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Em Quirinópolis,  
a Secretaria de 

Desenvolvimento Social 
(Seds) entrega cartões 

do programa Mães 
de Goiás, kits do 

Aprendiz do Futuro

Ucrânia antecipa fim do 
campeonato nacional 

devido à guerra

Rogério Cruz entrega 
2.546 cartões 

do programa Renda 
Família + Mulher

Resultado foi apresentado 
à Assembleia Legislativa 

nesta quarta-feira
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Calendário oficial foi lançado pelo Governo de Goiás durante a 
ExpoCavalhadas, em Goiânia. Santa Cruz de Goiás e Posse serão os 

primeiros municípios na retomada dos festejos, após hiato de dois anos
cultura  |  7

ciRcuito das cavalhadas 
2022 começa em junho
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Na última sessão ordinária da semana, o 
Plenário aprovou 18 matérias do Governo

Na sessão ordinária 
híbrida desta quin-
ta-feira, 28, o Plená-

rio da Assembleia Legisla-
tiva aprovou 18 matérias. 
Foram seis projetos de lei 
oriundos da Governadoria, 
um projeto de resolução 
por iniciativa da Mesa Di-
retora da Alego, um pro-
jeto de lei do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-GO) 
e dez processos de autoria 
de deputados da Casa. 

Dentre as matérias 
apreciadas na sessão des-
ta tarde, 13 receberam o 
aval definitivo do Plenário 
e agora seguem para aná-
lise do governador Ronal-
do Caiado (União Brasil), 
que poderá sancioná-las 
ou vetá-las. Outros cinco 
projetos foram aprovados 
em 1ª fase de votação e, 
portanto, ainda passarão 
pelo segundo turno de 
apreciação antes de serem 
remetidos à Governadoria. 

A sessão foi aberta pelo 
presidente da Casa, depu-
tado Lissauer Vieira (PSD), 
e contou com a partici-
pação dos deputados nos 
formatos presencial e re-
moto. Com a anuência dos 
parlamentares, as votações 
nominais - com registro no 
placar eletrônico - foram 
substituídas por votações 
simbólicas, modelo no 
qual não é necessário re-
gistrar nominalmente os 
votos favoráveis. 

Concluída a pauta 
de votações da Ordem 
do Dia, o presidente em 
exercício, deputado Ál-
varo Guimarães (União 
Brasil) declarou encerra-

da a sessão, convocando 
reunião subsequente da 
Comissão Mista. Ele tam-
bém convocou sessão so-
lene para às 9 horas, des-
ta sexta-feira, 29, e sessão 
ordinária híbrida para a 
próxima terça-feira, 3, em 
horário regimental.

Matérias 
do Governo

Recebeu destaque en-
tre as discussões o proje-
to nº 1866/22, aprovado 
em primeira discussão 
e votação, que modifica 
legislação vigente (Lei nº 
16.690/09) para autori-
zar o reajuste das bolsas 
da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de 
Goiás (Fapeg). A autori-
zação contempla bolsas 
de pesquisa e formação 
científica, de mestrado, 
doutorado, estágio pós-
-doutoral e de apoio téc-
nico à pessoa física e sub-
venção e transferência de 
capital a pessoa jurídica 
pública ou privada. 

A proposta é oriunda de 
solicitação da própria Fa-
peg, que tem o objetivo de 
alterar a disposição sobre a 
definição dos valores e dos 
prazos de duração das bol-
sas. “Com isso, pretende-se 
afastar a restrição prevista 
à limitação dos valores das 
bolsas de formação cientí-
fica, mestrado e doutorado 
àqueles correspondentes 
aos programas federais 
operados pelo Ministério 
da Educação (MEC) e/ou 
Conselho Nacional de Pes-
quisa (CNPq)”. 

Já o projeto de lei n° 
1696/22 foi aprovado com 
os votos contrários dos 
deputados Alysson Lima 
(PSB), Antônio Gomide 
(PT), Delegada Adriana 
Accorsi (PT), Delegado 
Eduardo Prado (PL), Karlos 
Cabral (PSB) e Lêda Bor-
ges (PSDB). O texto tem 
o objetivo de estabelecer 
critérios para o reequilí-
brio econômico-financeiro 
de contratos administrati-
vos firmados pela Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transporte (Goinfra). O Po-
der Executivo justifica que 
a revisão contratual é ne-
cessária devido às conse-
quências socioeconômicas 
da pandemia de covid-19.  

No processo nº 
1865/22, a Governadoria 
autoriza a abertura de 
crédito especial destina-
do à Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) até 
o valor de R$ 4 milhões.

Com base em argu-
mentos da Seapa e da 
Secretaria de Estado da 
Economia, Caiado res-
salta que a proposta de 

crédito adicional especial 
está adequada às normas 
orçamentárias vigentes. 
“A propositura conforma-
-se com a execução dos 
projetos prioritários do 
Governo de Goiás e visa 
a redução de despesas 
com o transporte e a de-
posição de resíduos sóli-
dos em aterro sanitário. 
Pretende-se adquirir e 
implantar uma unidade 
de processamento de re-
síduos sólidos por meio 
de um processo de bio-
digestão e geração de 
biofertilizante com a con-
sequente diminuição dos 
impactos ambientais. O 
pleito se viabilizará com 
recursos provenientes de 
anulação parcial ou total 
de dotações orçamentá-
rias, em obediência ao 
previsto no inciso III do 
§ 1º do art. 43 da Lei Fe-
deral nº 4.320, de 17 de 
março de 1964”.

O projeto de nº 1867/22 
também autoriza abertura 
de crédito especial. Nes-
sa propositura o valor é 
de até R$ 24.177.000,00, 
destinados à apropriação 

de despesas obrigatórias 
relacionadas no art. 17, da 
Lei nº 21.064 (Lei de Di-
retrizes Orçamentárias do 
exercício de 2022), de 21 
de julho de 2021. 

A proposição é oriunda 
de solicitação da Secreta-
ria de Estado da Econo-
mia, segundo a qual, após 
análise técnica, verificou-
-se que algumas unida-
des não incluíram em 
seus orçamentos ações 
específicas para fazer 
face a despesas obrigató-
rias dispostas em lei. 

Também foi aprovado, 
em fase definitiva, o proje-
to nº 1863/22, que autori-
za permuta de imóvel en-
tre o Estado de Goiás e o 
município de Israelândia. A 
área total possui 5.975 m², 
sendo aproximadamente 
630 m² já edificados.

A matéria nº 1864/22 
autoriza o Poder Executi-
vo a adquirir, por meio de 
doação onerosa do muni-
cípio de Sítio d’Abadia, o 
imóvel com 2.419,64 m2. 
De acordo com o titular 
da Secretaria de Estado 
de Esporte e Lazer (SEL), 

o recebimento da doação 
visa a execução do convê-
nio firmado entre a pasta e 
o Ministério da Cidadania, 
que disponibilizará o va-
lor de R$ 2 milhões para a 
construção de campos de 
futebol soçaite em 10 mu-
nicípios goianos. 

Tribunal de Contas
O projeto de lei nº 

1849/22, encaminhado 
pelo TCE-GO, também 
recebeu aval definitivo 
do Plenário. O texto faz 
alterações na Lei Esta-
dual nº 15.122, de 4 de 
fevereiro de 2005.

De acordo com a maté-
ria, a alteração legislativa 
busca adotar um único 
turno de funcionamento, 
de seis horas diárias e 
ininterruptas, tanto para 
a execução dos trabalhos 
dos servidores quanto 
para o atendimento do 
órgão ao público externo. 
“Almeja-se com a medida 
a redução de gastos com 
a máquina administra-
tiva, sem prejudicar ou 
diminuir a qualidade do 
serviço”, destaca o texto.

destaque para o projeto da 
Governadoria, aprovado em 
primeira fase, que autoriza o 
reajuste das bolsas da Fapeg
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Dentre as matérias apreciadas na sessão desta tarde, 13 receberam o aval definitivo do Plenário e agora 
seguem para análise do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que poderá sancioná-las ou vetá-las

O Poder Executivo vetou 
integralmente, através 
do projeto nº 1745/22, 
o autógrafo de lei nº 
50, de 23 de março de 
2022, que altera a Lei 
nº 14.556, de 7 de outu-
bro de 2003, que dispõe 
sobre o transporte de 
alunos da rede estadual 
de ensino e o decreto nº 

5.902, de 12 de fevereiro 
de 2004, que a regula-
menta. A proposta é oriun-
da do projeto nº 0908/22, 
de autoria do deputado 
Talles Barreto (UB). 

A proposta tem o ob-
jetivo de estabelecer a 
destinação dos recursos 
financeiros que o Estado 
transfere aos municípios 

pela execução indireta do 
transporte dos alunos da 
rede estadual de ensino. 
Essa destinação pretende 
custear o pagamento de 
petróleo, aluguel, manu-
tenção, compra de ônibus, 
bem como implantação e 
conservação das paradas 
ou dos pontos do trans-
porte escolar. 

A Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE) atestou 
que o transporte de alu-
nos da rede estadual de 
ensino é de responsa-
bilidade do Estado, que 
poderá efetuá-lo direta 
ou indiretamente me-
diante termo de respon-
sabilidade firmado com 
o município no qual os 

alunos residem.
A PGE informou que 

não é possível a interfe-
rência na autonomia cons-
titucional assegurada ao 
Executivo. “O acréscimo do 
inciso 3º ao art. 3º adentra 
matéria privativa à iniciati-
va do Chefe do Executivo, 
notadamente por interferir 
na organização, na gestão 

administrativa e na atri-
buição da Secretaria de Es-
tado da Educação (Seduc)), 
o que viola, dessa forma, 
os preceitos do inciso II 
do inciso 1º do art. 20 da 
Constituição do Estado de 
Goiás”, ressalta o órgão. 

A proposta foi encami-
nhada às comissões técni-
cas para devida avaliação.

Governadoria veta proposta que dispõe sobre o transporte de alunos 
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Governo de Goiás encerra exercício 
de 2021 com superávit orçamentário

a secretária de Es-
tado da Economia, 
Cristiane Schmidt, 

apresentou nesta quarta-
-feira (27/4), na Comissão 
de Tributação, Finanças 
e Orçamento da Assem-
bleia Legislativa (Alego), 
os Relatórios Fiscais do 
encerramento do ano de 
2021 do Estado de Goiás. 
Os resultados fiscais fo-
ram positivos, o que de-
monstra o planejamento 
orçamentário e financeiro 
realizado desde 2019.

Na ocasião, Schmidt 
agradeceu o apoio dos 
deputados e ressaltou a 
importância da união de 
todos os entes. “Cada peça 
orçamentária é discutida 
com os Poderes antes de 
ser encaminhada para a 
Alego, com quem constru-
ímos uma aliança muito 
forte. Se não houver dis-
cussão e troca de ideias 
as coisas não andam. É 
preciso entrar em um con-
senso republicano, saber 
negociar para se chegar 

a um resultado positivo. E 
nessa questão a Alego foi 
brilhante. Todos os parla-
mentares aqui foram mui-
to respeitosos, e os resul-
tados estão aparecendo”.

Pelo terceiro ano con-
secutivo, o saldo orçamen-
tário apurado foi positivo, 
alcançando R$ 807 mi-
lhões, o que representa um 
aumento do superávit em 
54%, quando comparado 
ao ano de 2020, que teve 
saldo de R$ 525 milhões.

O Resultado Primário do 
ano passado foi superavi-
tário no valor de R$ 3,361 
bilhões, o que representa 
uma melhoria de 24,32% 
se comparado ao ano de 
2020. Quanto ao resulta-
do nominal, foi apurado o 
superávit de R$ R$ 2,125 
bilhões, frente ao déficit 
de R$ 164,3 milhões ob-
servado em 2020.

A Receita Corrente Lí-
quida (RCL), parâmetro 
para vários indicadores 
da gestão fiscal e limite 
de gastos, também fe-

chou o período com cres-
cimento significativo. No 
acumulado de 2021, a 
Receita Corrente Líquida 
somou R$ 31,54 bilhões, 
frente aos R$ 26,32 bi-
lhões do ano anterior, um 
aumento de 20%.

Esse crescimento é 
explicado pelo aumento 
na arrecadação tributária, 
no montante de R$ 6,34 
bilhões a mais que o pe-
ríodo anterior, com desta-
que para o incremento na 
arrecadação do ICMS (R$ 
5.36 bilhões) e do ITCD 
(R$ 327 milhões), ambos 
em decorrência de varia-
ção de preços em função 
da inflação acumulada e 
de variação cambial, além 
de ações fiscais.

A gestão do governador 

Ronaldo Caiado cumpriu 
as vinculações de saúde 
e educação em todos os 
níveis das despesas (em-
penhadas, liquidadas e pa-
gas) e, inclusive, acima do 
limite mínimo constitucio-
nalmente definido.

Mesmo diante de um 
expressivo aumento na 
base de cálculo das vin-
culações constitucionais 
para saúde e educação, ve-
rificou-se, além do cum-
primento dos mínimos 
constitucionais, o aumen-
to nos percentuais apli-
cados nessas áreas, em 
comparação com o perío-
do analisado de 2020.

No que tange à edu-
cação, o Estado aplicou 
28,10% da receita líquida 
de impostos (R$ 7,033 bi-

lhões em despesas empe-
nhadas), acima do mínimo 
de 25 % e dos 25,24% apli-
cados em 2020. A variação 
correspondeu a R$ 2,14 
bilhões a mais na compa-
ração com o ano anterior.

Quanto à saúde, em que 
o limite mínimo constitu-
cional corresponde a 12%, 
foram aplicados 13,47% 
(R$ 3,378 bilhões em des-
pesas empenhadas) da 
receita líquida de impos-
tos em 2021. Em 2020, o 
percentual aplicado cor-
respondeu a 12,77%, com 
um incremento nominal 
de R$ 901 milhões quando 
comparados os exercícios 
de 2021 e 2020.

A secretária da Econo-
mia, Cristiane Schmidt, 
ressalta que os dados de-

monstram o indubitável 
empenho do Estado em 
fazer o dever de casa para 
equilibrar suas contas. “A 
gestão é séria e respon-
sável e, por causa da sua 
atuação, em todos os se-
tores da Administração, 
conseguiu ingressar no 
Regime de Recuperação 
Fiscal, sendo Goiás o único 
Estado a conseguir a rene-
gociação das dívidas”, frisa.

A apresentação da titu-
lar da Secretaria de Econo-
mia aos deputados está 
prevista na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e 
ocorre três vezes por ano 
para avaliar as metas fis-
cais de cada quadrimes-
tre. A data da audiência 
pública é fixada pela co-
missão parlamentar.

Resultado foi apresentado à 
Assembleia Legislativa nesta quarta-
feira. Gestão conseguiu reverter 
sucessão de déficits, registrados 
entre os anos de 2015 e 2018
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A secretária da Economia, Cristiane Schmidt, apresentou na Alego, os Relatórios Fiscais do 
encerramento do ano de 2021. Estado encerrou o ano de 2021 com superávit de R$ 3,36 bilhões

agenda

Caiado leva benefícios do Goiás Social a Quirinópolis

O Governo de Goiás rea-
liza nesta sexta-feira (29), 
a partir das 9h, um evento 
com entrega de benefícios 
e agendamento de servi-
ços voltados para a área 
social, em Quirinópolis. A 
presidente de honra da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, participa da ação, 
que integra o programa 
Goiás Social, criado pelo 
governador Ronaldo Caia-
do para enfrentar as des-

proteções sociais nos mu-
nicípios goianos.

Na ocasião, a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social (Seds) entrega car-
tões do programa Mães de 
Goiás, kits do Aprendiz do 
Futuro e oferece serviços 
como emissão do Passa-
porte do Idoso e Carteira 
do Autista, Passe Livre da 
Pessoa com Deficiência 
e Registro Civil, além da 
emissão da carteira de 
identidade, em parceria 
com a Polícia Civil.

A OVG também entrega 
donativos e estará presen-

te com a unidade itineran-
te da instituição, a OVG 
Perto de Você. A população 
poderá realizar inscrições 
nos programas Água So-
cial da Saneago e Tarifa 
Social, da Enel. 

A Secretaria de Estado 
da Retomada e a Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) le-
vam cursos de qualificação 
e capacitação. Já a Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES) 
oferece teste rápido para sí-
filis e HIV, vacinação e a re-
alização de exames de pre-
venção de câncer de mama.
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Na ocasião, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) entrega 
cartões do programa Mães de Goiás, kits do Aprendiz do Futuro

entrega de benefícios e agendamento de serviços voltados para a 
área social acontecem a partir das 9h no município. A ação integra 
o programa Goiás Social, criado pelo governador Ronaldo Caiado 
para enfrentar as desproteções sociais nos municípios goianos
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Rogério Cruz entrega 2.546 cartões 
do programa Renda Família + Mulher

o prefeito Rogério 
Cruz, entregou, na 
manhã desta quin-

ta-feira (28/04), 643 car-
tões do programa Renda 
Família + Mulher a benefi-
ciárias da Região Oeste da 
capital. Evento ocorreu na 
Escola Municipal Presiden-
te Vargas, na Vila João Vaz.

É a quarta remessa da 
terceira etapa do progra-
ma, que já beneficiou, em 
apenas quatro dias, 2.546 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade. O cro-
nograma de distribuição 
do benefício segue até 
a próxima segunda-feira 
(02/05), quando com-
pleta a entrega de 4.280 
cartões, de um total de 
12 mil, nas três fases do 
Renda Família + Mulher.

“Investimos R$ 22 
milhões de reais nesse 
programa, para auxiliar, 
durante seis meses, mu-
lheres goianienses nesse 

momento de extrema ne-
cessidade. E tudo mais que 
pudermos vamos fazer, 
para melhorar a vida de 
todos nesta nossa cidade”, 
destaca o prefeito Rogério 
Cruz. “Graças a Deus, temos 
a alegria de poder trazer 
um pouco de dignidade a 
milhares de famílias ne-
cessitadas”, completa.

Para a secretária mu-
nicipal de Política para as 
Mulheres, Tatiana Lemos, 
o programa faz justiça 
àquelas pessoas que mais 
sofreram durante a pande-
mia. “Elas foram as pessoas 
mais afetadas pela pande-
mia. As primeiras a perde-
rem seus empregos, as que 
tiveram que ficar em casa 
com as crianças que esta-
vam sem aula, e cuidaram 
dos doentes. O projeto foi 
pensado para socorrer es-
sas guerreiras”, destaca.

A dona de casa Maria 
Aparecida Dutra, 64 anos, 

é uma das contempladas, 
e ressalta que “depois de 
muito tempo, hoje eu acor-
dei sorrindo. Ontem mes-
mo já fui ao supermercado 
e separei as coisas que 
quero comprar, assim que 
eu sair daqui. Esse cartão 
vai me ajudar muito, por-
que perdi meus filhos e 
agora eu crio meus netos 
sozinha. Só de saber que 
eles vão ter o pão e o lei-
te todo dia, é um alívio 
muito grande. Hoje eu 
estou muito feliz”, afirma.

Daniela Sousa, 27 
anos, que também rece-
beu o cartão nesta quin-
ta-feira, disse que a ajuda 
chega em boa hora. “Es-
tou desempregada e esse 
dinheiro vai fazer muita 

diferença na minha vida e 
na do meu filho, que tem 
só 6 meses e já passa tan-
ta dificuldade. Agora vou 
poder comprar as coisas 
para ele”, conta.

Luana Rosa, 25 anos, diz 
que o cartão chega para 
trazer alívio à família dela. 
“Esse cartão vai me ajudar 
muito, porque tenho dois 
filhos e não estou traba-
lhando. Agora, com esse di-
nheiro, vou poder comprar 
comida para eles”, afirma.

Maria de Jesus Pereira 
Araújo, 61 anos, conta: “Mi-
nha filha e meu neto mo-
ram comigo. Minha filha 
não pode trabalhar, por-
que tem um problema de 
saúde, então eu que faço 
tudo em casa e pago alu-

guel, energia e outras coi-
sas. Esse dinheiro vai me 
ajudar demais. Vou poder 
comprar a comida que tá 
faltando, a verdura, a carne, 
o arroz e o feijão”.

Renda Família 
+ Mulher

O programa foi criado 
exclusivamente para mu-
lheres residentes na capi-
tal que estejam em situa-
ção de vulnerabilidade em 
decorrência da pandemia. 
Para cada beneficiada, são 
repassados R$ 1,8 mil, di-
vididos em seis parcelas 
de R$ 300, creditadas no 
dia 10 de cada mês.

Na primeira e segun-
da etapas de entregas 

dos cartões, realizadas 
em dezembro e feverei-
ro, respectivamente, mais 
de 8 mil mulheres foram 
contempladas. A expec-
tativa é de que, ao final 
da terceira etapa, cujas 
distribuições se encerram 
na próxima segunda-feira 
(02/05), mais de 12 mil 
residentes na capital se-
jam beneficiadas.

Acompanharam a en-
trega dos cartões nesta 
quinta-feira os vereadores 
Bruno Diniz, Sandes Jú-
nior e Pedro Azulão Júnior, 
além dos auxiliares da Pre-
feitura Fernando Meire-
les (GoiâniaPrev), Gustavo 
Cruvinel (Controladoria), 
Jeová Alcântara (Procon) e 
Valdery Júnior (Agetul).

Contempladas recebem R$ 1,8 mil, em 
seis parcelas de R$ 300, creditadas 
no dia 10 de cada mês. Cronograma 
de distribuição da terceira etapa 
do programa segue até a próxima 
segunda-feira (02/05), quando 
4.280 cartões terão sido entregues. 
“Investimos R$ 22 milhões nesse 
programa para ajudar, durante 
seis meses, as goianienses nesse 
momento de extrema necessidade”, 
afirma Rogério Cruz
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Rogério Cruz entrega 643 cartões do programa Renda Família + Mulher, na Região Oeste, e completa 2.546 beneficiadas em apenas quatro dias: 
“Investimos R$ 22 milhões nesse programa para auxiliar, durante seis meses, mulheres goianienses nesse momento de extrema necessidade”

saúde

Prefeitura disponibiliza 66 pontos para vacinação 
no dia D contra Influenza e sarampo, neste sábado

D Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
disponibiliza, neste sá-
bado (30/04), 66 pontos 
para o dia D de vacinação 
contra Influenza (gripe) e 
sarampo. A abertura será 
realizada pelo secretário 
municipal de Saúde, Dur-
val Pedroso, às 8h30, na 
Unidade de Saúde da Fa-

mília (USF) Alto do Vale, 
localizada na Rua VF-9 
com a Rua Samir Helou, no 
Setor Alto do Vale, Região 
Noroeste de Goiânia.

Objetivo do dia D é mo-
bilizar todos os grupos prio-
ritários para imunização 
com as duas vacinas. “Sa-
bemos que a vacina ajuda 
a reduzir as complicações, 
internações e até óbitos. Por 

isso, montamos uma grande 
estrutura para o dia D. Con-
vocamos todos que podem 
se vacinar nesta etapa”, afir-
ma prefeito Rogério Cruz.

Além de unidades de 
saúde, que terão atendi-
mento das 08h às 17h, 
haverá vacina no Goiânia 
Shopping (das 10h às 17h), 
e no Conselho Regional 
de Farmácia (das 08h30 

às 14h30). Nas duas vans 
da VaciAção será das 08h 
às 16h. Uma das vans es-
tará na Igreja de Cristo em 
Células, na Avenida Fonte 
Nova com Rua FN2, Área 
2, Jardim Fonte Nova, Re-
gião Noroeste, e a outra 
no Campo Morada do Ipê, 
na Avenida Planície com 
Rua W7, Setor Morada do 
Ipê, Região Norte.

Abertura será às 8h30, na Unidade 
de Saúde da Família Alto do Vale, 
pelo secretário municipal de Saúde, 
Durval Pedroso. Imunização será 
disponibilizada a moradores que 
integram grupos prioritários
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lowbrow
A banda Rocco e o dJ Cristiano 

Caramaschi serão as atrações do 
Lowbrow Lab Arte & Boteco neste 

sábado (30). O rock será o ritmo 
das apresentações, que terão 

início às 20h30, mas a casa abre 
às 19 horas com a mostra coletiva 

Liberta, das artistas Junger Thai, 
Larovski e Luiza Portilho, que traz 
a liberdade de ser, amar, existir e 

resistir como enredo de suas obras.

carnaval 
dos amigos

Os foliões já estão em contagem 
regressiva para o maior carnaval 

fora de época do Centro-Oeste, o 
Carnaval dos Amigos, que acontecerá 

no próximo sábado, a partir das 13h. 
O Centro Cultural Oscar Niemeyer 
foi o local escolhido para receber o 

público de 5 mil pessoas estimadas 
para o evento. Além da participação 

da cantora baiana Margareth 
Menezes, os foliões poderão dançar 

e curtir as famosas marchinhas de 
carnaval. entre os sete blocos que 

estarão no evento, um é exclusivo 
de rock, o Carna Rock.

viva o melhor 
da vida

A cantora e compositora Perla 
Paraguaia, que fez muito sucesso nos 

anos 70 como intérprete de canções 
românticas, a exemplo da icônica 

“Galopeira”, estará entre as atrações 
do projeto da WAM Hotéis por meio 

do Privé Hotéis e Parques, o “Viva 
O melhor da Vida”. A ação, que é 

voltada para o público da terceira 
idade, acontece de 12 a 15 de maio, 

no Water Park, em Caldas Novas 
(GO). A apresentação dela acontece 

no dia 14 de maio, às 21h. Além 
de shows musicais programados, 
os hotéis também contarão com 

atrações de lazer como treinamento 
funcional, hidroginástica, oficina 
de dança de salão e de trabalhos 

manuais, apresentação de teatro, 
noite do forró, entre outros. 

O projeto traz também outras 
atrações musicais com as bandas 

Vitrine, Charanga Big Bang e Os 
Nordestinos de Goiás. Para mais 

informações, consulte a central 
de reservas 0800 620 7575 e site 

https://privehoteiseparques.com.br.

Oscar - de volta aos grandes eventos, 
empresário Óscar Martins apresenta seu 
retorno à Goiânia, com a festa MÓLzinha. 
Com tema ‘Concrete Jungle’ e uma proposta 
um pouco diferente da festa MÓL, que 
acontece em Campinas, a MÓLzinha, 
acontecerá no dia 21 de maio em Goiânia. 
Junto aos sócios Arthur Ribeiro, Fabricio 
Assunção, Flávio Castro, Léo Ribeiro, o 
empresário goianiense Óscar Martins 
incluiu Goiânia novamente na rota dos 
grandes eventos premium do cenário. 

Aniversário - À frente do novo 
espaço de eventos Toca Lounge, 
a empresária Leydi convidou o 
amigo empresário e produtor de 
eventos Kaká Neiva para celebrar 
seu aniversário no próximo dia 
30 de abril. O novo espaço possui 
uma estrutura para eventos de 
tirar o fôlego no meio da cidade.

Petit comité do vinho - Os empresários José Filho Anjos, da decanter, 
e eurione Fabrício, do Restaurante Contemporane, recebem convidados 
no próximo dia 3 de maio para uma apresentação exclusiva do Goiânia 
Wine Festival, previsto para acontecer em 20 de maio. O petit comité 
será recebido na enne Adega para uma degustação do que está sendo 
preparado pelo produtor do evento, o comunicador Jorge Neris.

Comemoração - Júlia Assad recebe hoje os amigos 
e familiares na maison de roche, para comemorar os 
seus 21 anos. A festa, que tem produção de Caio Castro, 
receberá algumas atrações, MC Matheuzinho, Netto 
dj, enjoys, dj Hektor e Baile do Ponce. 
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flexibilidade

Caiado anuncia que recolhimento 
do ICMS em Goiás muda para dia 10

o governador Ronal-
do Caiado anunciou 
a mudança na data 

para recolhimento do Im-
posto sobre Operações 
relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação 
(ICMS) em Goiás. “O prazo 
muda do dia 5 para 10. É 
compromisso feito”, pon-
tuou durante assinatura da 
instrução normativa reali-
zada na sede da Federação 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado 
de Goiás (Fecomércio-GO).

A alteração no calen-
dário atende às reivindi-
cações de empresários 
goianos. Em 2015, a antiga 
gestão estadual antecipou 
de 10 para todo dia 5 o 
recolhimento do imposto, 
o que acarretou em uma 
dificuldade econômica 
para o setor, visto que a 
data coincide com outros 

compromissos financeiros, 
como folha de pagamento 
e impostos federais. O ato 
do Estado, portanto, reduz 
essa sobrecarga. A medida 
entra em vigor já a partir 
do mês de maio.

Caiado explicou que 
a prorrogação do prazo 
só foi possível devido ao 
planejamento orçamentá-
rio e financeiro realizado 
em Goiás nos últimos três 
anos. Nesse período, houve 
reestruturação da máquina 
pública e renegociação da 
dívida. “No momento em 
que conseguimos avançar 
no equilíbrio fiscal, a pri-
meira medida que determi-
nei foi exatamente essa que 
acabo de assinar. Isso dá ao 
empresário uma maior fle-
xibilidade e alívio no seu 

fluxo de caixa”, relatou
“Essa data é importante 

porque mostra que quan-
do se organiza um Estado, 
consegue atender deman-
das da sociedade”, disse a 
secretária da Economia, 
Cristiane Schmidt. Ela de-
finiu o anúncio de Caiado 
como uma troca de fluxo 
de caixa que vai beneficiar 
o setor empresarial. “Mos-
tra que estamos fazendo 
isso porque podemos, por-
que arrumamos as contas. 
Tanto é que nunca inves-
timos tanto como agora”, 
completou ao revelar que, 
segundo a Secretaria do 
Tesouro Nacional, Goiás 
aplicou mais de R$ 4 bi-
lhões somente em 2021.

O presidente da Feco-
mércio, Marcelo Baiocchi, 

celebrou a mudança da 
data de recolhimento do 
ICMS: “Nada melhor do 
que boas notícias como as 
de hoje”. O representan-
te da entidade destacou 
a importância do diálogo 
que existe entre o Estado e 
o setor. “Tenho certeza que 
essa é uma forma demo-
crática de se achar ponto 
de equilíbrio entre a ne-
cessidade de arrecadação 
do Estado e a capacidade 
de pagamento do contri-
buinte”, afirmou.

Participaram do evento 
o secretário de Indústria 
e Comércio Joel Sant’Anna 
Braga; o presidente da 
Goiás Turismo, Fabrício 
Amaral; os presidentes de 
sindicatos filiados à Feco-
mércio, Cristiano Godinho 

(Sindilojas), Ricardo Rodri-
gues (Sindtur), Irma Alves 
Fernandes (Sindimaco), 
Paulo Diniz (Sinat), Marco 
César Chaul (Sindinfor-
mática), Ademildo Godoy 
(Sindpit-dog), André Luiz 
Ignácio (Sindtur Anápolis), 
Divino Eterno dos Santos 
(Sindego), Nilson Castro 
Marinho (Sinfac GO/TO), 
Marcelino Lucena (Sindi-
beleza), Márcio Martins 
Andrade (Sindiposto), 
Newton Pereira (Sindiba-
res), Geraldo Dias Filho 
(Sindimóveis), Gilberto 
Soares (Agos), Danillo Ra-
mos (Abrasel); o vice-presi-
dente do Secovi, Benjamin 
Ragonezi; e José Antônio 
Schimit, que representou 
o Conselho Regional de 
Contabilidade.

Transferência de 
data atende à 
reivindicação do 
setor empresarial. 
“Isso dá maior 
flexibilidade 
e alívio no 
fluxo de caixa”, 
explica chefe 
do Executivo 
goiano. Caiado 
explicou que 
a prorrogação 
do prazo só foi 
possível devido 
ao planejamento 
orçamentário 
e financeiro 
realizado em 
Goiás nos últimos 
três anos
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Governador Ronaldo Caiado assina instrução normativa que muda de 5 para dia 10 o recolhimento do ICMS em Goiás

saúde

Banco de Leite do Hospital da Mulher precisa de doadoras

O Banco de Leite Humano 
(BLH) do Hospital Estadu-
al da Mulher (Hemu) tem 
apresentado uma queda 
no estoque e atualmente, 
conta com apenas 100 li-
tros. Como a demanda de 
leite humano na unidade é 

muito alta, essa quantida-
de é preocupante. A neces-
sidade é de cerca de 300 a 
400 litros, para trabalhar 
com segurança.

A coordenadora do BLH, 
Renata Leles faz uma solici-
tação a todas as mães que 

estejam amamentando que 
se tornem doadoras e con-
tribuam para aumentar os 
estoques do Banco de Lei-
te da unidade. “Houve uma 
queda acentuada em nos-

sos estoques e precisamos 
da doação de leite materno 
para salvar os recém-nas-
cidos que estão internados 
nas UTIs neonatais. Quem 
puder doar nos procure. Não 

precisa nem sair de casa, 
nós buscamos esse leite”, diz 
a coordenadora.

O leite materno é o ali-
mento mais completo para 
o bebê. Rico em água, pro-
teínas, lipídios, glicídios, vi-
taminas e minerais. Já está 
comprovado que bebês pre-
maturos que se alimentam 
de leite humano, num pe-
ríodo de privação da ama-
mentação em suas mães, 
possuem mais chances de 
recuperação e de terem 
uma vida mais saudável. 

Doar leite materno é um 
gesto que salva vidas. Um 
litro de leite doado pode 
alimentar até 10 recém-
-nascidos por dia. A depen-

der do peso do prematuro, 
um (1) ml já é o suficiente 
para nutri-lo cada vez que 
for alimentado.

Para realizar as doações, 
as mães precisam seguir 
algumas exigências como 
apresentar exame de pré-
-natal que comprove au-
sência de doenças infecto-
-contagiosas, não podem 
ser fumantes, usuárias 
de drogas ou de bebidas 
alcoólicas. Além disso, a 
doadora não pode ter re-
cebido sangue nos últimos 
seis meses, e não pode fa-
zer uso de medicamentos 
que contenham restrições 
à amamentação, e conse-
quentemente, à doação.
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Já está comprovado que bebês prematuros que se alimentam de leite 
humano, num período de privação da amamentação em suas mães, 
possuem mais chances de recuperação e de terem uma vida mais saudável

Unidade referência no estado necessita 
de doadoras de leite materno, alimento 
essencial à vida dos recém-nascidos. A 
coleta pode ser feita em domicílio. O leite 
materno é o alimento mais completo para 
o bebê. Rico em água, proteínas, lipídios, 
glicídios, vitaminas e minerais
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Santa Cruz de Goiás - 04 e 05 de junho
Posse - 04 e 05 de junho
Jaraguá - 05 e 06 de junho
Pirenópolis - 05, 06 e 07 de junho

Palmeiras de Goiás - 17, 18 e 19 de junho
Hidrolina - 17, 18 e 19 de junho
São Francisco de Goiás - 25 e 26 de junho
Crixás - 25 e 26 de junho

Santa Terezinha de Goiás (Cedrolina) - 16 e 17 de julho
Pilar de Goiás - 09 e 10 de setembro
Corumbá de Goiás - 09, 10 e 11 de setembro
Cidade de Goiás - 11 e 12 de outubro

CirCuito das Cavalhadas 2022

tradição

Circuito das Cavalhadas 
2022 começa em junho

as tradicionais ce-
lebrações das Ca-
valhadas em Goiás 

serão retomadas a partir 
do mês de junho, com 
apoio do Governo de Goi-
ás, via Secretaria Esta-
dual da Cultura (Secult). 
Com investimento de R$ 
1,8 milhão do Tesouro 
Estadual, estão previs-
tas encenações em 12 
municípios entre os me-
ses de junho e outubro 
deste ano. O calendário 
oficial foi divulgado 
durante a exposição 
ExpoCavalhadas, reali-
zada nesta quarta-feira 
(27/04), em Goiânia, com 
a presença do governa-
dor Ronaldo Caiado.

“Isso é a nossa cultura. 
São eventos que a popu-
lação ficou, infelizmente, 
impedida de ter acesso em 
decorrência da pandemia 
da Covid-19. Neste período 
demos assistência a to-
dos os cavaleiros, fizemos 
repasses às organizações 
para que mantivessem a 
estrutura e as condições”, 
afirmou Caiado. “Com 
tudo isso, resgataremos 
cada vez mais o turismo 
e a presença das pessoas 
que querem conhecer as 
belezas de Goiás”.

De acordo com o calen-
dário, as cidades de Santa 
Cruz de Goiás, Posse, Jara-
guá, Pirenópolis, Palmeiras 
de Goiás, Hidrolina, São 
Francisco de Goiás e Cri-
xás realizarão as Cavalha-
das no mês de junho. Em 
Santa Terezinha de Goiás, 
a festa será no mês de 
julho. Já em Pilar de Goi-
ás e Corumbá de Goiás, 

a batalha entre mouros 
e cristãos será encenada 
em setembro. A Cidade de 
Goiás fecha o circuito no 
mês de outubro.

Segundo o secretário 
de Cultura, César Moura, 
o resgate de tradições é 
um compromisso do go-
verno. Por isso, o número 

de cidades que receberão 
fomento é o maior da his-
tória: “Muita gente vai para 
a Europa assistir peças bi-
centenárias e nós temos 
aqui 12 cidades, cada uma 
com uma história mais lin-
da”, ressaltou, ao convidar 
a população para partici-
par da festa. Outra novi-

dade é a inclusão de mais 
três cidades na programa-
ção de 2023: Niquelândia, 
Silvânia e Luziânia. 

“Onde tem tradição e 
cultura, o Governo de Goi-
ás abraça”, garantiu o pre-
sidente da Goiás Turismo, 
Fabrício Amaral. Segundo 
ele, os eventos são valo-

rizados pela atual ges-
tão por fazerem parte 
da construção humana 
do Estado e “isso a gen-
te preserva muito bem”, 
acrescentou. “Vamos vi-
sitar essas cidades, co-
nhecer, fazer turismo, 
movimentar a economia 
através de Cavalhadas”.

ExpoCavalhadas
Pela manhã, cavaleiros 

e mascarados saíram em 
cavalgada pelo centro 
de Goiânia. O governa-
dor Ronaldo Caiado par-
ticipou do passeio, que 
marcou o início da ex-
posição. Até o final do 
dia, participantes das 
Cavalhadas de Pirenó-
polis estarão na Praça 
Cívica para apresentar 
à população os objetos 
e indumentárias dos 
personagens mouros e 
cristãos. Também estão 
confirmados shows ar-
tísticos a partir das 18h.

“Junto com o apoio do 
Governo do Estado, que 
tem nos ajudado muito, 
poderemos retornar de-
pois de dois anos. A gente 
vem preparando tudo. Te-
nho certeza que faremos 
uma bela festa”, projetou 
o Rei dos Mouros nas Ca-
valhadas de Pirenópolis, 
Inácio Rosicler de Pina, 
convidando para as festi-
vidades no município, en-
tre os dias 5 e 7 de junho.

Tradição
As Cavalhadas são cele-

brações inspiradas nas he-
ranças culturais de Portu-
gal e da Espanha na Idade 
Média. Elas começaram a 
ser representadas no Bra-
sil no século XVI. Em Goiás, 
o primeiro registro é de 
1751, na cidade de Santa 
Luzia (hoje Luziânia). A fes-
ta une religiosidade e fé, 
cultura, turismo, economia 
e valorização do patrimô-
nio imaterial do Estado, 
mobilizando os moradores 
locais e visitantes.

Calendário oficial foi lançado pelo Governo de Goiás durante a ExpoCavalhadas, 
nesta quarta-feira (27), em Goiânia. Santa Cruz de Goiás e Posse serão os 
primeiros municípios na retomada dos festejos, após hiato de dois anos
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futebol

Sem campeão, Ucrânia antecipa fim do 
campeonato nacional devido à guerra

prejudicados pela in-
vasão da Rússia, os 
clubes da Ucrânia 

decidiram antecipar o fim 
do Campeonato Ucra-
niano. A competição foi 
finalizada sem a defini-
ção de um campeão, mas 
com equipes classifica-
das para as competições 
continentais da próxima 
temporada europeia.

“A classificação do dia 
24 de fevereiro de 2022 
será a classificação final 
da temporada 2021-2022, 
mas o título não será atri-
buído. Esta decisão será 
submetida ao comitê 
executivo da Federação 
Ucraniana de Futebol”, 
explicou em comunicado 
a Premier League Ucra-
niana (UPL), que organiza 
o Campeonato Ucraniano.

No dia 24, data do início 
da invasão russa na Ucrâ-
nia, a liderança da tabe-
la pertencia ao Shakhtar 
Donetsk, com 47 pontos, 

seguido pelo Dínamo de 
Kiev, com 45. Se não pode 
celebrar o título, ao menos 
o Shakhtar tem garantida a 
vaga na próxima Liga dos 
Campeões, assim como o 
rival da capital.

As classificações de 
ambos os times ainda 
precisam ser confirmadas. 
Inicialmente, o campeão 
ucraniano entra nos playo-

ffs da Liga dos Campeões, 
fase imediatamente ante-
rior aos grupos. O Shakhtar, 
portanto, precisaria vencer 
um confronto de mata-
-mata, em agosto, para en-
trar na fase de chaves.

Mas é possível que o 
time entre diretamente, 
herdando vaga de um clu-
be russo. Antes do conflito, 
a Rússia garante ao seu 

campeão nacional a clas-
sificação direta, que fica-
ria com o Zenit St. Peter-
sburg. A Uefa suspendeu 
todos os clubes russos 
de suas competições na 
atual temporada e ainda 
não se manifestou como 
procederá na próxima.

Entre os demais clu-
bes ucranianos, o terceiro 
colocado Dnipro deve ga-

nhar a vaga na próxima 
Liga Europa, entrando nos 
playoffs, em agosto. Zorya 
Luhansk e Vorskla Poltava 
terminaram a competição 
na quarta e quinta colo-
cações, respectivamente. E 
devem se classificar para a 
Liga Conferência, terceiro 
torneio continental mais 
importante da Europa.

Sem poderem jogar em 

solo ucraniano desde o 
fim de fevereiro, os clubes 
ucranianos vêm disputan-
do amistosos com rivais 
da Europa em outros pa-
íses nos últimos meses. 
Grande parte dos times 
sofre com limitações em 
seus elencos porque mui-
tos jogadores decidiram 
deixar o país, principal-
mente os estrangeiros.

A competição 
foi finalizada 
sem a 
definição de 
um campeão
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No dia 24, data do início da invasão russa na Ucrânia, a liderança da tabela pertencia ao Shakhtar Donetsk, com 47 pontos, seguido pelo Dínamo de Kiev, com 45
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