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Dados do IBGE apontam índice de 8,9% no primeiro trimestre de 2022, 
em igual período de 2021, a taxa de desemprego estava em 13,9%. 

População desocupada passou de 505 mil pessoas para 343 mil

política  |  3

Goiás tem a sétima menor 
taxa de desemPreGo do País

An
to

ni
o 

Au
gu

st
o/

As
co

m
/T

SE

Di
vu

lg
aç

ão



2 segunda-feira, 16 de maio de 2022política

Modificações
Rassi informa que as 
inovações trazidas pelo 
Alego Digital facilita-
rão a vida de servido-
res e de visitantes. Aos 
primeiros, os benefícios 
envolvem, por exem-
plo, pedidos de gozo ou 
transferência de férias, 
dentre outras demandas. 

“Antes, para atender a 
essas necessidades, você 
tinha que ir à seção de 
Serviço de Atendimento 
ao Servidor (SAS), preen-
cher um formulário, co-
lher a assinatura do seu 
chefe e, depois, proto-
colar o pedido na seção 
de Protocolo. Ali, gerava-
-se um arquivo, que era 

devolvido para a seção 
Serviço de Atendimento 
ao Servidor. Só a partir 
de então que era dado 
início aos devidos enca-
minhamentos”, relata. 

O coordenador do pro-
grama explica que, agora, 
pedidos similares pode-
rão ser feitos diretamen-
te do ícone na intranet, 
chamado Alego Digital 
Servidor. “Ali, você terá 
acesso a todo esse rol de 
ações e documentos, que 
poderão ser preenchi-
dos quase que de forma 
automática. Dali, o do-
cumento já segue para o 
departamento de desti-
no específico, recebendo, 

mais rapidamente, o de-
vido encaminhamento”.

O público externo 
também ganha com a 
implantação de novo 
portal. A grande conquis-
ta é o aumento da trans-
parência dada às ações 
parlamentares. Mais fa-
cilidade nas consultas 
a processos legislativos 
e no acompanhamen-
to do andamento deles, 
em tempo real. E, ain-
da: mais facilidade para 
encontrar relatórios das 
atividades desenvolvi-
das por cada parlamen-
tar; assim como das ver-
bas por eles recebidas e 
repassadas; e também 

a relação dos municí-
pios mais atendidos, 
são alguns exemplos 
citados por Rassi. 

“Quem tiver interes-
se em informações de 
cunho administrativo 
também poderá acessar 
dados referentes a esse 
tema, de forma remo-
ta. O Opine Cidadão e a 
pauta prévia da Ordem 
do Dia também estão 
em processo de migra-
ção para o Alego Digi-
tal”, complementa. 

Rassi destaca, por 
fim, que as adaptações 
exigidas durante a im-
plantação do programa 
envolvem não apenas 

a transformação de um 
sistema meramente 
eletrônico. “Envolve, so-
bretudo, uma maior in-
tegração de dados. Por 
isso, é um projeto que 
reúne esforços de vários 
setores, inclusive das  
diretorias de Tecnolo-
gia da Informação e de 
Comunicação, que tem 
nos ajudado bastante. E 
o mais bacana de todo 
esse movimento é que 
as pessoas estão sen-
tindo mesmo a neces-
sidade de se ajudarem, 
mutuamente, para que o 
projeto possa avançar”.  

Além desse clima de 
cooperação gerado na 

Casa, Rassi enumera ou-
tros três pontos positivos 
da iniciativa. O primeiro 
diz respeito à economia 
e à sustentabilidade que 
serão geradas ao longo 
do processo. O segundo, 
ao impacto a ser gerado 
na vida dos cidadãos, em 
razão da celeridade nos 
trâmites processuais. E 
por fim, o impacto na 
cultura organizacional, 
a partir da mudança de 
hábitos fortemente ar-
raigados. “Esse último 
talvez seja o aspecto 
mais difícil de todo o 
processo e, por isso, vai 
ser gradual. Vamos sen-
tindo aos poucos”, avalia. 

inovação

Buscando mais inovação e eficiência, 
a Assembleia agora é 100% digital

Reafirmando o seu 
compromisso com a 
inovação e a eficiên-

cia na prestação de servi-
ços ao público que atende, 
tanto interna quanto ex-
ternamente, o Parlamento 
goiano lança, nesta segun-
da-feira, 16, o Alego Digital. 
Idealizado pela Mesa Dire-
tora da Casa, comandada 
pelo presidente, deputado 
Lissauer Vieira (PSD), em 
parceria com a Diretoria 
Parlamentar, o programa 
conta com esforços de 
vários departamentos. O 
objetivo é eliminar, por 
completo, o uso do pa-
pel nas dependências da 
nova sede. O trabalho de-
verá conferir ainda mais 
modernidade e celerida-
de aos processos admi-
nistrativos e legislativos, 
que se encontram, atual-
mente, em tramitação na 
Assembleia.  

Para que o Alego Digi-
tal possa entrar em cena, 
sairá do ar, na próxima 
semana, o Sistema de Ge-
renciamento de Processos 
e Documentos (SGPD), o 
qual a Assembleia utilizou 
por anos. Com isso, todos 
os arquivos físicos, que se 
encontram, atualmente, 
impressos em papel, terão 
seus trâmites repassados 
para o novo sistema, onde 
seguirão até a sua com-
pleta conclusão e arquiva-
mento. Os processos que 
tiveram a sua tramitação 
iniciada após o lançamen-
to, já entrarão no novo for-
mato, inteiramente digital. 

Para a correta implan-
tação do programa, trei-
namentos específicos e 
setorizados estão sendo 
oferecidos. Os setores 
que trabalham mais dire-
tamente com os dados do 
antigo SGPD estão sendo 

os primeiros beneficia-
dos. Além disso, peças 
educativas multimídias, 
como vídeos instrutivos, 
também estão sendo 
elaboradas para ampla 
divulgação. Uma equipe 
especializada será igual-
mente disponibilizada. 

O assessor técnico da 
presidência e coordenador 
do programa, Leonardo 
Rassi, comemora o lança-
mento da iniciativa, sobre 
a qual diz vir se debru-
çando há quatro meses. 
“É uma virada digital com-
pleta. Uma mudança de 
paradigma. A perspectiva 
é chegar, até o fim do mês, 
com um Parlamento 100% 
digital”, sublinha. 

Embora otimista, Rassi 
reconhece que a mudan-
ça implica em desafios. 
“Só está começando. Mui-
tos ajustes ainda serão 
necessários”, frisa, e pede 

que os servidores tenham 
paciência. “É um proces-
so que exige tempo para 
adaptação. Em pouco 
tempo vocês verão que 
esse projeto vai transfor-
mar, para melhor, a nossa 
forma de trabalhar”.

O Alego Digital pode-
rá ser acessado, a partir 
desta segunda-feira, 16, 
por meio de ícone a ser 
disponibilizado, de for-
ma permanente, no por-
tal da Alego. 

Pilares
Leonardo Rassi detalha 

os quatro pilares que fun-
damentam a iniciativa. Ele 
explica que o primeiro é 
o processo eletrônico, que 
envolve a subdivisão dos 
documentos em arquivos 
de cunho administrativo e 
legislativo. 

O segundo pilar é a 
digitalização. “Ele envol-

ve transformar a massa 
documental do acervo 
físico da Alego em arqui-
vos digitais, que podem 
ser facilmente acessados, 
mediante ferramentas de 
pesquisa e busca”, com-
plementa Rassi. Ele es-
clarece, ainda, que essa 
etapa será toda realiza-
da conforme parâmetros, 
medidos em tabelas es-
pecíficas, de temporali-
dade, descarte, tipos de 
processo, etc. “O trabalho 
já vai contar, inclusive, 
com o serviço de dois ar-
quivistas recém-empos-
sados”, arremata. 

Já o terceiro pilar é re-
lativo à consolidação le-
gislativa. “Ele envolve a 
organização de todo o ar-
cabouço legislativo desse 
Poder e a sua consequente 
disponibilização em local 
de mais fácil acesso. Isso 
inclui documentos como 

resoluções, atos da Mesa 
Diretora, decretos, porta-
rias, memorando, dentre 
outros”, detalha o coorde-
nador da iniciativa.

O quarto e último pilar 
é o mapeamento de pro-
cessos, que envolve a oti-
mização do fluxo de vários 
documentos em tramita-
ção na Alego. Rassi cita, 
como exemplo, o fluxo de 
diárias. “Você pede uma 
diária. Ela é encaminhada 
para a autorização do seu 
chefe. Depois ela vai para 
o secretário-geral da Presi-
dência e de lá segue para o 
setor financeiro. Todo esse 
trâmite, que envolve uma 
ampla gama de processos, 
é que será mapeado. Inclu-
sive, para evitar que esse 
processo acabe tendo que 
ir e voltar várias vezes 
para um mesmo departa-
mento, o que quase sem-
pre ocorre”, pondera.

Para que o projeto alego digital 
possa entrar em cena, sairá do ar, 
na próxima semana, o sistema de 
gerenciamento de processos que 
o Parlamento goiano utilizou por 
anos. Com a iniciativa colocada em 
prática, o uso do papel dará lugar 
a uma operacionalização feita de 
forma 100% virtual. o trabalho vai 
conferir ainda mais modernidade 
e celeridade aos procedimentos 
administrativos e legislativos
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A iniciativa é da Mesa Diretora da Assembleia, presidida pelo deputado Lissauer Vieira, e será lançada nesta segunda-feira, 16
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Goiás tem a sétima menor 
taxa de desemprego do país

Goiás registrou taxa 
de desemprego de 
8,9% no primeiro tri-

mestre de 2022. Os dados 
foram divulgados nesta 
sexta-feira (13/5) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
e colocam o Estado com 
a sétima menor taxa de 
desemprego do Brasil. Na 
comparação dos três pri-
meiros meses do ano com 
igual período de 2021 
(13,9%), houve queda de 
quatro pontos percentu-
ais, o que corresponde a 
um recuo de 36%.

Os indicadores do pri-
meiro trimestre de 2022 
mostram cenário de es-
tabilidade em relação ao 
último trimestre de 2021, 
quando o Estado alcançou 
taxa de 8,7%. De acordo 
com o IBGE, a população 
desocupada no Estado, 
em números absolutos, foi 

estimada em 343 mil pes-
soas. Na comparação com 
o mesmo trimestre do ano 
anterior (505 mil pessoas), 
houve redução de 162 mil 
pessoas desocupadas.

Já a taxa de desem-
prego no Brasil ficou em 
11,1% no 1° trimestre 
deste ano, mesmo per-
centual registrado no 4º 
trimestre de 2021 e que-
da de 3,8 pontos percen-
tuais em relação ao mes-
mo trimestre de 2021, 
quando atingiu 14,9%. 
Com esses números, o 
país tem 11,9 milhões de 
pessoas sem emprego.

O titular da Secretaria 
de Estado da Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
Joel Sant’Anna disse que 
os números sobre de-
semprego, medidos pelo 
IBGE, guardam simetria 
com os indicadores do 
Caged (Cadastro Geral de 

Empregados e Desem-
pregados), que mostram 
avanço nos empregos 
com carteira assinada.

“Por um lado, temos 
crescimento dos empre-
gos formais, com carteira 
assinada. Por outro temos 
queda nos indicadores de 
desemprego. Nada disso é 
fruto do acaso. Temos em 
Goiás ajuste nos gastos, 
investimentos em áreas 
essenciais, equilíbrio das 
contas públicas, bem como 
reestruturação do Estado”, 

pontuou o secretário.
Também de acordo 

com o IBGE, Goiás con-
tava com 3,9 milhões de 
pessoas trabalhando no 
primeiro trimestre deste 
ano, o que representa in-
cremento de 2,1% (79 mil 
pessoas) em relação ao 
trimestre anterior. Por ou-
tro lado, a taxa de infor-
malidade passou de 41%, 
no quarto trimestre de 
2021, para 39,8% no pri-
meiro trimestre de 2022, 
queda de 14 mil pessoas, 

mas dentro da margem 
de estabilidade.

O número de traba-
lhadores do setor priva-
do com carteira assinada 
apresentou variação posi-
tiva no primeiro trimestre 
deste ano em Goiás, sain-
do de 1,2 milhão para 1,3 
milhão, variação de 4,9%. 
Conforme o IBGE, os em-
pregados do setor privado 
sem carteira assinada che-
gam a 506 mil; os traba-
lhadores domésticos com 
carteira são 77 mil e os 

sem carteira, 185 mil.
No primeiro trimestre 

de 2022, a pesquisa es-
timou que o rendimento 
médio real dos trabalha-
dores em Goiás foi de R$ 
2.477, o que representa 
estabilidade em relação 
ao quarto trimestre do 
ano passado (R$ 2.466) 
e em relação ao primei-
ro trimestre de 2021 (R$ 
2.538). Há três anos, no 
primeiro trimestre de 
2019, o rendimento mé-
dio era de R$ 2.625.

dados do iBGe apontam índice de 
8,9% no primeiro trimestre de 2022, 
em igual período de 2021, a taxa 
de desemprego estava em 13,9%. 
População desocupada passou de 505 
mil pessoas para 343 mil
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Os indicadores do primeiro trimestre de 2022 mostram cenário de estabilidade em relação ao último trimestre de 2021, quando alcançou taxa de 8,7%

em Bela Vista

Caiado diz apostar na ciência para expansão do setor de leite

O governador Ronaldo Caia-
do participou, neste sábado 
(14/5), de um encontro com 
produtores de leite na Es-
tância Tamburil, em Bela 
Vista de Goiás, que fica a 45 
quilômetros de Goiânia. Re-
alizado na propriedade refe-
rência em aperfeiçoamento 
genético de gado leiteiro, o 
evento promoveu o deba-
te sobre a exportação da 
tecnologia empregada no 
local e o desenvolvimento 
do setor em Goiás.

“Sou homem que acre-
dita na ciência”, pontuou o 
governador ao frisar que o 
mundo precisa de produ-
tores rurais que intensifi-
quem pesquisas voltadas 
para a agropecuária. Se-
gundo ele, o avanço tecno-
lógico tem como resultado 
produtos de ponta, além 
da capacidade de aquecer 
o mercado, gerando em-
prego e renda. Citou, como 
exemplo, o leite produzido 
na Estância, livre de lacto-

se. “É de qualidade e tem 
condição de não produzir 
nenhum processo inflama-
tório a quem consome.”

A Tamburil possui um 
dos planteis das raças de 
gado Gir leiteiro e Girolando 
mais premiados do Brasil. 

Durante o evento, o ideali-
zador da Estância, Amarildo 
Pires, e seu filho e adminis-
trador da propriedade, Bru-
no Pires, apresentaram as 
instalações da propriedade 
e a tecnologia desenvolvida 
para a criação e melhora-

mento de gado leiteiro.
Atualmente, a fazenda 

localizada em Bela Vista de 
Goiás produz 10 vezes a mé-
dia nacional de leite. “Temos 
1,5 mil animais, rompemos 
fronteiras e hoje estamos 
colocando nossa genética 
para o Brasil todo e expor-
tando para outros países”, 
relatou Amarildo Gonçalves. 
O empresário relacionou 
o sucesso dos negócios ao 
fato de empreender em Goi-
ás. “O governador mudou a 
história do Estado. Hoje, rei-
na a paz”, disse, referindo-se 
à queda dos índices de vio-
lência na zona rural e outras 
ações de governo voltadas 
para o produtor rural.

O secretário de Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tiago Mendonça, 
elencou outras ações do Es-
tado em prol do setor: “En-

tramos com infraestrutura 
necessária, como melhoria 
das rodovias e entrega de 
maquinário para as prefei-
turas arrumarem estradas 
vicinais, o que melhora o 
escoamento. Na parte de 
crédito, melhoramos os li-
mites do FCO [Fundo Cons-
titucional de Financiamento 
do Centro-Oeste]”.

O embaixador da Espa-
nha, Fernando Garcia Casas, 
afirmou sentir apreço por 
Goiás, especialmente pela 
sua capacidade cultural e 
econômica. “O que estão fa-
zendo aqui é gerar empre-
go, renda, alimento e paz”, 
pontuou. Já o embaixador 
da Guatemala, Arturo Ro-
mero Duarte Ortiz, comen-
tou que “mãos inteligentes 
podem gerar oportunidade 
para todos”, uma referência 
ao agronegócio goiano.
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Governador Ronaldo Caiado e produtores de leite falam sobre 
estratégias de avanço para o setor, em Bela Vista de Goiás

encontro realizado na estância Tamburil, 
propriedade referência em melhoramento 
genético, evento reuniu produtores, 
empresários e embaixadores interessados na 
exportação da tecnologia empregada no local 
e o desenvolvimento do setor em Goiás
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Mutirão leva serviços, benefícios 
e saúde à região Oeste de Goiânia

com média de 130 
mil atendimentos em 
dois dias, a 5ª edi-

ção do Mutirão Governo 
de Goiás na região Oeste 
de Goiânia, com grande 
participação do público, 
de criança a idoso. São 
ofertadas 1,5 mil vagas de 
emprego e cursos, consul-
tas médicas e veterinárias, 
emissão de documentos, 
além de uma programação 
cultural e esportiva, tudo 
de forma gratuita.

A estrutura está mon-
tada na Avenida Argenti-

na Monteiro, no Conjunto 
Vera Cruz, bairro que fica 
às margens da GO-060 e 
quase divisa com Trindade. 
Ana Clara de Jesus, de 29 
anos, foi uma das 2,4 mil 
contempladas com o car-
tão do Mães de Goiás du-
rante o evento. “Hoje está 
tudo muito caro, então 
vai me ajudar a comprar 
as coisas para meu filho 
que crio sozinha”, disse 
sobre o benefício de R$ 
250 mensais, destinado ao 
custeio de itens básicos de 
alimentação e saúde para 

famílias com crianças me-
nores de seis anos.

Moradora de Trinda-
de, a dona de casa Mar-
cilene Antonelli Pimenta 
Cardoso, de 48 anos, fez 
um check-up de saúde no 
mutirão. Logo pela manhã, 
passou por um exame of-
talmológico e, na sequên-
cia, buscou a mamografia. 
“Achei maravilhoso o aten-

dimento”, relatou. Sobre 
a prevenção ao câncer de 
mama, disse que veio em 
boa hora: “Não estava es-
perando [que tivesse esse 
serviço disponível]. Mas eu 
tinha de fazer com urgên-
cia, então foi muito bom 
ter vindo”, comentou.

“A função de um gestor 
é realmente essa: fazer 
entregas, cuidar das pes-

soas. E o Mutirão Governo 
de Goiás, em parceria com 
a Prefeitura de Goiânia, 
representa a certeza de 
que todos esses atendi-
mentos chegarão de for-
ma mais agilizada a quem 
tanto precisa”, destacou 
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. Acompanhada de 
secretários de Estado, ela 
representou o governador 
Ronaldo Caiado no evento, 
ocasião em que conversou 
com a comunidade e confe-
riu a prestação de serviços.

Quem usufruiu simul-
taneamente de serviços 
da prefeitura e do governo 
foi a confeiteira Daniela de 
Sousa Moura, de 27 anos. 
No mutirão, ela solicitou 
vaga para seu filho na rede 
municipal de ensino e ainda 
recebeu a Bolsa Qualifica-
ção, voltada a pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica que parti-
cipam de cursos profissio-
nalizantes ofertados pelos 
Colégios Tecnológicos do 
Estado. O benefício, disse, 
vai aperfeiçoar seu próprio 
negócio e melhorar a renda 
da família. Como Daniela, 
outras 344 pessoas que se 
encaixam nos pré-requisi-
tos receberam a bolsa ou 
o Crédito Social, que pode 
chegar a R$ 5 mil.

moradores da capital e de Trindade 
comparecem em peso ao evento, 
e aprovam estrutura montada no 
Conjunto Vera Cruz. Foram ofertadas 
1,5 mil vagas de emprego e cursos, 
consultas médicas e veterinárias, 
emissão de documentos, além de 
uma programação cultural e esportiva
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Mutirão Governo de Goiás teve serviços gratuitos a moradores de 148 bairros de Goiânia e Trindade

5 graus na capital

Alugar roupas de inverno é opção 
diante da frente fria desta semana
Goiânia é uma cidade que 
costuma registrar tempera-
turas elevadas em muitos 
meses do ano, por isso os 
goianienses podem não es-
tar totalmente preparados 
para a frente fria que che-
gará à capital do estado na 
próxima semana. Os termô-
metros poderão marcar até 
5ºC, segundo o Centro de 
Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas do Esta-
do de Goiás (Cimehgo).

No entanto, comprar 
roupas de inverno para en-
frentar temperaturas muito 
baixas pode se mostrar uma 
estratégia a ser reavaliada, 
considerando que o frio in-
tenso não deve durar muito 
tempo em terras goianas. 
Uma alternativa é alugar 
roupas de inverno por um 
determinado período, de 
acordo com a necessidade. 
Isso pode ser feito no Anti-
quário Brechó Goiano, onde 
são encontrados casacos, 
sobretudos e cachecóis, 

além de bolsas.
A locação de peças de in-

verno é também uma opção 
para quem vai viajar para 
lugares mais frios, como é 
o caso da América do Norte, 
da Europa, da Ásia e do sul 
da América do Sul em cer-
tos períodos do ano. O pro-
prietário da loja, Wanderlei 
Marques, aponta benefícios 
que os consumidores têm 
com a locação desses tipos 
de itens.

“Quem aluga roupas de 
inverno pode pagar um pre-
ço mais baixo e não precisa 
ocupar espaço no armário 
para guardar as peças no 
restante do ano. Além disso, 
a pessoa pode alugar mo-
delos diferentes em outras 
ocasiões, sem precisar re-
petir as peças”, destaca. Há 
mais de dez anos, o estabe-
lecimento oferece roupas 
de inverno que podem ser 
utilizadas tanto para pas-
seio quanto para trabalho.

São peças de vários ma-

teriais, como sobretudos de 
algodão e de linho, casacos 
em couro legítimo e em 
couro sintético e cachecóis 
de pele sintética e de al-
godão. Já entre as bolsas, 
existem opções em couro, 
acrílico e algodão, além de 
outros tecidos. Os itens são 
importados, vindos de pa-
íses como Estados Unidos, 
Espanha e Portugal.

Outros usos
As finalidades do aluguel 

de roupas de inverno vão 
além do uso por pessoas se 
protegendo das frentes frias 
que Goiânia recebe ou em 
viagem para locais que re-
gistram temperaturas mais 
baixas. Esses tipos de peças 
também costumam ser re-
quisitados para ensaios fo-
tográficos pessoais ou para 
divulgação na mídia, por 
exemplo. Inclusive, vários 
desses ensaios ocorrem no 
próprio Antiquário Brechó 
Goiano, aproveitando o es-

paço repleto de antiguida-
des como cenário.

As roupas de inverno do 
estabelecimento também 
estão presentes em eventos 
de moda. Em março deste 
ano, por exemplo, 60 ca-
sacos e sobretudos da loja 
puderam ser conferidos 
no desfile do Goiás Marca 
Moda, evento promovido 
pelo Goiás Fashion Week, 
um dos mais relevantes 
dessa área no Centro-Oeste. 
As peças foram empresta-
das para o desfile por meio 
de uma parceria.

Vantagens
Além dos diversos usos 

e dos benefícios menciona-
dos por Wanderlei Marques, 
o estabelecimento tem ou-
tras vantagens para a loca-
ção de roupas de inverno. As 
peças podem ser alugadas 
pelo tempo que o cliente 
desejar e não há a determi-
nação de uma quantidade 
mínima para que seja feita a 

locação. Ou seja, o consumi-
dor pode alugar vários itens 
de uma vez só ou apenas 
um.

Assim como é feito o 
aluguel, o estabelecimento 
também compra e vende 
roupas de inverno. As con-
dições de pagamento tam-
bém são vantajosas, sendo 
que o valor pode ser divi-
dido em até três vezes sem 
juros no cartão de crédito. 
Já no pagamento à vista 
(dinheiro, cartão de débito 
ou PIX), os clientes recebem 
descontos, que variam de 
acordo com cada peça. As 
condições de pagamento 

são as mesmas tanto para a 
locação quanto para a ven-
da das peças.

O Antiquário Brechó 
Goiano fica na Rua 3 nº 13, 
no Setor Central, em Goi-
ânia, em frente à Praça Dr. 
Borges dos Santos Dias, e o 
funcionamento acontece de 
segunda a sexta-feira, das 
09 às 17 horas, e aos sába-
dos, das 09 às 13 horas. Os 
interessados podem entrar 
em contato pelos telefo-
nes (62) 98194-4472 e (62) 
99173-3031, que também 
atendem pelo WhatsApp, e 
pelo perfil @antiquariobre-
chogoiano no Instagram.
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A opção é alugar roupas de inverno, tendo vantagens 
como custo menor e possibilidade de variar as peças

alternativa tem vantagens como custo menor e possibilidade de variar as peças, que também podem ser alugadas para viagens
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58 anos de 
Fujioka 

o Grupo Fujioka está fazendo 
aniversário de 58 anos e mantém 

o seu compromisso em levar 
produtos de tecnologia à vida das 

pessoas. o negócio, que nasceu 
como uma empresa familiar e a 
partir da fotografia, é hoje uma 

referência nacional no segmento 
de distribuição de produtos de 

tecnologia.
além da distribuição, o grupo 

conta com 50 lojas de varejo 
distribuídas por todo o estado de 
Goiás e distrito Federal. o grupo 

possui também dois e-commerce, 
um voltado para o varejo e um 

voltado para empresários e lojistas 
que podem comprar mais barato 
usando o seu CNPJ, o que torna a 
empresa mais completa e atenta 

às necessidades dos seus clientes. 

icMs 2022
a contadora magna de Jesus da 
Silva Ferreira irá ministrar curso 

presencial de atualização do 
iCmS (imposto sobre Circulação 
de mercadorias e Prestação de 

Serviços), no dia 17 de maio, 
das 8h às 17h. O evento será 

realizado no auditório do Sescon 
Goiás, localizado na rua 107, 

Nº23, Setor Sul, em Goiânia. as 
inscrições podem ser feitas no site 

sescongoias.org.br.

300 Mil 
seguidores

A Texas Center chegou a 300 mil 
seguidores no instagram. Com 

características em roupas Western 
e Urbana, a loja  alcançou a marca 

na última semana.
Para comemorar esse momento 

a Texas Center faz no próximo dia 
20/05, dez sorteios de R$300,00. 

Quem desejar concorrer ao 
prêmio   basta entrar no link www.

texascenter.com.br/300 e fazer o 
cadastro.

entre no instagram da loja @
texascenter e assista ao vídeo 
que fizeram em comemoração 
à conquista. eles criaram uma 
versão divertida do filme 300 

de esparta tendo como atores 
os próprios vendedores todos 

caracterizados.

1

2
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Caio Girardi

Dayse Luan Divulgação 

Divulgação

Grandes 
emoções - 
artista que dispensa 
apresentações, o 
ídolo da canção 
latino-americana 
se apresenta em 
Goiânia, no dia 17 de 
setembro (sexta-
feira), às 20h30, no 
Ginásio internacional 
Goiânia arena (av. 
Fued José Sebba 
– Jardim Goiás, 
Goiânia). Vendas 
aberta.

Historias - a 
empresária do 
setor de agentes de 
turismo e eventos 
Gilce Reis marcou 
presença no mega 
show Histórias e 
pousou ao lado 
dos amigos Lucas 
Guimarães,  marcos 
Freitas no último 
dia 07 de maio 
no estádio Serra 
dourada. 

Homenagem - o diretor geral do Colégio integrado, 
Thiago Oliveira, recebeu troféu e medalha das mãos do 
Warlleyn Kelson, diretor da Viajor Projetos Pedagógicos, 
em homenagem à realização do projeto Mundo Integrado, 
atividade destinada aos alunos do 8º ano a 3ª série do ensino 
médio, que simula conferências realizadas pela oNU. 

Anfitriões - Os incorporadores Rodrigo Lima e Paulo Humberto 
Guimarães receberam profissionais do mercado imobiliário e 
moradores da região Noroeste no último final de semana, 7 e 8 de 
maio, durante o Feirão da Casa Própria Life in, que aconteceu no 
setor estrela dalva.
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infraestrutura

Governador Ronaldo Caiado lança obras de 
pavimentação da GO-221, em Doverlândia

o governador Ronal-
do Caiado lançou, 
neste domingo 

(15/5), as obras de pavi-
mentação da GO-221, em 
Doverlândia, na região 
Sudoeste. O Estado apli-
cará R$ 58,8 milhões para 
asfaltar o trecho de 23,6 
quilômetros, compreendi-
do entre o município e o 
entroncamento com a GO-
194. “O dinheiro já está 
depositado”, garantiu o 
governador. A assinatura 
da ordem de serviço ocor-
reu durante as comemo-
rações pelo aniversário 
de 40 anos da cidade.

O objetivo é melhorar 
a infraestrutura, a segu-
rança de quem trafega 
pela rodovia e contribuir 
para um melhor escoa-
mento da produção agro-
pecuária. “Essa região não 
constava no mapa do 
governo, ficou esquecida 

por muito tempo. Mas, 
agora, com economia e 
aplicando o recurso cor-
retamente, está aí o resul-
tado”, disse ao indicar que 
o maquinário já está no 
local e as obras começam 
nesta segunda-feira (16/5).

Para a prefeita de Do-
verlândia, Genilva Katia 
Rodrigues, a assinatura da 
ordem de serviço transfor-
ma sonho antigo em rea-
lidade. “Agradeço, gover-
nador, por acreditar num 
município tão pequeno, 
mas que tem grande con-
dição de crescimento e de-
senvolvimento”, salientou. 
A gestora ainda comentou 
que o estilo de governar 
de Caiado, “olho no olho”, 
transmite segurança. “É 
por isso que nós, prefeitos, 
damos a cara a tapa para 
falar do senhor, porque sa-
bemos da hombridade e 
do trabalho que tem feito.”

O trecho que será pavi-
mentado vai do perímetro 
urbano de Doverlândia 
ao entroncamento com a 
GO-194, e receberá capa 
asfáltica com aplicação 
de Tratamento Superficial 
Duplo (TSD) e Concreto 
Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ). A nova 
rodovia terá 7 metros de 
pista de rolamento e 1,3 
metros de acostamento 
de cada lado. A Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra) é 
a responsável pela exe-
cução dos trabalhos.

O setor produtivo é 
parceiro na elaboração 
do projeto executivo, fi-
nanciado pelo Fundo 
para o Desenvolvimen-
to da Pecuária em Goiás 
(Fundepec). Presidente 
da Federação da Agricul-

tura e Pecuária de Goiás 
(Faeg) e deputado fede-
ral, José Mário Schreiner 
disse que esse apoio só 
existiu porque a cate-
goria sabe que, na atual 
gestão, a obra seria exe-
cutada. “Essa confiança 
tem nome e sobrenome: 
Ronaldo Caiado. Pela 
sua trajetória de vida 
pública”, sublinhou.

“Goiás precisou de qua-
se 30 anos para voltar a ter 
um governador compro-
metido com os municípios, 
realizador, cumpridor de 
compromissos”, declarou o 
ex-deputado Daniel Vilela. 
Ele lembrou que Caiado 
retomou e está entregan-
do algumas obras inicia-
das ainda na gestão de 
seu pai, Maguito Vilela. É 
o caso, por exemplo, do já 
concluído trecho da GO-

174, entre Montes Claros 
e Diorama, e agora dos 
investimentos anunciados 
para Doverlândia. “Caiado 
veio, se comprometeu e 
hoje está aqui para dar iní-
cio a esse sonho.”

Antes do lançamento 
das obras na GO-221, o 
governador participou dos 
festejos em alusão aos 40 
anos de emancipação polí-
tica de Doverlândia. A atual 
cidade era um distrito de 
Caiapônia, mas foi elevada 
à categoria de município 
por força da Lei Estadual 
nº 9.186, de 14 de maio de 
1982. Caiado foi recep-
cionado pela população 
e integrou a comitiva de 
uma cavalgada, seguido 
por carro de boi e pes-
soas em cavalos e mulas. 
“Deixo meu compromisso 
de governar com parceria 

completa junto à prefei-
tura. Contem com o go-
vernador nas ações con-
juntas”, assegurou.

Participaram do even-
to o deputado estadual 
Thiago Albernaz; o supe-
rintendente do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) em 
Goiás, Alexandre Rasmus-
sen; os prefeitos Argemiro 
Neto (Caiapônia), Paulo do 
Vale (Rio Verde), Naçoitan 
Leite (Iporá), Zé Wilson 
(Moiporá), Eduardo Tal-
vani (Palestina), Altamiro 
Jose de Lima (Diorama), 
Fernanda Nolasco (Bali-
za), Laerte Dourado (Jau-
paci), Aleomar Rezende 
(Mineiros) e Siron Quei-
roz (Tuverlândia); além 
de vereadores, represen-
tantes do setor rural e 
lideranças regionais.

Com investimentos de R$ 58,8 milhões, 
asfaltamento de 23,6 quilômetros liga 
a cidade ao entroncamento da Go-
194. Governador também participa 
de comemorações pelos 40 anos de 
emancipação política do município. o 
objetivo é melhorar a infraestrutura, 
a segurança de quem trafega pela 
rodovia e contribuir para um melhor 
escoamento da produção agropecuária
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Governador Ronaldo Caiado assina ordem de serviço para pavimentação de 23,6 quilômetros da GO-221, em Doverlândia

alcance social

Gracinha Caiado abre 5ª Mutirão Governo de Goiás 

“Quem vive em situação de 
vulnerabilidade, tem pressa. 
E o que fazemos aqui são 
entregas e serviços para bus-
car a emancipação social das 
pessoas”, disse a presidente 
de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) e 
coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, na manhã do sába-
do (14/5), durante a abertu-
ra da 5ª edição do Mutirão 
Governo de Goiás.

A estrutura do Estado 

está estrategicamente mon-
tada no Conjunto Vera Cruz 
para atender moradores 
de Goiânia e de Trindade. 
“Contamos com 148 bairros 
contemplados, na divisa dos 
municípios. A expectativa é 
de reunir mais de 100 mil 
pessoas até domingo”, sa-
lientou a primeira-dama 
que, no ato, representou o 
governador Ronaldo Caiado. 
O governador tem evitado 
participar presencialmente 
dos mutirões este ano em 
respeito à legislação eleitoral.

“Serão entregues 2,4 mil 
cartões do Mães de Goiás, 1 
mil do Aluguel Social e qua-
se 18 mil cartões do Bolsa 
Estudo”, afirmou a primeira-
-dama. Os programas sociais 
mencionados por ela ofere-
cem, respectivamente, auxílio 
mensal a mulheres com fi-
lhos de até 6 anos; a famílias 
de baixa renda para garantir 
uma moradia digna; e a estu-
dantes da rede estadual.

Acompanhada de secre-
tários de Estado e do prefei-
to de Goiânia, Rogério Cruz, 

Gracinha visitou os estan-
des do evento, vistoriou os 
trabalhos e conversou com 
moradores da região. Já era 
grande o movimento nas 
primeiras horas da manhã, 
e ela aproveitou para con-
vocar toda a população que 
precise de serviços do Esta-
do a comparecer: “São vá-
rios atendimentos, inclusive 
ações culturais, esportivas e 
também emissão de iden-
tidade, exames de saúde. 
Enfim, tudo que as pessoas 
precisam, está aqui”.
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Acompanhada de secretários de Estado, Gracinha visitou os estandes 
do evento, vistoriou os trabalhos e conversou com moradores

Localizada no Conjunto Vera Cruz, para atender moradores da capital e de Trindade, 
estrutura ofereceu vários serviços. expectativa é realizar 130 mil atendimentos
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Receita Federal alerta para golpe 
na restituição do Imposto de Renda

rReceita Federal aler-
ta para novo golpe 
envolvendo restitui-

ção do Imposto de Renda. 
Com a proximidade do 
prazo final para a entrega 
da declaração de Impos-
to de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2022, a Receita Fe-
deral alerta os contribuin-
tes sobre a prática de 
um novo golpe contra as 
pessoas em processo de 
declaração do imposto. 
Na mais nova tentativa 
de golpe, os criminosos 
estão se passando pelo 
órgão para lesar as pes-
soas que estão prestando 
contas ao Fisco.

O órgão lembra que é 
preciso ter cuidado com e-
-mails, usados para a práti-
ca do golpe. Os criminosos 
enviam e-mails tentando 
convencer os contribuin-

tes a confirmar um falso 
cadastro para recebimento 
da restituição do IRPF. Para 
dar mais credibilidade, são 
utilizadas imagens fraudu-
lentas com a logomarca 
comemorativa da Receita 
Federal para os 100 anos 

do Imposto de Renda, 
além da conta gov.br.

Na mensagem, que 
contém um link malicioso 
para visualização de um 
falso comprovante de re-
cebimento da restituição, 
os criminosos informam 

os dados para recebi-
mento da restituição via 
Pix. Não há dados sobre 
o número de pessoas que 
receberam e-mail falso e 
sobre quem foi lesado.

A Receita lembra que 
não envia e-mails ou aler-

ta para os contribuintes 
com mensagens que pos-
suam algum tipo de link 
e que os contribuintes de-
vem confirmar as informa-
ções nos canais oficiais.

“Os alertas enviados 
pela Receita Federal por 

e-mail ou mensagem não 
possuem links de acesso. 
Todas as informações rece-
bidas devem ser confirma-
das diretamente no Portal 
e-CAC, com acesso seguro 
por meio da conta gov.br”, 
afirmou o órgão.

O prazo para enviar a 
declaração do IR 2022 ter-
mina no 31 de maio. Pelo 
calendário de restituição, 
os pagamentos começam 
a ser feitos, em cinco lo-
tes, começando também 
no próximo dia 31.

Quem não declarar 
o imposto até o fim do 
prazo fica sujeito ao re-
cebimento de multa, cujo 
valor é de 1% ao mês, so-
bre o valor do imposto de 
renda devido, limitado a 
20% do valor do imposto 
de renda. O valor mínimo 
da multa é de R$ 165,74.

Até a última quinta-
-feira, a Receita Federal 
informou que já foram 
entregues 20.889.198 
declarações do IRPF 2022, 
ano-calendário 2021. A ex-
pectativa é que 34.100.000 
de declarações sejam en-
viadas até o final do prazo.

Órgão lembra 
que é preciso 
ter cuidado com 
e-mails
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eleições 2022

Pré-candidatos podem iniciar vaquinha virtual

A partir de ontem (15), os 
pré-candidatos que vão 
disputar as eleições de 
outubro estão autoriza-
dos a realizar campanha 
prévia de financiamento 
coletivo, modalidade co-
nhecida como vaquinha 
virtual ou crowdfunding.

Pelas regras eleitorais, 
a arrecadação será feita 
por empresas especiali-

zadas que foram cadas-
tradas previamente na 
Justiça Eleitoral.

A liberação dos recursos 
está condicionada ao pedi-
do de registro de candida-
tura, à obtenção de CNPJ 
e a abertura de conta 
bancária. Durante a cam-
panha de arrecadação, os 
pré-candidatos não po-
derão fazer pedidos de 
votos e propaganda elei-
toral antecipada.

Somente pessoas físi-
cas podem doar. Pelas re-
gras do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), não existe 
limite de valor a ser rece-
bido pela modalidade de 

financiamento coletivo.
As doações de valores 

iguais ou superiores a R$ 
1.064,10 somente podem 
ser recebidas mediante 
transferência eletrônica 
ou cheque cruzado e no-
minal. Essa regra deve ser 
observada, inclusive na 
hipótese de contribuições 
sucessivas realizadas por 
um mesmo doador em 
um mesmo dia.

Prestação 
de contas
A emissão de recibos é 

obrigatória em todo tipo 
de contribuição recebida, 
seja em dinheiro ou cartão. 

Isso é feito para possibili-
tar o controle pelo Minis-
tério Público e Judiciário.

A empresa arrecadado-
ra também deve disponibi-
lizar em site a lista com a 
identificação dos doadores 
e das respectivas quantias 
doadas, a ser atualizada 
instantaneamente a cada 
nova contribuição, bem 
como informar os candi-
datos e os eleitores sobre 
as taxas administrativas a 
serem cobradas pela reali-
zação do serviço.

Todas as doações 
recebidas mediante fi-
nanciamento coletivo 
deverão ser lançadas 

individualmente pelo 
valor bruto na prestação 
de contas de campanha 
eleitoral de candidatos e 
partidos políticos.

Regulamentação
A modalidade de arre-

cadação de recursos para 
campanhas eleitorais foi 
regulamentada pela re-
forma eleitoral de 2017 e 
utilizada nas Eleições Ge-
rais de 2018 e nas Muni-
cipais de 2020. A reforma 
de 2017 também proibiu 
a doação de empresas 
para candidatos. A vaqui-
nha, ganhou, então, força 
para aumentar o mon-

tante para as campanhas 
eleitorais, somada às do-
ações de pessoas físicas 
e aos recursos públicos, 
procedentes do Fundo 
Especial de Financiamen-
to de Campanha, que nes-
te ano tem previsão de 
R$ 4,9 bilhões.

Segundo dados do 
TSE, nas eleições de 
2018, na primeira vez 
que as vaquinhas foram 
realizadas, foram arreca-
dados aproximadamen-
te R$ 19,7 milhões por 
meio de financiamento 
coletivo. Nas eleições de 
2020, foram arrecadados 
R$ 15,8 milhões.

arrecadação será 
feita por empresas 
cadastradas na 
Justiça eleitoral
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seleção brasileira

Brasil garante bronze no Mundial 
de futebol de paralisados cerebrais

a seleção de fute-
bol de paralisados 
cerebrais (PC) as-

segurou a medalha de 
bronze no Campeonato 
Mundial da modalidade, 
disputado em Salou (Es-
panha). O país garantiu 
o terceiro lugar no pódio 
neste domingo (15), após 
derrotar os Estados Uni-
dos por 2 a 0, repetindo a 
campanha da edição an-
terior, há três anos.

Os brasileiros não se 
abateram com a derro-
ta por 4 a 1 para o Irã na 
quinta-feira (12), pela se-
mifinal. Aos 25 minutos da 
primeira etapa (cada tem-
po no futebol PC possui 30 
minutos), Ângelo Matheus 
dividiu com o goleiro 
norte-americano na área 
e abriu o marcador, fazen-
do o quinto gol dele no 
Mundial. No último minu-
to, Evandro de Oliveira, de 
pênalti, garantiu o triunfo.

Foi a quinta vez que o 
Brasil finalizou o Mundial 

de futebol PC (que era co-
nhecido como futebol de 
sete paralímpico) em ter-
ceiro lugar. Além de 2019, 
a seleção também foi 
bronze em 1998, 2001 
e 2015. As melhores 
campanhas foram em 
2003 e 2013, quando 
os brasileiros foram à 
final, mas ficaram com 
o vice-campeonato.

O Brasil encerrou o 
Mundial com cinco vitó-

rias e apenas uma derro-
ta, justamente para o Irã. 
Na primeira fase, a sele-
ção bateu Tailândia (3 a 
1), Alemanha (6 a 0) e Ir-
landa (3 a 0). Nas quartas, 
o triunfo foi sobre a rival 
Argentina (3 a 0).

Na final, também rea-
lizada neste domingo, a 
Ucrânia derrotou o Irã por 
1 a 0 e levantou a taça 
pela sétima vez. O deta-
lhe é que a participação 

ucraniana, maior campeã 
mundial, era incerta até 
dias antes do torneio 
iniciar, devido à tensão 
militar no país, por conta 
da invasão russa. A Fe-
deração Internacional de 
Futebol de Paralisados 
Cerebrais (IFCPF, sigla 
em inglês) organizou 
uma campanha de finan-
ciamento on-line para 
viabilizar a presença da 
equipe em Salou.

Modalidade
No futebol PC, os 

atletas são divididos nas 
classes FT1, FT2 e FT3. 
Na FT1 estão aqueles 
com maior comprome-
timento físico-motor. 
Cada equipe, obrigato-
riamente, deve ter pelo 
menos um deles entre 
os titulares. Já a FT3 reú-
ne jogadores com menor 
grau de paralisia e so-
mente um pode estar no 

gramado em cada time.
A duração do jogo não é 

a única diferença para o fu-
tebol convencional. O nú-
mero de atletas por equipe 
(sete) e os tamanhos de 
campo (70 metros por 50 
metros) e da baliza (dois 
metros por cinco metros) 
são distintos. Além disso, 
não há impedimento no 
futebol PC e a cobrança de 
lateral pode ser feita com 
apenas uma das mãos.

Seleção vai ao 
pódio pela 7ª 
vez, após vitória 
sobre estados 
Unidos

Di
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