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Troca de mobiliário, mudança de local e 
entrega de novas unidades despontam 

como ações de aperfeiçoamento 
do atendimento ao cidadão. 

Medidas fazem parte do processo 
de requalificação do programa, em 

andamento desde o início da gestão
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em Rio VeRde

Com presença de Bolsonaro e Caiado, Lissauer Vieira 
participa da entrega de títulos de regularização de terra

No evento, foram 
entregues títulos 
definitivos e provi-

sórios a famílias de 376 
assentamentos localiza-
dos em 99 municípios 
goianos.  De acordo com 
o presidente da Alego, 
um dia “marcante” para 
os agricultores e para a 
agricultura familiar de 
todo o estado. “Hoje é, 
sem dúvidas, um dia que 
ficará marcado na memó-
ria dos nossos homens e 
mulheres do campo. Es-
ses títulos entregues aqui 
darão mais dignidade, se-
gurança e liberdade para 
todas essas famílias, uma 
vez que, com os títulos 
em mãos, elas poderão 

ampliar a sua capacidade 
de produção, vender, por 
exemplo, parte dela aos 
municípios e ter acesso a 
crédito bancário.

O prefeito Paulo do Vale 
também destacou, em seu 
discurso, a importância da 
entrega dos títulos aos as-
sentados que, segundo ele, 
representam a realização 
de um sonho para milha-
res de famílias goianas. 
“Hoje é dia de indepen-
dência para os nossos as-
sentados, para os nossos 
produtores rurais com a 
conquista destes títulos 
definitivos. É, com certe-
za, o sonho realizado para 
muitas famílias de Goiás.” 

O presidente Jair Bol-

sonaro salientou que a re-
gularização de famílias no 
campo é meta prioritária 
do Governo Federal. “Ultra-
passamos a casa dos 330 
mil títulos no Brasil e es-
tamos nos esforçando para 
passar, este ano, a casa dos 
400 mil. Para chegar a esse 
resultado, precisamos de 
parcerias com estados e 
municípios. Dos títulos 
entregues hoje, cerca de 
200 foram emitidos em 
parcerias com prefeituras. 

Esse é um dado importan-
te, porque mostra que as 
prefeituras têm trabalho a 
desempenhar conosco.” 

Também participaram 
da solenidade o ministro 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Marcos 
Montes, o presidente do 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(Incra), Geraldo Melo Fi-
lho, senadores, deputados 
estaduais e federais, enre 
outras autoridades. 

Regularização 
Fundiária

A entrega dos títulos 
em Rio Verde faz parte da 
campanha Abril Verde e 
Amarelo, iniciativa volta-
da a ampliar a regulariza-
ção fundiária no país, por 
meio da titulação de ter-
ras a beneficiários da re-
forma agrária e ocupan-
tes de terras públicas. A 
primeira agenda ocorreu 
em João Pinheiro (MG), no 
dia 14 deste mês.

Essa foi a segunda gran-
de entrega no estado, com 
8.037 documentos emiti-
dos, entre Títulos de Do-
mínio e Contratos de Con-
cessão de Uso. A primeira 
ocorreu em Flores de Goi-
ás, em 18 de novembro de 
2020, com 3.305 títulos 
definitivos e provisórios. 
Em todo o país, já passam 
de 342 mil títulos expedi-
dos nos últimos três anos, 
sendo mais de 60 mil de 
janeiro a março de 2022.

O presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
Lissauer Vieira (PSd), participou 
em Rio Verde, na região Sudoeste 
do estado, da cerimônia alusiva 
à regularização fundiária, com a 
presença do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PL-RJ), do governador 
Ronaldo Caiado (UB), prefeito Paulo 
do Vale (UB) e outras autoridades
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“Conquista para os 
trabalhadores rurais”, 

afirmou o presidente da 
Alego Lissauer Vieira

apaRecida de GoiâNia

Aprovado plano de carreira dos fiscais de tributos

Durante sessão extraor-
dinária, realizada por au-
toconvocação (o que não 
gera custos ao erário), os 
vereadores de Aparecida 
de Goiânia aprovaram o 
Projeto de Lei Comple-
mentar Nº 019/2022, de 
autoria do Poder Executi-
vo, que institui a Carreira 
dos Auditores Fiscais Tri-
butários da Secretaria da 
Fazenda do Município.

A proposta de lei ba-
sicamente estabelece as 
condições de desenvolvi-
mento de seus integrantes 
na carreira, fixa o valor da 

remuneração do cargo que 
a compõe e disciplina as-
suntos correlatos.

Segundo a Prefeitu-
ra, a criação do plano de 
carreira dos auditores 
fiscais se faz necessária 
uma vez que até hoje não 
possuíam tal instituto, 
aplicando-lhes legisla-
ções esparsas, fato que 
há tempos enseja reivin-
dicações. Além disso, en-
tre os principais motivos 
para a criação da carreira 
estão o vencimento-base 
da categoria, que é de 
um salário mínimo, e a 

ausência de seguran-
ça jurídica para as ver-
bas complementares, as 
quais, além do permis-
sivo de serem reduzidas 
a qualquer tempo, têm 

acrescidas as correntes 
alterações das normas 
previdenciárias, gerando 
instabilidade no salário.

Como o último concur-
so para o cargo de fiscal foi 

realizado no ano de 2012 
e desde então o quadro foi 
reduzido devido a aposen-
tadorias, óbitos e exonera-
ções, de modo que hoje a 
área precisa ser revitaliza-

da, o projeto, com intuito 
de resolver essa questão, 
estipulado um quadro 
de quarenta) vagas, a ser 
preenchido com os atuais 
servidores e aprovados em 
futuros concursos.

O vereador Edinho elo-
giou a aprovação, mas 
lembrou que é necessário 
fazer o mesmo pelos ou-
tros fiscais da Prefeitura, 
como de postura, da SEM-
MA, dentre outros. 

Sobre isso, o Presiden-
te André Fortaleza co-
mentou que todos os ve-
readores são favoráveis a 
ideia, tanto que terá uma 
agenda com os demais 
fiscais amanhã.

Agora, com a aprova-
ção pelo Legislativo, o 
Projeto de Lei Comple-
mentar retorna ao Execu-
tivo para ser sancionado 
(e virar lei) ou vetado.
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André Fortaleza comentou que todos os vereadores são favoráveis a ideia, tanto que terá uma agenda

A matéria que institui a carreira 
dos auditores fiscais tributários da 
Secretaria da Fazenda foi aprovada 
em sessão extraordinária
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gestão

Ronaldo Caiado investe mais de 
R$ 5 mi em melhorias no Vapt Vupt

o Governo de Goiás 
está investindo per-
manentemente no 

aperfeiçoamento do aten-
dimento ao cidadão. Além 
de iniciativas empreendi-
das desde o início da ges-
tão, como troca de agen-
damento universal para 
distribuição da demanda 
– evitando filas e longas 
esperas – e a inauguração 
de novas agências para 
disponibilização de servi-
ços estaduais, a Secretaria 
da Administração (Sead) 
investiu, em um ano, mais 
de R$ 5 milhões em refor-
ma e aquisição de novos 
mobiliários para unidades 
do Vapt Vupt de todas as 
regiões do Estado.

Desde abril de 2021, 10 
unidades foram entregues 
à população completa-
mente reformadas e outras 
quatro estão com reforma 
em andamento. Somado 
aos recursos para aquisi-
ção de novos mobiliários, 
o investimento total com o 
aperfeiçoamento da estru-

tura física dos locais é de 
R$ 5,2 milhões.

As unidades de Alexâ-
nia, Anápolis (Anashop-
ping), Caldas Novas, Ca-
talão, Formosa, Goianira, 
Iporá, Itauçu, Morrinhos 
e Santo Antônio do Des-
coberto já receberam as 
melhorias e oferecem mais 
conforto e segurança aos 
usuários e servidores. Ou-
tras quatro agências estão 
em reforma e serão entre-
gues em breve. Elas estão 
localizadas em Cristalina, 
São Miguel do Araguaia, 
Ceres e Porangatu. As 
agências reformadas rece-
bem melhorias como troca 
de piso, pintura, adequa-
ção das instalações e rea-
dequação dos sanitários.

“Não se pode conviver 
com paredes mofadas, 
computadores quebra-
dos, cadeiras rasgadas e 
ambiente sem condições 
sanitárias. Tudo o que es-
tamos fazendo se chama 
dignidade, cidadania”, afir-
ma o governador Ronaldo 

Caiado, enfatizando a im-
portância do trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
para a reformulação da 
oferta de serviços do pro-
grama Vapt Vupt.

Secretário de Admi-
nistração, Bruno D’Abadia 
explica que as medidas ca-
minham lado a lado com o 
compromisso do Governo 
de Goiás de disponibilizar 
atendimento de ponta à 
população. “A experiência 
do cidadão ao buscar um 
serviço público deve ser de 
satisfação, de certeza que 
os impostos estão sendo 
convertidos em benfeito-
rias para toda população. 
Essa percepção passa 
pelo cuidado e zelo com 
os espaços públicos. Isso 
é compromisso com a ci-

dadania”, pontuou.

Outras ações
Desde 2021, o Governo 

de Goiás adquiriu mais de 
dois mil novos assentos 
para atender praticamente 
todas as agências do pro-
grama e 260 condiciona-
dores de ar, distribuídos 
em 52 pontos de atendi-
mento. Também realizou 
a troca de 200 computa-
dores. As unidades rece-
beram ainda itens como 
balcões, armários e bebe-
douros. Para essa deman-
da, foram investidos mais 
de R$ 4,1 milhões.

Sete unidades ganha-
ram novo local de aten-
dimento, como é o caso 
das agências Garavelo 
(Aparecida de Goiânia), 

Mozarlândia, Palmeiras de 
Goiás, Inhumas, Valparaíso, 
Luziânia (Centro) e Goia-
tuba. Com espaços melho-
res e que oferecem mais 
bem-estar aos visitantes, 
a iniciativa propiciou, em 
alguns casos, economia de 
recursos para o Estado, 
como a mudança ocor-
rida em Aparecida, onde 
são poupados R$ 400 
mil ao ano com redução 
de aluguel e eliminação 
de gastos com seguran-
ça (a unidade é locali-
zada no interior de um 
centro comercial).

O modelo de agenda-
mento prévio foi consoli-
dado e o tempo médio de 
espera, desde a triagem, na 
chegada à unidade, até o 
atendimento no guichê, é 

inferior a cinco minutos. 
O procedimento, inicial-
mente necessário em de-
corrência da pandemia de 
Covid-19, resultou na re-
dução das filas e períodos 
de espera desnecessários.

Novas unidades
Em três anos de ges-

tão, o governador Ronaldo 
Caiado inaugurou cinco 
unidades do Vapt Vupt: 
Goiânia (shopping Bou-
gainville), Campos Belos, 
Itapaci, Luziânia (Jardim 
Ingá) e São Luís de Mon-
tes Belos. Outra agência 
será entregue, em bre-
ve, no município de Hi-
drolândia. Jussara tam-
bém ganhará um posto de 
atendimento ainda no pri-
meiro semestre de 2022.

Troca de mobiliário, mudança de 
local e entrega de novas unidades 
despontam como ações de 
aperfeiçoamento do atendimento 
ao cidadão. Medidas fazem parte 
do processo de requalificação 
do programa, em andamento 
desde o início da gestão
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Modelo de agendamento prévio foi consolidado e o tempo médio de espera, desde a triagem, na chegada à unidade, até o atendimento no guichê

segurança Pública

Instalado 2° Batalhão de Choque no Entorno do DF

O governador Ronaldo 
Caiado instalou o 2° Bata-
lhão de Choque da Polícia 
Militar - Escudo do Planal-
to em Valparaíso de Goiás, 
na região do Entorno do 
Distrito Federal, para aten-
der também os municípios 
de Formosa, Luziânia, 
Posse e Águas Lindas de 
Goiás. O grupo tático é 
treinado para garantir a 

ordem pública em situa-
ções como reintegração 
de posse, rebeliões em 
presídios e policiamento 
em grandes eventos.

A criação da unidade da 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PMGO) é resul-
tado da transformação da 
33ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar 
(CPChoque), instituída em 

2008, em um batalhão es-
pecializado. “Cada vez mais 
fortalecemos a segurança 

pública do Estado de Goi-
ás e do nosso querido En-
torno”, disse o governador 

Ronaldo Caiado que assi-
nou o decreto instituindo 
o novo batalhão na região 
na última quinta-feira (21).

“O decreto representa 
especialmente a valoriza-
ção e o reconhecimento 
almejado pelos militares 
que nesta unidade traba-
lharam e aos que ainda 
nela trabalham, há mais de 
uma década de atuação”, 
declarou o comandante 
do 2º Batalhão de Choque 
Escudo do Planalto, major 
Cláudio Fernandes de Sou-
sa. “Esta unidade especiali-
zada seguirá ainda mais 
firme e atuante na defesa 
da sociedade”, completou.

A instalação de um 
batalhão especializado 
representa avanços na 
segurança pública para a 
região, que abarca milhões 
de habitantes, entre mora-
dores e pessoas que se 
deslocam para trabalhar, 
além do fluxo de pes-
soas oriundas de todo 
o país, que se dirigem à 
Brasília. “Permite orga-
nização e aparelhamen-
to na busca de melhorar 
a prestação de serviços 
de excelência à socieda-
de de Goiás, do Distrito 
Federal e de todo o Bra-
sil que por lá transitam”, 
explicou o comandante.
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Policiais da unidade são treinados para atuar em 
rebeliões, reintegração de posse e grandes eventos

Grupo especializado da PM do 
estado tem sede em Valparaíso e 
substitui a 33ª Companhia Independente 
de Polícia Militar (CPChoque)
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destinos turísticos inteligentes

Prefeitura reestrutura sinalização turística 
e prepara inserção da capital entre DTIs

a Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Agência 
Municipal de Turis-

mo, Eventos e Lazer (Age-
tul), e da Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade (SMM), 
prepara a reestruturação 
da sinalização turística da 
capital. O projeto, classifi-
cado como estratégico pela 
gestão municipal, integra o 
programa Goiânia em Nova 
Ação, e contempla ações de 
sinalização turística digital.

A iniciativa coloca a cida-
de no contexto de Destinos 
Turísticos Inteligentes (DIT), 
cuja proposta é assegurar 
espaço turístico inovador, 
acessível a todos, consolida-
do sobre infraestrutura tec-
nológica de vanguarda, que 

garante desenvolvimento 
sustentável do território, fa-
cilita interação e integração 
do visitante com o entorno, 
e incrementa a qualidade 
da experiência no destino.

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, explica que 
o projeto está em fase 
de estruturação, e já con-
templou, por exemplo, a 
entrega de microetapas 
com a sinalização do Par-
que Zoológico de Goiânia. 
O parque recebeu, em de-
zembro do ano passado, 
mapas com QR code, que 
possibilitam o visitante se 
localizar dentro do Zooló-
gico com mapa intuitivo 
disponibilizado em pontos 
estratégicos. “Com a lei-

tura do código no celular, 
é possível ter o mapa em 
mãos por onde o visitante 
andar”, explica.

De acordo com o presi-
dente da Agetul, Valdery Jú-
nior, as placas informativas 
dos ambientes dos animais 
também serão atualizadas. 
Na ilha dos primatas, já é 
possível ver o modelo das 
novas placas. Além da atu-
alização das informações 
sobre as espécies de ani-
mais, de forma gradativa, 
a prefeitura alimentará o 
site com um link QR code, 
com informações adicio-
nais para que o visitante 
tenha conhecimento so-
bre cada espécie.

“A ideia é que o link, em 

um futuro próximo, ofereça 
acessibilidade com áudio 
descrição, contemplando 
as pessoas com deficiên-
cia física. Isso faz parte da 
etapa final do projeto, e os 
servidores do Zoológico 
vão realizar a implemen-
tação gradativamente”, 
destaca Valdery Júnior.

Técnicos da Diretoria 
de Turismo da Agetul rea-
lizam o mapeamento das 
placas turísticas e históri-
cas, e levantamento da si-
tuação estrutural de cada 
uma delas. Gestão prepara 
projeto para que sinaliza-
ção atenda às demandas 
dos turistas em Goiânia.

“Hoje temos um grupo 
de trabalho, encabeçado 

pela SMM, com o apoio da 
Agetul, para realizar o pro-
jeto de troca das placas 
turísticas. Devido ao des-
gaste com o passar dos 
anos, estudo técnico de 
avaliação de todas essas 
placas é necessário para 
que possamos reformá-las 
atendendo as necessida-
des da cidade”, pontua o 
presidente da Agetul.

O projeto de sinaliza-
ção turística da capital 
também vai atender pe-
destres e ciclistas com o 
Caminho dos Bouganvil-
les. A Agetul já realizou o 
mapeamento das rotas, e 
o projeto deve ser lança-
do nos próximos meses.

Ao todo, são cinco rotas 

diferentes que passam por 
pontos turísticos de Goiâ-
nia, como praças, parques, 
monumentos e mercados 
populares, que compõem 
os trajetos pensados para 
que o participante possa 
explorar as trilhas urbanas 
que passam pelos principais 
pontos turísticos da capital.

Recursos
Para viabilizar a execu-

ção do projeto de sinaliza-
ção turística da capital, o 
titular da Agetul participou 
de reuniões ao longo de 
2021, com o então ministro 
do Turismo, Gilson Machado 
Neto, e apresentou a neces-
sidade e a documentação 
para captar recursos.

Projeto contempla instalação de 
mapas intuitivos, com QR code, 
em locais como Parque Zoológico, 
e implantação do Caminho dos 
Bouganvilles, com cinco rotas 
diferentes por pontos de turismo 
da capital, como praças, parques, 
monumentos e mercados populares. 
Técnicos da Agetul realizam 
mapeamento das placas para que 
sinalização atenda às demandas
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Prefeitura de Goiânia reestrutura sinalização turística e prepara inserção da capital entre Destinos Turísticos Inteligentes (DTI): 
projeto contempla instalação de mapas intuitivos, com QR code, no Parque Zoólogico, e implantação do Caminho dos Bouganvilles, 
com cinco rotas diferentes que passam por pontos turísticos de Goiânia, como praças, parques, monumentos e mercados populares 

em 100 dias

Usina produz 10 mil toneladas de massa asfáltica

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestrutu-
ra (Seinfra), produziu, nos 
primeiros 100 dias deste 
ano, 9.833,22 mil tonela-
das de massa asfáltica na 
Usina de Asfalto, localiza-
da no Complexo Industrial 
Pedreira, na Estrada Velha 
para Bela Vista, km 6, após 
o Parque Atheneu.

No local, 26 servidores 

trabalham para atender 
as necessidades da capital 
relacionadas à pavimen-
tação asfáltica. A usina 
produz o Concreto Betu-
minoso Usinado à Quente 
(CBUQ), que é composto 
por areia, brita e ligante 
de petróleo. Esse revesti-
mento asfáltico é um dos 
mais utilizados no mundo, 
e o mais recomendado em 
obras desse tipo.

Ao ser finalizado, ma-
terial é distribuído pelas 
obras de recuperação as-
fáltica, encabeçado pelo 
Projeto 630, que leva as-
falto novo a cerca de 630 

quilômetros de vias, em 
111 bairros de Goiânia, e 
também para operações 
tapa-buracos que são re-
alizadas diariamente por 
cerca de 14 equipes e 100 

servidores, em todas as re-
giões da cidade.

Toda produção é su-
pervisionada por um rígi-
do controle de processos 
técnicos e operacionais. 

Dentro da Usina de As-
falto, a Seinfra conta com 
laboratório que atesta, 
diariamente, qualidade e 
teor do asfalto, e controla 
a composição da massa.

“Essa é a nossa realida-
de em Goiânia. Contamos 
com um equipamento 
que proporciona maior 
eficiência na prestação 
dos serviços, e ainda gera 
uma economia de cerca de 
30%, se tivéssemos que 
comprar esse material de 
uma empresa particular”, 
aponta o secretário de In-
fraestrutura, engenheiro 
Everton Schmaltz.

Os serviços da Sein-
fra devem ser solicitados 
por meio do aplicativo 
Prefeitura 24h, ou pe-
los telefones (62) 3524-
8363/3524-8373, e What-
sApp (62) 98493-7229.
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Usina da Prefeitura produz 10 mil toneladas de massa asfáltica, em 100 dias: material é utilizado na 
manutenção da malha viária da capital, em serviços como operação tapa-buracos e reconstrução asfáltica 

Material é utilizado na manutenção da 
malha viária da capital, em operação 
tapa-buracos e reconstrução asfáltica. 
estrutura produz próprio Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), 
um dos revestimentos mais utilizados 
no mundo, e o mais recomendado 
em obras dessa categoria
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MEU PlaY
Bia Moreno, empresária 

e apresentadora 
do programa Show 

Business da CMN, lança 
na segunda-feira, 25, a 

plataforma de streaming 
‘Meu Play’, que é 100%  

brasileira. A proposta da 
plataforma, que  reúne 

em um só local músicos, 
artistas, produtores, 
compositores, fãs e 

conteúdos exclusivos de 
todos os estilos musicais, é 
democratizar ainda mais o 
acesso e a distribuição das 

músicas. de acordo com 
Bia, o  grande diferencial 

desta plataforma, que 
é 100% nacional, para 
as outras que já estão 

no mercado, é que nela 
serão permitidos exibição 

simultânea de áudio e 
vídeo, permitindo que o 

fã possa não só ouvir a 
música, mas assistir um 

clipe ou show.

Dia Das MÃEs 
Para celebrar o dia 

das Mães, o Shopping 
Bougainville preparou 

uma campanha especial 
para a data. Com 500 

reais em compras o cliente 
ganha um kit Avatim. São 
três cremes para as mãos 

nas fragrâncias amora 
silvestre, cupuaçu e manga 

verde. A promoção é 
válida do dia 01 a 08 de 

maio ou enquanto durar 
os estoques. Válido um 

brinde por CPF.

DobraDinha
O cantor Tayrone já tem 
data para desembarcar 

com o seu show nas 
cidades de Goiânia e 

Brasília. dono do hit “Cê 
Tá Preparada”, um feat 

com Marília Mendonça, ele 
se apresenta no Laguna 

Goiânia, no dia 29 de abril 
e no Laguna Brasília, no  

dia 30 de abril (sexta e 
sábado respectivamente).

CARNAVAL DO RIO
No último final de semana aconteceu no Rio de Janeiro o tradicional desfile das escolas de samba e na 

ocasião famosos e influencers foram assistir aos desfiles nos camarotes da Marquês de Sapucaí.

1 2
Fotos: Reprodução/Instagram 

diogenes Queiroz (Bjay) Antônio Aguiar, Thiago Miranda e Gabriel O. david

Carol Sampaio Beto Pacheco, Ju Ferraz, Antônio Oliva e dudu Melo

Tiago Moura Aline Prado e Guilherme Barros

Matt elisa Gabasa e Felipe Casas Leonardo Moura

3 4

5 6

7 8 9
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Caiado lança Passaporte Equestre 
durante 14º Encontro de Muladeiros

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou em Iporá, da 

abertura oficial do 14º 
Encontro Nacional de Mu-
ladeiros e do tradicional 
desfile pelas ruas da cida-
de. Considerado um dos 
maiores eventos do gêne-
ro no mundo, o encontro 
no Parque de Exposições 
Agropecuárias. “A festa 
vem com ainda mais força, 
mais brilho, mais vontade 
das pessoas se encontra-
rem, se abraçarem”, desta-
cou Caiado. Após dois anos 
de interrupção do evento 
devido à pandemia, o go-

vernador disse que é hora 
de recuperar o tempo per-
dido e celebrar a história e 
a tradição de Goiás.

A programação orga-
nizada pela Associação 
dos Muladeiros do Oeste 
Goiano (Amog) com apoio 
da prefeitura de Iporá con-
ta com atrações culturais, 
artísticas e exposição de 
muares, que participaram 
de provas de marcha, mor-
fologia, laço, apartação 
e rédea. A 14ª edição do 
encontro seria realizada 
no mês de janeiro, mas 
foi adiada devido ao 
avanço dos números da 

Covid-19 em Goiás.
O prefeito de Iporá, 

Naçoitan Leite, disse que 
acompanhou Caiado na 
decisão de adiar a festa, 
com apoio da Amog. “Ago-
ra, graças a Deus, nossos 
amigos estão todos pre-
sentes novamente”, come-
morou o prefeito. O presi-
dente da Amog, Davi Melo, 
completou: “Agora é hora 
de curtir essa festa”. Na 
ocasião, Melo convidou 
Caiado para ser o impe-
rador da 15ª edição do 
encontro, de 24 a 29 de 
janeiro de 2023, cargo 
que o governador aceitou 
“com muito gosto”.

Um dos participantes 
que fazem questão de 
estar em todas as edi-
ções é Roberto Paulinelli, 
proprietário do frigorífico 
Rio Maria, no Pará. “Andei 
1.300 quilômetros para 
estar aqui na maior festa 
de muladeiros do Bra-
sil. É uma honra poder 
cavalgar junto com um 
grande governador”, dis-
se Paulinelli. Ele elogiou 
o desenvolvimento de 
Goiás e disse que nunca 
havia visto estradas tão 

boas quanto as goianas 
na atual gestão.

Passaporte 
Equestre

Durante a programa-
ção de abertura, Caia-
do lançou o Passaporte 
Equestre. Graças à tecno-
logia, o documento dis-
pensa a emissão de nota 
fiscal no trânsito de equi-
nos, asininos e muares. 
A iniciativa da Agência 
Goiana de Defesa Agro-
pecuária (Agrodefesa) 
e da Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), com 
apoio da Secretaria da 
Economia e da Secreta-
ria de Desenvolvimento e 
Inovação (Sedi), garantirá 
agilidade, menos buro-
cracia e maior economia 
para o equideocultor.

Com o passaporte, os 
animais são identificados 
por chip e cadastrados por 
meio de QR Code, o que 
permite o livre transporte 
para participar de cavalga-
das, desfiles, treinamentos, 
concursos, provas e qual-
quer outra atividade ou 

evento de natureza cultu-
ral, desportiva ou de lazer. 
A praticidade vai substituir 
os protocolos praticados 
até então, em que o cria-
dor precisava carregar 
uma “pastinha” com cinco 
documentos por animal.

A novidade também 
estende de 60 para 180 
dias o prazo de validade 
de exames. Quanto à Guia 
de Trânsito Animal (GTA), 
era cobrado em torno 
de R$ 15 por emissão e 
exigido documento novo 
a cada movimentação. 
Agora, a taxa única é de 
R$ 60 ao ano. A adoção 
do Passaporte Equestre 
é facultativa.

“Minha mula Estre-
la já está chipada e, com 
isso, pode transitar sem 
a necessidade de repe-
tir exames”, disse Caiado. 
Como explica o governa-
dor, antes, a repetição dos 
exames onerava muito os 
produtores e era um dos 
empecilhos para o fluxo 
de animais nos tradicio-
nais eventos do ramo em 
Goiás. “A partir de hoje, po-
deremos conduzir nossos 
animais com uma única 

guia”, comemorou o depu-
tado estadual Amauri Ri-
beiro, autor do projeto de 
lei na Assembleia Legisla-
tiva de Goiás (Alego).

Presença
Também participaram 

do Encontro o superin-
tendente do Ministério da 
Agricultura em Goiás, José 
Eduardo França; o secretá-
rio Tiago Mendonça (Sea-
pa); o ex-deputado Daniel 
Vilela; o senador Luiz do 
Carmo; os deputados fe-
derais José Mário Schrei-
ner e Adriano do Baldy; 
os deputados estaduais 
Rafael Gouveia, Francisco 
Oliveira e Doutor Antônio. 
Ainda estiveram presentes 
o presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes, Pedro Sales, 
da Agência Goiana de Tu-
rismo (Goiás Turismo), Fa-
brício Amaral, da Agência 
Brasil Central (ABC), Regi-
naldo Júnior, da Agrode-
fesa, José Essado; o chefe 
de gabinete da Governa-
doria, Alex Godinho; pa-
dre Melquíades e o presi-
dente do Sindicato Rural 
de Iporá, Nilton Pereira.

durante evento, Governo de Goiás 
lançou Passaporte equestre, iniciativa 
que garante agilidade, menos 
burocracia e maior economia para 
transporte de equinos. Programação 
do encontro de Muladeiros conta 
com atrações culturais, artísticas 
e exposição de muares
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Encontro Nacional de Muladeiros, em Iporá, 
é considerado um dos maiores eventos 
do gênero no mundo
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cana
A moagem de cana-de-açúcar na Cooper-Rubi, usina localizada em Rubiataba (GO), iniciou no 
dia 19 de abril.  A unidade produz etanol combustível, açúcar e energia por biomassa. Atual-
mente a usina emprega 750 colaboradores. A unidade ainda prioriza a contratação de mão de 
obra da região, assim é a maior geradora de emprego de Rubiataba e das cidades próximas, 
colaborando para expansão da economia local e o bem estar da sociedade.

criptomoedas
Com mais de 45 mil usuários espalhados em 118 
países, a Monnos (https://monnos.com), primeiro 
cryptobank do Brasil, criou uma nova funcionali-
dade para incentivar a movimentação dos ativos 
digitais nas carteiras: o MNS Staking, que trará 
rentabilidade automática de até 9,6% ao ano. 
Para isso, basta utilizar e movimentar o token da 
exchange, o MNS Token. Outros benefícios es-
tarão disponíveis a quem acumular MNS Token, 
como descontos nas taxas de trade, aumento no cashback do cartão Monnos e aumento 
de ganhos no programa de indicação. Importante destacar que, segundo o Coinmap, site 
que monitora a aceitação das criptos em todo mundo, só no estado de São Paulo mais de 
300 estabelecimentos aceitam pagamentos em moedas virtuais. No Brasil, esse número 
chega a 940. No mundo todo, segundo o levantamento publicado no dia 6 de abril, já são 
29.306 estabelecimentos que negociam diretamente em moedas virtuais.

social
O Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH), braço social do Grupo Tigre, finalizou 2021 com o 
maior investimento de sua trajetória de 18 anos, R$ 8,466 milhões.  entre os 238 projetos 
apoiados pelo ICRH, um dos destaques é a parceria com o Unicef (Fundo das Nações Unidas 
para a Infância) para instalação de 500 lavatórios em escolas do Norte e Nordeste, a partir de março.

dia das mães 2022
Momentos para celebrar com quem se dedica a partilhar a vida e a ensinar. Aquela que é sinô-
nimo de força e renúncia. em sua campanha dia das Mães 2022, o Flamboyant Shopping traz 
sorteio de vales-compra no valor de R$ 40 mil reais cada, compre e ganhe com kit presente 
Natura Queridinhos, além de trocar ingressos para assistir ao Flamboyant In Concert, 
observando a data do show, validade das notas e mecânica de trocas. Todos os regula-
mentos estão disponíveis no site do shopping https://www.flamboyant.com.br/

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Em março deste ano, 64,06% dos 192 fundos imobiliários que foram negociados na B3 tive-
ram retornos positivos. Entre os positivos, destacaram-se o Mérito Fundo e Ações Imobiliárias 
(MFAI11), que teve uma valorização de 8,64%; o Hedge Brasil Shopping (HGBS11), com uma va-
lorização de 8,46%; e, na terceira posição, o Centro Têxtil Internacional (CTXT11), com alta de  
7,34% no mês. Conforme o estudo da Smartbrain, no ano de 2022, 83 FIIs (Fundos Imobiliários) 
de um total de 191 tiveram desempenho positivo. Os destaques foram: Centro Têxtil Internacio-
nal (CTXT11), com rentabilidade de  29,69%; RB Capital Renda II (RBRD11), um fundo que teve 
rentabilidade de 16,16%; e o The One (ONEF11), que apresentou uma rentabilidade de 14,72%.

previdência

INSS começa a pagar hoje 13º antecipado

os aposentados e 
pensionistas do 
Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) 
começam a receber hoje 
(25) a antecipação do dé-
cimo terceiro. Até 6 de 
maio, mais de 31 milhões 
de segurados receberão a 
primeira parcela, que será 
paga conforme o dígito 
final do Número de Inscri-
ção Social (NIS).

O extrato com os va-
lores e as datas de paga-
mento do décimo terceiro 
está disponível desde a 
semana passada. A con-
sulta pode ser feita tanto 
pelo aplicativo Meu INSS, 
disponível para celulares 

e tablets, quanto pelo site 
gov.br/meuinss.

Quem não tiver acesso 
à internet pode consul-
tar a liberação do décimo 
terceiro pelo telefone 135. 
Nesse caso, é necessário 
informar o número do Ca-
dastro de Pessoas Físicas 

(CPF) e confirmar alguns 
dados ao atendente antes 
de fazer a consulta. O aten-
dimento telefônico está 
disponível de segunda a 
sábado, das 7h às 22h.

O decreto com a ante-
cipação do décimo tercei-
ro foi assinado em março. 

Este será o terceiro ano 
seguido em que os segu-
rados do INSS receberão 
o décimo terceiro antes 
das datas tradicionais, 
em agosto e em dezem-
bro. Em 2020 e 2021, o 
pagamento ocorreu mais 
cedo por causa da pan-

demia de covid-19.
Segundo o Ministério 

do Trabalho e Previdência, 
o pagamento do décimo 
terceiro antecipará a inje-
ção de R$ 56,7 bilhões na 
economia. Desse total, R$ 
28,35 bilhões correspon-
dem à primeira parcela, re-

ferente à competência de 
abril e que será paga entre 
o fim de abril e o início de 
maio. O restante corres-
ponde à segunda parcela, 
da competência de maio, a 
ser paga no fim de maio e 
início de junho.

A maioria dos aposenta-
dos e pensionistas receberá 
50% do décimo terceiro na 
primeira parcela. A exceção 
é para quem passou a re-
ceber o benefício depois de 
janeiro e terá o valor calcu-
lado proporcionalmente.

 Ministério do Trabalho 
esclarece que os segu-
rados que recebem be-
nefício por incapacidade 
temporária (antigo auxí-
lio-doença) também têm 
direito a uma parcela me-
nor do décimo terceiro, 
calculada de acordo com 
a duração do benefício. 
Por lei, os segurados que 
recebem benefícios assis-
tenciais, como o Auxílio 
Brasil, não têm direito a 
décimo terceiro salário.

Até 6 de maio, 
31 milhões 
de pessoas 
receberão a 
primeira parcela M
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O decreto com a antecipa-
ção do décimo terceiro foi 

assinado em março
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futebol

Em jogo de falhas de lado a lado, 
Botafogo e Atlético-GO empatam

em jogo de falhas de 
lado a lado, o Bota-
fogo ficou no 1 a 1 

com o Atlético-GO, na noi-
te deste domingo (24) no 
estádio Antônio Accioly, 
pela 3ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Com 

este resultado o Alvine-
gro ficou na 11ª posição 
da classificação com qua-
tro pontos. Já o Dragão 
permanece na zona do re-
baixamento, agora com dois 
pontos, na 17ª posição.

O placar foi aberto aos 

cinco minutos do segundo 
tempo. Diego Loureiro saiu 
errado no tiro de meta e a 
bola ficou nos pés do vo-
lante Marlon Freitas, que 
soltou um chute forte que 
terminou em frango do 
goleiro do Botafogo.

Se o Dragão abriu o 
placar em uma falha do 
Alvinegro, o empate do 
Botafogo saiu em vacilo da 
defesa do Atlético-GO. Já 
aos 50 minutos do segun-
do tempo, Saravia cruza e 
Leandro Barcia desvia para 

o gol de sua própria equi-
pe. Quem venceu neste 
domingo foi o Cuiabá, que 
bateu o Juventude por 1 a 
0 graças a gol em cobrança 
de pênalti, já aos 38 minu-
tos do segundo tempo, do 
veterano atacante Elton.

Atacante elton 
garante vitória 
do Cuiabá sobre 
o Juventude
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