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Mantendo os repasses 
em dia, Estado pagou 

R$ 72 milhões de dívidas 
deixadas pela gestão 

anterior e reajustou em 
40% o investimento 

na locomoção de 
estudantes da zona rural

Segurados com NIS finais 
4 e 9 recebem primeira 

parcela do 13º

Atlético-GO vence em 
casa e mantém liderança 

do Grupo F

TransporTe 
escolar 

economia

sul-americana
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‘A este Estado, digo 
que tenho a missão de 
cuidar deste povo e de 
representá-lo’, 
afirma o deputado
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romário 
policarpo 
recebe TíTulo 
de cidadão 
Goiano

política  |  2

Cr
ist

ia
no

 B
or

ge
s e

 W
es

le
y 

Co
st

a

trindade

Governador Ronaldo Caiado durante anúncio de retomada do formato 
presencial da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade
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homenagens

Em solenidade na Assembleia, Romário 
Policarpo recebe Título de Cidadão Goiano

por iniciativa do pri-
meiro vice-presiden-
te da Assembleia 

Legislativa do Estado de 
Goiás, deputado Henri-
que Arantes (MDB), foi 
realizada no plenário Iris 
Rezende, uma sessão so-
lene extraordinária para 
entrega de título de cida-
dão goiano ao vereador e 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Romário Barbosa 
Policarpo (Republicanos). A 
homenagem é oriunda do 
projeto de lei  nº 8224/21.

Na ocasião a mesa foi 
composta pelo deputado 
Henrique Arantes; pelo 
secretário de Estado de 
Governo, Ernesto Roller, 
que representou o go-
vernador Ronaldo Caia-
do (UB); pelo prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz 
(Republicanos); pelo pre-
sidente comandante da 
Agência da Guarda Civil 
Metropolitana de Goiâ-
nia, Wellington Paranhos 
Ribeiro; e, ainda, pelo 
próprio homenageado, 
Romário Policarpo.  

Nascido no Gama, ci-
dade-satélite do Distrito 
Federal, o jovem político 
de 34 anos homenage-

ado na manhã de hoje, 
está radicado na Capital 
há muitos anos e já exer-
ce seu segundo mandato 
à frente da Câmara de 
Vereadores de Goiânia. 
Romário foi, também, 
presidente da Associação 
dos Servidores da Guarda 
Civil Metropolitana de 
Goiânia (ASGMG) e teve 
atuação especial no Sin-
dicato dos Trabalhadores 
do Município de Goiânia.

Da família estavam a 
mãe, Susi Barbosa, e o ir-
mão Gustavo Souza. Com-
pondo o rol de autorida-
des, estavam presentes o 
secretário de Municipal 
de Educação, Welling-
ton Bessa de Oliveira, o 
ex-vice-presidente da 
Associações Goiana dos 
Municípios (AGM), Pau-
lo Sergio de Rezende, o 
presidente do SindiGoiâ-
nia, Ronaldo Gonzaga dos 
Santos, funcionários da 
Coordenadoria Estadual 
da Defesa Civil (Cedec), e, 
ainda, a diretoria do Vila 
Nova Futebeol Clube.

Numa demonstração de 
prestígio do homenage-
ado, estiveram presentes 
muitos dos vereadores de 

Goiânia: Aaava Santiago 
(PSDB), Anderson Sales 
Bokão (DEM), Anselmo 
Pereira (MDB), Bruno Di-
niz (PRTB), Cabo Senna 
(Patriota), Dr. Gian (MDB), 
Isaias Ribeiro (Republica-
nos), Joãozinho Guimarães 
(Solidariedade), Léo José 
(Republicanos), Luciula 
do Recanto (PSD), Marlon 
(Cidadania), Mauro Rubem 

(PT), Pastor Wilson (PMB), 
Paulo Henrique da Farmá-
cia (PTC), Pedro Azulão Jr. 
(PSB), Sandes Jr. (PP), San-
tana Gomes (PRTB) e, ain-
da, o vereador e presidente 
do partido Avante no esta-
do, Thialu Giotti.

“Policarpo, você tem 
uma força muito grande, 
porque estou vendo aqui 
praticamente todos os ve-

readores de Goiânia, isso 
mostra sua capacidade de 
liderança. Penso que se 
você deseja seguir na po-
lítica, você está no cami-
nho certo”, disse o prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz, 
o primeiro a fazer uso da 
palavra. “Quero deixar re-
gistrado meus agradeci-
mentos, por tudo que você 
tem feito por aquela casa, 

conheci você primeiro na 
lealdade e nas palavras”, 
finalizou o gestor. 

Em seguida, Henrique 
Arantes entregou o Tí-
tulo de Cidadão Goiano 
a Romário Policarpo, em 
reconhecimento de seu 
trabalho em benefício da 
Capital e do povo goiano. 
“Fico muito grato por ser o 
autor da propositura e en-
tregar para você o Título de 
Cidadão Goiano. Sua his-
tória prova sua seriedade 
com seus compromissos. 
Aqui estão hoje vereado-
res e vereadoras de todas 
as vertentes políticas para 
te prestigiar”, falou Arantes.

Em sua fala, o homena-
geado estendeu seus cum-
primentos pontuais a cada 
uma das autoridades pre-
sentes, especialmente aos 
vereadores. “O estado de 
Goiás me deu a oportuni-
dade de fazer política, que 
é o que amo. Para mim, é 
motivo de orgulho ser ve-
reador na Capital. Agora, 
como cidadão goiano, te-
nho a missão de continuar 
fazendo o melhor por esse 
povo”, disse Policarpo.

Ele também tratou 
com distinção a Guarda 
Municipal:  “À minha ins-
tituição toda gratidão, 
vocês representam tudo 
que há de melhor na mi-
nha vida”, finalizou.

Homenagem foi proposta pelo 
deputado Henrique arantes (mdB)
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‘A este Estado, digo que tenho a missão de cuidar deste povo e de representá-lo’, 
afirma Romário Policarpo ao receber o Título de Cidadão Goiano

Realizada na noite desta 
terça-feira,3, na Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), através de propo-
situra do deputado Max 
Menezes, Sessão Especial 
Extraordinária em Come-
moração aos 100 Anos de 
Aparecida de Goiânia, que 
serão celebrados no próxi-
mo dia 11, exaltou a indus-
trialização como principal 
fator para o desenvolvi-
mento socioeconômico 
da cidade. Pioneiros, ex-
-prefeitos, vereadores, li-
deranças comunitárias e 
religiosas que viveram e 
contribuíram com parte da 
história aparecidense fo-
ram homenageadas.

Ao lembrar o centenário 
de Aparecida, as persona-
lidades de diversas áreas 
ressaltaram que o desen-
volvimento da cidade está 
diretamente ligado ao 
processo de industrializa-
ção iniciado há algumas 

décadas. O prefeito Vilmar 
Mariano, que foi o primeiro 
a discursar, pontuou que a 
chegada de industrias ao 
município abrir novos ho-
rizonte para uma cidade.

“Esse processo começa lá 
atrás com o ex-prefeito Se-
bastião Viana. Depois, tive-
mos os ex-prefeitos Norber-
to Teixeira, Ademir Menezes, 
José Macedo, Maguito e, por 
último, o Gustavo Menda-
nha. Todos foram funda-
mentais para chegarmos à 
condição de cidade indus-
trial, geradora de emprego 
e renda. Esse movimento 
industrial possibilitou não 
apenas geração de empre-
go, mas também arreca-
dação que é transformada 
em benefícios para popu-
lação”, lembrou.

Vilmar Mariano desta-
cou que nas últimas déca-
das, a cidade experimental 
desenvolvimento robusto 
que enche de orgulho sua 

população. “Hoje, além de 
industrial Aparecida tam-
bém é universitária, inte-
ligente, cidade da saúde, 
cidade com infraestrutura 
graças a homens e mu-
lheres que acreditaram no 
que antes era apenas um 
pedaço de chão”, pontuou.

Autor da propositura 
em homenagem aos 100 
anos de Aparecida, o de-
putado estadual justificou 
a iniciativa. “Sou filho da 
cidade e, neste momento, 
como seu legítimo repre-
sentante no Poder Legis-
lativo, me sinto honrado 
em ter a oportunidade de 
lembrar nossa história, que 
é de muito trabalho, fé e 
desenvolvimento. É tam-
bém um ato de gratidão às 
pessoas que acreditaram 
naquele pequeno povo-
ado que se transformou 
em uma grande cidade”, 
disse o parlamentar que 
assumiu assento na Alego 

recentemente.
Fundamental para o 

crescimento urbano de 
Aparecida logo após sua 
emancipação política, em 
1963, o quarto ex-prefeito 
eleito pelo voto direito, 
historiador e jornalista, 
Freud de Melo, e alguns 
de seus familiares foram 
homenageados. O decano 
registrou quase toda histó-
ria da cidade em sua obra 
“Aparecida de Goiânia – Do 
Zero ao Infinito” em 2013.

Também do campo li-
terário, a escritora Nilda 
Simone refletiu sobre um 
pouco do passado e do 
presente. “No passado, era 
uma cidade encantadora, 
romântica e pequenininha. 
Assim era o Centro, onde 
minha família se instalou. 
Hoje, Aparecida é grande e 
moderna”, comparou a au-
tora do livro “Um Olhar So-
bre Aparecida – História e 
Cultura” lançado em 2014.
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Vilmar Mariano destacou que nas últimas décadas, a cidade experimental 
desenvolvimento robusto que enche de orgulho sua população

Homenagem na Alego exalta industrialização de Aparecida
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educação

Caiado reajusta gratificações dos Cepis

o governador Ro-
naldo Caiado san-
cionou lei que 

reajusta os valores das 
gratificações, pela dedi-
cação exclusiva, para to-
dos os mais de 14,7 mil 
servidores da Secretaria 
de Estado da Educação 
(Seduc) que trabalham 
nos Centros de Ensino em 
Período Integral do Es-
tado. O adicional, de até 
R$ 3,8 mil, será pago já 
na folha de maio e com 
valores retroativos ao 
mês de janeiro. “Todos os 
servidores de escola em 
tempo integral vão rece-
ber retroativo a janeiro a 
Gratificação de Dedicação 
Plena e Integral (GDPI)”, 

enfatizou o Governador 
Ronaldo Caiado.

Todos os servidores que 
atuam nas unidades de 
ensino de período integral 
foram beneficiados. Vigias, 
higienizadores, dinami-
zadores de bibliotecas, 
auxiliares de serviços ge-
rais, intérprete de libras, 
professores, coordenado-
res pedagógicos, coorde-
nadores administrativos, 
secretários e gestores 
escolares passam a ter 
acréscimo que varia de 
R$ 225 a R$ 3,8 mil.

Na gestão do gover-
nador Ronaldo Caiado a 
educação em período in-
tegral teve um crescimen-
to significativo. Somente 

em 2022 foram instaladas 
mais de 100 novas escolas 
com funcionamento em 
tempo integral, aumen-
tando substancialmente 

a rede e alcançando a 
meta do plano estadual 
de educação estabelecida 
para 2025. A lei sanciona-
da pelo governador nesta 

semana corrige distor-
ções entre os servidores, 
já que as gratificações 
estavam sem reajuste há 
mais de 10 anos.

Educação Plena 
e Integral

Essa nova lei é fruto 
da restruturação da po-
lítica de educação em 
tempo integral do Es-
tado. Em 2020 foi san-
cionada a lei nº 20.917, 
que ampliou as opor-
tunidades de acesso 
das crianças e jovens a 
um ensino público de 
qualidade, por meio de 
conteúdos didáticos e 
pedagógicos alinhados 
com as demandas do 
século 21 e vivências 
dos estudantes. Essa lei 
busca garantir o desen-
volvimento pleno dos 
alunos em diferentes 
aspectos: físicos, inte-
lectuais, emocionais, 
sociais e culturais.

As normas da nova lei 
estabelecem orientações 
específicas relacionadas 
ao currículo, aos recursos 
humanos e às gratifica-
ções concedidas aos ser-
vidores que atuarão nos 
Centros de Ensino em Pe-
ríodo Integral (Cepis).

mais de 14,7 mil servidores receberão 
acréscimo de até R$ 3,8 mil 
retroativos ao mês de janeiro. medida 
reconhece dedicação exclusiva dos 
profissionais da educação
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Servidores da educação estadual que atuam nos Centros de Ensino em Período 
Integral recebem reajuste de gratificação que chega a até R$ 3,8 mil

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, cumpriu agenda na 
manhã desta quarta-feira 
(04), em Anápolis.

Na primeira agenda do 
dia, Gracinha foi convidada 
de honra em encontro rea-
lizado no Colégio Estadual 
da Polícia Militar de Goiás 
Dr. Cesar Toledo, em home-
nagem ao Dia das Mães, 
celebrado no próximo do-
mingo, 8 de maio. “O Dia 
das Mães é uma data mui-
to especial para mim, tanto 
como filha, quanto como 
mãe, é uma data que me-
rece ser muito comemo-
rada. E hoje é com muita 
alegria que, depois de dois 
anos, podemos ter eventos 
presenciais como esse, no 
qual as mães são as estre-
las principais”, afirmou.

Ao lado de 600 mães 
de alunos da unidade que 
ocupa o primeiro lugar es-
tadual do Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica (Ideb), a primeira-
-dama enalteceu o papel da 
mãe goiana para o desen-
volvimento econômico do 
Estado, destacando as ações 
no campo social, como o 
programa Mães de Goiás, 
que garante renda extra 
mensal de R$ 250 a 100 mil 
mães goianas, cerca de mil 
somente em Anápolis.

“Hoje o meu desejo, as 
minhas orações, e o nos-
so trabalho no Governo de 
Goiás são para que cada 
mãe tenha a oportunida-
de de ser a melhor mãe do 
mundo. Cuidando das mães, 
estamos cuidando das nos-
sas crianças e, cuidando das 
nossas crianças, garantimos 
um futuro melhor para nos-
sa sociedade, nosso Estado 
e nosso país”, discursou.

Primeira-dama de Aná-
polis e coordenadora do 
programa Voluntários de 
Coração, da administração 
municipal, Vivian Naves 
agradeceu a Gracinha pelo 
apoio irrestrito na área so-
cial. “Dia das Mães é no pró-
ximo domingo e estamos 
muito bem representadas 
por Gracinha Caiado como 
mãe, e eu também me sin-
to muito bem representa-

da como primeira-dama. 
Ela vem comandando a 
área social de forma bri-
lhante, levando benefícios 
realmente a quem mais 
precisa”, afirmou.

Durante o encontro, 
Gracinha também ouviu 
os agradecimentos do te-
nente-coronel Luciano de 
Souza Magalhães, coman-
dante de Ensino da Polícia 
Militar de Goiás, que fez 

questão de enumerar os 
investimentos milionários 
da atual gestão nos 63 
colégios militares goianos, 
quatro deles em Anápolis. 
“O governador, ao lado da 
primeira-dama e da se-
cretária Fátima Gavioli, 
garantiu mais dignidade 
aos nossos 70 mil alunos, 
espalhados por 48 muni-
cípios. Cada uma das nos-
sas 63 unidades recebeu a 

quantia de meio milhão de 
reais em recursos diretos, 
que foram investidos em 
reformas e melhorias dos 
nossos espaços físicos e 
pedagógicos”, contou.

O Governo de Goiás já in-
vestiu quase R$ 90 milhões 
na Educação anapolina nos 
últimos 3 anos e 4 meses. 
O município conta com 49 
escolas estaduais com mais 
de 30 mil estudantes. Ape-
nas na merenda escolar, o 
aporte do Estado é de mais 
de R$ 7,5 milhões, contando 
com dívida de quase meio 
milhão de reais deixada 
pelo governo anterior e que 
foi paga em 2019. “Diante 
de todos esses números 
positivos, que alegria estar 
aqui hoje na unidade cam-
peã do Ideb em nosso Esta-
do. Vamos buscar todos os 
dias cumprir esse propósito 
de Educação”, completou o 
comandante-geral da PM, 
Coronel André Henrique.
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Primeira-dama do Estado participa de café da manhã com mais de 600 mães de 
alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Dr. Cesar Toledo, em Anápolis
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Gracinha participa do Dias das Mães em colégio campeão do Ideb
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trindade

Governo anuncia formato presencial 
da Romaria do Divino Pai Eterno

O Governo de Goiás, 
em parceria com a 
Prefeitura de Trin-

dade, confirmou nesta 
quarta-feira (04) a volta do 
formato presencial da Ro-
maria do Divino Pai Eter-
no para 2022, que será de 
24 de junho a 3 de julho. 
A participação do público 
ocorre após dois anos de 
ausência devido às medi-
das restritivas impostas 
pela pandemia de Co-
vid-19. “Não é só o Estado, 
mas o Brasil inteiro vem 
para Trindade”, declarou 
o governador Ronaldo 
Caiado durante coletiva 
de imprensa. A expecta-
tiva é de que o evento 
receba 5 milhões de fiéis 
nos 10 dias de duração.

A autorização para retor-
no do público leva em con-
sideração o atual cenário 
epidemiológico e foi fruto 
de uma decisão conjunta 
entre Estado e município. 
“Temos, hoje, um percentual 
de vacinados que nos per-
mite retomar a convivência 
e promover eventos”, obser-
vou Caiado, que também 

é médico. O governador 
anunciou, ainda, que o Esta-
do vai montar uma estrutu-
ra de saúde para orientar a 
população e atender pes-
soas que eventualmente 
precisem de suporte.

Além da saúde, o gover-
nador afirmou que o Esta-
do é parceiro na realização 
da Romaria 2022 em todas 
as áreas. “Goiás está à dis-
posição e com toda estru-
tura para auxiliar o evento, 
seja na segurança pública, 
retomada ou ações sociais”, 
exemplificou. “Vamos focar 
as ações de governo para 
que o cidadão se sinta res-
peitado e em condição de 
desfrutar dessa maravilha”, 
continuou. Para Caiado, 
Trindade caminha na dire-
ção de ter a maior Romaria 
do País – atualmente ocu-
pa o segundo lugar.

O prefeito de Trindade, 
Marden Júnior, comemo-
rou os frutos de um traba-
lho coordenado junto ao 
Estado que garantiu ampla 
cobertura vacinal na ca-
pital da Fé. “Cumprimos e 
ultrapassamos a meta de 

vacinados estabelecida”, 
pontuou ao informar que 
há somente quatro casos 
de Covid-19 ativos no mu-
nicípio, todos monitorados. 
Por isso, “estamos abrindo 
nossa temporada de even-
tos”, completou. Além da 
Romaria, Trindade recebe 
um festival gastronômico 
(12 a 14 de maio); Festa 
Junina (2 a 4 de junho) e 
Encontro dos Carreiros, 
também no mês que vem.

Romaria
Celebração centenária, 

a Romaria do Divino Pai 
Eterno é uma novena inter-

calada por diversas outras 
manifestações religiosas 
católicas, como procissões, 
missas e confissões. Conta 
com a participação de mi-
lhões de fiéis chegando a 
pé, em comitivas a cavalo 
ou em procissões de car-
ros de boi vindos do inte-
rior de Goiás, de diferen-
tes estados brasileiros e 
até de outros países.

Em 2019, data da últi-
ma edição, mais de 3 mi-
lhões de visitantes passa-
ram por Trindade, oitava 
cidade mais populosa de 
Goiás. O evento é a maior 
festa religiosa da região 

Centro-Oeste. O tema em 
2022 é “Pai Eterno, fazei 
novas todas as coisas”.

Pároco da Igreja Matriz 
Divino Pai Eterno, o padre 
João Bosco acredita que a 
atual edição será a “melhor 
de todos os tempos”. “To-
das as pessoas olham para 
o Divino Pai Eterno que 
aqui é celebrado, come-
morado com tão grande 
júbilo”, disse o religioso ao 
contar que são 182 anos 
de história e devoção.

Presença
Também participaram 

do anúncio o ex-prefeito 

de Trindade, Jânio Darrot; o 
presidente do Gabinete de 
Operações de Emergência 
em Saúde (GOE) de Trinda-
de, Cristiano Galindo; o res-
ponsável pela TV Pai Eter-
no, o padre Welinton Silva; 
o secretário de Estado da 
Cultura, Marcelo Carneiro; o 
presidente da GoiásTurismo, 
Fabrício Amaral; o diretor-
-presidente da Vila São 
Cottolengo, Padre Marco 
Aurélio; a coordenadora 
regional de Educação, a 
professora Selma Aguiar; e o 
secretário municipal de Turis-
mo e Cultura, Warley Lopes; e 
demais autoridades.

de 24 de junho a 3 de julho, 
tradicional festa terá participação 
de fiéis e missas com alterações 
logísticas para aumentar cuidados 
no combate à Covid-19. Governo 
de Goiás é parceiro da Prefeitura de 
Trindade na realização do evento
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dia das mães

Pesquisa aponta variação de até 130% nos preços de presentes

Uma pesquisa do Procon 
Goiás aponta variação de 
até 130% nos preços de 
presentes para o Dia das 
Mães, que será comemora-
do no próximo domingo (8). 
O levantamento foi realiza-
do em 21 estabelecimen-
tos comerciais de Goiânia, 
de 26 de abril a 2 de maio. 
Entre os itens consultados, 
estão perfumes, flores, ces-
tas de café da manhã, de 
eletrodomésticos e eletroe-

letrônicos.
Em relação às cestas de 

café da manhã (com 50 itens) 
a variação chega a 120%, 
com preços encontrados en-
tre R$ 250 e R$ 550. A cesta 
com 30 itens pode oscilar até 
118% (R$ 160 a R$ 350).

As flores são outra opção 
de presente para as mães. O 
vaso decorativo com lírios 
apresentou maior diferença 
de preço nas pesquisas – 
100%, seguido do vaso de 

begônias e orquídeas. 
Os perfumes femini-

nos importados chegaram 
à variação de 64,66%, no 
caso do perfume Fantasy, 
da marca Britney Spears (R$ 
249,90 – R$ 410). 

Na comparação dos pre-
ços praticados no ano pas-
sado pelo comércio durante 
a realização da pesquisa foi 
constatado um aumento mé-
dio de 63,54% nos preços dos 
eletrodomésticos (maior alta) 

e uma redução de 16,04% 
nos preços das flores.

No momento em que 
for realizar suas compras, 
o consumidor precisa pres-
tar atenção ao fato de que 
os produtos estão expos-
tos com os devidos preços 
de maneira clara e visível. 
O produto deve mostrar 
2(dois) preços: o total à vista 
e o valor das parcelas (no 
caso de parcelamento do 
pagamento).
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As flores são outra opção de presente para as mães. O vaso 
decorativo com lírios apresentou maior diferença de preço nas 
pesquisas – 100%, seguido do vaso de begônias e orquídeas

O levantamento foi realizado em 21 estabelecimentos comerciais de Goiânia, 
de 26 de abril a 2 de maio. Entre os itens consultados, estão perfumes, flores, 
cestas de café da manhã, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos

Governador Ronaldo Caiado durante anúncio de retomada do formato presencial da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade
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Dia NacioNal Da alegria
No dia 12 de maio, o Hot Park, maior parque aquático da américa 

Latina e terceiro no ranking “Top 10 Parques aquáticos da 
américa Latina”, receberá mais de 3 mil crianças e adolescentes 

de 66 instituições beneficentes de Goiás para celebrar o Dia 
Nacional da alegria, ação promovida pelo Sindepat (Sistema 

integrado de Parques e atrações Turísticas) desde 2008 com o 
objetivo de universalizar o direito à diversão e ao lazer de todos. 

“Um dos nossos pilares é Ser do Bem, e nada melhor do que 
poder levar a alegria e proporcionar experiências fantásticas, 

possibilitando momentos memoráveis a essas crianças e 
adolescentes. em todas as nossas participações, envolvemos 
também nossos associados que se tornam voluntários neste 

dia”, afirma Munir Calaça, Gerente de Experiência Relações 
institucionais da aViVa.

2ª expo Nerópolis
A Expo Nerópolis-Feira da Indústria, Comércio, Agropecuária e 

Serviços está de volta. a segunda edição do evento, promovido 
pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços 

de Nerópolis (acianer), será realizada no período de 17 a 20 
de agosto próximo, na Praça São Sebastião (Praça da matriz). 

o evento contará com 66 estandes a serem ocupados por 
expositores dos setores do comércio, indústria e prestação de 

serviços do município. a mostra também será uma oportunidade 
para a realização de negócios e para a divulgação do potencial 

econômico de Nerópolis, que vai muito além da produção de 
doces e temperos, atividade que tornou a cidade conhecida em 

Goiás e em todo o País.

Nutrição iNfaNtil
de acordo com a organização mundial de Saúde (omS), a 

alimentação, principalmente nos primeiros anos de vida, reflete 
diretamente no desenvolvimento das crianças. Tão importante 
quanto a escolha de alimentos ricos em nutrientes, é a seleção 

adequada da complementação alimentar, que deve ser feita 
de acordo com a indicação dos pediatras, e com ingredientes 

de qualidade. Como especialista em leite, e presente nos lares 
brasileiros desde 1955, a Piracanjuba, por meio da sua divisão 

científica – a Piracanjuba Health & Nutrition –, apresenta a linha 
de nutrição infantil Piracanjuba excellence.

prograMação
A melhor casa noturna de Goiânia preparou mais um final 

de semana recheado de shows para movimentar as noites 
dos goianos. Para começar, o astro, John ampliado chega 

em Goiânia na sexta-feira, 06, trazendo seu hit de sucesso 
“Chega e senta”, que esteve em 1º lugar no Top 50 do Brasil, 
no Spotify. durante a noite, o Projeto 1+1 se apresenta para 
animar a sexta da galera e para completar, a dupla Netto & 

Jr.  fecha a noite. Já no sábado, 07, os responsáveis por animar 
a galera é o grupo de pagode Kamisa 10, cantando sucessos 

como: “Você me usava”, “Tesão à primeira vista”, e entre 
outras músicas estouradas. ainda na noite,  mad dogz traz 

sucessos como “Ficante Fiel” parceria com a cantora mari 
Fernandez, “Sem Querer Querendo”, com participação de 

marcinho Sensação e inúmeros sucessos do cenário musical. 
Ainda no mesmo dia, a dupla Fabrício & Henrique canta 

sucessos do mundo sertanejo e o dj  andré melo encerra mais 
uma noite badalada. 

Pocket show - 
o cantor e 
compositor marcelo 
martins, conhecido 
internacionalmente 
graças aos hits ‘eu quero 
tchu, eu quero tcha’, 
‘Louca Louquinha’, ‘Joga o 
Copo pro alto’ e ‘Agora é 
pra valer’ faz dois shows 
neste sábado, 7 de maio, 
em Goiânia. O primeiro 
evento acontece ao 
meio dia no Charlotte 
Cozinha e Bar. O 
segundo será realizado 
ás 22 horas no Ponto do 
Porco Gyn.

Feijoada - Feijoada do 
Rock no Bar Cerrado é 
a opção de almoço para 
sábado em Goiânia  
Shows de sexta a domingo 
garantem diversão no 
fim de semana para o 
goianiense com  maluê 
(oto), Código 62, Clube 
Retrô e Banda Liga Joe.

O melhor da minha vida - o evangelista 
deive Leonardo, um dos maiores do 
segmento religioso nas redes sociais e 
conhecido pelo seu grande trabalho de 
pregação, carrega palavras de paz por onde 
passa. ele se apresenta dia 3 de junho em 
anápolis, às 19h30 no Stillus Hall eventos e 
em Goiânia no dia 4 de junho, também 
às 19h30 no Teatro Rio Vermelho. 
os ingressos para a apresentação ‘o 
melhor da minha vida’ estão disponíveis 
pelo site ingressodigital.com.

Encontro - o advogado e presidente da 
Porsche Club, Flávio Teixeira, realizou um 
encontro com os membros do grupo no 
estande do Gyro Reserva Ybiti, da Opus 
incorporadora, e foi recebido pela gerente 
de vendas Sônia Boettcher (direita) e pela 
arquiteta aléxia Pedriel. 
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segurança

Projeto de lei prevê reestruturação 
de carreiras do Corpo de Bombeiros

o Governo de Goiás 
enviou à Assem-
bleia Legislativa 

(Alego), nesta quarta-
-feira (04/05), um projeto 
de lei que prevê a criação 
de 621 novos cargos para 
o Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goi-
ás (CBMGO). A proposta 
reestrutura a carreira de 
oficiais e praças da cor-
poração, criando possi-
bilidade de promoção 
para aqueles que se en-
quadram nas regras do 
Estatuto dos Bombeiros 
Militares. O texto foi ela-
borado em conjunto com 
a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP-
-GO) e do CBMGO.

A matéria, já assinada 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, irá contribuir para 
a continuidade do proces-
so de expansão e desen-
volvimento organizacional 

do Corpo de Bombeiros 
em território goiano. “Nós 
estamos ampliando o nú-
mero de cargos criados 
para mais 621. Isso vai 
viabilizar a promoção na 
carreira, ou seja, cada vez 
mais, melhorando a estru-
tura de uma instituição tão 
respeitada e querida por 
todos nós”, frisou o chefe 
do Executivo estadual.

A última reestrutura-
ção do quadro de oficiais 
e praças ocorreu há 10 
anos, o que provocou a 
estagnação das carreiras. 
Atualmente, as promo-
ções no Corpo de Bom-
beiros ocorrem quando 
alguém é transferido 
para a reserva remunera-
da. Com a proposta, 621 
bombeiros militares po-
derão subir na hierarquia.

Entre os anos de 2019 
e 2021 foram promovidos 
em média 130 oficiais. 

Neste ano, de acordo 
com a lei vigente, seria 
permitida a promoção 
de apenas 30 oficiais. A 
reestruturação encami-
nhada para a Assembleia 
resolve a divergência, 
ampliando o número de 
oficiais de comando, ofi-
ciais de saúde, oficiais 
administrativos e praças.

O aumento do quadro 
e o avanço do efetivo na 

hierarquia contribuem 
para o planejamento es-
tratégico da corporação, 
que trabalha para au-
mentar a capilaridade 
no Estado. O objetivo é 
instalar unidades opera-
cionais em mais 18 mu-
nicípios até 2031. Entre 
eles, Acreúna, Alexânia, 
Alto Paraíso de Goiás, 
Anicuns, Aragarças, Bom 
Jesus de Goiás, Cidade 

Ocidental, Cocalzinho de 
Goiás, Hidrolândia, Ita-
paci, Itapuranga, Jussara, 
Mozarlândia, Novo Gama, 
Padre Bernardo, Piracan-
juba, São Simão e Valpa-
raíso de Goiás.

Em 2022, a corporação 
está presente em 45 cida-
des, com 52 unidades ope-
racionais e 2,4 mil bom-
beiros militares no quadro 
de efetivos. O impacto 

financeiro para a criação 
dos cargos já está em con-
sonância com o planeja-
mento de promoções do 
Corpo de Bombeiros Mi-
litar estabelecido pela 
Secretaria de Estado da 
Economia em 2021, que 
previu R$ 920 mil para 
promoções. O projeto 
de lei segue agora para 
a apreciação da Assem-
bleia Legislativa.

matéria encaminhada à assembleia 
Legislativa cria 621 novos cargos na 
corporação, permite promoções e 
contribui para o processo de expansão 
territorial das unidades operacionais
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Projeto de lei do Governo de Goiás prevê a criação de 621 novos cargos para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

educação

Governo de Goiás já repassou R$ 40,7 milhões 
para o Transporte Escolar em 2022

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Estado da Educação (Se-
duc), já repassou em 2022 
R$ 40,7 milhões para o 
Transporte Escolar de es-
tudantes que moram em 
área rural e mantém os 
pagamentos em dia. Em 
todo o território goiano, 
são 56 mil estudantes 
da rede pública estadual 
que dependem do trans-
porte para irem à escola.

Para garantir o acesso 
desses alunos à Educa-
ção, o Governo de Goiás 
quitou todas as parcelas 
do transporte assidua-

mente, desde 2019, inclu-
sive durante a suspensão 
das aulas presenciais. Na 
época, os ônibus escola-
res levavam atividades e 
materiais didáticos para 
os estudantes, especial-
mente aqueles que não 
tinham acesso à Internet.

O Governo também pa-
gou a dívida deixada pela 
gestão anterior, no valor 
de R$ 72 milhões, e rea-
justou, em 2022, o inves-
timento do transporte es-
colar em 40%. De acordo 
com o superintendente 
de gestão administrativa 
da Secretaria de Estado 

da Educação (Seduc), Le-
onardo de Lima, a assi-
duidade dos pagamentos 
e a concessão do reajuste 
mostram como o Estado 
leva a sério o transporte 
dos estudantes.

“Como Goiás tem uma 
quantidade de alunos 
residentes em zona ru-
ral muito grande, é uma 
prioridade desse gover-
no fazer esse transporte 
cada dia melhor. Temos 
noção dos vários au-
mentos de combustível 
que tivemos no último 
ano e era mais do que jus-
to esse reajuste”, afirmou.  

Como funciona 
o transporte 
escolar em Goiás

A maioria dos muni-
cípios goianos realiza o 
transporte escolar em 
convênio com o Estado, 
transportando estudan-
tes da rede estadual e 
rede municipal no mes-
mo veículo e em uma só 
rota. Segundo o supe-
rintendente da Seduc, 
esse modelo é o mais 
vantajoso porque sig-
nifica economia para os 
cofres públicos.

No convênio, o muni-

cípio adere a um termo 
de adesão e responsabi-
lidade e recebe 10 par-
celas anuais do Estado, 
de março a dezembro, 
proporcionais ao núme-
ro de alunos atendidos. 
Em municípios onde 

não há convênio com 
a prefeitura, o Estado 
contrata empresas ter-
ceirizadas de transpor-
te escolar, por meio de 
licitação, para atender 
os alunos da rede pú-
blica estadual.
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O Governo também pagou a dívida deixada pela gestão 
anterior, no valor de R$ 72 milhões, e reajustou, em 2022

mantendo os repasses em dia, estado pagou R$ 72 milhões de dívidas deixadas pela gestão 
anterior e reajustou em 40% o investimento na locomoção de estudantes da zona rural
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justiça

Reconhecimento fotográfico de 
réu pode levar a erro, diz relatório

tiago Vianna Gomes, 
28 anos, foi preso 
duas vezes por cri-

mes que não cometeu. 
Isso aconteceu porque 
uma foto dele constava 
em álbum de suspeitos, 
em uma delegacia de 
polícia. Tiago foi denun-
ciado, apenas com base 
no reconhecimento de 
sua imagem, por crime 
de roubo, nove vezes. Em 
nenhum dos sete casos já 
encerrados, foi conside-
rado culpado. Dois casos 
ainda tramitam na Justiça.

O relatório O reconheci-
mento fotográfico nos pro-
cessos criminais no Rio de 
Janeiro, divulgado hoje (5) 
pela Defensoria Pública do 
Estado (DPRJ), mostra que 
o que ocorreu com Gomes, 
que é morador de Mesqui-
ta (RJ), não é exceção. De 
um total de 242 processos 
analisados pela DPRJ, 
que se basearam em re-
conhecimento fotográ-
fico, os réus acabaram 
sendo inocentados em 
30% dos casos julgados.

Entre as 65 pessoas 
consideradas inocentes, 
83%, ou seja, 54 pesso-
as, haviam tido a prisão 
preventiva decretada. Até 
serem absolvidas, ficaram 
presas, em média, um ano 
e dois meses. O período 
mais curto foi 24 dias e o 
mais longo, seis anos.

“Eu fiquei praticamen-
te nove meses preso, sem 
ter feito nada”, diz Gomes. 
“Sempre trabalhei fixo, de 
carteira assinada, e agora 
não consigo mais traba-
lho. Já entreguei diversos 
currículos e não fui mais 
chamado. Acho que a Jus-
tiça é muito falha, acho 
que antes tinha que pes-
quisar a vida da pessoa, 
ver quem é, ver se é de 
boa ou má índole”.

Reconhecimento 

fotográfico
A legislação brasilei-

ra estabelece, no Código 
de Processo Penal, o que 
deve ser feito nas dele-
gacias para se reconhecer 
pessoas suspeitas. O ritu-
al passa por, por exemplo, 
por pedir que a vítima 
descreva a pessoa e a 
identifique presencial-
mente, se possível, ao 
lado de outras pessoas 
com características se-
melhantes.

A subcoordenadora de 
Defesa Criminal da DPRJ, 
Isabel Schprejer, explica 
que o reconhecimento por 
foto não está expressa-
mente previsto na legisla-
ção, mas o entendimento 
majoritário é que esse 
reconhecimento pode ser 
realizado desde que sejam 
observados os requisitos 

legais e que o reconheci-
mento pessoal seja essen-
cialmente presencial.

“Na prática, a gente 
observa que isso não é 
realizado”, diz, Isabel, que 
acrescenta: “O que a gen-
te observa, muitas vezes, 
é a exibição de uma úni-
ca fotografia para a víti-
ma ou a exibição de um 
álbum de suspeitos para 
ela  folhear e apontar li-
vremente a pessoa que 
entende ser mais pareci-
da com o criminoso”.

Outro problema, segun-
do Isabel, é que a partir 
do reconhecimento de 
uma foto, o que ocorre na 
prática é que são inicia-
dos processos penais sem 
a necessidade de outras 
provas. “O reconhecimen-
to deveria ser feito quan-

do já há um suspeito, por 
outros motivos quaisquer, 
por exemplo, a pessoa foi 
encontrada com objeto 
do crime. Então, vira uma 
investigação e ai se faz o 
procedimento de reconhe-
cimento. Isso é invertido”.

Falhas no 
reconhecimento 
por fotos

O relatório mostra 
que o reconhecimento 
por fotos pode ser falho 
e apenas reproduzir pre-
conceitos. A pesquisa da 
DPRJ reforça o perfil dos 
acusados com base no re-
conhecimento fotográfico: 
homem e negro. Segundo 
o estudo, entre os réus 
julgados, 95,9% são ho-
mens e 63,74%, negros, 

somando-se pretos e par-
dos conforme a definição do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

“Só esse reconheci-
mento já serve para fazer 
uma ação penal e, muitas 
vezes, uma condenação. 
E a gente sabe que exis-
tem falsas memórias, que 
a memória humana não é 
uma máquina fotográfica, 
que a memória pode ser 
induzida. Então, há muita 
preocupação com conde-
nação injusta, que gera 
muitos erros judiciários e 
muitos problemas na vida 
das pessoas”, diz Isabel.

A história de Gomes 
é prova disso. Depois de 
todas as denúncias, em 
abril deste ano a Justiça 
confirmou a liminar, obti-
da pela Defensoria Públi-

ca do Rio, que determina 
a exclusão da foto de Tia-
go do cadastro de suspei-
tos da 54ª Delegacia da 
Polícia de Nilópolis.

O relatório pesquisou 
processos julgados pelo 
Tribunal de Justiça do Rio 
(TJRJ) entre janeiro e junho 
de 2021. No total, foram 
analisados 242 processos, 
envolvendo 342 réus que 
se relacionam com o tema. 
Os processos foram ini-
ciados entre 2005 e 2021. 
A maioria deles, 44,93%, 
tramitou originalmente na 
capital fluminense.

Na maioria dos pro-
cessos analisados, 
88,84%, a acusação era 
de crime de roubo. Os 
réus foram mantidos 
presos provisoriamente 
em 83,91% dos casos.

Levantamento é da defensoria Pública
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A legislação brasileira estabelece, no Código de Processo Penal, o que deve ser feito nas delegacias para se reconhecer pessoas suspeitas

economia

Segurados com NIS finais 4 e 9 recebem 1ª parcela do 13º

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) paga 
nesta quinta-feira (5) a 
antecipação do décimo 
terceiro a aposentados e 
pensionistas que recebem 
mais de um salário míni-
mo e que têm dígitos finais 
do Número de Inscrição 
Social (NIS) 4 e 9.

A previsão é que, até 
sexta-feira (6), mais de 31 
milhões de segurados re-
cebam a primeira parcela. 

Consulta
O extrato com os va-

lores e as datas de paga-
mento do décimo terceiro 
está disponível desde o 
mês passado. A consulta 
pode ser feita tanto pelo 
aplicativo Meu INSS, dis-
ponível para celulares e 
tablets, quanto pelo site 
gov.br/meuinss.

Quem não tiver aces-
so à internet pode con-
sultar a liberação do 
décimo terceiro pelo 
telefone 135. É preciso 
informar o número do 
Cadastro de Pessoas Fí-
sicas (CPF) e confirmar 
alguns dados ao aten-

dente antes de fazer a 
consulta. O atendimen-
to telefônico está dis-
ponível de segunda a 
sábado, das 7h às 22h.

Decreto
O decreto com a ante-

cipação do décimo tercei-
ro foi assinado em março. 
Este é o terceiro ano se-
guido em que os segura-
dos do INSS recebem o 
décimo terceiro antes das 
datas tradicionais, agosto 
e dezembro. Em 2020 e 
2021, o pagamento ocor-
reu mais cedo por causa 
da pandemia de covid-19.

A maioria dos apo-

sentados e pensionistas 
receberá 50% do décimo 
terceiro na primeira par-
cela. A exceção é para 
quem passou a receber 
o benefício depois de ja-
neiro e terá o valor calcu-
lado proporcionalmente.

Segurados que rece-
bem por incapacidade 
temporária (antigo auxí-
lio-doença) também têm 
direito a uma parcela do 
décimo terceiro, calcula-
da de acordo com a dura-
ção do benefício. Já quem 
recebe benefícios assis-
tenciais, como o Auxílio 
Brasil, não têm direito a 
décimo terceiro.
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Quem não tiver acesso à internet pode consultar 
a liberação do décimo terceiro pelo telefone 135

iNSS paga a quem 
recebe mais de um 
salário mínimo
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futebol

Sul-Americana: Atlético-GO vence em 
casa e mantém liderança do Grupo F

o Atlético-GO der-
rotou o Defensa y 
Justicia (Argentina) 

por 3 a 2, nesta quarta-
-feira (4) no estádio An-
tônio Accioly, e mantém 

a liderança do Grupo F da 
Copa Sul-Americana. Com 
a vitória o Dragão chegou 
aos nove pontos, mesma 
pontuação da vice-líder 
LDU (Equador), que bateu 
o Antofagasta (Chile).

O jogo foi bem mo-
vimentado no primeiro 
tempo, mas o único gol 
da etapa saiu dos pés do 
volante Marlon Freitas 
aos 17 minutos, em co-

brança de pênalti.
No primeiro minuto da 

etapa final o Dragão con-
seguiu ampliar sua vanta-
gem, quando Shaylon na 
direita, se livrou de um 
adversário com um belo 
drible e bateu forte para 
superar o goleiro Unsain. 
Seis minutos depois o 
Atlético-GO encaminhou 
de vez sua vitória, graças a 
gol de cabeça de Baralhas.

No final o Defensa y 
Justicia pressionou e conse-
guiu diminuir graças a gols 
de Fontana e Albertengo, 
mas a vitória final foi mes-
mo da equipe brasileira.

Agora o Atlético-GO se 
concentra no Brasileiro, 
onde recebe o Goiás no 
próximo domingo (8). Pela 
Sul-Americana o próximo 
desafio é diante do Anto-
fagasta, no dia 17 de maio.

dragão superou o 
defensa y Justicia 
por 3 a 2
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Agora o Atlético-GO se concentra no Brasileiro

combate

Brasil é campeão geral 
do Pan-Americano 
de Taekwondo

O Brasil garantiu o título 
geral do Campeonato Pan-
-Americano de Taekwon-
do, disputado em Punta 
Cana (República Domini-
cana), e que chegou ao fim 
nesta quarta-feira (4). A se-
leção brasileira conquistou 
ao todo 13 medalhas (seis 
ouros, três pratas e quatro 
bronzes), cumprindo a sua 
melhor campanha na his-
tória da competição.

“Coroamos esta bela 
campanha com 13 meda-

lhas e a melhor campa-
nha da história do Brasil 
nesta competição. Gosta-
ria de parabenizar a to-
dos os atletas e membros 
da comissão técnica que 
trabalharam arduamen-
te”, declarou o chefe de 
equipe e diretor-técnico 
da Confederação Brasi-
leira de Taekwondo (CB-
TKD), Henrique Precioso.

As seis medalhas dou-
radas do Brasil na compe-
tição ficaram com Milena 
Titoneli (categoria até 
67 kg), Edival Marques 
(até 74 kg), Gabriel Fa-
bre (até 63 kg), Caroline 
Gomes (até 62 kg), Icaro 
Miguel (até 87 kg) e Pau-
lo Melo (até 54 kg).

equipe brasileira 
conquista o total 
de 13 medalhas na 
competição
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Brasil conquistas mais sete medalhas e é campeão geral do Campeonato
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