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Em 5 anos e 3 meses de gestão, prefeito não tornou realidade nem um único dos seus 2 planos de governo
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n Lambança em aparecida: 
o Podemos bateu asas da base 
do prefeito Gustavo menda-
nha, condenado, se tiver mes-
mo coragem de renunciar para 
disputar o governo, a se sus-
tentar em partidos nanicos.

n Motivos para a deban-
dada do Podemos: as cenas 
que mostraram Mendanha 
lambendo as botas de Jair 
Bolsonaro e a inexistência da 
chapa proporcional prometi-
da à presidente nacional Re-
nata Abreu.

n magda mofatto e seu 
marido Flávio Canedo agora 
passam o dia falando mal do 
deputado federal Vitor Hugo. 
Que é o candidato da prefe-
rência de Jair Bolsonaro para o 
governo de Goiás. o casal está 
se arriscando.

n Para marcar a sua renún-
cia ao cargo de prefeito, Gus-
tavo Mendanha programou 
a inauguração de duas obras, 
uma avenida de 7 quilôme-
tros e o Anfiteatro Municipal, 
ambas... de Maguito Vilela.

n o mdB vai conseguir mon-
tar uma chapa competitiva de 
candidatos às Câmara Federal, 
mas, para a assembleia, só 
tem agora o deputado Henri-
que arantes. e nenhuma mu-
lher, nos dois casos. 

n Disputar o governo de 
Goiás representando dois ou 
três partidos nanicos vai ser 
humilhante para Gustavo 
Mendanha, o mesmo que, ao 
sair do MDB, se gabava de 
ter convites para se filiar a 12 
siglas. 

n Se for candidato só pelo 
Patriota, dC e agir, mendanha 
terá um tempo de televisão 
máximo de 17 segundos, sufi-
ciente para falar o nome, mos-
trar o número e informar que 
está concorrendo ao governo. 

n Em silêncio, o governa-
dor Ronaldo Caiado fechou o 
apoio do Avante à sua reelei-
ção. O partido tem alguns se-
gundos na propaganda elei-
toral gratuita e até candidato 
a presidente, André Janones.

n em aparecida, é cada um 
por si: o vice Vilmar mariano 
defende Veter martins como 
seu candidato a deputado es-
tadual, Gustavo mendanha 
apoia max menezes e Prof. 
alcides defende seu advogado 
Wallace Braz.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Terrivelmente surpreendente, o anúncio do apoio do ex-prefeito de Trindade e megaem-
presário Jânio Darrot à reeleição do governador Ronaldo Caiado é mais uma porretada 
metafórica na cabeça do ex-governador Marconi Perillo – de quem Darrot foi um dos 
maiores aliados – e mais um ingrediente para o pesadelo que a oposição está vivendo 
em Goiás, completamente desorganizada e ainda por cima sem projeto para enfrentar as 
eleições de outubro próximo. A desarticulação e a falta de preparo e conteúdo do opo-
sicionismo estadual, no momento, podem ser notada com ênfase na reação dos tucanos, 
endossada por notinhas antiéticas, jornalisticamente falando, publicadas pela coluna 
Giro, em O Popular, e por uma matéria maledicente da repórter Fabiana Pulcineli, no 
mesmo jornal e na mesma vertente, acusando Jânio Darrot de ter se rendido a pres-
sões do Palácio das Esmeraldas a partir de supostos processos a que ele responderia 
na esfera da Polícia Civil, sem maiores detalhes ou fontes. Só que é tudo mentira. 

o popUlaR DiVUlGa iNVERDaDES E aGE coM DESoNEStiDaDE JoRNalíStica
Que as leitoras e os leitores me desculpem, mas não há outra palavra para definir o que o Popular veiculou sobre o apoio de Jânio a Caiado: sacana-
gem. e do mais baixo veio. o ex-prefeito é talvez um dos 10 homens mais ricos do estado, passou pela assembleia, pelo secretariado de marconi e 
por dois mandatos pela prefeitura de Trindade sem registrar uma única denúncia ajuizada pelo ministério Público. Tem a ficha limpíssima, ao con-
trário dos seus detratores. Também não depende de favores de governo, do ponto de vista pessoal e comercial, já que os seus negócios são bem 
estruturados, é um patrão que cumpre a legislação trabalhista até quanto a qualidade das tampas das privadas dos banheiros das suas empresas 
(e estou citando isso aqui porque já as visitei e testemunhei o cuidado com que os direitos dos funcionários de Jânio são obedecidos), e está muito 
acima de ameaças abusivas de qualquer nível de poder. Vem um jornal que se propõe a sério e responsável como o Popular e esculacha sem meias 
palavras com a biografia do talvez melhor empresário do estado, sem falar na tentativa de esgarçar a honra de Caiado, que tem uma vida inteira 
para provar que não é de recorrer a esse tipo de jogo sujo e é inclusive frequentemente acusado de não fazer política, não nomear aliados a torto 
e a direito, não distribuir benesses pessoais e até de não atender a tudo que os donos do PIB goiano exigem, saudosos dos tempos em que foram 
isentados de pagar ICmS por conta dos descabelados benefícios fiscais a eles atribuídos irresponsavelmente por marconi.

EStaDo coM aS FiNaNÇaS DoMiNaDaS atRai o apoio Da MaioRia DoS pREFEitoS
Jânio darrot e ronaldo Caiado, que são pessoas de bem, se entenderam por um motivo para lá de simples: o ex-prefeito enxergou um cenário em 
que o governador dominou o histórico desequilíbrio entre receitas e despesas que sempre existiu em Goiás e marcou os governos anteriores e está 
montado sobre uma montanha potencial de recursos para investir e espalhar obras pelos municípios. Isso não pode cair na mão de um desprepa-
rado qualquer. Para Jânio, os prefeitos, visando a atender aos interesses dos seus municípios, devem trabalhar em sintonia com o estado, caso do 
compromisso que tem com Trindade, onde funciona parte das suas empresas e cidade com a qual manteve uma história comum, aliás, com um 
prefeito, hoje, que só está no cargo em razão do apoio que recebeu de Jânio. Não é só. em relação a Jânio darrot, nem marconi nem Gustavo men-
danha nem o resto da oposição souberam se comportar. o próprio Jânio deixou claro: ninguém o procurou, ninguém conversou com ele, ninguém 
o valorizou, a não ser… Caiado. “Quem viu a importância do nosso grupo foi o governador”, lembrou, com a espontaneidade natural e às vezes 
meio ingênua que sempre foi a marca da sua persona política. Sim, mais uma vez, com Jânio darrot ao seu lado, o governador que frequentemente 
é acusado de “não fazer política” acabou fazendo mais política que os seus pobres e perdidos adversários.

liSSaUER ViEiRa SE Filia ao pSD E coNFiRMa coM iSSo o paRtiDo Na BaSE GoVERNiSta
o presidente da assembleia Lissauer Vieira acertou sem chances de volta, em reunião com o presidente estadual do PSd Vilmar rocha, a sua 
filiação ao partido. Uma definição ficou clara: Lissauer não será mais candidato a deputado federal, mas agradou e muito a ele a ideia de que, com 
uma eventual desistência do ex-ministro Henrique meirelles, estará no seu colo a candidatura ao Senado, representando a legenda na chapa da 
reeleição do governador ronaldo Caiado. Pouco mais ou pouco menos, é o que ficou ajustado entre Lissauer e Vilmar, resolvendo, de quebra, a 
questão do posicionamento quanto a Caiado: a sigla abandonará a neutralidade que manteve até agora e se transferirá para a base governista. 
a filiação terá também o condão de viabilizar a montagem das chapas proporcionais estadual e federal do PSd, consolidando Vilmar rocha na 
presidência e aumentando a sua presença no cenário político goiano.

HÁ UM FRENESi DE DEpUtaDoS atRÁS DE paRtiDoS políticoS ViÁVEiS
a aproximação da data fatal para a filiação partidária de quem pretende disputar as eleições deste ano provoca um verdadeiro frenesi entre os can-
didatos a deputado estadual e federal. a questão é que, com o fim das filiações, é preciso encontrar chapas onde se tornem viáveis as pretensões 
de cada um, diante da exigência de quociente eleitoral, evitando que se consigam altas votações e assim mesmo não se tenha direito a uma vaga. 
É dramática, em especial, a situação dos deputados que se aproximaram do prefeito Gustavo mendanha, hoje encurralado em um beco sem saída, 
a não ser o ingresso em um partido nanico, o Patriota, que não tem chapa nenhuma e representa uma verdadeira aventura.

RENÚNcia DE MENDaNHa... À caNDiDatURa a GoVERNaDoR E NÃo ao MaNDato DE pREFEito
anotem aí, leitoras e leitores: o dia 31 de março, marcado pelo prefeito Gustavo mendanha para a sua renúncia ao 
mandato, pode acabar tendo outra configuração. ou seja: a renúncia de mendanha à candidatura a governador, diante 
da vertiginosa sucessão de derrotas e equívocas cometida desde que ele abandonou o mdB, alegando ter convites para 
ingressar em 12 partidos e acreditando que seria um nome com força suficiente para aglutinar a oposição ao governador 
ronaldo Caiado. Não aconteceu nada disso. mendanha está mais isolado do que nunca, humilhado pela iminência de 
ser obrigado a se filiar a um partido nanico para manter a obsessão de disputar o Palácio das esmeraldas, no caso o 
Patriota – que não passa de uma pasta debaixo do braço do seu presidente estadual Jorcelino Braga. Se tiver juízo, mendanha 
vai optar pela conclusão do seu mandato na prefeitura de aparecida. Fora daí, tudo indica que cometerá suicídio político.

DEFiNiÇÃo DE apoio DE JÂNio DaRRot a caiaDo
MoStRa a DESaRticUlaÇÃo Da opoSiÇÃo EM GoiÁS
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SEM oBRaS EStRUtURaNtES

Mendanha bate recorde: não cumpriu
nenhuma das promessas de campanha

o prefeito Gustavo 
Mendanha pro-
mete renunciar ao 

mandato às 17 horas do 
próximo dia 31 de março, 
desincompatibilizando-
-se para se enfiar na 
aventura de disputar as 
próximas eleições pelo 
governo de Goiás, marca-
das para 2 de outubro.

Naquele dia, Menda-
nha completará exatos 5 
anos e 3 meses de gestão 
ou quase 2 mil dias (exa-
tamente 1.915 dias) como 
prefeito de Aparecida 
com um balanço negativo 
de realizações, ainda por 
cima com dois problemas 
gravíssimos: 1) não tem 
obras de importância que 
foram pensadas, projeta-
das e executadas no seu 
período de governo e 2) 
não cumpriu nenhuma das 
promessas elencadas nos 
planos de governo para o 
1º e o 2º mandatos. 

O staff de Mendanha, 
liderado pelo atual se-
cretário municipal de 
articulação política Tatá 
Teixeira, queima as pes-
tanas para providenciar 
dados e relatórios para 
confrontar as críticas 
inevitáveis esperadas 
para quando a campa-
nha esquentar, quando 

os adversários dirão que 
o prefeito deixou o car-
go com as mãos vazias e 
traiu as expectativas da 
população aparecidense.

O ponto fundamental 

da campanha de Men-
danha, como ex-prefeito 
de Aparecida, seria forço-
samente a tentativa de 
comprovação de que foi 
um bom gestor mostrando 

que construiu obras im-
portantes para o desenvol-
vimento de Aparecida – e 
isso não é verdade.

Mendanha prometeu 
pavimentar todos os bair-

ros, mas ainda há entre 30 
e 40 ainda na poeira e na 
lama. Apenas um viaduto 
(na avenida São Paulo) foi 
erigido, mesmo assim com 
recursos de uma emenda 
orçamentária do então de-
putado federal Daniel Vi-
lela.  Das 5 ou 6 avenidas 
dos eixos estruturantes 
Leste-Oeste, apenas a que 
dá acesso ao Campus da 
UFG foi adiantada, mas até 
o momento inconclusa.

Nas suas 1ª e 2ª campa-
nhas, Mendanha prometeu 
construir um Hospital do 
Câncer em Aparecida, mas 
não existe sequer um ter-
reno designado e nem fo-
ram preparados projetos 
– o hospital está na estaca 
zero. Também não levan-
tou um único CMEI, apesar 
do déficit crônico de mais 
de 30 mil vagas, que é o 
número de crianças em 
Aparecida em idade de re-
ceber a Educação Infantil 
sem creches para frequen-
tar, conforme o Instituto 
Rui Barbosa. De resto, não 
há nenhum programa so-
cial em vigor, em caráter 
permanente. 

em 5 anos e 3 meses de gestão, 
prefeito não tornou realidade nem um 
único dos seus 2 planos de governo
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É um caso inédito no Brasil: Mendanha ficou quase 2 mil dias na prefeitura, mas não tirou seus compromissos de campanha do papel

Ao assumir a prefeitura 
de Aparecida no início 
de abril, com a provável 
renúncia do prefeito Gus-
tavo Mendanha para se 
lançar à aventura de dis-
putar o governo estadual, 
o vice Vilmar Mariano vai 
se deparar com uma cole-
ção de desafios.

Dentre eles, um que 
coloca em risco a saúde 
financeira da prefeitura 
e pode inviabilizar os 
seus 2 anos e 9 meses 

de mandato: uma folha 
de pagamento inflada 
pelas nomeações políti-
cas, que criaram o maior 
cabide de empregos 
dentre todos os 246 mu-
nicípios goianos.

Não vai ser fácil: o flu-
xo de caixa da prefeitura 
passou a ser pressionado 
pelos excessos de Men-
danha quanto as contra-
tações políticas, além do 
vencimento de parcelas 
pesadas de empréstimos 

contraídos no passado (um 
deles, de R$ 72 milhões, 
deveria ter sido usado na 
implantação dos Eixos 
Leste-Oeste, dentre os 
quais apenas um, de 7 qui-
lômetros, foi implantado 
por Mendanha). 

Cortes são necessários, 
mas dificilmente Vilmar-
zim, que será candidato à 
reeleição, terá condições 
políticas para fazê-los, 
ainda mais com a cam-
panha do seu antecessor 

nas ruas (e necessitando 
de apoio político, que, em 
Aparecida, transformou-
-se em mercadoria paga 
com cargos comissiona-
dos). Todos os presiden-
tes de partidos políticos, 
suplentes, ex-vereadores 
e lideranças de expressão 
mínima para cima foram 
contratados por Menda-
nha, para garantir a falsa 
unanimidade da classe 
política que ele apregoa 
em torno do seu nome. 

Vilmar Mariano: próximo prefeito de Aparecida a 
partir de 1º de abril vai enfrentar uma bomba fiscal

Folha de pagamento está inflada pelo
maior cabide de empregos do Estado

2 PlaNoS DE GoVERNo Na QUE NÃo SaíRaM Da EStaca ZERo
Confira os principais 

compromissos de campa-
nha de Gustavo Mendanha, 
extraídos dos planos de 
governo que registrou na 
Justiça Eleitoral para as 1ª 
e 2ª campanhas: nenhum 
foi cumprido até hoje.

Asfaltar todos 
os bairros

Asfaltar todas as ruas 
de Aparecida. Até agora, 

não foi aberta nenhuma 
licitação ou sequer pro-
gramada no sentido de 
contratar empreiteiras 
para pavimentar os nú-
meros bairros que ainda 
estão na lama e na poeira.

Banco de Alimentos
Infelizmente, há famí-

lias passando fome em 
Aparecida. Gustavo Men-
danha prometeu implantar 

uma estrutura para des-
tinar cestas básicas a fa-
mílias carentes, mas tudo 
continua como dantes.

Secretaria de 
Segurança

Talvez a promessa que 
mais foi repisada na cam-
panha. A pasta foi criada, 
mas não ganhou estrutu-
ra nem meios para ajudar 
a combater o crime em 

Aparecida, que continua 
por conta apenas das for-
ças policiais do Estado.

Eixos estruturantes
Na prática, significa 

a implantação de no-
vas avenidas de pistas 
duplas para melhorar a 
ligação entre os setores 
mais movimentados da 
cidade e fazer a conexão 
com rodovias estaduais 

e federais e com Goiânia. 
Em estudos.

Aumentar oferta 
de empregos

O desemprego é alto 
em Aparecida, cuja eco-
nomia foi abalada pela 
crise do novo coronaví-
rus. Gustavo Mendanha 
prometeu um programa 
para reintegrar pesso-
as que foram demitidas 

ao mercado de trabalho. 
Nada foi feito.

Hospital do Câncer
Nenhum passo dado 

até agora. Devido ao in-
vestimento de valor ele-
vado que é requerido, 
acredita-se a promessa 
foi um típico exagero de 
campanha, que tão cedo 
terá condições para se 
transformar em realidade.

Gustavo 
Mendanha 

vai ter de dizer o que 
foi de fato originário 
da cabeça dele, o 
que foi feito que 
tenha sido pensado, 
iniciado e executado 
na gestão dele em 
Aparecida”. 
(Daniel Vilela, presidente 
estadual do MDB)

“
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em Goianésia

Programa Alego Ativa será retomado neste sábado

a Assembleia Le-
gislativa de Goi-
ás realiza, neste 

sábado, 26, a partir das 
8 horas, a 13ª edição do 
programa itinerante Ale-
go Ativa e primeira do 
ano de 2022. O evento 
acontece no município 
de Goianésia, localizado 
a 175 km da Capital, com 
estrutura no Colégio Es-
tadual Jalles Machado. 
O local está situado no 
Centro da cidade.

Serão ofertados à co-
munidade local e regional, 
em parceria com 39 enti-
dades públicas e privadas 
parceiras, diversos serviços 
sociais, de forma gratuita 
e simplificada, nas áreas 
jurídica, como emissão de 
documentos; e de saúde, 
como atendimentos mé-
dicos especializados. Além 
disso, o Alego Ativa oferece 
cursos de empreendedo-
rismo e capacitação, ofi-
cinas profissionalizantes, 
apresentações culturais, 
dentre outras atividades.

Instituído no ano de 
2019, o programa parte 
de iniciativa da Mesa Di-
retora da 19ª Legislatura, 
presidida pelo deputado 
Lissauer Vieira (sem parti-
do), com o objetivo de am-
pliar a representatividade 
do Parlamento estadual 
e seu envolvimento com 
a sociedade. Realizado de 

forma mensal, o projeto 
precisou ser suspenso pelo 
período de um ano e meio, 
em março de 2020, devido 
a chegada da pandemia de 
covid-19 em Goiás.

As atividades foram 
retomadas em setembro 
de 2021 e realizadas até 
o mês de dezembro. Em 
2022, porém, a edição 
prevista para janeiro, em 
Novo Gama, precisou ser 

adiada em razão de uma 
nova onda do coronavírus. 
Já em fevereiro, a segunda 
tentativa de realização, no 
município de Alto Paraíso, 
foi anulada por conta da 
internação do deputado 
Iso Moreira (União Brasil), 
liderança política da re-
gião, por complicações de 
infecção pela covid-19.

É grande o entusiasmo 
para o prosseguimento 

das ações. “Estamos com 
boas expectativas para 
esse primeiro Alego Ativa 
de 2022, sobretudo, nesse 
momento em que estamos 
em uma fase mais tranqui-
la em relação aos casos de 
covid-19, e com o avanço 
da vacinação, começamos 
a retornar de forma mui-
to positiva à normalidade. 
Sabemos da relevância 
desse grande projeto que, 

além de levar serviços es-
senciais para a comunida-
de, também tem ampliado 
a representatividade do 
Poder Legislativo junto à 
população goiana”, frisa o 
presidente da Casa de Leis, 
Lissauer Vieira. 

O parlamentar reforça 
a importância para a con-
tinuidade da iniciativa. “O 
nosso objetivo com esse 
programa é estar perto 
dos cidadãos, atuando de 
maneira concreta em prol 
da qualidade de vida de 
todos eles. Assim como foi 
em outras edições, não te-
nho dúvidas de que essa, 
que será realizada em um 
dos principais municípios 
do Vale do São Patrício, 
também trará bons frutos, 
principalmente para aque-
las pessoas que mais pre-
cisam”, enfatiza.

Diretor de Assuntos Ins-
titucionais da Assembleia 
Legislativa, Gustavo Sintra 
destaca que, mesmo com o 
atual período de baixa em 
casos de covid-19, os cui-
dados para evitar a propa-
gação do novo coronavírus 
serão mantidos. “Vamos 
continuar seguindo os pro-
tocolos de biossegurança. 
Mesmo com a liberação 
de máscaras em locais 
abertos, nós vamos manter 
o uso de máscaras, o dis-
tanciamento, na medida 
do possível, e a utilização 

do álcool em gel”, afirmou. 
“Tivemos algumas edições 
canceladas, por conta da 
evolução da covid-19. Mas 
Goianésia é uma cidade 
muito ampla e nós leva-
remos, com segurança, 
frentes de serviço que 
ajudarão a população 
e região do entorno do 
município”, salientou.

Idealizador e assessor 
da iniciativa realizada pelo 
Parlamento goiano, Si-
meyzon Silveira reforça a 
constante responsabilida-
de em relação à realização 
do evento, desde sua reto-
mada após a chegada da 
pandemia. “É importante 
salientar que, em todas as 
edições, por todos os mu-
nicípios em que passamos 
após a retomada, em 2021, 
não tivemos nenhum pro-
blema relacionado ao au-
mento do número de ca-
sos”, ponderou.

A perspectiva para 2022 
é manter o êxito do pa-
drão de atendimentos e 
serviços levados à comu-
nidade. “Tivemos dois can-
celamentos em sequência 
e, agora, estamos fazendo 
a primeira edição do ano, 
com o mesmo formato e 
a expectativa para que 
o evento consiga atingir 
diretamente a população, 
com a mesma excelência 
das edições anteriores”, 
frisa Simeyzon.

a 13ª edição do programa itinerante da assembleia Legislativa de Goiás, e primeira de 2022, será realizada neste sábado, 26, a partir das 8 
horas, no município de Goianésia. A comunidade local receberá, ao longo do dia, de forma gratuita e simplificada, diversos serviços sociais, 
nas áreas jurídica, de saúde e de capacitação profissional. A ação é oferecida pela Casa em parceria com 39 instituições públicas e privadas
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A expectativa é de um evento de sucesso, já que é grande o entusiasmo para o prosseguimento da iniciativa

proGramação
A ação prevê, em Goiané-
sia, a oferta de serviços 
como os seguintes: emis-
são de Carteira de Identi-
dade, Carteira de Trabalho, 
Passe Livre da Pessoa com 
Deficiência, Passaporte 
do Idoso, Registro Civil de 
Nascimento 1ª e 2ª vias, 
Registro Civil de Casamen-
to (2ª via) e CPF. E, ainda: 
corte de cabelo, recreação 
para as crianças e distri-
buição de mudas de es-
pécies nativas do Cerrado, 
com o objetivo de preser-
var o meio ambiente. 

Na área de saúde, a 
população pode contar 
com atendimentos de 
dentista, dermatologis-
ta, profilaxia da dengue, 
acupuntura e auriculote-
rapia, além da realização 
de consultas oftalmoló-
gicas com a Fundação 
Banco de Olhos (Fubog). 

Também é disponibiliza-
da uma unidade móvel 
do Hemocentro para 
coleta de sangue, além 
de consulta ao Serviço 
de Proteção ao Crédito 
(SPC), negociação de dí-
vidas, atendimento jurí-
dico ao produtor rural, 
dentre vários outros. 

Além desses servi-
ços, são ofertados cursos 
profissionalizantes, com 
temáticas como “Foto e 
vídeo para aumentar ven-
das”; “Primeiros socorros”; 
“Excelência de atendi-
mento ao público”; “Como 
planejar uma empresa de 
sucesso”; “Como se tornar 
empreendedor individual”; 
“Aspectos tributários no 
agronegócio e as formas 
de financiamento privado”; 
“A arte da Oratória” e “Ma-
temática para o Enem”.

A edição conta, ainda, 

com serviços do Sistema 
Nacional de Empregos 
(Sine), com a disponibiliza-
ção de vagas de empregos, 
para encaminhamentos. 
Haverá, também, na área 
de capacitação, inscrições 
para cursos com realização 
on-line e gratuitos, ofereci-
dos pelo Colégio Tecnoló-
gico de Goiás (Cotec).

Parceiros
A 13ª edição do Alego 

Ativa conta com 39 par-
ceiros, dentre eles: Asso-
ciação Goiana dos Muni-
cípios (AGM), Prefeitura 
de Goianésia, Câmara dos 
Vereadores de Goianésia, 
Saneago, Secretaria de 
Estado de Segurança Pú-
blica (SSP-GO), Fundação 
Banco de Olhos, Feco-
mércio, Federação das 
Câmaras dos Dirigentes 
Lojistas (FCDL), Secreta-

ria de Desenvolvimento 
Social (Seds), Secretaria 
de Estado da Educação 
(Seduc), Secretaria de 
Estado de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), 
Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa).

E, ainda: Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-
-GO), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Se-
nar), Federação da Agri-
cultura do Estado de Goiás 
(Faeg), Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), 
Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de Goiás 
(Cremego), Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado 
de Goiás, Centro Estadual 
de Referência em Medici-
na Integrativa e Comple-

mentar (Cremic), Vapt Vupt, 
Universidade Universo, 
Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefe-
sa), Comando de Ações 
do Cerrado, Tribunal de 
Contas dos Municípios 
(TCM-GO), Defensoria Pú-
blica do Estado de Goiás 
(DPE-GO), Polícia Civil do 
Estado de Goiás (PC-GO) e 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PM-GO).
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prestação de contas

Prefeitura investe 20,92% de recursos próprios na 
Saúde, em 2021, índice acima do previsto em lei (15%)

a Prefeitura de Goi-
ânia aplicou, de 
janeiro a dezembro 

de 2021, 20,92% de re-
cursos próprios em saú-
de, índice acima dos 15% 
previstos na LC 141/2012 
e superior aos 19,46% 
destinados em 2020. Os 
dados constam na pres-
tação de contas referente 
ao terceiro quadrimestre 
da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) e apre-
sentada pelo secretário 
de Saúde de Goiânia, Dur-
val Pedroso, na tarde des-
ta quarta-feira (23/03), na 
Câmara Municipal.

No período, foram re-
alizados 6.795.248 pro-
cedimentos na Atenção 
Básica, a maioria de pro-
moção e prevenção em 

saúde. Na urgência, foram 
433.577 procedimentos 
ambulatoriais e hospita-
lares. No mesmo espaço 
de tempo, a prefeitura 
realizou 434 auditorias e 
94,5% tiveram como de-
mandantes os prestado-
res de serviços de saúde.

Segundo o secretário 
de Saúde, Durval Pedroso, 
“por meio das auditorias 
acompanhamos de per-
to o serviço prestado aos 
usuários do SUS, pois são 
o olhar do poder público 
na aplicação dos recursos 
pagos pelo contribuinte”.

“Ao investirmos mais 
de 20% de tudo que o 
município arrecada nesta 
área, cuidamos de quem 
mora aqui”, afirma pre-
feito Rogério Cruz. “Pro-

metemos que essa pasta 
seria prioritária em nosso 
governo, e estamos cum-
prindo. Podem ter certeza, 
ainda faremos muito pela 
melhoria do atendimento 
prestado pelo SUS à nos-
sa população”, destaca.

Ainda de janeiro a de-
zembro, foram realiza-
dos 32.207 atendimen-
tos e acompanhamentos 
psicossociais, além de 
6.479 tratamentos de 
transtornos mentais e 
comportamentais. Um 
total de 137 mil pessoas 
foram internadas pelo 
SUS na capital, sendo 
73.568 de residentes e 
63.612 pessoas de ou-
tros municípios. Só em 
Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI), foram 

18.679 internações, sendo 
9.500 de Goiânia e 9.179 
de outras localidades.

As internações em UTI 
por Covid-19 chegaram 
a 6.796, compreendendo 
4.622 moradores de Goiâ-
nia e 2.174 de outros mu-
nicípios. Também no que 
concerne ao atendimento 
hospitalar na pandemia, o 
número de leitos de Co-
vid-19 junto aos prestado-
res credenciados, conve-
niados e unidade própria 
chegou a 622 em 2021, 
entre 327 leitos de UTI 
adulto e 295 enfermarias.

Dentre as ações de 
enfrentamento ao novo 
Coronavírus destacam-
-se ainda a aplicação de 
2.415.425 doses de vaci-
nas contra a Covid-19 e 

os 217.350 testes de an-
tígeno realizados na po-
pulação em geral. Ainda, 
a Central Humanizada 
de Orientações sobre o 
Coronavírus, que aten-
deu 202.160 ligações 
telefônicas, além de 
registrar 95.778 men-
sagens respondidas, 
112.521 ligações para 
telemonitoramento de 
pessoas com sintomas 
da Covid-19 e 49.899 
pacientes monitorados.

Durval Pedroso lem-
brou que a população teve 
acesso a testes diários 
“como forma de monitora-
mento da circulação do ví-
rus”. O titular da Saúde mu-
nicipal frisou a ampliação 
dos pontos de vacinação 
para 72 postos de vacina-

ção, “além do Projeto Va-
cinAção, que possibilitou 
a aplicação de mais de 55 
mil doses nas vans que 
levam as vacinas aos lo-
cais de maior movimen-
tação de pessoas, além 
da ação nas escolas”.

O secretário ainda des-
tacou a inauguração de 
duas Unidades de Saúde 
da Família (USF), a do Alto 
do Vale e a do São Carlos, 
bem como do Centro de 
Especialidades Pediátricas 
(Ciped). “Neste ano, en-
tregamos a USF Riviera e 
aumentaremos a rede de 
assistência ao usuário do 
SUS em Goiânia. A inten-
ção é construir 13 Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs), das quais quatro 
serão iniciadas em breve”.

dados fazem parte da prestação de contas do terceiro quadrimestre apresentada pelo secretário de Saúde, durval Pedroso, 
nesta quarta-feira (23/03), na Câmara municipal. Somente na atenção Básica, foram realizados 6.795.248 procedimentos. 
“Prometemos que essa pasta seria prioritária em nosso governo, e estamos cumprindo” afirma prefeito rogério Cruz
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Secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, durante prestação de contas na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (23/03), aponta investimento de 20,92% dos recursos municipais na área 

direitos do consumidor

Procon Goiânia autua 11 supermercados e 
apreende 2 toneladas de produtos vencidos

O Procon Goiânia apre-
endeu duas toneladas de 
produtos vencidos, em es-
tabelecimentos comerciais 
da capital, durante ope-
ração de fiscalização que 
começou no início deste 
mês de março, em super-

mercados, peixarias e lan-
chonetes. Na operação, 34 
comércios foram fiscaliza-
dos pela equipe do órgão.

De acordo com o Pro-
con, a maior parte dessas 
apreensões ocorreu em 
uma peixaria, que fica no 
Jardim Novo Mundo, Re-
gião Leste da cidade. No 
local, os fiscais encon-
traram uma tonelada de 
peixe, acondicionada de 
maneira inadequada, im-
próprios para consumo.

Já em um supermercado 
localizado no Jardim Goiás, 
os fiscais apreenderam 

300 kg de frutas, verduras, 
carnes, enlatados, bebidas, 
queijos e presuntos venci-
dos. As empresas autuadas, 
agora, têm o prazo de 20 
dias para apresentar defe-
sa, e as multas variam de 
R$ 700 a R$ 10 milhões.

Material de 
construção

O Procon Goiânia tam-
bém autuou duas lojas de 
material de construção, 
uma no Jardins Cerrado 3 
e outra no Setor Coimbra, 
por comercialização de 

produtos vencidos e ex-
postos sem informações 
essenciais para o consu-
midor. Foram encontrados 
400 kg de argamassas, 20 
litros de esmalte para tinta 
de paredes e 18 kg de tin-
tas, com validade vencida.

Todos os produtos fo-
ram descartados na pre-
sença da equipe do Procon 
Goiânia e de funcionários 
dos estabelecimentos. O 
Procon Goiânia orienta o 
consumidor a denunciar a 
venda de produtos venci-
dos, por meio dos telefones 
3524- 2942, 3524-2936 e 

operação de 
fiscalização 
abrange 34 
estabelecimentos 
comerciais
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Procon Goiânia fiscaliza 34 supermercados, peixarias e lancho-
netes, e 11 deles são autuados pela venda de produtos vencidos: 
em uma peixaria, os fiscais encontram uma tonelada de peixe, 
sendo que o produto estava acondicionado de maneira impró-
pria, e em supermercado, 300 kg de frutas, verduras, carnes, 
enlatados, bebidas, queijos e presuntos vencidos
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educação

Caiado e OVG oficializam inclusão de 
mais cinco mil estudantes no ProBem

o Governo de Goiás 
e a Organização 
das Voluntárias de 

Goiás (OVG) oficializaram, 
nesta quarta-feira (23/3), 
em evento no Teatro Goi-
ânia, a inclusão de 5 mil 
novos bolsistas no Progra-
ma Universitário do Bem 
(ProBem). Com a entrada 
destes estudantes, que já 
receberão o valor retro-
ativo referente ao mês 
de janeiro, o número de 
pessoas beneficiadas com 
a política pública no pri-
meiro semestre de 2022 
sobe para 12 mil. “É um 
evento que faz com que a 
gente se sinta realizado. 
Sempre tive a convicção 
de que nunca vamos tirar 
o Estado das dificuldades 
e as famílias da condição 
de vulnerabilidade, se 
não investirmos em Edu-
cação”, afirmou o gover-
nador Ronaldo Caiado.

O líder do Executivo 
ressaltou a importância 
de uma formação acadê-
mica. “O cidadão com pro-
fissão tem independência 

e liberdade. Do contrário, 
fica subordinado a situa-
ções que nem sempre são 
corretas e, muito menos, 
dignas”. Isso em vista, pre-
parou toda uma estrutura 
de governo que desse aos 
alunos a tranquilidade de 
cursar 100% sua faculda-
de. “São ações assim que 
interrompem o ciclo da 
pobreza em Goiás”, assi-
nalou Caiado. Ele ainda 
destacou que o programa 
passa a pagar imedia-
tamente os contempla-
dos. “Não tem aquilo de 
esperar seis meses; até 
porque o estudante não 
pode esperar”, frisou.

Criado durante a atual 
gestão, o ProBem busca 
democratizar o acesso ao 
ensino superior utilizando 
o Cadastro Único (CadÚ-
nico), banco nacional de 
dados, para identificar fa-
mílias em situação de vul-
nerabilidade social. Hoje, 
alunos e alunas de 230 
municípios, de 69 diferen-
tes cursos e distribuídos 
em 94 instituições, rece-

bem o benefício. São ofer-
tadas bolsas parciais (50% 
do valor da mensalidade), 
com limite de R$ 650, e 
bolsas integrais (100% do 
valor da mensalidade), li-
mitadas a R$ 1,5 mil. Para 
estudantes de medicina e 
odontologia, o aporte fi-
nanceiro sobe para R$ 2,9 
mil (bolsas parciais) e R$ 
5,8 mil (bolsas integrais).

“Com o novo programa 
feito pelo governador, jun-
to com os deputados esta-
duais, houve uma mudan-
ça real para que o ProBem 
chegasse aos jovens que 
realmente precisavam, e 
não por conotação políti-
ca”, salientou a presidente 
de honra da Organização 

das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado. “Caiado 
sempre acreditou que, ao 
oportunizar esses jovens, 
estamos dando uma chan-
ce ao Estado de Goiás. Sa-
bemos que, ao cursar uma 
universidade, o jovem em 
vulnerabilidade muda não 
só a sua vida, mas a de sua 
família”, completou.

Nayara Gomes, bolsista 
estudante de odontologia, 
não conteve as lágrimas 
ao ver na plateia sua maior 
incentivadora. Só graças à 
insistência da mãe que a 
jovem se inscreveu. “Teve 
uma época que tinha pen-

samentos negativos e pen-
sei em desistir. Fiquei em 
choque ao ver que estava 
aprovada”, relatou ao fa-
lar em nome de todos os 
contemplados. “Não tive a 
oportunidade que hoje mi-
nha filha está tendo”, afir-
mou Érica dos Santos Ma-
chado, mãe de Sheillany 
Machado, de 18 anos, que 
cursa estética cosmética. 
“Tenham coragem de so-
nhar alto e a certeza de 
que, nessa caminhada, 
vocês não estão sozinhos. 
Trabalhamos todos os 
dias para dar a vocês o 
respaldo necessário para 
cursarem uma universi-
dade com sucesso”, com-
plementou Gracinha.

Mais oportunidades 
O ingresso no merca-

do de trabalho, por meio 
do banco de oportunida-
des, que oferece cursos 
e estágios associados 
à área de formação do 
bolsista, além da par-
ticipação em projetos 
sociais e iniciativas hu-
manitárias, como doação 
de sangue, são algumas 
das estratégias de in-
clusão promovidas pelo 
programa. O ProBem tem, 
por exemplo, parceria 
com 22 bancos de sangue 
de Goiás. Familiares dos 
contemplados recebem 
ainda acompanhamento 
integral por meio de uma 
rede socioassistencial. 

Com entrada de novatos, número 
de beneficiados com política pública 
estadual no primeiro semestre deste 
ano vai para 12 mil. Recém-chegados 
já receberão aporte retroativo 
referente ao mês de janeiro 
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O governador Ronaldo Caiado e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra da OVG, 
primeira-dama Gracinha Caiado, durante evento que oficializou inclusão de mais 5 mil bolsistas no programa ProBem

O governador Ronaldo 
Caiado participou, na noite 
desta quarta-feira (23/3), da 
cerimônia de posse da nova 
diretoria do Sindicato dos 
Condomínios e Imobiliárias 
de Goiás (SecoviGoiás) para 
a gestão 2022/2026. Assu-
miram o mandato o presi-
dente Antônio Carlos Costa, 
o vice João Victor Araújo, e 
outros nomes das diretorias 
executiva, plena e adjunta, 
além dos conselhos fiscal, 
consultivo e representantes 
do sindicato junto à Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Esta-
do de Goiás (Fecomércio-
-GO). “Com a capacidade 
empresarial que têm, vocês 
vão alavancar e transformar 

Goiás. Vamos disputar com 
os melhores Estados do 
Brasil e entrar na pole posi-
tion”, afirmou Caiado.

“Posso falar com co-
nhecimento de causa 
que, desde que assumi 
o governo, o Secovi foi 
parceiro de todos os mo-
mentos”, complementou 
o governador. O líder do 
Executivo congratulou 
e desejou boa sorte ao 
novo presidente. “A tarefa 
é árdua, os desafios são 
muitos, mas com com-
petência e experiência, 
vossa excelência supera-
rá todas as dificuldades. 
Teremos momentos de 
grande crescimento na 
economia do Estado”. 

O Secovi é um sindicato 
patronal, sediado em Goi-
ânia, que representa imo-
biliárias, condomínios de 
edifícios residenciais e co-
merciais, horizontais, flats, 
shoppings, urbanizadoras, 
colonizadoras, galerias 
comerciais, loteadoras e 
incorporadoras. Presiden-
te empossado, Antônio 
Carlos Costa era 1º vice 
da gestão anterior. Ele é 
sócio-diretor da Tropical 
Urbanismo e Incorporação 
há 45 anos e membro do 
Secovi há quase 30 anos.

“Os próximos quatro 
anos serão seguramente 
de muito trabalho, de várias 
lutas. Mas tenho a plena 
convicção de muitas vitórias 

e conquistas neste trajeto”, 
afirmou Antônio. “No setor 
produtivo em geral, e o da 
habitação em particular, 
não precisamos de muito, 
nem conquistar o universo. 
Só desejamos um ambiente 
de negócios cada vez mais 
produtivo, agilidade do po-
der público e órgãos licen-
ciadores, e meios que deem 
segurança jurídica para 
que possamos continuar a 
empreender, crescer, gerar 
emprego e contribuir para 
o avanço socioeconômico 
goiano”, acrescentou.

Seu antecessor, Ioav 
Blanche, ressaltou que, 
como Goiás é o Estado que 
mais cresce em população 
no Brasil, o desenvolvi-

mento urbano precisa de 
muito investimento. “Pre-
cisamos acolher melhor as 
pessoas e queremos estar 
junto com o governador, 
para ajudar a resolver 
grandes questões”, disse 
o agora ex-presidente. 

Caiado também reco-
nheceu o legado de Blan-
che. “Todos momentos em 
que recorri, nunca deixou 
de nos apoiar e construir 
caminhos para superar-
mos adversidades”, regis-
trou o governador
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Caiado prestigia posse da nova diretoria do SecoviGoiás: parceria entre 
setores público e privado para alavancar desenvolvimento no Estado 

“Com a capacidade empresarial que têm, vocês vão alavancar e transformar Goiás”, 
afirma Caiado em posse da diretoria do SecoviGoiás
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Infraestrutura

Ronaldo Caiado inaugura ponte sobre Rio 
Verdão, entre Maurilândia e Turvelândia

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

-feira (23), a ponte sobre 
o Rio Verdão, entre os 
municípios de Mauri-
lândia e Turvelândia, no 
Sudeste do Estado. Com 
investimento de R$ 6,3 
milhões, a estrutura em 
concreto armado possui 
177 metros de extensão.

O trecho irá beneficiar 
os moradores e produto-
res da região. “Este é um 
sinal de desenvolvimento, 
de respeito a todos os ci-
dadãos que aqui habitam”, 
afirmou Caiado. “São con-
dições muito melhores e 
benefícios diretos para 
as empresas, com um tra-
jeto mais curto, acesso 
mais fácil e menos risco 
no transporte de toda a 
cana que vai ser trans-
formada”, exemplificou.

O governador reforçou 
que a entrega dá fim a uma 
espera de décadas. “Não é 
uma obra pequena, é bem 
significativa, e ficou pro-
metida por 20 anos. Tenho 
três anos, dois meses e 23 
dias de governo e vejam o 

que fizemos”, destacou. Na 
chegada, Caiado foi recep-
cionado por moradores do 
Assentamento Monjolo, 
que o agradeceram pela 
energia elétrica, após uma 
espera de 26 anos.

A construção da ponte 
sobre o Rio Verdão havia 
sido iniciada na gestão 
anterior, mas estava para-
lisada. A obra foi retomada 
pela Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), que precisou 
reconstruir toda a estrutu-
ra de escoramento, devido 
aos desgastes e danos pro-
vocados pela ação do tem-
po e por uma enchente.

“A obra tinha sido aban-
donada sem o devido cui-
dado”, afirmou o presiden-
te da Goinfra, Pedro Sales. 
“O que se tinha era um 
cenário de destruição, uma 
obra em estágio que não 
correspondia ao investi-
mento feito e que tinha 
sido destruída pela cheia 
do Rio Verdão”, detalhou.

O trecho é rota dos mo-
radores e produtores, sen-
do fundamental para o de-
senvolvimento da região, 

que é forte representante 
do setor sucroalcooleiro. 
“Quando um governo é 
zeloso, honesto e transpa-
rente, as obras não ficam 
pela metade e fazemos 
com que Goiás seja devol-
vido aos goianos”, arrema-
tou Caiado. “Compromisso 
assumido é compromisso 
realizado. Essa obra é par-
te desta mudança compor-
tamental do Governo do 
Estado com as demandas 
da sociedade goiana”, de-
clarou o ex-deputado fe-
deral Daniel Vilela.

Prefeito de Turvelân-
dia, Siron Queiroz exal-
tou o compromisso de 
Caiado com os prefeitos, 
pela pontualidade men-
sal com que o repasse 

dos municípios goianos 
entra na conta. “Gover-
nos anteriores deixaram 
aí meses e meses atrasa-
dos, dificultando a vida 
dos prefeitos e dos nos-
sos munícipes”, apontou.

Relevância
Presidente da Assem-

bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), o deputado Lis-
sauer Vieira observou que 
a ponte resolverá proble-
mas decorrentes do trân-
sito de veículos pesados. 
Afirmou ainda que o go-
vernador tem transforma-
do a administração públi-
ca estadual com obras 
estruturantes e tratado 
dinheiro público com res-
peito. O deputado federal 

Delegado Waldir pontuou 
que a ponte era uma ne-
cessidade não apenas dos 
usineiros, mas do povo. “O 
governador foi extrema-
mente sensível à questão, 
independentemente de 
cor partidária”, disse.

As obras de construção, 
conclusão do remanescen-
te e encabeçamento da 
ponte sobre o Rio Verdão 
contaram com investimen-
tos do Tesouro Estadual e 
provenientes da parceria 
entre o Governo de Goiás 
e a Vale do Verdão, que 
celebraram um Termo de 
Acordo de Regime Espe-
cial (Tare) para viabiliza-
ção de recursos por meio 
de crédito outorgado de 
Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), concedido 
pelo Estado. “Estamos de 
braços abertos para no-
vas parcerias. Quem ga-
nha com isso é sempre a 
sociedade”, acrescentou 
Gilson Soares, diretor ju-
rídico da Vale do Verdão.

Em nome dos produ-
tores de açúcar, o vice-
-presidente da Federa-
ção das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), 
André Rocha, assinalou 
que o setor acredita em 
Goiás “Queremos estar 
junto do Estado cons-
truindo essa parceria, 
gerando emprego, renda, 
desenvolvimento e me-
lhoria de vida para todos 
os goianos”, frisou.

estrutura em concreto armado 
possui 177 metros de extensão. 
Foram investidos r$ 6,3 milhões na 
obra, que irá beneficiar moradores 
e produtores dos municípios 
localizados no Sudoeste do estado
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Governador Ronaldo Caiado durante inauguração da ponte sobre Rio Verdão, entre Maurilândia e Turvelândia, no Sudoeste do Estado

recorde de InscrItos

Detran divulga lista dos 11.010 selecionados para CNH Social

O Departamento Estadual 
de Trânsito de Goiás (De-
tran-GO) divulgou, nesta 
terça-feira (22), a lista dos 
candidatos selecionados 
para participarem do pro-
grama CNH Social. São 
11.010 vagas para que a 
população de baixa ren-
da possa obter, adicionar 
ou mudar a categoria da 
Carteira Nacional de Ha-

bilitação gratuitamente. 
Os selecionados têm até 
o dia 5 de abril para efe-
tuar a matrícula on-line, 
que deve ser feita exclu-
sivamente pelo site www.
detran.go.gov.br.

O candidato inscri-
to deve, primeiramente, 
checar se foi selecionado. 
Depois, realizar a matrí-
cula on-line e imprimir 

o comprovante. O próxi-
mo passo é procurar uma 
unidade de atendimento 
presencial Vapt Vupt ou 
Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran) para 

apresentar a documenta-
ção. Nesse momento, será 
realizada a abertura do 
Registro Nacional de Ha-
bilitação (Renach). Essa 
etapa deve ser concluída 

até o dia 22 de abril.
Nesta 6ª edição do 

Programa CNH Social, o 
Detran-GO registrou um 
recorde de inscritos. Ao 
todo, 65.220 pessoas se 
candidataram a uma das 
vagas. A modalidade mais 
concorrida foi a Urbana, 
com 56.015 inscritos, se-
guida pela Rural (4.605) e 
Estudantil (4.600).

“Os inscritos devem fi-
car atentos e acompanhar 
o cronograma e publica-
ções do programa,” alerta 
a coordenadora Ednal-
va Garcia. Isso porque os 
candidatos que perderem 
o prazo ou deixarem de 
apresentar a documen-

tação compatível com as 
informações prestadas, no 
momento da inscrição, se-
rão automaticamente des-
classificados. 

Os contemplados re-
cebem isenção de taxas 
como inclusão no Renach, 
Licença de Aprendizagem 
de Direção Veicular, agen-
damento de prova teórica, 
agendamento de exame 
prático, exame médico e 
psicológico. Por meio de 
parcerias com os Centros 
de Formação de Conduto-
res (CFCs), são oferecidos 
ainda o curso teórico de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção e 
até três retestes gratuitos.
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Nesta edição do programa foi registrado um recorde de inscritos

mais de 65 mil inscritos concorreram a 
11.010 vagas. Selecionados podem obter 
primeira habilitação, mudar ou adicionar 
categoria da CNH gratuitamente. Lista está 
disponível no site www.detran.go.gov.br
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InVASÃo dA uCRÂnIA

Presidente dos EUA vai a Bruxelas 
onde anunciará mais sanções à Rússia

o presidente norte-
-americano, Joe 
Biden, e seus cor-

respondentes europeus 
anunciarão novas san-
ções contra a Rússia e 
medidas para apertar as 
sanções já existentes, du-
rante a visita a Bruxelas 
esta semana, afirmou o 
conselheiro de seguran-
ça nacional Jake Sullivan 
nesta terça-feira (23).

Biden também dis-
cutirá ajustes de longo 
prazo à posição de for-
ça e contingências da 
Organização do Trata-
do do Atlântico Norte 
(Otan) em caso de uso 
de armas nucleares, dis-
se Sullivan. O presidente 
ainda anunciará “ação 
conjunta” para melhorar 
a segurança de energia 
na Europa, que depende 
muito do gás russo.

Os Estados Unidos e 
seus aliados impuseram 
sanções pesadas à Rússia 

como punição pela inva-
são à Ucrânia e fornece-
ram bilhões de dólares 
em armas e auxílio à de-
fesa ucraniana.

Biden prometeu não 
enviar soldados norte-
-americanos à Ucrânia, 
mas garantiu que man-
terá o compromisso de 

Washington de defender 
membros da Otan, se eles 
forem atacados.

O presidente america-
no seguiu ontem (23) para 
Bruxelas, sede da Otan e 
União Europeia, para reu-
niões nesta quinta-feira 
(24) com outros líderes.

Ele participará de uma 

cúpula de emergência da 
Otan, se reunirá com li-
deranças do G7 e fará um 
discurso a autoridades da 
União Europeia em uma 
reunião do Conselho Eu-
ropeu, afirmou Sullivan.

De acordo com o con-
selheiro, novas sanções 
serão apresentadas ama-

nhã, com foco em aplicar 
punições anteriores.

Após Bruxelas, Biden 
viajará a Varsóvia em 
uma demonstração de 
apoio a um aliado que 
compartilha fronteira 
com a Ucrânia. Na Polô-
nia, ele “conversará com 
soldados dos EUA que 

estão ajudando a defen-
der território da Otan” 
e se reunirá com espe-
cialistas envolvidas na 
resposta humanitária à 
guerra, disse Sullivan. O 
presidente dos EUA tam-
bém se encontrará com 
o presidente polonês, 
Andrzej Duda.

Biden também 
visitará a Polônia, 
que faz fronteira 
com a Ucrânia
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O secretário-geral da Or-
ganização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan), 
Jens Stoltenberg, admite 
o reforço do apoio militar 
à Ucrânia, incluindo equi-
pamento contra armas 
químicas e biológicas.

A utilização desse 
equipamento por parte 
da Rússia é um cenário 
que os Estados Unidos 
(EUA) têm considerado 
cada vez mais plausível.

Stoltenberg adver-
te que isso constituiria 
“uma violação flagrante 

da lei internacional”, “al-
teraria completamente 
a natureza do conflito” e 
teria “consequências de 
grande alcance”.

Os chefes de Estado 
e de governo da Otan 
vão se reunir presencial-
mente nesta quinta-feira 
(24) em Bruxelas, quando 
se completa um mês da 
guerra na Ucrânia.

Está prevista a parti-
cipação, por videocon-
ferência, do presidente 
ucraniano, Volodymyr 
Zelenskiy.
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covid-19

Saúde recomenda segunda dose de 
reforço para idosos acima de 80 anos

o Ministério da Saú-
de (MS)  recomenda 
segunda dose de 

reforço da vacina contra a 
covid-19 para idosos com 
mais de 80 anos. A aplicação 
deve ser feita quatro meses 
após a primeira dose de re-
forço e a orientação é que o 
imunizante seja preferen-
cialmente da Pfizer.

“Ministério da Saúde 
recomenda a aplicação 
de uma segunda dose de 

reforço aos idosos acima 
de 80 anos. A imunização 
deve ser feita quatro me-
ses após a primeira dose 
de reforço e a orientação 
é que a aplicação seja 
efetuada, preferencial-
mente, com a Pfizer”, in-
formou a pasta por meio 
das redes sociais.

Desde dezembro, o 

ministério já orientava a 
aplicação de uma dose 
de reforço apenas para 
as pessoas maiores de 18 
anos imunossuprimidas. 
Com a nova informação, 
a pasta amplia o públi-
co-alvo para este novo 
esquema vacinal.

Além da Pfizer, o minis-
tério disse que as vacinas 

da Janssen e AstraZeneca 
também podem ser uti-
lizadas na aplicação da 
segunda dose de refor-
ço, independentemente 
do imunizante anterior. 
A pasta reforça que há 
doses suficientes da Pfi-
zer para aplicação neste 
grupo de idosos.

“Janssen e AstraZeneca 

também podem ser uti-
lizadas no novo reforço, 
independentemente do 
imunizante anterior. O MS 
reforça que há vacinas da 
Pfizer suficientes para 
aplicação neste grupo. 
Vários estados informam 
que também têm esses 
imunizantes em estoque”, 
disse o ministério.

a aplicação deve 
ser feita quatro 
meses após a 1ª 
dose de reforço

irPF

Receita abre hoje consulta a lote residual de restituição

Cerca de 212 mil contri-
buintes que haviam caído 
na malha fina e acertaram 
as contas com o Fisco re-
ceberão R$ 210 milhões 
na próxima semana. A Re-
ceita Federal abre nesta 
quinta-feira (24) consulta 
ao lote residual do Im-
posto de Renda Pessoa 
Física de março.

A consulta pode ser 
feita a partir das 10h, na 
página da Receita Fede-
ral na internet. Basta o 
contribuinte clicar em 

“Meu Imposto de Renda” 
e, em seguida, no botão 
“Consultar a Restituição”. 
Também é possível fazer 
a consulta no aplicativo 
da Receita Federal para 
tablets e smartphones.

O pagamento será fei-
to em 31 de março, na 
conta informada na de-
claração do Imposto de 
Renda. Ao todo, 212.711 
contribuintes que decla-
raram em anos anterio-

res foram contemplados. 
Desse total, 2.790 têm 
mais de 80 anos, 21.540 
têm entre 60 e 79 anos, 
2.199 têm alguma defici-
ência física ou mental ou 
doença grave e 7.542 têm 

o magistério como princi-
pal fonte de renda.

Caso o contribuinte 
não esteja na lista, deve-
rá entrar no Centro Vir-
tual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC) e 
tirar o extrato da decla-
ração. Se verificar uma 
pendência, pode enviar 
uma declaração retifica-
dora e esperar os próxi-
mos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a 
restituição não for depo-
sitada na conta informa-
da na declaração, como 
no caso de conta desati-
vada, os valores ficarão 
disponíveis para resgate 
por até um ano no Ban-
co do Brasil. Nesse caso, o 
cidadão poderá agendar 
o crédito em qualquer 

conta bancária em seu 
nome, por meio do Portal 
BB ou ligando para a Cen-
tral de Relacionamento 
do banco, nos telefones 
4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficien-
tes auditivos).

Caso o contribuinte 
não resgate o valor de 
sua restituição depois de 
um ano, deverá requerer 
o valor no Portal e-CAC. 
Ao entrar na página, o 
cidadão deve acessar o 
menu “Declarações e De-
monstrativos”, clicar em 
“Meu Imposto de Renda” e, 
em seguida, no campo “So-
licitar restituição não res-
gatada na rede bancária”.
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O pagamento será feito em 31 de março, na conta informada na declaração do Imposto de Renda

Cerca de 212 mil 
contribuintes 
receberão 
r$ 210 milhões
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Além da Pfizer, o minis-
tério disse que as vacinas 
da Janssen e AstraZeneca 

também podem ser 
utilizadas na aplicação da 
segunda dose de reforço
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Desafio para startups
a Companhia Brasileira de alumínio (CBa) 
realiza a segunda edição do Programa de 

Inovação aberta CBa - UpLab. Startups 
podem inscrever projetos para indústria 

4.0 até o dia 8 de maio. O desafio tem foco 
em inovação e os participantes podem 

escolher as vertentes que desejam aplicar, 
que incluem desde eficiência energética a 
sistemas automatizados. os selecionados 

terão acompanhamento de profissionais e a 
chance de terem propostas de investimento e 

implantação da solução na empresa. 

prestação De contas
o Sicoob UniCentro Br, com mais de 67 mil 

cooperados em Goiás, minas Gerais, São 
Paulo, Tocantins e distrito Federal, realizará 
assembleias regionais com seus cooperados 

para prestação de contas, entre março e abril. 
A rodada de apresentações será fechada 

com a assembleia Geral ordinária, a mais 
importante de todas, que está marcada para 
o dia 19 de abril, na matriz da cooperativa de 

crédito, hoje a maior instituição financeira 
com sede na capital goiana.

aprovaDos
O resultado do Sistema de Seleção Unificada 

- Sisu foi divulgado no início do mês de 
março, as matrículas para a terceira chamada 

se encerraram nesta quinta-feira, dia 24 de 
março. No Colégio Simbios, que ao longo 

dos anos se tornou referência em Goiânia, o 
destaque novamente foi o alto número de 

aprovações. Em 2022, até o momento, foram 
107 estudantes aprovados pelo Sisu, sendo 

mais de 20 deles apenas para o curso de 
medicina.

Micareta 
o Grupo San Sebastian anunciou as atrações 

da micareta São Paulo e da micareta 
Salvador, que acontecem, respectivamente, 
de 16 a 18 de junho e de 4 a 6 de novembro. 
a edição paulista, a primeira, acontecerá no 

estacionamento e no Pavilhão de exposições 
do anhembi e trará shows de Ivete Sangalo, 

Pabllo Vittar, Claudia Leitte, daniela mercury, 
Luísa Sonza, Ludmilla, Gloria Groove, alinne 

rosa e É o Tchan, além de grandes nomes 
da cena eletrônica, como anne Louise, 

Gui Guerrero e Felipe Guerra. a edição de 
Salvador, em local a ser divulgado em breve, 
já tem apresentações confirmadas de Pabllo 
Vittar, Claudia Leitte, daniela mercury, Luísa 
Sonza, Ludmilla, Glória Groove e alinne rosa 

e anunciará duas novas atrações em breve, 
fechando a grade de shows. Os ingressos já 

estão à venda no www.sanfolia.com.

 A Culpa é do Cabral - os comediantes 
Fabiano Cambota, Rafael Portugal, 
Thiago Ventura, rodrigo marques 
e Nando Viana apresentam em 
Goiânia o espetáculo ‘A Culpa é do 
Cabral – o show’ no dia 11 de abril, 
segunda-feira, às 19h. Uma versão ao 
vivo do programa que os cinco fazem 
parte e esbanjam entrosamento, 
além de intimidade com muito 
humor. a apresentação será no 
Teatro rio Vermelho, que contém 
capacidade para 2 mil pessoas. os 
ingressos podem ser adquiridos no 
site culpadocabralgoiania.com e para 
mais informações entre em contato 
pelo Instagram @culturadoriso ou pelo 
número (62) 99311-9322.

Show - Com promessa de 
grandes atrações semanais, 
a balada sertaneja de 
Goiânia, Azzure Club recebe 
grandes nomes neste final 
de semana. Na sexta-feira 
(25), a dupla rick e renner 
sobe ao palco da azzure, que 
também terá show do cantor 
Lorenzo e os dj’s andré melo 
e Rafael Ramalho.

Humor - o humorista, rodrigo Capella desembarca em 
Goiânia com seu novo show solo “É assim que você gosta?”. 
A apresentação que fala de relacionamento e dos tempos 
atuais, incluindo a pandemia, será no Guardians Comedy 
Club, sábado, 26 de março, a partir das 21 horas.

Encontro de sambistas - Nesta quinta-feira 
(24), o cantor, compositor e cavaquinista 
márcio Cortez é quem comandará o Fuá 
encontro de Sambistas, no Lowbrow Lab 
arte & Boteco. o show, que começa às 21 
horas, também contará com a participação 
dos músicos convidados Pedro Jordão, 
Leonardo Ribeiro, Rafael Marques, Cauã 
Casonato e Cleiton José.
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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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futebol

Tite afirma que é uma alegria voltar 
a comandar o Brasil no Maracanã
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Seleção 
brasileira 
enfrenta o 
Chile nesta 
quinta pelas 
Eliminatórias

o técnico Tite afir-
mou que é uma 
alegria voltar a 

comandar a seleção bra-
sileira no Maracanã, um 
estádio que representa “a 
magnitude do futebol”.

“O templo do futebol 
mundial, eu vejo desta 
forma. Fecho os olhos 

e vejo alguns lugares 
aos quais fui, Maracanã 
e Wembley [Inglaterra], 
não consigo enxergar 
outro estádio que repre-
sente a magnitude do fu-
tebol assim como estes”, 
declarou o comandante 
do Brasil em entrevista 
coletiva concedida nesta 

quarta-feira (23), um dia 
antes da partida contra 
o Chile válida pelas Eli-
minatórias para a Copa 
do Mundo, programada 
para começar às 20h30 
(horário de Brasília).

Na entrevista, Tite 
também pregou respeito 
ao adversário do Brasil 

na partida, o Chile, que 
ainda luta por uma vaga 
para a próxima Copa do 
Mundo: “Tenho muito 
respeito pelo Chile. Uma 
coisa é querer ser melhor, 
competitivo, leal, forte, 
ser melhor tecnicamente 
e querer vencer o jogo. A 
outra é respeitar o outro 

lado. Da mesma forma 
que os outros estão bri-
gando pela classificação, 
nós estamos nos prepa-
rando para a Copa”.

Porém, o treinador dei-
xou claro que respeito 
não representa abrir mão 
de uma vitória, de prefe-
rência com uma boa atu-

ação: “Tomara que tenha-
mos competência para 
sair [de campo] com uma 
boa apresentação, [al-
cançando um] bom re-
sultado, [com] sintonia, 
[e] uma energia legal. 
É isso que buscamos, 
esse é o nosso desafio, a 
pressão que temos”.
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