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mais proteção para a sociedade

cepis

De autoria do Governo de Goiás, legislação permite promoções e contribui 
para o processo de expansão territorial das unidades operacionais. O projeto 
contribui para a continuidade do processo de expansão e desenvolvimento 

organizacional do Corpo de Bombeiros em território goiano

Ao todo, 23 mil equipamentos serão distribuídos aos educadores - governo | 6

política  |  3

aprovada reestruturação da carreira  
de bombeiros e mais 621 novas vagas

seduc inicia a entrega de notebooks para 
professores da rede de educação
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alego

Plenário aprova, em primeira fase, 
matérias de deputados e do Executivo

para encerrar os tra-
balhos legislativos 
desta semana, os 

parlamentares da Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado de Goiás (Alego) se 
reuniram no plenário Iris 
Rezende na manhã des-
ta quinta-feira, 19. Foram 
analisadas oito proposi-
turas, todas aprovadas em 
primeira fase de votação. 
Apenas uma das matérias 
é oriunda do Executivo, to-
das as demais são de ini-
ciativa parlamentar.

O deputado Álvaro Gui-
marães (UB) presidiu a 
sessão híbrida, secretaria-
do por Francisco Oliveira 
(MDB). Durante o Expe-
diente, foram registrados 
ofícios em resposta aos 
deputados Helio de Sousa 
(PSDB) e Delegada Adriana 

Accorsi (PT).
Em seguida, o deputa-

do Paulo Cezar (PL) apre-
sentou requerimento ao 
Governo solicitando re-
capeamento asfáltico da 
GO-070, no trecho entre 
Itapirapuã e Matrinchã. 
O parlamentar também 
apresentou projeto de lei 
para alterar legislação vi-
gente de modo a permitir 
a realização de censo es-
colar que identifique os 
estudantes portadores 
do Transtorno do Espec-
tro Autista.  Já o deputa-
do Antônio Gomide (PT) 
sugeriu projeto para ins-
tituir data de incentivo 
à prática de corridas de 
rua em Goiás. 

Em relação às votações 
do dia, o destaque vai para 
a matéria que concede 

isenção de Imposto sobre 
Operações relativas à Cir-
culação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) e 
Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automoto-
res (IPVA) aos veículos, no 
valor de até R$ 140 mil, 
destinados a pessoas com 
deficiência física, visual, 
auditiva, mental ou autista.

O projeto de nº 7525/21, 
rubricado pelo deputa-
do Charles Bento (MDB), 
foi aprovado em primeira 

fase de apreciação pelo 
Plenário. A propositura foi 
apensada ao processo nº 
7566/21, do deputado Kar-
los Cabral (PSB), que versa 
sobre o mesmo tema. Ago-
ra, a matéria está apta à 
segunda apreciação.

A proposta reafirma o 
direito de ir e vir da pes-
soa com deficiência, ade-
quando a legislação es-
tadual com a Lei Federal 
nº 14.183/2021. Durante 
a discussão, o deputado 
Helio de Sousa fez uso 
da tribuna para enalte-
cer a iniciativa e sugerir, 

futuramente, possíveis 
novas adaptações.

“Pessoas que têm defi-
ciência e que têm direito 
por lei de ter isenção de 
ICMS, IPVA e também do 
IPI, enfrentavam um pro-
blema, porque os carros 
encareceram muito nos úl-
timos dois anos”, enfatizou 
o tucano, com a afirmativa 
que o Governo Federal, 
por meio da Lei nº 14.287, 
ampliou, também, a isen-
ção do IPI para o valor de 
R$ 200 mil, até o ano de 
2026. “Uma vez aprovada 
a revisão para R$140 mil, 

devemos passar mais um 
projeto com o valor de 
R$200 mil”, recomendou 
aos colegas.

Ainda durante a sessão 
desta manhã, seguiram 
para segundo escrutínio a 
instituição de datas espe-
ciais: Dia Estadual da Ad-
vocacia Jovem, 14 de mar-
ço, projeto de nº 5155/21, 
de Virmondes Cruvinel 
(UB) e Dia de Luta Contra 
a Ataxia Espinocerebelar 
tipo 3, 26 de setembro, 
matéria de nº 3959/19 , de 
autoria da deputada Dele-
gada Adriana Accorsi.

em sessão ordinária híbrida 
realizada na manhã desta quinta-
feira, 19, o Plenário apreciou sete 
proposituras de autoria dos próprios 
deputados e uma matéria oriunda 
da Governadoria, todas em primeira 
fase de discussão e votação
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Destaque para projeto que concede isenção de ICMS e IPVA aos veículos no valor de até R$ 140 mil, destinados a pessoas 
com deficiência física, visual, auditiva, mental ou com Transtorno do Espectro Autista. Projeto segue para segunda votação

aparecida de goiânia

Deputado Federal, Delegado Waldir, visita a Câmara

As portas da Câmara Mu-
nicipal de Aparecida de 
Goiânia foram abertas 
mais uma vez para visitas 
ilustres de parlamentares. 
Dessa vez, o Presidente, 
vereador André Fortaleza 
(MDB), convidou o Deputa-
do Federal, Delegado Wal-
dir (União),  e o ex-verea-
dor, Dr. Ezízio Barbosa, para 
adentrarem ao plenário, 
como visitas honrosas.

O Presidente iniciou 
falando da honra de 
recebê-los e lembrou 
que o Deputado Waldir 
foi um dos mais votados 
dentro de Aparecida, ci-

dade à qual ele sempre 
destinou emendas.

Em seu discurso, o De-
putado enalteceu a atua-
ção direta que os vereado-
res exercem na sociedade.

“Primeiramente, queria 
agradecer a Deus. Acabei de 
chegar de Brasília e queria 
falar sobre meu orgulho 

de pisar nesta Casa de Leis. 
Vocês, vereadores, são ver-
dadeiros heróis. Quem co-
nhece de povo, quem tem 
cheiro de povo, quem acor-
da de madrugada, não tem 
dia, não tem horário, são 
vocês”, reconheceu.

Depois, Waldir falou 
sobre sua primeira cam-

panha a Deputado, onde 
realizou um trabalho se-
melhante ao de um ve-
reador, indo de porta em 
porta, tratando direta-
mente com o povo.

Ele também contou que 
mora e é eleitor de Apare-
cida de Goiânia. “Moro aqui 
e tenho orgulho de falar 
da cidade a todo momento. 
Quero que vocês sempre 
contem comigo”, enfatizou.

Sobre alianças eleito-
rais, o Deputado Federal 
lembrou que, a pedido de 
Daniel Vilela, o partido 
dele fez parte da base do 
ex-prefeito Gustavo Men-
danha, durante o pleito 
municipal de 2020, e que 
continua apoiando o atu-
al prefeito, Vilmar Maria-
no. Entretanto, destacou 
que atualmente faz parte 
da base do Governador 
Ronaldo Caiado, mas que 
tem boa relação com to-
dos os pré-candidatos ao 

governo do Estado.
Em seguida, o Dele-

gado Waldir falou sobre 
seu sonho de ser Senador 
da República e garantiu 
que irá se candidatar ao 
cargo nas próximas elei-
ções. Por fim, se solidari-
zou ao Presidente André 
Fortaleza, citando que as 
redes sociais, apesar dos 
benefícios, podem muitas 
vezes distorcer fatos, pre-
judicando reputações.

“Qualquer projeto seu 
é vencedor. Você tem 
amigos. Não está nessa 
cadeira atoa. É porque é 
uma pessoa diferencia-
da. Tem o meu respeito”, 
disse o Deputado, que 
concluiu indicando que 
entregará aos vereadores 
um resumo das emendas 
que destinou a cidade.

André Fortaleza agra-
deceu e reforçou que o 
parlamentar merece o res-
peito de todos pelo que fez 

por Aparecida de Goiânia.
Passada a palavra ao 

ex-vereador Ezízio, que re-
latou que antigamente a 
Câmara de Aparecida era 
desmoralizada e não tinha 
o respeito da sociedade, 
mas que agora essa a rea-
lidade mudou, fruto ao tra-
balho dos vereadores.

Ele também parabeni-
zou a atual gestão, lem-
brando que é uma Pre-
sidência que representa 
bem o Poder Legislativo 
e que tem posição. Con-
cluindo, Dr. Ezízio apro-
veitou a visita para lançar 
sua Pré-Candidatura a 
Deputado Estadual.

Antes de encerrar a 
sessão, o Presidente An-
dré pontuou que visitas 
como a de hoje demons-
tra que a Câmara respeita 
todos os parlamentares, 
sem diferenciação, como 
deve ser feito em todo 
parlamento democrático.
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“Qualquer projeto seu é vencedor. Você tem amigos. 
Não está nessa cadeira atoa. É porque é uma pessoa 
diferenciada. Tem o meu respeito”, disse o Deputado

além do deputado, 
o ex-vereador dr. 
ezízio Barbosa 
também visitou o 
legislativo municipal
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segurança

Alego aprova PL que reestrutura carreira e 
cria mais de 600 novos cargos no CBMGO

a Assembleia Legis-
lativa do Estado de 
Goiás (Alego) apro-

vou com 27 votos favo-
ráveis, nesta quarta-feira 
(18/5), o projeto de lei nº 
2163/22, que prevê a cria-
ção de 621 novos cargos 
para o Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado de 
Goiás (CBMGO). De auto-
ria do Governo de Goiás, 
o projeto reestrutura a 
carreira de oficiais e pra-
ças da corporação, criando 
possibilidade de promo-
ção para aqueles que se 
enquadram nas regras do 
Estatuto dos Bombeiros 
Militares. O texto foi ela-

borado em conjunto com 
a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP-
-GO) e o CBMGO.

“É um projeto de rees-
truturação total, que faz 
com que os integrantes 
da corporação possam al-
mejar cargos maiores e 
progredir na carreira para 
que haja uma melhor pro-
porção entre todos”, disse 
Caiado. Ele ressalta que os 
Bombeiros são “uma ins-
tituição que goza de res-
peito nacional e, por isso, 
merece ser valorizada”. 
Agora, o projeto torna-se 
lei e entra em vigor assim 
que for sancionado pelo 

governador.
O projeto aprovado 

contribui para a continui-
dade do processo de ex-
pansão e desenvolvimento 
organizacional do Corpo 
de Bombeiros em territó-
rio goiano. A última rees-
truturação do quadro de 
oficiais e praças ocorreu há 
10 anos, o que provocou a 
estagnação das carreiras. 
Atualmente, as promoções 
no Corpo de Bombeiros 
ocorrem quando alguém 
é transferido para a reser-
va remunerada. Agora, 621 

bombeiros militares pode-
rão subir na hierarquia.

Entre os anos de 2019 
e 2021, foram promovi-
dos em média 130 ofi-
ciais. Neste ano, de acor-
do com a lei vigente, seria 
permitida a promoção de 
apenas 30 oficiais. Agora, 
a reestruturação aprova-
da da Assembleia resolve 
essa limitação, amplian-
do o número de oficiais 
de comando, oficiais de 
saúde, oficiais adminis-
trativos e praças.

O aumento do quadro 

e o avanço do efetivo na 
hierarquia contribuem 
para aumentar a capila-
ridade no Estado. O ob-
jetivo é instalar unidades 
operacionais em mais 18 
municípios até 2031. En-
tre eles, Acreúna, Alexâ-
nia, Alto Paraíso de Goiás, 
Anicuns, Aragarças, Bom 
Jesus de Goiás, Cidade 
Ocidental, Cocalzinho de 
Goiás, Hidrolândia, Ita-
paci, Itapuranga, Jussara, 
Mozarlândia, Novo Gama, 
Padre Bernardo, Piracan-
juba, São Simão e Valpa-

raíso de Goiás.
Em 2022, a corpora-

ção está presente em 45 
cidades, com 52 unida-
des operacionais e 2,4 
mil bombeiros militares 
no quadro de efetivos. O 
impacto financeiro para a 
criação dos cargos já está 
em consonância com o 
planejamento de promo-
ções do Corpo de Bom-
beiros Militar estabele-
cido pela Secretaria de 
Estado da Economia em 
2021, que previu R$ 920 
mil para promoções.

de autoria do Governo de Goiás, 
legislação permite promoções 
e contribui para o processo de 
expansão territorial das unidades 
operacionais. o projeto contribui 
para a continuidade do processo 
de expansão e desenvolvimento 
organizacional do Corpo de 
Bombeiros em território goiano. 
a última reestruturação ocorreu 
há 10 anos, o que provocou a 
estagnação das carreiras
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Alego aprova projeto de lei do Governo de Goiás que prevê a criação de 621 novos cargos para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

social

Gracinha Caiado entrega de cobertores na Região Metropolitana

Em meio às baixas tempe-
raturas registradas em Goi-
ás ao longo desta semana, 
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, comandou, no fi-
nal da tarde desta quarta-

-feira (18/5), uma grande 
força-tarefa de entrega de 
cobertores em Goiânia e 
Aparecida de Goiânia.

A ação faz parte da 
Campanha Aquecendo 
Vidas 2022, em parceria 
com a OVG. “Me parte o co-
ração saber que algumas 
famílias de Aparecida de 
Goiânia não têm sequer 

um cobertor em casa. Por 
isso, estamos aqui trazen-
do a mão do Estado para 
quem mais precisa”, disse 
Gracinha, durante coleti-

va de imprensa, na porta 
do Colégio Estadual Jar-
dim Cascata.

Após entrevista, a pri-
meira-dama participou da 

distribuição de cobertores 
e cestas básicas a mais de 
700 famílias em vulnerabi-
lidade social que vivem na 
ocupação Alto da Boa Vis-
ta, em Aparecida de Goi-
ânia. “Nós sabemos que, 
quando o inverno chega, 
o frio pode machucar. Por 
isso, nos unimos nessa 
ação para ajudar essas 
famílias a se protegerem 
das baixas temperatu-
ras. Como o governador 
Ronaldo Caiado costuma 
dizer: em Goiás, ninguém 
ficará desemparado”, fri-
sou Gracinha.

Na ocupação Alto da 
Boa Vista, a primeira-dama 
ouviu, emocionada, diver-
sos relatos de moradores 
que temiam a chegada do 
frio à Região Metropolita-
na. Manoel Nascimento, 77 
anos, é um deles. Ele con-

ta que a proximidade e a 
preocupação do governo 
fazem toda a diferença, 
especialmente nesses dias 
de frio intenso. “É difícil 
ouvirmos falar em um go-
verno que se preocupa e 
que vai ao encontro dos 
pobres. Eu mesmo fui vi-
ver isso só recentemente, 
inclusive nunca imaginei 
que um dia teria uma pri-
meira-dama aqui na minha 
porta”, contou sorrindo.

Ainda segundo Mano-
el, a ação já era aguarda-
da na região. “Eu confesso 
que não é surpresa rece-
bermos essa ajuda. Quan-
do começou a ter notícia 
que ia esfriar, eu disse 
logo: a OVG e o governo 
vão vir aqui nos socorrer. 
E, como sempre, vocês não 
nos deixaram desampara-
dos”, disse agradecido.
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A ação faz parte da Campanha Aquecendo Vidas 2022, em parceria com 
a OVG. “Me parte o coração saber que algumas famílias de Aparecida 
de Goiânia não têm sequer um cobertor em casa. Por isso, estamos 
aqui trazendo a mão do Estado para quem mais precisa”, disse Gracinha

Campanha aquecendo Vidas 2022, ação do 
Governo de Goiás e da oVG, já distribuiu 
mais de 130 mil cobertores desde 2019, 
além dos 70 mil adquiridos para este ano. 
“Nos unimos para ajudar essas famílias a 
se protegerem das baixas temperaturas. 
Como o governador Ronaldo Caiado 
diz: em Goiás, ninguém fica 
desamparado”, afirma primeira-dama
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aparecida de goiânia

Moradores da ocupação Norberto 
Teixeira recebem doação de cobertores

a secretaria de As-
sistência Social de 
Aparecida deu con-

tinuidade, nesta quinta-
-feira, 19, à distribuição 
de cobertores à população 
em situação de vulnerabi-
lidade social, que são as 
mais afetadas com as bai-
xas temperaturas climáti-
cas. Os cobertores distri-
buídos nesta manhã, em 
um dos pontos da cidade 
onde há concentração 
de famílias carentes, são 
oriundos da doação feita 
pela Associação de Fis-
cais de Aparecida (AFAG). 

Os beneficiados com 
os cobertores nesta quin-
ta foram os moradores da 
ocupação Norberto Tei-
xeira. Cerca de 250 famí-

lias receberam a doação 
que tem como objetivo 
amenizar os efeitos da 
frente fria e do inverno. “A 
nossa alegria é saber que 
aquelas crianças e famí-
lias terão uma noite de 
sono mais tranquila com 
a contribuição dessa ação 
que é resultado da união 
de forças de vários apa-
recidenses”, comenta 
a secretária da pasta, 
Mayara Mendanha. 

“É só gratidão que eu 
tenho pelos doadores. 
Muitas famílias aqui não 
têm condições financei-
ras para comprar roupas 
e cobertores”, disse a lí-
der comunitária do bair-
ro, Erica Rodrigues.

Ivailde Barbosa, foi 

uma das beneficiadas 
com a doação dos itens. 
“Aqui a população preci-
sa muito tem muita mãe 
com criança pequena 
precisando e passando 
frio, e necessita muito de 
doação”, comentou a mo-
radora. Wesley Dourado, 
também garantiu uma 
noite mais tranquila com 
os cobertores recebidos.

“Graças a Deus (a do-
ação) veio em boa hora. 

Com esse frio muitas pes-
soas não têm condições de 
comprar uma coberta e só 
tenho a agradece pelas do-
ações”, pontuou.

A entrega de cobertores 
e kits de higiene pela se-
cretaria de Assistência So-
cial a população em situa-
ção de rua de Aparecida e 
também a famílias caren-
tes, na última segunda-fei-
ra, 17. A ação, que acontece 
sempre em junho, foi ante-

cipada devido a previsão 
do tempo de que esta seria 
a semana mais fria dos úl-
timos 40 anos em Goiás. O 
objetivo foi o de garantir 
que as pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade 
social pudessem passar 
pela frente fria com con-
forto e agasalhada.

Entre os pontos visita-
dos pelas equipes da Se-
cretaria de Assistência So-
cial desde segunda-feira, 

estão a Praça da Matriz, no 
centro da cidade; no Céu 
das Artes Orlando Alves 
Carneiro, no setor Cidade 
Vera Cruz II; nos bairros 
Jardim Belo Horizonte, 
Jardim Rosa do Sul e Cru-
zeiro do Sul, em frente a 
Cais Jardim Nova Era. Além 
do galpão da Cooperativa 
de Trabalho de Catadores 
de Material Reciclável Fe-
minina de Aparecida de 
Goiânia e da ocupação no 
Setor Rosa dos Ventos. Ao 
todo já foram distribuídos 
quase mil cobertores.

Doação 
A população de Apare-

cida de Goiânia também 
pode contribuir com as 
ações da Secretaria de 
Assistência Social, com a 
doação de cobertores e 
agasalhos. Os itens podem 
ser entregues na secretaria 
ou o morador pode entrar 
em contato com a secre-
taria pelo 3545-5970. Por 
meio do telefone, as equi-
pes da assistência também 
podem ser acionadas para 
acompanhamento em 
tempo real de moradores 
em situação de rua.

após os termômetros marcarem até 
5° graus nesta manhã, moradores 
comemoram doações de itens, 
feita pela Secretaria de assistência 
Social, e que vão garantir noites mais 
tranquilas em meio ao frio
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Famílias que vivem na ocupação Norberto Teixeira receberam doação de cobertores da Assistência Social

aluguel social

Cartões do Aluguel Social são entregues no Entorno do DF

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
beneficia nesta sexta-feira 
(20/05) 800 famílias do 
Entorno do Distrito fede-
ral que foram convocadas 
para a entrega dos cartões 
e assinatura dos contra-
tos do programa Pra Ter 
Onde Morar – Aluguel So-
cial em Cristalina e Cidade 
Ocidental. O presidente 
da Agehab Pedro Sales 
participará do evento, re-
presentando o governa-
dor Ronaldo Caiado. Em 
Cristalina, 300 benefici-
ários foram convocados 
e os atendimentos serão 
realizados no Ginásio de 
Esportes Daniel Ribeiro 

Filho, às 10 horas. Já em 
Cidade Ocidental, são 500 
famílias beneficiadas e o 
evento começa às 14 ho-
ras, no Ginásio de Esportes 
Lindolfo Lima Neto.

As entregas desta se-
mana serão realizadas 
para famílias já inscritas 
e aprovadas, conforme 
checagem da documen-
tação entregue. Nas duas 
cidades, porém, as inscri-
ções continuam abertas 
para entregas futuras e 
podem ser feitas pelo 
site www.agehab.go.gov.
br. É importante que os 
interessados verifiquem 
antes de fazer a inscrição, 
se atendem aos requisi-
tos do programa. Para se 

inscrever, a família tem 
que estar com o CadÚnico 
atualizado, morar há pelo 
menos 3 anos na cidade, 
estar em situação de vul-
nerabilidade social e não 
possuir imóvel próprio.

É preciso ainda com-
provar um dos seguintes 
requisitos (basta com-
provar um): idoso, defi-
ciente, família só com 
pai ou mãe, moradia 
improvisada, renda com-
prometida com aluguel 

(50%) ou outras dívidas 
formais (75%), vítima 
de violência domésti-
ca, nome negativado, 
ter pleiteado imóvel em 
programa habitacional da 
Agehab sem ter sido be-
neficiado ou receber outro 
benefício social estadual. 
Também podem participar 
bolsistas do Probem e es-
tudantes da UEG.

O presidente da Agehab, 
Pedro Sales, orienta que 
os interessados sigam as 

orientações corretas para 
cumprir as etapas de se-
leção e conseguirem ter 
acesso ao benefício. “Te-
mos vários de canais de 
comunicação com a po-
pulação para tirar dúvidas 
e auxiliar quem precisa. 
Temos que seguir rigoro-
samente as etapas e ten-
tamos de todas as formas 
ajudar quem tem alguma 
dificuldade na inscrição ou 
no envio dos documentos. 
O programa já está em 49 
municípios e vamos avan-
çar mais, com seriedade, 
lisura e atendendo a po-
pulação em situação de 
vulnerabilidade. Essa é a 
determinação do governa-
dor Ronaldo Caiado”.

Os beneficiários que 
entregaram a documenta-
ção podem conferir no site 
da Agehab se estão na lista 
dos convocados para re-
ceber o benefício na pró-
xima sexta-feira (20/05). 
Acesse aqui as listas dos 
convocados de Cidade 
Ocidental e de Cristalina.

Aluguel Social

O programa Pra Ter 
Onde Morar – Aluguel 
Social é uma iniciativa 
do Governo de Goiás, 
criado por meio do pro-
jeto de lei n° 21.186, 
de novembro de 2021. 
O programa destina o 
valor mensal de R$ 350 
para locação de imó-
veis por 18 meses para 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social, 
superendividamento e 
que não tenham mora-
dia própria. O programa 
opera com recursos pro-
venientes do Fundo de 
Proteção Social do Esta-
do de Goiás (Protege), co-
ordenado pelo Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS) 
da Governadoria, dentro 
do leque Goiás Social. O 
Aluguel Social segue em 
expansão e atende neste 
momento 49 municípios 
goianos. A meta do Gover-
no de Goiás é atender 40 
mil famílias inicialmente.
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Famílias atendidas pelo Aluguel Social durante 
entrega em Planaltina nesta semana

Foram convocadas 800 famílias de 
Cristalina e Cidade ocidental para a 
entrega de cartões do programa aluguel 
Social. Meta é beneficiar 40 mil famílias na 
primeira etapa do programa
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TNT Focus PiNk lemoNade
Resistir é mudar. É isso que vem fazendo a marca 

TNT energy drink, que abraçou o novo, adotou 
uma nova identidade visual e criou sabores nos 

últimos meses. e, agora, traz mais uma novidade 
que aumenta a família Focus com um sabor 

inovador: o TNT Focus Pink Lemonade, lançado na 
aPaS SHoW 2022, a maior feira supermercadista 

do país, que ocorre nos dias 16 a 19 de maio, 
em São Paulo. Nesta quarta-feira, 18 de maio, 

o novo TNT Focus Pink Lemonade ganhou festa 
exclusiva, para convidados, na mansão Fluxo, cujo 
espaço é dedicado para influenciadores, localizada 

em arujá, São Paulo.

PerFumaria
o Boticário viajou até Florença, na itália, em 
busca de inspiração para seu lançamento de 
perfumaria, Botica 214 Verano en Firenze. a 

novidade chega nas versões masculina e feminina 
e se inspira na “L’acqua di San Giovanni”, uma 

infusão milenar de flores e ervas que perfuma a 
cidade em uma festividade de verão.

Parceria 
iniciativa irá ampliar a conexão da instituição 
com o ecossistema de inovação e promover a 

qualificação dos seus colaboradores sobre o tema. 
a iniciativa tem como base a utilização da 

Plataforma de Conexão da 100 open, por meio 
do qual será realizada a interação entre Sicredi e 
startups. Por meio da plataforma, colaboradores 

das estruturas que compõem o Sicredi em todo 
Brasil poderão cadastrar desafios de negócio ou 

processos e eles serão integrados a um sistema de 
conexão com startups, possibilitando às empresas 

interessadas realizar a inscrição de soluções. Por 
meio do Portal também será realizado o fluxo 

de comunicação entre colaboradores do Sicredi 
e startups, com o objetivo de conectá-los para 

feedback, aconselhamento e mentoria durante o 
processo

reiNauguração 
suPer Barão 

Fundado em 27 de abril de 1992 por Tarcísio 
alcântara, o Super Barão completou 30 anos de 

funcionamento com a reinauguração de mais 
uma loja. Neste mês foi a vez da unidade do Setor 
marista, na Rua 90. Com um novo visual/design 

da loja e ofertas especiais, a loja conta com 
44 funcionários e hoje possui 800 m². a nova 

versão do estabelecimento dá continuidade 
ao compromisso de oferecer produtos de 

qualidade a preços acessíveis, respeitando 
sempre a dignidade de seus clientes. Segundo o 

Ceo da rede, Hebert Ribeiro, novas lojas ainda 
estão por vir. as expectativas são grandiosas 

e os projetos estão previstos para serem 
concretizados até o ano de 2024.
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Fotos: Divulgação 

 

 Ana Lídia Moraes

DVD - o diretor geral 
e empresário artístico 
Rafael Vanucci, 
foi responsável 
pela direção geral 
do dvd da dupla 
Guilherme e Benuto 
gravado na última 
quarta-feira (18) no 
Laguna Gastrobar 
e que contou com 
participações 
especiais como Hugo 
e Guilherme, Xand 
avião, Turma do 
pagode e matheus e 
Kauan. 

Entrevista - 
aconteceu ontem, 
(18) a gravação 
do programa 
evidências notícias 
apresentado por 
Sheyla Queiroz e 
as entrevistadas da 
vez foram as irmãs 
das finanças Dr 
marcia almeida e 
Viviane almeida e o 
programa vai ao ar 
dia 21 sábado na TV 
gazeta.

Encontro - a dupla Thalia e Thaleia encontraram o criador 
de conteúdo digital e apresentador Júnior mendes na 
gravação do dVd da dupla Guilherme e Benuto no Laguna.

Buteco do Gusttavo Lima - acontece amanhã 
(21) no estádio mané Garrincha em Brasília o 
Buteco do Gusttavo Lima e o Jornalista Bruninho 
afonso foi o escolhido para ser o assessor de 
imprensa do evento, que também contará com 
shows de Israel e Rodolffo, Xand Avião, Nattan, Os 
menotti e Bruno & denner. 
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Cepis

Seduc inicia a entrega de notebooks 
para professores da rede de Educação

o Governo de Goiás 
iniciou, nesta quin-
ta-feira (19/5), a 

entrega de notebooks aos 
professores da rede públi-
ca estadual de ensino. Os 
primeiros a receberem os 
equipamentos foram os 
profissionais dos Centros 
de Ensino em Período 
Integral (Cepis) do Esta-
do, que participavam de 
uma semana de imersão 
em Integração Curricu-
lar em Pirenópolis.

Nessa primeira entre-
ga, foram distribuídos 529 
dos 23 mil computadores 
adquiridos pelo Estado. 
Assim como os chrome-
books, entregues aos es-

tudantes de 3ª série do 
Ensino Médio, os itens 
são disponibilizados em 
regime de comodato e 
poderão ser utilizados 
fora do ambiente escolar.

Segundo o superinten-
dente de Tecnologia da 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), Bruno 
Marques Correia, os equi-
pamentos chegam para 
auxiliar os professores na 
execução de suas ativida-
des, permitindo o acesso 
a equipamentos de qua-
lidade e o maior aprovei-
tamento dos materiais e 
conteúdos disponibiliza-
dos pela Seduc.

“Hoje temos diversos 

sistemas e portais disponí-
veis para uso e os profes-
sores terão mais liberda-
de e disponibilidade para 
executar suas demandas 
com um equipamento in-
dividual e móvel”, explica o 
superintendente. De acor-
do com Bruno Marques, as 
próximas entregas ocorre-
rão por Coordenação Re-
gional de Educação (CRE) 
e devem ser concluídas até 
o final do mês de junho.

Para o professor Carlos 
Eduardo Santos da Silva, 
que atua como coordena-
dor de Integração Curri-
cular no Cepi Polivalente 
Antônio Carlos Paniago, 
em Mineiros, os notebooks 
chegam para somar aos 
demais investimentos fei-
tos pelo Governo de Goi-
ás na área da Educação. 
“Apesar de o Governo estar 
investindo muito nas es-
colas, em infraestrutura 

e equipamentos, muitos 
(professores) ainda não 
têm o acesso a notebooks 
e a outros materiais pe-
dagógicos. Vai contribuir 
e, com certeza, a Edu-
cação de Goiás está ga-
nhando muito com isso”, 
ressalta o professor.

Já para a professora An-
dra Ribeiro, do Cepi Poli-
valente Professora Antusa, 
de Campos Belos, os novos 
equipamentos farão a dife-

rença dentro e fora da sala 
de aula. “Contribui muito 
com a formação dos pro-
fessores, com o processo 
de formatação das avalia-
ções, o acesso aos nossos 
alunos e com a nossa mo-
tivação também, porque a 
gente precisa desse tipo 
de valorização, desse tipo 
de fomento aos servido-
res, aos professores e nós 
estamos muito felizes”, 
afirma a professora.

ao todo, 23 mil equipamentos serão 
distribuídos aos educadores. a 
intenção é que os itens auxiliem os 
profissionais na execução de suas 
atividades dentro e fora da sala 
de aula. Nessa primeira entrega, 
foram distribuídos 529 dos 23 mil 
computadores adquiridos pelo estado
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Os equipamentos chegam para auxiliar os professores na execução de suas atividades, permitindo o acesso a 
equipamentos de qualidade e o maior aproveitamento dos materiais e conteúdos disponibilizados pela Seduc

Cultura

Aparecida de Goiânia recebe espetáculo Korvatunturi

Com apoio do Governo 
do Estado e da Organi-
zação das Voluntárias de 
Goiás (OVG), Aparecida de 
Goiânia recebeu, nesta 
quinta-feira (19/5), o en-
cerramento da turnê do 
espetáculo Korvatunturi, 
que percorreu seis mu-
nicípios goianos entre os 

dias 3 e 19 de maio. Pa-
trocinado pela Saneago, 
por meio da Lei de Incen-
tivo à Cultura, o musical 
contou com apresenta-
ções culturais gratuitas 
destinadas a crianças 
e adolescentes em vul-
nerabilidade social dos 
municípios de Goiânia, 

Luziânia, Águas Lindas de 
Goiás, Alto Paraíso, Cida-
de de Goiás e Aparecida. 

O objetivo da iniciativa, 
segundo a presidente de 
honra da OVG e coordena-
dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, foi levar 
cultura e esperança a fa-
mílias em vulnerabilidade 
social. “Quando pensamos 
nessa proposta de apoiar 
uma turnê teatral por Goi-
ás, alinhamos logo a pos-
sibilidade de oferecer esse 
entretenimento àqueles 
que não poderiam assistir 

a um espetáculo assim em 
outras circunstâncias, por 
isso escolhemos escolas 
públicas em regiões com 
maior grau de vulnera-
bilidade”. Ainda segundo 
Gracinha, “a ação garantiu 
a estudantes a oportuni-
dade de assistir a um dos 
espetáculos mais presti-
giados do Brasil de forma 
totalmente gratuita”.

Além das apresenta-
ções, o Governo do Esta-
do e a OVG ofereceram 
suporte para a realização 
de oficinas de maquia-
gem artística a crianças e 

adolescentes de unidades 
públicas de ensino dos 
municípios, em parceria 
com a Secretaria de Esta-
do da Educação (Seduc), 
que selecionou os alunos 
para assistir ao espetá-
culo. Na cidade de Goiás, 
durante a oficina artística, 
os estudantes participa-
ram de uma competição 
em que os autores dos 
melhores trabalhos pu-
deram conhecer os bas-
tidores do espetáculo. Os 
premiados foram Flávio 
César da Silva Pinheiro 
(11 anos) e Emilly Rodri-

gues Santiago (12), am-
bos do 6º ano.

Ao visitarem a coxia do 
teatro e conhecerem os ar-
tistas, Flávio ficou encan-
tado. “Nunca imaginei que 
seria dessa forma, é tudo 
muito bonito”. Já Emilly, ao 
ver de perto os bastidores 
do espetáculo, disse que 
a magia do teatro é re-
almente impressionante. 
“É um mundo mágico, as 
pessoas se transformam 
com as maquiagens e o 
figurino. Vendo isso de 
perto, não tem como não 
sonhar”, contou ela.

musical, patrocinado pela Saneago, 
levou mensagem da prática do bem a 
crianças e adolescentes da rede pública 
de ensino de seis municípios goianos

redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de arte
Décio Parma

Colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

Circulação: 
Estado de Goiás 

tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231sextA-feirA, 20 de maio de 2022 www.diariocentral.com.br

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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futebol

Brasil terá 7 árbitros na Copa do 
Catar, entre eles Neuza Inês Back

A Fifa anunciou 
nesta quinta-
-feira (19) a lis-

ta de 129 árbitros que 
atuarão nas partidas 
da Copa do Mundo 
do Catar, sendo sete 
deles brasileiros. Pela 
primeira vez a entida-
de convoca mulheres 
para o Mundial mas-
culino: serão ao todo 
seis e entre elas está 
a catarinense Neuza 
Inês Back, que atuará 
como assistente.

Além de Neuza, 
o Brasil será repre-
sentado pelos juízes 
principais Wilton 
Pereira e Raphael 
Claus, e quatro assis-
tentes: Bruno Pires, 
Bruno Boschilia, Da-
nilo Manis, e Rodrigo 
Figueiredo.  

Do total de 129 
profissionais escala-
dos pela Fifa, há 36 
árbitros, 69 árbitros 
assistentes e 24 ár-
bitros de vídeo. O 
número de represen-
tantes brasileiros é 

recorde na história 
da arbitragem na-
cional. Ao lado da 
Argentina, o Brasil 
conta com o maior 
número de árbitros 
no Mundial.

“A confiança da 
FIFA nos dá muito 
orgulho e confiança 
para seguirmos tra-
balhando. Sabemos o 
tamanho da respon-
sabilidade que nos foi 
entregue, mas estare-
mos prontos para atu-
ar no mais alto nível 
possível, não só na 
Copa do Mundo, como 
em nossas competi-
ções”, afirmou Wilson 
Seneme, presidente 
da Comissão de Arbi-
tragem da CBF. 

Os 129 escalados 
pela Fifa terão pela 
frente uma série de 
atividades preparató-
rias, cujo objetivo é 
padronizar a atuação 
dos profissionais. En-
tre elas, estão semi-
nários, análise de ví-
deos e aulas práticas.

assistente é uma das seis mulheres 
que pela 1ª vez atuarão no mundial
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A catarinense Neuza Inês 
Back, que atuará como 

assistente
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