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Investimentos no setor ultrapassam em 40% limite mínimo exigido, 
o que totaliza R$ 228 milhões a mais do que o previsto. “Vimos 

necessidade de resposta imediata à crise sanitária”, afirma o prefeito
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ElEiçõEs 2022

Comissão vai ampliar a participação 
indígena no processo eleitoral

No Dia do Índio, ce-
lebrado nesta ter-
ça-feira (19), o Tri-

bunal Superior Eleitoral 
(TSE) publicou a Portaria 
TSE nº 367/2022, que 
institui a Comissão de 
Promoção da Participa-
ção Indígena no Processo 
Eleitoral. A comissão ela-
borará estudos e projetos 
para promover e ampliar 
a presença desses povos 
nas diversas fases das 
eleições. Coordenado 
pela assessora do Núcleo 
de Inclusão e Diversidade 
do TSE, Samara Pataxó, 
na prática o colegiado 
vai planejar ações com 
objetivo de fortalecer o 
exercício da capacidade 
eleitoral dos indígenas, 
respeitando os respecti-
vos costumes, linguagens 
e organização social.

Samara ressalta que a 
comissão, composta por 
outros indígenas, tam-
bém deverá atuar em 
atividades que promo-
vam o enfrentamento da 
sub-representatividade 

indígena na política, de 
forma a auxiliar a Justiça 
Eleitoral no compromisso 
de ampliar o exercício da 
cidadania dos povos ori-
ginários brasileiros.

“A nível institucional, o 
TSE já tem se esforçado 
nesse sentido, não só com 
relação aos povos indíge-
nas, mas a outros grupos 
sub-representados. Mas 
precisamos enriquecer 
ainda mais esse debate 
dentro da estrutura da 
Justiça Eleitoral. Esses pe-
quenos avanços são signi-
ficativos e têm de ser cele-
brados, pois apontam para 
um futuro melhor visando 
uma maior participação 
indígena no processo elei-
toral”, disse Samara.

Inclusão e 
diversidade

Essa não é a primeira 
iniciativa do TSE este ano 
com foco em minorias. Já 
sob a presidência do mi-
nistro Edson Fachin, que 
assumiu a Corte Eleitoral 
em fevereiro, foi criado o 

Núcleo de Inclusão e Di-
versidade do Tribunal. A 
função do grupo é forta-
lecer a atuação da Corte 
em temas relacionados 
ao aumento da participa-
ção política de públicos 
variados, com foco nas 
mulheres, nos negros, na 
população LGBTQIA+ e 
nos povos originários.

Samara Pataxó disse 
que espaços para discus-
são do tema são uma for-

ma de retomar o debate 
plural sobre a participa-
ção dessas pessoas na 
democracia do país, uma 
vez que, segundo ela, os 
povos indígenas do Brasil 
somente conquistaram a 
cidadania plena, no senti-
do normativo, após a Cons-
tituição Federal de 1988. 
“Antes disso, a condição 
de ser indígena era muito 
limitada e éramos tidos 
como relativamente inca-

pazes na vida civil, o que 
implicava também o exer-
cício dos direitos políticos. 
Desde então, o indígena se 
tornou um cidadão pleno, 
votando, se candidatando 
e exercendo seus direitos 
e deveres”, lembra.

Números
De acordo com Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a popu-
lação estimada de indíge-

nas no país é de mais de 
857 mil pessoas, sendo 
305 povos e 274 línguas 
diferentes. Nas eleições 
gerais de 2018, 133 indí-
genas se candidataram 
aos cargos de governador, 
senador, deputado federal 
e deputado estadual e dis-
trital. No pleito municipal 
de 2020, 2.216 candidatos 
indígenas concorreram às 
prefeituras e às câmaras 
de vereadores do Brasil.

Portaria do TSe é publicada na data 
em que se comemora o dia do Índio
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A nível institucional, o TSE já tem se esforçado nesse sentido, não só com relação aos povos indígenas, mas a outros grupos sub-representados

alEgo

Projetos sobre habitação e meio ambiente são destaques hoje

A Assembleia Legislativa 
realiza, nesta terça-feira, 
19, a primeira sessão deli-
berativa da semana. Na Or-
dem do Dia constam, para 
a apreciação do Plenário, 
80 matérias que contem-
plam exclusivamente ini-
ciativas parlamentares. A 

sessão, com início às 15 
horas, será realizada pelo 
sistema híbrido, com par-
te dos parlamentares no 
plenário do Palácio Ma-
guito Vilela, e parte de 
suas residências ou escri-
tórios, de forma remota.  

Para a reunião, a pauta 

traz dois projetos de lei 
para votação definitiva, 
50 em fase de primeira 
apreciação e 27 parece-
res favoráveis aprovados 
pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação 
(CCJ). Há, também, para 
apreciação única, apre-
sentação à Câmara dos 
Deputados de uma Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição Federal (PEC).  

Dentre os projetos que 
serão submetidos à vota-
ção definitiva, destaca-se 
o de nº 1222/22, assinado 

pelo líder do Governo, Bru-
no Peixoto (UB), que visa 
instituir na Agência Goiana 
de Habitação (Agehab) o 
Programa de Regulariza-
ção e Quitação de Imóveis 
(PRQI), financiado aos mu-
tuários da Agehab e antiga 
Companhia de Habitação 
de Goiás (Cohab). 

De acordo com a pro-
posição, os mutuários da 
Agehab poderão obter a 
quitação do contrato de fi-
nanciamento habitacional 
através do pagamento do 
montante devido, ficando 

isentos de juros de mora e 
multas pecuniárias, desde 
que preenchidos os requisi-
tos de adesão ao programa. 

Já no rol das propostas 
em fase de primeira apre-
ciação, está o projeto de 
lei nº 3941/19, assinado 
pelo deputado Lucas Calil 
(MDB), que proíbe o lança-
mento direto de efluentes 
que possuam corantes em 
rios, lagos, represas e de-
mais corpos de água doce 
do estado de Goiás.  

De acordo com a matéria, 
o lançamento dos efluen-

tes só poderá ocorrer após 
seu devido tratamento, que 
deve obedecer determina-
das condições, padrões e 
exigências técnicas estabe-
lecidas sob fiscalizações de 
um órgão ambiental. Como 
justificativa, Lucas Calil pon-
tua os impactos nocivos, de 
acordo com alguns estudos, 
que tais corantes podem 
provocar na saúde públi-
ca, dada a reação de seus 
componentes. Em especial, 
destaca os dejetos que, com 
adição de cloro, possuem 
sua coloração mascarada. 

O Plenário da Assembleia Legislativa de Goiás 
se reúne em sessão ordinária nesta 3ª-feira, 
19, com 80 matérias que contemplam 
exclusivamente iniciativas parlamentares
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estado

Ronaldo Caiado empossa Sandro Rodrigues 
como novo titular da Secretaria de Saúde

o governador Ronal-
do Caiado empos-
sou, nesta segun-

da-feira (18), o médico 
Sandro Rogério Rodrigues 
Batista como secretário de 
Estado da Saúde. “A esco-
lha do nome foi pela sua 
competência, capacidade, 
credibilidade e trabalho. 
Retorne isso à popula-
ção de Goiás”, recomen-
dou o governador ao 
novo auxiliar, que subs-
titui Ismael Alexandrino.

Passado o período mais 
crítico da pandemia, Caia-
do elencou as principais 
missões da pasta em 2022, 
e que agora passam a ser 
responsabilidade do novo 
secretário. Entre elas, aten-
der as cirurgias eletivas, 
represadas devido à Co-
vid-19, e dar sequência ao 
já exitoso processo de re-
gionalização, inclusive a 

partir da abertura de no-
vas policlínicas. “Pesqui-
sas apontam que saúde 
ainda é a maior deman-
da da população. Temos 
de ter essa consciência. 
As pessoas precisam ser 
atendidas o mais rápido 
possível”, ressaltou.

Sandro agradeceu a 
oportunidade de liderar 
a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-GO). Seu 
juramento como médi-
co, disse, se estende ao 
compromisso pessoal 
como titular da pasta: 
“salvar vidas e cuidar 
da saúde das pessoas”. 
À lista de desafios re-
passados pelo governa-
dor, ele acrescentou a 
intensificação de ações 
para combater a den-
gue. Até por isso, men-
cionou a importância 
de fortalecer o diálogo 

com as prefeituras, uma 
continuidade ao traba-
lho iniciado por Isma-
el. “Saúde não é feita 
no gabinete. Ela pode 
até ser decidida lá, mas 
acontece nos municí-
pios”, sublinhou.

Ismael, que coman-
dou a pasta desde 2019, 
afirmou que a Saúde de 
Goiás está em boas e ex-
perientes mãos. “Vai fazer 
uma brilhante gestão. É 
profundo conhecedor do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e transita nas esfe-
ras tripartites com tran-

quilidade”, disse sobre o 
sucessor. O ex-titular, que 
aspira participar das elei-
ções neste ano, deixou o 
cargo no início do mês 
em respeito à legislação 
eleitoral. A solenidade 
de posse foi realizada no 
auditório da Escola de 
Saúde de Goiás, na Vila 
Legionários, em Goiânia.

Experiência
Sandro é formado em 

medicina pela Universida-
de Federal de Goiás (UFG) 
e possui mestrado e douto-
rado em Ciências da Saúde 

pela mesma instituição. O 
profissional é especialista 
pela Sociedade Brasileira 
de Medicina de Família e 
Comunidade (SBMFC).  O 
médico já exerceu cargos 
de assessoramento técni-
co junto a várias áreas da 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia e Secre-
taria de Estado do Distrito 
Federal, onde é servidor de 
carreira. Até abril de 2021, 
ocupou o cargo de supe-
rintendente de Atenção In-
tegral à Saúde da SES-GO.

Pesquisador nas áre-
as de Atenção Primária 

à Saúde e Sistemas de 
Saúde, Sandro ainda é 
co-líder do Grupo Bra-
sileiro de Estudos sobre 
Multimorbidade (GBEM) 
e coordenador do Gru-
po de Interesse Especial 
em Multimorbidade da 
Sociedade Brasileira de 
Medicina de Família e Co-
munidade (SBMFC). Além 
disso, é professor adjunto 
do Serviço de Medicina 
Comunitária da Faculda-
de de Medicina da UFG e 
membro do Comitê Gestor 
da Rede de Pesquisa em 
Atenção Primária à Saúde.

Novo auxiliar assume com prioridade 
de atender demanda por cirurgias 
eletivas, dar sequência ao processo 
de regionalização e intensificar 
ações para combate à dengue
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Entre as principais missões da pasta em 2022, agora sob a gestão do novo secretário estão o atendimento às cirurgias eletivas, represadas 
pela pandemia de Covid-19, e a continuidade do processo de regionalização da saúde no Estado, a partir da abertura de novas policlínicas

coNscieNtiZaÇÃo

Fica 2022 leva ações de conscientização 
e proteção ambiental à cidade de Goiás

A 23ª edição do Festival 
Internacional de Cinema 
e Vídeo Ambiental (Fica) 
vai fomentar o audiovi-
sual e também ações de 
proteção ao meio am-
biente na cidade de Goi-
ás. A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentá-
vel (Semad), em parceria 
com a Secretaria de Es-
tado de Cultura (Secult), 
levará serviços e ações 
ambientais para o even-

to, que será realizado no 
município entre os dias 
24/05 e 05/06.

As ações conjuntas 
prevêem a assinatura de 
Acordo de Cooperação 

Técnica entre a Semad 
e o município de Goiás 
relacionado ao sanea-
mento, conservação de 
água e do solo, além da 
regularização de recur-

sos hídricos. 
Também serão realiza-

dos o congresso técnico 
da 4ª Etapa do Circuito 
Radical Parques de Goi-
ás; o Encontro Ambiental, 
com a participação de 
servidores da pasta, além 
da discussão e elabora-
ção da minuta da Carta 
Ambiental de Goiás, com 
participação de 10 repre-
sentantes das macrorre-
giões do Estado.

A Semad promoverá 
ainda um curso de eco-
turismo voltado para a 
região, com visita téc-
nica ao Parque Estadu-
al da Serra Dourada. As 
atividades têm por obje-
tivo promover conscien-
tização da comunidade 
e firmar compromissos 
entre representantes 

dos governos municipal 
e estadual em prol da 
proteção e de interven-
ções efetivas para rever-
ter danos ambientais. 

Diálogo sobre 
o futuro 

Com objetivo de abrir 
reflexões e debates 
sobre o estágio atual 
da humanidade e para 
onde caminharemos no 
pós-pandemia, em sua 
23° edição, o Fica irá 
abordar a temática Meio 
Ambiente e Saúde: onde 
estamos e para onde va-
mos. O propósito é reunir 
especialistas ambientais 
e sociedade para discutir 
ações que devem ser efe-
tivadas no agora em nome 
da proteção do futuro.
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Atividades serão realiza-
das entre os dias 24 de 

maio e 5 de junho

Secretaria de 
estado de Meio 
Ambiente e 
desenvolvimento 
Sustentável fará 
ações e serviços 
ambientais no 
município durante 
o festival
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prestação de contas

Rogério Cruz  investe 20,92% em Saúde, e 
supera 15% determinados pela Constituição

ao apresentar, à Câ-
mara Municipal de 
Goiânia, contas da 

administração relativas ao 
3º quadrimestre de 2021, 
o prefeito Rogério Cruz 
apontou que a Prefeitura 
de Goiânia investiu, em 
saúde, ao longo de 2021, 
40%, a mais do que deter-
mina Constituição.

“Investimentos em saú-
de superaram em 40% 
limite constitucional obri-
gatório, que é de 15%. 
Ao todo, nós investimos 
20,92% da receita para 
cuidar da saúde das pesso-
as. Foram R$ 228 milhões 
a mais do que o previsto, 
um gasto necessário para 
dar resposta imediata à 
crise sanitária”, destacou, 

na segunda-feira (18/04).
De acordo com o ba-

lanço, o município apli-
cou na Saúde 20,92% dos 
R$ 3,8 bilhões da receita 
de impostos e transferên-
cia constitucionais. Parte 
significativa da receita da 
prefeitura foi aplicada na 
abertura de novos leitos, 
testagem em massa, vigi-
lância epidemiológica, 
contratação de pessoal, 
e toda a logística para 
vacinação, bem como 
na criação e ampliação 
de programas sociais 
para minimizar as difi-
culdades da população 
mais carente, principal-
mente em face da pan-
demia de Covid-19.

Durante balanço, pre-

feito destacou que os 
investimentos na Educa-
ção, no mesmo período, 
também superaram o mí-
nimo constitucional. “Os 
resultados alcançados 
em 2021 demonstram 
o equilíbrio das contas 
públicas, a responsabi-
lidade fiscal, e o nosso 
compromisso com o povo 
goianiense em todas as 
suas necessidades”, deta-
lhou o prefeito, ao frisar 

que a atual gestão cria 
condições para a retoma-
da econômica da cidade, 
com políticas para a gera-
ção de emprego e renda.

Durante a prestação de 
contas, o prefeito também 
destacou que os investi-
mentos na Educação, no 
mesmo período, também 
superaram o mínimo cons-
titucional. O balanço mos-
tra que foram aplicados 
25,49% da receita.

“Investimos na abertura 
de mais de três mil vagas 
na rede municipal, inaugu-
ração de Cmeis, criação de 
novas escolas em tempo 
integral, e repasse de R$ 
33 milhões para reformar 
todas as unidades esco-
lares. Dialogamos muito 
para assegurar aos profes-
sores e demais trabalha-
dores da Educação uma 
correção salarial digna e 
que fique dentro dos li-

mites de responsabilidade 
fiscal”, frisa o prefeito.

Ele ressalta que, mesmo 
com os investimentos vul-
tosos nas áreas de saúde e 
educação, todas as obras 
em andamento foram 
mantidas. “E preparamos a 
aceleração de investimen-
tos em infraestrutura nes-
te ano: 2021 foi um ano de 
muito planejamento, 2022 
será de execução e de con-
tinuidade”, afirma.

Investimentos no setor ultrapassam 
em 40% limite mínimo exigido, o que 
totaliza R$ 228 milhões a mais do que 
o previsto. “Vimos necessidade de 
resposta imediata à crise sanitária”, 
afirma prefeito, na Câmara Municipal, 
em apresentação de balancete 
referente ao 3º quadrimestre de 2021

 F
er

na
nd

o 
Le

ite
 e

 Ju
cim

ar
 d

e 
So

us
a

Prefeitura de Goiânia investe em saúde 40% a mais do que determina Constituição: prefeito Rogério Cruz, durante balanço 
na Câmara Municipal, informa que investimentos no setor somam 20,92%, e superam 15% determinados pela Constituição

cultura

Prefeitura promove desfiles de escolas de 
samba, em Goiânia, entre dias 20 e 24 de abril

A Prefeitura de Goiânia 
promove desfiles e apre-
sentações de escolas de 
samba em sete bairros, 
entre 20 e 24 de abril. 
O evento é organizado 
pela Secretaria Munici-
pal de Cultura (Secult), 
que viabilizou apoio fi-
nanceiro aos blocos.

A abertura acontece 
às 19 horas do dia 20, no 
Cine Goiânia Ouro (loca-
lizado na Rua 3, no Cen-
tro), com concurso de rei 
Momo, rainha e princesa 
do carnaval. No mesmo 
horário, a escola Acadê-
micos do Samba desfila 
na Rua 3 (Centro), no 

fundo do Teatro Goiânia.
No dia 21 de abril, 

às 17 horas, a Flora do 
Valle se apresenta em 

sua sede, que fica na 
Rua 20, Vila Yate.

No dia 22 de abril, 
acontecem dois des-

files: às 18 horas, da 
Agremiação Mocidade 
do Samba (na Avenida 
Dário Vieira Machado, 
Jardim Balneário Meia 
Ponte); e às 19 horas, da 
escola de samba Beija-
-Flor (na Rua 1060, Se-
tor Pedro Ludovico).

No dia 23 de abril, ga-
nham as ruas de Goiânia 
cinco escolas: às 17 ho-
ras, o Blocão (Rua 1.018, 
na Avenida Henrique Sil-
va, Setor Pedro Ludovico) 
e Lua a Lá (Avenida Vale 
dos Sonhos, no Bairro São 
Domingos); às 18 horas, a 
Agremiação Mocidade do 
Samba (Avenida Dário 
Vieira Machado, Jardim 
Balneário Meia Ponte); e 
às 19 horas, Brasil Mulato 
(na Rua 1060, Setor Pedro 
Ludovico) e Rainha de 

Goiás (Avenida dos Ipês, 
Bairro Garavelo, ao lado 
do Portal Shopping).

No dia 24 de abril, úl-
timo dia de programação, 
o Bloco da Diversidade 
se apresenta na Praça 
Universitária às 15 ho-
ras, acompanhado de DJs 
e outros artistas. Em pa-
ralelo, as secretarias de 
Saúde do Município e 
do Estado distribuem 10 
mil preservativos e fazem 
testagem rápida de HIV 
e Sífilis. Às 18 horas, a 
Agremiação Mocidade do 
Samba desfila no Balne-
ário Meia Ponte (Avenida 
Dário Vieira Machado) e a 
Rainha de Goiás fecha o 
cronograma no Garavelo, 
às 19 horas (Avenida dos 
Ipês, Bairro Garavelo, ao 
lado do Portal Shopping).
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Oito escolas de samba locais desfilam em diferentes pontos de 
Goiânia, entre os dias 20 e 24 de abril: programação da prefeitura 
tem o objetivo de valorizar manifestações populares nos bairros

Apresentações acontecem em sete 
diferentes bairros. Proposta da 
administração municipal é descentralizar 
acesso à cultura e valorizar arte 
produzida em regiões diferentes da 
cidade. Programação começa na próxima 
quarta-feira (20/04), com concurso de rei 
momo, princesa e rainha do carnaval
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saFRa 2022
A safra 2022 na CRV 

Industrial, usina em Carmo 
do Rio Verde (GO), começou. 

A moagem iniciou no dia 
12 de abril. A unidade 

movimenta a economia da 
região, diretamente a  e 

são mais de 700 empregos 
diretos. A usina produz 

álcool anidro e hidratado, 
açúcar e gera energia a 

partir de resíduos da cana 
para o autoconsumo.

MulheRes 
pRotagonistas

O Sindifisco-GO promove 
nesta terça-feira (19), 

às 18h30, o Programa 
de formação de líderes: 

Autoliderança e o 
Protagonismo da Mulher 

Auditora. O evento focado nas 
Auditoras Fiscais do estado 

de Goiás será conduzido 
pela psicóloga e diretora do 
Instituto Habiens, Marilene 

de Araújo Martins Queiroz e 
também contará com uma 

palestra da consultora de 
imagem e estilo, Mari Faria, 

com o tema dress code e 
importância da imagem.

pRoJeto 
piRaÍBa

O Projeto Piraíba, que visa 
investigar e monitorar peixes 

da bacia do Rio Araguaia, 
sendo o principal deles a 
espécie Piraíba, recebeu 

mais de R$ 30 mil do Sicoob 
UniCentro Br, cooperativa 
de crédito com mais de 69 
mil cooperados em Goiás, 

Minas Gerais, São Paulo, 
Tocantins e distrito Federal e 
um dos principais apoiadores 

do Projeto, para custeio de 
viabilização da iniciativa.

Lançado em agosto de 2021, 
o projeto terá cerca de nove 

bases de radiofrequência 
instaladas ao longo da divisa 
de Goiás com o Mato Grosso, 
sendo o maior planejamento 

em extensão de pesca e 
comportamento de peixes da 

América do Sul. 

Aniversário - 
Valquíria 
Barcelos, 
comemorou seu 
aniversário no 
último dia 11 de 
abril no Paris 
6 e as amigas 
Thays Arantes, 
Heloísa Araújo 
e Glorinha 
drumond 
estiveram 
presentes. 

Desfile - As 
estilistas 
goianas Maisa e 
Natália Gouveia 
iluminaram a 
noite carioca na 
última terça (12) 
com o lançamento 
da nova coleção 
outono inverno 
“Glanz Fall Winter”. 
O Copacabana 
Palace foi palco 
para o novo 
lançamento das 
estilistas goianas.

Comemoração - A ortodontista Paula Kotake celebrou na 
semana passada  seu aniversário. O local da comemoração 
foi o charmoso Tauá Resort em Alexânia. de forma 
intimista, a celebração de mais um ano de vida foi ao 
lado do marido Anicézio Ribeiro, os dois filhos Gustavo e 
Pietra, além dos pais e sogros. 

Dia das mães - A empreendedora eliana Martins, do Salão 
Vitrine da Mulher, prepara campanha publicitária para o 
dia das Mães focada no acolhimento e no empoderamento 
feminino. Para isso, temas como queda de cabelo causada por 
doenças como câncer, covid-19 e alopecia serão tratados de 
maneira clara e aberta em peças publicitárias para a internet. 
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Aluguel Social abre inscrições 
em Aragoiânia e Anicuns

o programa Pra Ter 
Onde Morar – Alu-
guel Social do Go-

verno de Goiás está com 
inscrições abertas para 
Anicuns e Aragoiânia. 
Executado pela Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), o Aluguel So-
cial oferece no total 250 
benefícios para as famí-
lias dos dois municípios, 
sendo 100 para Aragoiâ-
nia e 150 para Anicuns.

No site da Agehab, 
os interessados podem 
acessar o edital e conferir 
se atendem aos requisi-
tos do programa, alguns 
são essenciais, como pos-
suir o CadÚnico, ter mais 
de 18 anos ou ser eman-
cipado, estar em situação 
de vulnerabilidade social 
e morar há mais de 3 
anos no município.

O presidente da 

Agehab, Pedro Sales, refor-
ça o empenho do Gover-
no de Goiás na expansão 
do programa, que garante 
um suporte para as famí-
lias honrarem com o pa-
gamento de uma despesa 
tão importante. “O lar é a 
garantia da segurança de 
toda a família. É onde as 
crianças se desenvolvem, 
lugar de descanso depois 
da jornada de trabalho e 
também o local em que 
cuidamos dos nossos ido-
sos. Aumentar o núme-
ro de famílias atendidas 
pelo benefício é prova 
da sensibilidade do go-
vernador Ronaldo Caia-
do, que tem como missão 
cuidar dos goianos”, refle-
te. Criado em novembro, 
o programa atualmente 
atende 45 municípios.

Ainda segundo Sales, o 
governo está dando condi-

ções para que as famílias 
possam arcar integral ou 
parcialmente com aluguel 
e com isso, podem me-
lhorar aspectos diversos 
da vida financeira. “Temos 
relatos de pessoas que, 
com o auxílio, procuraram 
casas um pouco melhores 
para morar, outros que, 
com o dinheiro que eco-
nomizaram, estão melho-
rando a alimentação dos 
filhos. Há ainda aqueles 
que estão guardando o 

dinheiro ou se capacitan-
do para melhorar a renda. 
É muito gratificante saber 
que estamos chegando nas 
famílias que realmente pre-
cisam e ajudando a melho-
rar suas vidas”, avalia.

Além da atenção aos 
requisitos para participar 
do Aluguel Social, também 
é preciso estar atento ao 
preenchimento dos dados 
no momento da inscrição, 
para que informações er-
radas não inviabilizem a 

candidatura ao benefício. 
Após a inscrição, as equi-
pes de cadastro da Agehab 
avaliam as informações 
prestadas, validando ou 
negando a candidatura. 
A fase seguinte é de en-
vio dos documentos que 
comprovam a situação do 
beneficiário. A orientação 
é que o interessado leia 
o edital ou peça ajuda 
de um familiar ou amigo 
para entender essas in-
formações antes de reali-

zar a inscrição.
Os recursos do Aluguel 

Social são provenientes do 
Fundo de Proteção Social 
do Estado de Goiás (Prote-
ge), coordenado pelo Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS) da Governadoria, 
dentro do programa Goiás 
Social. O auxílio de R$ 350 
é concedido pelo prazo de 
18 meses. A meta do Go-
verno de Goiás é alcançar 
pelo menos 30 mil famí-
lias com o benefício.  

Aragoiânia e Anicuns passam 
a integrar lista de municípios 
atendidos pelo programa Pra Ter 
Onde Morar – Aluguel Social, que 
agora abarca 45 cidades goianas. 
Moradores que estejam em 
situação de vulnerabilidade social, 
superendividamento e que não 
tenham moradia própria já podem se 
inscrever no site da Agehab
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O auxílio de R$ 350 é concedido pelo prazo de 18 meses. A meta do Governo de Goiás é alcançar pelo menos 30 mil famílias com o benefício

Nesta terça-feira (19), o 
Governo do Estado, por 
meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS) e Secretaria 
da Retomada, estará na 
comunidade quilombola 
Tinguizal, em Monte Ale-
gre, a 500 quilômetros de 
Goiânia. A ação contará 
com a presença da pre-
sidente de honra da OVG 
e coordenadora do GPS, 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, que acompanhará 
a entrega de donativos.

As equipes farão aten-
dimentos e doações de 
benefícios sociais às fa-
mílias em vulnerabilidade 
social que vivem em várias 

comunidades quilombolas 
do município, das 9 às 16 
horas. A região conta com 
474 famílias que recebe-
rão mais de 800 donativos, 
entre cadeiras de rodas, 
andadores, bengalas, col-
chões, fraldas descartáveis, 
enxovais para bebês, leites 
especiais, filtros de barro 
para água, brinquedos e 
absorventes íntimos, além 
do Mix do Bem, alimento 
de alto valor nutritivo, que 
inclui arroz, proteína de 
soja, cenoura, tomate, alho 
e cebola desidratados.

Parceria Social
A ação social na comu-

nidade quilombola Tin-
guizal contará ainda com 

a presença de represen-
tante do Clube da Costura 
do Shopping Mega Moda, 
de Goiânia, que arrecadou 
e destinará 450 quilos de 
retalhos e itens de costu-

ra. A iniciativa contribui 
com a geração de renda 
de mulheres que usam 
esse material na confecção 
de peças de artesanato, 
vestimentas típicas que 

fortalecem a identidade e 
resgatam a cultura da co-
munidade, além de aces-
sórios.

Para auxiliar nessa ge-
ração de renda entre as 
famílias locais, a Secretaria 
da Retomada oferecerá 10 
opções de cursos profissio-
nalizantes gratuitos, como 
Informática Básica; Empre-
endedorismo; Marketing 
Digital; Costura Industrial; 
Princípios Básicos e Técni-
cas de Agroecologia; Produ-
ção de Plantas Medicinais e 
Ervas Aromáticas; Doces em 
Compota; Biojoias e Ouri-
vesaria; Maquiagem e Ser-
viços de Beleza. Cada curso 
terá carga horária de 40 
horas e a aula inaugural de 

Corte e Costura será realiza-
da na própria comunidade, 
na terça-feira (19).

O evento se encerrará 
com uma palestra sobre 
cooperativismo, com o 
objetivo de sensibilizar as 
costureiras da comunida-
de, que já atuam na con-
fecção de peças originais, 
na constituição de uma 
cooperativa local, seguida 
de uma oficina ministrada 
pela estilista Naya Violeta, 
contratada pelo Sebrae. 
Ela comandará uma roda 
de conversa com as mu-
lheres do Coletivo Tuya 
Kalunga, que funciona 
com foco na moda africana 
de base comunitária para o 
empoderamento feminino.
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Região conta com 474 famílias que receberão donativos, além de 
cursos profissionalizantes gratuitos e palestra sobre cooperativismo

Governo leva ações sociais a quilombolas de Monte Alegre



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231terça-feira, 19 de ABRIL de 2022 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLeTO 4 POR-
TAS ÚNICO dONO ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+dH ÚNICO dONO ACeITO 
TROCAS e FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMeLHA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICO dONO 2.0 
FLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTO 2008 AU-
TOMÁTICO PNeUS NOVOS ACeI-
TO TROCA e FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLeTA ACeITO TROCA e FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe dUPLA ACeITO 
TROCA e FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMeLHO 
2003 COMPLeTO 2 POR-
TAS 1.0 SOLeIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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Copa do Brasil: Flu recebe Vila Nova 
em jogo de ida da terceira fase
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Embate no 
Maracanã às 
21h30 será 
transmitido 
pela Rádio 
Nacional

Cumprindo o que já se 
tornou uma marato-
na, o Fluminense vol-

ta a campo nesta terça-fei-
ra (19), no Maracanã, para 
enfrentar o Vila Nova-GO 
pela terceira fase da Copa 
do Brasil, depois de vencer 
o Cuiabá, por 1 a 0, no úl-
timo sábado (16), na Are-
na Pantanal, pela Série A 
Campeonato Brasileiro.  Já 

o adversário goiano dispu-
ta a Série B e vem de em-
pate sem gols contra o No-
vorizontino dentro de casa. 
Na estreia da competição, 
empatou em 1 a 1 com o 
Vasco em São Januário. 

O jogo de ida entre Flu 
e Vila Nova, a partir das 
21h30 (horário de Brasí-
lia), será transmitido ao 
vivo na Rádio Nacional, 

com narração de  André 
Marques, comentários 
de Waldir Luiz, reporta-
gem de Rafael Monteiro 
e plantão de notícias 
com Luiz Ferreira. 

A vitória do Tricolor 
tranquiliza o clima nas 
Laranjeiras, após a derro-
ta, por 3 a 0, para o Junior 
Barranquilla pela Copa 
Sul-Americana, compe-

tição pela qual também 
jogou o Cuiabá na última 
quarta (13), na Argenti-
na, quando foi derrotado 
pelo Racing por 2 a 0. O 
excesso de jogos e via-
gens foi criticado pelo 
técnico Abel Braga.

“É desumano. Não 
quero dar desculpa de 
nada, porque o Cuiabá 
teve aquela divisão de 

vôo: eles foram para Por-
to Alegre, ficaram cinco 
horas, depois foram para 
São Paulo onde ficaram 
mais três horas e che-
garam aqui [em Cuiabá] 
de madrugada também”, 
pontuou o treinador du-
rante coletiva. 

O gol da vitória do 
time carioca foi contra e 
saiu nos acréscimos, mo-

mentos cruciais para toda 
partida de futebol

“Nós conseguimos fa-
zer um gol em cima da 
hora, temos chamado 
muita atenção de início 
e final do segundo tem-
po, é nessas horas que 
as coisas estão aconte-
cendo, não só para nós, 
mas para todo mundo”, 
concluiu Abel Braga.
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