.cett.org.br.

Já na área da tecnolo-
gia, o Governo de Goiás, 
por meio do programa 
Sukatech está com 100 
vagas abertas: 30 para os 
cursos de informática bá-
sica, 30 para manutenção 
de computadores, e 40 
para curso de robótica. As 
inscrições são contínuas 
e podem ser realizadas 
na Escola do Futuro José 
Luiz Bittencourt, na Rua 
BF-25, esquina com Ave-

nida JC-15, Bairro Flo-
resta, em Goiânia.

As oportunidades para 
os cursos técnicos (300) 
são para desenvolvimento 
web e mobile, marketing 
e mídias sociais e empre-
sas digitais. As inscrições 
vão até 3 de abril pelo 
site www.selecao.cett.org.
br. Entre 12 e 15 de abril, 
o cadastramento poderá 
ser feito na unidade de 
ensino (Goiânia, Aparecida 
e Santo Antônio do Des-
coberto) ou pelo e-mail: 
goiania@efg.org.br. Os 
requisitos são: ter idade 
mínima de 16 anos, ter 

concluído o Ensino Médio 
ou estar cursando a 2ª ou 
3ª série do Ensino Médio.

A Sedi também oferece 
1.494 vagas para cursos 
de qualificação em pro-
gramação, tecnologias e 
inovação para startups, e-
-commerce, assistente de 
marketing, entre outros. 
As inscrições vão até 7 de 
abril. Outra opção são as 
capacitações profissio-
nais, que têm menor du-
ração. Estão disponíveis 
4.353 oportunidades 
nas áreas de liderança, 
redação, excel básico, 
desenho industrial, en-

tre outros. Para essa mo-
dalidade, os interessa-
dos terão até 27 de maio 
para realizar a inscrição. 

Para os dois tipos de 
cursos, as inscrições tam-
bém são feitas pelo ende-
reço eletrônico www.sele-
cao.cett.org.br. As aulas são 
ministradas nas unidades 
da Escola do Futuro sedia-
das em Goiânia, Aparecida 
de Goiânia e Santo Antô-
nio do Descoberto.  Mais 
uma vez, os requisitos são 
ser maior de 16 anos, ter 
concluído o Ensino Médio 
ou estar cursando a 2ª ou 
3ª série do Ensino Médio.

Formações são para diversas áreas e 
estão distribuídas em todo estado. 
Só os Colégios Tecnológicos (Cotecs) 
oferecem 11.355 oportunidades, que 
visam profissionalizar jovens para 
ingresso no mercado de trabalho
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Governador Ronaldo Caiado, durante inauguração de laboratórios Include: “Todo meu governo se dedica, 
ao máximo, para motivar o estudo. Quanto mais conhecimento você tem, mais você faz a diferença”

O governador Ronaldo 
Caiado participou, nesta 
sexta-feira (18), do pri-
meiro Portões Abertos do 
Batalhão de Rondas Os-
tensivas Táticas Metropoli-
tana (Rotam) de 2022, que 
recebeu a população como 
forma de aproximá-la da 
tropa de elite da Polícia 
Militar do Estado de Goiás. 
O evento marcou ainda o 
lançamento do livro Con-
tagem Regressiva - A Tra-
jetória da Caçada a Lázaro 
Barbosa, escrito pelo te-
nente-coronel Edson Melo 
e que narra a jornada de 
integrantes da Rotam du-
rante as buscas pelo crimi-
noso Lázaro Barbosa.

Para o chefe do Executi-
vo estadual, o evento mos-
trou a identificação que a 
Rotam tem com a comu-
nidade. “Presenciamos o 
carinho das pessoas, das 
famílias, se aproximando 
daquilo que traz paz, tran-

quilidade e segurança. A 
sociedade tem a noção 
clara da finalidade e do 
que realmente a Rotam e a 
Polícia Militar fazem pelo 
Estado”, explicou.

Acompanhando o go-
vernador Ronaldo Caiado 
no evento, a presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, pontuou 
a credibilidade da Rotam. 
“É um batalhão respeita-
do não só em Goiás, mas 
em todo Brasil, que tenho 
respeito e tem toda uma 
admiração da população 
goiana”, assegurou.

“Essa abertura à so-
ciedade é para mostrar 
parte da nossa Polícia Mi-
litar e dizer que o suces-
so da nossa corporação é 
ter uma comunidade de 
bem”, afirmou o coman-

dante-geral da PM, coro-
nel Renato Brum.

Livro
A obra traz o ponto de 

vista do policial no caso 
Lázaro Barbosa, assassino 
que ficou conhecido após 

matar quatro pessoas de 
uma mesma família na 
zona rural de Ceilândia, 
no Distrito Federal, e se 
esconder em matas no 
Entorno de Brasília. O go-
vernador disse que a pu-
blicação presta satisfação 

à sociedade. “É responsa-
bilidade dos policiais dar 
segurança à população. 
Um cidadão não pode im-
plantar o terrorismo e o 
medo”, sublinhou.

O autor Edson Melo é 
superintendente de Se-
gurança da Secretaria de 
Estado da Casa Militar e 
relatou com detalhes a 
atuação das autoridades 
de Goiás, com apoio das 
tropas do DF e das polí-
cias Federal e Rodoviária 
Federal, além de outras 
agências federais.

Segundo o PM, foram 
dias embrenhados pelo 
mato para procurar um 
criminoso cruel que tirou 
a paz de moradores de 
vários municípios. “O que 
vivemos ali foi a mais pura 
realidade de homem de 
honra, que tem compro-
misso com a segurança 
pública. Não estávamos ali 
por vaidade. Cada um de 

nós nos dedicamos por 
amor. Proteger o cidadão 
goiano é muito mais que 
função, é um ideal de 
vida”, frisou o tenente-
-coronel Edson Melo.

A operação envolveu 
mais de 270 policiais. O 
fugitivo foi capturado no 
dia 26 de junho de 2021. 
À época, o governador 
homenageou os policiais 
goianos que, junto aos do 
Distrito Federal, trabalha-
ram nas buscas a Lázaro 
Barbosa. O episódio ser-
viu de inspiração para 
o tenente-coronel, que 
fazia parte do comando 
da equipe de militares, 
escrever o livro.

Além de integrantes 
das forças de segurança, 
participaram do evento o 
deputado estadual Amauri 
Ribeiro, o vereador de Goi-
ânia Sargento Novandir e 
o secretário Estadual de 
Saúde, Ismael Alexandrino.
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Governador Ronaldo Caiado e primeira-dama Gracinha Caiado 
recebem livro autografado pelo tenente-coronel Edson Melo, autor 
de Contagem Regressiva - A Trajetória da Caçada a Lázaro Barbosa

Caiado participa de lançamento de obra sobre buscas a Lázaro Barbosa
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Meio aMbiente e Urbanização

Rogério Cruz entrega revitalização de praça e destaca trabalho 
para que Goiânia se mantenha como cidade mais verde do país

o prefeito Rogério 
Cruz inaugurou, na 
tarde desta sexta-

-feira (18/03), a revitali-
zação da Praça do Ipê, no 
Setor Bueno, Região Sul da 
capital. Com 4.812 metros 
quadrados de área, o es-
paço recebeu academia ao 
ar livre, kit brinquedos, pet 
place, pergolados, fonte lu-
minosa, irrigação automá-
tica, lixeiras e calçamento 
com piso tátil direcional 
e de alerta. “Trabalhamos 
para que Goiânia se man-
tenha a cidade mais verde 
do país”, destacou ele.

Localizada no cruza-
mento das ruas T-19 e 
T-29 com a Avenida T-1, 
uma das áreas mais mo-
vimentadas da cidade, a 
praça começou a ser revi-
talizada na segunda quin-
zena do mês de novembro. 
O local já possuía árvores 
nativas do Cerrado, como o 

ipê, que deu nome ao lu-
gar, e ainda foi escolhida 
para projeto-piloto com 
técnicas de paisagismo 
trazidas da Universidade 
de Brasília (UnB).

Rogério Cruz destacou 
a satisfação em resgatar 
o convívio harmônico das 
pessoas em áreas agra-
dáveis e bem estrutura-
das na capital, fruto “de 
trabalho incessante de 
qualificação dos espaços 
públicos”. “Estes espaços 
representam qualidade 
de vida e socialização, 
além de colocar nossa 
capital como referência, 
inclusive na instalação 
dos pet places. E tudo 
que você faz em prol da 
população, é gratificante”, 
disse. “Essa é a primeira 
praça revitalizada que já 
entregamos com irriga-
ção automática das plan-
tas”, observou.

Cruz pontuou que a 
revitalização de espaços 
como a Praça do Ipê, é de 
suma importância para 
a garantia do bem-estar 
social. “Praças são am-
bientes favoráveis à prá-
tica de esportes, cuidado 
da saúde e convivência 
social. Tanto que torna-
ram-se tendência após a 
pandemia”, ressaltou.

O vice-presidente da 
Comurg, Alisson Borges, 
afirmou que a entrega da 
revitalização representa 
o resgate de um compro-
misso com os moradores 
da região. “Em apenas 
dois meses, entregamos 
uma praça completa, na 

qual adultos, crianças e 
seus animaizinhos po-
derão passar tempo de 
qualidade. Isso é a va-
lorização do social e 
a preocupação com o 
bem-estar”, declarou.

Segundo o presidente 
da Associação dos Mo-
radores da Praça do Ipê, 
Raul Nascente, a revita-
lização do espaço é um 
sonho realizado. “Agora, 
temos um espaço com-
pleto, muito melhor que 
o anterior, que nos trará 
mais qualidade de vida, 
em especial, pelo projeto 
paisagístico”, pontuou.

Impressão compar-
tilhada por moradores, 

como Samya Alves. Ela 
contou que “a praça é pra-
ticamente um quintal da 
nossa casa. Por isso, pa-
rabenizo e agradeço pelo 
projeto de revitalização, 
com espaço para todos, 
inclusive para os bichi-
nhos de estimação”.

A obra foi executada 
pela Companhia de Ur-
banização de Goiânia 
(Comurg), com projeto 
de iluminação desenvol-
vido pela Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra).

Na entrega, estavam 
presentes a primeira-da-
ma Thelma Cruz; os secre-
tários municipais Michel 

Magul (Segov e Sedec), 
Álvaro Alexandre (Esporte) 
e Horácio Mello (SMM); o 
chefe de gabinete e se-
cretário particular José 
Alves Firmino; presidente 
da Companhia Municipal 
de Transporte Coletivo 
(CMTC), Tarcísio Abreu; co-
mandante da Guarda Civil 
Metropolitana, Wellington 
Paranhos; deputado fede-
ral João Campos; deputado 
estadual Thiago Albernaz; 
chefe da Casa Civil, Rays-
sa Mello; vereador Bruno 
Diniz; vice-presidente 
da Associação de Mora-
dores da Praça do Ipê, 
Aristóteles de Freitas; e 
demais autoridades.

Localizada na região Sul da capital, 
praça tem 4.812 metros quadrados 
de área, recebeu academia ao ar livre, 
kit brinquedos, pet place, pergolados, 
fonte luminosa, irrigação automática, 
lixeiras e calçamento com piso tátil 
direcional e de alerta. “espaços como 
este representam qualidade de 
vida e colocam nossa capital como 
referência”, ressalta prefeito
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Localizada no cruzamento das ruas T-19 e T-29 com a Avenida T-1, 
uma das áreas mais movimentadas da cidade, a praça começou a 

ser revitalizada na segunda quinzena do mês de novembro

trabalho e renda

Sine Móvel, da Prefeitura, encaminha 712 pessoas ao emprego

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Eco-
nomia Criativa (Sedec), 
fez o encaminhamento 
de 712 pessoas a vagas 
de emprego e emitiu 367 
carteiras de trabalho, na 
primeira edição do pro-
jeto Sine Móvel, de 2022, 
realizada neste sábado 
(19/03), no Jardim Itaipu, 
Região Sudoeste da Capi-
tal. Mais de 2 mil pessoas 
passaram pelo local.

A ação foi realizada 

das 8h30 às 13h, na Pra-
ça Presidencial do bairro. 
Empresas disponibiliza-
ram ao menos 850 vagas 
de emprego. A equipe da 
prefeitura captou 204 
vagas, na região, e pas-
saram a ser disponibili-
zadas no Sine Goiânia

O prefeito Rogério Cruz 
destaca a importância do 
projeto Sine Móvel, que 
leva oferta de empregos 
à população dos bairros 
de Goiânia. “Fomentamos 
empregabilidade, auto-

nomia da população, e 
levamos oportunidades 
de trabalho direto para o 
cidadão”, afirma.

“Levar a estrutura do 
Sine para perto das pesso-
as, nos bairros, é mais uma 
forma de apoiar quem 
busca a tão sonhada vaga 
de emprego. Sabemos das 
dificuldades do desem-
pregado em até mesmo 
custear o transporte, daí a 
importância deste projeto 
que acolhe os trabalha-
dores e os encaminham 

a vagas de trabalho”, pon-
tua Rogério Cruz.

O projeto Sine Móvel, 
criado na atual gestão, visa 
justamente facilitar o aces-
so dos goianienses às va-
gas de emprego abertas, ao 
levar as oportunidades de 
trabalho para perto do cida-
dão, que não precisa se des-
locar até o centro da cidade.

Titular da Secretaria de 
Desenvolvimento e Eco-
nomia Criativa (Sedec), 
Michel Magul ressalta a 
importância do projeto da 

Prefeitura, na abertura de 
novas vagas de trabalho 
aos goianienses. “Estamos 
trazendo toda a estrutura 
da Prefeitura, na captação 
e disponibilização de va-
gas de emprego, para per-
to da casa do goianiense. 

Buscar a inclusão social 
da população, de forma 
produtiva, por meio do 
trabalho, e trabalhar para 
tornar o poder público 
mais próximo da popula-
ção é uma determinação 
do prefeito Rogério Cruz”.
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Ação do Sine Móvel, da Prefeitura de Goiânia, realizada no Jardim 
Itaipu realizou o encaminhamento de 712 pessoas ao emprego e 
emitiu 367 carteiras de trabalho, na primeira edição do projeto, de 
2022: mais de 2 mil pessoas passaram pelo local, das 08h30 às 13h 

ação realizada pela Secretaria de desenvolvimento e economia Criativa (Sedec), no Jardim 
Itaipu, região Sudoeste da Capital, também fez cadastramento de trabalhadores no Sine. 
Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo local. objetivo é facilitar acesso da população às 
vagas de emprego abertas e a outros serviços oferecidos pela administração municipal

Localizada no cruzamento das ruas T-19 e T-29 com a Avenida T-1, 
uma das áreas mais movimentadas da cidade, a praça começou a 

ser revitalizada na segunda quinzena do mês de novembro

Localizada no cruzamento das ruas T-19 e T-29 com a Avenida T-1, 
uma das áreas mais movimentadas da cidade, a praça começou a 

ser revitalizada na segunda quinzena do mês de novembro

Localizada no cruzamento das ruas T-19 e T-29 com a Avenida T-1, 
uma das áreas mais movimentadas da cidade, a praça começou a 

ser revitalizada na segunda quinzena do mês de novembro
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Para os cabelos 
Cabelos loiros ou tingidos com aparência 

saudável, macios e com a cor protegida 
por mais tempo é o sonho de todos que 
passam por processos de descoloração 

e tintura. Pensando nisso, o Boticário 
lançou as linhas match Proteção dos 
Loiros e match Proteção da Cor, que 

alia ciência e ativos potencializadores 
de resultados, promovendo os 

cuidados específicos que os fios 
precisam, trazendo resultados visíveis 

já na primeira aplicação, que são 
potencializados com o uso contínuo.

ecoarts amazônia
a loja Le Lis Blanc do Flamboyant 

Shopping já exibe a sua nova coleção, 
a “ecoarts”. Trata-se de um projeto que 
valoriza a ideia de transformar resíduos 

florestais em peças de design e arte. 
materializando uma conexão com a 

natureza, a proposta é contar histórias 
sobre a maior e mais famosa floresta 

nativa do mundo por meio de roupas, 
acessórios e peças de decoração que 

unem design e natureza, sensibilidade 
e beleza, com impacto cultural, social 

e ambiental. ampliando a proposta 
sustentável, parte da renda na venda das 
peças ainda é revertida para o plantio de 

árvores frutíferas na amazônia. a Le Lis 
Blanc está localizada no Piso 3 do shopping.

baixa temPorada
o mês de março e abril são pontos de 

partida da baixa temporada no Brasil e 
Caldas Novas é um dos destinos mais 

requisitados neste período. Wam Hotéis, 
por meio do Privé Hotéis e Parques, 
traz uma promoção especial de 1 de 

março de 2022 a 30 de abril de 2022. a 
oferta é válida para hospedagem em 

dias de semana (domingo a quinta) para 
até dois adultos com café da manhã 

incluso e conta com valor promocional 
de a partir de r$ 281,00 a depender do 

empreendimento escolhido. o valor ainda 
pode ser dividido em até 10x sem juros 
nos cartões conforme regras de uso. a 

promoção é válida para hospedagens com 
check-in até o dia 31 de março de 2022. 

Para outras condições de hospedagem no 
Privé Hotéis e Parques, basta consultar os 
canais oficiais de atendimento ou agente 

de viagens. a promoção não é cumulativa 
e segue mediante disponibilidade e 

taxa de ocupação, através da central de 
reservas 0800 620 7575 e site 

https://privehoteiseparques.com.br.

4

Stock Car - 
Se preparando para Stock Car 
Pro Series, que acontece neste 
final de semana em Goiânia, o 
preparador físico Sérgio Sports, 
os pilotos Gaetano Di Mauro, 
Felipe Baptista e Vítor Baptista 
se encontraram entre os treinos 
para um almoço no restaurante 
Paris 6, localizado no Goiânia 
Shopping. a capital goiana 
recebe a 2ª etapa, no dia 20 de 
março. Em outubro, Goiânia 
será a sede da Stock Car, com 
duas etapas consecutivas: a 10ª, 
marcada para o dia 22, e a 11ª, 
agendada para o dia 23. 

Lançamento - 
No lançamento 
do app do arroz 
Tio Jorge, teve 
show surpresa 
da dupla Israel e 
rodolffo e  das 
irmãs cantoras 
Thalia e Thaleia. 

Urbanismo - arquiteto e engenheiro de 
reconhecimento internacional, ratti dirige o mIT 
Senseable City Lab e estará em Goiânia dia 22 de 
março, das 9h às 11h, quando compartilha sua visão 
de mundo, abrindo o diálogo para novas referências 
em urbanismo na capital. 

Inclusão -  o dia Internacional da Síndrome de down é 
celebrado em 21 de março e chama atenção para a importância 
de estimular a integração dessas pessoas em todos os âmbitos da 
sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Consciente 
de que pode fazer a diferença nas comunidades em que atua, a 
arcos dorados, empresa que opera a rede mcdonald’s em 20 
países da américa Latina e Caribe, tem como um dos focos do 
Somos, seu Comitê de diversidade & Inclusão, a empregabilidade 
de pessoas com deficiência, além de reforçar a importância da 
conscientização sobre a igualdade de direitos e oportunidades.

1

2 3

Divulgação 

Divulgação Divulgação

Divulgação
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Nascidos a partir de 1984 podem 
agendar saque de valores esquecidos

a partir de hoje (21), 
pessoas nascidas a 
partir de 1984 ou 

empresas abertas após 
esse ano poderão pedir o 
saque de recursos esque-
cidos em instituições fi-
nanceiras. O processo deve 
ser feito no site Valores a 
Receber, criado pelo Banco 
Central (BC) para consulta 
e  agendamento da retira-
da de saldos residuais.

A consulta foi aberta na 
noite de 13 de fevereiro. 
Na ocasião, o próprio siste-
ma informou a data e o ho-
rário em que usuários com 
recursos a sacar devem 
retornar ao site para fazer 
o agendamento. O proces-
so vai até sexta-feira (25). 
Quem perder o prazo ou o 
horário poderá fazer uma 
repescagem no sábado 
(26), das 4h às 24h. O usu-
ário que perder a repesca-

gem só poderá retornar a 
partir de 28 de março.

Após pedido de saque, a 
instituição financeira terá 
até 12 dias úteis para fazer 
a transferência. A expec-
tativa é que pagamentos 
realizados por meio de Pix 
ocorram mais rápido.

Para agendar o saque, 
o usuário deve ter conta 
nível prata ou ouro no 
Portal Gov.br. Identifica-
ção segura para acessar 
serviços públicos digitais, 
a conta Gov.br está dispo-
nível a todos os cidadãos 
brasileiros. O login tem 

três níveis de segurança: 
bronze, para serviços me-
nos sensíveis; prata, que 
permite o acesso a muitos 
serviços digitais; e ouro, 
que permite o acesso a 
todos os serviços digitais.

Segundo o balanço 
mais recente do BC, cerca 

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

A maior parte dos recur-
sos esquecidos, no entan-
to, é de pequeno valor. De 
acordo com levantamen-
to do BC, saldos de até R$ 
1 correspondem a 42,8% 
dos casos e montantes 
de até R$ 10 concentram 
69,7% do total.

É necessário 
login prata ou 
ouro no 
Portal Gov.br 
para fazer 
retirada
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Para evitar excesso de procura no site, o Banco Central escalonou o pedido conforme a idade do correntista ou a data de fundação da empresa. A cada semana, um público diferente será atendido

conscientização

Inclusão é tema do Dia Mundial da Síndrome de Down

“O que significa a inclusão?” 
é o tema escolhido este ano 
pela organização Down 
Syndrome International 
(DSI), do Reino Unido, para 
marcar o Dia Mundial da 
Síndrome de Down, come-
morado hoje (21). A data 
foi criada pela instituição 
em 2006, com o objeti-
vo de celebrar a vida das 
pessoas com a síndrome e 
garantir que elas tenham 
as mesmas liberdades e 
oportunidades das demais.

Neste dia, os portadores 
da síndrome e aqueles que 
vivem e trabalham com 
eles em todo o mundo or-
ganizam e participam de 
atividades para aumentar 
a conscientização pública 
e defender os direitos, in-

clusão e bem-estar dessas 
pessoas. A data foi escolhida 
em alusão à presença de 
três cópias do cromosso-
mo 21 nas pessoas com a 
síndrome, em vez de duas, 
existentes nas demais.

Isso significa que a sín-
drome de Down é gerada 
pela presença de uma 
terceira cópia do cromos-

somo 21 em todas as cé-
lulas do organismo, o que 
ocorre no momento da 
concepção. Cromossomos 
são estruturas biológicas 
que contêm a informação 
genética. As pessoas com 
síndrome de Down, ou 
trissomia do cromossomo 
21, têm 47 cromossomos 
em suas células em vez de 

46, como a maior parte da 
população. Trissomia signi-
fica, portanto, a existência 
de um cromossomo extra.

A alteração genética 
conhecida como síndrome 
de Down está presente 
na espécie humana desde 
sua origem. Foi descrita 
assim há 150 anos, quan-
do o médico inglês John 

Langdon Down se referiu a 
ela pela primeira vez como 
um quadro clínico com 
identidade própria, em 
1866. Em 1958, o francês 
Jérôme Lejeune e a inglesa 
Pat Jacobs descobriram, de 
maneira independente, a 
origem cromossômica da 
síndrome. Foi quando ela 
passou a ser considerada 
síndrome genética.

Genética
A neurologista pediátri-

ca Karly Lagreca, pós-gra-
duada em autismo e psi-
quiatria infantil, disse que 
o comportamento dos pais 
não causa a síndrome de 
Down. “É uma condição ge-
nética. Se houver o acon-
selhamento genético, os 
pais podem saber a chance 
de gerar um segundo filho 
portador da síndrome”. Ela 
explicou que, ao ter o pri-
meiro filho, o casal pode 

estudar a genética dele 
para ver se a síndrome 
pode ser herdada.

A médica alertou que a 
síndrome de Down não é 
uma doença e nem deve 
ser tratada como tal. “De-
vemos apenas saber os 
cuidados mais necessários 
para oferecer a essas crian-
ças e adultos fisioterapia 
para fortalecer o tônus e 
a investigação de doen-
ças no coração e na tireoi-
de, por exemplo”. Apesar 
de apresentarem, em sua 
maioria, deficiência inte-
lectual de gravidade vari-
ável, os portadores podem 
ter vida normal, estudar, 
trabalhar, casar, ter filhos, 
afirmou a médica. Para 
isso, garantiu que “o grau 
da deficiência, a quantida-
de de terapias e estimula-
ção recebidas ao longo da 
vida e o suporte familiar e 
social serão fundamentais”.
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O Dia Mundial da Síndrome de Down visa a conscientizar a sociedade global sobre 
essa alteração genética que acomete uma em cada 700 crianças nascidas vivas no Brasil

data é comemorada 
nesta segunda-feira
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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.
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parque Municipal odilon soares

Prefeitura de Goiânia apoia passeio ciclístico 
de conscientização sobre câncer colorretal

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

dos Esportes, participou, 
neste domingo (20/03), 
no Parque Municipal Odi-
lon Soares, no Setor Fai-
çalville, da organização 
do Passeio Ciclístico e 
Caminhada Março Azul, 
de conscientização sobre 
câncer colorretal.

O evento, de iniciativa 
da Sociedade Brasileira de 
Endoscopia Digestiva Re-

gional de Goiás, Sociedade 
Brasileira de Endoscopia 
Digestiva, Sociedade de 
Coloproctologia e Socie-
dade Goiana de Coloproc-
tologia, tem por objetivo 
levar à população mais 
conhecimento sobre im-
portância da prevenção e 
tratamento da doença.

Ação reuniu adultos, 
jovens e crianças, que di-
vidiram espaço nas ruas 
para o passeio ciclístico e 
caminhada. O prefeito Ro-

gério Cruz é incentivador 
da corrida e do ciclismo na 
cidade de Goiânia. “Pedalo 
diariamente e sei o quan-
to a boa prática de exer-
cícios influencia na saúde 
do cidadão. E a campanha 
Março Azul vem para fazer 
importantes alertas sobre 
a prevenção do câncer co-
lorretal”, ressalta.

O secretário munici-
pal dos Esportes, Álvaro 
Alexandre, elogiou a ini-
ciativa da comunidade 

médica. “Esporte é saúde, 
e sempre será um braço 
forte em prol do bem da 
sociedade. Parabéns a to-
dos pela organização e 
pela divulgação das boas 
práticas que priorizam 
saúde, bem-estar, esporte 
e alegria”, pontua.

Doença
De acordo com o Insti-

tuto Nacional de Câncer 
(Inca), o câncer de intes-
tino, também conhecido 

como de cólon e reto ou 
colorretal, abrange os tu-
mores que se iniciam na 
parte do intestino grosso 
chamada cólon e no reto. 
É tratável e, na maioria dos 
casos, curável, se for detec-
tado precocemente, quan-
do ainda não se espalhou 
para outros órgãos. Grande 
parte dos tumores se inicia 
a partir de pólipos, lesões 
benignas que podem cres-
cer na parede interna do 
intestino grosso.

evento, com 
participação 
da Secretaria 
municipal dos 
esportes (Smesp), 
é iniciativa das 
Sociedades 
Brasileira de 
endoscopia 
digestiva regional 
de Goiás; Brasileira 
de endoscopia 
digestiva; de 
Coloproctologia 
e Goiana de 
Coloproctologia. 
objetivo é alertar 
população sobre 
prevenção e 
tratamento 
da doença
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Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal dos Esportes, participa da organização do Passeio Ciclístico e Caminhada 
Março Azul: “A campanha vem para fazer importantes alertas sobre a prevenção do câncer colorretal”, afirma prefeito Rogério Cruz

Goiás. 1º lugar no Brasil
no combate ao crime.(Fonte:

Ministério
da Justiça)no combate ao crime.

A força da Segurança Pública de Goiás:

•  Diminuição de 68,5%
nos roubos em comércios
(comparação entre 2021 e 2018)

•  Diminuição de 67,6%
nos latrocínios
(comparação entre 2021 e 2018)

•  Diminuição de 70,3%
nos roubos a pedestres
(comparação entre 2021 e 2018)

•  Criação do GEACRI
(Grupo de atendimento às vítimas de crimes
raciais e delitos de intolerância)

•  Diminuição de 81%
nos roubos de carros
(comparação entre 2021 e 2018)

•  Recuperação de 70,7%
dos veículos roubados
(entre 2019 e 2021)

•  Diminuição de 62% nos
roubos em propriedades
rurais (comparação entre 2021 e 2018) 

•  Criação do 
Batalhão Rural da PM
e do 1º Centro Integrado
de Comando e Controle
Rural do País

•  Diminuição de 41,8%
nos homicídios
(comparação entre 2021 e 2018)

•  Resolução de 60%
dos homicídios
(2021)
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