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“Goiás tem sido grande parceiro na integração positiva para a segurança pública”, 
diz ministro da Justiça, Anderson Torres sobre boa administração de Caiado

governo  |  3

inaugurada nova sede da prF em goiás

integrAção entre políciAS 
no combAte à criminAlidAde

segurança púBlica

prefeito recebe medAlhA dA ordem do mérito

Rogério Cruz destaca atuação das forças de segurança, e defende parceria 
entre esferas de governo no combate à criminalidade  -  cidades |  4
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Na 1ª sessão de homenagem na nova sede, nesta 2ª-feira, 
21, Assembleia entrega Medalhas do Mérito a 17 pessoas

Dezessete pessoas cujo 
trabalho é importan-
te para a sociedade 

goiana foram homenage-
adas. Na composição da 
mesa, além de Helio de 
Sousa na presidência, es-
tavam o tenente-coronel, 
chefe da Assistência Mili-
tar da Alego, André Ribeiro 
Nunes, e o major do 23º 
Batalhão de Polícia Militar 
de Goianésia, Erick Thiago 
de Paula Melo.

Em discurso, Helio de 
Sousa afirmou que as ho-
menagens traduzem um 

sentimento do Parlamento 
e do povo goiano. “As indi-
cações vêm de represen-
tação popular, lideranças 
e autoridades. O deputado 
entende a importância da 
homenagem, a acata e via-
biliza que sejam concreti-
zadas as entregas dessas 
comendas tão importan-
tes”, destacou.

O parlamentar ainda 
lembrou que medalha a ser 
entregue é a maior honraria 
concedida pelo Parlamento. 
“Agradeço a cada um que 
está presente. Para mim, 

está sendo uma honra en-
tregar essa medalha.”

O assessor legislativo 
da Câmara Municipal de 
Goianésia, Altamiro Lacer-
da, um dos homenageados 
na sessão, subiu à tribuna 
para agradecer à homena-
gem recebida. Ele falou do 
sentimento de honra que 
estava sentindo em rece-
ber essa condecoração.

“Nesse dia tão especial, 
eu não poderia deixar de 
falar da minha querida 
cidade de Goianésia, que 
cresce em diversas áreas 

cada vez mais. Ela sem-
pre foi bem representada 
por esta Casa em diversos 
mandatos de deputados 
e deputadas, que fizeram 
muito pelo município e por 
Goiás. Hoje temos Helio de 
Sousa, que nos representa 
muito bem”, disse Altamiro.

O assessor legislativo 
contou que no primei-
ro mandato de Helio de 
Sousa como prefeito de 
Goianésia, há 30 anos, ele 
participou de um progra-
ma social que ajudava fa-
mílias carentes. “Hoje sin-

to uma imensa gratidão 
por receber essa honra-
ria. No primeiro mandato 
de Hélio de Sousa como 
prefeito, eu participei de 
um programa social para 
famílias carentes e, hoje, 
estou aqui recebendo 
essa homenagem”, disse.

Vereador por Itaguarí, 
Fabrício Primo Bragança 
(PP) também falou duran-
te a sessão e agradeceu 
a condecoração recebida 
mediante a iniciativa de 
Helio de Sousa. “É um so-
nho e uma honra receber 

essa medalha. Sou filho de 
lavradores e sempre estive 
focado a ajudar na área 
social nos meus manda-
tos como vereador. Dedico 
essas medalhas aos nos-
sos familiares, que tanto 
sofrem conosco. Agradeço 
aos meus pais, que estão 
aqui me prestigiando. Sou 
um menino que veio da 
roça e agora estou aqui 
recebendo essa homena-
gem. Também agradeço 
a minha esposa, que está 
comigo em todos os mo-
mentos”, ressaltou Fabrício.

Por iniciativa do deputado Helio de Sousa (PSdB), ocorreu na manhã desta segunda-feira, 21, a primeira sessão especial 
para entrega de medalhas do mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira no plenário do Palácio maguito Vilela
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A Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Alego) 
realiza nesta terça-feira, 
22, a primeira sessão de-
liberativa da penúltima 
semana de votações do 
mês de março. Na Ordem 
do Dia constam, para apre-
ciação dos deputados, 84 
matérias que contemplam 
iniciativas parlamentares 
e do Poder Executivo. A 
sessão, com início às 15 
horas, será realizada pelo 

sistema híbrido, com parte 
dos parlamentares traba-
lhando de forma presen-
cial, no plenário do Palá-
cio Maguito Vilela, e outra 
parte diretamente de suas 
residências ou escritórios, 
em sistema remoto.  

Para a reunião, a pau-
ta traz 20 projetos de lei 
de iniciativa parlamentar 
para votação definitiva, 
32 em fase de primeira 
apreciação, e 26 pareceres 

favoráveis aprovados pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ). De 
autoria do Poder Execu-
tivo, a pauta contém um 
projeto de lei em fase de 
primeira apreciação.  

Há, também, para análise 
dos deputados, em apre-
ciação única, uma apresen-
tação à Câmara dos De-
putados, de uma Proposta 
de Emenda à Constituição 
Federal (PEC), três indica-

ções de nomes para com-
por o Conselho Estadual de 
Educação, e um convênio 
de Imposto sobre Opera-
ções relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS). 

Dentre os projetos que 
serão submetidos à vota-
ção definitiva, destaca-se 
a proposta do deputado 

Amauri Ribeiro (Patrio-
ta) de n° 7255/19, cujo 
objetivo é estabelecer a 
aplicação de multa à con-
cessionária de energia elé-
trica nos casos de falha no 
fornecimento do serviço. 
De acordo com a proposta, 
a multa indenizatória será 
equivalente a cinco vezes 
a média do consumo diá-
rio do usuário no intervalo 
de tempo em que ocorrer 
o corte do fornecimento da 

energia, tendo como base 
de cálculo o consumo dos 
últimos seis meses e será 
determinada como crédito 
na fatura do consumidor.  

A multa não será aplica-
da nos casos em que a in-
terrupção se der em decor-
rência de caso imprevisto 
ou força maior, e quando a 
interrupção for causada por 
insuficiência técnica dentro 
da propriedade sob domínio 
do usuário final.  
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“Goiás tem sido grande parceiro na integração positiva para 
a segurança pública”, diz ministro da Justiça, Anderson Torres

Durante passagem 
por Goiânia para 
a inauguração da 

nova sede administrati-
va da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) em Goiás, 
o ministro da Justiça, An-
derson Torres, ressaltou 
os resultados alcançados 
pelo governo estadual no 
combate à criminalidade. 
“Fica aqui o meu teste-
munho: Goiás tem sido 
um grande parceiro na 
integração e nos números 
positivos para a seguran-
ça pública, que muito nos 
interessa”, afirmou Tor-
res, nesta segunda-feira 
(21/3), em evento que 

reuniu o governador Ro-
naldo Caiado, o prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz, 
além de autoridades da 
PRF e outras lideranças.

Caiado também des-
tacou a importância da 
sinergia entre as esferas 
federal e estadual para 
a redução nos índices de 
crimes. “Nossa luta ao lado 
da PRF vem de longa data, 
por reconhecer o avanço 
e a capacidade de vocês 
em implantar metodolo-
gias novas e capazes de 
avançar frente ao crime”, 
assinalou. “Quero dizer 
aqui, senhor ministro, da 
gratidão que  nós, goianos, 

temos à Polícia Rodoviá-
ria Federal, pela interação 
dela com a Polícia Militar 
de Goiás, como também 
com nossa Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros e o 
Gaeco [Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado]”, conti-
nuou Caiado.

Durante a solenidade, 
realizada no Setor Ma-
rista, o governador foi 
homenageado com a me-
dalha Washington Luís, 
entregue pelo titular do 
Ministério da Justiça (MJ), 
e pelo  diretor-geral da 
PRF em Goiás, Silvinei 
Vasques, e que simboliza 
o reconhecimento às per-
sonalidades que contri-
buíram na promoção ou 
no cumprimento da mis-
são da instituição.

“Tenho certeza de que 
esse ano vai ser o ano 
com os melhores índices 
de produtividade da nos-
sa instituição, pois as par-
cerias estão aumentando 
e conseguiremos ajudar 
muito nosso Estado e o 
nosso país”, frisou Vas-
ques ao fazer um balan-
ço da produtividade da 
corporação no Estado e 
pontuar que as metas es-
tabelecidas pelo ministé-
rio têm sido atingidas em 
Goiás. A PRF é uma insti-
tuição subordinada ao MJ.  

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, destacou 
o trabalho da PRF e das 
demais forças de segu-
rança e elogiou os re-
sultados obtidos pelas 
parcerias firmadas entre 
elas. “Sempre fui a favor 

de parcerias que tragam 
benefícios para a popula-
ção. Uma sede como esta 
aqui na cidade de Goiâ-
nia muito nos orgulha.” 
O prédio inaugurado 
passa a funcionar em 
substituição à antiga ins-
talação, um espaço que 
ficava anexo à estrutura 
do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), no Se-
tor dos Funcionários. 

Cooperação 
Durante o evento, tam-

bém foi formalizado um 
acordo de cooperação 
técnica entre a União e o 
Estado de Goiás para in-
tercâmbio de experiências, 
sistemas e informações da 
PRF e da Polícia Militar do 
Estado de Goiás. 

“Atuamos em conjunto 
contra um adversário co-
mum, que é a criminali-
dade. Essa nova parceria, 
por meio da cooperação 
técnica, vai se manter ao 
longo dos anos e trazer 
benefícios e melhor qua-
lidade de vida para nossa 
população”, disse o secre-
tário de Segurança Públi-
ca, Rodney Miranda.

Participaram também 
da solenidade o diretor-
-geral da Polícia Federal, 
Márcio Nunes de Olivei-
ra; os deputados federais 
Zacharias Calil, João Cam-
pos, Delegado Waldir; 
e os estaduais Eduardo 
Prado e Virmondes Cru-
vinel; o procurador-geral 
de Justiça do Estado de 
Goiás, Aylton Vechi, entre 
outras autoridades.

representante do Planalto esteve 
na capital para inauguração da nova 
sede da Polícia rodoviária Federal 
em Goiás. Também presente ao 
evento, governador ronaldo Caiado 
é homenageado pela PrF e recebe 
medalha Washington Luís 
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Caiado durante inauguração da nova sede administrativa da PRF em Goiás: integração entre polícias promove celeridade no combate à criminalidade

 “Fica aqui o meu testemunho: Goiás tem sido um grande 
parceiro na integração e nos números positivos para a 
segurança pública, que muito nos interessa”, afirmou Torres,

em luziãnia

Governo entrega cartões do Aluguel Social para 800 famílias

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), realiza 
a entrega de 800 cartões 
do programa Pra Ter Onde 
Morar – Aluguel Social no 

Ginásio José de Araújo Leite, 
nesta terça-feira (22/03), às 
10 horas, em Luziânia. A ini-
ciativa concede uma ajuda 
de R$ 350, pelo período de 
18 meses, para famílias em 

situação de vulnerabilidade 
social e superendividamen-
to. As inscrições continu-
am abertas em Luziânia e 
podem ser feitas pelo site 
www.agehab.go.gov.br para 
entregas futuras.

O programa opera com 
recursos provenientes do 
Fundo de Proteção Social 
do Estado de Goiás (Prote-
ge), que é coordenado pelo 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS) da Governadoria, 
dentro do leque do Goiás 
Social. A iniciativa, segundo 

o presidente da Agehab, Pe-
dro Sales, tem possibilitado 
a melhoria da qualidade de 
vida de famílias que esta-
vam com dificuldades fi-
nanceiras e com dignidade 
habitacional ameaçada. “O 
objetivo é possibilitar a re-
tomada de planejamentos 
financeiros e planos futu-
ros de capacitação, além 
de oferecer indiretamente 
até mesmo melhoria da 
segurança alimentar da fa-
mília”, sublinha ele. 

Candidatos que já se 

inscreveram no programa 
e tiveram nomes divulga-
dos na lista de convocação, 
publicada no site da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), devem compare-
cer ao evento nesta terça-
-feira para receber o cartão. 
A liberação dos recursos só 
possível após a assinatura 
de recebimento do cartão. O 
depósito do recurso para os 
beneficiários contemplados 
tem sido realizado regular-
mente no dia 28 de cada mês.

O presidente Pedro Sales 

destaca ainda que o Gover-
no de Goiás tem atendido 
as áreas mais importantes 
e sensíveis para a popula-
ção mais carente. “Seja na 
educação, capacitação pro-
fissional, segurança alimen-
tar ou na moradia, o gover-
nador Ronaldo Caiado se 
preocupa com os aspectos 
vitais para que uma família 
possa sair da situação de 
pobreza e vulnerabilidade. 
Estamos cuidando de quem 
mais precisa e ajudando na 
mobilidade social”, avalia.

Programa já entregou mais de 8 mil 
cartões e atualmente contempla 40 
municípios. Contemplados de Luziânia, 
que se inscreveram pelo site da agehab 
e atenderam os requisitos, recebem os 
cartões nesta terça-feira (22/03)
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Prefeito recebe Medalha da Ordem 
do Mérito da Segurança Pública

o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, foi 
condecorado, nesta 

segunda-feira (21/03), com 
o mais alto grau da Meda-
lha da Ordem do Mérito da 
Segurança Pública Gover-
nador Mauro Borges Tei-
xeira, o Grã-Cruz. O even-
to ocorreu no Palácio da 
Cultura do Centro Cultural 
Oscar Niemeyer.

“Receber essa honraria 
é uma alegria que preen-
che o currículo de um ho-
mem público. A Segurança 
Pública tem um papel im-
portante para nossa capi-
tal e para o estado de Goi-
ás. Por isso, contem com 
todos os nossos esforços, 
na Prefeitura de Goiânia, 
na luta contra a criminali-
dade”, afirmou.

O prefeito lembrou, em 
discurso, de parceria fir-
mada no dia 16 de março, 
com o Governo de Goiás, 

por meio da Secretaria 
de Segurança Pública de 
Goiás, para o compartilha-
mento de base de dados e 
ferramentas de tecnologia 
para a área de inteligência.

“Um passo que significa 
o avanço do trabalho de 
combate à violência e cri-
me organizado na capital”, 
observou Cruz, ao frisar 
importância do trabalho 
em parceria com a ges-
tão estadual. “Números 
apontam resultados sig-
nificativos e parabenizo 
aqui a Segurança Públi-
ca, por meio da Polícia 
Militar, Corpo de Bom-
beiros, Polícia Civil e 
Penal; toda a corporação 
merece nossos cumpri-
mentos pelo relevante 
serviço prestado”, disse.

O titular da Segurança 
Pública de Goiás, Rodney 
Miranda, frisou que o reco-
nhecimento a militares e 

civis que trabalham para 
proporcionar mais segu-
rança à sociedade é mais 
que merecido. “Estamos 
escrevendo, juntos, uma 
história de muita dedi-
cação por uma socieda-
de de paz no estado de 
Goiás”, disse.

Rodney Miranda des-
tacou que o trabalho das 
forças policiais em Goiás 
é pautado na integração 
com as demais forças, ór-
gãos, e com parcerias para 
garantir tranquilidade às 
pessoas. “Essa homena-
gem é o nosso agrade-
cimento a vocês”, afirma 
o secretário, ao apontar 
que Goiás experimenta 

reduções históricas dos 
índices de violência.

O comandante da 
Guarda Civil Metropolita-
na de Goiânia, Wellington 
Paranhos; e o chefe de 
gabinete e secretário par-
ticular do prefeito, José 
Alves Firmino, também 
foram agraciados com a 
Medalha da Ordem do 
Mérito da Segurança Pú-
blica, grau Comendador.

O desembargador An-
derson Máximo, agraciado 
com a Medalha Medalha 
da Ordem do Mérito da Se-
gurança Pública, falou em 
nome do Tribunal de Jus-
tiça de Goiás. “Todos nós 
que ocupamos postos na 

iniciativa privada ou na 
carreira pública temos 
a consciência de fazer o 
nosso melhor. E essa Me-
dalha é o reconhecimen-
to de que estamos no ca-
minho certo”, disse.

Homenagem
A condecoração reco-

nhece “autoridades civis e 
militares pelos relevantes 
serviços prestados à se-
gurança pública do Estado 
de Goiás”, e pela conquista 
das metas do Programa 3 
Is – Integração, Inteligên-
cia e Integridade.

Participaram do evento 
o procurador-geral de Jus-
tiça de Goiás, Aylton Flávio 

Vecchi; secretário de Se-
gurança Pública do Distri-
to Federal, delegado Júlio 
Danilo; secretário estadual 
de Saúde, Ismael Alexan-
drino; comandante-geral 
da Polícia Militar do Esta-
do de Goiás, coronel Rena-
to Brum; delegado-geral 
da Polícia Civil de Goiás, 
Alexandre Pinto Lourenço; 
comandante do Corpo de 
Bombeiros do Estado de 
Goiás, coronel Esmeraldi-
no Jacinto de Lemos; di-
retor-geral de Administra-
ção Penitenciária, Josimar 
Pires; superintendente da 
Polícia Técnico-Científica, 
Marcos Egberto, dentre 
outras autoridades.

rogério Cruz é condecorado, nesta 
segunda-feira (21/03), com o mais 
alto grau da medalha da ordem 
do mérito da Segurança Pública 
Governador mauro Borges Teixeira, 
o Grã-Cruz. “Contem com todos 
nossos esforços na luta contra o 
crime organizado”, afirma
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Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz recebe homenagem com mais alto grau da Medalha da Ordem do Mérito da Segurança Pública Governador 
Mauro Borges Teixeira, o Grã-Cruz: “Contem com todos os nossos esforços, na Prefeitura de Goiânia, na luta contra o crime organizado”

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, participou, nes-
ta segunda-feira (21/03), 
de inauguração da nova 
sede administrativa da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), localizada no Setor 
Marista. Ao cumprimentar 
a corporação, o prefeito 
elogiou o trabalho das 
forças de segurança na 
proteção das famílias, e 
enalteceu a colaboração 
entre governos municipal, 
estadual e federal.

“Sempre fui a favor de 
parcerias que tragam be-
nefícios para a população. 
Isso fica evidente com a 
que temos com o Estado 
e a União. Nossos esforços 
são para garantir segu-
rança às famílias da nos-

sa capital e do estado de 
Goiás, como um todo. Uma 
parceria extremamente 
importante. O Paço está 
bem próximo da BR-153 
e, sempre que solicitada, a 
PRF esteve atenta e pronta 
para nos atender”, obser-
vou o prefeito.

“Parabenizo a todos 
aqueles que estão integra-
dos ao setor da segurança 
pública. Pessoas que têm a 
imensa responsabilidade 
de cuidar da segurança do 
nosso país, do nosso es-
tado e município, e zelar 
pela proteção de nossas 
famílias”, completou.

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Ander-
son Torres, recordou que 
iniciou a carreira em Goiás, 

em 1999, como agente da 
Polícia Civil, e disse possui 
identificação com o Esta-
do. Anderson Torres tam-
bém frisou a importância 
do trabalho conjunto entre 
os governos no combate à 
criminalidade.

“A inauguração dessa 
nova sede é mais uma 
etapa do processo de re-
volução da segurança pú-
blica no Brasil. O Estado 
de Goiás tem sido grande 
parceiro na questão da 
integração da segurança 
pública. Os desafios são 
gigantescos, do tamanho 
do nosso país. A única so-
lução é darmos as mãos 
e fazermos frente à cri-
minalidade organizada”, 
afirmou o Ministro.
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Prefeito Rogério Cruz defende ação conjunta entre município, Estado e União no combate 
ao crime organizado, durante inauguração da nova sede da Polícia Rodoviária Federal, 
em Goiânia: “Sempre fui a favor de parcerias que tragam benefícios para a população” 

Rogério Cruz destaca atuação das forças de segurança, e defende 
parceria entre esferas de governo no combate à criminalidade
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violência contra a mulher
a violência contra as mulheres em suas mais diversas formas 

está estampada no livro reflete em mim, da fotógrafa Iasmim 
Kudo, que será lançado nesta sexta-feira (25), às 19h30, no Café 

Biano, que fica na rua T-55, nº 690, no Setor Bueno. a obra 
traz uma série de fotografias que, por meio de elementos como 
corda, saco, corrente, garrafa quebrada, arame farpado, panos e 

maquiagem, retrata as dores de mulheres de diferentes idades 
e classes sociais que foram vítimas não apenas de agressões 

físicas, mas também de violência verbal e psicológica. mais 
do que contextualizar a violência contra a mulher de forma 

imagética, o trabalho usa de imagens e emoções para resgatar 
individualidades, denunciar a realidade de tantas mulheres que 

têm sua autoestima destruída pela violência, além de reforçar a 
luta contra a opressão e de fortalecer a iniciativa de denúncia e 

de proteção à vulnerabilidade feminina.

teuto 75 anos
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 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.No mês em que celebra mais um ano, a empresa reforça 

seu compromisso com o desenvolvimento e crescimento sustentável.

congresso
o arquiteto e urbanista Paulo renato alves, um dos sócios do 

escritório Norden arquitetura, embarca de Goiânia no próximo 
dia 22 rumo a Campinas (SP), onde participa como convidado da 

1ª edição do SImm - Sapiens Immobilis, congresso imobiliário que 
reunirá um seleto grupo de empresários e profissionais do setor. O 

evento promete oferecer um amplo exercício de futurologia sobre as 
tendências do mercado imobiliário para a próxima década. entre os 

palestrantes convidados, estará o psiquiatra, psicoterapeuta, cientista 
e escritor augusto Cury, que fará a abertura do evento. o SImm - 

Sapiens Immobilis é uma realização do empresário marcus araújo, 
Ceo da datastore, empresa especializada em estudos estatísticos 

sobre o mercado imobiliário.

21ª goiânia mostra curtas
as inscrições para a 21ª Goiânia mostra Curtas seguem abertas até 
o próximo dia 6 de abril, pelo site www.goianiamostracurtas.com.

br. o festival, que tem mais de duas décadas de história no cenário 
cultural goiano e brasileiro, acontecerá entre os dias 5 e 10 de julho de 

2022, no formato online. Podem se inscrever obras audiovisuais de 
todos os gêneros com duração máxima de 25 minutos, finalizadas a 

partir de janeiro de 2021 e que tenham cópia de exibição em formato 
solicitado pela plataforma digital, de acordo com as especificações 

técnicas previstas no regulamento disponível no site oficial do festival. 
Excepcionalmente, para os filmes produzidos em Goiás, poderão 

se inscrever curtas-metragens realizados a partir de 2020, devido à 
escassez de políticas públicas destinadas à produção audiovisual no 
estado durante o período pandêmico.A lista de filmes selecionados 

está prevista para ser divulgada no site da 21ª GmC no dia 26 de abril, 
podendo haver prorrogação a critério da organização.
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Escola de Futebol - Fábio Sodré, Leopoldo moreira, Vilmarzinho mariano, Heribaldo egídio, Junior 
maestro, Geferson aragão, Álvaro alexandre e Célio eustáquio no evento de inauguração da “escola 
de Futebol maestro Júnior – Ihebrom Human”.o projeto está localizado dentro da equiplex Indústria 
Farmacêutica e atenderá inicialmente aos filhos de colaboradores das empresas do Grupo H. egídio 
(meninos e meninas, entre 06 à 15 anos). os organizadores planejam expandir o atendimento para 
todo o município de aparecida e futuramente para a capital Goiânia, com o apoio de empresários e do 
poder público. mais informações em @ihebromhuman.

Espaço Crescer - a 
pedagoga e graduanda 
em psicologia Wanessa 
Xavier Caiado inaugurou o 
“espaço Crescer – Centro de 
desenvolvimento Infantil”, 
no 14º andar do edifício Trade 
Center, no Setor oeste. Seu 
marido, o advogado Breno 
Caiado ajudou a receber os 
convidados no evento, como 
o Secretário de educação de 
Goiânia, Wellington Bessa 
e o Secretário executivo de 
educação de Goiânia, Fellipe 
Fonseca.

Casamento - Ju araújo, psicanalista, treinadora 
comportamental e empreendedora digital 
no casamento da sua sobrinha, a empresária 
Geisy araújo e do médico ortopedista Frederico 
Pimenta no Bravo Cataring em BH.

Multipedras - o humorista Jaques Vanier 
esteve, na última sexta-feira, na loja 
multipedras com o eron miranda (sócio 
proprietário multipedras), onde escolheu 
pedras e revestimentos para obra na casa de 
sua mãe.

1
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Alex Malheiros

Letícia de Araújo Arquivo pessoal

Cristiano Borges
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“Não existe povo sem história”, diz Caiado durante entrega 
da restauração do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, na noite desta 

segunda-feira (21/03), da 
inauguração da restaura-
ção da sede do Instituto 
Histórico e Geográfico 
de Goiás (IHGG). O pré-
dio do final da década 
de 1930 está localizado 
em frente à Praça Cívica, 
no Centro de Goiânia. A 
instituição, que comple-
ta 90 anos em 2022, tem 
por finalidade preservar 
a memória histórica e 
geográfica do Estado.  

O IHGG foi fundado em 
7 de outubro de 1932, no 
Palácio da Instrução, na ci-
dade de Goiás, edifício que 
foi restaurado em 2021 

pelo governo estadual. 
“Não existe povo sem his-
tória. Queremos essa his-
tória cada vez mais viva”, 
frisou o governador. Du-
rante a solenidade, Caiado 
também relembrou seu 
compromisso em resgatar 
a Secretaria de Cultura. 
“Meu primeiro ato como 
governador foi restabe-
lecer aquilo que é funda-
mental para todos nós: a 
cultura”, destacou. 

A nova sede teve a ilu-
minação e o revestimento 
dos vidros de insulfilm 
trocados. A pintura voltou 

a ter a cor inaugural rosa, 
motivo pelo qual o edifício 
passa a ser chamado de 
“Casa Rosada de Goiânia”. 
O prédio conta também 
com uma cafeteria. Como 
resultado de uma parceria 
com o IHGG, foram inves-
tidos pela Cooperativa de 
Crédito Sicoob UniCentro 
Br R$ 2,5 milhões na refor-
ma da edificação histórica, 
com as obras iniciadas em 
outubro de 2021.

Pelo contrato de cinco 
anos, renovável, a insti-
tuição instalará na antiga 
sede uma agência cultu-

ral, mantidas na edifica-
ção as salas Colemar Na-
tal e Silva e Jarbas Jayme, 
com respectivos acervos. 
A contrapartida será o re-
cebimento, pelo IHGG, de 
aluguel mensal, a ser utili-
zado para custear os gas-
tos da instituição. 

Para o presidente do 
Instituto, Jales Mendonça, 
“nada representa mais o 
espírito de um povo do 
que a sua cultura”. Ele fri-
sou que parcerias como 
a que possibilitou a res-
tauração demonstram a 
valorização da cultura 

goiana. O prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, 
destacou a importância 
da revitalização do Cen-
tro da capital, que “traz a 
memória do passado”. 

História
O IHGG foi reconheci-

do de utilidade pública 
estadual pelo Decreto-Lei 
n° 1.202, de 8 de abril de 
1939, e de utilidade pú-
blica municipal pela Lei 
Municipal n° 8.170, de 5 
de julho de 2003. A atu-
al composição de mem-
bros do IHGG conta com 

50 sócios. Os decanos da 
instituição são o escritor 
e folclorista Bariani Or-
têncio e a escritora e his-
toriadora Ana Braga. 

Participaram tam-
bém da solenidade os 
secretários César Moura 
(Retomada) e Henrique 
Ziller (Controladoria 
Geral do Estado); os de-
putados estaduais Cairo 
Salim, Eduardo Prado, 
Henrique Arantes e Vir-
mondes Cruvinel; o di-
retor-presidente do Si-
coob, Raimundo Nonato, 
e demais autoridades.

revitalização 
da antiga sede 
é resultado de 
parceria com a 
iniciativa privada. 
Edificação foi 
inaugurada em 
1939, quando 
IHGG foi 
transferido da 
cidade de Goiás 
para Goiânia 
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Governador Ronaldo Caiado durante inauguração da restauração do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), no Centro de Goiânia 

conforto

Primeira-dama Gracinha Caiado inaugura 
reforma do Centro de Idosos Vila Vida

A presidente de honra da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, e a diretora-geral 
da OVG, Adryanna Caiado, 
inauguram nesta terça-
-feira (28/03), a reforma 
do Centro de Idosos Vila 
Vida, que funciona no Se-
tor Coimbra, na capital. O 
evento ocorre em celebra-
ção aos 28 anos de funda-
ção da unidade, que aten-

de idosos com diversas 
atividades gratuitas.

Com as novas insta-
lações, a unidade admi-
nistrada pela OVG ficou 
mais segura, confortável 
e humanizada. O investi-
mento na obra é de mais 
de R$ 1,2 milhão. O local, 
que é referência no aten-
dimento da terceira idade 
em Goiás, nas modalida-
des Casa-Lar e Centro de 
Convivência Comunitária, 
atende uma média men-
sal de 355 idosos. 

A reforma da Vila Vida 
foi pensada para acolher 
os idosos com mais cida-
dania e dignidade. A última 
vez que a Vila Vida passou 
por reforma foi em 2010. 
Na época, foi feita a pintu-
ra geral da unidade e revi-
são das instalações elétri-
cas e da cobertura. Desde 
que foi fundada, em março 
de 1994, essa é a primeira 
vez que o espaço destina-
do à terceira idade passa 
por uma grande obra de 
modernização e melhoria, 

o que reforça o cuidado, 
carinho e respeito que o 
atual Governo de Goiás 
tem pela terceira idade.

A Vila Vida conta com 
30 casas destinadas a 
idosos com autonomia 
funcional. Os moradores 
da unidade são assistidos 
por profissionais de enfer-
magem, assistência social, 
odontologia e psicologia, 
além de terem acesso a to-
das as ações comunitárias 
ofertadas pela unidade. 

Os idosos que frequen-

tam o Centro de Convivên-
cia podem desfrutar de vá-
rias atividades oferecidas 
de segunda a sexta-feira. 
São momentos de descon-
tração e estreitamento de 
laços de amizade, que pro-
movem a saúde do corpo e 
da mente. Eles participam 
de inclusão digital, cozinha 
terapêutica, musicoterapia, 
hidroginástica, treinamen-
to funcional, dança de sa-
lão e coreografia, passeios 
culturais e recreativos e 
oficinas de artesanato.
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Esta é a primeira grande obra 
de modernização e melhoria, 
com investimento de mais de 
R$ 1 milhão no local

Governo de Goiás e OVG celebram 28 anos de fundação da unidade, que atende idosos com diversas atividades 
gratuitas. durante evento de comemoração, haverá entrega da revitalização das instalações. esta é a primeira grande 
obra de modernização e melhoria na unidade administrada pela oVG, com investimento de mais de r$ 1 milhão
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estádio mané garrincha

Brasília sedia a partir de amanhã 
maior feira de tecnologia do mundo

a Campus Party Bra-
sília  (CPBSB) co-
meça amanhã (23) 

e vai até 27 de março no 
Estádio Mané Garrincha. 
O festival de inovação, 
criatividade, ciências e 
empreendedorismo é rea-
lizado em parceria com o 
governo do Distrito Fede-
ral e trará ao público pa-
lestras sobre internet das 
coisas, blockchain (em-
presa de serviços finan-
ceiros de criptomoeda), 
cultura maker (qualquer 
pessoa consegue cons-
truir, consertar ou criar 
seus próprios objetos) e 
empreendedorismo. Além 
disso, haverá arenas de 
robótica, onde será possí-
vel participar de partidas 
de hóquei de robôs e de 
drones, com corridas e 
aulas para quem quiser 
experimentar.

A Campus Party Brasil 
é a versão brasileira do 
maior evento tecnológico 
do mundo. Além de Brasí-
lia, onde deve reunir cer-
ca de 70 mil visitantes, o 
evento também vai ocorrer 
em São Paulo, de 16 a 20 
de julho deste ano.

A quarta edição da 
CPBSB terá cinco dias 
de tecnologia, palestras, 
workshops e hackathons 
(maratona de programa-
ção na qual hackers se 
reúnem). O formato será 
híbrido, com atividades 
presenciais no Estádio Na-
cional Mané Garrincha e 
atividades online.

Na abertura, a feira 
contará com shows gra-
tuitos do DJ Bashkar e da 
Orquestra Sinfônica do 
Teatro Nacional Claudio 
Santoro, sob regência do 
maestro Cláudio Cohen. 
Haverá limitação de pes-
soas no estádio.

Além do uso obrigató-
rio da máscara, será ne-
cessário ter o passaporte 
vacinal. Caso contrário, 
será preciso um teste PCR 
ou antígeno com 48 ho-
ras de antecedência.

Atividades
No espaço gratuito e 

aberto ao público, os vi-
sitantes terão acesso à 
Campus Play. A área con-
centra os campeonatos 
de gamers e conteúdos 
voltados aos jogos digi-

tais, a Arena de Drones e 
o Palco Empreendedoris-
mo, parceria com o Ser-
viço Brasileiro de Apoio 
à Pequena e Média Em-
presa (Sebrae), onde con-
ferencistas darão infor-
mações importantes para 
quem já empreende ou 
quem quer empreender.

Na Arena da Campus, 
espaço pago e fechado 
aos campuseiros, nome 
dado aos visitantes, são 
esperadas cerca de 7 mil 
pessoas. Elas poderão 
acompanhar as ativi-
dades de quatro palcos 
distintos, que abordarão 
temas do universo da 

tecnologia, programação 
e entretenimento digital, 
metaverso e games. 

No camping, são espe-
radas cerca de 3 mil pes-
soas, tornando a feira a 
segunda maior edição de 
Campus Party do mundo. 
Ao todo, serão mais de 300 
horas de atividades, entre 
palestras, workshops, ha-
ckathons, games, simula-
dores e outras atrações.

Um dos conferencistas 
internacionais confirma-
dos é Jordan Soles, vice-
-presidente de Desen-
volvimento Tecnológico 
da Rodeo FX, empresa 
canadense de efeitos 

visuais para cinema, te-
levisão e publicidade, 
famosa por ter sido a 
criadora de efeitos para 
a série Game of Thrones.

Entre os brasileiros está 
Fabiano de Abreu Agrela, 
um dos grandes destaques 
da feira. O professor, PHD 
em Neurociências com 
licenciaturas em biologia 
e história, vai falar sobre 
como o mau uso da tec-
nologia causa prejuízos 
cognitivos e pode resul-
tar em transtornos, per-
turbações e doenças.

Segundo Agrela, o 
problema em si não é a 
tecnologia, mas a forma 

como ela é utilizada, seja 
por meio do uso exagera-
do das redes sociais, da 
total imersão do virtual 
e de outras formas abor-
dadas em vários de seus 
estudos, publicados em 
revistas científicas.

A Campus Party contará 
também com o programa 
Startup 360º, parceria com 
o Sebrae, que tem como 
objetivo possibilitar que 
startups iniciantes e avan-
çadas exponham seus tra-
balhos. Outra atividade de 
destaque é a maratona de 
negócios, que visa à idea-
lização de novos negócios, 
em formato híbrido.

Campus Party também será realizada 
em São Paulo, de 16 a 20 de julho
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O programa de voluntários também está confirmado 
nesta edição. Os participantes ajudarão na dinâmica 
do evento durante seis horas por dia, dentro dos 
períodos manhã/tarde e tarde/noite, uma possibilidade 
de aprendizado para as futuras carreiras

economia

Caixa libera abono salarial para trabalhadores 

Os trabalhadores da inicia-
tiva privada nascidos em 
setembro recebem hoje 
(22) o abono salarial ano-
-base 2020. A Caixa Eco-
nômica Federal iniciou o 
pagamento em 8 de feve-
reiro e prosseguirá com a 
liberação até 31 de março, 
baseada no mês de nasci-
mento do beneficiário.

Também hoje, o Banco 
do Brasil libera o abono 
salarial para os traba-
lhadores do setor públi-
co com inscrição final 8. 
O pagamento para essa 
categoria começou a ser 

feito em 15 de fevereiro 
e segue até 24 de março, 
com base no dígito final 
da inscrição do servidor.

O abono salarial de 
até um salário mínimo é 

pago aos trabalhadores 
inscritos no Programa de 
Integração Social (PIS) ou 
no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) há pelo 

menos cinco anos. Recebe 
o abono agora quem tra-
balhou formalmente por 
pelo menos 30 dias em 
2020, com remuneração 
mensal média de até dois 

salários mínimos.
O benefício não é pago 

aos empregados domés-
ticos. Isso porque o abo-
no salarial exige vínculo 
empregatício com uma 
empresa, não com ou-
tra pessoa física. Jovens 
aprendizes também não 
têm direito.

Os valores pagos a cada 
trabalhador variam de 
acordo com a quantidade 
de dias trabalhados duran-
te o ano-base 2020.

Devem receber o bene-
fício cerca de 22 milhões 
de trabalhadores, com va-
lor total de mais de R$ 20 
bilhões. Os recursos são 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

A Caixa informou que 
o crédito será depositado 
automaticamente para 
quem tem conta no ban-

co. Os demais beneficiá-
rios receberão os valores 
por meio da Poupança 
Social Digital, que pode 
ser movimentada pelo 
aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível a 
abertura da conta digital, o 
saque poderá ser realizado 
com o Cartão do Cidadão 
e senha nos terminais de 
autoatendimento, unida-
des lotéricas, Caixa Aqui 
ou agências, sempre de 
acordo com o calendário 
de pagamento.

Para os beneficiários 
residentes em municípios 
da Bahia, de Minas Gerais 
e do Rio de Janeiro em 
situação de emergência, 
devido às fortes chuvas, 
o pagamento foi liberado 
em 8 de fevereiro, inde-
pendentemente do mês 
de nascimento.
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O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou Pasep

Servidores públicos 
com inscrição 
final 8 também 
recebem hoje
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Grand Prix de judô paralímpico abre 
ciclo marcado por novas regras

o Centro de Treina-
mento Paralímpi-
co, em São Paulo, 

recebeu  o Grand Prix 
de Judô Paralímpico, pri-
meiro evento nacional 
da modalidade sob as 
novas regras da Federa-
ção Internacional de Es-
portes para Cegos (Ibsa, 
na sigla em inglês). O 
torneio reuniu 117 atle-
tas do país, alguns deles 
medalhistas e campeões 
paralímpicos.

A partir de agora, ju-
docas totalmente cegos 
passam a competir sepa-
rados daqueles com baixa 
visão. Até a Paralimpíada 
de Tóquio (Japão), no ano 
passado, todos lutavam 
juntos, independente da 
classificação oftalmoló-
gica. Em contrapartida, o 
número de categorias de 
peso diminuiu de 13 (sete 
no masculino e seis no 
feminino) para oito (qua-
tro por gênero).

“Posso dizer que fui 
privilegiada, já que a [ca-
tegoria até] 57 quilos foi 
mantida. É bom termos 
mais atletas no peso, mas 
é ruim perder categorias”, 
analisou Lúcia Teixeira, 
dona de três medalhas 
paralímpicas (duas pratas 
e um bronze) e campeã 
do evento na nova classe 
J2 (baixa visão).

“Um [judoca] com bai-

xa visão consegue iden-
tificar nosso pé, nossa 
passada, a troca da pega-
da [no quimono]. Então, a 
gente ficava na desvanta-
gem. Agora, lutando cego 
contra cego, fica mais fá-
cil”, complementou José 
Luiz Menezes, atleta da 
categoria até 60 quilos da 
classe J1 (cego total).

Tetracampeão para-
límpico, Antônio Tenório 

competia na categoria até 
cem quilos (meio-pesado), 
que deixou de existir. O 
experiente judoca de 51 
anos passou a lutar entre 
atletas acima de 90 quilos 
(pesado) da classe J1.

No Grand Prix, ele en-
frentou Williams Araú-
jo, medalhista de prata 
na Paralimpíada do Rio 
de Janeiro, em 2016, na 
antiga categoria dos 

pesados (acima de cem 
quilos). Williams levou a 
melhor no duelo históri-
co, ficando posteriormen-
te com o título. Tenório 
acabou em terceiro.

“A competitividade é 
muito positiva. Atletas 
como o Tenório e o Willia-
ms são excepcionais e fa-
rão uma grande batalha. 
Um vai estimular o outro 
a estar sempre treinando. 

Isso desenvolve bastante 
o judô. Sei que a equipe 
nacional sairá forte para 
buscar resultados lá fora”, 
afirmou Jaime Bragança, 
técnico da seleção brasi-
leira paralímpica da mo-
dalidade.

Outro atleta que pre-
cisou se adaptar às novas 
regras foi Harlley Arruda, 
que competia entre ju-
docas até 81 quilos, uma 
das que foi extinta. Ago-
ra, o judoca combate na 
categoria até 73 quilos. A 
competição foi a primeira 
oportunidade para ele lu-
tar no peso que não atin-
gia há mais de 20 anos.

“A gente conseguiu eli-
minar 18 quilos em um 
mês e duas semanas. Fi-
quei neste período sem 
arroz, feijão, pão e macar-
rão. No lugar de tudo isso 
colocava batata ou uma 
raiz. [Para manter o peso] 
tem que estar treinando 
forte, duas a três vezes 
por dia”, disse o judoca, 
que foi campeão da nova 
categoria no Grand Prix, 
também na classe J1.

O primeiro compromis-
so internacional do judô 
paralímpico brasileiro sob 
as novas regras oftalmoló-
gicas será o Grand Prix de 
Antalya (Turquia), entre 20 
e 25 de abril.

atletas cegos e 
com baixa visão 
passaram a 
lutar em classes 
diferentes
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Duelo de respeito! No primeiro encontro entre os dois, Wilians Araújo levou a melhor e bateu Antônio Tenório na nova categoria dos pesados
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