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Dirigente crê em 
legado positivo da 

Surdolimpíada no Brasil

Gracinha Caiado inicia a 
entrega de cobertores do 

Aquecendo Vidas 2022

Caixa Economiaca 
registra R$ 3 bilhões 
de lucro no primeiro 

trimestre de 2022
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O governador é o terceiro com a maior na aprovação popular do País e o mais bem avaliado entre 
os gestores que estão em primeiro mandato. O governador de Goiás tem 59,1% de aprovação
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Exames oftalmológicos estão entre os serviços de saúde mais procurados 
durante os mutirões. Secretaria de Saúde preparou 2 mil senhas, para oito 

consultórios na próxima edição do evento, no Conjunto Vera Cruz
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Goiânia e trindade recebem
mutirão neste fim de semana
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Caixa Economiaca registra R$ 3 bilhões 
de lucro no primeiro trimestre de 2022

a Caixa Econômica Fe-
deral registrou lucro 
líquido de R$ 3 bi-

lhões no primeiro trimestre 
deste ano, uma queda de 
3,8% na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, quando o lucro 
foi de R$ 3,16 bilhões. As 
informações foram apre-
sentadas em balanço do 
banco público divulgado 
nesta quinta-feira (12).

O lucro líquido é o re-
sultado geral da empresa, 
e representa basicamente 
a diferença entre as recei-
tas líquidas e todos os cus-
tos e despesas ao longo de 
um determinado período.

A queda no lucro do tri-
mestre está relacionada à 
provisão de operações de 
crédito vinculadas ao Pro-
grama Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronam-
pe) e ao Fundo Garantidor 
de Investimentos (FGI), do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES). Até o final 
do ano, o banco espera con-
tabilizar os recursos provi-
sionados com a execução 
das perdas por meio dos 
fundos garantidores.

“O balanço da Caixa 

está sendo penalizado por 
provisões e perdas, que 
serão recuperadas quando 
nós executarmos as garan-
tias dos fundos garantido-
res do FGO, pelo Banco do 
Brasil, para o Pronampe. E 
o FGI, para o BNDES, que 
são os fundos que nos dão 
a maior parte desse apro-
visionamento de volta”, 
explicou Pedro Guimarães, 
presidente da Caixa.

A carteira de crédito 
do banco no trimestre fi-
cou em R$ 889 bilhões, 
aumento de 11,2% em 
relação ao ano passado. 
Trata-se da maior carteira 

de crédito entres as insti-
tuições financeiras do país.

Crédito imobiliário

Líder no mercado de 
crédito imobiliário no Bra-
sil, a Caixa encerrou o mês 
de março com R$ 34,4 bi-
lhões em concessão de fi-
nanciamento, um aumento 
de quase 18% na compa-
ração com os três primei-
ros meses do ano passado.

O saldo total da carteira 
de crédito imobiliário da 
Caixa está em R$ 570,5 
bilhões, crescimento de 
10,1% em relação ao pri-

meiro trimestre do ano 
passado.

O número de clientes 
da Caixa fechou o trimes-
tre em 148,4 milhões. Des-
de o final de 2018, quando 
o número de clientes do 
banco público era de 92,7 
milhões, houve aumento 
de cerca de 55 milhões 
novos clientes em cerca de 
quatro anos. Há, atualmen-
te, cerca de 221,6 milhões 
de contas ativas no banco, 
pelo balanço trimestral.

Agronegócio

A Caixa também desta-

cou a forte expansão no 
financiamento do agro-
negócio no país. O banco 
saiu do oitavo para o se-
gundo lugar no mercado 
de crédito do setor. Foram 
concedidos R$ 6,7 bilhões 
em crédito no primeiro tri-
mestre, um crescimento de 
204,6% de contratações, 
na comparação com igual 
período de 2021, e de 
142,9% no saldo da cartei-
ra de financiamento.

“Somos o segundo ban-
co no agro. Em várias das 
feiras que temos participa-
do fomos o maior banco na 
feira, como, por exemplo, 

na Agrishow, em Ribeirão 
Preto. A maior originação 
foi da Caixa Econômica 
Federal, com R$ 3 bilhões 
em quatro dias, em uma 
feira só”, destacou Pedro 
Guimarães.

Microcrédito

A Caixa também infor-
mou que já concedeu R$ 
1,2 bilhão em microcrédi-
to, com cerca de 1,7 milhão 
de contratos, liderando o 
segmento no país. Cerca 
de 370 mil contratos en-
volveram beneficiários do 
programa Auxílio Brasil.

Valor é 3,8% 
menor do que 
o do mesmo 
período de 2021
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O número de 
clientes da Caixa 

fechou o trimestre 
em 148,4 milhões

Tse

Presidente diz que Forças Armadas não vão interferir nas eleições

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou nesta quin-
ta-feira (12), durante live 
nas redes sociais, que as 
Forças Armadas não vão 
interferir nas eleições. A 
declaração foi uma res-
posta ao presidente do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), Edson Fachin, 
que mais cedo criticou 
as tentativas de se desa-
creditar o sistema elei-
toral brasileiro. 

“Eu não sei de onde ele 
[Fachin] está tirando esse 

fantasma que as Forças Ar-
madas querem interferir na 
Justiça Eleitoral. Não exis-
te interferência, ninguém 
quer impor nada, ninguém 

quer atacar as urnas, atacar 
a Democracia, nada disso. 
Ninguém está incorrendo 
em atos antidemocráticos. 
Pelo amor de Deus! A trans-

parência das eleições, elei-
ções limpas, transparente, 
é questão de segurança na-
cional”, afirmou.

Horas antes, durante 

uma visita à sala do TSE 
onde estão sendo realiza-
dos testes de segurança 
nas urnas eletrônicas, o 
ministro Edson Fachin cri-
ticou as tentativas de se 
levantar suspeitas sobre as 
urnas eletrônicas.

“Quem trata de eleição 
são forças desarmadas e, 
portanto, dizem respeito 
à população civil, que de 
maneira livre e conscien-
te escolhe seus represen-
tantes. Logo, diálogo sim, 
colaboração sim, mas a 
palavra final é da Justiça 
Eleitoral”, disse Fachin.

As Forças Armadas 
compõem, desde o ano 
passado, a Comissão de 
Transparência Eleitoral 

(CTE), criada pelo próprio 
TSE, envolvendo diferen-
tes órgãos. O objetivo foi 
dar ainda mais transpa-
rência ao processo eleito-
ral. Militares fizeram uma 
série de sugestões à Corte 
sobre o processo eleitoral, 
sendo que algumas aca-
tadas e outras não foram 
incorporadas pela área 
técnica do tribunal.

“Vamos ter, dia 2 de 
outubro — o Brasil terá 
—, eleições limpas, segu-
ras, com paz e segurança. 
Ninguém e nada interfe-
rirá na Justiça Eleitoral. 
Não admitimos qualquer 
circunstância que impeça 
o brasileiro de se mani-
festar”, afirmou Fachin. 
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“A transparência das eleições, eleições limpas, transparente, é questão de segurança nacional”, afirmou Bolsonaro

declaração foi feita 
após manifestação 
de Jair do TSe
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Pesquisa exata oP

Ronaldo Caiado tem a terceira maior 
aprovação entre os 27 governadores

a lista é liderada, 
respect ivamen-
te, pelos gover-

nadores do Ceará e de 
Alagoas. Curiosamente, 
os números referem-se 
aos mandatos de Cami-
lo Santana (PT) e Renan 
Filho (MDB), que renun-
ciaram ao cargo no iní-
cio de abril para dispu-
tar novo mandato em 
outubro. Em Alagoas, a 
Assembleia Legislativa 
fará eleição indireta 
no próximo domingo, 
15, para escolher um 
novo governador. 

Em Goiás, a Exata OP 
registrou uma aprovação 

consistente do governa-
dor Ronaldo Caiado, de 
59,1%. Aqueles que re-
provam a chefe do Exe-
cutivo estadual somam 
32,1%, enquanto 8,8% 
não souberam respon-
der ou não avaliaram. 
O levantamento mostra 
um saldo positivo de 27 
pontos – diferença entre 
aqueles aprovam e que 
reprovam a atual gestão. 

Nos números estratifi-
cados da pesquisa, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
recebeu mais menções 
positivas entre as pes-
soas do sexo feminino 
(60%), com mais de 60 

anos (62,3%), de 45 a 59 
anos (60,5%) e ainda en-
tre aqueles com ensino 
médio (63,1%). 

Em todo o País, foram 
entrevistados, por telefo-
ne, 15,6 mil eleitores. Em 
Goiás, o levantamento 
ouviu 600 pessoas, com 
margem de erro máxima 
de 4,1 pontos porcentuais 
para mais ou para menos.  

Instalado em Brasí-
lia e dirigido por Mar-
cus Caldas, o Instituto 
Exata OP tem mais de 
20 anos de atuação no 
mercado de pesquisas 
eleitorais, de opinião, 
mídia e de mercado.

o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) é o terceiro governador com a maior aprovação popular do País e o mais bem 
avaliado entre os gestores que estão em primeiro mandato. o governador de Goiás tem 59,1% de aprovação. os números são 
da pesquisa exata opinião Pública, realizada entre os dias 23 de abril e 1º de maio, em todos os estados brasileiros. 
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 O governador de Goiás 
tem 59,1% de aprovação

economia

Governador entrega maquinário da indústria da moda

O governador Ronaldo 
Caiado entregou, nesta 
quarta-feira (11/05), ma-
quinário do Projeto de 
Incentivo à Cadeia Produ-
tiva de Moda, em Jussara. 
O município é o primeiro 
a receber a Audaces, uma 
máquina de corte de teci-
do a laser no valor de R$ 
1,4 milhão. A expectativa 
com a aquisição é atender 
micro e pequenos empre-
sários de pelo menos 10 
cidades vizinhas da região. 

“É a qualidade do pro-
duto que está levando a 
confecção goiana a ser a 
melhor do Brasil, ganhan-
do mercado internacional. 
É por isso que estamos 

entregando uma máquina 
da mais alta tecnologia”, 
disse Caiado. O governador 
testou a máquina pessoal-
mente. Com capacidade 
de fazer 10 mil peças por 
dia, o equipamento torna 
a confecção mais fácil 
e com maior qualidade, 
sem deixar fiapos.

A compra do maqui-
nário integra o progra-
ma dos Arranjos Produ-
tivos Locais do Estado 
de Goiás (APL Goiano), 
criado pelo Governo de 
Goiás, por meio da Se-
cretaria de Retomada. 
Além de Jussara, outros 
seis municípios já foram 
definidos para as próxi-

mas entregas, são eles: 
Itapuranga, Itaguaru, Ta-
quaral, Jaraguá, Catalão 
e Pontalina. Ao todo, o 
Governo está destinando 
R$ 14,5 milhões para equi-
par 10 cidades goianas 
com uma máquina cada.

“A máquina vem para 
dar volume e melhor 
preço para que as coope-
rativas entrem no merca-
do”, disse o secretário da 
Retomada, César Moura. 
O equipamento pode ser 
utilizado na produção de 
lingeries, estofados para 
sofá, carro, indústria na-
val e diversas outras apli-
cações, gerando de 3 a 5 
mil empregos na região 

ligados diretamente à ca-
deia produtiva da moda.

*Cursos de 
qualificação*

Além da aquisição de 
máquinas de corte a laser, 
o Projeto de Incentivo à 
Cadeia Produtiva de Moda 
oferece cursos de qualifi-
cação e capacitação, por 

meio dos Colégios Tecno-
lógicos (Cotecs). O intuito 
é preparar a comunidade 
local para ingressar no 
mercado de trabalho desta 
cadeia produtiva.

“Só temos a agradecer 
ao Governo de Goiás que 
nos presenteou com uma 
máquina, trazendo mais 
empregos para o nosso 
município”, disse a prefei-

ta de Jussara, Maria Idali 
da Silva, conhecida como 
Branca. Ela afirmou que a 
população da cidade, que 
já é um polo consolida-
do na indústria da moda, 
está animada. “São Paulo 
que nos aguarde!”, brin-
cou a prefeita.

A presidente da Associa-
ção Jussarense de Modas, 
Acessórios e Artesanatos 
(Ajuma) e da Cooperativa 
de Trabalho Jussarense de 
Modas, Acessórios e Ar-
tesanatos (Coojuma), Eliz 
Regina Boareti, entregou 
a Caiado uma camiseta 
confeccionada pelas cos-
tureiras do local. “Agrade-
ço de coração ao senhor, 
que acreditou na nossa 
região”, disse. Ela ressal-
tou que a máquina vai 
ser de suma importância 
não só para Jussara, mas 
também para as cidades 
vizinhas e adjacentes.
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Ronaldo Caiado entrega, em Jussara, máquina de 
corte de tecido a laser no valor de R$ 1,4 milhão

“É a qualidade do produto que está levando a confecção goiana 
a ser a melhor do Brasil”, afirma o governador ao entregar o 
equipamento. ao todo, 10 municípios goianos serão contemplados 
com máquina de corte de tecido a laser no valor de R$ 1,4 milhão
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Goiânia e Trindade vão receber serviços de 
saúde no Mutirão neste fim de semana

a Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES-
-GO) leva à popu-

lação consultórios e salas 
de exame e vacinação em 
todas as edições do Muti-
rão Governo de Goiás. Para 
os dias 14 e 15 de maio, 
próximos sábado e domin-
go, no Conjunto Vera Cruz, 
em Goiânia, na 5ª edição 
do evento, as equipes da 
Saúde prepararam 2 mil 
senhas para consultas, 
exames e outros tipos de 
atendimento.

O serviço de oftalmo-
logia oferecerá oito con-
sultórios, sendo seis na 
estrutura física e dois no 
ônibus da Fundação Banco 

de Olhos de Goiás (Fubog). 
Os exames oferecidos se-
rão de auto-refração e de 
tonometria. Além disso, 
exames de imagem, como 
ultrassonografia, ecocar-
diografia e eletrocardio-
grafia serão feitos nas ten-
das montadas na Avenida 
Argentina Monteiro.

Já nas Carretas da 
Prevenção, as mulheres 
poderão realizar exames 
de mamografia, colo ute-
rino e tomografia. Caso 
os exames indiquem a 
necessidade de algum 
procedimento, o pacien-
te já será regulado para 
acompanhamento médi-
co adequado.

A unidade móvel (ôni-
bus) do Hemocentro de 
Goiás estará no local para 
receber doações de san-
gue, tão vitais ao sistema 
hospitalar do Estado. “A 
Prefeitura de Goiânia será 

nossa parceira com alguns 
serviços, como a vacinação 
contra Covid e testagem 
de casos suspeitos de Co-
vid-19. Estamos melho-
rando os serviços a cada 
edição, compreendendo o 

papel da saúde na vida do 
cidadão”, explica o secretá-
rio Sandro Rodrigues.

Mais de 150 trabalha-
dores da saúde estarão 
mobilizados em cada dia 
do evento, entre médicos, 

biomédicos, enfermeiros e 
administrativos.  Nas edi-
ções mensais de novem-
bro a abril foram prestados 
quase 15 mil atendimen-
tos pela Saúde estadual 
durante os mutirões.

Exames oftalmológicos estão entre 
os serviços de saúde mais procurados 
durante os mutirões. Secretaria de 
Saúde preparou 2 mil senhas, para 
oito consultórios na próxima edição 
do evento, no Conjunto Vera Cruz
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Para a 5ª edição do evento, as equipes da Saúde prepararam 2 mil senhas para consultas, exames e outros tipos de atendimento serviços à população

aedes aegypti

Caiado participa do Dia D de Combate a dengue

O governador Ronaldo 
Caiado participou, nesta 
quinta-feira (12), em Goi-
ânia, do Dia D de Com-
bate ao Mosquito Aedes 
aegypti, juntamente com 
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. A campanha foi 
realizada no Parque da 
Lagoa, no Parque Indus-
trial João Braz. A ação, em 
parceria com a prefeitura 
da capital, tem o objetivo 
de diminuir a propagação 
do mosquito transmissor 
da dengue, chikungunya 
e zika e ainda orientar a 
população sobre formas 
de evitar o surgimento de 
novos criadouros. 

“Goiás, neste ano, teve 
um avanço proporcional 
maior do que os anos 
anteriores e, mais do que 
nunca, precisamos de for-
ça conjunta. Todos nós 
temos de assumir res-
ponsabilidades”, alertou 
Caiado. “Temos de estar 
de braços dados para su-
perarmos aquilo que não 
tem nos tranquilizado. 
Essa ação conjunta vai 
nos dar resultado posi-
tivo, mas contamos com 
a participação da popu-
lação”, frisou. “Ela tem de 
se engajar conosco para 
nos trazer informações 
sobre áreas de risco”, 
pontuou o governador.

Dados da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
apontam que Goiânia 
concentra o maior núme-

ro de casos de dengue 
notificados neste ano 
no Estado (37.913). Além 
disso, o município tem o 
maior número de mortes 
confirmadas pela doença 
em 2022. Em Goiás, dos 
34 óbitos em decorrência 
da dengue, nove ocorre-
ram na capital. “Nosso go-
verno tem se especializa-
do em combater inimigos 
invisíveis, mas que geram 
estragos grandes junto à 
população. Assim como 
o foi contra a corrupção, 

mau uso de dinheiro pú-
blico e a Covid-19, agora 
o será contra dengue”, 
afirmou o vice-governa-
dor, Lincoln Tejota.

“Estamos aqui de mãos 
dadas, todos juntos, para 
lutarmos contra a den-
gue, mas é importante 
que a sociedade tenha 
essa vontade de lutar”, 
alertou o prefeito Rogério 
Cruz, destacando a neces-
sidade de cuidados bási-
cos, como manutenção da 
limpeza de quintais e eli-

minação de focos de água 
parada. “Dengue é mobi-
lização social. Não é só 
ação pública, do governa-
dor ou do secretário, que 
vai resolver o problema. É 
todos trabalharem de for-
ma cooperada e acionar 
quem precisa”, pontuou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Sandro Rodrigues. 

Durante a mobilização, 
agentes de endemias, 
agentes comunitários e 
profissionais da SES re-
alizam visitas domicilia-

res aos moradores para 
conscientizá-los quanto 
aos cuidados para evitar 
a proliferação de doenças 
causadas pelo mosquito. 
Enquanto isso, uma equi-
pe do Corpo de Bombei-
ros utiliza drones para 
identificar criadouros 
do mosquito em locais 
de difícil acesso. “Nosso 
governo tem integrado 
ações de segurança, saú-
de e educação, para que a 
gente chegue no objetivo 
que é servir a população”, 
salientou comandante-
-geral do Corpo de Bom-
beiros, coronel Washing-
ton Vaz Júnior.

O Governo de Goiás pro-
move ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti 
em diversos municípios 
goianos desde meados de 
abril, quando o número de 
casos de dengue teve um 
avanço considerável em 
todo o Estado. Uma força-
-tarefa já foi realizada nos 
municípios de Valparaíso 
de Goiás e Luziânia, no En-
torno do Distrito Federal, e 
também em Piracanjuba, 
no Sul do Estado. 
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Governador Ronaldo Caiado durante o Dia D de Combate ao Aedes aegypti 

Força-tarefa realizada pelo Governo de 
Goiás, em parceria com a Prefeitura de 
Goiânia, visa diminuir o número de casos 
de infestação do mosquito transmissor 
da dengue, chikungunya e zika
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Novidade
Seguindo a tendência mundial de união de 

make com skincare, o Boticário acaba de 
lançar novos itens para make B. Hyaluronic. 

o Pó Compacto make B. Hyaluronic deixa 
a pele mais lisa e uniforme imediatamente, 

disfarçando as linhas de expressão e poros, já 
o Primer Líquido Facial make B. Hyaluronic, 

com textura leve e de rápida absorção, 
entrega ação preenchedora que reduz linhas 

e rugas, prolonga e potencializa a duração da 
maquiagem.

Festival iNFaNtil de 
teatro

Neste sábado e domingo, dias 14 e 15 de 
maio, chega a Vitória o Festival infantil 

de Teatro, com os musicais “a Rainha da 
Neve 2 – Uma aventura Congelante” e 

“encantados – o Show”. os ingressos estão 
à venda! a adaptação de um dos maiores 

sucessos da atualidade, a Rainha da Neve, do 
autor dinamarquês Hans Christian andersen 

é um grandioso musical cantado ao vivo 
por 18 atores/cantores e bailarinos que, em 

combinação com surpreendentes efeitos 
especiais como neve, fumaça, gelo seco, 

ilusionismo, pirotecnia, luzes e mais de 100 
figurinos deslumbrantes, que compõem uma 
mágica e única experiência em 4d para toda 

a família. a responsável por trazer essa mega 
produção à Vitória é a produtora Palavra & 
Som entretenimento, a mesma do sucesso 

a Bela e a Fera in Concert. No musical, de 
volta à infância de elsa e anna, as duas 

garotas descobrem a história do pai, quando 
ainda era príncipe de arendelle. ele conta às 

meninas a história de uma visita à floresta 
dos elementos, onde um acontecimento 

inesperado teria provocado a separação dos 
habitantes da cidade com os quatro elementos 

fundamentais: ar, fogo, terra e água. esta 
revelação ajuda elsa a compreender a origem 

de seus poderes. além das lindas princesas, 
o espetáculo traz de volta o divertido 

companheiro de aventuras olaf, o príncipe 
Kristoff e seu fiel amigo Sven.

FlamboyaNt iN coNcert 
recebe Jota Quest

o Flamboyant in Concert se prepara para 
protagonizar mais um show inédito. desta 

vez, o palco será comandado pela banda Jota 
Quest, com participação do cantor, compositor 

e guitarrista Sideral. Para deixar a noite 
ainda mais especial, mateus, da dupla Jorge e 
mateus, também participa da festa trazendo 

ao público um festival de ritmos. Um encontro 
que promete encantar o goianiense. Todos os 

ingressos para o show já estão esgotados.
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Divulgação

Divulgação Danilo Facchini

Divulgação
VIOLIVOZ -  No dia 20 
de maio, às 21h30, o Centro 
de Convenções da PUC-GO 
recebe a nova apresentação 
da dupla Geraldo Azevedo 
e Chico César com o show 
“VIOLIVOZ”, em Goiânia. 
o show, que aconteceria 
no dia 15 de abril precisou 
ser adiado devido a falta 
de voos adequados para o 
deslocamento dos artistas. 
as entradas que foram 
adquiridas para o último 
evento continuam válidas, 
sem a necessidade de 
troca para os assentos que 
continuarão os mesmos.

Ponta de Lança -  a 
nova campanha de Sprite, 
Sessão Chill, convida os 
jovens a desacelerar e curtir 
um momento de pausa com 
refrescância a partir desta sexta 
(13/05) com o lançamento de 
uma nova versão da música 
Ponta de Lança, do rapper 
Rincon Sapiência, e de um 
videoclipe exclusivo do artista. 
Rincon é o protagonista da 
campanha e apresenta seu 
hit com uma nova roupagem 
para seu público e para a cena 
musical nacional.

Inauguração -  a farmacêutica especialista em 
estética avançada Ludmila Garcez, inaugura no 
próximo sábado (14/05), às 09h30, sua nova clínica 
que leva seu nome, Ludmila Garcez Estética. Ela, que 
já está na área da estética desde 2016, irá apresentar 
um local completo para renovar a beleza, bem-estar 
e autoestima. o novo espaço fica localizado no Setor 
marista, na Rua 09, nº 1599, lojas 6 e 7.

Brunch com Decor - Em continuidade às comemorações 
de seus 70 anos de história, ou “bodas de vinho”, a Casa 
Goianita promove neste sábado (14/5), das 10 às 16h, na 
Goianita Casa Design, o “Brunch com Decor, Claudia (E) e a 
filha Débora Alvarenga recebem os convidados para o brunch.
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A 5ª edição do Mutirão Governo de Goiás atenderá 148 bairros da região Oeste da Capital e de Trindade nos próximos dias 14 e 15 de maio. 
A estrutura de atendimento será montada na Avenida Argentina Monteiro, no Conjunto Vera Cruz, bairro que fica às margens da GO-060, nas 
proximidades de Trindade.

O objetivo é realizar aproximadamente 130 mil atendimentos dentro da proposta de aproximar a estrutura do Governo do Estado do 
cidadão. O quantitativo é superior aos registros das edições anteriores. A programação inclui entrega de benefícios do Estado, emissão de 
documentos, consultas e exames médicos, oferta de vagas de emprego, atrações culturais, atividades de esporte e lazer, entre outros.

Promoção Social
Nesta edição, serão entregues 17,9 mil cartões do Bolsa Estudo a estudantes da rede estadual, com verba mensal de R$ 100. Ainda 2,4 mil mães 

cadastradas no Programa Mães de Goiás receberão benefício, que concede R$ 250 para custeio de itens básicos de alimentação e saúde para famí-
lias com crianças menores de seis anos.

ovg

Gracinha Caiado inicia a entrega de 
cobertores do Aquecendo Vidas 2022

Presidente de honra 
da Organização das 
Voluntárias de Goiás 

(OVG) e presidente do Gru-
po Técnico Social de Goiás, 
a primeira-dama Gracinha 
Caiado deu início à entre-
ga dos cobertores da Cam-
panha Aquecendo Vidas 
2022, nesta quarta-feira 
(11/5), na sede da OVG, em 
Goiânia. Na ocasião, repre-
sentantes de cinco prefei-
turas estiveram presentes 
para receber das mãos de 

Gracinha as primeiras re-
messas de cobertores: Qui-
rinópolis, Trindade, Anhan-
guera, Campos Verdes e 
Jaraguá. No total, foram 
adquiridas 70 mil peças, 
com recursos do Gover-
no de Goiás, somando um 
investimento de R$ 2,68 
milhões para a ação, que 
beneficiará moradores dos 
246 municípios goianos, 
entidades sociais e pesso-
as em situação de rua.

Realizada todos os 

anos, a Campanha Aque-
cendo Vidas já distribuiu 
mais de 130 mil cober-
tores desde 2019, além 
dos 70 mil adquiridos 
para este ano. As mais de 
200 mil peças compradas 
desde o início da gestão 
representam um investi-
mento de R$ 6,5 milhões 
pelo Governo do Estado.

“Com a Campanha 
Aquecendo Vidas, busca-
mos dar mais conforto e 
qualidade de vida a quem 
mais precisa, especial-
mente com a chegada da 
temporada de frio a Goi-
ás. Como eu digo sempre, 

nenhum goiano ficará de-
samparado. A determina-
ção do governador Ronal-
do Caiado é garantir que 
aquelas famílias que mais 
precisam tenham amparo 
e não sofram com o frio”, 
discursou Gracinha Caiado.

Um dos municípios 
a receber a primeira re-
messa de cobertores da 
Campanha Aquecendo Vi-
das 2022 foi Campos Ver-
des, de 5.500 habitantes. 
Ao todo, 80 peças foram 
destinadas, incialmente, 
à cidade. O prefeito Ha-
roldo Naves, presidente 
da Federação Goiana dos 

Municípios, participou do 
evento que marcou o iní-
cio da entrega dos dona-
tivos. Segundo ele, essa é 
uma ação de extrema im-
portância para toda a po-
pulação em vulnerabilida-
de social de Goiás. “Essa 
ação é muito necessária, 
porque ajuda muito a po-
pulação que precisa. No 
caso de Campos Verdes, 
temos muitas famílias ca-
rentes, especialmente na 
zona rural, que sofrem no 
frio, por morarem perto 
de rios e córregos. Com 
esses cobertores, eles 
estarão amparados pelo 

Governo de Goiás.”
Além dos cobertores, 

a OVG também arrecada 
agasalhos novos e usa-
dos (em bom estado de 
conservação) doados em 
parceria com empresas e 
instituições. Os donativos 
serão destinados a entida-
des sociais, famílias vulne-
ráveis, pessoas em situa-
ção de rua e refugiados.

De acordo com a direto-
ra-geral da OVG, Adryanna 
Melo Caiado, neste ano, as 
doações podem ser entre-
gues até o dia 25 de maio 
em nove pontos diferentes 
instalados em Goiânia. 

a campanha vai distribuir 70 mil 
donativos a todos os 246 municípios 
do estado. desde o início da atual 
gestão, o Governo de Goiás já 
adquiriu mais de 200 mil peças, com 
investimento de R$ 6,5 milhões. 
“Com a Campanha aquecendo 
Vidas, buscamos dar mais conforto 
e qualidade de vida a quem mais 
precisa, especialmente com a chegada 
da temporada de frio a Goiás. Como 
eu digo sempre, nenhum goiano ficará 
desamparado”, diz Gracinha Caiado
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Primeira remessa de cobertores da Campanha Aquecendo Vidas 2022 é entregue aos municípios goianos

tecnologia

Estado lança recadastramento digital da prova de vida

A partir de agora, o reca-
dastramento de servidores 
estaduais aposentados e 
inativos pode ser feito pela 
internet. A novidade foi lan-
çada nesta quinta-feira (12), 
no Auditório Mauro Borges, 
do Palácio Pedro Ludovi-
co Teixeira, em Goiânia, 
pelo governo estadual, por 
meio da Goiás Previdência 
(Goiasprev) e Secretaria de 

Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), em parceria 
com o governo federal, via 
plataforma gov.br.

“A importância está em 
dar conforto aos aposenta-
dos de Goiás. Desde o co-
meço, tivemos a maior res-
ponsabilidade com a área 
da previdência. Nada mais 
digno do que, após tantos 
anos no serviço público, 

vocês receberem respeito. 
Temos que zelar para que 
tenham cidadania”, disse o 
governador Ronaldo Caiado.

Goiás é o segundo Esta-
do brasileiro a ter o serviço 
por meio digital. A facilida-
de no envio das informa-
ções é mais um benefício 
oferecido aos segurados 
da previdência estadual, 
que não precisarão sair de 
suas residências para man-
ter seu cadastro em dia.

A prova de vida deve ser 

feita pelo Portal Expresso 
Goiás. “Humanizar o aten-
dimento é o ponto positivo 
principal desta parceria. A 
biometria avança e o cida-
dão pode avançar também, 
para não ficar naquele 
constrangimento de fila por 
horas”, afirmou o chefe do 
Executivo estadual.

O novo formato da pro-
va de vida obrigatória (Lei 
Complementar nº 161/2020 
e a Lei nº 20.946/2020) be-
neficiará mais de 55 mil 

aposentados, civis e inativos 
militares. Entre eles, aproxi-
madamente dois mil segu-
rados que residem fora do 
Estado ou do País.

“Isso é um grande avan-
ço para a gente. A Goiasprev 
tem reconhecimento esta-
dual e nacional. Esta par-
ceria é uma demonstração 
disso. Vamos continuar na 
sustentabilidade, buscan-
do entregar o melhor. Nos-
sa principal missão aqui é 
atender melhor aos apo-
sentados e pensionistas, 
civis e militares, de Goiás”, 
frisou o presidente da au-
tarquia, Gilvan Cândido.

A ferramenta para ca-
dastro das informações foi 
desenvolvida com a parti-
cipação das secretarias de 
Estado de Desenvolvimen-
to e Inovação (Sedi); Admi-
nistração (Sead); Geral da 
Governadoria (SGG) e da 

Casa Civil, junto ao Minis-
tério da Economia. A tecno-
logia usa a biometria facial 
de acordo com o banco de 
dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

“O governo digital é 
mais sobre pessoas do que 
sobre tecnologias. Goiás 
entendeu isso e é parceiro 
para aplicá-las sem custos. 
O cidadão não quer ter sua 
cidadania restrita ao horá-
rio comercial ou ao banco 
físico. Ele já exerce uma 
série de atividades junto 
ao setor privado sem bar-
reiras e exige isso no setor 
público. O Governo de Goi-
ás tem mostrado que está 
antenado nesta realidade”, 
explicou o secretário de Go-
verno Digital do Ministério 
da Economia do governo 
federal, Fernando Coelho 
Mitkiewicz, que fez elogios 
à Plataforma Expresso.
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A prova de vida deve ser feita pelo Portal Expresso Goiás

Goiás é o segundo estado brasileiro a ter 
o serviço por meio digital. Ferramenta 
beneficiará mais de 55 mil aposentados e 
inativos, que poderão atualizar os dados 
pela internet. Goiás é o segundo estado 
brasileiro a ter o serviço por meio digital
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRaNCo 
2014 ComPLeTo 4 PoR-
TaS ÚNiCo doNo aCeiTo 
TRoCa e FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTaS BRaNCo 2014 
C/ aR+dH ÚNiCo doNo aCeiTo 
TRoCaS e FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRmeLHa 2014 GaRaN-
Tia de FÁBRiCa ÚNiCo doNo 2.0 
FLeX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 aU-
TomÁTiCo PNeUS NoVoS aCei-
To TRoCa e FiNaNCio WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s a p p.  ma i s  i n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  a n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou Whatsapp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRaTa 2010 Com-
PLeTa aCeiTo TRoCa e FiNaNCio 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRaTa 
2008 CaBiNe dUPLa aCeiTo 
TRoCa e FiNaNCio WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRmeLHo 
2003 ComPLeTo 2 PoR-
TaS 1.0 SoLeiL R$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: ana Paula Pimentel.
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Dirigente crê em legado positivo 
da Surdolimpíada no Brasil

A 24ª edição da Sur-
dolimpíada chega 
ao fim neste domin-

go (15), após duas sema-
nas de disputas em Caxias 
do Sul (RS), envolvendo 
mais de 2,3 mil atletas 
com perda auditiva de ao 
menos 55 decibéis no me-
lhor ouvido. Realizado des-
de 1924, o segundo mul-
tievento esportivo mais 
antigo do mundo, atrás 
somente da Olimpíada, 
ocorre pela primeira vez na 
América do Sul. Com 199 
competidores, o Brasil tem 
a maior das 71 delegações 
na Serra Gaúcha.

Apesar de as modali-
dades terem adaptações, 
como sinais luminosos nas 
piscinas (para dar as larga-
das) ou bandeiras indicando 
marcações no futebol, as 
disputas entre surdos não 
integram os Jogos Paralím-
picos, que são mais recentes 
(surgiram em 1960). Uma 
junção entre as entidades 
responsáveis pelos movi-
mentos já foi proposta, mas 
não avançou. O aumento 
significativo no total de 
competidores na Paralim-

píada (que só conseguiria 
ser equilibrado se alguns 
esportes fossem retirados) 
e a necessidade de um nú-
mero razoável de intérpre-
tes de libras, para diminuir 
barreiras de comunicação 
entre atletas com e sem 
deficiência auditiva, estão 
entre os entraves.

Curiosamente, os co-
mitês internacionais são, 
atualmente, presididos por 
brasileiros. O paralímpico 
(IPC, na sigla em inglês) 
tem o carioca Andrew Par-
sons à frente, enquanto o 
de surdos (ICSD, na sigla em 
inglês) é comandado pelo 
gaúcho Gustavo Perazzolo. 
Há países onde as entida-
des nacionais são integra-
das, como na Ucrânia, líder 
do quadro de medalhas 
em Caxias do Sul. Em ou-
tros, caso do Brasil, órgãos 
diferentes gerem os movi-
mentos paralímpico (CPB) 
e de surdos (CBDS).

“Não há como precisar 
em números exatos, mas 
aproximadamente 5% da 
população brasileira é surda 
e apenas uma minoria par-
ticipa de eventos esportivos, 

em função da falta de in-
centivo e políticas públicas 
para fomentar o esporte 
surdo no país”, afirmou Pe-
razzolo, à Agência Brasil.

A batalha por mais visi-
bilidade e investimento aju-
da a entender a diferença 
no histórico brasileiro nos 
eventos. Na Paralimpíada, 
o Brasil está no top-10 do 
quadro de medalhas há 
quatro edições. Na Surdo-
limpíada, as campanhas de 
destaque são recentes. O 
primeiro ouro só veio em 
2017, na cidade turca de Sa-
msun, com o nadador pau-
lista Guilherme Maia. Ele, 

aliás, é responsável por sete 
dos 12 pódios do país desde 
a estreia, nos Jogos de Sofia 
(Bulgária), em 1993.

Presente em sete Surdo-
limpíadas (verão e inverno), 
seja como atleta ou mem-
bro da organização, o pre-
sidente do ICSD conversou 
com a Agência Brasil, por 
e-mail, sobre os desafios 
para realização do evento 
(que, aliás, acontece na terra 
natal do dirigente) em meio 
à tensão militar envolvendo 
Rússia e Ucrânia, o legado 
esperado para o movimento 
desportivo surdo e o balan-
ço da participação brasileira 

nos Jogos. Até esta quinta-
-feira (12), o Brasil foi ao pó-
dio quatro vezes em Caxias 
do Sul, com quatro bronzes: 
dois com Maia, na natação 
(100 e 200 metros livre), e 
dois no judô, com Rômulo 
Crispim (categoria até 66 
quilos) e Alexandre Fernan-
des (até 90 quilos).

“Em função de pande-
mia e do conflito entre na-
ções, tivemos uma redução 
considerável de delegações 
importantes. Mesmo assim, 
o nível técnico se mantém 
alto, visto que já tivemos 
quebra de recordes em di-
versas modalidades nesta 

edição. O público abraçou 
a competição e diversas 
arenas estão lotadas para 
assistir os jogos. As esco-
las também tem levado as 
crianças para assistir. Tem 
sido uma experiência in-
crível. Tenho certeza que 
Caxias do Sul deixará uma 
lembrança positiva para to-
dos que aqui estão”.

Desempenho 
do Brasil 

“Até agora, o desempe-
nho é positivo. O Brasil tem 
aqui sua maior delegação 
na história dos jogos. Cer-
tamente, o desempenho 
de nossos medalhistas 
surdolímpicos servirá de 
incentivo para que a co-
munidade se envolva mais 
no esporte para surdos”.

Futuro
“A próxima competição 

organizada pela ICSD será 
a Surdolimpíada de Inverno, 
na Áustria, em 2023. A Sur-
dolimpíada de Verão, que 
estamos realizando aqui, 
terá sua próxima edição em 
2025, em Tóquio [Japão]. 
Não temos confirmações 
ainda, mas com o sucesso 
do evento aqui, certamente 
o Brasil ficará no radar para 
sediar novas competições”.

Presidente de comitê internacional 
vê país no radar de novos eventos
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“Não há como precisar em números exatos, mas aproximadamente 5% da população brasileira é surda”, afirmou Perazzolo
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