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Tite convoca 

Seleção Brasileira 
para amistosos 
da Data FIFA de 

junho. Técnico do 
Brasil anunciou 

convocados 
nesta quarta
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economia 100 anos

trabalhadores 
nascidos em 
abril podem 
sacar até 
r$ 1 mil do fGts

desfile cívico e 
missa campal 

serão realizados 
em comemoração 

do aniversário 
de aparecida
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Negociações de venda da antiga Celg-D foram questionadas durante reunião no Ministério de Minas 
e Energia. “Vamos continuar essa luta naquilo que tem sido o gargalo do crescimento de Goiás que 
é o fornecimento de energia elétrica”, afirma governador ao apontar irregularidades contratuais e 

defender a participação do Estado no processo de transferência de controle da concessão
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ronaldo caiado busca transparência no 
processo de venda da enel distribuição Goiás
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Governo é o 
maior partido

o governador Ronaldo Caiado (JB) 
deve ter um embate duro na campa-
nha à reeleição. Não será novidade 
para ele. deve ter, ao seu lado, um 
batalhão de aliados. Caiado tem méri-
tos, principalmente pelo estilo próprio 
que construiu ao longo de décadas. 
enfrentou eleições difíceis, fiel à suas 
convicções. mas o que vai dar a aliança 
é o poder, representado pelo comando 
do governo e pela perspectiva gera-
da pela liderança nas pesquisas. isso 
faz parte do processo. Nas primeiras 
eleições, nos anos 80, a fidelidade era 
maior.com o passar do tempo, a fide-
lidade ficou cada vez mais relativa. o 
marco para essa mudança em Goiás 
foi a derrota de Íris Rezende (PmdB) 
para marconi Perillo (PSdB), em 1998. 
embalado pelos 20 anos de poder, 
Íris comandou uma coligação de 14 
partidos. marconi tinha 5, mas con-
seguiu unir a oposição. os partidos 
marconistas elegeram apenas 11 de-
putados. Na posse, marconi já tinha 
maioria folgada, com a adesão de 
mais 16 parlamentares. e, assim, os 
pleitos vão se sucedendo, com uma 
tendência majoritária para apoiar o 
grupo que está no poder. Hoje, este 
grupo é representado porCaiado. e 
ele está aproveitando o momento.

mdB tem desafio
2022 vai ser diferente em Goiás. Pela 
primeira vez, em 40 anos, o mdB não 
apresenta candidato a governador. No 
ano passado, o partido chorou a morte 
de Íris Rezende, que foi o candidato a 
governador em 1982, 1990, 1998, 2010 e 
2014, e ainda maguito Vilela, que foi lan-
çado em 1994, 2002 e 2006. o partido 
perdeu ainda o seu único senador, Luiz 
do Carmo, e o prefeito do maior muni-
cípio administrado pelo partido, Gustavo 
mendanha. Busca o fortalecimento ago-
ra ao lado de Caiado, com daniel na vice, 
apostando no futuro. o próprio daniel foi 
o último candidato do partido, em 2018. 
o outro foi o saudoso Henrique Santillo, 
eleito em 1986. o resultado da eleição e 
a atuação de daniel na campanha e no 
possível governo vão apontar o acerto 
da decisão do partido. 

vítor é raiz
o deputado federal Vítor Hugo (PL) se 
apresenta como candidato fiel e raiz de 
Jair Bolsonaro em Goiás. está conse-
guindo mobilizar lideranças e conseguiu 
estar à frente de outros candidatos, já 
tendo a definição de Wilder Morais para 
concorrer ao Senado. Wilder tem sido 
companheiro fiel nas andanças de Vítor 
Hugo. em suas entrevistas, Vítor Hugo 
tem fechado qualquer espaço para pos-
sível aliança neste primeiro turno. a re-
jeição vale para o governador Ronaldo 
Caiado e para Gustavo mendanha, este 
último com voto declarada a Bolsonaro 
presidente. a lealdade a Bolsonaro é a 
principal bandeira que Vítor está empu-
nhando para ocupar espaços e conquis-
tar eleitores. 

polarização 
consolidada
Os candidatos estão definidos e apre-
sentados. as alianças desenhadas. ou a 
falta delas. e os números das pesquisas 
eleitorais são os mesmos no quadro na-
cional. Lula (PT) se mantém à frente, mas 
sem qualquer perspectiva de vitória no 
primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) con-
seguiu conter sua queda e vem recupe-
rando espaço, jogando suas esperanças 
para o segundo turno. Ciro Gomes (PdT) 
se consolida em terceiro lugar. e é só. a 
tendência é de polarização, com possibi-
lidade de tudo ser definido com um fato 
novo durante a campanha. 

contaGem reGressiva
está chegando 18 de maio, o dia esco-
lhido pelos partidos que pregam ainda 
a terceira via. PSdB e Cidadania formam 
uma federação e ainda discutem a tese 
com o mdB, com chance de formalizar a 
chapa. o grupo não conseguiu resolver 
os problemas internos das siglas, não 
conseguiu atrair mais siglas, conseguiu 
empolgar poucas lideranças e perdeu o 
União Brasil no meio do cainho. 

lisauer vieira 
resolveu assumir

o presidente da alego, Lisauer Vieira 
(PSd), quer ser candidato ao Senado. ele 
se movimentou primeiro para buscar ca-
deira de deputado federal, recuou, este-
ve cotado para ir ao Tribunal de Contas, 
mas entrou de vez na disputa. Continua 
como fiel escudeiro do governador Ro-
naldo Caiado. depois da desistência de 
Henrique meirelles, virou nome natural 
para a vaga, no PSd. agora, assume o 
discurso e a disposição, com direito a se 
colocar como representante dos conser-
vadores, de olho em alinhamento com o 
bolsonarismo em Goiás. 

psd liBerou Geral

No plano nacional, Gilberto Kassab assu-
me que fracassou na missão de colocar 
um candidato do partido na corrida pre-
sencial. o presidente do Senado, Rogério 
Pacheco, não deu conta da missão. e a 
operação em torno do gaúcho eduardo 
Leite não deu certo. Sem nome, viável ou 
inviável, Kassab está liberando o partido 
para compor as alianças regionais no pri-
meiro turno, de olho no apoio a Lula no 
segundo turno. 

cristina de casa nova

Cristina Lopes está com pé na estrada e 
de partido novo. Com carreira construí-
da dentro do PSdB, onde conseguiu dois 
mandatos de vereadora por Goiânia e 
esteve muito perto de se tornar deputa-
da, Cristina nunca se sentiu devidamente 
valorizada. Por outro lado, o ninho tuca-
no sempre a considerou como indepen-
dente demais na vida partidária. Cristina 
foi pro PR, onde tentou se candidatar 
à prefeitura de Goiânia. não deu certo, 
mas abriu as portas par um trabalho im-
portante junto às chamadas minorias, 
que sempre estiveram no seu foco. ago-
ra no PdT, volta a buscar o mandato na 
assembleia Legislativa. 

Bolsonaro na moto
o presidente Jair Bolsonaro continua 
apostando nas motociatas. agora, 
em nova versão, sendo realizadas 
em mesmo dia e cidade onde cumpre 
agenda oficial. Foi assim em Rio Ver-
de, recentemente. Tem sido assim por 
onde tem passado. 

lula na estrada
Já o presidente Lula começa a colocar o 
pé na estrada, depois de ser apresenta-
do oficialmente como pré-candidato do 
PT à presidência. o roteiro começou por 
minas, onde o petista busca fortalecer 
palanque no segundo maior colégio elei-
toral. O maior desafio nos próximos dias 
será Santa Catarina, que tem se presenta-
do como a ilha bolsonarista no Sul do país. 

urna fortalecida

Há mais de três anos, a urna eletrônica 
vem sendo algo de ataques do presi-
dente Jair Bolsonaro e seus seguidores. 
o próprio presidente teve oportunidade 
mostrar provas, inclusive judicialmente. 
Não conseguiu apresentaressas provas. 
Continuar resistindo nos testes de se-
gurança, tendo passado sem grandes 
estragos pelo crivo dos experts do Exér-
cito brasileiro. desde já, é personagem 
fortalecida nesse processo.

reaBertura do serra

Chegou o dia. depois de mais de dois 
anos fechado, para reformas, por pande-
mia e por outros fatores, o estádio Serra 
Dourada volta a sediar um jogo oficial. 
ainda não chegou ao ideal, já que ainda 
não tem a iluminação exigida hoje para 
receber jogos da Série a do Brasileiro. 
mas Copa do Brasil pode. Nela, o Vila 
Nova decide a vaga nas oitavas-de-final 
contra o Fluminense. Promete ser um 
belo espetáculo, digno de reabrir o palco 
mais importante do futebol do Centro
-oeste brasileiro. a boa notícia é a de-
volução do Serra Dourada para a paixão 
popular. Que seja com bom futebol, festa 
da torcida e sem coisas ruins, como bri-
gas de torcida e atos de racismo. e que o 
melhor vença. e que o melhor seja o Vila!

melhor disco do Brasil
o podcast discoteca Básica reuniu um 
grupo de especialistas para escolher os 
500 discos mais importantes da histó-
ria da música brasileira. daí, saiu a lista 
dos dez melhores, a maioria absoluta 
produzida nos anos 70 e 80. e o esco-
lhido como melhor (ou mais importan-
te) foi o Clube da esquina. É um álbum 
duplo lançado em 1972, qu ajudou a 
consolidar a carreira de milton Nasci-
mento e apresentou o Brasil um tal Lô 
Borges, então com 17 anos. entre os 
destaques do disco, duas composições 
de Lô: “o Trem azul” e “Um Girassol 
da Cor do Seu Cabelo”. Uma lembran-
ça justa para um disco que merece ser 
ouvido por quem gosta de musica. 

por que?
a união com marconi pode ser a única 
saída para o PT montar um palanque 
forte para Lula em Goiás?

“Em política, até a raiva é combinada”
(Ulysses Guimarães)
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executivo

Em Brasília, Caiado busca transparência no 
processo de venda da Enel Distribuição Goiás

atento ao pleno de-
senvolvimento do 
Estado e à manu-

tenção dos interesses da 
população goiana, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
esteve, na noite desta ter-
ça-feira (10/5), em reunião 
no Ministério de Minas e 
Energia (MME), em Brasília. 
Acompanhado por parla-
mentares goianos da Câ-
mara dos Deputados, Caia-
do buscou tratativas sobre 
as condições da atual con-
cessionária de distribuição 
de energia em Goiás, a 
Enel Distribuição, sucesso-
ra da estatal Celg-D, vendi-
da na gestão anterior e em 
torno da qual gira a possi-
bilidade de venda.

O chefe do Executivo 
estadual reiterou os ques-
tionamentos quanto às ne-
gociações empreendidas 

pela companhia italiana 
para a venda da antiga 
Celg-D, apontamentos já 
apresentados ao ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque. “Como uma 
empresa como a Enel pode 
alegar que não tem conhe-
cimento da legislação bra-
sileira?”, ponderou. “Eles 
estão agindo na clandesti-
nidade”, alertou ao citar a 
falta de transparência, até 
mesmo, junto aos órgãos 
de controle, como a Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

A secretária-executiva 
do Ministério, Marisete 
Fátima Dadald Pereira, 
avaliou que é importante 
a participação do Esta-
do e informou que o MEE 
buscará informações jun-
to à Aneel para avaliar a 
exploração do serviço e 

obter dados sobre a venda 
da companhia. “Nós não 
tínhamos todas essas in-
formações que estão nos 
trazendo. A gente assu-
me esse compromisso de 
buscar junto à Aneel esse 
conjunto de informações 
de como estão essas tra-
tativas”, concluiu. Uma 
nova reunião será reali-
zada para acompanha-
mento do caso.

O governador defendeu 
a participação no processo 
de transferência de con-
trole, com intuito de dar 
mais transparência e não 
perder de vista a atenção 
às carências do setor em 
Goiás. “Vamos continuar 
essa luta naquilo que tem 
sido o gargalo do cresci-
mento de Goiás que é o 
fornecimento de energia 
elétrica. Goiás hoje não 

consegue crescer mais 
porque não tem oferta de 
energia elétrica”, frisou.

Para Caiado, o desempe-
nho da empresa, em rela-
ção às metas e exigências 
de contrato, está aquém 
do compromisso firmado, 
com “prejuízos diários” em 
todos os segmentos da 
economia e ao cidadão 
comum. “Já é insustentável 
e a situação hoje caminha 
para a caducidade, ou seja, a 
Enel chegou ao total deslei-
xo com as exigências para 
fazer com que o goiano 
tivesse uma correta distri-
buição de energia e está 
fadada, neste momento, 
a perder a concessão em 
Goiás”, afirmou.

“O Estado de Goiás fica 
em um ponto de risco in-
concebível”, alertou o se-
cretário-geral de Governo, 

Adriano da Rocha Lima. 
De acordo com o auxiliar 
do Governo, a insegurança 
está na condução da com-
panhia italiana no proces-
so que comercializa a ope-
ração do serviço que está 
prestes a perder. “Se decre-
tasse a caducidade, a con-
cessão voltaria ao governo 
federal que teria que, de 
forma urgente, encontrar 
alguém para operar o sis-
tema, provavelmente com 
dificuldade de fazer inves-
timentos e iniciando outro 
processo de privatização”, 
explicou. “A situação seria 
mais caótica do que está 
hoje”, advertiu.

“Há cinco anos fizeram 
essa privatização crimi-
nosa e impuseram aos 
goianos todos esses preju-
ízos”, acrescentou o chefe 
do Executivo estadual ao 

lembrar que os proble-
mas têm sido protelados. 
A Celg-D, que havia sido 
federalizada em 2011, foi 
vendida por R$ 2,2 bilhões, 
cabendo a Goiás cerca de 
R$ 1,1 bilhão, ou R$ 800 
milhões líquidos. O passivo 
deixado pela empresa, no 
entanto, assumido pelo Te-
souro Estadual, passou dos 
R$ 7,5 bilhões – somando 
o empréstimo com a Cai-
xa Econômica Federal, de 
cerca de R$ 2,5 bilhões e 
outros R$ 5 bilhões em ou-
torga de ICMS à Enel.

Estiveram presentes 
à reunião o secretário-
-geral de Governo, Adria-
no da Rocha Lima; os 
deputados federais Flávia 
Morais, José Nelto, Adria-
no do Baldy, José Mário 
Schreiner, Delegado Wal-
dir e Zacharias Calil.

Negociações de venda da antiga Celg-d foram questionadas durante reunião no ministério de minas e energia. “Vamos continuar essa 
luta naquilo que tem sido o gargalo do crescimento de Goiás que é o fornecimento de energia elétrica”, afirma governador ao 
apontar irregularidades contratuais e defender a participação do estado no processo de transferência de controle da concessão
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Em Brasília, Caiado reiterou os questionamentos quanto às negociações empreendidas pela companhia italiana para a venda da antiga Celg-D, apontamentos já apresentados ao ministro de Minas e Energia

cidadania

Parceria viabiliza RGs para pessoas em situação de rua

O Governo do Estado, por 
meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e da Polícia Civil (PC-GO), 
firmou parceria com a De-
fensoria Pública do Estado 
de Goiás (DPE-GO) para 
facilitar a retirada de docu-
mentos por pessoas em si-
tuação de rua, como carteira 
de identidade. A assinatura 
do Termo de Cooperação 
Técnica ocorreu na sede da 
OVG, em Goiânia.

A parceria firmada pelas 
três instituições prevê que 
uma equipe de profissionais 

da OVG vai ser treinada pela 
Polícia Civil, para que se ha-
bilite a cadastrar a solicitação 
dos documentos de identida-
de no sistema oficial. A PC-GO 
vai fazer a emissão dos RGs 
e a Defensoria-Pública vai 
auxiliar na busca e emis-
são de documentos, como 
a Certidão de Nascimento, 
por exemplo, que são utili-
zados na retirada do docu-
mento de identidade.

“É extremamente impor-
tante pensarmos e execu-
tarmos ações que possam 
dar maior qualidade de vida 

e devolver a dignidade a 
tantas pessoas que vivem 
num alto grau de vulnera-
bilidade. Com essa parceria 

poderemos ajudar inúmeras 
pessoas em situação de rua 
por meio da rede socioas-
sistencial encabeçada pela 

OVG em todo o Estado”, co-
mentou a diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo Caiado. 
“Essa ação é fundamental 
quando se fala em ajudar, 
uma vez que o repasse de 
benefícios e atendimentos 
exige a apresentação de 
documentos de identifi-
cação oficiais dos benefi-
ciários, assim como trata-
mento de saúde e mesmo 
jurídicos”, detalhou.

Além da diretora-geral 
da OVG, Adryanna Melo 
Caiado, a cerimônia de as-
sinatura do termo contou 
com a presença do defensor 
público-geral do Estado de 
Goiás, Domilson Rabelo da 
Silva Júnior, do diretor-geral 
da PC-GO, Alexandre Pinto 

Lourenço, e do fundador da 
Associação Tio Cleobaldo, 
Cleobaldo Martins, que atua 
com pessoas em situação 
de rua há quase 50 anos.

De acordo com Domilson 
Rabelo, o objetivo da parce-
ria é devolver dignidade às 
pessoas em situação de rua 
de modo que consigam ter 
acesso a programas sociais.  
“A melhor forma de devol-
ver dignidade é indo até as 
pessoas. Essa é uma deci-
são de gestão assertiva, 
porque levamos resultado 
e levamos também aqui-
lo que podemos entregar 
como seres humanos: em-
patia, olhar atento e mos-
trar que estamos aqui para 
servir”, disse Domilson.
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O defensor público-geral Domilson Rabelo da Silva Júnior, a diretora-
-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, e o diretor-geral da PC-GO, Ale-
xandre Pinto Lourenço, assinam termo de cooperação que viabilizada 
a retirada de documentos por pessoas em situação de rua

acordo vai garantir a emissão de documentos, 
como carteira de identidade, para que a 
população tenha acesso a programas sociais
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Desfile cívico e missa campal serão realizados 
hoje, em comemoração aos 100 anos de Aparecida

aparecida de Goiânia 
completa 100 anos 
nesta quarta-feira, 

11, com diversas ações e 
festas sendo realizadas 
para marcar a data. E de-
pois de dois anos suspen-
so por conta da pandemia, 
o tradicional Desfile Cívico 
e os parabéns com bolo na 
metragem especial come-
morativa são retomados. 
O desfile será realizado 
no Parque da Família, na 
Avenida Independência, 
a partir das 9h. Antes do 
desfile, às 8h, será canta-
do o parabéns para Apa-
recida, com corte e dis-
tribuição gratuita de um 
bolo de 100 metros.

Cerca de mil pessoas 
devem se apresentar du-
rante o Desfile Cívico, que 
contará com a participação 
da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Guarda Civil 
Municipal, Polícia Rodovi-
ária Federal, Polícia Civil, 
fanfarras escolares, grupos 
de teatro e outros.

Tendas e arquibancadas 

móveis foram instaladas 
em um trecho da Avenida 
Independência para rece-
ber espectadores locais e 
de cidades vizinhas que, 
tradicionalmente, assis-
tem ao desfile no dia do 
aniversário de Aparecida 
de Goiânia. “Este será um 
desfile especial porque 
se trata do centenário. As 
pessoas que assistiram ao 
último desfile, em 2019, 
já estão com saudade da 
apresentação”, aponta o 
secretário municipal de 
Cultura, Avelino Marinho.

Autoridades locais 
como o prefeito Vilmar 
Mariano, vereadores, depu-
tados estaduais e federais 
estarão presentes no corte 
do bolo e no desfile. Além 
disso, representantes de 
organizações da socieda-
de civil e religiosas tam-
bém vão participar.

“Nós temos muito o 
que comemorar neste 
centenário de Aparecida. 
Conquistamos o título de 
cidade geradora de em-

prego, depois de ser con-
siderada dormitório. Hoje, 
temos hospital, faculda-
des, anfiteatro, infraes-
trutura e saneamento. 
Evoluímos muito desde 
1922 e vamos continu-
ar evoluindo”, sublinha o 
prefeito Vilmar Mariano.

Missa campal
No início da noite, às 

19h, será celebrada uma 
missa campal na Praça da 
Matriz, no Centro. A cele-
bração será presidida pelo 
arcebispo metropolitano 
de Goiânia, Dom João Justi-
no. A missa será celebrada 

no ponto mais histórico de 
Aparecida, onde realmente 
surgiu a cidade, em 1922.

História
Em 3 de maio de 1922, 

um cruzeiro de aroei-
ra doado por Aristides 
Frutuoso foi fincado em 
meio ao cerrado no local 
onde, posteriormente, foi 
construída a Igreja Ma-
triz, em homenagem à 
Nossa Senhora Aparecida. 
Na mesma data, foi cele-
brada a primeira missa 
campal. Em 11 de maio, 
realizou-se naquele local 
a primeira festa. Essa é a 

data oficial de fundação 
da cidade (Capelinha). As 
terras onde atualmen-
te fica o Centro perten-
ciam a José Cândido de 
Queiroz, João Batista de 
Toledo, Abrão Lourenço 
de Carvalho e Antônio 
Barbosa Sandoval e suas 
respectivas esposas.

 igreja foi inaugurada 
em 1923, com festa dos 
moradores locais e vizi-
nhos de outras cidades, 
que percorreram a cavalo 
várias léguas para conferir 
de perto a novidade. En-
tre elas, o altar construí-
do em Campinas e trans-

portado em carro de boi.
Em 13 de novembro de 

1963, a Assembleia Legis-
lativa de Goiás lavrou o 
parecer favorável à eman-
cipação do distrito para 
município. No dia seguinte, 
o deputado estadual Olin-
to Meirelles entrou com 
o processo para segunda 
discussão e votação da 
emancipação do municí-
pio. Por meio do projeto 
de Lei nº 784/63, a As-
sembleia Legislativa san-
cionou a Lei nº 4.927, de 
14 de novembro de 1963, 
criando, assim, o município 
de Aparecida de Goiânia.

Cerca de mil pessoas devem se 
apresentar durante o Desfile Cívico, que 
é um dos eventos mais tradicionais nas 
comemorações de aniversário da cidade
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Cerca de mil pessoas devem se apresentar durante o Desfile Cívico, que contará com a participação da PM, Bombeiros e Guarda Civil

TransporTe público

Prazo para adesão ao Passe Livre do Trabalhador é 
antecipado para esta quarta-feira 

A adesão das empresas ao 
Passe Livre do Trabalha-
dor foi antecipada para 
esta quarta-feira (11/05). 
Inicialmente prevista 
para sexta-feira (13/05), 
o adiantamento permi-
te que cerca de oito mil 
empregadores da Região 
Metropolitana tenham 
maior prazo para ca-
dastro na nova modali-
dade. O processo é feito 
pelo site http://www.
sitpass.com.br/, dispo-
nível para atualização 

e novos cadastros.
O modelo de assina-

tura mensal foi lançado 
no dia 02 de maio pelo 
prefeito Rogério Cruz, em 
evento na presença do go-
vernador Ronaldo Caiado. 
As empresas que aderirem 
ao Passe Livre do Traba-
lhador vão adquirir cada 
assinatura pelo valor úni-
co de R$ 180 por mês, por 
cada funcionário.

De acordo com a Com-
panhia Metropolitana 
do Transporte Coletivo 

(CMTC), esse valor repre-
senta desconto de 20% 
para empresas que atu-
almente compram, para 
cada trabalhador, duas 
viagens por dia para uso 
em seis dias da semana.

A nova modalidade per-
mite a disponibilização, ao 
trabalhador, de oito via-
gens diárias em todos os 
dias do mês, inclusive aos 
finais de semana e feria-
dos, nas 281 linhas de ôni-
bus da Rede Metropolitana 
de Transportes Coletivos 

(RMTC). A CMTC explica 
que o atual modelo, de 
duas viagens, continu-
ará a existir para o em-
pregador que não quiser 
fazer a transição.

“Nosso intuito é, de for-
ma gradativa, proporcionar 
melhorias aos usuários do 
transporte coletivo. Esta-
mos conseguindo trazer 
uma novidade melhor do 
que a outra”, afirma o pre-
feito Rogério Cruz.

Depois de acessar o 
site www.sitpass.com.br, 

o empregador atualiza ou 
efetua o cadastro da em-
presa e de seus trabalha-
dores, e se declara ciente 
das cláusulas do Termo 
de Adesão à nova mo-
dalidade. A renovação 
mensal é automática, 
a partir do pagamento 
efetuado pela empresa.

Após a atualização ca-
dastral, a retirada dos no-
vos cartões será na Loja 
Sitpass (Rua 4, Parthenon 
Center, no Centro), três dias 
úteis após o cadastro, pelo 
empregador. A primeira via 
é gratuita e os funcioná-
rios, então, a recebem dire-
tamente na empresa.
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Prazo para adesão ao Passe Livre do Trabalhador é antecipado para 
esta quarta-feira (11/05), pelo site http://www.sitpass.com.br/: retirada 
dos novos cartões será na Loja Sitpass (Rua 4, Parthenon Center, 
no Centro), três dias úteis após o cadastro, pelo empregador

objetivo é proporcionar às empresas mais tempo para adesão pelo site do Sitpass. 
Inédita no país, modalidade concede até 20% de desconto para empregador, e permite 
oito viagens diárias pelo trabalhador, inclusive nos finais de semana e feriados. “Nosso 
intuito é, de forma gradativa, proporcionar melhorias aos usuários do transporte 
coletivo”, afirma prefeito Rogério Cruz. Veja perguntas e respostas sobre benefício



5quarta-feira, 11 de maio de 2022 social

Buteco do Gusttavo 
lima em Brasília

o cantor Gusttavo Lima está de volta á 
Brasília com seu “Buteco” e vai apresentar 

clássicos do sertanejo, na arena BRB - mané 
Garrincha, no dia 21 de maio, a partir das 
18hrs. No palco, além do show completo 

do “embaixador”, os cantores Xand avião, 
Nattan e as duplas César menotti e Fabiano 

e Bruno e denner completam o line-up. o 
evento contará com uma superestrutura, de 

ambientes distribuídos em setores e áreas, 
que proporcionam espaços aconchegantes 

e organizados para que o público possa 
desfrutar o evento da melhor forma. em 

Brasília, o evento estará dividido em “Pista 
Premium embaixador” com única área em 

frente ao palco, praça de alimentação, entrada 
exclusiva e banheiros; a área “Pista Vip”, com 

praça de alimentação, banheiros e entrada 
exclusiva; e por fim a “Cadeira Inferior” com 

entrada exclusiva, praça de alimentação, 
banheiros e cadeiras. os ingressos estão à 

venda no Balada app.

Último tour de 
Whindersson  

Comediante, youtuber, cantor, ator, escritor, 
empresário e um dos maiores influenciadores 

digitais do mundo. Whindersson Nunes é 
um fenômeno de criatividade e não atoa 

é considerado o artista número do Brasil. 
multifacetado, ele transita por diversos 

lugares da arte, criando inclusive seu espaço 
também no boxe. após o anúncio que este 

ano ele apresenta sua última turnê da carreira, 
Whindersson passa por Goiânia no dia 11 

de junho. o show ‘isso não é um culto’ tem 
sessão às 19h, cujo ingressos esgotaram em 

24h, e 22h30, no Goiânia arena. os ingressos 
para a apresentação estão disponíveis pelo 

site ingressodigital.com e presencialmente na 
Livraria Leitura do Goiânia Shopping.

o Boliche do Passeio 
está de volta

Goiânia terá mais uma excelente opção de 
lazer. Na próxima sexta-feira, 13, o boliche do 
Passeio das Águas Shopping, o Strike Goiânia, 

será reaberto para o público e reinaugurado. 
o espaço foi todo reformulado e ganhou 

uma nova cara. São 2.000 metros quadrados 
de diversão e entretenimento para toda a 

família. o novo espaço conta com 16 pistas, 
bar, restaurante, sinuca e um grande espaço 
kids para as crianças se divertirem também. 

O Strike Goiânia fica aberto das 15h às 23h, de 
segunda a quinta-feira. Na sexta-feira das 15h 

à meia-noite. Sábado, domingo e feriado a 
partir do meio-dia até a meia-noite.

Aniversário - a modelo 
e digital influencer goiana, 
Gabriella Garcês irá comemorar 
seu aniversário nesta 
próxima quarta-feira, 11, 
às 19h, no Laguna Gastrobar, 
em Goiânia.  a noite será 
recheada de atrações musicais 
como os dJs Vinicius 
Cavalcante, Jiraya Uai, Low, a 
dupla sertaneja alex e 
Leandro e a cantora Clara 
Barreto, além dessas 
atrações o grupo de 
pagode Kamisa 10 
fará uma participação 
especial no evento para animar 
ainda mais os convidados.

Produtor de eventos  - Rômulo 
é o responsável pela produção do 
aniversário da influenciadora digital 
Gabi Garcês que será realizado 
nesta quarta-feira,11, em Goiânia. 
Com autenticidade e excelência 
em eventos há aproximadamente 
10 anos, o produtor Rômulo diogo 
é um dos principais nomes da 
capital goiana quando se fala em 
produções impecáveis e criativas. 
Fundador da empresa “Padrão 
Rd”, o empresário realiza todos 
formatos corporativos, festas, 
shows e festivais de diversas 
áreas em todo o país.

CASACOR Goiás 2022 - Faltando apenas dez dias para o 
início da mostra de arquitetura e decoração mais esperada 
do ano, a CaSaCoR Goiás 2022 traz inovações e já 
disponibiliza venda de ingressos antecipados com 
descontos que vão de 10% a 20% no valor total. Uma 
das novidades da mostra é o Las manitas do Juá, que leva a 
assinatura do chef Junior marinho e do sous chef  Luis Vinicius.

Coquetel - a 3 elas Semijoias, multimarca fundada pela 
empresária daniela mumbach, realizou um coquetel para 
apresentar sua nova vitrine assinada por Lu Garrido, e as 
novidades desta coleção. e na ocasião recepcionou os 
convidados dentre eles Humberto Queiroz e Clau oliveira.
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Governo quita dívida de R$ 76 milhões 
do extinto Programa Bolsa Universitária

o Governo de Goiás, 
por meio da Or-
ganização das Vo-

luntárias de Goiás (OVG), 
realizou nesta terça-feira 
(10), o pagamento da úl-
tima parcela da dívida do 
extinto Programa Bolsa 
Universitária. A parcela, no 
valor de R$1.049.656,75, 
foi quitada com um mês de 
antecedência e finaliza o 
débito de mais de R$ 76 mi-
lhões deixado pelo governo 
anterior que, em 2018, ficou 
sem fazer repasses a 82 fa-
culdades e universidades 
em todo o Estado.

Com a renegociação 
proposta pelo governador 
Ronaldo Caiado, estudan-
tes em vulnerabilidade 
social contemplados pelo 
programa puderam conti-
nuar os estudos sem pre-
juízos para a vida acadê-
mica. “Renegociamos uma 

dívida de R$ 76 milhões 
deixada pela gestão ante-
rior, da então Bolsa Univer-
sitária, e qualificamos as 
regras para que os jovens 
tenham todas as condições 
de concluírem seus estu-
dos”, ressaltou o governa-
dor ao lembrar da sanção 
do Programa Universitário 
do Bem (ProBem).

A presidente de honra 
da OVG e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
conta que uma das pri-
meiras atitudes tomadas 
pelo governador Ronaldo 
Caiado ao assumir o go-
verno foi se reunir com o 
Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabe-
lecimentos de Educação 
Superior do Estado de 
Goiás (Semesg) e buscar 
uma solução para a dívi-

da milionária. “Ronaldo 
procurou de imediato as 
Instituições de Ensino 
Superior, porque, desde 
aquele momento inicial, 
ele tinha total consciên-
cia de que aqueles que 
prestam serviços para a 
população e os bolsistas 
não poderiam ficar no 
prejuízo”, lembrou.

O Governo de Goiás 
elaborou um cronograma 
para o pagamento, dentro 
de um parcelamento que 
fosse possível e, honrou 
todas as parcelas. Os paga-

mentos foram realizados 
com antecipação do prazo 
e a quitação ocorre com 
um mês de antecedência. 
Conforme reforça Graci-
nha, amparar as institui-
ções que estavam sem re-
ceber e, de forma especial, 
os estudantes em vulne-
rabilidade social, era uma 
prioridade desta gestão. 
“Sabemos o quanto esses 
estudantes necessitam de 
apoio para a conclusão do 
ensino superior e temos 
consciência de que sem 
os repasses, as IES ficam 

em grande dificuldade. Por 
isso, desde a renegociação, 
mantemos os pagamen-
tos em dia e antecipamos 
muitas parcelas”, conta.

A diretora-geral da OVG, 
Adryanna Melo Caiado, faz 
questão de lembrar que, 
enquanto os pagamentos 
das parcelas da dívida se 
mantinham adiantados, os 
repasses das mensalida-
des das bolsas ativas eram 
mantidos rigorosamente 
em dia junto às institui-
ções de ensino superior 
credenciadas, como deter-

mina a lei. “A preocupação 
não era apenas em pagar 
a conta deixada pelos 
governos anteriores, mas 
honrar todos aqueles estu-
dantes que ainda estavam 
em curso e que dependiam 
da bolsa para se formarem. 
Jamais deixaríamos os so-
nhos dessas famílias se 
perderem pela irrespon-
sabilidade que víamos há 
alguns anos”.

ProBem
Sancionado pelo go-

vernador Ronaldo Caiado 
em 5 de janeiro de 2021, 
o Programa Universitário 
do Bem (ProBem) demo-
cratizou o acesso ao en-
sino superior ao usar um 
banco de dados nacional, 
capaz de identificar as fa-
mílias mais vulneráveis 
em cada um dos muni-
cípios goianos. A seleção 
dos bolsistas agora leva 
em conta a condição de 
vida da família, não ape-
nas a renda, avaliando os 
dados do Cadastro Único 
para Programas Sociais 
do Governo Federal (Ca-
dÚnico), tais como: qua-
lidade da moradia, dificul-
dade de acesso à educação, 
inclusive com análise da 
existência de familiares 
(como pais) analfabetos ou 
semianalfabetos.

débito deixado pela administração 
anterior foi renegociado, ainda em 
2019, para que estudantes não 
fossem prejudicados. Pagamento da 
última parcela da dívida, no valor de 
R$1.049.656,75, foi realizado, de forma 
antecipada, nesta terça-feira (10)
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Governo de Goiás quita dívida de R$ 76 milhões do extinto Programa Bolsa Universitária

gestão

Fapeg recebe certificação positiva do Ministério 
da Economia por ter gestão transparente

A Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de 
Goiás (Fapeg) obteve con-
ceito “muito bom” e alcan-
çou a certificação nível 3 
na Categoria Bronze, de 
Maturidade da Gestão de 
Transferência de Recursos 

da União, conferida pelo 
Ministério da Economia, 
por meio da Secretaria de 
Gestão, da Secretaria Espe-
cial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital.

Das quatro faixas de 
pontuação da categoria 

Nível Bronze, a Fapeg al-
cançou a terceira, com 
pontuação 65.35, após 
classificação pelo Instru-
mento de Melhoria da Ges-
tão dos órgãos e entidades 
que operam transferência 
da União (IMG-Tr 100 pon-
tos). No certificado consta 
ainda que, “em decorrência 
da continuidade na imple-
mentação das ações de 
aprimoramento, sua orga-
nização apresenta muitas 
melhorias na gestão e na 
prestação dos serviços. 
Surgem muitos resultados 
de satisfação das partes 
interessadas”.

Primeira avaliação
A Fapeg aderiu ao “Mo-

delo GestãoGov”, antigo 

“Modelo de Excelência em 
Gestão das Transferências 
da União (MEG-Tr)”, no ano 
passado, e este foi o pri-
meiro resultado avaliativo 
da instituição. O Modelo 
de Governança e Gestão 
tem como objetivos, con-
tribuir com o aumento da 
maturidade de gestão e 
governança no âmbito dos 
órgãos federais, estaduais 
e municipais, e entida-
des que operam recursos 
oriundos das transferên-
cias da União e aprimorar 
a efetividade na entrega 
de valor público à socieda-
de brasileira.

Satisfação
“Quando a Fapeg ade-

riu ao GestãoGov, ela as-

sumiu os compromissos 
para implementação do 
Modelo e estamos satis-
feitos com os resultados 
alcançados até agora, e 
vamos prosseguir imple-
mentando um conjun-
to de ações em prol da 
melhoria continuada da 
nossa gestão com o ob-
jetivo de promover um 
melhor aproveitamento 
dos recursos disponi-
bilizados pelo Gover-
no Federal por meio de 
convênios”, destaca o 
presidente da Fapeg, Ro-
bson Vieira.

Com a iniciativa, o Go-
verno Federal oferece 
meios para que os órgãos 
públicos adotem práti-
cas e ações transparen-

tes, eficazes e eficientes 
de excelência em gestão 
dos recursos; implemen-
tem planos de melhoria 
e alcancem elevados de-
sempenhos, sempre com 
foco em resultados para 
o cidadão. A avaliação, 
segundo o presidente da 
Fapeg, “permite identifi-
car os pontos fortes e as 
possibilidades de melho-
ria e aperfeiçoamento da 
instituição para oferecer 
respostas eficientes às 
demandas da sociedade. 
A transparência e a trans-
formação da gestão são 
também diretrizes do Go-
vernador Ronaldo Caiado 
para a gestão pública, às 
quais a Fapeg tem como 
foco”, disse Robson Vieira.

A certificação positiva de transferências 
de recursos da União objetiva contribuir 
com o aumento da maturidade de 
gestão e governança no âmbito dos 
órgãos federais, estaduais e municipais, e 
entidades que operam recursos oriundos 
das transferências do governo federal e 
aprimorar a efetividade na entrega de 
valor público à sociedade brasileira
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Trabalhadores nascidos em abril 
podem sacar até R$ 1 mil do FGTS

os trabalhadores 
nascidos em abril 
podem sacar, a par-

tir de hoje (11), até R$ 1 
mil das contas do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). A Caixa 
Econômica Federal de-
positará o dinheiro na 
conta poupança digital, 
usada para o pagamento 
de benefícios sociais e 
previdenciários.

Os valores só podem ser 
movimentados por meio 
do aplicativo Caixa Tem, 
que permite o pagamento 
de contas domésticas e a 
realização de compras vir-
tuais em estabelecimentos 
não conveniados. O Caixa 
Tem também permite o 
saque em caixas eletrôni-
cos e a transferência para 
a conta de terceiros.

Em todo o calendário de 

pagamento, serão libera-
dos cerca de R$ 30 bilhões 
para aproximadamente 42 
milhões de trabalhadores. 
A liberação dos recursos 
segue cronograma basea-
do no mês de nascimento. 
O dinheiro será liberado 
em etapas até 15 de junho, 
quando recebem os nasci-
dos em dezembro.

Todo o processo para 
pedir o saque é infor-

matizado. O trabalhador 
não precisa ir à agência 
da Caixa, bastando en-
trar no aplicativo oficial 
do FGTS, disponível para 
smartphones e tablets, e 
inserir os dados pedidos.

O trabalhador, no en-
tanto, precisará ficar aten-
to. A maioria receberá o di-
nheiro automaticamente, 
na conta poupança social 
digital da Caixa. Em caso 

de dados incompletos que 
não permitam a abertura 
da conta digital, o tra-
balhador terá de pedir a 
liberação dos recursos. A 
Agência Brasil preparou 
matéria para explicar 
como fazer o saque ex-
traordinário do FGTS. 

O aplicativo também 
dá opção para o traba-
lhador pedir o crédito em 
qualquer conta corrente 

ou poupança de qualquer 
banco. Mas a possibilidade 
só vale para quem aceitar 
fornecer documento oficial 
com foto, a fim de cadas-
trar a biometria.

Retirada
Outro ponto a que o 

trabalhador precisa ficar 
atento é a retirada do 
dinheiro. Os recursos es-
tarão disponíveis até 15 

de dezembro e voltarão 
para a conta vinculada do 
FGTS depois dessa data, 
caso não sejam gastos, 
retirados ou transferidoo 
para conta corrente. O di-
nheiro não movimentado 
será restituído ao FGTS, 
com correção pelo rendi-
mento do Fundo de Ga-
rantia correspondente ao 
período em que ficou pa-
rado na poupança digital.

Consulta
Para saber se recebe-

rá automaticamente o 
dinheiro ou se precisará 
pedir o saque, o traba-
lhador deve fazer uma 
consulta. O processo 
pode ser feito tanto no 
site  quanto no aplicati-
vo FGTS. O site informa 
apenas a data da libera-
ção e se o crédito será 
feito de forma automáti-
ca. O aplicativo tem mais 
funcionalidades, como a 
consulta aos valores, a 
atualização dos dados 
da poupança digital e o 
pedido para desfazer o 
crédito e manter o dinhei-
ro na conta do FGTS.

Créditos 
começam a ser 
feitos a partir 
desta quarta

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
gê

nc
ia

 B
ra

sil

Todo o processo 
para pedir o saque é 
informatizado

senado federal

Aprovado aumento de gastos com publicidade de governos

O Senado aprovou ontem 
(10) o Projeto de Lei (PL) 
4.059/2021, que muda 
o limite de gastos com 
propaganda do gover-
no em anos eleitorais. O 
texto propõe a mudança 
na forma de cálculo para 
determinar quanto os 
governos federal, estadu-
ais e municipais podem 
gastar com publicidade 
no primeiro semestre de 
anos eleitorais. O projeto 

permitirá ao governo fe-
deral um aumento de R$ 
25 milhões nessas des-
pesas ainda este ano. O 
texto segue para sanção 

presidencial.
O texto começou a ser 

discutido há duas sema-
nas. Na semana passada 
foi feito um acordo, após 

forte divergência, para que 
a votação ocorresse nesta 
terça-feira, o que de fato 
ocorreu. Foram 38 votos 
favoráveis e 29 contrários. 
A exemplo do ocorrido na 
semana passada, vários se-
nadores se posicionaram 
contrários ao projeto. 

A senadora Simone Te-
bet (MDB-MS) considerou 
o projeto “moralmente 
afrontoso”. “Nunca imagi-
nei o Senado referendar 
um projeto tão moralmen-
te afrontoso à população 
brasileira e à democracia 
brasileira num momento 
de tanta desigualdade so-
cial, de tanta dor. As pesso-

as estão passando fome e 
acabamos de levar o Con-
gresso Nacional ao chão”.

O relator do projeto, e 
líder do governo no Con-
gresso, Eduardo Gomes 
(MDB-TO), afirmou que o 
projeto corrige uma dis-
torção provocada pela 
pandemia e, de quebra, 
ajuda o setor publicitário. 
Na ocasião, segundo ex-
plicou, o governo preci-
sou redirecionar verba de 
publicidade para produ-
ção de conteúdo voltado 
ao combate à covid-19.

“Estamos escolhendo 
um setor por achar que 
não teve propaganda 

obrigatoriamente mo-
notemática, até definida 
pela Justiça, e que os go-
vernantes dos municípios 
e estados não precisam 
prestar conta à sociedade 
através de propaganda 
institucional”, afirmou.

Após a aprovação do 
projeto, a oposição ten-
tou alterar o início da 
vigência para 2023, mas 
o destaque da oposição 
também foi derrotado. O 
PT afirmou que deverá ju-
dicializar a questão e en-
trar com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(Adin) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF).
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O relator do projeto, é o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes
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Tite convoca Seleção Brasileira para 
amistosos da Data FIFA de junho

o técnico Tite 
convocou, nes-
ta quarta-feira 

(11), os jogadores que 
estarão nos próximos 
amistosos da Seleção 
Brasileira. O treinador 
anunciou uma lista 
com 27 atletas para 
representar na Data 
FIFA de junho.

O primeiro dos dois 
jogos está marcado 
para o dia 2 de junho, 
contra a Coreia do Sul, 
em Seul. Quatro dias 
depois, o adversário 
será o Japão, em Tóquio.

Este será o penúl-
timo período da Se-
leção sob o comando 
de Tite antes da con-
vocação final para a 
Copa do Mundo FIFA 
Qatar 2022. Atual líder 
do ranking da FIFA, o 
Brasil se prepara para 
a disputa do Mundial, 
onde terá pela frente 
Sérvia, Suíça e Cama-
rões na fase de grupos.

Técnico do 
Brasil anunciou 
convocados na 
manhã desta 
quarta-feira (11)

Lu
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Confira a lista de jogadores convocados por Tite:
GoLeIros
alisson - Liverpool FC (iNG)
ederson - manchester City (iNG)
Weverton - Palmeiras

LAterAIs
alex Sandro - Juventus (iTa)
alex Telles - manchester United (iNG)
daniel alves - Barcelona (eSP)

danilo - Juventus (iTa)
Guilherme arana - atlético-mG

ZAGUeIros
eder militão - Real madrid (eSP)
Gabriel magalhães - arsenal (iNG)
marquinhos - Paris Saint-Germain (FRa)
Thiago Silva - Chelsea (iNG)

MeIo-cAMpIstAs
Bruno Guimarães - Newcastle (iNG)
Casemiro - Real madrid (eSP)
danilo - Palmeiras
Fabinho - Liverpool FC (iNG)
Fred - manchester United (iNG)
Lucas Paquetá - Lyon (FRa)
Philippe Coutinho - aston Villa (iNG)

AtAcANtes
Gabriel Jesus - manchester City (iNG)
Gabriel martinelli - arsenal (iNG)
matheus Cunha - atlético de madrid (eSP)
Neymar Jr. - Paris Saint-Germain (FRa)
Raphinha - Leeds United (iNG)
Richarlison - everton (iNG)
Rodrygo - Real madrid (eSP)
Vini Jr. - Real madrid (eSP)


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

