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Estado mantém fixação estabelecida desde novembro de 2021 e que foi liderada pelo governador 
Ronaldo Caiado. “Goiás abre mão de receita para auxiliar o cidadão”, diz chefe do Executivo
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caiado no FÓruM de goVernadores

iCMs dOs COMBustÍVeis  
COntinuarÁ COngeladO

dia MundiaL da Água

gOiânia é a quarta 
CaPital COM MelhOr 
saneaMentO BÁsiCO 

dO PaÍs, diz Pesquisa
Levantamento do Instituto Trata Brasil 

aponta que capital obteve nota máxima em 
nove categorias. Percentual de atendimento 

de água no município é de 99,07%, e de 
esgoto 92,71%. Estudo, divulgado aponta 

evolução nos investimentos  -  cidades |  4
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Mendanha perdeu a eleição

eleição não é só a contagem de votos. É processo. 
Todo candidato deve ter uma razão de ser para enfren-
tar uma campanha. e tem a obrigação de sair maior do 
que entrou. Gustavo mendanha começou bem o seu 
processo, mas se perde neste momento de definição. 
escolhido como sucessor de maguito Vilela, promoveu 
ganhos de gestão de aparecida de Goiânia, sendo re-
conhecido em premiações locais e nacionais. reeleito 
com uma votação histórica, deu sequência a um pro-
jeto de coalizão, unindo as principais forças políticas 
do município. depois de participar ainda da eleição 
de maguito em Goiânia, viu o acaso deixá-lo como 
prefeito da maior cidade administrada pelo mdB em 
Goiás. É natural que defendesse candidatura própria 
do partido para o governo. Com a opção de daniel 
Vilela em conduzir outra aliança, ocupando a vice de 
Caiado, saiu do partido e bancou uma pré-candidatu-
ra de oposição, que mexeu com bases, como poucas 
vezes se viu em Goiás. Fez certo também em afastar 
o holofote de qualquer campanha presidencial. Porque 
o seu projeto era de oposição, para construir uma pro-
posta nova para Goiás. Nos últimos meses, no entan-
to, demonstrou a opção radical pelo ciclo bolsonarista, 
anulando o que parecia mover a sua candidatura no 
início do processo. Bolsonaro é a negação do que men-
danha fez na pandemia, do que ela faz na gestão do 
município. Pra piorar, mendanha parece ter sido pica-
do pela mosca que vem de Brasília. Passou a conversar 
menos e a rejeitar qualquer outro projeto que não fos-
se a aliança com o ninho bolsonarista. É verdade que 
cobrou (e não teve) a unidade da oposição em torno 
do seu nome. Como é verdade que a caravana em di-
reção ao apoio bolsonarista, no último sábado, parece 
ter fracassado. O seu movimento serviu para firmar o 
nome de Vítor Hugo como candidato de Bolsonaro em 
Goiás. exatamente como o episódio daniel, lá atrás, 
foi fundamental para lançá-lo às ruas como opção de 
mudança. Faltam poucos dias para a opção partidária. 
estão sobrando poucas opções. assim como a falta de 
diálogo com lideranças da região metropolitana (como 
alegado por Jânio darrot em Trindade) chama a aten-
ção. Poderia ter composto com diálogo e acordos uma 
frente jovem, a partir do entorno de Goiânia. Não fez. 
e, por tudo que fez e falou, mendanha não pode mais 
voltar atrás. Terá que deixar a prefeitura e buscar o seu 
projeto. o ideal seria recompor forças, voltar algumas 
casas, e retomar a conversa inicial. Ser candidato de 
Bolsonaro para quem se apresentou como diferente é 
muito pouco. Como aconteceria, se fosse o candidato 
de Lula. Se não reencontrar o caminho inicial, a eleição 
está perdida, Porque a origem estará esquecida. Tudo 
indica que Gustavo mendanha não vai conseguir fazer 
isso, caminhando para perder a eleição. Porque o so-
nho vendido no início da caminhada já está perdido. 

Vítor hugo no Vácuo
eleito com apenas 27 mil votos, o 
deputado federal Vítor Hugo se des-
tacou na liderança em um momento 
difícil do governo Bolsonaro. É sem-
pre reconhecido pela lealdade. Logo 
após o movimento de mendanha 
em Brasília, o maor apareceu nas 
redes sociais destacando a proxi-
midade com o presidente. Começou 
a semana com vídeo de apoio de 
viva voz de Bolsonaro e aguarda ser 
anunciado no próximo domingo, 27, 
como candidato do grupo em Goiás. 
ainda com arestas a aparar com a 
direção estadual do PL. e, claro, tem 
muito a conversar e acontecer até a 
convenção, em julho. 

trindade caiadou

o movimento mais surpreendente 
da semana em Goiás até agora é o 
apoio dp grupo de Trindade à reelei-
ção do governador ronaldo Caiado 
IUB). Houve pressão política intensa 
nos últimos dias nesse sentido. o ex
-prefeito Jânio darrot foi presiden-
te do PSdB e sempre foi apontado 
como opção do grupo marconista 
para concorrer ao Governo de Goiás, 
mesmo depois da mudança para o 
Patriota. o atual prefeito, marden 
Júnior, e vereadores do grupo vão 
junto com Caiado, que aproveitou 
o almoço na “Cidade Santa” para 
anunciar oficialmente a pré-candi-
datura à reeleição. 

Marconi Murchou
o ex-governador marconi Perillo 
se colocou no processo, voltou pra 
Goiás, está com campanha ativa nas 
redes sociais, mas, prudentemente, 
deixou para definir o seu projeto em 
junho. Tem dito que será candidatu-
ra majoritária, a governador ou a se-
nador. Com os últimos movimentos, 
pode se apegar à segurança da elei-
ção para deputado federal. Não é o 
seu foco. mas os últimos momen-
tos não são favoráveis. a prioridade 
deve ser a realização dos encontros 
regionais, que tem mobilizada sim-
patizantes e contribuído para a for-
mação das chapas proporcionais. 

esquerda coM lula
o ex-presidente conseguiu unir a es-
querda em torno de sua pré-candi-
datura a presidente. PT, PSB, PCdoB 
e PV já estão fechados. rede e PSoL 
definiram federação, mas devem libe-
rar seus filiados para apoiar tanto Lula 
como Ciro Gomes. Lula tem a simpatia 
da maioria. O desafio de Lula agora é 
dividir o tempo entre um evento raiz, 
como as reuniões do mST, e o encon-
tro com setores conservadores, como 
evangélicos e empresários. 

pl é o quintal 
de Bolsonaro
o presidente está impondo suas vonta-
de à sigla que escolheu para concorrer à 
eleição. o vice será o general Braga Net-
to, que ainda não tem filiação, sem abrir 
qualquer discussão partidária maior 
com o Centrão. Pode até mudar, mas a 
chapa deve ser anunciada no final de se-
mana. Nos estados considerados como 
estratégicos para o seu grupo, Bolso-
naro vai impondo os seus candidatos a 
governador, como Tarcísio de Freitas em 
São Paulo e Vitor Hugo, em Goiás. Sem 
muita margem pra discussão.  a exce-
ção, até agora, é damares alves, que vai 
tomando chumbo na tentativa de con-
correr ao Senado pelo amapá. 

ciro é a terceira Via
enquanto União Brasil, mdB e PSdB 
tentam encontrar critérios e nomes para 
encarar ainda a disputa presidencial, Ciro 
Gomes (PdT) segue na estrada. Seu dis-
curso foge da polarização. Não ganha 
muito campo porque não é nenhuma 
novidade. mas se tem um nome para 
ser chamado de terceira via hoje é Ciro. 

três prazos
Três datas são importantes para a de-
finição do quadro eleitoral deste ano. 
o primeiro é 2 de abril, último dia para 
filiação, mudança de domicílio e desin-
compatibilização. o segundo é 31 de 
maio, último prazo para formar as fede-
rações partidárias. Por fim, chega julho, 
o momento das convenções, onde tudo 
será sacramentado. 

MoViMentos nacionais
C h e g a n d o 
ao mo-
mento de 
definição, o 
pragmatis-
mo ronda 
d e c i s õ e s . 
a principal 
delas foi de Guilherme Boulos, o bad 
boy do PSoL, que abriu mão da candi-
datura a governador de São Paulo para 
apoiar o PT. Boulos tem tudo para ser o 
campão de votos para deputado federal 
no maior colégio eleitoral do país, con-

solidando o seu novo projeto. Boulos 
justificou a mudança como necessida-
de de fortalecer a bancada de esquerda 
na Câmara dos deputados. essa é uma 
preocupação real. mas já está de olho 
também na prefeitura de São Paulo. 
daqui a dois anos, quando terá o recall 
de duas eleições importantes e a chance 
real de ter apoio petista na empreitada. 

de olho no senado 
Vei ter muita conversa nos próximos me-
ses, mas o acordo para o lançamento de 
nome ao Senado será fundamental para a 
formação das chapas em Goiás. No meio 
do caminho, há expectativa de desvin-
cular a disputa do Senado das chapas 
de governador. o que nunca aconteceu, 
mas que está em pauta na justiça elei-
toral. Se não ocorrer mudança, existem 
vários pré-candidatos ao Senado que 
estarão em busca de espaço, como 
Wilder morais, Luiz do Carmo, alexan-
dre Baldy e João Campos. Quem con-
seguir abrir espaço para uma dessas 
candidaturas, leva um partido junto. 

Meirelles está 
coM a Bola
Tudo também depende dos próximos 
movimentos de Henrique meilles (PSd). 
Confirmando a mudança para Goiânia, 
busca o melhor acordo para a sua pre-
tensão; essa opções, hoje, seria ao lado  
do governador ronaldo Caiado. Se de-
sistir, quase zera o processo. Com a pos-
sibilidade de novos nomes. Um deles 
(pouco provável) seria entregar a vaga 
para daniel Vilela (mdB), abrindo a vice 
de Caiado para outro partido.

Mulheres na luta

o mês das mulheres está terminando 
e a associação Cultural Cidade e arte 
está mostrando o projeto “revelar-
tes: mulheres em Cena”. Trata-se de 
uma webserie, com a trajetório de 
mulheres que atuam e conquistam 
espaços na região metropolitana de 
Goiânia, como  Carla Costa (foto), Lucia-
na Caetano e Ludmyla marques. regis-
tro importante, que vale a pena conferir. 

por que?
mendanha chegou atrasado e perdeu 
a chance de ser o candidato oficial de 
Bolsonaro em Goiás?

“As mãos que ajudam são mais 
sagradas do que os lábios que rezam”

(Madre Teresa de Calcutá)
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economia

Em Fórum de Governadores, Caiado defende 
congelamento do ICMS sobre combustíveis

o Governo de Goiás 
defendeu, nesta 
terça-feira (22/3), 

no 10º Fórum de Gover-
nadores, a manutenção 
do congelamento do ICMS 
sobre os combustíveis por 
mais 90 dias, até o mês 
de junho. Anteriormente o 
congelamento terminaria 
em 1º de abril. A decisão 
atinge a gasolina comum, 
etanol, biodiesel e o gás 
de cozinha. A intenção é 
impedir aumentos de pre-
ços direto ao consumidor. 
“Goiás abre mão de recei-
ta para auxiliar o cidadão. 
Vamos continuar manten-
do essa posição”, ressalta 
o governador Ronaldo 
Caiado que liderou, ainda 
em 2021, a ação junto aos 

demais Estados. 
O chefe do Executivo 

Estadual foi representado 
na reunião pela secretá-
ria de Economia, Cristiane 
Schmidt. Em Goiás, o con-
gelamento está em vigor 
desde novembro do ano 
passado, o que faz com 
que o Estado deixe de ar-
recadar cerca de R$ 40 mi-
lhões por mês. 

O ICMS em Goiás que 
está sendo cobrado sobre 
o preço fixo no litro da ga-
solina comum, é de é de 
R$ 6,5553; do óleo diesel, 
R$ 4,9876; gás de cozinha, 
R$ 8,0400 o quilo; e etanol 
hidratado, R$ 4,7720. Os 
preços dos combustíveis 
tomados como base para 
o congelamento estão 

fixados bem abaixo dos 
preços de mercado pra-
ticados pelas bombas de 
gasolina em Goiás.

Óleo diesel
O governo federal apro-

vou a Lei Complementar 

n° 192, que exige a regu-
lamentação do preço do 
óleo diesel no próximo 
mês de abril. Desde en-
tão, está sendo costurado 
um acordo no Comitê de 
Secretários Estaduais da 
Fazenda (Comsefaz), para 

adotar a partir do dia 1º a 
cobrança monofásica no 
óleo diesel, ou seja, ape-
nas uma vez na cadeia 
produtiva, seja do pro-
dutor ou do importador. 
Até agora a cobrança era 
plurifásica, atingia vários 

elos da produção.  A mu-
dança beneficia contri-
buintes e consumidores e 
está sendo elaborada de 
forma a não penalizar os 
Estados, com a adoção da 
padronização da alíquota 
de ICMS do óleo diesel.

Estado mantém fixação 
estabelecida desde novembro 
de 2021 e que foi liderada pelo 
governador ronaldo Caiado. “Goiás 
abre mão de receita para auxiliar o 
cidadão”, diz chefe do Executivo
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“Goiás abre mão de receita para auxiliar o cidadão. Vamos continuar mantendo essa posição”, ressalta o governador Ronaldo Caiado

educação

ProBem contempla cinco mil estudantes com 
novas bolsas de ensino superior

O Governo Estadual e a Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) divulgaram, 
nesta quarta-feira (23), no 
site da instituição, o resul-
tado do processo seletivo 
para cinco mil bolsas do 
Programa Universitário do 
Bem (ProBem). Com os no-
vos bolsistas, a iniciativa, 
que proporciona formação 
superior a estudantes vul-
neráveis, chega à marca de 
12 mil beneficiários no pri-
meiro semestre de 2022. 

“A bolsa do ProBem ga-
rante o acesso dos nossos 
jovens ao ensino superior. 
Não tem mais aquela bol-
sa política. A bolsa agora é 
responsabilidade, compro-
misso, cidadania e respeito 

aos jovens em situação de 
vulnerabilidade social do 
Estado de Goiás”, afirma o 
governador Ronaldo Caiado.

Os estudantes con-
templados vão receber o 
auxílio retroativo ao mês 
de janeiro deste ano. Para 
usufruir do benefício, é 
necessário que o estu-
dante esteja com a matrí-
cula ativa em uma insti-
tuição de ensino superior 
parceira do ProBem, até o 
dia 8 de março.

Ao conferir o resultado, 
os universitários classifica-
dos podem verificar o tipo 
de benefício, se é parcial 
ou integral, fator que leva 
em conta os dados de vul-
nerabilidade em que a fa-

mília se encontra. Todos 
que concorreram à bolsa 
do ProBem precisaram 
estar com registro ativo 
e atualizado no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico).

Para que o ProBem 
pudesse ser viável, foi ne-
cessário renegociar uma 
dívida de R$ 76 milhões, 
deixada pela gestão ante-
rior. Desse total já foram 
pagos quase R$ 72 mi-
lhões (R$ 71.689.026,08) 
para as 82 IESs que chega-
ram a ficar 13 meses sem 
receber, do então progra-
ma Bolsa Universitária. 
Além do pagamento da 
dívida milionária deixa-

da pelas administrações 
passadas, desde 2019, o 
Governo de Goiás já in-
vestiu R$ 212 milhões 
nas bolsas de estudos 
concedidas pela OVG.

“O ProBem represen-
ta mais que uma bolsa 
de estudos, representa a 
oportunidade de mudan-
ça de vida para milhares 
de jovens em situação de 
vulnerabilidade social em 
todo o Estado e para suas 
famílias. É uma alegria 
imensa ver que esses estu-
dantes agora têm amparo 
completo durante a gra-
duação”, afirma Gracinha 
Caiado, presidente de hon-
ra da organização e coor-
denadora do Gabinete de 

Políticas Sociais (GPS).
“A bolsa de estudos vai 

garantir a realização do 
meu sonho de ter um di-
ploma superior. É o maior 
e melhor presente que já 
ganhei na vida”, afirma Mi-
riã de Souza Santiago, 28 
anos, que graças ao Pro-
Bem poderá cursar Educa-
ção Física. Miriã é casada e 

mãe de duas crianças, de 
6 e 8 anos. “Com a bolsa, 
vou construir um futuro 
melhor para toda a mi-
nha família. Vou estudar, 
dar bom exemplo para 
as minhas filhas e ter 
condições de auxiliá-las, 
garantindo que elas tam-
bém possam estudar no 
futuro”, completa Miriã.
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Miriã de Souza Santiago vai cursar Educação Física com a bolsa

Universitários em situação de vulnerabilidade social foram selecionados para receber 
bolsas de estudo parciais e integrais e se juntam a outros 7 mil beneficiários do programa. 
Desde 2019, Governo de Goiás já investiu R$ 212 milhões na formação de estudantes
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dia Mundial da Água

Goiânia é a quarta capital com melhor 
saneamento básico do País, diz pesquisa

goiânia é a quarta 
capital com melhor 
sistema de sanea-

mento básico do país. É o 
que aponta pesquisa do 
Instituto Trata Brasil, em 
parceria com a consultoria 
GO Associados, divulgada 
nesta terça-feira (22/03), 
Dia Mundial da Água.

Levantamento revela, 
também, que o percentual 
de atendimento de água 
na capital é de 99,07%, e o 
de esgoto alcança 92,71%.

O estudo aponta que 
72,10% do esgoto é tra-
tado em relação à água 
consumida pelos goia-
nienses. A média do Bra-
sil, nesse quesito, é de 
50%. Goiânia ainda figura 
como a 11ª capital brasi-
leira com melhor evolu-
ção dos investimentos.

O prefeito Rogério 

Cruz comemora o resul-
tado e ressalta iniciati-
vas voltadas para o setor. 
“Isso é fruto dos investi-
mentos realizados pelo 
Município para melho-
rar a oferta de água e a 
cobertura de esgoto em 
todas as regiões da cida-
de. Vamos seguir em fren-
te, cuidando ainda mais 
do meio ambiente e dos 
goianienses”, afirma.

Cruz também destaca 
parcerias na área de sane-
amento básico para apri-
morar serviço entregue à 
população. “Nós acredita-
mos em trabalho conjunto 
para benefício da popula-
ção. Assim, desenvolvemos 
parcerias com as demais 
esferas da administração 
pública para identificar-
mos demandas, reali-
zarmos investimentos e 

entregarmos serviços de 
qualidade para a popula-
ção”, aponta.

O levantamento do 
Instituto Trata Brasil ava-
liou diversas áreas rela-
cionadas ao saneamento 
básico. A capital obteve 
nota máxima em nove ca-
tegorias: atendimento to-
tal de água; atendimento 
total de esgoto; atendi-
mento urbano de esgoto; 
esgoto tratado referido à 
água consumida; novas 
ligações de água por 
ligações faltantes; no-
vas ligações de esgoto 
por ligações faltantes; 
perdas do faturamento 
total; perdas na distri-
buição, e perdas volu-
métricas. A nota final de 
Goiânia foi 8,58.

No dia 10 de março, Ro-
gério Cruz esteve com o 

governador Ronaldo Caia-
do e o presidente da Sa-
neago, Ricardo Soavinski, 
para o lançamento de duas 
obras de ampliação do sis-
tema de abastecimento 
de água de Goiânia: a du-
plicação da adutora Etag/
Senac e o lote 1 do Linhão 
Goiânia – Aparecida de 
Goiânia, com investimen-
tos de R$ 68 milhões. As 
obras beneficiarão mais de 
um milhão de habitantes.

A pesquisa do Instituto 
Trata Brasil foi apresen-
tada na data em que se 
comemora o Dia Mundial 
da Água. Segundo o ór-
gão, objetivo é divulgar 
um problema histórico 
brasileiro. Cerca de 35 mi-
lhões não possuem acesso 
à água tratada, enquanto 
100 milhões não contam 
com coleta de esgoto.

Levantamento do Instituto Trata Brasil aponta que capital obteve nota 
máxima em nove categorias. Percentual de atendimento de água no 
município é de 99,07%, e de esgoto 92,71%. estudo, divulgado nesta terça-
feira (22/03) aponta evolução nos investimentos. Prefeito rogério Cruz 
destaca iniciativas voltadas para melhoria dos serviços prestados
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Goiânia é a quarta capital com melhor saneamento básico 
do Brasil, revela pesquisa: prefeito Rogério Cruz destaca 
investimentos em melhoria da oferta de água e cobertura de 
esgoto em todas as regiões da capital

segurança

Rogério Cruz amplia rede de proteção na capital, e lança primeiro 
Botão de Pânico para mulheres com medidas protetivas em Goiás

O prefeito Rogério Cruz lan-
çou, na manhã desta terça-
-feira (22/03), em solenida-
de no Salão Nobre do Paço 
Municipal, o primeiro Botão 
de Pânico para mulheres 
com medidas protetivas 
atendidas pela Patrulha Mu-
lher Mais Segura, no estado 
de Goiás. No evento, Cruz 
também apresentou o Mó-
dulo Rede Mulher, que pos-
sibilita inscrições gratuitas 
em cursos de capacitação e 
resposta a quiz sobre os ti-
pos de violência doméstica.

O Botão de Pânico foi 
desenvolvido pelas secre-
tarias municipais de Políti-
cas para Mulheres (SMPM) 
e de Ciência e Tecnologia 
(Sictec), em conjunto com 

a Guarda Civil Metropoli-
tana (GCM). A ferramenta 
é acessada pelo aplica-
tivo Prefeitura 24 Horas, 
e disponibilizada apenas 
para mulheres com medi-
das protetivas e atendidas 
pela Patrulha Mulher Mais 
Segura. “Objetivo é refor-
çar a proteção, uma vez 
que muitas mulheres têm 
suas medidas protetivas 
violadas pelo agressor”, 
observou o prefeito.

Coordenador de tecno-
logia institucional da GCM, 
Leonardo Henrique Panza 
destacou que o trabalho 
conjunto possibilitou o 
funcionamento do botão. 
“Não se trata de uma ação 
isolada, mas que resulta 

de todo um preparo ante-
rior, que começa na coleta 
de dados e cadastramento 
das mulheres, além da ga-
rantia de sigilo. Isso agiliza 
o atendimento e traz mais 
segurança, porque a vítima 
não precisa passar deta-
lhes, já que todas as infor-
mações estão inseridas no 
sistema”, informou.

De acordo com Leonar-
do, os dados relativos às 
medidas protetivas são 
enviados pelo Tribunal de 
Justiça de Goiás, com infor-
mações sobre a mulher e o 
agressor. “Assim que o bo-
tão é acionado, é enviada 
a ocorrência automática à 
Central da GCM que, em 
seguida, encaminha a pa-

trulha mais próxima para 
atendimento em tempo 
hábil”, explicou.

A parceria entre os ór-
gãos de segurança públi-
ca foi destacada, também, 
pelo juíz Vitor Umbelino, 
coordenador interino da 
Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica 
e Familiar. O magistrado 
apresentou estatísticas 
que mostram o Brasil em 
quinto lugar no ranking da 
violência contra a mulher.

“Ainda que tenhamos 
uma das três legislações 
mais efetivas do mundo, 
sobretudo com a Lei Ma-
ria da Penha, nós, enquan-
to poder público, temos a 

atribuição de fazê-la valer 
e reduzir estes índices”, 
disse. O juiz pontuou, ain-
da, o papel crucial da Guar-
da Civil Metropolitana na 
fiscalização das medidas 
protetivas registradas jun-

to ao Poder Judiciário. “Atu-
almente, cerca de 1.300 
medidas protetivas trami-
tam no judiciário, sem falar 
naquelas que ingressam e 
são arquivadas a pedido 
da vítima”, observou.
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Em solenidade de lançamento do primeiro Botão de Pânico 
para mulheres com medidas protetivas em Goiás, Rogério Cruz 
apresenta, também, Módulo Mulher no aplicativo Prefeitura 
24 horas, e afirma: “Goiânia será exemplo na proteção e 
assistência integral às vítimas de violência doméstica”

em solenidade realizada no Salão Nobre do Paço municipal, na manhã desta terça-
feira (21/03), prefeito apresenta ferramenta acionada pelo aplicativo Prefeitura 24 
Horas que direciona, via GPS, a Patrulha mulher mais Segura próxima da vítima
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EmpodEramEnto FEminino
a Coca-Cola Bandeirantes promove a diversidade e Inclusão apoiando 
26 Cooperativas e 5 empresas de reciclagem em Goiás e no Tocantins. 

o protagonismo é destaque nas Cooperativas, cerca de 70% desta 
mão de obra é composta por mulheres. as mulheres são maioria no 

segmento de reciclagem de resíduos sólidos. São elas que trabalham 
nas esteiras, selecionam e comercializam os resíduos sólidos nas 

cooperativas e empresas de reciclagem, realizando a triagem dos 
materiais em um trabalho dinâmico em sintonia com os cooperados. 

de acordo com o movimento Nacional dos Catadores de materiais 
recicláveis (mNCr), desde 2014, 70% desta mão de obra é composta 

por mulheres. a Coca-Cola Bandeirantes desenvolve, através do 
projeto reciclar pelo Brasil, o apoio para 26 Cooperativas e cinco 

empresas de reciclagem, em Goiás e no Tocantins. Nas cooperativas 
e empresas de reciclagem que a Coca-Cola Bandeirantes tem parceria, 

os cooperados são, na sua maioria, mulheres. as cooperativas 
incentivam o empoderamento feminino e promovem oportunidades 

de trabalho. Para a presidente da Cooperativa de Trabalhadores de 
material reciclável Feminina de aparecida de Goiânia “Coorfap”, 

adriana dos Santos melo, que atua há 10 anos, desde sua fundação, 
as mulheres não medem esforços para aprender e conseguir seus 

objetivos. “Trabalhar com elas, e estar à frente de um trabalho 
feminino na cooperativa é muito gratificante, de cuidar umas das 

outras, todos os dias. agradeço muito a deus”.

UsE mEqUi 
Na última sexta-feira, o mcdonald’s transformou o Big Brother Brasil 

2022 em um super parque de diversões.  Para não deixar os fãs da 
marca e do reality de fora desse momento, o mcdonald’s preparou 

uma missão especial dentro de seu app. depois de entrar no aplicativo 
e selecionar o cupom divulgado no programa, o usuário precisa 

responder algumas perguntas sobre seus produtos e canais preferidos 
para matar a Fome de méqui.  o consumidor poderá levar para a casa 
os itens inspirados na festa do BBB na compra de qualquer mcoferta 

+ a partir de r$29,90 (o boné) ou a partir de r$34,90 (a shoulder 
bag). estes e outros produtos, como ímã de geladeira no formato das 
mcFritas, chaveiro e até guarda-chuva, também estão disponíveis no 

site Use méqui e a pop up store em frente ao méqui 1000.aqueles que 
completarem o questionário resgatam o cupom para uma mcoferta 

Média Big Mac por R$19,90. A oportunidade fica disponível até 
31/03/2022.

rEgras trabalhistas para gEstantEs
o Sindicato das empresas de Serviços Contábeis e das empresas de 

assessoramento de Goiás (SeSCoN-Goiás) convida os advogados 
especialistas em Segurança do Trabalho, João augusto da Silva e 

maryna Torrano, para uma transmissão ao vivo, hoje, quarta-feira (23), 
às 17h. eles falam sobre as mudanças na legislação trabalhista, em 

especial sobre a Lei 14.311, que dispõe sobre o retorno das gestantes 
ao trabalho presencial, desde que ambas estejam com o esquema 

vacinal contra o Coronavírus completo. a live ocorre por meio do canal 
oficial da instituição no YouTube (youtube.com/SESCON-GOIAS).

rEsErva do valE
os empreendedores amílcar ribeiro, rosimeire Naves, roberto Naves e 

o engenheiro marcos Franco receberam corretores de imóveis de Brasília 
e região para apresentar o reserva do Vale, bairro parque planejado que 
está em implantação em Valparaíso de Goiás. o encontro aconteceu na 

mansão Cristal, na última quinta-feira, dia 17 de março. o lançamento do 
bairro parque para o público acontece no sábado,  26 de março.
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Aniversário - a modelo 
e digital influencer de 18 
anos tem o título de miss 
Goiás 2020. e Gabriella já 
está nos preparativos para 
o seu aniversário, que será 
realizado dia 11 de maio em 
Goiânia, no Laguna Gastrobar. 
Segundo a influenciadora, 
ela está preparando muitas 
surpresas para os convidados 
e que vai ser um momento 
incrível e inesquecível para 
todos.

Jantar - Helio Costa, 
Helenice Costa, Kleser 
Silva e Francisco Costa, 
marcaram presença 
no encontro do 
Grupo internacional 
Legendary riders Brazil 
no restaurante adega 
Bartolomeu.

ModaCast - Primeiro 
shopping de moda atacadista 
a lançar um Podcast, o mega 
moda convidou Naya Violeta 

para contar sua história 
de empreendedorismo no 
‘modaCast’ e foi recebida 

por Chrystiano Camara, 
Superintendente do Grupo 

mega moda. em 2021, Naya 
marcou sua história e a história 
da moda brasileira ao se tornar 

a primeira estilista goiana a 
desfilar na maior semana de 

moda da américa Latina: a São 
Paulo Fashion Week.

1
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Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Governo de Goiás entrega cartões do 
Aluguel Social em Guarani e Iaciara

o Governo de Goiás, 
por meio da Agên-
cia Goiana de Ha-

bitação (Agehab), realiza 
entregas de cartões pro-
grama Pra Ter Onde Morar 
– Aluguel Social em Gua-
rani de Goiás e Iaciara. No 
primeiro município, Guara-
ni, o atendimento chega a 
56 famílias, nesta quarta-
-feira (23/3), a partir das 10 
horas, na Feira Coberta da 
cidade. Em Iaciara, o aten-
dimento para 23 famílias 
será na quinta-feira (24/3), 
a partir das 9 horas, no 
Parque de Exposições, em 
evento do programa Goiás 
Social. Em ambos os muni-
cípios, o Aluguel Social foi 
disponibilizado como for-
ma de contemplar famílias 
cujas moradias foram atin-
gidas pelas chuvas.

Ao todo, 15 cidades das 
regiões Norte e Nordeste 
de Goiás foram incluídas 
no grupo de atendimen-
to emergencial, estipula-
do por decreto estadual, 
devido às precipitações 
constantes no início des-
te ano. Para o presidente 
da Agehab, Pedro Sales, o 
suporte do Estado foi es-
sencial para que as famí-
lias pudessem se reerguer. 

“Foram muitas frentes de 
trabalho e vários progra-
mas levados para a região 
no momento crítico. Um 
desses foi o Aluguel Social, 
executado pela Agehab”, 
contextualiza.

Desde a abertura das 
inscrições, equipes da 
Agehab se movimentam 
para atender as famílias 
que buscaram o auxílio. 
Além de Guarani e Ia-
ciara, estão em processo 
avançado para também 
receber o cartão morado-
res de Nova Roma, Flores 
de Goiás, Divinópolis, São 
Domingos e Cavalcan-
te. Nesses municípios, já 
houve visitas da Agehab 
para recolher a documen-
tação das famílias apro-
vadas. “Esse é um aten-
dimento fundamental em 
uma região historicamen-
te esquecida no passado. 
Fruto da sensibilidade 
do governador Ronaldo 
Caiado e da primeira-da-
ma, Gracinha Caiado, que 
coordena o Goiás Social”, 
observa Pedro Sales.

Mais de 8 mil cartões 
Criado em novembro de 
2021, o programa Pra Ter 
Onde Morar – Aluguel 
Social já contempla 40 

municípios goianos, com 
mais de 8 mil famílias 
convocadas para receber 
seus cartões e milhares 
de inscrições em análise. 
A meta do Governo de 
Goiás é chegar a 30 mil 
beneficiários na primeira 
etapa. O programa con-
cede um auxílio mensal 

de R$ 350, pelo período 
de 18 meses. Para ser 
contemplada, a família 
precisa se enquadrar nos 
critérios, como estar em si-
tuação de superendivida-
mento e ter vínculo com-
provado no município por 
pelo menos três anos.

No caso dos 15 municí-

pios do decreto emergen-
cial, o critério adicional foi 
ter a moradia comprome-
tida em decorrência das 
chuvas. O grupo compre-
ende Alto Paraíso, Campos 
Belos, Cavalcante, Colinas 
do Sul, Divinópolis, Flores 
de Goiás, Formoso, Guara-
ni, Iaciara, Monte Alegre, 

Niquelândia, Nova Roma, 
São Domingos, São João 
d’Aliança e Teresina. Algu-
mas cidades ainda estão 
com inscrições abertas. A 
lista é atualizada diaria-
mente no site da Agehab, 
www.agehab.go.gov.br, 
onde também é possível 
efetivar a inscrição.

municípios recebem equipes da 
agência Goiana de Habitação 
(agehab) nesta quarta e quinta-feira 
(23 e 24/3). eles foram incluídos na lista 
das 15 cidades afetadas pelas chuvas, 
atendidas de maneira emergencial 
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Famílias de Luziânia atendidas: programa ultrapassa marca dos 8 mil cartões entregues 

O governador Ronal-
do Caiado estará nesta 
quarta-feira (23/3) em 
Maurilândia, no Sudoeste 
goiano, e em Goiânia. Às 
9 horas, o chefe do Exe-
cutivo estadual inaugura 
ponte de concreto armado 
sobre o Rio Verdão, entre 
o município e Turvelândia. 
Os trabalhos de constru-
ção, conclusão do rema-
nescente e de encabeça-
mento da ponte contaram 
com investimentos de R$ 
6.353.811,24.

Com 177 metros de 
extensão, a obra estava 
paralisada e com con-

trato rescindido quando 
a atual gestão estadual 
assumiu. Desgastada pela 
ação do tempo e com da-
nos provocados por uma 
enchente do rio, a estru-
tura do escoramento pre-
cisou ser inteiramente re-
construída pela Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra).

Já no período da noi-
te, às 19 horas, no Teatro 
Goiânia, no Centro da 
capital, Caiado participa 
da assinatura de termo 
de adesão, estabelecido 
juntamente com a Orga-
nização das Voluntárias 

de Goiás (OVG), para a 
inclusão de cinco mil 
novos beneficiários no 
Programa Universitário 
do Bem (ProBem).

Com a entrada dos no-
vos estudantes no pro-
grama, que já receberão o 
valor retroativo referente 
ao mês de janeiro, o nú-
mero de bolsistas aten-
didos subirá para 12 mil. 
A iniciativa oferta bolsas 
parciais (50% do valor 
da mensalidade, limita-
do a R$ 650) e integrais 
(100% do valor, limitado 
a R$ 1.500). As bolsas 
concedidas aos estudan-

tes que cursam Medici-
na ou Odontologia terão 
seus limites maiores, R$ 
2.900 para parciais e R$ 
5.800 para integrais, pois 
os valores das mensali-
dades são superiores aos 
demais cursos.

Às 20h30, o governador 
acompanha a cerimônia de 
posse da nova diretoria do 
Sindicato dos Condomí-
nios e Imobiliárias do Esta-
do de Goiás (SecoviGoiás), 
gestão 2022/2026. A cha-
pa eleita foi liderada pelo 
empresário Antônio Carlos 
da Costa, tendo como vice 
João Victor Araújo.
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O chefe do Executivo estadual inaugura,às 9 horas, ponte de 
concreto armado sobre o Rio Verdão, entre o município e Tur-
velândia. Já no período da noite, às 19 horas, no Teatro Goiânia, 
no Centro da capital, Caiado participa da assinatura de termo 
de adesão, para a inclusão de cinco mil novos beneficiários no 
Programa Universitário do Bem (ProBem)

Caiado cumpre agenda no Sudoeste goiano e em Goiânia
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eleições 2020

Comissão da Câmara aprova PEC que 
anistia partido que descumprir cota

a comissão especial 
da Câmara dos De-
putados que anali-

sa a aplicação de recursos 
em candidaturas femini-
nas aprovou nesta terça-
-feira (22), por 19 votos a 
2, o relatório da deputada 
Margarete Coelho (PP-PI). 
O texto da parlamentar é 
favorável à anistia aos par-
tidos que descumpriram a 
cota mínima de recursos 
para mulheres e negros 
em eleições passadas.

O colegiado analisa 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 18/21, 
já aprovada pelo Senado 
Federal.  Em seu relatório, 
Margarete Coelho man-
teve as punições para os 
partidos que não respeita-
ram o mínimo de 30% de 
mulheres candidatas nas 
eleições anteriores à PEC. 
Caso aprovada, a anistia 
prevista deve ser válida 
apenas para a não apli-
cação dos recursos. Na 

avaliação da parlamentar, 
a ação dos partidos nas 
eleições de 2020 foi di-
ficultada pelas restrições 
da pandemia de covid-19.

“Não está aqui a falar 
alguém que é a favor de 
anistia. Estou reconhecen-
do um período de exce-
ção, um período em que 
os partidos políticos não 
conseguiram aplicar de-
terminados percentuais le-
gais ou constitucionais em 
decorrência da pandemia”, 
esclareceu a relatora.

A deputada retirou da 
proposta a permissão para 

que os partidos acumulas-
sem os recursos destina-
dos a candidaturas femini-
nas, efetuando a despesa 
em momento mais con-
veniente. Na avaliação da 
relatora, a medida seria 
um retrocesso.

O texto estabelece que 
não serão aplicadas san-
ções aos partidos, inclusi-
ve de devolução de valo-
res, multa ou suspensão do 
Fundo Partidário, que não 
cumpriram a cota mínima 
de recursos ou que não 
destinaram os valores mí-
nimos de sexo e raça nas 

eleições passadas.

Tramitação
Margarete Coelho optou 

por fazer apenas emendas 
de redação no texto, para 
que ele não precise retor-
nar ao Senado, onde pode-
ria ser alterado. Original-
mente, a PEC previa anistia 
aos partidos que não ti-
vessem cumprido a cota 
mínima de gênero ou não 
tivessem destinado os 
valores correspondentes 
a essas candidaturas nas 
últimas eleições.

Nesta quarta-feira (23), 

deputados votarão desta-
ques apresentados pelo 
PSOL e Novo. Os partidos 
são contrários à anistia. 
Caso aprovada, a matéria 
seguirá para o plenário 
da Câmara e precisará 
do voto de pelo menos 
308 deputados, em dois 
turnos. Se não for modi-
ficado, o texto segue para 
promulgação. 

Supremo
Em 2018, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) 
decidiu que a distribui-
ção de recursos do fundo 

partidário destinado ao 
financiamento das cam-
panhas eleitorais direcio-
nadas às candidaturas de 
mulheres deve ser feita 
na exata proporção das 
candidaturas de ambos 
os sexos, respeitado o pa-
tamar mínimo de 30% de 
candidatas mulheres.

A obrigação de uso de 
5% do fundo partidário 
para a promoção da par-
ticipação política das mu-
lheres já está prevista na 
Lei dos Partidos Políticos. 
A PEC inclui as duas regras 
na Constituição Federal.

Parlamentares 
analisam 
aplicação de 
recursos em 
candidaturas 
femininas
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O texto estabelece que não serão aplicadas sanções aos partidos, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do Fundo Partidário

O Senado aprovou ontem 
(22) um projeto de lei 
(PL) que endurece penas 
nos casos de violência 
contra crianças ou ado-
lescentes. Além disso, 
o texto torna crime he-
diondo o homicídio con-
tra menor de 14 anos.

A relatora do texto no 
Senado, Daniella Ribeiro 
(PP-PB) acatou algumas 
emendas e, por isso, o 
texto retorna à Câmara 
para nova análise.

O texto determina pena 
de três meses a dois anos 
para quem descumprir 
decisão judicial favorá-
vel à adoção de medidas 
protetivas de urgência. O 
projeto também aumenta 
a pena de homicídio con-
tra menor de 14 anos se o 
crime for cometido por fa-
miliar, empregador da víti-
ma, tutor ou curador ou se 
a vítima é pessoa com de-
ficiência ou tenha doença 
que implique o aumento 

de sua vulnerabilidade.
A proposta foi batizada 

de Lei Henry Borel, em ho-
menagem ao menino de 4 
anos que foi espancado e 
morto em março de 2021. 
Os acusados do crime são 
a mãe de Henry, Monique 
Medeiros, e o padrasto do 
menino, que estão presos.

O projeto ainda prevê 
punição para quem deixar 
de comunicar à autorida-
de pública a prática de 
violência, de tratamento 

cruel ou degradante, ou 
de formas violentas de 
educação, correção ou 
disciplina, contra crian-
ça ou adolescente, ou o 
abandono de incapaz. A 
pena será de seis meses a 
três anos, mas poderá ser 
aumentada se a omissão 
partir de parentes ou se 
levar à morte da vítima.

“No mérito, o projeto é 
dotado do mais alto grau 
de relevância. A violência 
contra crianças e adoles-

centes é um grave proble-
ma que demanda resposta 
adequada do Estado”, afir-
mou Daniella Ribeiro.

Segundo consta em seu 
relatório, o Disque 100, 
serviço de denúncias de 
violações de direitos hu-
manos, mantido pelo Mi-
nistério da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos, registrou mais 
de 119 mil denúncias de 
violência contra crian-
ças e adolescentes. A 

relatora classificou esse 
número “estarrecedor”.

Ela acatou emendas 
que alteram o teor do pro-
jeto e, por isso, ele voltará 
à Câmara dos Deputados. 
Dentre essas emendas 
incluídas no texto, está 
uma que garante a as-
sistência jurídica de De-
fensor Público ou por 
advogado conveniado 
ou nomeado na defesa da 
criança ou adolescente em 
situação de violência.
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Prefeito anuncia retomada esportiva, com 
calendário que projeta mais de 100 eventos

“Com o apoio da 
Prefeitura de 
Goiânia, sere-

mos a capital dos espor-
tes”. Com essas palavras, 
o prefeito Rogério Cruz 
anunciou, na manhã des-
ta terça-feira (22/03), a 
retomada esportiva na 
capital, com calendário 
que projeta mais de 100 
eventos em 2022. Obje-
tivo, conforme ressaltou 
o prefeito, é destacar 
Goiânia como cenário de 
talentos em diferentes 
modalidades esportivas.

“É o maior programa 
voltado aos esportes 
na história de nossa 
capital”, observou o 

prefeito, que também 
lançou o programa de 
incentivo ao atleta 
goianiense, o Goiânia 
Esporte. O evento foi 
realizado Salão Nobre, 
no Paço Municipal.

Segundo o prefeito, o 
investimento estimado 
para o maior programa 
de iniciação esportiva, 
em 2022, é de R$ 800 mil, 
e contemplará, em média, 
a participação 300 atle-
tas. Cruz detalhou que, 
de acordo com o ranking 
esportivo e nível da 
competição, os atletas 
receberão cotas finan-
ceiras para participação 
e representatividade da 

cidade de Goiânia em 
competições externas, e 
em práticas de variadas 
modalidades esportivas.

O prefeito destacou, 
ainda, que após anúncio da 
retomada da cultura e do 
esporte, nos próximos dias 
será a vez da economia e 
do turismo. “Aos poucos, 
voltamos ao normal, e sa-
bemos que atividade física 
é saúde e qualidade de 
vida, da criança ao idoso. 
Por isso, queremos envol-
ver toda a sociedade em 
nossas iniciativas”, frisou.

“Programas apresenta-

dos nesta retomada nos 
motivam porque sabe-
mos que o esporte é ne-
cessário na vida de qual-
quer cidadão. A Prefeitura 
de Goiânia aposta na ini-
ciação nas modalidades 
em parques. Queremos 
motivar crianças, jovens, 
adultos e idosos. Nos-
sa missão é fomentar os 
sonhos de quem acredita 
nesta prática, com ênfase 
na inclusão e no apoio a 
esportistas de alto rendi-
mento de nossa capital”, 
ressaltou o prefeito.

Segundo o secretário 

municipal dos Esportes, 
Álvaro Alexandre, durante 
a pandemia a realização 
de eventos esportivos foi 
muito afetada, mas nes-
te ano de 2022, será de 
eventos praticamente to-
dos os finais de semana, 
até o final do ano.

“Será um ano impor-
tante para o esporte em 
Goiânia. Vamos colocar a 
capital em destaque no 
cenário nacional”, afirmou 
o secretário, ao agradecer 
Rogério Cruz pela con-
sideração e entusiasmo 
com o segmento.

Calendário 2022
O cronograma da Secre-

taria Municipal dos Espor-
tes (SMESP) inclui mais de 
100 ações, dentre iniciativas 
inéditas e eventos já con-
sagrados, tais como Taça 
das Favelas, Copa Goiânia 
E-Sports, Copa Master de 
Futebol, Meia Maratona In-
ternacional de Goiás, Copa 
Interbairros de Futebol, Cir-
cuito Mundial de Squash, 
Fórmula 200, Meeting Atle-
tismo Inclusivo, Festival Pa-
ralímpico e o Festival Lúdi-
co e Integrativo do Centro 
de Atendimento ao Autismo.

“É o maior programa de nossa 
história. Seremos a capital dos 
esportes”, afirma prefeito. Eventos, 
apresentados nesta terça-feira (22/03), 
objetivam destacar Goiânia como 
cenário de talentos em diferentes 
modalidades. agenda contempla 
projetos como Taça das Favelas, Copa 
Goiânia E-Sports, Copa Master de 
Futebol, meia maratona Internacional 
de Goiás, além de iniciativas inéditas
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O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, durante lançamento do calendário de eventos esportivos 2022, 
com mais de 100 ações, comemora retomada: “Seremos a capital dos esportes do Brasil” 
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