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Restauração do Distrito Mineroindustrial de Catalão (Dimic) terá 
investimento de R$ 19,1 milhões do Tesouro Estadual. O Hospital 

Regional do município contará com investimentos de R$ 66 milhões
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A política deveria ser como o futebol: 
quanto mais simples, melhor. A Câma-
ra Municipal de Goiânia está envolvida 
nos últimos dias com mais um debate 
absolutamente estéril. O nome já diz 
tudo. O parlamento é placo de ideias, 
de “parlare”, o que significa conversar, 
debater e convencer. Não cabe o uso de 
arma de fogo em um lugar que deve ser 
dominado pelas ideias. É verdade que os 
policiais ganharam mais espaço e repre-
sentação política nas últimas eleições. 
Ganharam mandato pela força do voto. 
Um voto conquistado pela força do co-
nhecimento e não pela ameaça de uma 
arma na cabeça. A simples necessidade 
de se fazer uma lei ou reformular o re-
gulamento interno para impedir o uso 
de armas em plenário beira o absurdo. 
A arma não transforma um vereador 
melhor ou pior nem mesmo mais co-
rajoso. Nem mesmo mais viril. Aliás, a 
psicologia explica que é uma necessi-
dade de afirmação para quem não é se-
guro em algum aspecto comportamen-
tal. O marketing tem ensinado que o 
discurso forte das forças de segurança 
tem ganhado a simpatia da população. 
Mas coisas mais simples, como o uso 
de roupa de palhaço, chamam mais a 
atenção. da opinião pública e da mídia. 
Goiânia merece mais. precisa de um de-
bate mais aprofundado sobre os grandes 
desafios trazidos pelos dias atuais. 

Vergonha municipal
Prefeito Rogério Cruz agiu bem, há alguns 
meses, ao determinar a destruição de um 
heliponto  clandestino, que era 
tolerado pelo Paço Municipal. Agora, a eli-
te da Guarda Municipal quer transformar 
em realidade um desejo legítimo, que é a 
sede próprio para o grupo. Para fazer isso, 
a tropa está empenada na venda de bilhe-
tes de uma rifa, para arrecadar fundos. Até 
aí, ainda legítimo. Mas o sorteio é de uma 
pistola Glock, que pode ser substituída por 
R$ 5 mil pelo ganhador. Um absurdo esse 
estímulo à arma. Goiânia gera a sua vergo-
nha municipal. Ligado ao setor evangélico, 
seria de bom tom o prefeito acabar com a 
ação e empenhar os recursos necessários 
para a construção de mais um espaço pú-
blico e necessário para a cidade. 

13 de noVo
O gabinete 13 voltou a existir de vez no le-
gislativo municipal. No início da legislatura 
passada, o espaço foi ocupado pelo fenô-
meno Jorge Kajuru, que optou por colocar 
a placa 44 na porta. Alegando ser contra 
o número que ligado ao azar, Kajuru colo-
cou o número do seu partido de então. Já 
o atual inquilino do gabinete 13 é Mauro 
Rubem, petista que se orgulha de ocupar 
o gabinete. Por sinal, Mauro espera que 
seja por pouco tempo, já que vai tentar 
novo mandato de deputado estadual em 
outubro. 

new look

Outro que busca novamente manda-
to de deputado estadual, Clécio Alves 
trocou o estilo galã de cinema dos últi-
mos tempos pelo de bad boy controla-
do. Com o filo Luan Alves no comando 
da Amma, Clécio comemora agora a 
efetivação do então interino Alisson 
Borges no comando da Comurg. 

Quatro contra um
enquanto ajusta os detalhes com aliados 
na busca pela reeleição,  o governador 
Ronaldo Caiado (UB) pode enfrentar fogo 
cerrado na campanha. Gustavo Mendanha 
(Pagriota)  e Marconi Perillo (PSdB) já tem 
travado debae com o governador. Mais 
polido, o petista Wolmir Amado deve ter 
discurso crítico, assim como Vítor ugo (PL), 
o representante de Jair Bolsonaro na corri-
da estadual, que tem firmado discurso na 
falta de vontade de Caiado para compor a 
aliança com o inquilino do Palácio do Pla-
nalto. Por um lado, é natural, já que é a sua 
gestão que deve estar no centro do debate 
eleitoral. O que beneficia Caiado, no mo-
mento, é o excesso de candidatos do outro 
lado, o que indica uma oposição desunida. 

adib é mais caiado

O prefeito de Catalão, Adib elias (Pode-
mos), está fumando um cachimbo da paz 
por dia com o governador Ronaldo Caia-
do. Foi anunciado como coordenador da 
campanha, a exemplo do que aconteceu 
em 2018. Adib e Caiado são médicos, se 
conhecem desde os tempos de faculdade e 
trilharam em trincheiras opostas na políti-
ca até recentemente. 

caiado presidente?
em contato com lideranças do setor agro-
pecuário, Caiado se esquivou em declarar 
apoio à reeleição de Boslonaro. Alega que 
vai aguardar a definição do seu partido. 
Que, por sua vez, negocia a terceira via 
com PSdB e MdB. Caiado revelou que 
quer ser reeleito governador agora e que 
pretende se lançar a presidente em 2026. 
Quando terá 77 anos. 

alckmin de goiás
O ex-governador José elliton vem ten-
tando ocupar espaço no campo progres-
sista, buscando conversas para forta-
lecer o palanque de Lula em Goiás. Até 
agora, bom discurso, muita vontade e 
pouco resultado prático. 

lula em última eleição
2022 deve ser histórico para Lula. Maior líder 
político vivo do Brasil, disputa sua sexta eleição 
presidencial. Líder das pesquisas desde o início 
do processo, aparece como favorito. Se perder 
a eleição, fecha o seu ciclo e piora a posição do 
PT na política nacional.  Ganhando, firma a lide-
rança. A dúvida é se Lula terá ainda disposição 
para uma reeleição em 2026, ou se vai buscar 
um sucessor. Fernando Haddad continua sen-
do o favorito para esse papel. Principalmente 
se conseguir vencer a eleição paulista.  

dengue e coVid preocupam
É verdade que a situação é mais tranquila em 
relação à Covid em Goiânia. A preocupação ex-
tra é com a dengue, que tem registrado núme-
ro alarmante de casos, com formas mais graves 
da doença. Situação de emergência decretada 
e necessária. O que não pode é descuidar com 
a Covid. Já há inquietação com falta de vacinas 
em alguns postos do município. 

Vilmar no estadão
ex-deputado e presidente do PSd em Goiás, Vil-
mar Rocha ganhou destaque, com artigo publica-
do nesta semana no jornal O estado de S. Paulo. 
Com reflexão sobre dois temas muito ligados na 
sua trajetória pessoal> a eduação e a política. 

Vergonha nacional
As gravações de sessões do STM trouxe-
ram a confirmação da tortura pelos pró-
prios militares. Uma discussão que deveria 
estar encerrada há algum tempo. Querer 
dizer que não houve tortura ou ditadura 
no Brasil é um exercício estéril que o míni-
mo rigor histórico tolera. Pior ainda é o uso 
do deboche, do pouco caso para tratar um 
tema que é traumático e que ainda hoje 
afeta milhares de famílias no país. 

campo na energia solar
A Norte Show, que está acontecendo em 
Sinop (MT), mostra uma novidade, que é a 
chegada da energia solar às propriedades 
rurais. Yellot e Agrex Brasil estão juntas na 
iniciativa, indicando uma nova tendência de 
economia mais limpa para o país. 

corrida com brunch
Food Run é a corrida de rua marcada para 
15 de maio, com largada e chegada previs-
ta para o Setor Marista em Goiânia. A lar-
gada será às 7 da manhã, com novidade na 
chegada: os participantes serão recebidos 
com um brunch, oferecido pela organiza-
ção. Inscrições abertas pela internet no 
centraldacorrida.com.br. 

por Que?
de onde menos se espera não sai nada mesmo. 

“Governo é que nem cobra.  
Até morto é perigoso” 

(Paulinho da Força)
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“Quem escreve um livro cria um 
castelo, que o lê mora nele” 

(Monteiro Lobato)
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Em catalão

Caiado lança obras do hospital regional e 
restauração do Distrito Mineroindustrial

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

(19), as obras de restaura-
ção do Distrito Mineroin-
dustrial de Catalão (Dimic). 
Com investimentos de R$ 
19,1 milhões do Tesouro 
Estadual, serão executa-
das a pavimentação em 
pavimento rígido do tre-
cho de três rotatórias e 
restauração das ruas in-
ternas do local. A exten-
são do empreendimento 
será de 12,7 quilômetros 
e tem previsão para ter-
minar em oito meses, 
com a entrega marcada 
para o mês de setembro.

“Goiás, hoje, vive mo-
mento de respeito ao 
empresário, de respeito 
a quem produz e quem 
trabalha. É com esta con-
vicção que estamos na 
frente do governo, para 
que a gente possa buscar 
resultados para o Estado, 
gerar riquezas”, afirmou 
Caiado. “Temos de dar ao 
produtor as condições que 
ele precisa. O Governo de 
Goiás está expandindo as 

indústrias de biofertili-
zantes, para que a gente 
possa atender a demanda 
do produtor e para que o 
nosso Estado possa ter 
cada vez mais viabilida-
de”, acrescentou.

Dimic
Com mais de 2,4 mi-

lhões de metros qua-
drados de área, o Dimic 
é considerado um dos 
parques industriais mais 
importantes do Estado. A 
localização privilegiada, às 
margens da BR-050, facili-
ta o escoamento da produ-
ção. “Teremos, sem dúvida 
nenhuma, uma obra que 
estará à altura da impor-
tância econômica deste 
distrito. Aproximadamente 
50% do PIB [Produto In-
terno Bruto] industrial de 
toda essa região está aqui”, 
pontuou o presidente da 
Goinfra, Pedro Sales.

O polo está instalado a 
cerca de 110 quilômetros 
de Uberlândia (MG), en-
tre os entrepostos de São 
Paulo e Brasília, integrado 
a Ferrovia Centro Atlântica 

(FCA), que passa por 300 
municípios em sete Esta-
dos e alcança os portos de 
Santos (SP) e Vitória (ES). 
“Queremos continuar o 
trabalho e chegar ao final 
sem decepcionar o gover-
nador e Goiás”, assegu-
rou Manoel Castro, recém 
empossado presidente da 
Companhia de Desenvolvi-
mento de Goiás (Codego), 
que administrará o distrito.

Hospital
Em Catalão, Caiado 

também participou do 
lançamento da obra do 
Hospital Regional do mu-
nicípio, que será executada 
pela prefeitura com inves-
timentos de R$ 66 milhões 
e prazo de execução de 18 
meses. A área construída 
será de 12 mil metros qua-
drados em um terreno de 
32 mil metros quadrados. 
“A necessidade é transfor-
marmos a regionalização 
em uma realidade do Es-

tado, com estruturas ca-
pazes de dar ao cidadão 
que está aqui qualidade 
de vida em todos os sen-
tidos. Isto é governar”, re-
sumiu o governador.

“Muito importante essa 
presença nossa aqui hoje. 
Foi onde o governador ini-
ciou todo esse processo de 
regionalização da Saúde”, 
pontuou o secretário de 
Saúde Sandro Rodrigues. 
“É uma obra que todo 
mundo sonha, que todo 
mundo quer”, pontuou o 
prefeito Adib Elias. “Vai ser 
construído com o dinheiro 
do povo e vai ser imple-
mentado pelo governador 
Ronaldo Caiado dentro da 
programação de colocar 
hospitais em todas as regi-
ões”, salientou o gestor.

A unidade contará com 
185 leitos e diversos servi-
ços em saúde. Haverá aten-
dimento em consultório, 
de urgência e emergência; 
UTI neonatal, pediátrica e 

adulta; unidade de trata-
mento para queimados; la-
boratórios clínicos, sala de 
imunização; serviço social; 
e exames odontológicos e 
oftalmológico. Além disso, 
a estrutura contará com 
um heliponto e espaço es-
pecífico para acomodação 
de ambulância.

Include
Na ocasião também 

foi descerrada a placa de 
inauguração do laborató-
rio Include no Colégio Es-
tadual João Netto Campos, 
a 10ª unidade do Estado. O 
projeto visa a promover a 
inserção de jovens de bai-
xa renda no mundo digi-
tal, por meio da oferta de 
cursos gratuitos voltados 
para a tecnologia e robó-
tica. “Isto aqui é o futuro. 
Não adianta acharmos que 
vamos transformar Goiás 
se não tivermos uma vi-
são forte do ponto de vis-
ta educacional”, salientou 

Caiado. “É de graça e traz 
essa educação para as pes-
soas, dando oportunidade 
para uma nova carreira, 
uma nova vida, uma pro-
fissão do futuro”, afirmou 
o secretário de Desenvol-
vimento e Inovação (Sedi), 
Marcio Cesar Pereira.

Também estiveram pre-
sentes o secretário de Es-
tado Joel Sant’Anna Braga 
Filho (Indústria, Comércio 
e Serviços); presidente da 
Câmara Municipal, verea-
dor Jair Humberto; ex-mi-
nistro das Cidades, Alexan-
dre Baldy; ex-presidente 
da Codego e ex-prefeito 
de Goianésia, Renato de 
Castro; reitora da Univer-
sidade Federal de Catalão 
(UFCat), Roselma Luc-
chese; vice-prefeito João 
Sebba; além de prefeitos, 
vereadores, ex-prefeitos, 
secretários municipais, co-
mandantes das forças de 
segurança e presidentes 
de sindicatos e entidades.

Restauração do distrito 
Mineroindustrial de Catalão (dimic) 
terá investimento de R$ 19,1 milhões 
do Tesouro estadual. O Hospital 
Regional do município contará com 
investimentos de R$ 66 milhões. 
Também em Catalão, foi inaugurado 
o laboratório Include no Colégio 
estadual João Netto Campos, 
a 10ª unidade do estado
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Governador Ronaldo Caiado durante o lançamento da obra do Hospital Regional de Catalão
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Goiás Social leva cursos aos Kalunga do Tinguizal

O programa Goiás Social 
chega à comunidade Kalun-
ga do Tinguizal, localizada 
no município de Monte Ale-
gre de Goiás, região Nordes-
te do Estado, nesta terça-

-feira (19). A comunidade 
será beneficiada com a ofer-
ta de mais de 750 vagas em 
cursos profissionalizantes 
dos Colégios Tecnológicos 
(Cotecs), administrados pela 

Secretaria da Retomada.
Serão ofertados cursos 

nas áreas da agricultura, 
como agroecologia, do-
ces e compotas, plantas 
e ervas medicinais, assim 
como cursos de modela-
gem e costura, biojoias, 
marketing digital, em-
preendedorismo e infor-
mática básica. Os cursos 
ofertados foram selecio-
nados de acordo com as 
oportunidades próprias 

da região, a possibilidade 
para abertura de novas 
áreas de atuação e os in-
teresses do grupo.

A comunidade Kalun-
ga do Tinguizal foi uma 
das que sofreu com as 
enchentes que assola-
ram a região Nordeste 
do Estado em dezembro 
de 2021 e agora luta 
por novas oportunidades 
de atuação e geração de 
renda, um objetivo que 

condiz com a atuação do 
programa Goiás Social. 
Gerenciado pelo Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
em parceria com a Organi-
zação das Voluntárias de 
Goiás (OVG), o programa foi 
lançado em junho de 2021 
e, desde então, realiza ações 
para a superação de carên-
cias sociais em diferentes 
municípios do Estado.

Para o secretário da 
Retomada, César Moura, a 

proposta de levar os cursos 
dos Cotecs aos moradores 
da comunidade Kalunga 
demonstra o cuidado do go-
vernador Ronaldo Caiado e 
da primeira-dama Gracinha 
Caiado. “Nossa preocupa-
ção máxima na Retomada 
é garantir oportunidades de 
emprego, renda, com foco 
no empreendedorismo. Esta 
ação no Tinguizal é outro 
exemplo prático destes pi-
lares”, comenta Moura.   

Oportunidades são oferecidas por 
meio da Secretaria da Retomada, via 
Colégios Tecnológicos, nas áreas de 
agricultura e empreendedorismo
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Projetos sobre estímulo ao esporte 
feminino são destaques desta quarta

a sessão deliberati-
va do Plenário da 
Assembleia Legis-

lativa do Estado de Goiás 
(Alego) desta quarta-feira, 
20, deve contar com 96 
processos legislativos na 
pauta para apreciação 
dos deputados. Com início 
às 9 horas, a reunião será 
realizada pelo sistema hí-
brido, com parte dos parla-
mentares no plenário Iris 
Rezende e parte de forma 
remota, a partir de suas re-
sidências ou escritórios.  

Todas as matérias pau-
tadas para a sessão são 
projetos de lei de iniciativa 
parlamentar, sendo 20 pro-
postas em fase de votação 
definitiva, 49 em primeira 
apreciação, e 26 pareceres 
favoráveis aprovados pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ). Há 
ainda, em apreciação úni-
ca, um processo que trata 
da apresentação à Câma-
ra dos Deputados de uma 
Proposta de Emenda à 
Constituição Federal (PEC). 

Além destas matérias já 
constantes da pauta, o Ple-
nário deve receber tam-
bém outras três propositu-
ras que foram apreciadas 
em reuniões da Comissão 

Mista e da CCJ no final do 
expediente na terça-feira, 
19. As referidas matérias 
tratam de convocação de 
policiais e bombeiros para 
atuarem em colégios e es-
colas militares, de conces-
são de Título de Cidadania 
e Declaração de Utilidade 
Pública.  

Incentivo ao esporte 
Dentre as matérias 

constantes da pauta de vo-
tações, destaque para duas 
propostas do deputado 
Delegado Eduardo Prado 
(PL), que propõem estí-
mulo ao esporte em Goiás. 
A primeira delas, proto-
colada na casa sob o nº 
2003/19, tem o objetivo de 
alterar a Lei nº 14.546, de 
30 de setembro de 2003, 
que delibera sobre a cria-
ção do Programa Estadual 
de Incentivo ao Esporte 
(Proesporte). A mudança 
visa fomentar e garantir 
maior incentivo à prática 
de esportes femininos. 

O deputado justifica 
sua iniciativa alegando 
que é necessário que se 
faça algo para incentivar 
as equipes femininas, para 
que essas atletas tenham 
apoio durante todo o ano, 

da mesma forma que os 
jogadores profissionais de 
futebol. “Uma das mudan-
ças na lei é que fica garan-
tido no mínimo 10% dos 
créditos esportivos para 
aplicação exclusivamente 
em projetos de desporto 
feminino”, destaca. 

Eduardo Prado ressalta, 
também, que o direito à 
igualdade de oportunida-
des tem sido uma das prin-
cipais lutas das esportistas 
e que, atualmente, em Goi-
ás, o Proesporte é um be-
nefício que premia atletas 
de modalidades coletivas 
e individuais, de alto ren-
dimento. “Os incentivos do 
programa podem ser uti-
lizados para cobrir gastos 
com alimentação, educa-
ção, saúde, inscrições em 

competições esportivas, 
transporte e aquisição de 
materiais esportivos.” 

O segundo projeto em 
pauta, que trata do mesmo 
tema, é o de nº 2243/19. 
Com o mesmo objetivo 
da proposta anterior, este 
projeto visa garantir maior 
estímulo ao desenvolvi-
mento da prática esporti-
va feminina, com cota de 
10%, oriundos, desta vez, 
do programa Pró-Atleta.  

O parlamentar reitera 
que o direito à igualdade 
de oportunidades tem sido 
uma das principais lutas 
da classe. “Ao consultar a 
lista da Forbes dos 100 
desportistas mais bem pa-
gos do mundo, a primeira e 
única mulher presente no 
ranking é a tenista Serena 

Williams (ocupa a posição 
51), por muitos considera-
da o grande ícone do des-
porto feminino”, comenta. 

Ambas matérias já fo-
ram votadas e aprovadas 
em primeira fase em Ple-
nário e precisam, agora, de 
mais uma aprovação em 
segunda fase antes que 
estejam aptas à sanção do 
governador Ronaldo Caia-
do (UB).  Para mais infor-
mações sobre as matérias 
que devem ser apreciadas 
nesta quarta-feira, 20, con-
sulte a pauta prévia.  

Sessões ordinárias   
As sessões ordinárias 

constituem o calendário 
anual de trabalho legisla-
tivo e possuem a Ordem 
do Dia previamente de-

signada, ou seja, têm uma 
pauta de votação. São re-
alizadas normalmente às 
terças, quartas e quintas-
-feiras e compõem-se das 
seguintes fases: Abertura, 
onde são feitas apresenta-
ções de matérias e demais 
comunicações parlamen-
tares; Pequeno Expedien-
te; Grande Expediente; e a 
Ordem do Dia.     

Para garantir a transpa-
rência, o Legislativo goia-
no transmite, ao vivo, todas 
as sessões, e a população 
pode acompanhar os tra-
balhos pela TV Alego (ca-
nais 3.2 da TV aberta, 8 da 
NET Claro e 7 da Gigabyte 
Telecom) pelo site oficial 
do Parlamento estadual 
(portal.al.go.leg.br) e, ain-
da, pelo canal do Youtube. 

Na sessão ordinária híbrida desta 
quarta-feira, 20, os deputados têm 
pauta exclusivamente com projetos 
de autoria parlamentar. em destaque, 
duas propostas que incentivam o 
esporte por parte das mulheres
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A reunião terá início às 9 horas, com transmissão ao vivo pela TV Alego pelo site oficial do Parlamento estadual (portal.al.go.leg.br) 

câmara municipal de aparecida de goiânia

Projeto de lei que cria Programa “Horta Comunitária” é apresentado

Nesta terça-feira, 19, du-
rante a 113° sessão ordi-
nária da Câmara Municipal, 
foi apresentado o PL N° 
030/2022, de autoria do 
Presidente, vereador André 
Fortaleza (MDB), que cria o  
Programa de horta comu-
nitária urbana, periurbana 
e rural de agricultura fami-
liar no município.

A proposta, além de in-
centivar o cultivo de ali-
mentos naturais em prol 
da sustentabilidade, tem 
como principais objeti-
vos: incentivar práticas 
sustentáveis e de res-
peito ao meio ambiente, 
aproveitar áreas devolu-
tas, proporcionar terapia 
ocupacional às pessoas 
da terceira idade, e afins.

Segundo o Presidente 
da Casa, a finalidade é 
pegar as áreas inservíveis 
e públicas, e transformá-
-las em fonte de renda 

para as famílias carentes 
de Aparecida de Goiânia. 
Com isso, elas poderão se 
beneficiar dessa iniciati-
va, pois o aumento da in-
flação sobre os alimentos 
trouxe um impacto maior 
à vulnerabilidade social. 
As hortas serão de consu-
mo coletivo e os cidadãos 
poderão participar da 
plantação e da colheita.

Para participar do Pro-
grama, os beneficiados 
com o projeto de agricul-
tura familiar deverão ter 
o cadastro atualizado no 

Cadastro Único (realizado 
no CRAS do município). 
A implantação das hor-
tas comunitárias poderá 
dar-se em áreas munici-
pais, áreas declaradas de 
utilidade pública e não 
utilizadas, em terrenos ou 
glebas particulares, em 
margens de rios, reflo-
restando as mesmas. Os 
produtos poderão ser co-
mercializados livremente 
pelos produtores, bem 
como atender as entida-
des assistenciais estabe-
lecidas no município.
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Segundo o Presidente da Casa, a finalidade é pegar as áreas inservíveis 
e públicas, e transformá-las em fonte de renda para as famílias carentes

A proposta é do 
Presidente da Casa, 
André Fortaleza
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Guns n’ Roses em Goiânia
Contagem regressiva para o fim da espera. 

Começa nesta quarta-feira, 20 de abril, a venda 
de ingressos para o público geral do show da 
banda Guns N’ Roses em Goiânia. As vendas 

têm início a partir das 12 horas no site Eventim 
(www.eventim.com.br), e a partir das 14 horas 
na bilheteria do estádio, na Avenida Fued José 

Sebba, 1170, Jardim Goiás, Goiânia - GO.  A 
apresentação está confirmada para o dia 11 de 
Setembro, a partir das 16 horas, no Estádio do 

Serra Dourada.

Desconto De 
hospeDaGem

No seu terceiro ano consecutivo de patrocínio 
ao Atlético Clube Goianiense, a WAM Group, por 
meio da WAM Hotéis, mais uma vez valoriza os 
torcedores do time, proporcionando momentos 

que se estendem a paixão pelo futebol. A 
proposta é ampliar os benefícios para aqueles 

que adquirem o Passaporte Dragão 2022.
Além disso, o torcedor que apresenta foto com 
a camisa do Atlético e documento pessoal com 

foto também tem 15% de desconto. Para quem 
adquire o passaporte os descontos são ainda 

melhores, sendo de 20% no Plano Ouro e 25% 
no Plano Diamante, neste caso é necessário 

apresentação da carteirinha e documento 
pessoal com foto. Os termos e regras de uso 

também podem ser consultados no site do 
time ou com seu agente de viagens no ato da 

compra.

meGa moDa
O Grupo Mega Moda, composto pelos 

shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, 
Mega Moda Park e Mini Moda, funcionará 

normalmente neste feriado de Tiradentes, das 
8h às 18h.

um ano inteiRo De saúDe
Com mais de 15 anos no mercado, a Clínica SiM 
acaba de chegar a Goiás com a meta de facilitar 
o acesso da população a profissionais de saúde 
qualificados. Para isso, está oferecendo um ano 

de assinatura sem custo para o cartão SiM+, 
que proporciona consultas presenciais a partir 

de R$30. Para garantir o benefício, é preciso 
marcar ao menos uma consulta ou exame na 

unidade da marca em Aparecida de Goiânia, 
que fica na Rua Silva Bueno, esq. com Av. Vilela, 

n. 474, Jardim Nova Era. Para o agendamento 
basta ligar ou mandar um WhatsApp para 0800 

357 6060 e informar o cupom SIMGOIAS1ANO. 
Após o vencimento da isenção, os valores para 

renovação da assinatura são de R$ 25 ao mês no 
plano anual ou de R$ 39 na modalidade recorrente. 

No 0800 acima também é possível saber mais 
detalhes da promoção e regras de uso.

Turnê - 
Rosimeyre 
Nogueira, 
Almira Henrique, 
Deolane Bezerra, 
Marco Cesar e 
Marco Cesar 
estiveram no 
lançamento da 
turnê da dupla 
Maiara e Maraísa 
no espaço das 
Américas no 
último fim de 
semana. 

Patrulha canina - O Teatro 
Madre Esperança Garrido receberá 
na tarde de sábado, dia 30/4, o 
espetáculo ao vivo da “Patrulha 
Canina”. Serão 2 sessões: uma às 
15h e outra às 17h, com o show 
infantil da turma de cachorrinhos 
(liderados pelo menino Ryder) 
mais amada do Brasil. Os ingressos 
limitados (com lugares marcados), 
já estão disponíveis no site 
Ticketou, além de fisicamente 
na Komiketo Sanduicheria (Av. 
T-4) e na Bilheteria do Teatro. 
Maiores informações em @
magiaproducoestours

WORLD CREATIVITY DAY -  Acontece nos dia 
20,21,22 de abril WORLD CREATIVITY DAY 2022 
no Aparecida Shopping, palestras,amostras, artes 
e shows entre os palestrantes no dia 22/04 a 
queridissima dos Influencer Psicóloga Dr Márcia 
Almeida da clínica Acolher psicologia abordará 
o tema “O poder da criatividade mora no 
conhecimento das nossas emoções”.  
Inscrições abertas e gratuitas no site.

Mentor de alta performance -  Joel Jota, chega à 
Goiânia no dia 29 de abril, sexta-feira, às 20hno Teatro 
Rio Vermelho e no encontro, compartilha ensinamentos 
que vão ajudar o público a alcançarem o sucesso na 
saúde, na família e no trabalho. Os ingressos estão à 
venda no site ingressodigital.com e presencialmente na 
livraria Leitura do Goiânia Shopping. Com produção da 
Cultura do Riso, eles disponibilizam mais informações 
pelo Instagram @culturadoriso, site culturadoriso.com e 
pelo número (62) 99311-9322.
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André Fortaleza apresenta resultados de 
balanço, com saldo de R$ 6 mi em caixa

como vem fazendo 
desde o início de seu 
mandato à frente do 

Legislativo Municipal, o 
Presidente André Forta-
leza (MDB) usou a sessão 
ordinária desta terça-fei-
ra, 19, para prestar contas 
de sua gestão.

“Sempre falo que minha 
gestão é transparência, 
transparência e transpa-
rência. Se alguém tiver al-
gum problema com trans-
parência, estou pronto 
para tratar com qualquer 
pessoa. E quero sempre 
tratar desse tema aqui em 
plenário”, explicou André, 
que iniciou falando sobre 
a assiduidade dos verea-
dores nas sessões.

“Tivemos um ano de 
2021 produtivo, com 88 
sessões realizadas, sendo 
apenas uma interrompida 
por falta de quórum. Isso 
denota compromisso com 
o povo que nos elege-
ram”, destacou.

Tratando mais a fundo 
sobre as contas da Câma-
ra, André informou que 
assim como desde o início 
da gestão todos os dados 
financeiros estão no site 
da instituição. Sobre essa 

a forma transparente de 
disponibilizar as informa-
ções, ele ainda afirmou 
que logo sairá a nota 
que o TCM oferta a cada 
órgão público nesse que-
sito e a Câmara, pela pri-
meira vez, receberá uma 
nota satisfatória.

Em seguida, André in-
formou que, para o ano 
corrente, o duodécimo da 
Câmara aumentou para 
R$3.490.000,00 milhões 
de reais. De tal forma, se-
gundo ele, a criação de 25 
novos cargos para o qua-
dro da Câmara, por meio 
de Projeto de Resolução 
aprovado no mês passado, 
não acarretará nenhum 
problema fiscal.

“Sou Presidente, sei que 
não agrado todo mundo 
e não tenho interesse em 
agradar. Meu interesse   é 
em fazer a coisa certa”, 
pontuou André. André con-
tinuou afirmando que não 
houve muitas mudanças 
na Câmara desde a última 
prestação. Disse que teve 
um reajuste salarial (por 
Projeto do Poder Executi-
vo, referente a data base 
dos anos de 2020 e 2021), 
mas que ainda assim a 

margem de gasto está 8% 
abaixo do teto.

Sobre economias, con-
tou que hoje a instituição 
tem 6 milhões economi-
zados na conta e que esse 
montante tem rendido 
mais de 50 mil de juros por 
mês. “Esse é o resultado de 
uma economia de 1 ano 
e três meses à frente da 
Casa de Leis”, exaltou.

Sobre as obras da nova 
sede, o Presidente afirmou 
que está providenciando 
um distrato com a empre-
sa que iniciou a obra e, as-
sim, fará um novo proces-
so licitatório. Falou que a 

previsão de entrega é até 
julho do ano que vem, mas 
que sua esperança é de 
antecipar e entregar até o 
final do ano.

Ainda sobre a obra, dis-
se que o projeto anterior 
sofrerá alterações, com um 
novo plenário, que o inte-
rior de todos os gabinetes 
receberá porcelanato, o 
que não estava previs-
to inicialmente, para dar 
maior conforto aos parla-
mentares e a quem visite 
os gabinetes.

“Queremos transfor-
mar a nova casa num lo-
cal agradável para rece-

ber a população”. André 
anunciou que assim que 
o projeto estiver pronto 
convidará a todos para co-
nhecê-lo e garantiu que o 
processo da nova licitação 
será o mais breve possível.

Fortaleza reafirmou seu 
compromisso com os pa-
res e a população e disse 
que só com respeito e cada 
um fazendo sua parte será 
possível melhorar a cida-
de, o Estado e o País.

“Aquilo que tiver a meu 
alcance e for direito do 
vereador, irei fazer. Mas 
gostaria que fosse respei-
tado também. Não tenho 

divergência política com 
ninguém”, ressaltou.

Por fim, o Presidente 
André Fortaleza elogiou 
o trabalho de todas as 
mulheres da Câmara, 
reiterando que todas 
são parceiras e que sua 
postura é de avaliar o 
caráter das pessoas, in-
dependente de gênero.

Os vereadores, em sua 
maioria, elogiaram a trans-
parência na qual a atual 
gestão pautou seu traba-
lho e exaltaram, em espe-
cial, a economia que vem 
sendo realizada desde o 
início da legislatura.

Presidente da Câmara afirmou que a 
recorrência em prestar contas é fruto 
da transparência de sua gestão
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Presidente da Câmara afirmou 
que montante já apresenta 
rendimento mensal de R$ 50 
mil de juros e que parte será 
utilizada na construção da nova 
sede do Legislativo municipal 

gOiâNia

Monumento do Viaduto Latif Sebba recebe iluminação na cor verde para 
conscientizar sobre prevenção a acidentes no ambiente de trabalho

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Companhia 
de Urbanização de Goiânia 
(Comurg), instalou nesta 
segunda-feira (18/04), ilu-
minação na cor verde nos 
três marcos monumentais 
do viaduto Latif Sebba. Ação 
objetiva conscientização 
sobre os cuidados preven-
tivos contra acidentes no 
ambiente de trabalho.

O viaduto Latif Sebba 
está localizado entre os cru-
zamentos das avenidas 85, 
D e Rua 87, entre os setores 

Marista, Oeste e Sul. A ins-
talação contou com efetivo 
de 16 servidores do depar-
tamento de urbanização da 
Comurg, especializados em 
engenharia elétrica. Ao todo, 
120 lâmpadas de 400w, na 
cor verde, substituem as pe-
lículas vermelhas de 400w 
utilizadas na campanha In-
ternacional da Hemofilia.

A Campanha Nacio-
nal de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho, que 
existe desde 1971, visa 
promoção de uma cultura 

de segurança e saúde no 
trabalho, essencialmente 
prevencionista. Em Goiâ-
nia, a campanha virou lei 
de nº 10135/2018, apro-
vada pela Câmara Muni-
cipal. Desde então, são 
realizadas atividades no 
mês de abril, e o dia 28 é 
dedicado à memória das 
vítimas de acidentes e 
doenças do trabalho.

A cor verde representa a 
segurança no ambiente de 
trabalho e também está re-
lacionada aos cursos da área 

da Saúde. O mês de Abril foi 
escolhido com base no Dia 
Mundial em Memória às Ví-
timas de Acidentes de Tra-
balho, celebrado no dia 28. 
Nesta data, em 1969, hou-
ve explosão de uma mina 
na cidade de Farmington, 
no estado da Virgínia (Es-
tados Unidos). A tragédia 
culminou na morte de 78 
trabalhadores, caracteri-
zando o episódio como um 
dos maiores e mais conhe-
cidos acidentes trabalhis-
tas da humanidade.
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Monumento do viaduto Latif Sebba recebe iluminação especial 
na cor verde para conscientizar sobre prevenção a acidentes de 
trabalho: mês de Abril foi escolhido em alusão ao Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho, celebrado no dia 28

Ação faz parte da Campanha Abril Verde, da Prefeitura de Goiânia, que objetiva 
instruir sobre segurança e saúde do trabalhador. Ao todo, 16 eletricistas da Comurg 
atuam na instalação das 120 lâmpadas de 400 watts que iluminam local
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escolas de samba

Carnaval fora de época terá 
tempo bom no Rio de Janeiro

as escolas de sam-
ba, espectadores e 
foliões terão cinco 

dias de tempo bom no Rio 
de Janeiro para aproveitar 
o carnaval. Para hoje (20), 
a previsão do Alerta Rio é 
que o tempo permaneça 
firme na cidade, devido à 
influência de um sistema 
de alta pressão no oceano. 
O céu fica de claro a par-
cialmente nublado, sem 
previsão de chuva, com 
ventos fracos a moderados 
e temperaturas estáveis, 
com mínima de 15°C e 
máxima de 31°C.

Na Sapucaí, começam 
nesta quarta-feira os des-
files das escolas da Série 
Ouro, ou grupo de acesso, 
a partir das 21h. Na In-
tendente Magalhães, se 
apresentam os blocos de 
enredo. Os grupos de rua 
não tiveram autorização 
da prefeitura para desfi-
lar, mas alguns estão se 
organizando para rece-
ber foliões nos próximos 

dias. O prefeito Eduardo 
Paes garantiu que não 
haverá repressão.

Na semana passada, o 
movimento Ocupa Car-
naval publicou manifesto 
defendendo que o Poder 
Público apoie o carnaval 
de rua. O documento lem-
bra que “carnaval não é 
evento social que depen-
da de alvará, mas expres-

são popular e direito 
histórico conquistado na 
luta”. O manifesto foi as-
sinado por 128 grupos, 
blocos e organizações 
carnavalescas, entre 
elas blocos como Bola 
Preta, Boitatá, Amigos 
da Onça, Afoxé Filhos de 
Gandhi, Mulheres Roda-
das, Céu na Terra e Or-
questra Voadora.

Programação
Hoje ocorre o evento 

Encontro dos Blocos, nos 
jardins do Museu de Arte 
Moderna (MAM), no Ater-
ro do Flamengo, a partir 
das 18h. Há ingressos 
gratuitos e pagos, nos 
valores de R$ 20 e R$ 50, 
que devem ser reserva-
dos pelo site do evento. 

Na programação, além de 
DJs, haverá participação 
dos blocos Céu na Terra, 
Suvaco de Cristo, Boleia, 
Empolga às 9, Que pena, 
amor! e Bloco Terreirada.

Segundo o portal 
Meu Rio, estão previs-
tos para hoje os blocos 
Dura Realidade, na Praia 
do Flamengo, altura do 
Belmonte, às 19h; To 
be Wild, na Praça Mauá, 
às 21h; Malungüetú, no 
Boulevard Olímpico, altu-
ra da estação VLT Utopia, 
às 21h; Bloco da Funk´in, 
no Arco do Teles e Rua do 
Mercado, na Praça XV, às 
22h; e o Multibloco, na 
Avenida Mem de Sá 367, 
na Lapa, às 22h.

A Associação Indepen-
dente dos Blocos de Car-
naval de Rua do Rio de 
Janeiro (Sebastiana) in-
formou que seus afiliados 
não irão desfilar nas ruas 
este ano. A Sebastiana reú-
ne o Gigantes da Lira, Blo-
co das Carmelitas, Bloco 
do Barbas, Bloco da An-
siedade, Imprensa que 
eu Gamo, Escravos da 
Mauá, Suvaco do Cristo, 
Simpatia é Quase Amor, 
Que merda é essa, Meu 
bem, volto já e Bloco Virtual.

No Terreirão do Sam-
ba, que fica ao lado da 
Sapucaí, as atrações co-
meçam às 20h, incluindo 
Teresa Cristina, Alcione 
e Belo. O ingresso custa 
R$ 20 a inteira.

Fim de semana
De amanhã (21) a do-

mingo (24), a permanência 
do sistema de alta pressão 
sobre o oceano deve man-
ter o tempo estável no Rio 
de Janeiro, com nebulosi-
dade variada e sem previ-
são de chuva. As tempera-
turas sobem aos poucos, 
podendo passar dos 30ºC 
no período, porém a mí-
nima para amanhã deve 
ficar em 17ºC, segundo o 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), com 
máxima de 30ºC.

Os dias de desfile das 
escolas do Grupo Especial 
serão de calor. Na sexta-
-feira (22), a previsão é de 
céu com poucas nuvens e 
temperatura entre 18ºC e 
33ºC, subindo para mínima 
de 22ºC e máxima de 37ºC 
no sábado. O domingo 
deve ser de céu claro, com 
temperatura entre 21ºC 
e 35ºC, para o desfile das 
escolas mirins na Sapucaí.

Desfile das escolas 
de samba acontece 
de hoje a sábado
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Na Sapucaí, começam nesta quarta-feira os desfiles das escolas da Série Ouro, ou grupo de acesso

economia

Trabalhadores nascidos em janeiro podem 
sacar até R$ 1 mil no FGTS

A partir de hoje (20), os tra-
balhadores nascidos em 
janeiro receberão até R$ 
1 mil das contas do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). A Caixa Eco-
nômica Federal depositará 
o dinheiro na conta pou-
pança digital, usada para o 
pagamento de benefícios 
sociais e previdenciários.

Os valores só podem ser 
movimentados por meio 
do aplicativo Caixa Tem, 
que permite o pagamento 
de contas domésticas e a 
realização de compras vir-
tuais em estabelecimentos 

não conveniados. O Caixa 
Tem também permite o 
saque em caixas eletrôni-
cos e a transferência para 
a conta de terceiros.

O trabalhador precisa 
ficar atento. A maioria dos 
cerca de 42 milhões de 
trabalhadores receberá o 
dinheiro automaticamen-
te, na conta poupança so-
cial digital da Caixa. No 
entanto, em caso de dados 
incompletos que não per-
mitam a abertura da conta 
digital, ele terá de pedir a 
liberação dos recursos.

Todo o processo para 
pedir o saque será infor-
matizado. O trabalhador 
não precisará ir à agência 
da Caixa, bastando en-
trar no aplicativo oficial 
do FGTS, disponível para 

smartphones e tablets, e 
inserir os dados pedidos.

O aplicativo está dan-
do a opção para o traba-
lhador pedir o crédito em 
qualquer conta corrente 
ou poupança de qualquer 
banco. A possibilidade, no 
entanto, só vale para quem 
aceitar fornecer a foto de 
um documento oficial para 
cadastrar a biometria.

Pelo calendário divul-
gado em março, a libera-
ção dos recursos segue 
cronograma baseado no 
mês de nascimento do tra-
balhador. O dinheiro será 
liberado em etapas até 15 
de junho, quando recebem 
os nascidos em dezembro.

Retirada
Outro ponto a que o 

trabalhador precisa ficar 
atento é a retirada do di-
nheiro. Os recursos estarão 
disponíveis até 15 de de-
zembro e voltarão para a 
conta vinculada do FGTS 
depois dessa data, caso 
não sejam gastos, retira-
dos ou transferidos para a 
conta corrente.

O dinheiro não movi-
mentado será restituído 
ao FGTS com correção 
pelo rendimento do Fun-
do de Garantia, corres-
pondente ao período em 
que ficou parado na conta 
poupança digital.

Consulta
Para saber se receberá 

automaticamente o di-
nheiro ou se precisará pe-
dir o saque, o trabalhador 

precisa fazer consulta. O 
processo pode ser feito 
tanto no site fgts.caixa.
gov.br quanto pelo apli-
cativo FGTS. O site infor-
ma apenas a data da libe-
ração e se o crédito será 
feito de forma automáti-

ca. O aplicativo tem mais 
funcionalidades, como a 
consulta aos valores, a 
atualização dos dados da 
conta poupança digital, 
o pedido para desfazer 
o crédito e manter o di-
nheiro na conta do FGTS.
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Os recursos estarão disponíveis até 15 de dezembro e 
voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data

Quem não tiver 
depósito automático 
deve pedir liberação
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futebol

Fred garante vitória do Fluminense 
sobre o Vila Nova na Copa do Brasil

em um jogo de altos 
e baixos no estádio 
do Maracanã, o Flu-

minense contou com um 
gol histórico do artilheiro 
Fred nos últimos minutos 
para arrancar uma vitória 
de 3 a 2 sobre o Vila Nova, 
na noite desta terça-feira 
(19), pela ida da terceira 
fase da Copa do Brasil.

Agora, as equipes vol-
tam a se encontrar no dia 
11 de maio, no estádio 
Serra Dourada, em Goiâ-
nia. Para chegar às oita-
vas de final, o Fluminense 
pode até mesmo perder 
por um gol de diferença. 
O Tigre tem que superar 
seu adversário por dois 
gols de vantagem para se 
classificar direto. Em caso 
de vitória dos goianos por 
apenas um gol de diferen-
ça, a vaga será definida na 
disputa de pênaltis.

O Vila Nova iniciou a 
partida com uma pro-
posta clara, se fechando 

na defesa e tentando 
criar oporunidades em 
jogadas de velocidade 
no contra-ataque. Já o 
Fluminense encontrava 
muitas dificuldades de 
articular jogadas sentin-
do falta de um organiza-
dor no meio campo.

Diante deste panora-
ma, o Vila Nova abriu o 
placar aos 37 minutos 
da etapa inicial, quan-
do Donato aproveitou 
cobrança de escanteio 
para fazer de cabeça.

Com desvantagem no 
placar, o Fluminense vol-
tou melhor para a etapa 
final, mas quem chegou 
ao gol foram os visitan-
tes. Aos 11 minutos Alex 
Silva avançou pela direi-
ta com muita liberdade 
e cruzou rasteiro para 
o meio da área, onde 
Pablo Dyego aproveitou 
apagão da defesa do Tri-
color e não perdoou.

A equipe das Laranjei-
ras sentiu o resultado, e 
passou a dar espaços ao 

adversário. Até que aos 16 
minutos Willian Bigode foi 
derrubado na grande área 
e o árbitro marcou pênal-
ti. Após muita reclama-
ção dos jogadores do Vila 
Nova, Ganso cobrou com 
categoria para descontar.

O Fluminense se ani-
mou e passou a pressio-
nar o adversário, até que, 
aos 26 minutos, Marlon 
cruzou para a área, a bola 
passou por Fred, mas não 
pelo argentino Cano, que 
escorou e empatou.

O time das Laranjeiras 
continuou acreditando 
e, de tanto tentar, conse-
guiu a virada já aos 42 
minutos. Nonato recebeu 
a bola na entrada da área 
e, mesmo marcado por 
três adversários, conse-
guiu enfiar para Fred, 
que bateu colocado, de 
primeira, para garantir a 
vitória. Com este tento o 
camisa 9 do Fluminense 
se tornou o artilheiro iso-
lado da história da Copa 
do Brasil com 37 gols.

Vitória do Remo
Outra equipe a triun-

far em casa foi o Remo, 
que bateu o Cruzeiro por 
2 a 1 jogando no Baenão. 
A Raposa chegou a abrir 
o placar com Rodolfo, 
mas o Leão ficou com 
a vitória final graças a 
gols de Willian Oliveira 
(contra) e Daniel Felipe.

As equipes se reencon-
tram, em busca da clas-
sificação para as oitavas, 
no dia 11 de maio no es-
tádio do Mineirão.

Com gol, 
atacante se torna 
maior artilheiro 
da história da 
competição
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Ganso, Cano e Fred marcam 
na segunda etapa e o Tricolor 
sai na frente do Vila Nova na 
CopadoBrasil! A volta é dia 11 

de maio, em Goiânia!
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na segunda etapa e o Tricolor 
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Ganso, Cano e Fred marcam 
na segunda etapa e o Tricolor 
sai na frente do Vila Nova na 
CopadoBrasil! A volta é dia 11 

de maio, em Goiânia!
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