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Trecho entre o município e a divisa com o Estado de Minas Gerais receberá asfalto 
em uma extensão de 14,785 quilômetros. Investimento estadual é superior a R$ 

24 milhões. Na ocasião, Caiado anunciou também conclusão da reforma de escola 
estadual, no valor de R$ 332 mil. “Estamos fazendo com que a vida no Nordeste mude 

e as pessoas se sintam respeitadas no nosso governo”, afirma governador
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senadores alertam para risco de desabastecimento

30 diAs de GuerrA nA ucrâniA

A guerra completou 30 dias nesta quinta-feira (24) e cresce a preocupação de 
senadores com as consequências do conflito para a economia brasileira

política | 2
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senado federal

Guerra da Ucrânia: senadores alertam 
para risco de desabastecimento

o aumento da infla-
ção, a eventual falta 
de fertilizantes para 

a produção de alimentos e 
um possível desabasteci-
mento no mercado interno 
estão entre as principais 
inquietações manifestadas 
por parlamentares durante 
sessão temática promovi-
da pelo Senado.

— A inflação é talvez o 
efeito mais notório do con-
flito, ao lado do recuo do 
PIB [Produto Interno Bru-
to] mundial, no que toca 
à economia. A disparada 
dos preços do petróleo e 
de seus subprodutos, ou 
mesmo a interrupção do 
gás proveniente da Rússia, 
afeta diretamente a Euro-
pa, mas também impacta 
todos os demais países. 
De outro lado, cabe lem-
brar que a Ucrânia é um 
grande produtor de grãos 
— apontou o presidente 
do Senado, Rodrigo Pa-
checo, durante o debate 
desta quinta-feira. 

Representantes do go-
verno admitiram que o 
conflito já gera reflexos 

no Brasil, mas tentaram 
tranquilizar os senadores. 
A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to, Tereza Cristina, afirmou 
que a importação de ferti-
lizantes não foi interrom-
pida até o momento. 

— O Brasil tem recebi-
do esses fertilizantes. Nós 
temos acompanhado e 
monitorado, por meio do 
Ministério da Agricultu-
ra, todos os dias, os navios 
que saem do Brasil e que 
chegam ao país com esses 
fertilizantes — declarou ela.

A ministra disse que, 
mesmo antes do conflito, o 
governo já trabalhava para 
diminuir a dependência do 
Brasil de fertilizantes que, 
de acordo com o senador   
Esperidião Amin (PP-SC) 
pode chegar a 95% em al-
guns itens. O senador des-
tacou como legado impor-
tante o Plano Nacional de 
Fertilizantes, lançado nes-
te mês. A meta desse plano 
é reduzir a dependência 
para 50% até 2050. Tereza 
Cristina ressaltou que tra-
balha em visitas técnicas 

com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) para “racionali-
zar” o uso de fertilizantes e 
garantir o plantio. 

— Com isso, nós pode-
mos diminuir em até 25% 
o uso de fertilizantes neste 
ano, diminuindo aí a pres-
são dos fertilizantes, que 
podem vir a faltar. Eu que-
ro dizer: podem. Não estão 
faltando hoje — frisou ela.

Segundo a senadora 
Rose de Freitas (MDB-ES), 
que propôs a audiência, 
os impactos do conflito 
já são perceptíveis e têm 
gerado preocupação en-
tre os brasileiros. 

— Hoje quem está prepa-
rando sua terra para plantar 
tem medo. Hoje o preço dos 

combustíveis, mesmo com 
todas as atitudes tomadas, 
nos causa muita inquieta-
ção. E é uma cadeia de re-
percussão que pode levar o 
Brasil a ficar num caos de 
abastecimento muito gra-
ve — alertou Rose. O sena-
dor Chico Rodrigues (DEM-
-RR) também manifestou 
temor de que a produção 
agrícola seja afetada.

— O que na verdade tem 
nos preocupado, ministra 
Tereza Cristina, é exata-
mente o que já começa a 
acontecer com os produ-
tores que tinham estoque 
nas suas propriedades. As-
sustados com o clima do 
desabastecimento desses 
fertilizantes essenciais, a 
chamada cadeia NPK (nitro-

gênio, fósforo, potássio), eles 
já começam a vender os 
seus próprios fertilizantes, 
porque é mais lucrativo 
hoje vender com esse di-
ferencial esses fertilizan-
tes do que fazer o próprio 
plantio, pelo temor de no 
próximo ano não ter em 
tempo oportuno a disponi-
bilidade desses fertilizan-
tes — relatou Rodrigues. 

Diante das inquieta-
ções dos parlamentares, 
a ministra reiterou que é 
preciso prudência e cal-
ma: — Vamos ter muita 
calma, muita prudência 
nesta hora. Nós temos de 
colocar as informações de 
maneira muito correta, para 
que o mercado, que já está 
numa instabilidade danada, 

também não aumente essa 
inquietação. A agricultu-
ra brasileira hoje trabalha 
com várias alternativas, vá-
rias opções, para que não 
tenhamos descontinuidade 
no nosso plantio e na nossa 
colheita — disse ela.

Trigo
O risco de desabaste-

cimento de trigo é outro 
ponto de preocupação. 
De acordo com a minis-
tra, Rússia e Ucrânia são 
responsáveis por 14% 
da produção mundial de 
trigo e 28,5% das expor-
tações mundiais desse 
item. Mas Tereza Cristina 
lembrou que o Brasil im-
porta trigo principalmen-
te da Argentina.

a guerra entre rússia e Ucrânia 
completou 30 dias nesta quinta-
feira (24) e cresce a preocupação de 
senadores com as consequências do 
conflito para a economia brasileira Ro
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O Plenário do Senado nesta quinta, durante o debate sobre os impactos da guerra entre Ucrânia e Rússia
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diálogo
Em outra frente, o mi-
nistro das Relações Ex-
teriores, Carlos Alberto 
Franco França, salien-
tou que a situação in-
ternacional é desafia-
dora e reforçou que é 
preciso criar espaços 
de diálogo entre Rússia 
e Ucrânia. A posição do 
Brasil, segundo ele, é 
contrária às sanções à 
Rússia neste momento. 

— O Brasil não está de 
acordo com a aplicação 
de sanções unilaterais e 
seletivas. Essas medidas, 
além de ilegais perante 
o direito internacional, 
preservam concreta-
mente os interesses ur-
gentes de alguns países, 
como o fornecimento de 
petróleo e gás a nações 
europeias. Por outro 
lado, atingem produtos 

essenciais à sobrevivên-
cia de grande parcela da 
população mundial. O 
grande risco das sanções 
do modo como têm sido 
implementadas é que 
suas consequências re-
cairão, no médio prazo, 
mais sobre o mundo em 
desenvolvimento do que 
sobre a própria Rússia, 
enquanto resguardam os 
países desenvolvidos de 

seus piores efeitos — de-
fendeu o chanceler. 

Durante a sessão, o 
senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) elogiou 
a atuação do Itamaraty 
sob a gestão do atual 
chanceler, mas apontou 
“dissonâncias” entre o 
que defendem embaixa-
dores e o presidente Jair 
Bolsonaro, que, segundo 
o senador, tem buscado 

se alinhar ao presidente 
russo Vladimir Putin.

— Rogo a Deus e rogo 
à competência de Vossa 
Excelência pela teimo-
sia de nossa chancela-
ria, da tradição da casa 
de Rio Branco, para que 
não se renda aos arrou-
bos autoritários da parte 
do senhor presidente da 
República  que subver-
tem a tradição diplomá-

tica brasileira — decla-
rou Randolfe.

Em resposta, o chan-
celer reforçou que a 
posição do Brasil é a de 
“não abrir mão de ser um 
ator global” e de evitar 
repetir “uma lógica da 
Guerra Fria”. França tam-
bém afirmou que o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
tem ouvido as recomen-
dações do Itamaraty.



3sexta-feira, 25 de março de 2022 Política

infraestrutura

Caiado lança obras de pavimentação 
asfáltica da GO-591, em Cabeceiras

o governador Ronal-
do Caiado lançou, 
nesta quinta-feira 

(24/03), as obras de pa-
vimentação asfáltica da 
rodovia GO-591, no tre-
cho entre o município de 
Cabeceiras e a divisa com 
o Estado de Minas Gerais. 
A cidade ainda recebeu o 
anúncio da conclusão das 
obras de reforma e amplia-
ção do Centro de Educação 
em Período Integral (CEPI) 
Oemis Virgínio Machado. 
“Estamos fazendo com que 
a vida no Nordeste mude e 
as pessoas se sintam res-
peitadas no nosso gover-
no”, afirmou Caiado. 

A pavimentação da 
GO-591 terá extensão 
de 14,785 quilômetros 
e deve ser entregue em 
14 meses, pela Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra), 

com investimento de R$ 
24.448.601,00 em recur-
sos do Tesouro Estadual. 
O governador ressaltou 
que a obra será entregue 
com padrão de excelên-
cia, dentro das regras do 
Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de 
Transporte (Dnit). “Con-
fiem no governo. Só assi-
no documento quando eu 
tenho dinheiro deposita-
do em conta”.

Presidente da Goinfra, 
Pedro Sales ressaltou que 
o evento em Cabeceiras 
marca a retomada e a in-
tensificação do ritmo de 
obras rodoviárias após o 
período chuvoso. “É uma 
alegria para nós, da agên-
cia, ver as máquinas che-
gando aos trechos. Sabe-
mos que a comunidade, 
o setor produtivo, enfim, 
toda a economia da cidade 

é fortemente impactada 
por infraestruturas desse 
porte”, pontuou. 

“Cabeceiras é um dos 
grandes celeiros da pro-
dução agrícola e a rodovia 
agora vai interligar todo o 
país”, disse o prefeito da 
cidade, Everton Francisco 
de Matos, o Tuta. O prefeito 
ressaltou que o municí-
pio tem recebido diversos 
benefícios do Governo de 
Goiás, como a verba de R$ 
1 milhão para recuperar as 
vias da cidade com o Goi-
ás em Movimento - Eixo 
Municípios, construção de 
casas populares, cartões 
do Mães de Goiás, bolsas 
para estudantes, distribui-
ção de cestas básicas, Pa-
trulha Mecânica Regional, 
Programa Sinaliza Goiás e 
parcerias para o esporte. 

O deputado federal de-
legado Waldir elogiou as 

ações de infraestrutura do 
Governo de Goiás executa-
das pela Goinfra: “Caiado 
e Pedro, vocês são feno-
menais”. Para o deputado 
federal José Mário Schrei-
ner, as ações do Governo 
demonstram o rumo certo 
da gestão estadual. “Quan-
do você tem num barco 
um timoneiro sério, honra-
do, honesto, e que cumpre, 
temos prazer de remar ao 
seu lado”. Já a deputada 
federal Flávia Morais des-
tacou o esforço do gover-
nador para equilibrar as 
contas com o ajuste fiscal. 
“Hoje, Goiás consegue in-
vestir em obras, projetos e 
programas sociais porque 
Caiado fez o dever de casa”.

CEPI ampliado
A conclusão da refor-

ma e ampliação do CEPI 
Oemis Virgínio Machado 

fica a cargo da Secreta-
ria Estadual de Educação, 
com investimento de R$ 
332.414,88, recursos do 
Tesouro Estadual. Paulo 
César, aluno da rede es-
tadual, contou que temeu 
quando seu colégio se 
tornou integral, mas logo 
viu que o CEPI seria sua 
segunda casa. “Com o Es-
tado investindo e dando 
oportunidades, sinto a 
experiência de ser prota-
gonista da minha própria 
aprendizagem”, afirmou o 
estudante.

Demandas
Na primeira parte da 

manhã, Caiado se reuniu 
com prefeitos de municí-
pios da região de Cabe-
ceiras, como Simolândia, 
Alto Paraíso de Goiás, 
Mambaí, Planaltina de 
Goiás, Flores de Goiás, 

Vila Boa, Formosa, Sítio 
d’Abadia e do município 
mineiro de Cabeceiras 
Grande. O governador 
estava acompanhado do 
presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra) e 
da Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab), Pedro 
Sales, e dos deputados 
federais Delegado Waldir 
e Flávia Morais. 

Os prefeitos falaram 
de suas demandas e agra-
deceram as ações do Go-
verno realizadas em seus 
municípios, como a Patru-
lha Rural, casas populares, 
estruturação da saúde, in-
vestimentos na educação 
e outras. “Caiado, seu olhar 
pelo Nordeste goiano de-
monstra sua dedicação 
para a nossa região”, disse 
o prefeito Marcus Rinco, de 
Alto Paraíso de Goiás

Trecho entre o município e a divisa 
com o estado de minas Gerais 
receberá asfalto em uma extensão 
de 14,785 quilômetros. Investimento 
estadual é superior a r$ 24 milhões. 
Na ocasião, Caiado anunciou também 
conclusão da reforma de escola 
estadual, no valor de r$ 332 mil. 
“estamos fazendo com que a vida 
no Nordeste mude e as pessoas 
se sintam respeitadas no nosso 
governo”, afirma governador 

Lu
ca

s D
ie

ne
r

Em Cabeceiras, governador Ronaldo Caiado lança obra de pavimentação asfáltica da GO-591 e anuncia conclusão de reforma 
de escola estadual: “Confiem no governo. Só assino documento quando eu tenho dinheiro depositado em conta”

O governador Ronaldo Caia-
do vistoriou, nesta quinta-
-feira (24/03), a pavimenta-
ção da GO-447, no Nordeste 
goiano. A obra abrange o 
trecho entre Divinópolis de 
Goiás e o entroncamento 
com a GO-118, no muni-
cípio de Monte Alegre de 
Goiás, com extensão de 33 
quilômetros. O investimen-
to previsto é superior a R$ 
113,4 milhões. 

Caiado considerou que 
esta é a primeira grande 
transversal no Nordes-
te goiano, que vai ligar a 
GO-447 a rodovias radiais 
como a BR-020, BR-153 

e GO-118. “Vai interagir e 
facilitar a comunicação. É 
desenvolvimento para a 
região, o que oferece con-
dições para instalação de 
novas indústrias e o cres-
cimento da agropecuária”, 
explicou o governador. 

Conforme Caiado, após 
conversa com os responsá-
veis pela obra na rodovia, 
será possível realizar de seis 
a sete quilômetros de pavi-
mentação por mês. “Então, 
até outubro entregaremos 
essa importante via”, frisou 
o chefe do Executivo esta-
dual ao ressaltar que o em-
preendimento é almejado 

por toda a população, que 
terá maior qualidade de 
vida nos deslocamentos. 

Paralisada na gestão 
passada, a obra foi reto-
mada em julho de 2021. 
“Estamos com maquinário 
firme, cronograma sendo 
cumprido e mais frentes 
de trabalho. Tornando esse 
empreendimento uma rea-
lidade mais próxima, mais 
evidente e mais breve, 
o que a população des-
sa região do Nordeste de 
Goiás precisa”, acrescentou 
o presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), Pe-

dro Sales. 
O serviço beneficia 20 

municípios da região e 
atende uma demanda an-
tiga da população. “Essa 
obra foi prometida por 
muitos governadores ante-
riores. Vieram aqui muitas 
vezes, prometeram e não 
fizeram nada”, lembrou o 
prefeito de Divinópolis, 
Charley Tolentino. “O go-
vernador Caiado desenvol-
ve a sua missão. Sabe que 
precisa melhorar a vida 
do Nordeste goiano. É o 
gestor que mais direciona 
visitas, recursos e atenção 
para a região”, reconheceu. 
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Governador Ronaldo Caiado durante vistoria das obras de pavi-
mentação da GO-447, em Divinópolis de Goiás, na região Nordeste 
do Estado: “Até outubro entregamos essa importante via” 

Em Divinópolis de Goiás, governador vistoria GO-447
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Rogério Cruz participa da 7ª edição da Feira das 
Pretas +, neste sábado (26/03) e domingo (27/03)

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Muni-

cipal de Direitos Huma-
nos e Políticas Afirma-
tivas (SMDHPA), realiza, 
neste sábado (26/03) 
e domingo (27/03), a 
7º edição da Feira das 
Pretas +, no 3º piso do 
Shopping Bougainville. 

Evento reúne 32 afro-
empreendoras, que ex-
põem e comercializam 
produtos de moda, gas-
tronomia, artesanato, 
artes plásticas, sabo-
aria artesanal, e óleos 
essenciais.

Prefeito Rogério 
Cruz, incentivador do 
projeto, destaca que 

“Goiânia está atenta e 
dedicada a promover 
iniciativas que impul-
sionam o empreende-
dorismo, protagonismo 
feminino e autonomia 
financeira das mulhe-
res negras”.

A feira, que tem 
como objetivo fomen-
tar o afroempreende-

dorismo e fortaleci-
mento econômico de 
mulheres negras, indí-
genas e de comunida-
des tradicionais, ocor-
re das 10h às 21h, no 
sábado, e das 14h às 
20h, no domingo.

“A Feira das Pretas + 
é um projeto que cres-
ceu e hoje é símbolo 

do trabalho que reali-
zamos a favor de polí-
ticas públicas e ações 
afirmativas voltadas à 
população negra, indí-
gena e de comunidades 
tradicionais”, aponta a 
secretária municipal 
de Direitos Humanos 
e Políticas Afirmativas, 
Cristina Lopes.

Em parceria com os 
Agentes de Pastoral Ne-
gros do Brasil (APNs), e 
o projeto Ecoar das Vo-
zes, no sábado (26/03), 
às 19h, será realizado o 
desfile Cores de África, 
que tem como objetivo 
mostrar a riqueza da 
cultura e da moda étni-
ca contemporânea.

evento será no 3º piso, com presença 
de 32 afroempreendoras. Haverá, 
também, desfile Cores de África, que 
valoriza moda étnica contemporânea. 
“Goiânia está atenta e dedicada 
a promover iniciativas que 
impulsionam o empreendedorismo, 
protagonismo feminino e 
autonomia financeira das mulheres 
negras”, afirma Rogério Cruz
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Prefeitura de Goiânia realiza 7ª edição da Feira das Pretas +, neste sábado (26/03) e domingo (27/03), no 3º piso do Shopping 
Bougainville: com presença de 32 afroempreendoras, evento terá desfile Cores de África, que valoriza moda étnica contemporânea

transparência e segurança 

Prefeitura moderniza processos e digitaliza 9 milhões 
de documentos da Secretaria Municipal de Finanças

Com objetivo de promover 
economicidade, assegurar 
transparência e segurança 
das informações, a Prefei-
tura de Goiânia moderniza 
a gestão de processos, e di-
gitaliza cerca de 9 milhões 
de documentos arquivados 
na Secretaria Municipal de 
Finanças (Sefin). De novem-
bro de 2021 a fevereiro des-
te ano, mais de 1,5 milhão 
de documentos já foram 
digitalizados. O processo 

atende ao Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), instituí-
do pelo Decreto n° 4.456, de 
23 de novembro de 2021.

Atualmente, todos os 
processos da Sefin, entre 
autos de infração, atualiza-
ções de cadastro, Imposto 
Sobre Transmissão de Imó-
veis (ISTI), e mesmo dossiês 
de servidores encontram-se 
em suporte físico. Ao todo, 
são, aproximadamente, 9 
milhões de documentos, o 

que demanda espaço para 
armazenamento, além de 
servidores destinados à 
gestão desses arquivos.

A modernização consis-
te em digitalizar todos os 
processos, que começam 
no ano de 1989, de modo a 
aprimorar transparência da 
gestão, garantir segurança 
e acesso mais fácil às in-
formações, tanto pelos ser-
vidores quanto pelos con-
tribuintes. Após o processo 

de digitalização, os docu-
mentos serão ainda classi-
ficados, e aqueles que não 
forem de armazenamento 
obrigatório ou permanen-
te, serão descartados.

O prefeito Rogério Cruz 
destaca que o procedimento 
trará redução significativa de 
custos, além de melhorias no 
atendimento à população. 
“Digitalização é tendência da 
administração pública, e pro-
porciona mais transparência, 

além de segurança das infor-
mações”, acrescenta.

Cruz ressalta que o SEI 
também possibilita con-
sulta externa. “Logo, se o 
cidadão vem à prefeitura e 
solicita acesso a um pro-
cesso, link será enviado 
imediatamente ao e-mail 
dele, permitindo o acesso 
aos documentos, de for-
ma digital”, observa.

O diretor administrativo 
da Sefin, Cleyton Menezes, 
explica que a secretaria já 
não dispõe de espaço físico 
suficiente para armazenar 
documentos, e tem necessi-
dade de otimizar o fluxo de 
acesso à informação. Segun-
do ele, “hoje, o servidor so-
licita o desarquivamento do 
processo desejado no setor 
de arquivo, procedimento 
que demora até três dias, a 
depender do caso”.

Com a conclusão do 
processo de digitalização, 
as mesmas informações 
estarão disponíveis na rede 
da Sefin, a partir do login 
do servidor que, então, terá 
acesso instantâneo aos pro-

cessos. Cleyton pontua que 
esta é uma tendência a 
ser adotada por toda a ad-
ministração, uma vez que 
“dá maior segurança às 
informações, reduz o uso 
de papel e suprimentos de 
impressão, além dos riscos 
aos quais os processos fí-
sicos são sujeitos, no que 
toca à possibilidade de se-
rem danificados”.

Conforme ressalta, ou-
tras pastas da Adminis-
tração Municipal devem 
passar pela otimização na 
gestão dos documentos, 
em obediência ao Sistema 
Eletrônico de Informações, 
que será implantado em 
todos os órgãos da prefei-
tura para gestão de pro-
cessos de forma eletrônica.

A digitalização dos ar-
quivos da Sefin teve início 
em novembro do ano pas-
sado e, até fevereiro, foram 
digitalizados 1.526.597 
documentos. A expectativa 
é de que a totalidade dos 
arquivos seja convertida 
ao formato digital até no-
vembro deste ano.
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Prefeitura digitaliza arquivos físicos da Secretaria de Finanças, o que 
totaliza cerca de 9 milhões de documentos: “Digitalização é tendência 
da administração pública, e proporciona mais transparência, além 
de segurança das informações”, afirma prefeito Rogério Cruz

Digitalização atende ao Sistema 
Eletrônico de Informações, instituído 
por decreto em novembro de 2021. 
Substituição de arquivos físicos 
por digitais permite economia com 
impressão de papel, agiliza consulta de 
processos, e otimiza uso do espaço da 
secretaria. “Digitalização é tendência da 
administração pública, e proporciona 
mais transparência, além de segurança 
das informações”, afirma Rogério Cruz
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cozinha escola 
em agosto do ano passado, o rio Quente lançou o 

“Cozinha escola”, que visa a transformação social 
com gastronomia de qualidade e a capacitação 
e profissionalização gratuita. Inicialmente para 

associados, o projeto agora ganha novo formato e 
será aberto à comunidade por meio de parcerias com 

Prefeituras dos municípios da região, entidades do 
Sistema S e outras instituições. O primeiro contrato 

assinado foi com a Prefeitura da cidade de rio Quente, 
responsável pela seleção dos participantes que 

iniciaram o curso no dia 21 de março.

Profissionalização 
as associadas da ademi-Go contam agora com uma 

plataforma personalizada que permitirá aos empresários 
fazer inúmeras combinações de dados do mercado local 
para tomar decisões estratégicas, realizar investimentos 

e até mesmo alterar o planejamento para evitar erros 
e prejuízos. O Business Intelligence (BI), da Microsoft, 
possui como base os dados das pesquisas divulgadas 

pela entidade desde 2010 e também receberá 
informações mais detalhadas do mercado local. “O 

papel da Ademi-GO é profissionalizar cada vez mais o 
mercado. Com o BI, temos um avanço considerável das 

informações e a possibilidade de tomar decisões mais 
assertivas”, destaca o presidente da entidade, Fernando 

Coe Razuk. A apresentação da ferramenta aos associados 
ficou a cargo do diretor de Pesquisas e Estatísticas, João 

Gabriel Tomé de Oliveira, responsável pela iniciativa.

novo cinema
Os cinéfilos de plantão podem comemorar o anúncio 

da inauguração do novo complexo de cinema do 
Shopping Bougainville, ainda no primeiro semestre 
deste ano. O centro de compras fechou com a rede 

mineira de Cinema Cinemais, que promete boas 
novidades aos goianienses com cinco salas de cinema 

incluindo duas VIPs, as primeiras de Goiânia, e mais 
três salas em formato tradicional.

formatura
a primeira turma do Curso Técnico em Transações 

Imobiliárias foi concluída em clima de celebração, em 
Caldas Novas (GO). Isto porque, no último dia 15 de 

março, a Wam ensino promoveu uma cerimônia de 
formatura para seus 12 alunos, que se dedicaram a 

aprofundar seus conhecimentos na área pelo período de 
um ano. A solenidade também contou com a presença 

de autoridades como o presidente do CRECI - Goiás, 
Eduardo Britto, além de diretores comerciais e 

executivos das empresas da Wam Group e Wam 
Ensino. A WAM Ensino, universidade corporativa 

da Wam Group, vem se consolidando desde 2017, 
ao provar que investir na capacitação das pessoas 

e formar redes de conhecimento trazem excelentes 
resultados. A escola de negócios surgiu da necessidade 

de desenvolver as habilidades e competências dos 
colaboradores do grupo, principalmente no que tange 

ao mercado de imóveis fracionados.

Noite de Boteco - 
Fechando o mês de 
março com estilo e 
entretenimento de 
qualidade, o Laguna 
Gastrobar traz 
atrações para todos os 
gostos para o final de 
semana. Começando 
nesta sexta-feira 
(25), a partir das 17h, 
a ‘Noite de Boteco’ 
será comandada pela 
dupla edson e Hudson, 
contando ainda com o 
cantor Júnior Marques 
e DJs da casa.

Panorama Góias - 
Jorge Neris e Michel 
Victor Queiroz trazem 
o “Panorama Goiás” 
na televisão, portal e 
redes sociais. O foco 
será cultura, política, 
economia e grande 
eventos sociais.

Donato no Spotify  - o rapper donato no relato 
já está com todas as suas canções disponíveis 
na plataforma de streaming de música mais 
importante do País: Spotify. Basta pesquisar 
pelo nome do artista e curtir Vida de Filme, seu 
mais recente lançamento, Favelado Chique, mãe, 
Fé Pra tudo, Cancelamento, Papai Não Sou Bebê, 
Made In Goiânia, Ma Cherie, Papo de Visão e 
Made In Goiânia.

Malbec X - Paolla oliveira e diogo Nogueira, eleitos 
casal do ano em 2021 por terem uma superquímica, 
protagonizam o filme quente da campanha de malbec 
X, fragrância do Boticário que chega como edição 
limitada com Fator X, segredinho exclusivo que 
desperta o desejo sexual e aumenta o poder da atração 
comprovado pela neurociência.
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Gracinha Caiado leva benefícios e serviços do 
Governo de Goiás a Iaciara, no Nordeste goiano

o Governo de Goiás 
entregou, na manhã 
desta quinta-feira 

(24/03), uma série de be-
nefícios e serviços do Goi-
ás Social à população de 
Iaciara, município do Nor-
deste goiano. A ação foi li-
derada pela presidente de 
honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais 
(GPS), primeira-dama Gra-
cinha Caiado. Lançado em 
junho de 2021, o Goiás So-
cial foi criado para enfren-
tar as desproteções sociais 
nos municípios goianos. 

“Muitos perguntam o 
porquê desta transferência 
de renda. As pessoas preci-
sam se alimentar, alimen-
tar a família, os filhos. E o 
governador Ronaldo Caia-
do tem uma enorme preo-
cupação em não esquecer 
ninguém, em não deixar 

ninguém para trás, e é jus-
tamente esse trabalho que 
nós e toda a equipe do go-
verno goiano estamos fa-
zendo, com muita respon-
sabilidade e sensibilidade”, 
explicou a primeira-dama. 

Ao todo, 547 mulheres 
de Iaciara receberam car-
tões do Programa Mães 
de Goiás. O crédito de R$ 
250 mensais é disponi-
bilizado para mães com 
filhos de até seis anos de 
idade que estão em situ-
ação de vulnerabilidade 
social. Como o cartão es-
tava disponível desde o 
começo do ano, conforme 
explicou Gracinha, as mães 
receberão valor retroativo, 
somando R$ 750. “Sabe-
mos que o futuro do nosso 
Estado está na mão dessas 
crianças. Por isso, o Gover-
no acredita que apoiar as 
mães é fortalecer a família 
e, logo, é fortalecer Goiás”, 

argumentou.
Na ocasião, a primeira-

-dama ouviu de moradores 
reclamações sobre a falta 
de apoio municipal frente 
a programas sociais im-
portantes. Durante discur-
so, Gracinha fez questão de 
frisar o caráter apartidário 
das ações e reforçou que 
o Governo de Goiás está 
a postos para auxiliar a 
comunidade local. “O mu-
nicípio de Iaciara está na 
rota do governo do Esta-
do E vocês podem contar 
comigo no que eu puder 
ajudar, contem com essa 
equipe e contem com 
o governador Ronaldo 
Caiado, porque estamos 
mais juntos do que nunca, 
num verdadeiro mutirão 
pela vida e a favor de to-
dos os goianos”, enfatizou.

Após ouvir o discurso 
da primeira-dama e com 
o cartão do Mães de Goi-
ás já em mãos, a dona de 
casa Juliana Pereira da 
Silva Gomes, 22 anos, já 
fazia planos com o be-
nefício. “Poder fazer uma 

feira, comprar uma coisa 
boa para minha filha [co-
mer]. É uma benção de 
Deus um cartão desse”, 
celebrou a mãe da Pa-
mela Maria, 3 anos. Outro 
programa dentro do le-
que do Goiás Social, o Pra 
Ter Onde Morar - Aluguel 
Social atendeu 23 famí-
lias em Iaciara com R$ 
350 por mês para locação 
de imóveis. A iniciativa 
coordenada pela Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab) foi disponibiliza-
da no município para pes-
soas cujas moradias foram 
atingidas pelas chuvas.

Tanto o Mães de Goiás 
quanto o Aluguel Social 
operam com recursos pro-
venientes do Fundo de 
Proteção Social do Estado 
de Goiás (Protege), que é 
coordenado pelo GPS. Já o 
Programa Água Social, que 
garante subsídio de 50% 
em parceria com a Sane-
ago nas faturas para famí-
lias em situação de vulne-
rabilidade, contemplou 62 
famílias da cidade. 

Ações 
A OVG também esteve 

presente na ação com a 
unidade itinerante “OVG 
Perto de Você”, que levou 
uma série de benefícios 
sociais à população vul-
nerável e ainda efetivou 
cadastro para doações 
futuras. Com o Programa 
NutreBem, o governo es-
tadual também distribuiu 
pacotes do Mix do Bem, 
alimento de preparo rápi-
do e nutritivo.

Por meio do Programa 
Aprendiz do Futuro, fo-
ram entregues 15 kits a 
estudantes selecionados 
pelo Estado para atuar 
em órgãos da adminis-
tração. Eles receberam 
uniformes, crachás, o 
cartão do vale-alimen-
tação e também um 
tablet, com acesso à in-
ternet, que é utilizado 
para atividades e cursos 
on-line. “São benefícios 
muito relevantes para o 
município, ajudando a 
população e o comércio 
local. Esse é o governo 

Ronaldo Caiado, que não 
promete, já chega com 
as ações efetivas”, disse 
o titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Wellington Matos de Lima.

Autoridades presentes 
exaltaram as iniciativas 
da gestão. “Iaciara vê que 
o Governo de Goiás tem 
compromisso com a cida-
de”, disse o presidente da 
Câmara Municipal, Cláudio 
Maxixe. Representante da 
Assembleia Legislativa, o 
deputado Charles Bento 
destacou que o Legisla-
tivo goiano é parceiro do 
governo. “Caiado tem tra-
balhado muito, deu auto-
nomia para que os deputa-
dos ajudassem o máximo 
possível”, justificou

A população de Iacia-
ra também contou com 
serviços como emissão 
de identidade, passapor-
te do idoso e carteira do 
autista, Passe Livre da 
pessoa com deficiência 
e registro civil. Foram 
oferecidas, ainda, inscri-
ções em cursos de capa-
citação e no programa 
Alfabetização e Família. 
A Carreta da Prevenção, 
vinculada à Secretaria 
de Estado da Saúde, dis-
ponibilizou mamografias 
e exame preventivo de 
colo de útero. Também foi 
utilizada na ação a Uni-
dade Móvel de Tomogra-
fia Computadorizada. 

Estiveram presentes o 
secretário de Estado Is-
mael Alexandrino (Saúde); 
a diretora-geral da OVG, 
Adryanna Caiado; o chefe 
de gabinete Luiz Sampaio, 
representante do vice-go-
vernador Lincoln Tejota; 
vereadores, ex-vereadores 
e lideranças locais. 

entregas a famílias vulneráveis 
incluem cartões dos programas mães 
de Goiás e aluguel Social. distribuição 
de donativos da oVG, exames 
médicos e emissão de documentos 
também marcam ações no município 
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A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, em ação do Governo de Goiás em Iaciara

Na ocasião, a primeira-dama ouviu de moradores reclamações sobre 
a falta de apoio municipal frente a programas sociais importantes

agenda

Governador Ronaldo Caiado participa da inauguração do 
Hospital Municipal Marília Mendonça, em Cristianópolis
O governador Ronaldo 
Caiado participa nesta 
sexta-feira (25/03), às 
17h, da inauguração da 
revitalização do Hos-
pital Municipal Marília 
Mendonça, em Cristia-
nópolis. Além da nova 
fachada com o nome da 
cantora, o local passou 
por obras de reforma e 

ampliação. 
A homenagem, previs-

ta em lei, foi sancionada 
em dezembro do ano 
passado. Antes, a unida-
de se chamava Hospital 
Municipal de Cristia-
nópolis. A cantora, co-
nhecida como a rainha 
da sofrência, nasceu no 
município e morreu aos 

26 anos em um acidente 
aéreo, em novembro do 
ano passado.

Durante o evento, 
Caiado inaugura no mu-
nicípio o Expresso Bal-
cão, que oferece servi-
ços públicos estaduais 
em formato digital, mas 
com interação com um 
atendente da prefeitura. 
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Além da nova fachada com o nome da cantora, o local passou por obras de reforma e ampliação
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Fazenda urbana em Goiânia
Um novo conceito de produção de alimentos desembarcou em Goiânia e a cidade agora pode conhe-
cer todos os benefícios de uma fazenda urbana. Construída no estacionamento do Passeio das Águas 
Shopping, a nova unidade da Fazenda Urbana BeGreen tem capacidade para produzir 2,7 toneladas de 
hortaliças por mês, o equivalente a cerca de 25 mil plantas, totalmente livres de agrotóxicos. Contará com 
uma loja conceito, onde os visitantes poderão comprar suas hortaliças e produtos sustentáveis. 

aGro
a JBS, líder global em alimentos à base de proteína, 
deu início a sua produção 100% nacional de fertilizan-
tes, marcando a entrada da JBS Novos Negócios neste 
novo segmento. Localizada em Guaiçara, no interior de 
São Paulo, a Campo Forte Fertilizantes terá capacidade 
para fabricar 150 mil toneladas por ano em produtos. a 
iniciativa amplia a atuação da JBS na economia circular, em linha com o compromisso Net Zero 
2040 da Companhia, e é resultado de um estudo iniciado em 2016 para identificar como fazer o 
melhor aproveitamento de resíduos das operações. a instalação demandou r$ 134 milhões em 
investimento. Com esse investimento, a JBS passará a atuar no mercado de insumos agrícolas 
e se tornará a primeira produtora brasileira de alimentos a utilizar resíduos gerados nas opera-
ções da Companhia para fabricação de fertilizantes.

Farmácia
o mais completo parque farmacêutico da américa Latina, Laboratório Teuto, que é referência 
no mercado nacional e internacional, chega aos seus 75 anos no dia 25 de março. a companhia, 
que está há mais de sete décadas no coração do Brasil, é sinônimo de qualidade e confiança. 
Promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida para a família brasileira e nos países onde 
atua, através de sua cultura corporativa de qualidade, integridade e alta performance. Com o 
propósito de construir um mundo melhor e mais saudável, por meio da excelência no desen-
volvimento, produção e comercialização de medicamentos complexos.

entretenimento
o Palácio monte Líbano receberá o dj e Cantor Pedro Sampaio, (atual artista nº 1 do Brasil, com 
música e álbum mais tocados nas plataformas digitais), na 2ª edição do evento temático “The Sun 
Party”. a festa acontecerá a partir das 17h de sábado, dia 2 de abril. os djs Topo, Calixto, o Projeto 
enjoy e outros artistas completam o line up do evento “open air” que terá 15 horas de duração. os 
últimos ingressos (de 4º lote) da celebração que contará com megaprodução (pirotecnia e efeitos 
especiais sincronizados), estão disponíveis para vendas no Site ticketou.com.br, na Flávio´s Calçados 
e Garibaldi Bar & restaurante. a organização é dos empresários rafael Carvalho, rafael de Paula, 
renan Barreto, murilo Faria, Lucas Jayme (Lukka), Íris Júnior e marcus mestre. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

brinquedos
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A China é um dos maiores fornecedores de produtos industrializados e o setor de brinquedos é 
um dos destaques. De acordo com os dados do Anuário de Estatísticas de 2020 da Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ), em 2019 foram quase R$ 3,5 bilhões adquiri-
dos pelo BRasil. Se comparada a 2012, quando os dados começaram a ser compilados, o aumento 
foi de R$ 1,6 bilhão. A importação de brinquedos movimentou US$ 203.582.402,00 na econo-
mia brasileira, segundo dados da Logcomex, entre janeiro e novembro de 2021, com mais de 70 
mil embarques.  A China é a principal fonte desses números. Brinquedos direcionados a bebês e 
crianças na pré-escola, itens para atividades ao ar livre e conjuntos de construção civil, somados, 
representam 55,4% dos produtos vendidos pelo país asiático em 2021. Brinquedos eletrônicos 
pré-escolares também tiveram um crescimento de cerca de 56% durante esse período.

nis Final 6

Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários

a Caixa Econômica 
Federal paga hoje 
(25) a parcela de 

fevereiro do Auxílio Brasil 
aos beneficiários com Nú-
mero de Inscrição Social 
(NIS) de final 6. O valor 
mínimo do benefício é R$ 
400. As datas seguem o 
modelo do Bolsa Família, 
que pagava nos dez últi-
mos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá 
consultar informações so-
bre datas de pagamento, 
valor do benefício e com-
posição das parcelas em 
dois aplicativos: Auxílio 
Brasil, desenvolvido para 
o programa social, e Caixa 
Tem, usado para acompa-

nhar as contas poupança 
digitais do banco.

Atualmente, 17,5 mi-

lhões de famílias são aten-
didas pelo programa. No iní-
cio do ano, 3 milhões foram 

incluídas no Auxílio Brasil. 
A lei que criou o programa 
definiu que a mulher res-

ponsável pela família terá 
preferência, assim como 
mulheres vítimas de violên-

cia doméstica.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem três 

benefícios básicos e seis 
suplementares, que po-
dem ser adicionados caso 
o beneficiário consiga em-
prego ou tenha filho que 
se destaque em competi-
ções esportivas, científicas 
e acadêmicas. Podem rece-
ber o benefício as famílias 
com renda per capita até 
R$ 100, consideradas em 
situação de extrema po-
breza, e até R$ 200, em 
condição de pobreza.

Neste mês, não há paga-
mento do Auxílio Gás, que 
beneficia 5,5 milhões de 
famílias até o fim de 2026. 
O benefício, que equivale 
a 50% do preço médio do 
botijão de 13 quilos, só é 
pago a cada dois meses e 
retornará em abril.

Valor mínimo 
para cada 
família é r$ 400
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Podem receber o benefício as famílias com renda per capita até R$ 100
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Seleção goleia Chile por 4 a 0 no 
último jogo no Brasil antes da Copa

Diante de 69.368 
torcedores, o Bra-
sil derrotou o Chi-

le por 4 a 0 pela 17ª ro-
dada das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a 
Copa do Mundo, na noite 
desta quinta-feira (24) 
no estádio do Maracanã. 
A partida foi a última da 
seleção diante de sua 
torcida, isto porque os 
jogos preparatórios para 
o Mundial serão realiza-
dos fora do país.

Com este triunfo, a 
equipe comandada pelo 
técnico Tite manteve uma 
escrita importante, a de 
não sofrer derrotas como 
mandante em jogos das 
Eliminatórias (em 62 jogos 
em casa pela competição, 
o Brasil venceu 50 e em-
patou 12). Além disso, com 
os três pontos a seleção 
chegou ao total de 42, com 
sete de vantagem sobre a 
segunda colocada Argen-
tina, que enfrenta a Vene-
zuela na sexta (25).

Vitória importante
Apesar do placar elás-

tico, o Brasil não teve 
uma atuação brilhante, 
mas a vitória foi impor-
tante para aumentar a 
confiança da equipe na 
reta final de preparação 
para o Mundial do Catar.

Empurrado pela torcida 
presente no Maracanã, a 

seleção começou acelera-
da. Assim, a primeira opor-
tunidade do Brasil surgiu 
com menos de um minuto 
de bola rolando, quando 
Antony recebeu na direita, 
avançou em velocidade e 
finalizou para defesa do 
goleiro Bravo.

A partir daí o Bra-
sil passou a controlar as 

ações, ocupando o campo 
do Chile e apostando nas 
triangulações entre os ho-
mens de frente, como aos 
18 minutos, quando Ney-
mar achou Vinícius Júnior 
na esquerda, que avançou 
e devolveu para o camisa 
10, que acabou vacilando 
na hora de finalizar.

Aos 22 minutos a sele-

ção chegou novamente com 
perigo, mas desta vez em 
cabeçada do zagueiro Thia-
go Silva após cruzamento 
de Neymar. Já o Chile criava 
pouco, em especial em lan-
ces de contra-ataque.

Porém, foi apenas nos 
10 minutos finais da etapa 
inicial que a equipe de Tite 
mostrou mais objetividade 

nas jogadas. Após boas fina-
lizações de Antony (aos 35 
minutos), Neymar (aos 36) 
e Guilherme Arana (aos 38), 
o camisa 10 da seleção foi 
derrubado dentro da área 
pelo lateral Isla. E, aos 43 
minutos, Neymar foi para 
a cobrança da penalidade 
e deslocou o goleiro Bravo 
para abrir o marcador.

Neymar, Vinícius 
Jr., Coutinho 
e richarlison 
marcam no 
maracanã
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O Brasil volta a entrar em campo na próxima terça-feira (29), 
quando visita a Bolívia em La Paz pela última rodada das 
Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo
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