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Inscrições vão até 29 de abril, pelo site do Centro de Seleção da 
Universidade Federal de Goiás (UFG): cs.ufg.br. Há vagas para 

setores de educação, saúde, assistência social e infraestrutura, 
em cargos de nível fundamental, médio e superior

cidadEs  |  4

1.376 vagas

Prefeitura de Goiânia abre 
inScriçõeS Para concurSo

 W
es

le
y 

Co
st

a no intErior goiano

caiado reforça 
foco em GeStão 
municiPaliSta
em encontro 
com vereadoreS 
de 18 municíPioS
política  |  3



2 sexta-feira, 8 de ABRIL de 2022política

programa itinerante

14ª edição do Alego Ativa acontece 
neste sábado, 9, em Novo Gama

o programa itinerante 
Alego Ativa, da As-
sembleia Legislati-

va de Goiás, realiza neste 
sábado, 9, a sua 14ª edição. 
O evento acontece a partir 
das 8 horas, no município 
de Novo Gama, localizado 
a 181 km da Capital, com 
estrutura montada no Co-
légio Estadual Novo Gama. 
O local está situado à Ave-
nida Perimetral, ao lado da 
Prefeitura Municipal.

Na data, serão oferta-
dos a moradores da re-
gião, em parceria com 42 
instituições parceiras, pú-
blicas e privadas, diversos 
serviços sociais gratuitos 
nas áreas jurídica, com 
emissão de documentos, 
e de saúde, com aten-
dimentos médicos em 
diversas especialidades. 
Além disso, o Alego Ativa 
oferece cursos de empre-
endedorismo e capacita-
ção, oficinas profissiona-
lizantes, cortes de cabelo, 
apresentações culturais, 
dentre outras atividades.

De iniciativa da Mesa 
Diretora da 19ª Legislatu-
ra, presidida pelo deputa-
do Lissauer Vieira (PSD), 
o Alego Ativa tem como 
intuito atender às de-
mandas imediatas da co-
munidade local e ampliar 
a representatividade do 
Parlamento goiano com a 
sociedade. “O nosso obje-
tivo com esse programa é 
estar perto dos cidadãos 
atuando de maneira con-
creta em prol da qualida-
de de vida de todos eles”, 
pontua o legislador.

A perspectiva para a 
realização do evento em 
Novo Gama é grande, em 
especial pelo fato de, em 
janeiro, a ação ter sido 
cancelada no município 
em razão de uma nova alta 
com relação aos casos de 
infecção por covid-19. “Es-
tamos com boas expecta-
tivas e bastante otimistas 
para essa segunda edição 
do Alego Ativa de 2022, 
sobretudo, porque será 
realizada em uma região 

populosa, com diversas 
demandas e que anseia 
muito por todos esses ser-
viços”, frisa Lissauer. 

Tal perspectiva é com-
partilhada pela deputada 
Lêda Borges (PSDB), re-
presentante do municí-
pio. “Nossas expectativas 
para a realização do Ale-
go Ativa em Novo Gama 
são altas. É uma região 
densa, que anseia e preci-
sa dos serviços ofertados 
pelo programa”, enfatiza. 
“Sei das necessidades 
da população da região 
e sei o quanto a ofer-
ta destes serviços, tão 
essenciais, vai ajudar 
a todos, principalmen-
te daqueles que mais 
precisam. Acredito que 
será mais uma edição 
de muito sucesso, com 
bastante participação 
da sociedade”, salienta a 
peessedebista.

Também representan-
te da região, do Entorno 
do Distrito Federal (DF), o 
deputado Wilde Cambão 
(PSD) reforça a ação mu-
nicipalista do programa: 
“O Alego Ativa promove 
uma integração impor-
tante entre o Poder Le-
gislativo, a prefeitura, a 
câmara municipal e a co-
munidade do município, 
com a realização de uma 
série de serviços para a 
população nas áreas de 
saúde, jurídica e qualifi-
cação, além de palestras, 
cursos de treinamento 
para os agentes públicos, 
atendimentos e debates. 
Agradeço, na oportunida-
de, ao nosso presidente 
da Alego, Lissauer Vieira, 
por levar este importante 
programa de apoio aos 
municípios goianos”.  

Realizado de forma 
mensal pela Diretoria de 

Assuntos Institucionais 
da Casa de Leis desde o 
ano de 2019, o Alego Ati-
va precisou ser suspen-
so, também, em março 
de 2020, em função da 
chegada da pandemia. As 
atividades, porém, foram 
retomadas em setembro 
de 2021, realizadas até o 
mês de dezembro, e con-
tinuadas em março do 
presente ano. Desde en-
tão, são seguidos proto-
colos sanitários para evi-
tar disseminação do vírus.

O diretor do departa-
mento, Gustavo Sintra, 
destaca que, mesmo com 
o atual período de baixa 
em casos de covid-19, os 
cuidados para evitar a 
propagação do vírus de-
vem ser mantidos duran-
te as realizações do pro-
grama. “Vamos continuar 
seguindo os protocolos 
de saúde. Mesmo com a 

liberação de máscaras em 
locais abertos, mantemos 
o uso do equipamento, 
além do distanciamento, 
na medida do possível, e 
a utilização do álcool em 
gel”, afirmou o dirigente. 

Idealizador e coorde-
nador da iniciativa rea-
lizada pelo Parlamento, 
Simeyzon Silveira reforça 
a constante responsabili-
dade do programa, desde 
o seu retorno após a che-
gada do vírus. “É importan-
te salientar que, em todas 
as edições, por todos os 
municípios em que pas-
samos após a retomada, 
em 2021, não tivemos 
nenhum problema rela-
cionado ao aumento do 
número de casos”, ponde-
rou. A expectativa é man-
ter, também, o êxito do 
padrão de atendimentos e 
serviços levados à popula-
ção em todas as edições.

A 14ª edição do programa itinerante 
da Assembleia Legislativa será 
realizada neste sábado, 9, a partir das 
8 horas, no município de Novo Gama. 
A comunidade local poderá contar 
com diversos serviços sociais, médicos 
e jurídicos oferecidos pelo Parlamento, 
em parceria com 42 entidades
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O Alego Ativa oferece cursos de empreendedorismo e capacitação, oficinas profissionalizantes, cortes de cabelo, apresentações culturais

aparecida de goiânia

Câmara aprova projetos que beneficiam categorias de servidores

A sessão ordinária desta 
quarta-feira, 06, foi pauta-
da pela apreciação e apro-
vação de quatro Projetos 
de Lei, de autoria da Pre-
feitura, referentes a diver-
sas categorias de servido-
res municipais. Lembrando 
que para que essas apro-
vações virem lei ainda pre-
cisa passar pela sanção do 
Prefeito Vilmar Mariano.

Durante a sessão de 
ontem, o Presidente An-
dré Fortaleza (MDB), em 
reunião com represen-
tantes das categorias, ga-
rantiu que iria tratar com 
celeridade e zelo as ma-
térias ora aprovadas.

Primeiramente, foi apro-
vado o Projeto de Lei  Com-
plementar N° 018/2021, 
que dispõe sobre o Plano 

de Cargos, Carreira e Re-
muneração dos Servido-
res da Fiscalização de 
Trânsito e Transporte do 
Município de Aparecida 
de Goiânia (SMTA).

Segundo a Prefeitura, as 
alterações têm o objetivo 
de regularizar o plano de 
carreira dos servidores da 
categoria, em função de 
distorções existentes nas 
legislações ultrapassadas 
que a regem, com intuito 
de valorização da carreira.

A matéria também tra-
ta da jornada de trabalho, 
que seria de 30 horas se-
manais ou 135 horas men-

sais; jornadas extras; das 
progressões na carreira; 
dos procedimentos ava-
liatórios dos servidores; 
da estrutura da remune-
ração; dentre outras.

Em relação ao impacto 
financeiro que a proposta 
de lei trará, o Paço Muni-
cipal ressalta que ele será 
mínimo e que não compro-
mete os índices previstos 
na Lei Complementar nº 
101/2000, que diz o gasto 
com o pessoal do Executi-
vo tem limite máximo de 
54% e do limite pruden-
cial 51,30% da receita 
corrente líquida, uma vez 

que segundo Relatório de 
Gestão Fiscal emitido no 
site do Tesouro Nacional 
a despesa total com pes-
soal do Poder Executivo 
Municipal do terceiro 
quadrimestre de 2021 foi 
de R$ 553.713.641,23, o 
que corresponde ao per-
centual de 36,88%.

Outra matéria aprova-
da que trata da carreira 
de servidores foi o Proje-
to de Lei Complementar 
nº 021/22, que institui a 
carreira dos procuradores 
do município. O objetivo 
do PL é de regularizar o 
plano de carreira, em fun-

ção de distorções exis-
tentes nas legislações 
ultrapassadas que regem 
a categoria, para fins de 
valorização da classe.

Conforme justificati-
va, o impacto anual da 
alteração é mínimo, ou 
seja, a readequação não 
compromete os índices 
previstos na Lei Com-
plementar nº 101/2000. 
Logo, mesmo com essa 
alteração, o gasto com o 
pessoal do Executivo ain-
da estará distante do limi-
te máximo de 54% e do li-
mite prudencial de 51,30% 
da receita corrente líquida.

Foram aprovados projetos que tratam da 
Guarda Civil, Procuradores, Agentes de 
Trânsito e assistência odontológica
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interior goiano

Em encontro com vereadores de 18 municípios, 
Caiado reforça foco em gestão municipalista

o governador Ronal-
do Caiado se reu-
niu, nesta quinta-

-feira (7/4), no Palácio 
das Esmeraldas, em Goi-
ânia, com vereadores de 
18 cidades. O bate-papo 
foi o oitavo da série or-
ganizada pelo Executivo 
estadual para ouvir de-
mandas de membros do 
Legislativo e prestar con-
tas da gestão.

“A experiência de vida 
é muito importante. O 
Governo de Goiás não 
vai usurpar nenhum 
centavo de qualquer 
prefeitura. Sem condi-
ções de cumprir com-
promissos anteriores, 

sofrendo, sem dormir, 
nunca adquiri ou retirei 
um centavo. Repassei 
toda a contrapartida da 
educação, da saúde, do 
transporte, da merenda 
na hora certa. Tanto pre-
feitos como as Câmaras 
de Vereadores podem 
atestar isso. Hoje tenho 
condições morais de 
sentar e conversar com 
vocês”, afirmou Caiado 
aos presentes.

O chefe do Executivo 
goiano colocou o tra-
balho conjunto como 
fator para elevar a cre-
dibilidade da gestão. “Só 
acredito em um governo 
quando ele respeita os 

demais Poderes cons-
tituídos. Chegamos até 
aqui governando em 
parceria com a Assem-
bleia Legislativa, com 
deputados, com prefei-
tos, prefeitas, vereado-
res e vereadoras. Só se 
cresce um Estado quan-
do existe espírito pú-
blico, quando a cadeira 
de um governador não 
é para fazer negócio. A 
cadeira é para defender 
7,2 milhões de goianos. 
A maneira honesta não 
pode ser da boca para 
fora. Se dá em ações diá-
rias, trabalhando 24 ho-
ras para recuperar Goiás 
e fazer com que o povo 
volte a acreditar no go-
verno”, pontuou.

“São grandes as ações 
feitas no nosso municí-
pio. Se eu for citar aqui, 
vou ficar muito tempo 
falando. Quero agrade-
cer pela inauguração 
do nosso Hospital Ma-
rília Mendonça, pelas 
50 casas com as quais 
a cidade foi contempla-
da”, disse a vereadora e 
presidente da Câmara 
Municipal de Cristianó-

polis, Fabiane Calliman. 
“Enquanto falava dos 
recursos da Educação, 
minha filha, que é alu-
na da rede estadual, 
me mandou um stories 
aprendendo na aula de 
matemática com o Chro-
mebook. Agradeço pela 
transformação nas uni-
dades escolares”, contou 
o vereador e presidente 
da Câmara de Caldazi-
nha, Marcelo Ferreira. 

Diogo Marçal Ma-
chado, parlamentar em 
Bela Vista de Goiás, ex-
pressou que acredita no 
trabalho atual da ges-
tão do Estado. “Diante 
de tantos problemas, 
seja pela pandemia, seja 
pela forma como pegou 
o Estado, ver tudo o que 
aconteceu nos traz es-
perança”, afirmou ele. 
“É uma alegria parti-
cipar deste espaço de 
diálogo e de escuta. O 
governador se demons-
tra bem participante e 
atuante junto aos mu-
nicípios”, ressaltou o 
vereador e presidente 
da Câmara de Bonfinó-
polis, Wesley Alves.

“Em 2016, em uma 
vinda para Goiânia, fui 
assaltado. Ao chegar na 
delegacia, fui informado 
que roubavam, naquela 
época, 48 carros por dia 
em Goiás. Hoje, a reali-
dade é outra”, relembrou 
o vereador por Orizona, 
João Lucas, ao mencionar 
a queda nos índices de 
criminalidade. “A credibi-
lidade do Estado é méri-
to do senhor, governador. 
Recuperou economia e 
colocou Goiás em desta-
que nacional”, salientou o 
vereador e presidente da 
Câmara de Pires do Rio, 
Denilson de Castro.

“Agradeço pelo incen-
tivo à cultura do nosso 
município. Teremos Ca-
valhadas”, celebrou o ve-
reador e presidente da 
Câmara de Santa Cruz 
de Goiás, João Campos, 
sobre as festividades 
previstas para os dias 4 
e 5 de junho. “Sem casa 
arrumada, não se faz 
nada. Este trabalho de 
arrumar Goiás, consertar 
e preparar para o futuro 
é um processo. A serie-
dade e o compromisso 

desta gestão têm de ser 
vistos”, completou o ve-
reador por São Miguel 
do Passa Quatro, Gui-
lherme Calixto.

Participaram da reu-
nião também represen-
tantes de Gameleira de 
Goiás, Goianira, Itumbia-
ra, Leopoldo de Bulhões, 
Nerópolis, Palmelo, Silvâ-
nia, Terezópolis de Goiás, 
Turvânia e Vianópolis. 
Com isso, o Governo de 
Goiás já soma 1.348 par-
lamentares ouvidos, de 
133 cidades. A previsão, 
segundo o governador 
Ronaldo Caiado, é de re-
ceber os vereadores de 
todas as 246 Câmaras 
Municipais goianas até o 
final de abril.

Estiveram ao lado do 
governador no encontro 
o deputado federal De-
legado Waldir; os depu-
tados estaduais Bruno 
Peixoto, Álvaro Guima-
rães, Francisco Olivei-
ra, Charles Bento, Cairo 
Salim, Talles Barreto, 
Amilton Filho e Wagner 
Neto; além de prefeitos 
e vice-prefeitos, entre 
outros convidados.

Pela oitava vez, chefe do executivo 
goiano recebe parlamentares no 
Palácio das esmeraldas, em Goiânia, 
e reafirma compromisso com 
parceria entre estado e municípios. 
Mais de mil representantes de 133 
municípios já foram ouvidos 

Fo
to

s: 
 W

es
le

y 
Co

st
a

 Governador Ronaldo Caiado durante encontro com vereadores de 18 municípios: mais de mil representantes de 133 cidades já foram 

“Hoje tenho condições morais de sentar e conversar com vocês”, afirmou Caiado
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Rogério Cruz assina decreto que atualiza tarifas 
do transporte por táxi, defasadas há seis anos

o prefeito Rogério Cruz 
assinou, na manhã 
desta quinta-feira 

(07/04), em evento no 6º 
andar do Paço Municipal, 
decreto que atualiza e fixa 
a tarifa do transporte indivi-
dual dos táxis na capital. De 
acordo com o texto, atuali-
zação se faz necessária em 
virtude do lapso temporal 
existente desde a última 
atualização dos valores 
até a presente data, uma 
vez que a revisão ocorreu 
em agosto de 2015.

As tarifas passam a ser 
ajustadas em 20% sobre o 
valor atual, o que atende a 
demanda das entidades de 
classe da categoria, como 
renovação de frota a cada 
dez anos, custos de manu-
tenção e combustível. O de-
creto passa a valer a partir 
da data de publicação.

A tabela passa a vigorar 
com os seguintes valores: 
R$ 4,99 por bandeirada; R$ 
3,00 por quilômetro roda-

do na Bandeira 1; R$ 3,75 
por quilômetro rodado na 
Bandeira 2; R$ 25,00 por 
hora parada; R$ 2,40 por 
volume adicional trans-
portado, assegurado ao 
usuário o transporte gra-
tuito de uma mala e dois 
volumes de mão.

Durante a solenidade, 
Rogério Cruz exaltou o 
trabalho desempenhado 
pelos taxistas na capital, 
“que requer muita respon-
sabilidade no transporte de 
pessoas”. “Por isso, me sin-
to honrado em fazer parte 
deste momento que traz 
motivação e dignidade a 
quem não rodava por fal-
ta de condições median-
te tarifas já defasadas. 
Agora, podem sair às ruas 
motivados para garantir o 
sustento”, pontuou.

Cruz destacou um ponto 
específico, que diz respeito 
ao trabalho dos taxistas no 
período noturno. “A atuali-
zação da bandeira 2, que 

é aquela válida para rodar 
à noite, justifica muitas 
acusações, inclusive, de 
que os taxistas não ro-
dam no período noturno. 
Porém, isso se dava, jus-
tamente, pela defasagem 
nessa tarifa”, observou.

O prefeito ressaltou 
que o projeto de reajuste 
foi discutido em parceria 
entre prefeitura, Câmara 
Municipal e sindicatos da 
categoria. “São pontos que 
discutimos desde o final 
do ano, com muita respon-
sabilidade, pois são profis-
sionais que não têm suas 

tarifas atualizadas há seis 
anos”, ressaltou.

Cruz salientou, ainda, o 
papel de “divulgadores de 
nossa cidade, que homens e 
mulheres taxistas têm, tan-
to no transporte de turistas 
quanto moradores”. “Em 
especial neste momento 
de retomada cultural e de 
eventos, o trabalho desem-
penhado por vocês é de 
suma importância”, disse, ao 
se reportar aos taxistas pre-
sentes no evento.

O secretário executivo 
de Mobilidade, Ciro Mei-
reles, contextualizou o ce-

nário nacional de alta nos 
preços de combustíveis, o 
que influencia na opera-
cionalização do transporte. 
“O reajuste foi alinhado 
junto às partes técnicas e 
jurídicas da secretaria, de 
forma responsável, sem 
trazer transtornos à po-
pulação”, afirmou.

Meireles lembrou, ainda, 
que os transportes por apli-
cativo já reajustaram seus 
valores; “portanto, os taxis-
tas rodavam com tarifas 
defasadas, daí a necessida-
de da atualização”. A fala foi 
corroborada pelo presiden-

te da Coopertag, Roberto 
da Paixão, que salientou a 
competitividade das novas 
tarifas. “Mesmo diante da 
atualização, temos tarifas 
similares às do transporte 
por aplicativo, o que nos 
dá mais estímulo para tra-
balhar”, observou.

O vereador Anselmo Pe-
reira reconheceu que o de-
creto, mais do que atender 
à demanda da categoria, 
“garante sua subsistência”. 
“Hoje, temos 1.961 táxis li-
cenciados; porém, cerca de 
1.100 não rodam por falta 
de condições”, ponderou.

Última atualização é de agosto de 
2015. Texto dispõe sobre valores 
por bandeirada, quilômetro rodado, 
hora parada e volume adicional 
transportado pelo passageiro
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Prefeito Rogério Cruz assina decreto que atualiza tarifas de táxi, defasadas há seis anos: “Profissionais já 
nem rodavam por falta de condições e, agora, terão motivação para sair às ruas e garantir seu sustento” 

oportunidade

Prefeitura de Goiânia abre inscrições para 
concurso com 1.376 vagas, nesta sexta-feira

Interessados em concorrer 
a uma das vagas do con-
curso da Prefeitura de Goi-
ânia podem se inscrever, 
a partir desta sexta-feira 
(08/04), pelo site do Cen-
tro de Seleções da Univer-
sidade Federal de Goiás. 
Candidatos têm até o dia 
29 de abril para escolher 
uma das áreas da educa-
ção, infraestrutura, saúde 
ou assistência social.

Ao todo, são 1.376 va-
gas para níveis fundamen-
tal, médio e superior, com 
valores da inscrição de R$ 
60, R$ 80 e R$ 120, respec-
tivamente. Salários variam 
de R$ 1.212 a R$ 3.452. 

As provas estão previstas 
para os finais de semana, 
entre os meses de maio e 
junho deste ano.

O prefeito Rogério Cruz 
ressalta a necessidade 
da contratação de novos 
servidores. “Estamos en-
tusiasmados com a possi-
bilidade de reforçar nosso 
time de colaboradores que 
busca, diariamente, garan-
tir qualidade nos serviços 
oferecidos à população”, 
destaca o prefeito.

Vagas
Na saúde, serão 211 va-

gas para médicos em dife-
rentes áreas, 69 enfermeiros, 

64 agentes comunitários de 
saúde; 58 auxiliares de saú-
de, sendo 30 para auxiliar 
de enfermagem, 18 para 
auxiliar de farmácia e 10 
para auxiliar em saúde bu-
cal; 50 agentes de combate 
às endemias, 23 dentistas 
e 133 técnicos de saúde, 
sendo 87 para técnico de 
enfermagem, 02 para téc-
nico de enfermagem do 
trabalho, 10 para técnico 
de imobilização ortopédi-
ca, 10 para técnico de ra-
diologia, 10 para técnico 
de laboratório e 04 para 
técnico em necrópsia.

Há, também, 06 vagas 
para arteterapeuta, biólogo 

(01), biomédico (05) e enfer-
meiro intensivista (01), além 
de duas para profissional de 
educação física.

Na educação, serão 194 
vagas de professor em vá-
rias disciplinas, 200 de au-
xiliar de atividades educa-
tivas e 100 de agentes de 
apoio educacional.

Na área de assistência 
social, serão 62 vagas para 
analista em assuntos so-
ciais, sendo 25 para assis-
tentes sociais, 12 para peda-
gogos e 25 para psicólogos. 
Para analista em cultura e 
desporto, serão 45 vagas 
destinadas a profissionais 
de educação física. Também 

há outras 45 oportunidades 
para educador social.

Para infraestrutura, 
nos cargos de analista em 
obras e urbanismo, são 
07 vagas para arquiteto, 

29 (engenheiro civil), 02 
(engenheiro eletricista), 
01 (tecnólogo em cons-
trução de edifícios) e 01 
(tecnólogo em constru-
ção de vias terrestres).
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Prefeitura de Goiânia abre inscrições para concurso com 
1.376 vagas, nesta sexta-feira (08/04), pelo site do Centro 
de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG): há 
vagas para setores de educação, saúde, assistência social 
e infraestrutura em cargos de nível fundamental, médio e 
superior, com salários que variam entre R$ 1.212 e R$ 3.452 

Inscrições vão até 29 de abril, pelo site do Centro de Seleção da Universidade 
Federal de Goiás (UFG): cs.ufg.br. Há vagas para setores de educação, saúde, 
assistência social e infraestrutura, em cargos de nível fundamental, médio e superior
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Megavestibular 
abril 2022

Para quem deseja iniciar uma graduação, ainda 
dá tempo de começar neste semestre. Com o 

Megavestibular da estácio é possível iniciar uma 
graduação com preços únicos. Na modalidade 

Presencial ou Semipresencial o valor é de R$ 
299/mês durante 6 meses. Já quem optar pelos 

formatos Flex e ensino digital, o valor é de apenas 
R$ 129/mês por 6 meses. em todas as modalidades 

os candidatos ainda podem garantir também até 
70% de bolsa no curso todo. Confira as condições 
e os cursos disponíveis na ação pelo regulamento 

disponível no site estacio.br.  em Goiás, as 
inscrições para as avaliações presenciais ou online 
podem ser feitas pelo WhatsApp: 62 98599-6892 

ou também pelo site. O atendimento presencial na 
Unidade, que fica no Shopping Estação Goiânia, 

ocorre de acordo com as normas de segurança 
sanitária vigentes.

veNDa De PescaDo
A Quaresma, período de tradição religiosa que 
dura 40 dias e se estende até a Páscoa, é uma 

temporada em que o brasileiro come mais 
pescados. Apenas em 2021, na rede Bretas foram 

comercializados 83 toneladas de pescado em 
suas 81 unidades em Goiás e Minas Gerais, o que 

representou 11,8% a mais que no ano anterior, 
isso é, em 2020. e a procura pelo produto é uma 

crescente este ano. e para isso a rede reforçou os 
estoques em quase 90 toneladas.

Prévia
Os empresários Paulo Humberto Guimarães e 
Rodrigo Lima, cofundadores da IN Inteligência 
Construtiva, apresentam nesta quinta-feira, 12 

de abril, às 9h, uma prévia do empreendimento  
residencial Life In Residence para profissionais do 

mercado imobiliário. eles irão mostrar detalhes 
da obra, que promete ser um dos maiores 

investimentos da região noroeste de Goiânia. 
Localizado no setor estrela dalva, o residencial 

possui cinco torres e uma área de lazer completa.

tXc
A Têxtil extra Company Ltda (TXC) recepcionou 

nas instalações de sua fábrica, no Jardim América, 
em Goiânia (GO), representantes de oito grandes 

escritórios comerciais com atuação em todo 
território nacional. No meeting, realizado no 

último dia 29, os sócios Rubens Inácio, Rafael 
Biazin e Antônio Neto, ladeados por colaboradores 

da empresa, fizeram um preview das peças 
que vão compor a coleção Primavera 2023 e 

compartilharam o planejamento comercial da 
marca para o ano. “Acho que hoje está sendo 

escrita uma das páginas mais importantes neste 
livro TXC e vocês serão protagonistas desta linda 

história”, afirmou Neto aos participantes.

Aniversário - O 
empresário e 
produtor de eventos 
Thayrone Magno 
irá comemorar seu 
aniversário, amanhã 
dia 09 de abril no San 
diego Bar, localizado 
no Marista. 
Aproveitando a 
ocasião o mesmo 
lançará um projeto 
sensacional que irá 
proporcionar um 
entretenimento 
muito charmoso para 
o público. 

Vitrine da Música - O Flamboyant 
Shopping acaba de anunciar nova 
temporada do In Concert. O projeto 
está de volta e ainda mais eclético, 
contemplando gêneros musicais 
como MPB, samba, forró, rock, pop 
rock nacional e presença de artistas 
convidados. Para a abertura do 
projeto, dia 26 de abril, o grupo 
Falamansa traz ao palco muito 
carisma e gêneros musicais que 
consagraram a banda, a exemplo 
do forró universitário e o xote. 
Reforçando a dinâmica da temporada, 
o show contará com participação especial 
da rainha do forró, elba Ramalho. 

Reserva do Vale - Ronan Naves (à esq.) e 
Roberto Naves (à dir.), sócios do empreendimento, 
acompanharam o dia movimentado do estande 
do Reserva do Vale, bairro planejado que une 
sustentabilidade, tecnologia e qualidade de vida.  

Single - A cantora, compositora e drag queen Lindy 
XOXO lançará nesta semana seu primeiro single 
“Particular Pandemônio”, que estará disponível em 
todas as plataformas digitais. 
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4° Mutirão governo de goiás

“Vamos ter 4 mil vagas de emprego, 1.300 sem 
necessidade de qualificação”, anuncia Caiado

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

(07/4), a estrutura que vai 
receber o 4º Mutirão Go-
verno de Goiás, que será 
realizado no próximo final 
de semana, dias 9 e 10 de 
abril. O evento será reali-
zado no cruzamento das 
avenidas Firenze e Cre-
mona, no Setor Abaporu, 
em Goiânia. A expectativa 
é fazer mais de 150 mil 
atendimentos, superando 
a última edição. “Isso aqui 
é portão aberto”, garantiu 
o chefe do Executivo Esta-
dual ao convidar a popula-
ção. 

“São mais de 9 mil me-
tros quadrados, onde va-
mos prestar vários serviços 
do Governo de Goiás e da 
Prefeitura de Goiânia, po-
dendo atender até cidades 
vizinhas” explicou Caiado. 
“Desde que assumi, deixa-
mos claro que o foco é o ci-
dadão e o Mutirão significa 
trazer toda estrutura do 

nosso governo, junto com 
o (prefeito) Rogério Cruz. 
São duas esferas políticas 
e administrativas implan-
tando isso”, continuou.

De acordo com o gover-
nador, um dos focos nesta 
edição é a oferta de traba-
lho. “Vamos ter 4 mil vagas 
de emprego, 1.300 sem 
necessidade de qualifica-
ção, o setor da construção 
já destinou isso a nós. Os 
outros 2.700 serão dentro 
de critérios, com avaliação, 
para direcionar de acordo 
com a aptidão do candida-
to”, frisou Caiado. 

Os visitantes também 
poderão se qualificar com 
mais de 3,7 mil vagas de 
cursos profissionalizantes 
da Secretaria de Desenvol-
vimento e Inovação (Sedi). 
“Em alguns casos e dentro 
de critérios do CadÚnico, 
quem se formar poderá re-
ceber até recurso para ini-
ciar seu próprio negócio”, 
informou o governador. 
“São ações que reprodu-

zem resultados”, reforçou.

Atendimentos
O Mutirão ainda terá a 

entrega de benefícios em 
habitação e assistência 
social, serviços de corte 
de cabelo e consultoria 
jurídica. A Agência Goia-
na de Habitação (Agehab) 
convocou mil famílias para 
entrega do cartão do Alu-
guel Social. Outras mil fo-
ram chamadas para aten-
dimentos de regularização 
fundiária, entre entrega e 

coleta de assinaturas em 
escrituras.

As ações de saúde 
contemplam consultas e 
exames oftalmológicos, 
ultrassonografia, doppler 
e ecocardiograma. Será 
possível fazer a doação 
de sangue e cadastro de 
medula óssea. A Campa-
nha Nacional de Vacina-
ção será reforçada com a 
disponibilização de imuni-
zantes contra a Influenza e 
a Covid-19.  

Na área social, o Go-

verno de Goiás entregará 
1.003 Cartões do Mães de 
Goiás e realizará a emissão 
de passaporte do idoso, 
carteira do autista, Passe 
Livre da Pessoa com Defi-
ciência e registro civil.  A 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) fará a 
doação de andadores, ben-
galas, fraldas descartáveis, 
leites especiais, cadeiras 
de rodas padrão e higiêni-
ca, colchões, enxovais para 
bebês e Mix do Bem. 

Os serviços do Vapt 

Vupt e do Expresso Totem 
estarão disponíveis à po-
pulação nos dois dias do 
evento. Nos guichês, os 
cidadãos terão acesso a 
órgãos como Detran, Sa-
neago, Economia e Ipasgo. 
Já nos totens, os usuários 
poderão resolver deman-
das como a emissão da 2ª 
via da fatura de água, so-
licitação de 1ª e 2ª via da 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), consulta 
de débitos fiscais por CPF, 
entre outros.

evento será realizado na região Leste 
de Goiânia no sábado e domingo (9 
e 10/4) em espaço de mais de 9 mil 
metros quadrados e oferece série de 
serviços ao cidadão. expectativa é 
fazer mais de 150 mil atendimentos 
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O governador Ronaldo Caiado durante vistoria a estrutura do 4° Mutirão Governo de Goiás, na região 
Leste de Goiânia: “Isso aqui é portão aberto. Desde que assumi, deixamos claro que o foco é o cidadão” 

cultura

Fica abre inscrições para filmes de temática ambiental

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Cultura (Secult), 
abre, a partir desta quinta-
-feira (7), as inscrições 
para filmes de temática 
ambiental produzidos em 
todo o mundo, que pode-
rão concorrer a 23ª edição 
do Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Am-
biental (Fica 2022). Tam-
bém estão disponíveis 
os editais de seleção de 
jurados que formarão as 
comissões de seleção e 

de premiação das mostras 
competitivas do festival.

As inscrições de filmes 
de temática ambiental 
para a mostra competiti-
va oficial, mostra goiana, 
videoclipes e Becos da 
Minha Terra (para rea-
lizadores vilaboenses), 
assim como a dos júris 
poderão ser feitas até o 
dia 25 de abril, pelo site 
do festival, no endereço 
www.fica.go.gov.br, por-
tal onde estão disponí-
veis os regulamentos.

Neste ano, o Fica traz 
o tema “Meio Ambiente 
e Saúde: Onde estamos e 

para onde vamos”, e será 
realizado de 24 maio a 5 
de junho, em uma ação 

do Governo de Goiás, via 
Secult, em coparceria com 
o Sesc Goiás e apoio da 

Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
(Semad) e da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), 
por meio das unidades 
Goiânia e Cora Coralina.

Um dos principais e 
mais importantes proje-
tos do calendário cultural 
do Estado, o Fica 2022 
chega com novidades e 
programação ampliada e 
presencial, com 13 dias 
de atrações. No roteiro 
estão mostras de filmes 
internacionais, nacionais, 
regionais e locais, mostra 
de videoclipes, feiras de 
artesanato, gastronomia 
e artes visuais, palestras, 
além de shows e apre-
sentações com artistas 
regionais e nacionais.
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23ª edição do Fica será realizada de 24 maio a 5 de junho, em formato presencial, na cidade de Goiás

Produtores e realizadores interessados 
em apresentar obras audiovisuais 
podem se inscrever a partir desta 
quinta-feira (7), pelo site do festival
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Caixa Economica libera consulta 
a saque extraordinário do FGTS
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Fies: 127 mil beneficiários já solicitaram 
renegociação de dívidas
Mais de 127 mil estu-
dantes com contratos 
inadimplentes do Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies) já acessaram 
a renegociação aberta 
pelo governo federal no 
último dia 7 de março. 
Com isso, cerca de R$ 
105 milhões em valores 
atrasados já foram pagos 
aos agentes financeiros 
do Fies (Caixa e Banco do 
Brasil) nos primeiros dias 
da renegociação. Os da-

dos estão atualizados até 
o dia 30 de março.

Segundo o Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação 
(FNDE), cerca de 10% 
dos beneficiários inadim-
plentes resolveram suas 
pendências. O prazo para 
renegociação termina no 
dia 31 de agosto. Podem 
participar da renegocia-
ção beneficiários com 
contratos do Fies firma-
dos até o final de 2017, 

que estejam na fase de 
amortização e que es-
tivessem com mais de 
90 dias de atraso no pa-
gamento das parcelas a 
contar da publicação da 
medida, em 30 de dezem-
bro do ano passado. Ao 
todo, 1,3 milhão de bene-
ficiados poderão renego-
ciar suas dívidas.

Para dívidas com mais 
de 360 dias de atraso, o 
desconto no saldo deve-
dor é de 92% para inscri-

tos no CadÚnico ou que 
tenham sido beneficiários 
do auxílio emergencial 
2021 e de 86,5% para os 
demais. Além disso, o sal-
do remanescente pode-
rá ser parcelado em até 
dez vezes. Para contratos 
com atraso no pagamen-
to entre 90 e 360 dias, a 
medida prevê parcela-
mento em até 150 vezes 
ou desconto de 12% para 
pagamento à vista, com 
isenção de juros e multas.

Como fazer
O processo de renego-

ciação é realizado de for-
ma digital. Na Caixa, deve 
ser feito no site da Caixa. 
Já no BB, pelo aplicativo 

do banco, clicando em 
‘soluções de dívidas’. Após 
o pagamento do valor da 
entrada, os beneficiários 
e seus fiadores são retira-
dos dos cadastros restriti-
vos de crédito.
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Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cerca de 
10% dos beneficiários inadimplentes resolveram suas pendências

O prazo para renegociação termina no dia 31 de agosto deste ano

informações 
podem ser 
consultadas a 
partir de hoje 
no site do banco

a Caixa disponibiliza, 
a partir desta sexta-
-feira (8), em seu site 

uma área para consulta so-
bre o saque extraordinário 
de até R$ 1 mil do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Os primei-
ros a serem beneficiados 
pela medida são os nas-

cidos em janeiro, que 
terão o recurso liberado 
no dia 20 de abril. 

O calendário do saque 
extraordinário do FGTS 
foi estabelecido de acordo 
com o mês de nascimento 
do trabalhador. Os saques 
começam em 20 de abril, 
para nascidos em janeiro, 

e vão até 15 de junho, para 
nascidos em dezembro.

Segundo a Caixa, cerca 
de R$ 30 bilhões serão 
liberados para aproxima-
damente 42 milhões de 
trabalhadores com direito 
ao saque. O dinheiro fi-
cará disponível até 15 de 
dezembro, quando voltará 

para a conta vinculada do 
FGTS.

“O valor do saque é de 
até R$ 1 mil por trabalha-
dor, considerando a soma 
dos saldos disponíveis de 
todas as suas contas do 
FGTS. O crédito do saque 
extraordinário será feito 
em Conta Poupança Social 

Digital, aberta automati-
camente pela Caixa em 
nome dos trabalhadores”, 
informa o banco.

O pagamento ocorre-
rá por meio do aplicativo 
Caixa Tem, usado para o 
pagamento de benefícios 
sociais e trabalhistas nos 
últimos anos.

O dinheiro será depo-
sitado numa conta pou-
pança digital, podendo ser 
transferido posteriormen-
te para uma conta cor-
rente por meio do celular. 
O limite é o mesmo para 
cada trabalhador, indepen-
dentemente do número de 
contas que ele tenha.
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futebol

Seleção feminina fica no 1 a 1 
com a Espanha em amistoso

o Brasil ficou no 1 a 
1 com a Espanha 
em partida amis-

tosa disputada nesta 

quinta-feira (7) no está-
dio Rico Perez, em Ali-
cante (Espanha). Este foi 
o primeiro compromisso 
da seleção brasileira na 
Data Fifa de abril.

Em uma partida movi-
mentada, a equipe da casa 
abriu o placar aos sete 
minutos de partida, em co-
brança de falta da melhor 
do mundo Alexia Putellas. 

Porém, o time coman-
dado pela técnica sueca 
Pia Sundhage conseguiu 
igualar o marcador ainda 
na etapa inicial. Aos 38 
Geyse recebeu dentro da 
área e não perdoou.

Agora as atenções do 
Brasil se voltam para a 
Hungria, equipe com a 
qual a seleção mede for-
ças na próxima terça-fei-

ra (11), a partir das 15h30 
(horário de Brasília), na 
Pinatar Arena, em San Pe-
dro de Pinatar (Espanha).

Conmebol
O Brasil conheceu 

nesta quinta-feira (7) 
os seus adversários na 
Copa América de futebol 
feminino, após a Confe-
deração Sul-Americana 

de Futebol (Conmebol) 
realizar sorteio das cha-
ves da competição dis-
putada na Colômbia.

A equipe comandada 
pela técnica sueca Pia 
Sundhage ficou no Gru-
po B, ao lado de Peru, 
Venezuela, Uruguai e 
Argentina. Já a outra 
chave conta com Co-
lômbia, Chile, Equador, 

Paraguai e Bolívia.
A competição, que terá 

início no dia 8 de julho, 
dará três vagas diretas 
para a Copa do Mundo 
de 2023, que terá como 
sede a Nova Zelândia e 
a Austrália. Além disso, 
o campeão continental 
garante classificação 
para os Jogos Olímpicos 
de 2024 (Paris).

Brasil volta a 
entrar em campo 
na terça (11) 
diante da Hungria
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misso da seleção brasileira 

na Data Fifa de abril
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