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Governador Ronaldo Caiado 
durante a inauguração da sede 
da EDP: “Goiás só tem um fator 
contra o crescimento: é a falta 
de energia elétrica”
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empresa de energia elétriCa vai 
investir r$ 200 milhões em goiás

Prefeitura entrega 
675 cartões da terceira 

etapa programa para 
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Essa quarta-feira, 27 
de abril de 2022, vai 
entrar para história 

do Poder Legislativo e do 
próprio estado de Goiás. 
A data vai marcar a inau-
guração oficial da nova 
sede da Assembleia Le-
gislativa, um prédio que 
vai muito além da edifi-
cação: é a materialização 
de um sonho acalentado 
por mais de 20 anos. A 
solenidade, que terá iní-
cio às 9 horas, é uma ini-
ciativa da Mesa Diretora, 
presidida pelo deputado 
Lissauer Vieira (PSD). O 
novo lar do Parlamento 
goiano traz, consigo, 
uma série de benefí-
cios, como economia do 
dinheiro público, res-
peito ao cidadão que 
vai à Alego participar 
da vida política do es-
tado e mais dignidade 
no atendimento a quem 
viaja de municípios do 
interior para apresen-
tar demandas ao seu 
representante. 

Desde o início do mês 
de março as atividades da 

Alego estão funcionando 
na nova sede, localizada 
no Park Lozandes, região 
Sudeste de Goiânia. A 
rotina de sessões ordi-
nárias, extraordinárias, 
especiais, reuniões de 
comissões e todo o ex-
pediente administrativo 
já está completamente 
estabelecida. Mas ainda 
faltava a oficialização do 
prédio, erguido com mui-
to esforço e economia 
dessa 19ª Legislatura e 
de gestões passadas, que 
passou ainda por parali-
sação da construção, res-
cisão de contrato, nova 
licitação para reinício da 
obra e o enfrentamento 
de uma pandemia. Essa 
hora chegou: a inaugu-
ração oficial simboliza 
que a nova Casa está 
de portas abertas para 
receber aquele que é o 
motivo da existência do 
Parlamento: o cidadão.  

O momento é de gran-
de expectativa para parla-
mentares, servidores, cola-
boradores e para o público 
em geral que visita a Ale-

go, mas em especial para 
o presidente Lissauer Viei-
ra, que foi o responsável 
pela decisão da retomada 
e conclusão das obras. 
“Estamos muito gratos e 
animados para a inaugu-
ração da nova sede da As-
sembleia, pois sabemos a 
importância e o marco que 
essa construção represen-
ta para a história do Poder 
Legislativo goiano”.

O evento terá início às 
9 horas, com o ato proto-
colar de hasteamento das 
bandeiras e execução do 
Hino Nacional. Em segui-
da, haverá a inauguração 
do busto de Maguito Vile-
la, que fica em frente à en-
trada principal do prédio. 
O político, que morreu em 
janeiro de 2021, vítima de 
complicações da covid-19, 
dá nome à nova sede. Ma-
guito Vilela foi um dos po-
líticos de maior expressão 
no estado, ex-vereador, 
ex-deputado estadual e 
federal Constituinte, ex-
-senador, ex-governador 
do estado, e ex-prefeito de 
Aparecida de Goiânia, tam-

bém havia acabado de ser 
eleito prefeito de Goiânia, 
no pleito de 2020. Ele to-
mou posse, virtualmente, 
quando já estava interna-
do no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo. 

Após a homenagem a 
Maguito Vilela, acontecerá 
um dos momentos mais 
simbólicos do evento: o 
corte da fita inaugural da 
nova sede. A partir daí a 
Casa estará, oficialmente, 
aberta ao povo goiano. 

Já dentro do prédio, os 
convidados participarão 
da inauguração da Gale-
ria dos Ex-Presidentes e 
do descerramento da pla-
ca em homenagem aos 
41 deputados da 19ª Le-
gislatura. Depois, no hall 
principal, virão os dis-
cursos das autoridades, 
começando por um re-
presentante da família de 
Maguito Vilela, seguido 
dos chefes dos Poderes, 
encerrando com a fala do 
anfitrião, Lissauer Vieira.

Por fim, haverá uma 
visita às instalações do 
novo prédio, que será en-

cerrada no espaço mais 
importante da Casa: o 
plenário principal, onde 
acontece, também, uma 
entrevista coletiva com o 
presidente Lissauer.

Histórico 
A construção da nova 

sede teve início, em 2005, 
na gestão de Samuel Al-
meida, que fez o lança-
mento da maquete e da 
pedra fundamental da 
construção. O trabalho foi 
paralisado por três vezes, 
sendo a última delas em 
2015, com a rescisão do 
contrato com a constru-
tora. Entre 2017 e 2018, 
foi criado um grupo de 
trabalho, dentro da Alego, 
que elaborou o planeja-
mento de retomada das 
obras, com uma revisão 
geral de todos os proje-
tos, já obsoletos, da nova 
sede. Uma nova licitação 
foi realizada e as obras 
foram retomadas no iní-
cio de 2019, momento 
que foi um verdadeiro 
divisor de águas: a partir 
daí os serviços não para-

ram e houve, inclusive, a 
antecipação da entrega 
do prédio, em oito meses.

Estrutura 
O Palácio Maguito Vi-

lela tem área total cons-
truída de 44.528,71 m² e 
torna possível à população 
acompanhar, ainda mais de 
perto, as atividades desen-
volvidas na Casa. O novo 
plenário, por exemplo, teve 
a galeria ampliada e, ago-
ra, passa a contar com ca-
pacidade para mais de 200 
pessoas. A estrutura conta, 
ainda, com uma sala dedi-
cada à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
(CCJ), dois miniplenários, 
um auditório com capaci-
dade para 600 pessoas, 11 
salas de comissões temá-
ticas, cinco salas de reuni-
ões, além de 44 gabinetes 
para os deputados, seis ga-
binetes dedicados à Mesa 
Diretora, mais Escola do 
Legislativo, restaurante-
-escola, lanchonetes, área 
de atendimento de saúde, 
departamentos adminis-
trativos e presidência.
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“Um momento de grande expectativa, diante da importância e do marco que essa construção representa para a história do Legislativo goiano”, celebra o presidente da casa Lissauer Vieira
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Palácio Maguito Vilela será 
inaugurado nesta quarta, 27
A Assembleia já tem um novo e definitivo lar: o Palácio Maguito Vilela. Agora, ela abrirá as suas 
portas, oficialmente, para receber aquele que é o motivo da sua existência: você, cidadão! O 
corte da fita inaugural será nesta 4ª-feira, 27, às 9 horas. A inauguração oficial simboliza que a 
Casa se alegra em receber os cidadãos dos quatro cantos de Goiás. 
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Empresa de energia elétrica vai 
investir R$ 200 milhões em Goiás

o governador Ro-
naldo Caiado 
participou, nesta 

segunda-feira (25/04), da 
inauguração da sede da 

EDP em Goiás. A empre-
sa que atua no segmento 
de transmissão de ener-
gia pretende investir R$ 
200 milhões no Estado 

até 2023. “Goiás só tem 
um fator contra o cresci-
mento: a falta de energia 
elétrica. Esse é o gar-
galo. Tivemos a segun-
da maior safra do país, 
mais de 30 milhões de 
toneladas de grãos, e o 
desespero é quanto à 
energia necessária para 
instalar estruturas para 
receber toda essa safra”, 
afirmou o governador.

O prédio, localizado no 
setor Santa Genoveva, em 
Goiânia, possui 2.400m² e 
83 estações de trabalho, 
além de salas para reu-
niões, descanso e almo-
xarifado. De acordo com 
o presidente da EDP, João 
Marques da Cruz, a estru-
tura foi projetada para 
otimizar o trabalho da 
companhia, que pretende 
investir alto em redes de 

transmissão no estado: 
“Acreditamos no estado 
de Goiás. Faz todo o sen-
tido investirmos aqui, 
por termos confiança no 
governo. A energia elé-
trica é essencial para 
Goiás continuar se de-
senvolvendo”, afirmou.

Diretor-presidente em 
Goiás, Luiz Otávio Assis 
explicou que toda a es-
trutura foi montada em 
60 dias, e tudo está sendo 
realizado conforme o pla-
nejamento inicial da em-
presa. “Agradecemos de-
mais aos braços abertos 
desse Estado”, ressaltou 
ele. A Companhia anun-
ciou, em março deste 
ano, a modernização da 
subestação Itapaci, que 
receberá investimento 
de R$ 50 milhões. A obra 
deve beneficiar cerca de 

300 mil pessoas em 23 
municípios do Centro-
-Norte goiano. Além dis-
so, a EDP Goiás deve re-
alizar outras 10 obras até 
o final de 2023, que vão 
impulsionar atividades 
econômicas no Estado.

Histórico
Presente há mais de 

25 anos no país, a EDP 
é uma multinacional de 
origem portuguesa que 
arrematou a Celg Trans-
missão S.A (Celg T) por R$ 
1,977 bilhão, em leilão 
realizado em outubro de 
2021. Com as correções 
monetárias, o valor re-
passado foi de R$ 2,113 
bilhões, montante des-
tinado à recomposição 
do Fundo Previdenciá-
rio do Estado. Assim, a 
atual gestão isentou a 

contribuição previden-
ciária para cerca de 18 
mil aposentados e pen-
sionistas que recebem 
até R$ 3 mil mensais.

“No momento em 
que a EDP arrematou o 
leilão, sabíamos da efi-
ciência da empresa, da 
seriedade que ela tem 
com os consumidores e, 
ao mesmo tempo, como 
ela trabalha. É disso que 
Goiás precisa cada vez 
mais”, observou Caiado. 
Também participaram da 
inauguração o secretário 
de Indústria, Comércio e 
Serviços, Joel Sant’Anna 
Braga Filho; o secretário-
-geral da Governadoria, 
Adriano da Rocha Lima; e 
a vice-presidente da EDP, 
Fernanda Pires; além de 
funcionários e colabora-
dores da empresa.

Informação foi divulgada nesta 
segunda-feira (25) durante visita 
do governador Ronaldo Caiado 
às instalações da empresa do 
setor elétrico edP, no Setor Santa 
Genoveva, em Goiânia. Presente há 
mais de 25 anos no país, a edP é uma 
multinacional de origem portuguesa 
que arrematou a Celg Transmissão S.A 
(Celg T) por R$ 1,977 bilhão, em leilão 
realizado em outubro de 2021
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Governador Ronaldo Caiado durante a inauguração da sede da EDP: “Goiás só tem um fator contra o crescimento: é a falta de energia elétrica”

O governador Ronaldo 
Caiado inaugura nes-
ta terça-feira (26/4), às 
8h30, o novo prédio do 
Colégio Estadual Bene-
dito Brás, em Americano 
do Brasil. A unidade, que 
recebeu investimento su-
perior a R$ 2,9 milhões, 
atende 230 estudantes 
do 6º ao 9º anos e Ensino 
Médio. Também no mu-

nicípio, vistoria, às 10h, 
obras do programa Goiás 
em Movimento.

Em Anicuns, às 11h, 
inaugura as obras de am-
pliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 
do município. O serviço 
envolve investimentos 
de R$ 2,5 milhões e be-
neficia cerca de 1.500 
moradores. Na ocasião, 

será entregue ainda a re-
construção asfáltica das 
Avenidas Tocantins e Ma-
rechal Floriano Peixoto, 
obra de responsabilidade 
da Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), com investi-
mento de R$ 1,2 milhão 
do Governo de Goiás.

Às 15h40, o governa-
dor estará na sede da 

Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de Goi-
ás (Fecomércio-GO), em 
Goiânia, para reunião 
com representantes do 
segmento e será recebi-
do pelo presidente, Mar-
celo Baiocchi. A secretária 
da Economia, Cristiane 
Schmidt, também acom-
panha o encontro.
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O Colégio Estadual Benedito Brás, em Americano do Brasil 
recebeu investimento superior a R$ 2,9 milhões e atende 
230 estudantes do 6º ao 9º anos e Ensino Médio 

Caiado cumpre agenda em Americano do Brasil, 
Anicuns e Goiânia nesta terça, 26
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contagem regressiva

Interessados em votar nas próximas eleições 
tem poucos dias para regularizar seu título

o eleitor precisa se 
apressar para fazer 
o alistamento ou re-

gularizar as pendências do 
seu título de eleitor, junto 
ao Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-GO), para ter as 
condições necessárias para 
votar nas eleições deste 
ano de 2022 - no primeiro 
turno previsto para o dia 
2 de outubro, e o segun-
do turno, se houver, em 
30 de outubro. A partir 
de agora entramos numa 
contagem regressiva, pois 
o prazo para resolver to-
das essas questões acima 
descritas, termina no pró-
ximo dia 4 de maio.

A data limite para o 
requerimento do título é 
estipulada pela Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/97 
– artigo 91), que prevê o 
fechamento do Cadastro 
Eleitoral, 150 dias antes de 
cada pleito. Nesse período, 
nenhuma alteração pode-
rá ser efetuada no registro 
do eleitor, sendo permiti-
do unicamente a emissão 
da segunda via do docu-
mento. Para evitar contra-
tempos, é importante se 
antecipar, pois nos últimos 
dias, é sempre alta a pro-

cura pelo serviço. Só de-
pois de tudo organizado, 
o cidadão poderá exercer 
o direito de participar da 
vida política e escolher 
através do voto os próxi-
mos deputados estaduais, 
deputados federais, go-
vernadores, senadores e 
presidente da República.

De acordo com o chefe 
da seção de Suporte ao 
Cadastro Eleitoral do Tri-
bunal Regional Eleitoral 
de Goiás, Márcio Antônio 
Duarte, a instituição está 
cada vez mais sintonizada 
com as novas tecnologias 
disponíveis. Para atender o 
cidadão, o TRE-GO desen-
volveu meios para o eleitor 
nem precisar sair de casa, 
dando a possibilidade de 
solucionar tudo pela inter-
net, através de um sistema 
interativo chamado Título 
Net que vai explicando o 
passo a passo.

O procedimento é 
gratuito, simples 
e rápido

Entretanto, para aque-
les que não dispõem das 
condições necessárias 

em casa, Márcio Antônio 
adianta que o TRE-GO 
dispõe do número 148, 
denominado de Tele Elei-
toral. Através dessa cen-
tral, o interessado obtém 
o telefone do seu cartório 
para agendar, conforme 
sua conveniência, uma 
data para resolver todas 
as questões pendentes. 
Outra maneira, ainda, é 
agendar um horário dire-
tamente no vapt-vupt.

O chefe do TRE-GO, 
Márcio Antônio, continua 
explicando que “o docu-
mento é uma espécie de 
certidão de nascimento 
para o jovem que está ini-
ciando sua vida como elei-
tor”, pois somente com ele 
é possível comprovar sua 
existência diante da justi-
ça eleitoral e fazer preva-
lecer o direito legítimo de 
eleger seus representan-
tes. Para os demais, que 

precisam somente corri-
gir sua situação junto ao 
TRE-GO, a oportunidade 
representa a possibilida-
de de estar em dia com 
a justiça eleitoral, poden-
do solicitar a certidão de 
quitação eleitoral.

Para o próximo pleito, 
Duarte tem esperança de 
que a participação seja 
maior, especialmente en-
tre os jovens. Dados atua-
lizados do próprio TRE-GO 

demonstram um aumento 
considerável da abstenção 
dessa parcela da popula-
ção nas últimas eleições 
de 2020. Na sua opinião, “o 
distanciamento dos jovens 
em relação à política é um 
fenômeno preocupante 
que vem sendo observado 
pelos cientistas políticos, 
mas que pode ser reverti-
do este ano, graças a situa-
ção de maior controle nos 
casos de covid-19”, conclui.

O prazo final para resolver essas 
questões termina no dia 4 de maio Di
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A data limite para o requerimento do título é estipulada pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97 – 
artigo 91), que prevê o fechamento do Cadastro Eleitoral, 150 dias antes de cada pleito

câmara de aparecida de goiânia

Aprovado Projeto de proteção aos animais

Com atenção voltada ao 
bem estar dos animais, 
os vereadores de Apareci-
da de Goiânia aprovaram 
por unanimidade, duran-
te sessão ordinária desta 
quarta-feira, 20, o Projeto 
de Lei Nº 010/2022, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que cria o Conselho 
de Proteção e Defesa dos 
Animais (CPDA).

O conselho, que será 
vinculado à Secretaria de 
Meio Ambiente e Susten-
tabilidade (SEMMA), terá 
caráter de órgão consul-
tivo e de assessoramento 
para elaboração e avalia-
ção de políticas públicas 

voltadas ao melhor trata-
mento dos animais e suas 
relações com o meio am-
biente e as pessoas.

Em seus objetivos, o 
conselho promoverá ações 
de defesa e proteção do 
bem estar dos animais, 
incentivando sua guarda 
responsável e discutindo e 
fiscalizando o cumprimen-
to das políticas de prote-
ção desses animais.

A participação no con-
selho se dará de forma 
gratuita e terá a compo-
sição de sete membros, 
sendo um representante 
da SEMMA, um da Câma-
ra Municipal e cinco da 

sociedade civil.
Em sua justificativa, a 

Gestão Municipal explica 
que embora haja leis que 
tratem do tema, até mes-
mo de forma constitucional, 
a legislação ora aprovada 
dará efetividade  ao prin-
cípio da sustentabilidade 

ambiental, assim como a 
defesa dos valores éticos e 
de responsabilidade com 
todos os seres vivos.

O Presidente da Comis-
são Permanente do Meio 
Ambiente da Câmara, vere-
ador Fábio Ideal, falou da 
necessidade da aprovação 

da matéria para o desen-
volvimento de trabalhos 
voltados ao acolhimento 
desses animais.

“É importante que se 
faça um trabalho direcio-
nado aos vários animais 
que estão nas ruas. Onde 
andamos, em ruas e ave-

nidas de Aparecida, perce-
bemos um número muito 
grande desses animais 
abandonados. O Projeto 
também é fundamental 
para buscar parcerias com 
a iniciativa privada a fim 
de realizar esse trabalho 
de acolhimento, além es-
tabelecer convênios com 
instituições para promo-
ver palestras e ações de 
conscientização”, justifi-
cou o parlamentar.

CMEI
De autoria do vereador 

Willian Panda, também foi 
aprovado durante a sessão 
o Projeto de Lei 005/2022, 
que denomina o Centro 
Municipal de Educação In-
fantil (CMEI) localizado na 
rua 05, do Setor Chácara 
São Pedro, de “CMEI TERE-
ZINHA MARIA DE ARAÚJO”.
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Em seus objetivos, o conselho promoverá ações de defesa e proteção do bem estar dos animais

Na última sessão do mês, os vereadores 
aprovaram uma matéria voltada aos 
animais e uma nomeação de CMEI



5terça-feira, 26 de ABRIL de 2022 social

MMV Pneus
Os executivos Marcelo Borges, Jailson 

Moura e Gustavo Teixeira receberão 
convidados nesta quarta-feira, dia 27 de 

Abril, no coquetel de inauguração da MMV 
Pneus – a nova unidade revendedora 

oficial da Pirelli, em Goiânia. A arquiteta 
Andreia Rodrigues assina o projeto do 

espaço que tem 345 m2 de produtos 
e serviços, localizado na Av. Assis 

Chateaubriand, nº 882 – Setor Oeste. A 
noite terá menu do Ankai Buffet, os drinks 

e coquetéis do Rushmix, além de música 
ao vivo com Allyson Guimarães. Mais 

informações em @mmvpneus.

The chefs fesTiVal
Música brasileira da melhor qualidade 

acompanhada da alta gastronomia com 
preços acessíveis, essa união acontece no dia 

28 de abril, no The Chefs Festival. O palco 
para esse evento, nunca visto em Goiânia, 

será no Centro Cultural Oscar Niemeyer. 
Serão oito estações gastronômicas com 

variedade de pratos, como: ceviche, 
carne louca peruana, pizza, sanduíches 

artesanais, American BBQ com carnes de PIT, 
sobremesas, doces de pote, massas, comida 

japonesa e muito mais. Uma das estações 
será a do mestre churrasqueiro, Rodrigo 

Leão, que leva para o evento um pouquinho 
da essência do bar Glorioso e do Leão BBQ. 

O mestre é o responsável por dois pratos 
desenvolvidos especialmente para o evento, 

a maminha defumada e a picanha grelhada 
com vegetais na brasa e gremolata. Além da 

alta gastronomia que reunirá importantes 
chefs, restaurantes e bares da capital, o 

público vai curtir o melhor da música popular 
brasileira ao som da mistura entre o agreste 

nordestino e a guitarra elétrica de Alceu 
Valença.

Dia Das Mães
de acordo com uma pesquisa realizada pela 

Behup, 76% das pessoas pretendem dar 
presentes no dia das Mães neste ano de 

2022. entre os presentes mais buscados está 
a linha de vestuário com 26%, calçados com 
14% e acessórios com 13%. Ainda de acordo 

com o levantamento, 59% dos consumidores 
devem ir às compras 15 dias antes da data 
comemorativa. Para preparar os estoques 

para compradores atacadistas de todo o 
país tem buscado o complexo do Mega 
Moda, formado pelos shoppings Mega 

Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini 
Moda. A ideia é preparar os estoques para 

uma das datas mais esperadas do ano 
comercialmente.

Show - dona de uma voz impecável, 
Gal Costa estará em Goiânia dia 21 de 
maio, quando apresenta seu novo show 
“As Várias Pontas de uma estrela”. 
Oportunidade para conferir um repertório 
cuidadosamente selecionado e novos 
arranjos musicais na voz da artista, eleita 
em 2012 pela revista Rolling Stone uma 
das maiores vozes do país. Celebrando 
seus 56 anos de carreira, a baiana de 
personalidade irreverente está em turnê 
pelo país e traz aos goianos um repertório 
que se debruça na obra de Milton 
Nascimento e promete encantar os fãs de 
Música Popular Brasileira. Também inclui 
seus grandes sucessos, com músicas de 
Chico Buarque, Caetano Veloso, dorival 
Caymmi e Tom Jobim.

Viiixe 
Goiânia - Os 
influenciadores 
Rafael Gomes e 
Gabriella Garcês, 
prestigiaram 
no último final 
de semana o 
Viiixe Goiânia 
que aconteceu 
no shopping 
Passeio das 
águas e uma 
das atrações era 
o Cantor João 
Gomes.

Aniversário - Gabriel Mangabeira, 
gerente da boate Netuno Club que fica 
localizada no bairro jundiaí em Anápolis, 
comemorou ontem (25) mais um ano de vida. 

União - O cabeleireiro Ádno Moreira, referência nacional 
em penteados e conhecido por assinar a beleza de diversas 
famosas, e o empresário Rogério Leandro, se casaram na 
última semana, em Goiânia. Juntos há quase nove anos, o casal 
trocou alianças em uma cerimônia intimista para familiares e 
amigos, comandada pela cerimonialista Gabriela Baleeiro.
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Benefício 

Rogério Cruz entrega cartões 
pelo Renda Família +Mulher

a Prefeitura de Goiânia, 
entregou, nesta se-
gunda-feira (25/02), a 

primeira remessa de cartões 
da terceira etapa do progra-
ma Renda Família + Mulher, 
a 675 moradoras das Regi-
ões Centro-Oeste e Sul. Em 
evento realizado na Escola 
Municipal Professora Lou-
sinha, no Residencial Ita-
maracá, o prefeito Rogério 
Cruz destacou “a diferença 
que o benefício faz na vida 
de quem foi tão afetada 
pela pandemia”.

“Somente nesta tarde, 

são mais de 600 famílias 
com a garantia do mínimo 
de dignidade, que é a co-
mida na mesa”, afirmou. A 
terceira etapa do programa 
beneficia, ao todo, 4.280 
mulheres, em entregas que 
ocorrerão até dia 02/05. O 
programa, cujas inscrições 
começaram em outubro de 
2021, já beneficiou mais 
de 8 mil mulheres em si-
tuação de vulnerabilidade 
social nas duas etapas de 
entrega dos cartões. Para 
cada pessoa cadastrada, 
são repassados R$ 1,8 mil 

divididos em seis parcelas 
de R$ 300, creditadas no 
dia 10 de cada mês.

Rogério Cruz ressal-
tou que o Renda Família 
+Mulher foi um projeto 
desenvolvido especifica-
mente para atender às 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade por conta 
da pandemia de Covid-19. 
“Serão mais de 12 mil 
mulheres beneficiadas 
por um programa inédito, 

até hoje, na capital, ex-
clusivo para elas”.

O prefeito também 
frisou o investimento su-
perior a R$22 milhões no 
benefício que, além da 
assistência à mulher, pos-
sibilita a movimentação 
da economia, uma vez que 
é destinado à compra de 
alimentos. “Não podemos 
fazer tudo de uma vez, mas 
tenham certeza de que, 
tudo que estiver ao nosso 

alcance, faremos a quem 
mais precisa”, assegurou.

Rogério Cruz reforçou 
que “as goianienses tam-
bém têm, à disposição, 
cursos profissionalizantes 
gratuitos oferecidos pela 
Secretaria da Mulher, nas 
mais diversas áreas, que 
garantem empregabili-
dade e geração de renda”. 
O prefeito presenteou as 
gestantes com enxovais.

A secretária municipal 

de Políticas para as Mu-
lheres, Tatiana Lemos, 
detalhou o benefício às 
mulheres presentes, tanto 
sobre o valor quanto às 
parcelas. “O tamanho des-
te programa é a proporção 
do sonho em levar comida 
à mesa destas mulheres e 
suas famílias”, pontuou.

Tatiana também elencou 
as políticas públicas em prol 
das mulheres e frisou a im-
portância destas ações “para 
garantir a autonomia finan-
ceira daquelas que sofrem 
violência, justamente, pela 
dependência do agressor”. 
A titular da SMPM desta-
cou, além das capacitações, 
os serviços disponibilizados 
pela secretaria, como assis-
tência psicológica e jurídica, 
além de encaminhamento 
aos canais de proteção.

Luzia Dias de Souza é 
moradora da região e uma 
das mulheres beneficia-
das pelo programa nesta 
etapa. Ela contou que foi à 
SMPM assim que viu sobre 
o programa na televisão 
e, felizmente, foi aprovada. 
“Já estou com a lista pronta 
porque, ao sair daqui, passo 
no supermercado para fazer 
minhas compras”, pontuou.

Prefeito inicia, nesta segunda-feira 
(25/04), primeira distribuição da 
terceira etapa do programa. Benefício 
chega a 675 moradoras das regiões 
Centro-Oeste e Sul. Ao todo, serão 
4.280 mulheres atendidas, em 
entregas que seguem até 02/05. 
“Nesta tarde, mais de 600 famílias 
garantem o mínimo de dignidade, que 
é a comida na mesa”, afirma

 Ja
ck

so
n 

Ro
dr

ig
ue

s

Prefeitura de Goiânia entrega 675 cartões da terceira etapa do Renda Família + Mulher 
para contempladas das regiões Centro-Oeste e Sul: “Benefício faz justiça social e 
garante dignidade a mulheres afetadas pela pandemia”, ressalta prefeito Rogério Cruz 

oportunidade

Prazo para inscrições no concurso da Prefeitura 
de Goiânia termina nesta sexta-feira (29/04)

Interessados em concor-
rer a uma das vagas do 
concurso da Prefeitura de 
Goiânia têm até a próxima 
sexta-feira (29/04) para 
se inscrever pelo site do 
Centro de Seleções da Uni-
versidade Federal de Goi-
ás (cs.ufg.br). Candidatos 
devem escolher uma das 
áreas da educação, infra-
estrutura, saúde ou assis-
tência social.

Ao todo, são 1.376 va-
gas para níveis fundamen-
tal, médio e superior, com 
valores da inscrição de R$ 
60, R$ 80 e R$ 120, respec-
tivamente. Salários variam 
de R$ 1.212 a R$ 3.452. 
As provas estão previstas 
para os finais de semana, 
entre os meses de maio e 
junho deste ano.

O prefeito Rogério Cruz 
ressalta a necessidade 

da contratação de novos 
servidores. “Estamos en-
tusiasmados com a possi-
bilidade de reforçar nosso 
time de colaboradores e, 
dessa forma, assegurar 
mais agilidade e qualidade 
dos serviços oferecidos à 

população”, afirma.

Vagas
Na saúde, serão 211 

vagas para médicos em 
diferentes áreas, 69 en-
fermeiros, 64 agentes co-
munitários de saúde; 58 

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

Há, também, 06 vagas 
para arteterapeuta, bió-
logo (01), biomédico (05) 
e enfermeiro intensivista 
(01), além de duas para 
profissional de educação 
física. Na educação, serão 
194 vagas de professor em 
várias disciplinas, 200 de 

auxiliar de atividades edu-
cativas e 100 de agentes 
de apoio educacional.

Na área de assistên-
cia social, serão 62 vagas 
para analista em assuntos 
sociais, sendo 25 para as-
sistentes sociais, 12 para 
pedagogos e 25 para psi-
cólogos. Para analista em 
cultura e desporto, serão 
45 vagas destinadas a 
profissionais de educação 
física. Também há outras 
45 oportunidades para 
educador social.

Para infraestrutura, 
nos cargos de analista em 
obras e urbanismo, são 
07 vagas para arquiteto, 
29 (engenheiro civil), 02 
(engenheiro eletricista), 
01 (tecnólogo em cons-
trução de edifícios) e 01 
(tecnólogo em constru-
ção de vias terrestres).
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Inscrições para o concurso da Prefeitura de Goiânia podem 
ser realizadas até sexta-feira (29/04), pelo site cs.ufg.br: há 
vagas para setores de educação, saúde, assistência social 
e infraestrutura em cargos de nível fundamental, médio e 
superior, com salários que variam entre R$ 1.212 e R$ 3.452 

Há vagas para setores de educação, 
saúde, assistência social e infraestrutura 
em cargos de nível fundamental, médio e 
superior. Salários variam entre R$ 1.212 e 
R$ 3.452. Inscrições devem ser feitas no site 
do Centro de Seleção da Universidade 
Federal de Goiás (UFG): cs.ufg.br
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saúde

Governos de Goiás e do DF unem esforços 
contra ‘Aedes aegypti’ no Entorno

o Governo de Goiás e 
o Governo do Dis-
trito Federal (DF) 

realizam mais uma ação 
do Termo de Cooperação 
Técnica interfederativo para 
controle do mosquito Aedes 
no Entorno. Dessa vez, a for-
ça tarefa atua, na terça-feira, 
26, em Luziânia, no Entorno 
de Brasília, com o objetivo 
de diminuir os níveis de in-
festação do Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. A primeira 
iniciativa na região foi lan-
çada no dia 11 de abril, em 
Valparaíso de Goiás.

O lançamento, em Lu-
ziânia, será às 9h, na Ad-
ministração Regional do 

Jardim Ingá - Avenida Lu-
cena Roriz, Quadra 58, lote 
08, Jardim do Ingá - com 
as presenças da superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO), Flúvia Amorim; 
do prefeito Diego Sorgatto, 
entre outras autoridades. 

De acordo com a su-
perintendente de Vigilân-
cia em Saúde (Suvisa) da 
Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás (SES-GO), 
Flúvia Amorim, Luziânia é 
o município com o maior 
número de casos de chi-
kungunya em Goiás. São 833 
casos confirmados em 2022, 
dos 1373 em todo estado.  

“Causa preocupação ao 
Estado as notificações de 
chikungunya, enfermida-
de que tem um período 
mais prolongado de trata-
mento e de manifestação 
dos sintomas”, ressalta. A 
superintendente também 
reafirmou que a pande-
mia de Covid-19 ainda não 
acabou, apesar da diminui-
ção do número de casos, e 
que também preocupa os 
gestores o aumento dos 
registros das doenças re-

lacionadas ao Aedes, que 
podem sobrecarregar a 
rede de saúde. 

Visitas e drones
A força-tarefa será rea-

lizada em todos os municí-
pios do Entorno de Brasília, 
com a realização de visitas 
domiciliares e orientações 
aos moradores sobre a im-
portância de eliminar todo 
e qualquer objeto que pos-
sa servir de criatório para o 
Aedes aegypti. 

O coordenador de Den-
gue, Zika e Chikungunya 
da SES-GO, Murilo do Car-
mo, informa que além das 
visitas domiciliares, haverá 
apoio de drones monito-
rados pelo Corpo de Bom-
beiros, para identificar os 
criatórios do mosquito em 
locais de difícil acesso. 

Os bombeiros também 
atuarão na logística das 
ações desenvolvidas pe-
los agentes comunitários. 
Policiais militares darão 

apoio aos veículos equi-
pados com as bombas de 
pulverização de inseticida 
para o bloqueio da trans-
missão de casos. 

“Haverá três veículos 
fumacê cedidos pelo Esta-
do de Goiás e Brasília vai 
dar apoio também. Esta-
mos levando veículos para 
transportar agentes de en-
demia e comunitários de 
saúde e oferecendo pesso-
as da Suvisa para apoiar o 
município”, afirma Flúvia. 

ação, baseada no Termo de 
Cooperação Técnica interfederativo, 
será lançada em luziânia. a força-
tarefa teve início em Valparaíso de 
Goiás, com o objetivo de reduzir 
índices de infestação do mosquito 
aedes e o número de casos de 
dengue e Chikungunya
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Ações tem o objetivo de 
reduzir índices de infestação 

do mosquito Aedes

investimentos

Sedi economiza quase R$ 47 milhões ao padronizar 
processos de aquisição de TI e comunicação

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi), econo-
mizou, ao longo de qua-
se dois anos, quase de R$ 
47 milhões ao padronizar 
processos de aquisição de 
materiais e serviços de tec-
nologia da informação e 
comunicação (TIC) no Es-
tado. Desde julho de 2020, 
a Comissão de Análise de 
Contratações de Tecnologia 
da Informação e Comuni-
cação (Cactic), composta 
por seis servidores da Sub-
secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI), analisa os 

procedimentos de compra 
de todas as setoriais de TI 
e auxilia em melhorias que 
garantiram economia aos 
cofres públicos.

Em 2021, o Estado eco-
nomizou cerca de R$ 35,5 
milhões com a análise de 
414 processos para aquisi-
ção de produtos ou serviços 
de TIC, dos quais 396 rece-
beram parecer favorável e 
oito foram recusados. Nos 
três primeiros meses des-
te ano, o governo poupou 
mais R$ 5,7 milhões com a 
avaliação de 82 processos, 
sendo que somente um foi 
reprovado. Nos últimos cin-

co meses de 2020, a econo-
mia também foi superior a 
R$ 5,7 milhões.

De acordo com o secretá-
rio de Estado de Desenvol-
vimento e Inovação, Marcio 
Cesar Pereira, o trabalho 
integrado da STI com as 
setoriais de TI garante que 
todas as pastas do gover-
no tenham acesso às so-
luções de tecnologia com 
o melhor custo-benefício. 
“Não estamos impedindo 
a aquisição de produtos e 
serviços. Pelo contrário, es-
tamos comprando e contra-
tando melhor. Já evitamos, 
por exemplo, a compra de 

infraestruturas de TI que a 
secretaria já possui”, afirma 
ao comentar que os recur-
sos podem ser reinvestidos 
em programas estratégicos 
do governo.

O subsecretário de Tec-
nologia da Informação, 
Rodrigo Michel de Moraes, 
explica que o trabalho da 
comissão é orientado por 
uma política de governan-
ça que estabelece todos os 
procedimentos de compras 
de TI no Estado. “Com esta 
política definida, cabe à co-
missão executar o que foi 
determinado e garantir que 
ela seja cumprida pelas TIs 

setoriais. Ela também auxi-
lia em análises prévias, an-
tes do processo licitatório, 
faz sugestões de melhorias 
e evolução e dá esse apoio 
às contratações de TI”.

Segundo o gerente de 
Serviços da STI, Luccas Mar-
tins, todos os processos de 
aquisição de produtos ou 
serviços de TI passam obri-
gatoriamente pela comis-
são, independentemente do 

valor, e os integrantes fa-
zem análises qualitativas e 
quantitativas dos processos. 
“Um exemplo são os contra-
tos telefônicos. Os órgãos 
às vezes renovavam sem 
analisar o quantitativo. Ago-
ra a comissão provoca esta 
análise sobre a quantidade 
correta e, depois de um es-
tudo e de refazer o cálculo 
direitinho, acabamos conse-
guindo a redução”, comenta.
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Em 2021, o Estado economizou cerca de R$ 35,5 milhões com a análise 
de 414 processos para aquisição de produtos ou serviços de TIC, dos 
quais 396 receberam parecer favorável e oito foram recusados

Criada em maio de 2020 pela Secretaria de desenvolvimento e inovação, a 
Cactic analisou e instruiu mais de 700 processos de compras das setoriais de Ti, 
com foco em otimizar os custos e trazer benefícios para o estado. Nos últimos 
cinco meses de 2020, a economia também foi superior a r$ 5,7 milhões
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futebol

Com um jogador expulso no primeiro  
tempo, Avaí vence Goiás no Brasileirão

os donos da casa 
saíram na frente 
com gol de Morato, 

logo aos três do primeiro 
tempo. O atacante, entre-
tanto, foi expulso aos 26. 
Porém, o Leão da Ilha su-
perou a inferioridade nu-
mérica e voltou a balan-
çar as redes com Bissoli 
e Muriqui. Pedro Raul e 
Elvis diminuíram a vanta-
gem dos anfitriões.

Agora, o Avaí sobe para 
a sexta colocação, com 

seis pontos, enquanto os 
goianos amargam a 18º 
posição, com apenas um.

O Leão da Ilha volta a 
campo no próximo do-
mingo, quando encara 
o Internacional, fora de 
casa, às 19 horas (de Bra-
sília). Já o Goiás enfrenta 
o Atlético-MG, no sábado, 
na Serrinha, às 18h30.

O jogo
Os donos da casa não 

demoraram para abrir o 

placar. Aos três, Morato 
recebeu cruzamento ras-
teiro na área e empurrou 
para o fundo das redes. 
Pouco tempo depois, Apo-
di foi derrubado na entra-
da da área e o árbitro 
marcou pênalti. Porém, o 
VAR corrigiu e foi marca-
da a falta. Na cobrança, 
Danilo Barcelos acertou 
a bola na barreira.

Aos 26, o Avaí passou 
a jogar com um atleta a 
menos, pois Morato foi 

expulso por agressão. 
Dez minutos depois, no-
vamente Apodi foi derru-
bado e foi assinalado um 
pênalti. O VAR corrigiu e 
marcou falta para o Goiás.

Aos 40, Pedro Raul 
cabeceou contra a pró-
pria meta e quase fez 
gol contra, mas a bola 
bateu no travessão.

O Leão da Ilha voltou 
bem no segundo tempo 
e ampliou logo nos pri-
meiros minutos, em chu-

te de primeira de Bissoli. 
Aos 14, um novo pênalti 
foi marcado, desta vez 
a favor do Avaí. Muriqui 
cobrou e converteu.

Pedro Raul marcou aos 
31, aproveitando o rebote 
do goleiro Douglas, e deu 
ânimo ao torcedor goia-
no. Aos 38, Lucas Ventura 
cometeu falta em Luiz 
Filipe dentro da área, e 
o árbitro marcou pênalti. 
Elvis bateu e fez o segun-
do dos visitantes.

O Avaí venceu 
o Goiás por 
3 a 2, nesta 
segunda-feira, na 
Ressacada, em 
jogo válido pela 
terceira rodada 
do Campeonato 
Brasileiro
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O Leão da Ilha volta a campo no próximo 
domingo, quando encara o Internacio-

nal, fora de casa, às 19 horas (de Brasília)
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