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Evento marca transferência da tecnologia do Instituto Unibanco para 
Estado, que passa a realizar diretamente gerenciamento da ferramenta
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troca das cadeiras

Câmara dá posse ao novo Prefeito de 
Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano

em solenidade realiza-
da no início da noite 
desta quinta-feira, 31, 

no Anfiteatro Municipal 
Cantor Leandro, a Câmara 
Municipal de Aparecida 
de Goiânia, representada 
por seu Presidente, vere-
ador André Fortaleza, em-
possou o novo Prefeito de 
Aparecida de Goiânia, Vil-
mar Mariano.

Vilmar assume a vaga 
deixada por Gustavo Men-
danha, que renunciou ao 
cargo de Prefeito para 
concorrer às eleições ma-
joritárias deste ano.

André Fortaleza abriu 
a sessão solene de trans-
missão e posse do cargo 
de Prefeito para, em se-
guida, passar a palavra ao 
1º secretário da Câmara, 
vereador Gleison Flávio, 
para fazer leitura do pedi-
do de renúncia, com efeito 
imediato, na qual Gustavo 
reafirma que está deixan-
do o cargo para concorrer 
ao Governo Estadual nas 
próximas eleições. Coube 
a Mendanha inaugurar os 
discursos da noite.

“Me sinto feliz de poder 
passar o cargo mais impor-
tante que ocupei na minha 
vida para nosso Prefeito 
Vilmar Mariano”, enalteceu.  

Em seguida, agrade-
ceu à Câmara Municipal 

por ter sido parceira ao 
longo dos 5 anos e 3 
meses que esteve à fren-
te da Prefeitura e falou 
da importância do apoio 
familiar para tomar uma 
decisão tão significante.

“Eu só não tomaria o 
ato de hoje se não sentis-
se a segurança que minha 
mulher me dá para dar 
esse passo tão importante 
na minha vida”, agradeceu.

Gustavo fez questão de 
ressaltar a contribuição 
que o saudoso Maguito 
vilela deu para a cidade, 
elogiou sua equipe de Se-
cretariado e todos os servi-
dores que estiveram junto 
a ele durante a gestão.

“Nós estamos aqui para 
servir nosso povo. Por ele 

e para ele que temos tra-
balhado. Que vocês con-
tinuem fazendo dessa ci-
dade uma das mais belas 
para se viver``, elogiou.

Finalizando suas falas, o 
agora ex-Prefeito enume-
rou diversos feitos de sua 
administração. Citou que 
manteve uma condição 
fiscal de excelência, o que 
proporciona conseguir re-
cursos para obras estrutu-
rantes, asfalto, dentre ou-
tras; garantiu que o novo 
prefeito poderá inaugurar 
novas obras com recursos 
próprios; mencionou que 
a saúde pública foi priori-
dade durante sua gestão, 
lembrando  do Hospital 
Municipal (HMAP), que 
agora será o único hospital 

público fora de são Paulo 
gerido pelo Albert Eins-
tein e também falou do 
trabalho de promover a in-
clusão social e da grande 
geração de empregos.

Dando continuidade 
à solenidade de posse, 
foi feita a conferência da 
documentação de Vilmar 
Mariano que, após, prestou 
juramento e assinou o do-
cumento de posse.

Pela primeira vez falan-
do como Prefeito de Apa-
recida de Goiânia, Vilmar 
engrandeceu o gesto de 
Gustavo Mendanha.

“Poucos homens pú-
blicos teria a coragem de 
fazer o que o Gustavo está 
fazendo hoje, para realizar 
o sonho do povo de Apa-

recida”, estimou o novo 
Prefeito, que enfatizou sua 
larga experiência no legis-
lativo, que, segundo ele, o 
qualifica para realizar um 
trabalho harmônico jun-
to à Câmara durante seu 
novo mandato, e garantiu 
estar pronto para ser o lí-
der do Poder Executivo.

“Estou preparado para 
ser prefeito de Aparecida 
de Goiânia e me prepa-
rei ao longo de 26 anos 
de vida pública Sei que 
fazer gestão não é fácil, 
mas estou preparado para 
isso. Gustavo montou um 
Secretariado comprome-
tido com sua gestão e é 
essa mesma equipe que 
me dará sustentação para 
fazer um governo que o 

povo de Aparecida sempre 
sonhou”, discursou Vilmar.

Antes de encerrar a 
sessão, o Presidente An-
dré Fortaleza proferiu al-
gumas palavras ao novo 
Prefeito, garantindo que 
está pronto para manter a 
união que o Poder Legisla-
tivo construiu com o Exe-
cutivo desde o início do 
Governo Mendanha.

“Tive quatro anos de 
convivência com o Vilmar 
na Câmara, com ele sendo 
meu Presidente. Nós dois 
somos parecidos, pois 
somos autênticos, verda-
deiros. Quero deixar bem 
claro que não é conver-
sa fiada e que não serão 
notícias maldosas que 
irão desconstruir minha 
amizade com ele e muito 
menos a parceria que va-
mos estabelecer em prol 
do povo de Aparecida. 
Conte comigo. Estaremos 
preparados diuturnamen-
te para auxiliá-lo a ser 
o melhor Prefeito dessa 
cidade, surpreendendo a 
todos, da mesma forma 
que o Gustavo surpreen-
deu ao suceder a Maguito 
Vilela”, concluiu o Presi-
dente da Câmara.

A sessão de posse con-
tou com a presença de 
diversas personalidades 
políticas de Goiás como o 
Deputado Federal, Profes-
sor Alcides, o Deputado 
Estadual, Humberto Teófi-
lo, o Deputado Estadual, Zé 
Carapô, o Deputado Esta-
dual Paulo César Martins,o 
Deputado Estadual, Max 
Menezes, dentre outros.

Solenidade 
foi realizada 
no Anfiteatro 
Municipal
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“Tive quatro anos de convivência com o Vilmar na Câmara, com ele sendo meu presidente”, diz André Fortaleza

alego

Em sessões ordinária e extra, Plenário aprova 6 matérias
O encerramento dos traba-
lhos plenários da semana 
foi marcado pela aprova-
ção de seis projetos, sendo 
quatro em segunda fase e 
dois em primeira. As deli-
berações foram realizadas 
em duas sessões plenárias, 
sendo uma ordinária e ou-
tra extraordinária. Com ex-
ceção de uma propositura 
da Governadoria, as de-
mais matérias contempla-
das na pauta desta tarde, 
31, foram todas de iniciati-
va de parlamentares.

Na abertura da Ordem do 
Dia da primeira sessão plená-

ria, houve, ainda, a validação 
de 35 pareceres favoráveis 
da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ). 
A condução dos trabalhos 
da sessão ordinária foi inte-
gralmente comandada pelo 
deputado Álvaro Guimarães 
(União Brasil), que esteve no 
exercício da presidência. Já na 
extra, ele dividiu o comando 
interino da Mesa com o pri-
meiro vice-presidente, depu-
tado Henrique Arantes (MDB). 

Mas o destaque das 
votações veio durante a 
sessão extraordinária, com 
a aprovação, em primeira 

fase, do projeto de lei nº 
1390/22, do Poder Execu-
tivo. A propositura altera a 
Lei Estadual nº 17.090, de 2 
de junho de 2010, que versa 
sobre a criação de classes 
e padrões de subsídios nas 
carreiras dos servidores in-
tegrantes da Diretoria-Geral 
de Administração Penitenci-
ária (DGAP). Tendo conta-
do com a unanimidade de 
25 votos favoráveis, a ma-
téria avança, agora, para 
a deliberação em segun-
da fase. A validação foi 
anunciada sob o aplauso 
de representantes da ca-

tegoria beneficiada, que, 
das galerias do plenário 
do Palácio Maguito Vilela, 
acompanhavam a votação.

Conforme a propositu-
ra, o objetivo é ajustar os 
critérios para promoção a 
serem alterados em compa-
ração com a atual redação 
do inciso IV do art. 3º da 
Lei estadual nº 17.090, de 
2010. Também se aponta 
a redistribuição das 2.850 
vagas do cargo de policial 
penal indicados no Anexo 
I da referida lei, de forma 
piramidal, para que atenda 
aos requisitos legais. 

A Alego realizou duas sessões nesta 
5ª-feira, 31, sendo uma ordinária e outra 
extraordinária. Destaque para o aval do 
Plenário, em 1ª votação, ao projeto do 
Executivo que cria classes e padrões de 
subsídios nas carreiras da Polícia Penal. 
Para que a propositura esteja apta a 
seguir para a sanção do governador 
Ronaldo Caiado, ela precisa ser aprovada 
em uma 2ª e definitiva fase
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Caiado lança Circuito de Gestão Goiano com 
foco na melhoria do ensino-aprendizagem

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta quinta-

-feira (31), do lançamento 
do Circuito de Gestão 
Goiano no âmbito da 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc). A ini-
ciativa viabiliza a transfe-
rência da tecnologia usa-
da no programa Jovem 
de Futuro, do Instituto 
Unibanco, para o Estado. 
A partir de agora, os pró-
prios técnicos goianos fa-
rão o gerenciamento dos 
mecanismos que buscam 
a melhoria do ambiente 
escolar e do processo de 
ensino-aprendizagem.

Na avaliação do gover-
nador Ronaldo Caiado, a 
implementação da ferra-
menta soma para assegu-
rar a meta do Governo do 
Estado de que a educação 
pública de qualidade não 
fique limitada a “grupos 
seletos”. “Hoje o que se vê 
em Goiás é que nós pega-
mos as escolas regulares 
e levamos elas a um pa-
tamar alto. Essa equidade 
é o maior compromisso 
que tenho de vida”, desta-
cou Caiado, durante even-
to realizado no auditório 
da Seduc, em Goiânia.

“Estamos em um Es-
tado que tem toda con-
dição de melhorar a vida 
das pessoas”, acrescen-
tou o governador ao re-
forçar que a educação 
é “a única ferramenta 
capaz de interromper o 
ciclo da pobreza”. “Nos-
sos jovens vão ser efi-
cientes, competitivos, se 
formar em cada área que 
desejarem. Mas, sem dú-
vida alguma, vamos dar 
a eles o que tem de me-
lhor em termos de edu-
cação”, concluiu.

Por meio do Circuito 
de Gestão Goiano, será 
possível traçar objetivos 
e alcançar resultados de 
forma mais eficiente. “É 
um gerenciamento da 
escola e do processo de 
aprendizagem que acon-
tece muito de perto mes-
mo, ali no chão da escola 
com todos os alunos”, ex-
plicou a titular da Seduc, 
Fátima Gavioli. A secretá-
ria informou ainda que a 
transição é programada. 
“Em dois anos, o Estado 
sozinho conseguirá ro-
dar o Circuito de Gestão”, 
acrescentou.

O superintendente-
-executivo do Instituto 

Unibanco, Ricardo Hen-
riques, defendeu que a 
estratégia assumida pelo 
governo contribui para 
promover excelência na 
educação com equida-
de. “O Circuito de Gestão 
Goiano é, em ato, a ex-
pressão dessa responsa-
bilidade”, afirmou. “Essa 
abordagem traz para o dia 
a dia das escolas de Goiás 
a visão de um Estado mo-
derno, contemporâneo”, 
destacou. O evento mar-
ca, ainda, os dez anos de 
implementação do Jovem 
de Futuro na rede estadu-
al de educação.

O Jovem de Futuro 
ajudou a impulsionar im-
portantes resultados para 
a melhoria dos índices 

educacionais das esco-
las de Ensino Médio. A 
ferramenta ajuda a com-
bater a evasão escolar e 
as desigualdades educa-
cionais, bem como outras 
ações que refletem no 
desempenho. Hoje, o Ín-
dice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
no Estado é de 4,7 (2019), 
o maior para o Ensino 
Médio no Brasil.

Metodologia
O programa desen-

volvido pelo Instituto 
Unibanco tem como 
princípio a tese de que 
uma gestão de quali-
dade, eficiente, partici-
pativa e orientada para 
resultados pode propor-

cionar impacto significa-
tivo no aprendizado dos 
estudantes. A metodolo-
gia utilizada, o Circuito 
de Gestão, é inspirada 
no ciclo PDCA, acrônimo 
em inglês para planejar, 
fazer, checar e agir (Plan, 
Do, Check and Act).

Criado exclusiva-
mente para o sistema 
educacional brasileiro, 
o Jovem de Futuro in-
corporou métricas na-
cionais, o calendário 
letivo, a estrutura ad-
ministrativa prevista na 
Lei de Diretrizes e Ba-
ses (LDB), a cultura e a 
forma de funcionamen-
to das escolas e secre-
tarias. O método pro-
picia análise, revisão e 

aprimoramento de cada 
ação, com foco em pro-
mover o avanço contínuo 
da gestão escolar em três 
instâncias: secretaria de 
educação, regionais de 
ensino e escolas.

Presenças
Participaram do even-

to o deputado estadual 
Cairo Salim; os assesso-
res especiais da Gover-
nadoria Livio Luciano e 
Cunha; a representante 
da Federação Goiana 
de Municípios (FGM) e 
prefeita de Cristinópo-
lis, Juliana da Farmácia; 
coordenadores regionais 
de educação; colaborado-
res da Seduc; bem como 
professores e estudantes.

evento marca transferência da 
tecnologia do instituto Unibanco 
para estado, que passa a realizar 
diretamente gerenciamento da 
ferramenta. Por meio do Circuito 
de Gestão Goiano, será possível 
traçar objetivos e alcançar 
resultados de forma mais eficiente

W
es

le
y 

Co
st

a

Governador Ronaldo Caiado durante lançamento do Circuito de Gestão Goiano, na sede da Secretaria de Estado da 
Educação: parceria com Instituto Unibanco visa a aprimorar processo de ensino-aprendizagem nas escolas da rede

economai

Sancionada lei que parcela IPVA em até 10 vezes

O governador Ronaldo 
Caiado sancionou, nes-
ta quinta-feira (31/03), a 
lei que permite o parce-
lamento do IPVA em até 
10 vezes. A previsão é a 

de que a Secretaria da 
Economia publique até o 
início da próxima semana 
uma instrução normativa 
com o novo calendário de 
pagamento, que deve vi-

gorar em maio e se esten-
derá até dezembro.

O projeto, que deu ori-
gem a lei, é de autoria do 
deputado Henrique Aran-
tes. De uma frota tributável 

de 1,5 milhão de veículos, 
apenas 133 mil veículos já 
pagaram o imposto pelo 
calendário antigo, em vi-
gor desde janeiro.

Excepcionalmente em 
2022, o parcelamento não 
vai vigorar integralmente 
por causa da data de sua 
aprovação, levando em 
conta que já estamos no fi-
nal do terceiro mês do ano. 
Nos cálculos da gerência do 

IPVA, provavelmente esse 
ano serão seis, sete ou oito 
parcelas, a depender do fi-
nal da placa do veículo. O 
licenciamento do veículo no 
Detran-GO continuará sen-
do feito na última parcela.

Desconto de até 10%

O Governo de Goiás, 
sensível à dificuldade fi-
nanceira enfrentada por 

algumas famílias devido à 
crise econômica causada 
pela pandemia, resolveu 
manter o desconto de 5% 
a 10% no Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) para 
os cidadãos que partici-
pam do Programa Nota 
Fiscal Goiana (NFG). Este 
ano, mais de 441 mil pro-
prietários de veículos te-
rão desconto no imposto.

em 2022, excepcionalmente, parcelamento será em 6, 7 e 
8 parcelas, a depender do final da placa do veículo. Novo 
calendário de pagamento do iPVa deve sair na próxima 
semana em instrução normativa da Secretaria da economia
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honra ao mérito

Rogério Cruz recebe homenagem da Ceasa

cinco meses depois de 
construir e inaugurar 
um Centro Munici-

pal de Educação Infantil 
(Cmei) em parceria com a 
Central de Abastecimento 
(Ceasa) de Goiás, o prefeito 
Rogério Cruz recebeu do 
órgão a Medalha de Honra 
Mérito do Abastecimen-
to. A solenidade ocorreu 
no pátio do prédio admi-
nistrativo do entreposto, 
localizado no Jardim Gua-
nabara. Na ocasião, Rogé-
rio participou também da 
inauguração da agência 
Sicoob Lojicred, aberta em 
parceria com a Ceasa.

O evento aconteceu 
nesta quarta-feira (30/03). 
Em discurso, Rogério elo-
giou o empenho da gestão 
da Ceasa e frisou a impor-
tância de uma central de 

abastecimento na vida do 
cidadão. “Só quem morou 
em regiões sem uma cen-
tral como essa sabe a falta 
que ela faz, mesmo em pa-
íses baseados na agricul-
tura”. O prefeito emendou: 
“sei a luta de quem tra-
balha em uma central de 
abastecimento, uma luta 
árdua, por isso, é funda-
mental ter trabalhadores 
empenhados em fazer 
com que o alimento de 
qualidade chegue à mesa 
dos cidadãos”.

Rogério também lem-
brou detalhes da parceria 
firmada com a Ceasa para 
a entrega do Cmei Ceasa, 
“unidade projetada para 
atender aproximadamente 
80 crianças de seis meses 
a cinco anos, em período 
integral, com educação 

de qualidade para a po-
pulação da região Norte”. 
O prefeito afirma ser “um 
sonho compartilhado tam-
bém por nossa gestão”.

O secretário-chefe da 
Governadoria do Estado 
de Goiás, Adriano da Rocha 
Lima, destacou a parceria 
entre estado e município, 
elencando, por exemplo, 
os serviços entregues à 
população da região Su-
doeste no 3º Mutirão do 
Governo de Goiás. “Não só 
isso, mas nas últimas três 
semanas, realizações con-
juntas importantes, reflexo 

de como esta parceria atua 
em prol das pessoas”.

O secretário de Estado 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tiago 
Freitas de Mendonça, 
agradeceu a Rogério “a 
entrega do Cmei, ao pen-
sar na realidade de uma 
família trabalhadora”.

O presidente da Ceasa 
Goiás, Lineu Olímpio de 
Souza, ressaltou a cola-
boração dos homenage-
ados com a história da 
Central e, como consequ-
ência, o atendimento aos 
colaboradores e compra-

dores. Lineu lembrou dos 
desafios enfrentados com 
a pandemia, ao mesmo 
tempo em que elogiou a 
condução da Ceasa “que, 
em nenhum momento, 
paralisou suas atividades, 
garantindo o abasteci-
mento da população”.

Lineu Olímpio ressaltou 
que “a Ceasa deve ser con-
siderada uma cidade de 
produção e, nisso, deve fo-
car na solução dos proble-
mas que uma cidade tem”. 
Nisto, o presidente da Cea-
sa Goiás agradeceu a cons-
trução do Cmei na Central, 

“uma demanda que há 
muito era solicitada e que, 
somente com a dedicação 
desta gestão, hoje temos 
aproximadamente 80 
crianças atendidas”.

Ricardo Teodoro, presi-
dente do Sicoob Lojicred, 
agradeceu o apoio de Ro-
gério Cruz ao setor produ-
tivo. Ricardo ressaltou a 
gratidão em entregar a 9ª 
agência da Sicoob Lojicred, 
“uma cooperativa nascida 
aqui, há mais de duas déca-
das, feita por pessoas traba-
lhadoras que, diariamente 
lutam pelos objetivos”.

Unidade de ensino atende 80 
crianças da região Norte. Prefeito 
também participa da inauguração 
de agência Sicoob lojicred, em 
ação conjunta com Central de 
abastecimento. “É digno de elogios e 
merecedor de apoio todo esforço de 
quem trabalha para levar alimento à 
mesa dos cidadãos”, destaca

Fe
rn

an
do

 Le
ite

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz recebe homenagem com Medalha de Honra Mérito do Abastecimento, por sua contribuição 
com o trabalho da Ceasa Goiás, entre elas, a entrega de unidade de educação infantil: “Elogio a atuação dos trabalhadores que 
fazem chegar à mesa do cidadão alimentos de qualidade, por isso, compartilhamos do sonho em trazer uma unidade de ensino” 

educação

Prefeito apresenta uniformes que serão distribuídos a 110 mil 
estudantes, e inaugura nova estrutura do Cmei Vila Areião

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, apresentou, 
nesta quinta-feira (31/03), 
os kits de uniforme que se-
rão distribuídos nas próxi-
mas semanas aos 110 mil 
estudantes matriculados 
na rede municipal de ensi-
no. Acompanhado pelo se-
cretário municipal de Edu-
cação, Wellington Bessa, o 
prefeito também entregou 
a nova estrutura física do 
Centro Municipal de Edu-
cação Infantil (Cmei) Vila 
Areião, no Setor Pedro Lu-
dovico Teixeira.

Com o novo espaço físi-
co, totalmente revitalizado 

pela gestão municipal, a 
capacidade de atendimen-
to do Cmei Vila Areião foi 
ampliada de 49 para 100 
vagas, que serão destina-
das para famílias que vi-
vem na Região Sul de Goi-
ânia. O novo prédio conta 
com seis salas, cozinha, 
banheiros adaptados, par-
quinho, refeitório e depen-
dências administrativas.

“A nossa missão é trans-
formar a educação, e temos 
feito grandes investimen-
tos, com entregas de novas 
estruturas, mais modernas 
e confortáveis, salas com 
laboratórios de tecnologia 

para que nossas crianças 
tenham acesso ao que há 
de mais moderno. E, ago-
ra, vamos entregar uni-
formes completos para 
todos os alunos da rede 
municipal de ensino”, afir-
ma Rogério Cruz.

O prefeito lembrou que, 
ao todo, 110 mil crianças 
receberão kit completo 
com tênis, meia, short, 
blusa, mochila, moletom. 
“Tudo isso traz um confor-
to para nossas crianças e 
também para os pais, pois 

sabemos que muitos não 
têm condições de com-
prar esse itens”, destaca 
o prefeito, ao lembrar que 
todas as unidades escola-
res da capital receberam 
R$ 100 mil para investir 
em melhorias.

O secretário municipal 
de Educação, Wellington 
Bessa, explicou que a an-
tiga unidade de ensino 
apresentava problemas 
estruturais e havia sido 
construída em uma área 
de preservação ambien-
tal. Por isso, a Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) demoliu o prédio 
antigo, e estruturou o 
novo local para receber 
100 crianças de 01 ano a 
04 anos e 11 meses, com 
conforto e segurança.

“Uma educação trans-
formadora é a nossa mo-
tivação, dar às pessoas o 

direito de sonhar. Entre-
gamos à comunidade um 
espaço novo, bonito e con-
fortável. Agradeço ao pre-
feito Rogério Cruz, por seu 
empenho em transformar 
a educação da capital, em 
possibilitar uma efetiva 
mudança e salto de quali-
dade”, destaca Bessa.

O vereador Anselmo 
Pereira falou sobre a ale-
gria de ver toda a rede de 
ensino ser contemplada 
com a entrega de unifor-
mes completos.

“O uniforme iguala as 
crianças, independen-
temente da condição fi-
nanceira de cada família”, 
observa o vereador, ao res-
saltar que a importância 
dessa iniciativa é sentida 
principalmente por quem 
já presenciou a situação 
de uma criança não ter um 
tênis para ir à escola.
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Prefeito Rogério Cruz apresenta uniformes que serão 
distribuídos a 110 mil estudantes: evento marca a reabertura 
do Cmei Vila Areião, que ganhou novo espaço e teve 
capacidade de atendimento ampliada de 49 para 100 vagas 

Todos alunos da rede municipal de ensino 
receberão vestimentas. reaberta, unidade 
de ensino tem capacidade de atendimento 
ampliada de 49 para 100 vagas
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cÃo VEio
Para celebrar todos os bons momentos e o sucesso 

em solo goiano, o Cão Veio preparou uma noite 
especial para convidados no dia 07 de abril (quinta-

feira), e promete grandes surpresas.  Como de 
costume na casa, os convidados encontrarão muita 

música boa, comida de qualidade e, de quebra, a 
Cervejaria biomma aproveitará a noite para lançar 

em primeira mão, o sabor blond ale com Goiaba, 
novidade super aguardada pelos cervejeiros.  O 

gastrobar que caiu no gosto do goianiense tem menu 
assinado pelo chef Henrique Fogaça, e nele os clientes 

encontrarão um menu especializado em carnes 
nobres, burgers, petiscos, drinks e cervejas especiais.

PassEio PElo Pantanal
Com estreia da novela Pantanal, a curiosidade sobre 
a fauna da região aumentou. Por isso, o Passeio das 
Águas está com a exposição Passeio Pelo Pantanal, 

que traz para os visitantes parte interessante dos 
bichos que estão no Pantanal, a onça pintada, o jacaré 

e até uma cobra empalhados estão te esperando. a 
exposição é gratuita e vai até domingo, dia 3 de abril.

REstauRantE PaRis 6 
buscando atender a necessidade do seu público 

empresarial, que opta sempre por um almoço rápido 
e de bom gosto, o Paris 6 Goiânia, apostou em um 
menu executivo com entrada e prato principal no 

valor de r$ 59,90, nele os clientes encontram opções 
como: “Fettuccine au Palmeir à anitta”, “Coq-au-Vin 

à Marcelo Cerrado”, “Penne Caprese à Manu Gavassi” 
e outros. As aclamadas sobremesas não ficam de 

fora e no almoço tem 30% de desconto. a noite 
também ganhou um plus de glamour com o jantar À 

la Parisiense, com opções de entrada, prato principal 
e sobremesa por r$ 69,90, nele você encontrará 
opções como: “Carbonara à Falcão”, “risotto au 

Citron à Carol Castro” e sobremesas como “Creme 
brûlée Classique à Maria Gadu”. O marca Paris 6 foi 
idealizada pelo chef isaac azar, e é famosa por seus 

pratos com nome de celebridades, e por transformar 
personagens em experiências gastronômicas. 

lembrando que o restaurante aceita ticket 
alimentação e que em todos os horários o menu à la 

carte é servido normalmente. @paris6.goiania 

ExPosiçÃo da cPE 
O buriti Shopping recebe nesta sexta-feira e sábado, 

1 e 2 de abril, uma exposição de artigos miliares 
da Companhia de Policiamento especializado, de 

aparecida de Goiânia. durante o evento, o público 
poderá conferir de perto viaturas, armamentos e 

alguns dos instrumentos utilizados pela corporação. 
além disso, os policiais estarão no local para tirar 

todas as dúvidas dos visitantes, ampliando o 
conhecimento sobre o trabalho realizado por eles, 
que atuam diariamente em prol da comunidade. a 

exposição acontece no Piso Térreo, em frente à C&a, 
com horário de funcionamento das 10h às 22h.

The Sun Party -  O dj e Cantor 
Pedro Sampaio, (atual artista nº 1 
do brasil, com música e álbum mais 
tocados nas plataformas digitais) 
será a principal atração da 2ª edição 
do evento temático: “The Sun Party”. 
a festa acontecerá a partir das 17h 
deste sábado, dia 2 de abril, no Palácio 
Monte líbano (com vista panorâmica 
de toda Goiânia). Os últimos ingressos 
estão disponíveis no Site  https://www.
ticketou.com/the-sun, na Flávio´s 
Calçados e Garibaldi bar & restaurante. 
a organização é dos empresários Íris 
Júnior, lucas Jayme (lukka), rafael de 
Paula, lucas bueno, rafael Carvalho e 
Thiago borges. Mais informações em @
thesunparty

“Gostinho do Meu País”, 
campanha criada por Kuat em 2021, falando 
sobre as regionalidades brasileiras, convidou 
o rapper djonga, e sua avó, dona Maria, 
para participar de uma websérie “Meu País 
Mineiridade”, onde conteúdos que retratavam 
as duas gerações através de cultura, culinária 
típica e costumes regionais. agora, Kuat 
comemora a continuação da campanha com 
“Meu País Cozinha de Vó”, uma webserie de 
três episódios que mantém dona Maria no 
elenco, desta vez como apresentadora de 
conteúdos que ensinam receitas regionais, 
como forma de unir a marca e o público 
e, assim, celebrar a importância da 
regionalidade  através de pratos especiais.

Posse da Diretoria - O dermatologista rogério 
ranulfo participou, ontem (31/3), da posse da 
diretoria da Federação Goiás Convention & 
Visitors bureau (Goiânia Convention) triênio 
2022-2024. Na ocasião também participou como 
convidado do talk show “Turismo de Negócios em 
Goiás”. ranulfo representarou a classe médica e 
expôs a expectativa das entidades com relação à 
volta dos eventos presenciais.

Casa & Coisas Decora - a empresária emilia Motta, 
à frente da loja Casa & Coisas decora, anunciou sua 
mudança de endereço para o Setor bueno, com 
inauguração oficial programada para dia 05 de 
abril (terça-feira) às 17h. Na loja você encontrará 
qualquer item necessário para montagem de sua 
casa, empresa e ambientes com muita elegância 
e sofisticação, além de mobiliário, que estarão 
expostos na loja que conta com mais de 1000m2.
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programa mães de goiás

Gracinha Caiado completa entrega
dos cartões nos 246 municípios

a presidente de honra 
da Organização das 
Voluntárias de Goiás 

(OVG) e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, realizou na 
manhã desta quinta-feira 
(31) a entrega de cartões do 
programa Mães de Goiás e 
outros benefícios sociais em 
Turvânia, cidade a 90 km de 
Goiânia. O evento marca o 
fim da distribuição dos car-
tões do programa de trans-
ferência de renda em todos 
os 246 municípios goianos, 
que ainda segue para mães 
de quatro regiões da capital.

O programa Mães de 

Goiás concede renda men-
sal de R$ 250 para mães 
com filhos de 0 a 6 anos de 
idade e em situação de vul-
nerabilidade social. Durante 
o evento, a primeira-dama 
reforçou a importância da 
iniciativa, não apenas no 
campo social, mas também 
econômico. “Nossa intenção 
é ajudar quem mais preci-
sa em cada canto do Esta-
do, mas também gerar ren-
da e circulação de dinheiro 
dentro de cada município. 
Por isso, a determinação 
do governador é para que 
estabelecimentos locais 
sejam credenciados. As-
sim, o dinheiro permanece 

aqui!”, afirmou.
As equipes do Gabine-

te de Políticas Sociais e 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social percorrem 
todo o Estado desde se-
tembro de 2021, entre-
gando o benefício que 
já beneficia milhares de 
mães nos 246 municípios 
goianos. O valor é pago 
por transferência de ren-
da direta e utiliza como 
base de dados o Cadastro 
Único do Governo Fede-
ral (CadÚnico).

O programa tem como 

objetivo garantir segurança 
alimentar, oferecer quali-
dade de vida e assegurar a 
permanência das crianças 
nas escolas, além de incre-
mentar a economia local. 
As mães que não retiraram 
seus cartões durante os 
eventos realizados nos mu-
nicípios onde residem, po-
dem agendar a retirada pelo 
número (62) 98306-0145.

Durante discurso, Gra-
cinha fez questão de frisar 
às mães presentes sobre o 
impacto do benefício social 
na vida das crianças, logo na 

primeira infância, “idade em 
que ainda não há a proteção 
social da escola, de alimen-
tação, de um lugar para a 
mãe deixar seu filho en-
quanto está no trabalho”. “É 
assim que Ronaldo Caiado 
governa, fazendo com que 
a vida de todos possa me-
lhorar. Ele governa para que 
vocês, as mães de Goiás, te-
nham apoio para cuidarem 
de seus filhos”, completou.

O evento em Turvânia 
também contou com a en-
trega de 15 kits do progra-
ma Aprendiz do Futuro a 

estudantes selecionados 
pelo Estado para atuar em 
órgãos da administração. 
Além de bolsa no valor de 
R$ 516,66, os jovens rece-
bem uniformes, crachás, o 
cartão do vale-alimenta-
ção e também um tablet, 
com acesso à internet, que 
é utilizado para atividades 
e cursos on-line.

Presente no evento desta 
quinta, o titular da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social, Wellington Matos, 
destacou a importância da 
iniciativa. “Hoje, estamos 
aqui para entregar os kits 
dos aprendizes do futuro, 
para esses jovens que irão 
aprender, terão um salário e 
ainda um vale-alimentação. 
Isso vai ser muito importan-
te. Ao completar 18 anos, es-
ses meninos estarão pron-
tos para entrar no mercado 
de trabalho”, ponderou.

A população turvaniense 
ainda contou com serviços 
diversos, como emissão de 
identidade, Passaporte do 
Idoso e Carteira do Autista, 
Passe Livre da Pessoa com 
Deficiência e Registro Ci-
vil. A OVG também marcou 
presença na solenidade e 
entregou cerca de 50 dona-
tivos à comunidade.

Governo de Goiás e OVG também 
realizaram entrega de benefícios 
sociais e 15 kits do programa 
aprendiz do Futuro a estudantes 
selecionados para atuar em órgãos 
da administração. Prefeito Fausto 
Mariano ainda anunciou duas 
grandes obras na cidade com 
recursos do Tesouro estadual
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Primeira-dama participa de evento em Turvânia que marca fim da distribuição dos cartões do Mães de Goiás

segurança pública

Governo lança Sistema Nacional de Análise Balística

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Segurança Públi-
ca (SSP-GO), lançou, nesta 
quarta-feira (30), o Sistema 
Nacional de Análise Ba-
lística (Sinab), que funcio-
nará no Estado no âmbito 
da Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica 
(SPTC). A solenidade, reali-
zada no auditório da SPTC, 
no setor Cidade Jardim, em 
Goiânia, marcou ainda a 
entrega de diversos equi-
pamentos à corporação.

O Sinab é um dos proje-
tos prioritários do Ministé-

rio da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP) no comba-
te à criminalidade, criado 
por meio do Decreto nº 
10.711, publicado em 04 
de junho de 2021 no Di-
ário Oficial da União. O 
sistema irá fornecer infor-
mações estratégicas para 
auxiliar investigações e 
correlacionar crimes com 
armas de fogo em todo o 
país, com a criação tam-
bém do Banco Nacional de 
Perfis Balísticos.

“Os projéteis são lança-
dos no banco e a partir daí, 
o sistema aponta quais pro-

váveis projéteis podem ter 
saído da mesma arma. Se 
já houver a investigação do 
dono dessa arma, cruzam-
-se as informações, é gerado 
um relatório de inteligência 
e a partir daí segue a apu-
ração”, explicou o titular da 
SSPGO, Rodney Miranda.

Goiás é o quinto estado 
a receber o projeto. Além 
das operações na Polícia 
Técnico-Científica goiana, 
o sistema já está em fun-

cionamento nas institui-
ções estaduais do Pará, Es-
pírito Santo, Pernambuco e 
Paraná. Segundo o secre-
tário adjunto da Secreta-
ria Nacional de Segurança 
Pública, Coronel BM Jurue-
bi de Oliveira Junior, a pre-
visão é de que, até o fim do 
ano, todas as unidades da 
federação passem a contar 
com a tecnologia.

“Com o investimento, 
será possível modernizar a 

segurança pública de todo 
o nosso Brasil, destinando 
ferramenta tecnológica 
capaz de aumentar a ca-
pacidade de elucidação de 
crimes cometidos com o 
uso de armas de fogo, em 
especial homicídios, femi-
nicídios, latrocínios [roubo 
seguido de morte], roubos 
a bancos e crimes come-
tidos pelas organizações 
criminosas na modalidade 
‘Novo Cangaço’”, disse.

O superintendente de 
Polícia Técnico-Científica, 
Marcos Egberto Brasil de 
Melo destacou a importân-
cia do trabalho integrado e 
do investimento contínuo 
em segurança pública. “Essa 
é uma conclusão fácil de 
chegar: investimento em 
tecnologia, ciência, dentro 
do combate ao crime, e in-
teligência é o que vai fazer 
os resultados dessa dimi-
nuição sustentável da cri-
minalidade”, pontuou. “Agra-

deço a todos os colegas, já 
que, sem essa integração, 
nós não teríamos os resul-
tados que estamos tendo 
no Brasil e, principalmente, 
em Goiás.”, completou.

Novos 
equipamentos

Além do lançamento 
do Sistema Nacional de 
Análise Balística, foram 
ainda entregues diversos 
equipamentos à Polícia 
Técnico-Científica de Goi-
ás. Entre os itens entre-
gues, trenas-laser, compu-
tadores, maletas de local 
de crime, lanternas táticas, 
maletas de papiloscopia, 
câmara de cianocrilato 
(para revelação de im-
pressões digitais), cones 
e guarda-chuvas. Os ma-
teriais foram adquiridos 
com recursos da Senasp, 
Emendas Parlamentares e 
do Fundo a Fundo.
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Sistema Nacional de Análise Balística, foram ainda entregues 
diversos equipamentos à Polícia Técnico-Científica de Goiás

Goiás é o quinto estado a receber o 
projeto do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Tecnologia irá 
fornecer informações estratégicas para 
auxiliar investigações e correlacionar 
crimes com armas de fogo em todo o país
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dia da mentira

Conheça a história do 1º de abril

Histórias, “causos”, ba-
lelas, invencionices 
ou, simplesmente, 

mentiras. Celebradas no 
dia de hoje - 1º de abril -, 
elas foram contadas du-
rante toda a história da 
humanidade. Em excesso, 
podem indicar transtornos 
psicológicos graves, além 
de trazer sérias consequ-
ências para quem conta. 
Mas hoje, Dia da Mentira, 
Dia dos Tolos ou Dia dos 
Bobos, elas são aceitas e 
até celebradas.

A tradição de 1º de abril 
remonta à instituição do 
Calendário Gregoriano, 
que substituiu o Calendá-
rio Juliano por determina-
ção do Concílio de Trento 
(conselho ecumênico da 
Igreja Católica). O Calen-
dário Gregoriano divide o 
ano em quatro estações 
distribuídas ao longo de 
12 meses, ou 365 dias, de 
acordo com o movimento 
da Terra em relação ao Sol 
e estabelece o primeiro dia 
do ano em 1º de janeiro.

Com a instituição do 
novo calendário pelo 
papa Gregório IX, em 
1582, historiadores con-
tam que parte da popula-
ção francesa se revoltou 
contra a medida e se re-
cusou a adotar o 1º de ja-
neiro como início do ano. 
Zombados pelo resto da 
população, os resistentes 
às mudanças eram convi-
dados para festas e come-
morações inexistentes no 
1º de abril. Nascia assim a 

tradição de zombaria e de 
pregação de peças.

Há também relatos his-
tóricos que relacionam a 
data ao festival de Hilária - 
uma festa romana no perí-
odo anterior ao nascimen-
to de Cristo - que celebrava 
o equinócio de março em 
honra à deusa Cibele, a 
“Mãe dos Deuses”, uma di-
vindade que reunia aspec-
tos das deusas gregas Gaia, 
Reia e Deméter.

No Brasil, a tradição foi 
introduzida em 1828, com 
o noticiário impresso mi-
neiro “A Mentira”, que tra-
zia em sua primeira edição 
a morte de Dom Pedro I na 
capa e foi publicado justa-
mente em 1º de abril.

Mentiras 
históricas

Mas não são apenas 
as pessoas que contam 
mentiras no 1º de abril. 
Empresas entenderam o 
potencial de marketing e 
a oportunidade de enga-
jamento das “pegadinhas” 
para aumentar a visibilida-
de no mercado e passaram, 
desde o século passado, a 
participar da celebração.

Entre os mais conhe-
cidos exemplos está a 
emissora pública britâni-
ca BBC, que tradicional-
mente prega peças no 
público desde a década 
de 30. Em uma das me-
moráveis brincadeiras, a 
BBC afirmou que o go-
verno do Reino Unido 

trocaria o mecanismo de 
ponteiros do Big Ben - o 
relógio mais famoso do 
mundo e símbolo nacio-
nal - por um mostrador di-
gital. A mentira, veiculada 
em 1980, ainda prometeu 
que a primeira pessoa a 
ligar para a rádio ganha-
ria os antigos ponteiros 
do grande relógio como 
lembrança.

A ação gerou milha-
res de ligações e cartas e 
acabou causando proble-
mas à emissora, que teve 
que explicar a manobra 
durante a programação 
nas semanas seguintes.

Nos Estados Unidos, em 
1992, a National Public 
Radio (NPR), também uma 
emissora pública de comu-
nicação, veiculou entre-
vista do comediante Rich 
Little em que ele se pas-
sava pelo ex-presidente 
Richard Nixon.

No quadro, chama-
do “Conversa da Nação”, 
o personagem afirmava 
categoricamente que se 
candidataria novamente à 
Presidência naquele ano. 
O problema é que Nixon, 
figura política controversa, 
havia renunciado durante 
processo de impeachment 
em 1974 pelo envolvi-
mento no escândalo de 
Watergate, o que gerou re-
volta nos ouvintes. 

A emissora ficou com 
todas as linhas telefônicas 
congestionadas até que, 
em determinado momen-
to, foi anunciada a pegadi-
nha do Dia dos Tolos.

A Amazon, a maior loja 
online do mundo, tam-
bém celebra o Dia da 
Mentira com brincadeiras 
que, muitas vezes, con-
fundem os usuários. Em 
2015, a Amazon reverteu 
sua página principal para 

a versão de 1999 - época 
em que a internet ainda 
era rudimentar. Até des-
cobrirem a brincadeira, 
os usuários deveriam 
passar pela experiência 
de “túnel do tempo” na 
navegação do site. 

Mentiroso 
moderno

Apesar da permissão 
lúdica no dia 1º de abril, 
a mentira pode se tornar 
hábito e degradar rela-
ções sociais. Em tempos 
de ampla difusão de con-
teúdos na internet, uma 
mentira pode ser consi-
derada até mesmo fake 
news - notícias falsas ou 
com dados manipulados 
deliberadamente para 
enganar ou enviesar as 
conclusões do leitor - e 
ser punida legalmente.

Para o psiquiatra Ilton 

Castro, existem diferentes 
níveis de mentira: há aque-
las que suavizam realida-
des e as que são usadas 
para usufruir benefícios 
em detrimento de outras 
pessoas. Há também a 
condição psicológica co-
nhecida como mitomania, 
definida pelo uso compul-
sivo de mentiras.

“No jogo social, é nor-
mal mentir ou omitir al-
guma coisa, mas existem 
casos considerados sérios. 
A mentira aparece como 
um hábito. O mitomaníaco 
mente e acredita no que 
diz. A fantasia vira realida-
de e ganha enredos inter-
mináveis. A mentira cres-
ce”, explicou o psiquiatra.

O uso exacerbado de 
mentiras pode indicar 
transtorno de personali-
dade e fragilidades psico-
lógicas que necessitam ser 
trabalhadas, acrescentou.

Comemorado mundialmente, dia dos 
Tolos tem tradição de pegadinhas
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Covid-19

Distrito Federal começa a aplicar 4ª dose em idosos
O governo do Distrito Fede-
ral (GDF) começa hoje (1º) 
a aplicar a quarta dose da 
vacina contra a covid-19 em 
idosos com mais de 80 anos.

De acordo com estima-

tiva da Companhia de Pla-
nejamento do Distrito Fe-
deral (Codeplan), residem 
no DF cerca de 40 mil ido-
sos com mais de 80 anos. 
O GDF recebeu 47.970 do-

ses da Pfizer para imunizar 
essa população.

A Secretaria de Saúde 
informou que já foram 
aplicadas 6 milhões de 
doses de vacina contra a 

covid-19. Isso equivale a 
89,73% da população com 
a primeira dose; 82,23% 
com a segunda; 38,70% 
com a dose de reforço.

A população total do 

DF a ser vacinada, ou seja, 
com 5 anos ou mais, é de 
2,846 milhões. Há mais de 
691 mil casos confirmados 
da doença e mais de 11 
mil óbitos até o momento.

receberá a vacina, 
a partir de hoje, 
quem tem mais 
de 80 anos
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No Brasil, a tradição foi introduzida em 1828, com o noticiário impresso mineiro “A Mentira”, que trazia 
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cerimônia

Assembleia homenageia os 85 anos do 
Atlético Goianiense em sessão especial

a cerimônia, realiza-
da no plenário Iris 
Rezende do Palácio 

Maguito Vilela, contou com 
a presença de dirigentes e 
ex-jogadores do time. Ao 
todo, 22 pessoas foram 
homenageadas no encon-
tro. A sessão teve início às 
19h30 e o primeiro a dis-
cursar foi o deputado autor 
do encontro. “Infelizmente, 
não poderíamos promover 
essa solenidade no sába-
do, dia 2 de abril, quando 
realmente comemoramos 
os 85 anos do Atlético. Mas 
encontramos, nessa opor-
tunidade, uma forma de 
reconhecer as pessoas que 
amam, lutam, trabalham e 
militam pelo nosso queri-
do Atlético”, disse Arantes. 

Na sequência, a palavra 
foi passada ao presidente 
do clube, Adson José Ba-
tista Mesa. “Agradeço essa 
homenagem tão impor-
tante. Esse reconhecimen-

to a um dos maiores clu-
bes do País me envaidece 
muito. Há quase 17 anos 
começamos um trabalho 
no Atlético, pelo qual me 
tornei apaixonado. Desde 
então trabalho todos os 
dias pensando no cresci-
mento desse clube”, disse. 

Adson disse que sempre 
acreditou na possibilidade 
do clube se tornar referên-
cia. “Graças a um trabalho 
pautado pelo idealismo 
e coragem, conseguimos 
chegar a um patamar de 
reconhecimento interna-
cional. O Atlético é impor-
tante para o esporte goia-
no e estar aqui nessa Casa, 
hoje, confirma isso.” 

O presidente do Conse-
lho Deliberativo do clube 
e ex-deputado Jovair Aran-
tes também fez uso da pa-
lavra. “Temos aqui pessoas 
que participaram do an-
tes e depois da retomada 
do Atlético. Todos com a 

mesmíssima importância. 
Tivemos momentos em 
que o clube quase desapa-
receu, chegamos ao fundo 
do poço. Mas nossa reto-
mada mostrou que tudo é 
possível quando existem 
pessoas que vão à guerra 
com vontade de vencer”, 
destacou. 

Jovair, ainda, reforçou 
que o clube está crescen-
do a partir de uma admi-
nistração enxuta e au-
ditada. “Hoje temos uma 
administração muito clara 
e ficamos muito felizes 

por estarmos aqui come-
morando esses 85 anos”, 
finalizou. 

Deputados 
Também homenagea-

dos, os deputados Bruno 
Peixoto (MDB), Helio de 
Sousa (PSDB) e Wagner 
Neto (Pros) falaram sobre 
a trajetória e paixão pelo 
clube na tribuna. “Quero 
parabenizar o deputado 
Henrique Arantes pela 
lembrança. Tive oportu-
nidade de fazer homena-
gens como essa ao nosso 

time na Câmara Municipal 
de Goiânia e também na 
Alego. Fico feliz em reen-
contrar tantos amigos”, dis-
se Bruno. 

Helio  de Sousa, por sua 
vez, disse ter uma “paixão 
familiar” pelo time. “Minha 
família chegou a Campinas 
em 1962. Eram seis ho-
mens e uma mulher, todos 
atleticanos, exceto a mu-
lher, que não gostava de 
futebol. Fico feliz em poder 
dizer aqui das agonias que 
vivemos. Compartilhamos 
momentos difíceis e é algo 

gratificante ver a que pata-
mar chegamos.“

Wagner Neto se mos-
trou honrado com a lem-
brança. “Não sei se mereço 
tanto. Sou apaixonado por 
futebol, como a maioria 
dos brasileiros, e me tornei 
atleticano com o passar 
do tempo. Vi o momento 
de reconstrução do time, a 
vinda da Série C para a B, 
da B para A. Acompanha-
mos tudo de perto, toda 
a ascensão do clube. Essa 
equipe nos orgulha por ser 
gerida de uma forma ex-

Por iniciativa do deputado Henrique 
arantes (Mdb), a assembleia 
legislativa de Goiás (alego) sediou, 
na noite dessa quinta-feira, 31, uma 
sessão especial em homenagem aos 
85 anos do atlético Clube Goianiense
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Fundado no dia 2 de abril de 1937, o Atlético é um clube de origem popular, sua fundação está ligada diretamente a uma iniciativa 
comunitária, fruto da ação de moradores e pequenos comerciantes do tradicional bairro de Campinas e da Vila Operária
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