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Famílias serão beneficiadas nos próximos dias com benefícios habitacionais entregues pela Agehab
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Câmara aprova PEC que flexibiliza 
gastos na Educação em 2020 e 2021
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Partidos devem enviar lista 
de filiados até 18 de abril

Os partidos políticos de-
vem enviar à Justiça Elei-
toral até 18 de abril a lista 
atualizada de filiados. O 
prazo é mais uma forma-
lidade que deve ser cum-
prida pelas legendas que 
vão participar as eleições 

de outubro.
De acordo com o Tri-

bunal Superior Eleitoral 
(TSE), a atualização deve 
ser feita pelo Sistema de 
Filiação Partidária (Filia), 
no qual o partido inclui o 
nome do filiado, a data de 
filiação e o número do tí-
tulo de eleitor.

Para concorrer às elei-
ções de outubro, os can-
didatos deveriam ter a 
filiação deferida pelas le-

gendas até 2 de abril, seis 
meses antes do pleito.

O primeiro turno será 
realizado no dia 2 de ou-
tubro, quando os eleitores 
vão às urnas para eleger o 
presidente da República, 
governadores, senadores, 
deputados federais, esta-
duais e distritais. Eventu-
al segundo turno para a 
disputa presidencial e aos 
governos estaduais será 
em 30 de outubro.
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Atualização deve ser 
feita pelo Sistema de 
Filiação Partidária

O primeiro turno será 
realizado no dia 2 de outubro

a Câmara dos Depu-
tados aprovou on-
tem (11) a Proposta 

de Emenda à Constituição 
(PEC) 13/2021. A proposta 
impede a punição a ges-
tores municipais que não 
aplicaram os percentuais 
mínimos de gastos com 
educação em 2020 e 2021 
devido à pandemia de co-
vid-19. A proposta já havia 

passado pelo Senado e ago-
ra segue para promulgação.

A justificativa para 
aprovação da PEC é que a 
pandemia, que obrigou a 
suspensão de aulas e, ao 
mesmo tempo, o redirecio-
namento de verbas para 
a área da saúde, impediu 
prefeitos de investirem em 
educação uma porcenta-
gem mínima prevista em 

lei. Por conta da suspen-
são de aulas presenciais, 
gastos com transporte 
escolar e merenda não 
foram necessários.

Partidos de oposição 
se mostraram contrários 
à proposta. Para Glauber 
Braga (PSOL-RJ), um re-
cuo no piso constitucional, 
mesmo justificado pela 
pandemia, pode abrir uma 

brecha para novos recuos 
e consequente redução de 
investimento na educação.

Já Tiago Mitraud (Novo-
-MG) defendeu a PEC. Ele 
acredita que os congres-
sistas não podem definir 
como os gestores que es-
tão na ponta, nos estados 
e municípios, devem dire-
cionar os investimentos 
porque, segundo ele, esses 

gestores conhecem me-
lhor a realidade e as ne-
cessidades da população.

A Constituição deter-
mina que a União aplique 
em educação pelo menos 
18% e estados e municí-
pios pelo menos 25% do 
total de receitas vindas 
de impostos. Se a PEC não 
tivesse sido aprovada no 
Congresso, os gestores que 

não aplicaram o mínimo 
previsto poderiam sofrer 
penalidades cíveis ou cri-
minais, além de sanções 
administrativas. Segundo 
levantamento da Con-
sultoria do Senado, ape-
nas 280 municípios não 
cumpriram com a desti-
nação mínima, o que re-
presenta 5% do total de 
municípios do país.

Proposta 
segue para 
promulgação
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Caiado faz política, sim. Mas com discrição, menos 
ruídos, menos tapinhas nas costas e sem claques

Por Divino Olávio
Blog Notícia Pura

Diga-se qualquer coi-
sa sobre o governa-
dor Ronaldo Caiado 

(UB), menos que ele não 
faz política, como acha-
vam alguns até um mês 
atrás. Faz, do seu jeito mas 
faz. Ao seu estilo, e estilo 
é pessoal, cada um tem 
o seu. O estilo Caiado de 
fazer política é um pouco 
diferente de outros com 
os quais os goianos esta-
vam acostumados. É  mais 

comedido, mais discreto e 
menos ruidoso nas de-
clarações, por exemplo. 
Principalmente durante 
o andamento de articu-
lações. Caiado, às vezes, 
passa a impressão de ser 
um pouco tímido.

Caiado abraça menos, 
distribui menos tapinhas 
nas costas. Fala somente o 
essencial nas abordagens 
de assuntos conclusos e 
não manda claques para 
aplaudi-lo de forma dife-
renciada nos eventos em 
que comparece. Costuma 
chegar em velórios acom-
panhado apenas do mo-
torista. Neste item então… 

como ele é diferente.  Ao 
contrário de muitos polí-
ticos que gostam de pu-
blicar notinhas sem mui-
ta relevância nos jornais. 
Caiado não é adepto desta 
prática, a não ser quando a 
informação seja realmente 
de interesse público. Quem 
escreve coluna sabe como 
isso funciona. Caiado não 
faz política em páginas 
de jornais. Raramente 
ele faz declaração sobre 
o andamento de acordos 
políticos antes que todas 
as tratativas tenham sido 
concluídas, o que não sig-
nifica receio de insucesso 
mas por prudência.

O governador Caiado 
obteve vitórias políticas 
importantes nestes três 
anos e três meses de man-
dato. Veja alguns exem-
plos: a articulação de-
senvolvida junto ao MDB 
com o ex-governador Iris 
Rezende, que resultou na 
aliança histórica sua com 
este partido em Goiás, em 
que o presidente estadu-
al da sigla, Daniel Vilela, 
será o vice na sua chapa. 
Ou a aliança com outros 
partidos em torno da sua 
candidatura à reeleição. 
Todas as evidências indi-
cam que deverão sobrar 
poucos partidos fora 

dessa aliança.
Até agora só os parti-

dos de esquerda, o Patrio-
ta e os nanicos PSC, DC e 
PMN, que não têm direito 
a fundo partidário e nem 
a tempo de TV para pro-
paganda eleitoral, se con-
siderar o atual estágio de 
entendimento com o PP e 
o Republicanos.

Olhe para a condução 
do processo que levou ao 
enquadramento de Goiás 
no Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), do Ministério 
da Economia, que ampliou 
o prazo para pagamento e 
reduziu os gastos com o 
serviço da dívida.

Diante da tentativa de 
enrolação por parte do Mi-
nistério da Economia, em 
aprovar o enquadramento 
do estado no RRF, Caiado 
recorreu ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), onde 
também obteve os votos 
favoráveis dos 11 minis-
tros da Corte, outro fato 
inédito na história goiana. 
Graças a essa vitória, Goiás 
ganhou folga de caixa para 
para fazer investimentos 
em áreas fortemente de-
mandadas pela população.

Alteração 
de projeto

A aliança que está se 
formando em torno da 
reeleição do governador 
Ronaldo Caiado também 
é a maior já construída em 
Goiás, nos nestes últimos 
60 anos. Não é provável a 
possibilidade de que o pré-

-candidato Gustavo Men-
danha também apoie a 
candidatura, como chegou 
a ser especulado numa 
prestigiada coluna política. 
Porém, não se deve dizer o 
mesmo em relação a uma 
alteração de projeto.

Não é duvidável que na 
hipótese de não conseguir 
vitaminar sua candidatu-
ra com o apoio de outros 
partidos, no transcorrer 
dos próximos quatro me-
ses, Mendanha faça opção 
por disputar uma cadeira 
na Câmara Federa,l ou As-
sembleia Legislativa. Sim, 
por que não? Se o político 
estiver realmente determi-
nado a azucrinar a paciên-
cia do governador Ronaldo 
Caiado pelos próximos 
quatro anos, Mendanha 
chegue à conclusão que 
o melhor lugar para ele 
atingir seu objetivo seja a 
tribuna da Alego.

Claro que essa mudan-
ça de rota seria na hipóte-
se de o aparecidense não 
conseguir encorpar a sua 
candidatura, ao ponto de 
torná-la competitiva, até 
a época das convenções – 
entre 20 de julho e 5 de 
agosto. Mas, naturalmente 
que com a habilidade polí-
tica, Mendanha pode estar 
acreditando que as coisas 
vão mudar, para melhor, 
na sua candidatura. Ele 
deve ter estratégias bem 
guardadas em algum 
baú que os goianos ain-
da não conhecem, para 
ser colocadas em prática 
qualquer dia desse.   

Até poucas 
semanas atrás, 
Caiado era visto 
por alguns como 
um governador 
que não fazia 
política, mas 
pelo resultado 
alcançado na 
mobilização de 
partidos em 
apoio à sua 
candidatura, ficou 
claro que a crítica 
não corresponde 
com a a realidade
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A aliança que está se formando em torno da reeleição de Caiado também é a maior já construída em Goiás
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Projetos parlamentares e da Defensoria 
Pública são destaques desta terça-feira

A Assembleia Legislativa 
realiza, nesta terça-feira, 
12, a primeira sessão de-
liberativa da semana. Na 
Ordem do Dia constam, 
para a apreciação do Ple-
nário, 118 matérias que 

contemplam iniciativas 
parlamentares, da Defen-
soria Pública do Estado 
de Goiás (DPE-GO) e do 
Poder Executivo. A sessão, 
com início às 15 horas, 
será realizada pelo siste-

ma híbrido, com parte dos 
parlamentares no plená-
rio do Palácio Maguito 
Vilela, e parte de suas 
residências ou escritórios, 
de forma remota. 

Para a reunião, a pauta 
traz nove projetos de lei 
de iniciativa parlamentar 
para votação definitiva, 
85 em fase de primeira 
apreciação e 21 pareceres 
favoráveis aprovados pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ). De 
autoria da DPE-GO, a pauta 

contém um projeto de lei 
em fase definitiva. Há, tam-
bém, em apreciação única, 
apresentação à Câmara 
dos Deputados de uma 
Proposta de Emenda à 
Constituição Federal (PEC), 
e uma indicação de nome 
para compor o Conselho 
Estadual de Educação. 

Além destas matérias 
já constantes da pauta, 
o Plenário deve receber 
também outras quatro 
proposituras que foram 
apreciadas na Comissão 

Mista no final do expe-
diente na quinta-feira, 7. As 
referidas matérias tratam 
da instituição de progra-
mas de Educação, de au-
xílio-alimentação e ajudas 
de custo em alguns órgãos 
públicos estaduais. 

Reajuste 
Dentre os projetos que 

serão submetidos à vota-
ção definitiva, destaca-se 
o de nº 1108/22, originá-
rio da DPE-GO, que con-
cede reajuste de 6,91% 

aos valores atuais dos 
subsídios dos cargos de 
Defensor Público do Esta-
do de Goiás. 

Enviado à Alego pelo 
defensor público-geral, 
Domilson Rabelo da Silva 
Júnior, o texto contempla 
um estudo de impacto or-
çamentário-financeiro. De 
acordo com o documento, 
a medida implica impac-
to de R$ 3.239.086,95 
para o presente ano; R$ 
4.678.816,45 para 2023 e 
igual valor para 2024. 

Os deputados estaduais realizam sessão 
ordinária híbrida na tarde desta terça-feira, 
12, com 118 matérias que contemplam 
iniciativas parlamentares, da defensoria 
Pública de Goiás e do Poder executivo
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Rogério Cuz credita mais de R$ 2,5 milhões para 
8,6 mil beneficiárias do Renda Família Mais Mulher

a Prefeitura de Goi-
ânia creditou, nes-
ta segunda-feira 

(11/04), mais de R$ 2,5 
milhões para as benefici-
árias do Renda Família + 
Mulher. Valor corresponde 
à sexta e última parcela da 
primeira etapa, e à terceira 
parcela da segunda etapa 
do programa, e contempla 
8,6 mil mulheres.

Cada beneficiária re-
cebe R$ 1,8 mil, divididos 
em parcelas de R$300,00, 
durante seis meses. Va-
lor é usado para compra 
de itens de alimentação 

e higiene. “Transferência 
de renda é essencial para 
auxiliar mulheres em si-
tuação de vulnerabilida-
de, e que sustentam suas 
famílias”, afirma o prefeito 
Rogério Cruz. “Não se trata 
de caridade, mas da pro-
moção de justiça social e 
dignidade a quem foi dire-
tamente afetada pela pan-
demia”, observa.

A secretária municipal 
de Políticas para as Mulhe-
res, Tatiana Lemos, destaca 
que o Renda Família + Mu-
lher é o maior programa 
de transferência de renda 

já realizado pelo municí-
pio. Segundo ela, são mais 
de R$ 23 milhões investi-
dos pela gestão, e que aju-
dam na sobrevivência de 
milhares de famílias. “Um 
de nossos pilares é o bem-
-estar dessas mulheres e 
suas famílias”, destaca.

As inscrições para o 
programa se encerraram 
no dia 31 de março. Até 
agora, foram duas entre-
gas de cartões às mulhe-
res aprovadas na primeira 
e segunda etapas, reali-
zadas nos meses de de-
zembro do ano passado e 

fevereiro deste ano.
Quem foi aprovada, mas 

por algum motivo não pe-
gou seu cartão, pode fazê-lo 
na sede da Secretaria, loca-
lizada na Rua 74, número 
423, Setor Central, das 9h às 
16h. A lista com os nomes 
das aprovadas nas duas 
primeiras etapas está dispo-
nível no site: https://www.
goiania.go.gov.br/renda-
-familia-mais-mulher/.

Já as aprovadas na ter-
ceira etapa, receberão seus 
cartões no mês de abril em 
mutirões que serão organi-
zados em todas as regiões 

da capital. O cronograma 
das entregas será divulga-
do nesta semana.

Renda Família +Mulher
O Renda Família +Mu-

lher é o primeiro auxílio 
financeiro destinado ex-
clusivamente a mulheres 
que residem em Goiânia 
e estejam em situação de 
vulnerabilidade social de-
vido à pandemia de Co-
vid-19. O benefício é pago 
a mulheres enquadradas 
em, pelo menos, uma das 
seguintes situações:  Per-
deram o emprego e renda;

Trabalhadoras infor-
mais, autônomas e mi-
c r o e m p r e e n d e d o r a s 
individuais;  Mulheres re-
cém-saídas de abrigamen-
tos; Mulheres com medi-
das protetivas em situação 
de abrigamento;  Mães 
solo (inteiramente res-
ponsáveis pela criação dos 
filhos, sem ajuda do pai, a 
partir de 16 anos de ida-
de); Informações adicio-
nais são disponibilizadas 
pelo site oficial da Prefei-
tura de Goiânia e no perfil 
da SMPM no Instagram: @
secretaria_mulher.

São creditadas última parcela 
da primeira etapa, e terceira da 
segunda etapa do programa. Cada 
contemplada recebe R$ 1,8 mil, 
divididos em parcelas de R$ 300, 
durante seis meses. Valor é usado 
para compra de itens de alimentação 
e higiene. “Transferência de renda é 
essencial para auxiliar mulheres em 
situação de vulnerabilidade, e que 
sustentam suas famílias”, afirma 
prefeito Rogério Cruz
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O prefeito Rogério Cruz e beneficiadas pelo programa Renda Família +Mulher com os cartões distribuídos em entregas 
nos meses de outubro e fevereiro: nesta segunda-feira (11/04), Prefeitura de Goiânia credita mais de R$ 2,5 milhões 
correspondentes à última parcela da primeira etapa, e à terceira da segunda etapa do programa

cultura

Prefeitura de Goiânia promove exposição Via Sacra, com 
obras sobre caminho de Jesus, no Museu Frei Confaloni

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura (Se-
cult), abre, nesta quarta-
-feira (13/04), no Museu 
Frei Confaloni, na Antiga 
Estação Ferroviária, a ex-
posição Via Sacra. Obras 
ficarão expostas de 14 de 
abril a 14 de maio. Na noite 
de abertura da exposição, 
dois livros serão autogra-
fados por seus respectivos 
autores: PX Silveira, com 
“Frei Confaloni – Via Sacra”, 
e César Garcia, com “Confa-
loni no Presente”.

Peças integram o acer-
vo do artista César Garcia. 
São 14 obras produzidas 
pelo próprio Frei Confalo-
ni, ainda na Itália, em 1965, 
que rememoram o cami-
nho percorrido por Jesus 
em sua Vida, Paixão, Morte 
e Ressurreição. “É motivo 
de orgulho receber obras 
do renomado artista Frei 
Confaloni, no museu que 
leva seu nome”, afirma o 
prefeito Rogério Cruz.

Neste mês, são celebra-
das 57 Páscoas desde que o 
conjunto de obras foi ideali-

zado. O secretário municipal 
de Cultura, Zander Fábio, 
descreve a exposição como 
“obras belas, de grande peso 
artístico e representativida-
de religiosa que proporcio-
nam reflexão, além do reco-
nhecimento à arte”.

Na década de 1960, a 
exposição foi encomenda-

da à Igreja do Convento de 
Fiesole e, após passar pelo 
Convento de São Marcos, 
em Florença, chegou ao 
Brasil, em 1986. Peças com-
põem o único conjunto de 
obras com óleo sobre tela 
pintado por Frei Confaloni.

As obras foram pintadas 
em curto espaço de tempo, 

por ocasião de uma das 
viagens do Frei à sua terra 
natal. Imagens apresen-
tam carga expressionista 
incomum, que incorporam 
figuras e fundos no mesmo 
ambiente pictórico.

A sequência das obras 
começa com Jesus no pre-
tório de Pôncio Pilatos, que 
lava suas mãos, e termina 
na tela na qual Jesus é de-
licadamente acolhido no 
colo de Maria. Outro con-
junto, também de autoria 
de Frei Confaloni, mas em 
afresco, é composto pelos 
15 Mistérios do Rosário e 
está em exposição na Ci-
dade de Goiás.

Frei Nazareno Confa-
loni foi pintor, muralista, 
desenhista e professor, 
considerado marco zero 
da modernidade artística 

goiana, além de uma das 
principais referências da 
arte no Estado de Goiás.

Ordenado aos 22 anos, 
estudou na Academia de 
Belas Artes de Florença, 
paralelamente à forma-
ção religiosa. Em 1950, 
pintou 15 afrescos, deno-
minados Os Mistérios do 
Rosário, a convite do bis-
po Cândido Penzo.

Mudou-se para Goiâ-
nia em 1952, onde, além 
da atividade religiosa, 
dedicou-se à pintura de 
temática social, utilizando-
-se da figura humana e da 
paisagem cerratense. Foi 
nomeado primeiro vigário 
da Paróquia de São Ju-
das Tadeu e, ao longo dos 
anos, foi responsável pelos 
projetos de construção da 
Igreja São Judas Tadeu.
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Museu Frei Confaloni, na Antiga Estação Ferroviária, abre, nesta 
quarta-feira (13/04), exposição Via Sacra, com 14 obras que remontam 
a trajetória de Jesus Cristo em sua Vida, Paixão, Morte e Ressurreição: 
obras ficam expostas de 14/04 a 14/05, no museu, de forma gratuita 

Mostra tem 14 obras de Frei Confaloni, 
produzidas na Itália em 1965, que 
rememoram caminho percorrido por Jesus 
em sua Vida, Paixão, Morte e Ressurreição
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saNTa FaRRa
A melhor vibe do feriado da semana 
santa está chegando! O Santa Farra 

vem com tudo para animar o seu 
final de semana na cidade das águas 

quentes. A 1ª edição será realizada 
no dia 16 de abril, no Vivalley 

Beach Club, em Caldas Novas, com 
atrações imperdíveis.

Os responsáveis por animar a 
galera, será o cantor Israel Novaes, 

a dupla sertaneja Yuri e Tiago, os 
djs douth, Baile do Mário e outros 

djs Residentes. O evento será 
100% open bar.

Para o evento são esperadas mais 
de 2 mil pessoas, e as vendas dos 

ingressos já estão abertas para 
o público nas áres de frontStage, 

lounges e ingressos avulsos. Os 
ingressos estão disponíveis no www.
vemprasantafarra.com.br e também 

para mais informações é só acessar 
o perfil oficial do Instagram @

vemprasantafarra.  

DescoNTo
A fragrância marcante e já tão querida 

de Lily do Boticário ganhou uma 
versão mais fresca, perfeita para o dia 

a dia. Primeiro desodorante colônia da 
linha, L’eau de Lily tem um toque de 

leveza devido a sua assinatura floral, 
o resultado é um produto feminino 
e radiante. A fragrância, que possui 

preço acessível, conta com desconto 
de 20% nas lojas até dia 17 de abril.

KiTs De eNXoVal
O Serviço Social do Hospital 

estadual e Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes (HeMNSL) 

recebeu, na sexta-feira (08/04), 
a doação de 15 kits de enxoval de 

voluntárias da comunidade.
Cada kit é composto por conjuntinhos 

de camisetas, casaquinhos, 
macacões, calças, cueiros, luvas, 

meias, sapatinhos, toalha, lenços 
umedecidos, fraldas, sabonete e 

pomada para assaduras, além de 
produtos de higiene bucal para as 

mamães. Com foco na humanização, 
segurança e conforto para as mamães 

e seus bebês, essas doações vão 
contribuir para ajudar muitas 

famílias que se encontram em 
situação de vulnerabilidade, visto 
que a unidade recebe um grande 

número de mulheres carentes.

Esporte e saúde - 
O empresário e 
proprietário do Manakai 
Sport & Lifestyle, Felipe 
Fernandes esteve em 
reunião com o Secretário 
Municipal de esportes, 
Álvaro Alexandre e com 
o Secretário Municipal 
de Planejamento e 
Urbanismo, Valfran 
de Sousa. A pauta da 
reunião foi a pleiteação 
de uma área destinada 
para a prática de 
esportes de areia e para 
a execução de ações 
sociais no local. 

Agrogay- Quem é Odorico 
Reis, o influenciador que está 
quebrando estereótipos?
Psicólogo de formação, foi 
professor, chegando a se eleger 
vereador, e foi o presidente da 
câmara mais jovem da história 
da sua cidade natal, Buriti 
Alegre. Aos 30 anos Odorico 
Reis tem muita história pra 
contar. e na internet está 
ganhando cada dia mais 
seguidores que parecem gostar 
de toda a sua caminhada e 
tem ganhado voz, com seu 
personagem Agrogay. 

Chamas da maldade - empresário e escritor Geraldo Rocha 
lançará mais uma obra em Goiânia.  A noite de autógrafos 
será realizada no próximo dia 13 de abril. A obra “Chamas da 
Maldade” fará parte das outras do autor que serão expostas na 
26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Projeto Upload - A jornalista Stéphanie Fleury, 
lançou no último domingo (10) o projeto upload que 
vai ao ar na emissora CNN. 
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Água Fria, Formosa e valparaíso

Interior de Goiás recebe moradias 
e cartões do Programa Aluguel Social

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

bitação (Agehab), realiza 
agenda de entrega de be-
nefícios habitacionais em 
três municípios do Entorno 
do Distrito Federal nesta 
semana. Nesta segunda-
-feira (11) foram entregues 
62 casas do Residencial 
Morada dos Sonhos em 
Água Fria, no próprio re-
sidencial. Em Formosa, os 
beneficiários do programa 
Pra Ter Onde Morar – Alu-
guel Social foram convo-
cados para buscar 500 car-
tões para receber o auxílio.

Na terça-feira (12), será 
a vez de Valparaíso rece-
ber as equipes da Agehab 
para duas importantes en-
tregas. Foram 500 famílias 
convocadas para receber o 
benefício.  A entrega está 
prevista para se iniciar às 
10 horas, na Escola Mu-
nicipal Céu Azul da cida-

de. Também na cidade, a 
Agehab entrega 288 uni-
dades habitacionais dos 
Residenciais Monte Sião 
IV e V e Golden Park X. A 
solenidade será no Resi-
dencial Monte Sião IV, a 
partir das 11h30.

O presidente da Agehab, 
Pedro Sales, destaca que 
os municípios do Entorno 
do Distrito Federal, que 
registram números signi-
ficativos no déficit habita-
cional goiano, têm recebi-
do diversos programas e 
ações governamentais na 
tentativa de minimizar a 
situação de vulnerabilida-
de das famílias. “O Entor-
no é uma região com alta 
densidade populacional 
e que foi negligenciada 
por vários anos em outras 
gestões. É preciso dar con-
dições para que as famí-
lias vivam com dignidade, 
enquanto trabalham para 
ajudar Goiás. E é isso que o 

governador Ronaldo Caia-
do está fazendo”, reforça.

O Governo de Goiás in-
vestiu na construção das 
62 casas do Residencial 
Morada dos Sonhos, em 
Água Fria, R$ 20 mil em 
cada unidade, totalizando 
R$ 1,2 milhão, provenien-
tes do programa Pra Ter 
Onde Morar – Crédito Par-
ceria. O recurso é disponi-
bilizado via crédito outor-
gado de ICMS, o que ajuda 
a reduzir o valor do finan-
ciamento dos imóveis pela 
Caixa, executora da parte 

federal do investimento.
Já nos residenciais 

Monte Sião IV e V e Golden 
Park X o investimento total 
do Governo de Goiás foi de 
R$ 3,9 milhões, em contra-
partida para ajudar a cons-
truir as unidades. No total, 
são 288 apartamentos que 
serão entregues, sendo 
114 do Residencial Monte 
Sião IV, 114 do Residencial 
Monte Sião V e 60 do 
Residencial Golden Park 
X. Os empreendimentos 
também contaram com 
recursos do programa 

Pra Ter Onde Morar – 
Crédito Parceria. O valor 
investido do Governo de 
Goiás reduz o valor das 
parcelas, ajudando as 
famílias a honrar com o 
pagamento da moradia.

Crescimento
Com as entregas em 

Formosa e Valparaíso, o 
programa Aluguel Social 
chega à marca de 14 mil 
benefícios disponibili-
zados para a população 
em 43 municípios, em 
diferentes fases de ope-

racionalização.  A meta 
do Governo de Goiás é 
chegar a pelo menos 30 
mil beneficiários em todo 
o Estado. O programa Pra 
Ter Onde Morar – Aluguel 
Social, criado no final de 
novembro, oferece auxílio 
mensal de R$ 350, por 18 
meses, para famílias em 
vulnerabilidade financeira 
e que não tenham mora-
dia própria. As inscrições 
continuam abertas em vá-
rios municípios e podem 
ser feitas pelo site www.
agehab.go.gov.br.

Famílias serão beneficiadas nos 
próximos dias com benefícios 
habitacionais entregues pela 
Agehab. Formosa e Valparaíso serão 
contempladas com 1.000 cartões do 
programa Aluguel Social. Em Água Fria 
e Valparaíso, a entrega de unidades 
habitacionais beneficia 350 famílias
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Famílias beneficiadas com casas nesta segunda-feira em Água Fria. A meta do Governo é chegar a pelo menos 30 mil beneficiários em todo o Estado

saúde

Governo desenvolve atividades contínuas para 
combate ao mosquito da dengue

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goi-
ás (SES-GO), não tem 
poupado esforços em 
desenvolver ações vol-
tadas à diminuição dos 
níveis de infestação do 
Aedes aegypti e preven-
ção dos casos de den-
gue, chikungunya e zika, 
causadas pelo mosquito. 
Essa estratégia começou 

a ser desenvolvida em 
meados de 2021, quando 
foi observado o aumento 
expressivo de casos de 
dengue e chikungunya, 
especialmente nos muni-
cípios da região Metropo-
litana de Goiânia. 

A superintendente de 
Vigilância em Saúde, Flú-
via Amorim, ressalta que, 
com o desenvolvimento 
dessas ações, a SES-GO 

procura dotar os municí-
pios de insumos, materiais 
e equipamentos, incen-
tivar os gestores e capa-
citar os profissionais de 
saúde para o combate ao 
mosquito. Entre os proce-
dimentos adotados, está a 
distribuição de 720 unida-
des de bombas costais mo-
torizadas de uso individual 
pelo agente de saúde, com 
manutenção de outras 211 

já existentes, todas em 
pleno funcionamento. 

A SES-GO também fez a 
distribuição de 20 bombas 
ultrabaixo volume (UBV) 
veiculares adquiridas em 
2021, contemplando as 
18 Regionais de Saúde do 
Estado, além do município 
de Goiânia que recebeu 
duas unidades. Foi feita a 
distribuição dos insetici-
das às regionais, regula-

rizando o abastecimento 
em todos os municípios. 
Entre os insumos repas-
sados incluem-se 14.775 
litros do Cielo, 203 quilos 

de Pyriproxyfen, 4.086 sa-
chês de fludora, 591.920 
pastilhas de espinosade e 
1.263 unidades de corta-
dor de comprimido.

SE
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SES-GO procura dotar os municípios de insumos, materiais 
e equipamentos, incentivar os gestores e capacitar os 
profissionais de saúde para o combate ao mosquito

Ações incluem envio de insumos e equipamentos aos municípios, incentivo e 
capacitação a gestores e profissionais e campanha de conscientização da população 
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Cigarro eletrônico: Anvisa começa a 
receber informações sobre produto

a Agência Nacio-
nal de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) 

começou nesta segunda-
-feira (11) a etapa de 
participação social no 
processo que analisa 
o consumo de cigarros 
eletrônicos. Nesta fase, 
a Anvisa vai receber evi-
dências técnicas e cientí-
ficas sobre esses produ-
tos, também conhecidos 
como Dispositivos Eletrô-
nicos para Fumar (DEF).

O objetivo da agência 
é reunir informações a 
favor e contra o uso do 
cigarro com fundamenta-
ção científica, fornecidas 

por pesquisadores e ins-
tituições, para embasar 
decisões futuras envol-
vendo a comercialização 
e o uso desses produtos.

Logo após a abertura 
do processo pela Anvisa, 
a Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia 
(SBPT), já se posicionou 

veementemente contra 
a liberação dos cigarros 
eletrônicos. Para a entida-
de, eles são uma ameaça 
à saúde pública. O médi-

co pneumologista Paulo 
Corrêa, coordenador da 
Comissão de Tabagismo 
da SBPT, explicou que 
existe uma falsa crença 

entre os usuários de que 
a fumaça não faria mal à 
saúde, porque seria ape-
nas vapor d’água.

O médico da Socieda-
de Brasileira de Pneu-
mologia e Tisiologia 
também alertou que 
os cigarros eletrônicos 
têm um grande apelo 
entre os jovens, aumen-
tando o índice de novos 
fumantes no país.

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) também 
se posicionou contra a 
liberação dos cigarros 
eletrônicos, e está pro-
movendo um abaixo-
-assinado sobre o tema.

Atualmente, a resolução 
em vigor da Avisa proíbe a 
importação, comercializa-
ção e a veiculação de pro-
paganda desses produtos 
em todo o país. A coleta 
de informações da agência 
sobre os dispositivos ele-
trônicos para fumar vai até 
o dia 11 de maio.

Agência 
vai receber 
evidências 
técnicas e 
científicas Di
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Os cigarros eletrônicos 
têm um grande apelo 

entre os jovens

páscoa

PRF reforçará efetivo durante Operação Semana Santa 2022

A Operação Semana Santa 
2022, da Polícia Rodoviária 
Federal, terá início na quin-
ta-feira (14) e se encerra no 
domingo (17) de Páscoa. Os 
horários da operação po-
dem variar, adaptando-se às 
características de movimen-
tação rodoviária de cada 
unidade federativa.

A exemplo de todos os 
anos, a operação tem por 
objetivo “promover a se-
gurança viária nos deslo-
camentos pelas rodovias 
federais”, informou a PRF. 

Entre as ações previstas 
está o reforço do efetivo 
em serviço, de forma a au-
mentar a visibilidade do 
policiamento ostensivo.

Serão também imple-
mentadas ações direciona-
das a “locais e horários nos 
quais as estatísticas de-
monstram haver maior inci-
dência de acidentes graves 
e maior fluxo de veículos”.

Em algumas localida-
des, o horário de maior 
fluxo projetado para a 
movimentação dos via-
jantes é a manhã do dia 14 
e a tarde do dia 15, para a 
ida; e a manhã do dia 17 e 
do dia 18, para a volta.

Um dos principais focos 
da PRF é combater a mis-
tura de álcool e direção, 
motivo que, segundo o 

órgão, está entre as prin-
cipais causas de acidentes 
de trânsito com vítimas 
gravemente feridas.

“Quem bebe e dirige 
coloca em risco não só 
sua própria segurança, 
mas também a dos pas-
sageiros e a de tercei-
ros”, alerta a PRF.

As equipes da PRF te-
rão bafômetros à disposi-
ção. “Dirigir sob o efeito do 
álcool reduz a capacidade de 
reação do motorista, colo-
cando em risco a segurança 
de todos os usuários das ro-
dovias. É preciso que toda a 
sociedade se conscientize 
de que beber e dirigir são 
atividades incompatíveis”, 
complementa.

Os policiais estarão 
atentos também com 

relação ao uso do cinto 
de segurança e demais 
dispositivos de retenção 
obrigatórios. O uso do ce-
lular ao volante também 
é alvo da operação.

“A PRF também intensi-
ficará sua atuação no com-
bate ao crime, em especial 
realizando abordagens fo-
cadas nas informações do 
serviço de inteligência e a 
utilização de ferramentas 
de comunicação, para pren-
der criminosos, recuperar 
veículos roubados e retirar 
armas ilegais, drogas e pro-
dutos contrabandeados de 
circulação”, informou.

Motoristas de transpor-
te de cargas deverão ficar 
atentos porque o trânsito 
“de veículos especiais” fica-
rá restrito a algumas locali-

dades para aliviar o trânsito.

Dicas de segurança
A PRF preparou algu-

mas dicas para os moto-
ristas que pegarão estrada 
neste feriado. Atenção às 
regras de trânsito e cuida-
dos com o automóvel são 
fundamentais para uma 
viagem segura.

“É importante que se 
faça a conferência dos 
itens de segurança do veí-
culo, calibrando os pneus e 
observando os sulcos dos 
pneus, checando o bom 
funcionamento dos lim-
padores de para-brisas e 
testando o funcionamento 
da iluminação como faróis, 
lanternas traseiras, setas, 
luzes de freio e ré”.

O uso do cinto de se-

gurança é obrigatório a 
todos no carro: moto-
ristas e passageiros. É 
também sugerido que os 
viajantes fiquem atentos 
para as regras d uso da 
cadeirinha para as crian-
ças. “É fundamental pla-
nejar a viagem, buscando 
evitar, na medida do pos-
sível, os horários de pico”.

A PRF também alerta 
para a importância de des-
canso do motorista: “A cada 
três ou quatro horas de via-
gem, é recomendável uma 
pausa para descanso ou 
revezar a direção do veículo. 
Eventuais paradas no acos-
tamento devem ser feitas 
apenas em caso de emer-
gência, com pisca-alerta li-
gado e triângulo a pelo me-
nos 30 metros do veículo”.

Conheça dicas 
para uma viagem 
de carro segura 
durante o feriado
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aparecida de goiânia

Praça da Cidade Administrativa 
ganhará pista de skate park

o complexo da Cida-
de Administrativa 
Maguito Vilela, no 

Residencial Solar Cen-
tral Park, ganhará mais 
um equipamento público 
de lazer. É uma pista de 
skate park, com obstácu-
los instalados na verti-
cal e na horizontal, onde 
os skatistas podem fazer 
circuitos com diferentes 
manobras, inclusive aére-
as, aproveitando as incli-
nações na pista.

A construção da nova 
pista foi confirmada na 
sexta-feira (08) pelo pre-
feito Vilmar Mariano, que 
atendeu pessoalmente 
skatistas usuários da pra-
ça da Cidade Administra-
tiva, considerada um dos 
principais cartões postais 
de Aparecida.

Junto com os skatistas, 
Vilmar atendeu o verea-
dor Willian Panda (PSB), 
que entregou ao prefei-
to um ofício solicitando 

a construção da pista 
de skate park na Cidade 
Administrativa e na feira 
coberta do Cidade Vera 
Cruz, onde já existe uma 
pista com obstáculos 
da categoria street, com 
corrimãos e degraus, por 
exemplo. A vereadora Ca-
mila Rosa (PSD) e o secre-
tário de Esportes, Lazer e 
Juventude de Aparecida, 
Gerfeson Aragão, também 
participaram do encontro.

Vilmar Mariano estimou 
a construção da praça para 
ainda neste ano. “Vamos 
fazer uma pista para virar 
um cartão postal da nossa 
cidade. Será um equipa-
mento para vocês prati-
carem patins, ciclismo e 
skate, um esporte que está 
crescendo muito em nossa 
cidade, nosso estado e no 
nosso país”, disse o gestor.

O vereador Willian 
Panda explicou a moti-
vação dos skatistas para 
pedirem a construção da 

pista na Cidade Adminis-
trativa. “Eles querem uma 
estrutura aqui pelo fato 
de ser um local centra-
lizado e agora, inclusive, 
com internet para todos”, 
disse o parlamentar.

Um dos skatistas que 
já praticam o esporte 
na Cidade Administrati-
va, Diogo Camilo Santos 
acrescentou: “Aqui tem 
tudo para a gente poder 
andar: segurança neces-
sária; e o espaço é bom. 
Tanto é que todo mundo 
cola [comparece] aqui.”

O skate é um esporte 

olímpico, e estreou nas 
Olimpíadas de 2020 com 
participação vitoriosa da 
delegação brasileira. Os 
skatistas do Brasil con-
quistaram 3 das 12 me-
dalhas disputadas, todas 
elas de prata, com Kelvin 
Hoefler e Rayssa Leal, no 
street, e Pedro Barros, na 
modalidade park.

Gerfeson Aragão, secre-
tário de Esportes, afirmou 
que acredita no potencial 
dos skatistas de Aparecida 
para chegarem às Olim-
píadas. Ele ressaltou que 
o município está para ini-

ciar duas grandes obras 
de pistas de skate na Vila 
Brasília e no Independên-
cia Mansões, esta última, 
com emenda do vereador 
Dione Nery (PSDB).

Skatistas 
participarão dos 
projetos das pistas

O secretário Gerfeson 
informou que os projetos 
das novas pistas vão con-
siderar sugestões feitas 
pelos skatistas, para ga-
rantir que os equipamen-
tos atendam as neces-

sidades deles. “Contem 
conosco; temos recursos 
para vocês viajarem para 
nos representar em com-
petições,” salientou ele.

Gerfeson explicou que 
os subsídios para custear 
despesas logísticas dos 
atletas em competições 
oficiais fora da cidade va-
riam de R$ 800 a R$ 3 mil, 
e são disponibilizados no 
programa Aparecida Com-
pete, criado na gestão do 
ex-prefeito Gustavo Men-
danha. Segundo o secre-
tário, Aparecida tem hoje 
cerca de 480 skatistas.

Construção deste novo 
equipamento público foi confirmada 
pelo prefeito Vilmar Mariano, que 
enalteceu a popularização da prática 
do skate também em Aparecida
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Secretaria de Esportes de Aparecida contabiliza cerca de 480 skatistas em atividade na cidade
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