
www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 1.244
terça-feira, 24 DE maio DE 2022

www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

social

Alego 
AtivA

Programa  
desembarca em 

Rio Verde, no 
próximo dia 28

política  | 2

Di
vu

lg
aç

ão

Fo
to

s: 
Re

pr
od

uç
ão

 C
la

ud
iv

in
o 

An
tu

ne
s

Ro
dr

ig
o 

Es
tr

el
a

escândalo em brasília

saúde economia

serviço

Jornal O Estado de S. Paulo denuncia o envolvimento do senador goiano em maracutaia para repassar a 
prefeituras veículos compactadores de lixo, que ele mesmo negociava com fornecedores fantasmas
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SudOeSTe gOIAnO

Programa Alego Ativa desembarca 
em Rio Verde, no próximo dia 28

O programa itinerante 
Alego Ativa desem-
barca, no próximo sá-

bado, 28, em Rio Verde, mu-
nicípio do Sudoeste goiano 
situado a 232 km da Capital. 
Realizado pela Assembleia 
Legislativa de Goiás, em 
parceria com mais de 40 
instituições, públicas e pri-
vadas, o evento chega à sua 
15ª edição, com a oferta de 
serviços gratuitos nas áreas 
jurídica, como emissão de do-
cumentos, e de saúde, como 
atendimentos médicos em 
diversas especialidades. O 
evento acontece a partir das 
8 horas, na Praça Joaquim Ve-
lasco, no Bairro Popular. 

O programa também 
disponibiliza cursos de 
qualificação e capacitação, 
oficinas profissionalizantes, 
atendimentos ao produtor 
rural, cortes de cabelo, apre-
sentações culturais, recrea-
ção para crianças, distribui-
ção de mudas de espécies 
nativas do Cerrado, dentre 
outras atividades. O projeto 
é executado pela Diretoria 
de Assuntos Institucionais 

da Casa de Leis, por iniciati-
va da Mesa Diretora da 19ª 
Legislatura, presidida pelo 
deputado Lissauer Vieira 
(PSD). O intuito é atender 
às demandas imediatas da 
comunidade local e ampliar 
a representatividade do Par-
lamento goiano na socieda-
de. “O nosso objetivo com 
esse programa é estar perto 
dos cidadãos, atuando de 
maneira concreta em prol 
da qualidade de vida de to-
dos eles”, afirma o presiden-
te da Assembleia.

Um dos representantes 
do município no Parlamen-
to goiano, Lissauer Vieira diz 
que a expectativa é a de que 
as demandas da população 
sejam supridas com êxito. 
“Assim como nas outras edi-
ções, não tenho dúvidas de 
que também teremos, nessa 
15ª, excelentes resultados, e 
que conseguiremos atender, 
de forma muito positiva, às 
principais necessidades da 
população rio-verdense, 
especialmente, de quem 
mais precisa. Afinal, o foco 
do nosso projeto é justa-

mente esse: ir ao encontro 
dos anseios dos goianos”, 
frisou. “Estamos otimistas e 
com grandes expectativas, 
sobretudo porque será rea-
lizada em Rio Verde, cidade 
que tenho a satisfação de 
representar no Legislativo 
goiano e que é celeiro do 
nosso agronegócio, a força 
que move a economia goia-
na”, se entusiasma Lissauer.

Natural de Rio Verde, 
o deputado Karlos Cabral 
(PSB) também comemora a 
realização do projeto em sua 
cidade natal. “É uma grande 
satisfação receber em nosso 
município essa importan-
te iniciativa da Assembleia 
Legislativa. O Alego Ativa é 
uma ação que mostra para 
a população que o Poder 
Legislativo também pode 
ofertar o acesso aos servi-
ços públicos. Considero que 
é muito importante aproxi-
mar nosso Parlamento da 

população. Rio Verde, que é 
um grande polo econômico 
de Goiás, merece receber 
essa iniciativa, que forta-
lece as relações da cidade 
com o Legislativo goiano. 
Além disso, o que me deixa 
mais feliz é atender os rio-
-verdenses com diversos 
serviços gratuitos, de forma 
dinamizada e eficiente, o 
que facilita a vida das pes-
soas. Enquanto deputado 
estadual sempre vou de-
fender ações como essa que 
ajudam a melhorar o dia a 
dia da nossa gente”, afirma.

Também representante 
do município, o deputado 
Chico KGL (União Brasil) 
enaltece a importância da 
iniciativa, em especial a edi-
ção voltada à comunidade 
de Rio Verde. “O programa 
Alego Ativa é muito nobre 
e aproxima a Assembleia 
Legislativa da população. 
Boa parte da comunidade 

não tem como ir até a sede 
da Alego, em Goiânia. Então, 
o evento é uma forma para 
que as pessoas possam co-
nhecer de perto o trabalho 
e os projetos dos nossos 
colegas deputados”, disse. 
“Sempre pautei pelo diálo-
go com a população. Estar 
próximo e ouvir as deman-
das de cada cidadão e sua 
região fazem com que o 
nosso trabalho seja realiza-
do da melhor forma possí-
vel: representando o povo”, 
acrescenta Chico KGL.

Segurança
Realizado de forma men-

sal desde o ano de 2019, 
o Alego Ativa precisou ser 
suspenso, em março de 
2020, em função da chega-
da da pandemia. As ativida-
des foram retomadas em 
setembro de 2021, paralisa-
das novamente em janeiro, 
em razão de uma nova alta 

de infecções pelo novo coro-
navírus no estado. Elas tive-
ram continuação em março 
desse ano, após estabilidade 
no número de casos, interna-
ções e óbitos pela covid-19.

Desde a sua primeira 
retomada são cumpridos 
os protocolos de biosse-
gurança, com o intuito de 
evitar a disseminação do 
vírus. De acordo com o 
diretor de Assuntos Insti-
tucionais, Gustavo Sintra, 
os cuidados permanecerão 
nas próximas edições do 
programa, também du-
rante o período de baixa 
transmissão do vírus. “Va-
mos continuar seguindo 
os protocolos de saúde. 
Mesmo com a liberação 
de máscaras em locais 
abertos, mantemos o uso 
do equipamento, além do 
distanciamento, na medida 
do possível, e a utilização 
do álcool em gel”, pontua. 

a 15ª edição do programa itinerante da 
assembleia Legislativa será realizada, 
no sábado, 28, na cidade de Rio Verde, 
no Sudoeste, e a expectativa é de um 
evento de sucesso. a comunidade 
local receberá, de forma gratuita e 
simplificada, diversos serviços sociais, 
nas áreas jurídica, de saúde e de 
capacitação profissional
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A iniciativa faz parte de um pacote de ações da Mesa Diretora dessa 19ª Legislatura, presidida por Lissauer 
Vieira, voltadas a ampliar a representatividade e o envolvimento do Parlamento goiano com a sociedade

PrOgrAmAçãO
A ação em Rio Verde prevê 
a oferta de serviços como 
emissão de carteira de iden-
tidade, carteira de trabalho, 
passe livre da pessoa com 
deficiência, passaporte do 
idoso, registro civil de nas-
cimento 1ª e 2ª vias, regis-
tro civil de casamento (2ª 
via) e CPF. E, ainda: corte de 
cabelo, recreação para as 
crianças e distribuição de 
mudas de espécies nativas 
do Cerrado, com o objetivo 
de preservar o meio am-
biente. Na área de saúde, a 
população pode contar com 
atendimentos de dentista, 
dermatologista, profilaxia 
da dengue, acupuntura e 

auriculoterapia, além da re-
alização de consultas oftal-
mológicas com a Fundação 
Banco de Olhos (Fubog). 

No evento, a comunidade 
também pode fazer consul-
ta ao Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC), negociação 
de dívidas, atendimento 
jurídico ao produtor rural, 
e outros. Dentre os cursos 
profissionalizantes ofer-
tados, estão as temáticas 
como: “Foto e vídeo para 
aumentar vendas”; “Primei-
ros socorros”; “Excelência 
de atendimento ao público”; 
“Aulão do Enem - Português 
e Matemática”; “Como se 
tornar um microempreen-

dedor individual”; “Os ges-
tores de contratos e a nova 
lei de licitações”; “Portal do 
Cidadão: a transparência do 
seu município”; “Noções de 
reparos residenciais”; “No-
ções de classificações de 
grãos”; “Noções de opera-
ção de colhedora de cana”; 
“Oficina de programação e 
robótica”; “Noções de ma-
nutenção industrial”; “No-
ções em automação indus-
trial”; “Workshop Maker”.

E, ainda, palestras com 
as temáticas “Atendimen-
to ao público”; “Técnicas 
de Vendas”; “Rotinas ad-
ministrativas”; “Marketing 
Digital”; “Comunicação 

interpessoal no trabalho”; 
“Relacionamento interpes-
soal no trabalho”; “Autoli-
derança”; “Práticas da NR 
33” e “Práticas da NR 35”.

O Procon Goiás passa a 
integrar o programa a par-
tir de agora. A 15ª edição 
conta com vários parcei-
ros; dentre eles, Prefeitu-
ra de Rio Verde, Câmara 
Municipal de Rio Verde, 
Universidade de Rio Verde 
(UniRV), Associação Goiana 
dos Municípios (AGM), Sa-
neago, Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública 
(SSP-GO), Fundação Banco 
de Olhos, Fecomércio, Fe-
deração das Câmaras dos 

Dirigentes Lojistas (FCDL), 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Seds), 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), Secreta-
ria de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa). 

E, ainda: Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-GO), 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), Fe-
deração da Agricultura do 
Estado de Goiás (Faeg), 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de Goiás (Creme-
go), Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás, 
Centro Estadual de Refe-
rência em Medicina Inte-
grativa e Complemen-
tar (Cremic), Vapt Vupt, 
Universidade Universo, 
Agência Goiana de Defe-
sa Agropecuária (Agrode-
fesa), Comando de Ações 
do Cerrado, Tribunal de 
Contas dos Municípios 
(TCM-GO), Defensoria Pú-
blica do Estado de Goiás 
(DPE-GO), Polícia Civil do 
Estado de Goiás (PC-GO) e 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PM-GO).
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EScÂNDalo DoS caMiNHÕES DE liXo

Empresas beneficiadas por emendas de Vanderlan 
têm sede em casa abandonada em Goiânia

Uma casa abando-
nada em Goiânia 
é a sede, no papel, 

de uma empresa que for-
neceu caminhões de lixo 
para o governo, num total 
de R$ 12 milhões. Segun-
do o Estadão, a Globalcen-
ter Mercantil Eireli, regis-
trada em nome de Herbert 
Rafael Lacerda Neco, foi 
beneficiada por emendas 
indicadas pelo senador 
Vanderlan Cardoso (PSD).

O senador está no centro 
do escândalo que envolve 

a compra de caminhões de 
lixo pelo governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), 
a preços superfaturados, 
segundo o site nacional de 
notícias O Antagonista.

Outra firma em Goiânia, 
envolvida no negócio, está 
registrada em nome de Jair 
Balduíno de Souza, benefi-
ciário do auxílio emergen-
cial, também recebeu R$ 9 
milhões na venda de veí-
culos no ano passado.

As duas empresas, que 
dividem escritório em 

Goiânia, estão na lista dos 
principais fornecedores de 
caminhões de lixo para a 
Codevasf, em valores aci-
ma do mercado. 

O senador Vanderlan 
Vanderlan, que se envol-
veu diretamente na inter-
locução com essas empre-
sas, admitiu ao Estadão ter 
pressionado as empresas 
pela entrega dos veículos. 
As cidades beneficiadas, 
porém, têm população in-
ferior ao padrão para esse 
tipo de coleta.

Segundo o jornal o estado de S. Paulo, senador 
goiano está no foco central das graves irregularidades 
envolvendo a aplicação de verbas federais via Codevasf
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Compra de caminhões compactadores para prefeituras, a preços superfaturados, tem Vanderlan no olho do furacão

Dos R$ 21 milhões previs-
tos para as duas empresas 
de Goiânia envolvidas no 
escândalo dos caminhões 
compactadores de lixo 
– Globalcenter Mercantil 
Eireli e Fibra Distribuição 
e Logística Eireli –, R$ 4,7 
milhões foram direcio-
nados pelo senador  Van-
derlan Cardoso para a 
compra de 15 veículos 
pesados com essa fina-
lidade3. Numa distorção 
do processo de compras 
públicas, o parlamentar 
se envolveu diretamente 
na interlocução com essas 
empresas. Vanderlan ad-
mitiu ao Estadão que pres-
sionou as firmas pela en-
trega dos veículos a seus 
redutos eleitorais.

Especialista em licita-
ção, o advogado Anderson 
Medeiros Bonfim afirma 
que a atitude do senador 
pode ferir o princípio da 
moralidade pública. “Par-
lamentar não é adminis-
trador público, razão pela 
qual deve cingir às suas 
atribuições institucionais, 
sem se imiscuir ou procu-
rar influenciar contratos 
administrativos em execu-
ção. O ato de indagar se há 
estoque de determinado 
produto é uma conduta 
atípica, que deve ser inves-
tigada”, afirmou. Procurado, 
o senador disse cobrar as 
empresas para que “as en-
tregas sejam ágeis” e que 
acolhe “demandas de pre-
feitos e vereadores” para 
indicar suas emendas.

A pedido de Vanderlan, 
cidades de dois a cinco 
mil habitantes receberam 

caminhões potentes para 
coleta de lixo, mesmo 
sem produção suficiente 
de resíduos para encher 
as caçambas diariamen-
te. Nesses casos, o reco-
mendado por especialis-
tas e órgãos de controle 
são caminhões caçamba, 
mais econômicos.

Uma das empresas que 
receberam dinheiro da 
emenda do senador, a Glo-
balcenter, está em nome do 
empresário Herbert Rafael 
Lacerda Neco, 30. Registra-
da numa casa abandonada 
em Goiânia, a firma passou 
a vender caminhão de lixo 
em 2020. No mesmo ano, 
já venceu licitações milio-
nárias. Próxima dela, num 
galpão recém-reformado, 
está a sede da Fibra, que 
tem como dono, no papel, 

Jair Balduíno de Souza, de 
50 anos, que na pandemia 
pediu ao governo auxilio 
emergencial de R$ 600 
pago a quem perdeu renda 
com a covid-19. Enquanto 
recebia o benefício, vencia 
licitações milionárias.

Juntas, as duas empre-
sas já faturaram R$ 3,8 mi-
lhões por vendas de outros 
veículos à Codevasf, como 
caminhões basculantes e 
com carroceria de madeira 
entre 2021 e 2022. Parte 
do valor foi garantida com 
emenda da deputada  Bia 
Kicis  (PL-DF), de R$ 839,4 
mil, e da deputada  Mag-
da Mofatto (PL-GO), de R$ 
297,9 mil. Bia disse ao Es-
tadão que desconhece as 
empresas e apenas indicou 
emendas para a Compa-
nhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba (Codevasf). 
Magda não se manifestou.

Os donos da Global-
center e da Fibra dividem 
o mesmo escritório em 
Goiânia. No início da tar-
de de uma quinta-feira, 
o Estadão esteve no local 
e ouviu ameaças quan-
do fotografava a fachada 
da Fibra. “Eu sou alguém 
que vocês não conhecem”, 
disse Balduíno. Os dois só 
aceitaram falar à repor-
tagem sob a condição de 
não serem fotografados.

Herbert disse que fe-
chou a Globalcenter no 
fim de 2020 por dificul-
dades financeiras e se 
tornou funcionário da 
Fibra. Ao contrário do 
que ele afirmou, a fir-
ma continuou atuando 

em pregões após o su-
posto fechamento. Até 
hoje, está ativa e regis-
trada em nome dele na 
Receita Federal.

Confrontado com os do-
cumentos, mudou a versão. 
“Constituí vários procura-
dores, mas não estou fa-
lando que foram eles (que 
entraram em novas licita-
ções). No caso da licitação 
que você tem dúvida, traz 
ela para mim que vou te 
dizer. Se tem a minha as-
sinatura, vou reconhecer”, 
pontuou. Procurado nova-
mente, não deu as explica-
ções prometidas.

Por sua vez, a Fibra se 
declarava à Receita Fede-
ral como microempresa 
– condição que limita o 
faturamento bruto em R$ 
360 mil. “Antes, eu mexia 

com merenda escolar e 
fui migrando. A gente vai 
vendendo para os outros 
e vendo o que dá mais di-
nheiro. Daqui a dez anos, 
você volta aqui pra ver”, 
disse ao explicar a entrada 
repentina no mercado de 
veículos pesados.

Antes de ganhar as li-
citações na Companhia de 
Desenvolvimento dos Va-
les do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf) para 
a venda de caminhões de 
lixo, a Globalcenter vendia 
ar-condicionado, computa-
dores e outros produtos. A 
empresa foi punida ad-
ministrativamente por 
prefeituras, pelo gover-
no de Goiás e até pelo 
Tribunal Regional Elei-
toral do Maranhão por 
não cumprir contratos.
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Caminhão compactador de lixo, que Vanderlan pessoalmente estava ajudando as prefeituras a “comprar”

Estadão denuncia o envolvimento do senador: “Irregularidade flagrante”
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Aparecida ultrapassa mais de 1 milhão 
de doses de vacina contra a Covid-19

No mês em que 
Aparecida comple-
ta o centenário, a 

cidade ganha mais um 
motivo para comemorar: 
1.013.279 doses de va-
cina contra a covid-19 
já foram aplicadas na 
população desde o iní-
cio da Campanha, em 
20 de janeiro de 2021, 
até esta segunda-feira, 
23 de maio. Desse total, 
900.712 foram destina-
das ao público acima de 
18 anos, 70.879 foram 
aos adolescentes de 12 
a 17 anos e 41.688 doses 
foram administradas no 
público infantil. O muni-
cípio segue com a estra-
tégia de imunização em 
39 postos fixos.

“A vacinação contra a 
covid-19 foi um marco em 
todo o mundo, represen-
tando a esperança de um 
retorno à normalidade. Em 
Aparecida não foi diferen-
te. Neste um ano e seis 

meses de Campanha tra-
balhamos incansavelmen-
te, enfrentando diversos 
desafios e lançando mão 
de diferentes estratégias 
para superá-los. Avança-
mos! Contudo, é necessá-
rio nos mantermos vigilan-
tes. Nesse sentido, a oferta 
de vacinas contra o SARS-
-CoV-2 segue na cidade a 
todo vapor, em 39 postos”, 
reforçou o secretário de 
Saúde de Aparecida, Ales-
sandro Magalhães.

Balanço
Segundo levantamento 

da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), 437.003 
pessoas acima de 12 anos 
receberam ao menos a pri-
meira dose da vacina con-

tra a covid-19. O número 
representa 91,44% da po-
pulação nessa faixa etá-
ria, estimada em 477.878 
habitantes. Além disso, 
383.224 pessoas desse 
grupo completaram o es-
quema vacinal básico, seja 
com a segunda dose da 
vacina ou imunizante dose 
única. Esse total represen-
ta 80,19% dos moradores 
acima de 12 anos.

Sobre a dose de reforço, 
Aparecida aplicou 130.080 
doses. Com esse número, 
estima-se que 30,77% da 
população adulta, que é o 
grupo autorizado a receber 
a terceira aplicação, procu-
rou os postos, consideran-
do que a população acima 
de 18 anos na cidade seja 

de 422.666 habitantes. 
Para além desses dados, a 
respeito da terceira dose, 
outros 21.284 idosos e 
imunossuprimidos recebe-
ram o segundo reforço.

Já a vacinação infantil 
alcançou 50% de cober-
tura do público-alvo com 
a primeira dose. Foram 
29.318 imunizantes pe-
diátricos D1 aplicados, 
sendo que, ao todo, a 
pasta estima que a cida-
de tenha 58.545 crianças 
de 5 a 17 anos. Além dis-
so, 12.370 completaram 
o esquema básico com a 
segunda dose, represen-
tando 21,12% do grupo.

“Fico extremamente sa-
tisfeita em ver que mais de 
80% da população acima 

de 12 anos já completou 
o esquema vacinal com as 
duas doses ou dose úni-
ca. Porém, a aplicação do 
reforço também precisa 
avançar e hoje eu chamo 
a atenção para isso. Mui-
tos já baixaram a guarda 
e, com a vida voltando ao 
normal, esquecem de pro-
curar os postos para rece-
ber a terceira dose, sendo 
que ela também é muito 
importante e segura”, ava-
liou a coordenadora de 
Imunização de Aparecida, 
Renata Cordeiro. 

Onde encontrar 
a vacina

As vacinas contra a co-
vid-19 para adolescentes 
e adultos, isto é, para mo-
radores acima de 12 anos, 
estão disponíveis na Cen-
tral de Imunização, na Ma-
ternidade Marlene Teixeira 
e nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS´s) dos bairros 
Andrade Reis; Colina Azul; 
Bairro Cardoso; Delfiore; 
Alto Paraíso; Bandeirantes; 
Bairro Ilda; Independên-
cia; Buriti Sereno; Campos 
Elíseos; Cândido de Quei-
roz; Caraíbas; Chácara São 
Pedro; Cruzeiro do Sul; 
Independência Mansões; 
Jardim Bela Vista; Jardim 
Boa Esperança; Jardim dos 
Buritis; Jardim dos Ipês; 
Jardim Florença; Jardim 
Olímpico; Jardim Paraíso; 
Jardim Tiradentes; Madre 

Germana; Nova Olinda; 
Papillon Park; Parque Trin-
dade; Pontal Sul II; Resi-
dencial Anhambi; Residen-
cial Garavelo Park; Retiro 
do Bosque; Jardim Riviera; 
Rosa dos Ventos; Santa 
Luzia; Santo André; Veiga 
Jardim e Expansul.

A Central de Imuniza-
ção funciona de segunda a 
sábado, das 8 às 18h. A sala 
de vacinação da Materni-
dade Marlene Teixeira fica 
aberta de segunda à sexta, 
das 8 às 18h. Já as salas de 
vacinação das UBS´s fun-
cionam de segunda à sex-
ta, das 8 às 16h.

Em todos esses 39 lo-
cais estão disponíveis 
imunizantes para a pri-
meira dose, segunda ou 
para os reforços. A D1 
é aplicada mediante a 
apresentação de docu-
mento de identidade ou 
certidão de nascimento e 
cartão SUS ou CPF. Meno-
res de 18 anos precisam 
estar acompanhados de 
algum responsável.

Já a segunda dose é 
aplicada mediante a apre-
sentação de documento 
de identidade ou certidão 
de nascimento, CPF ou 
Cartão SUS e o Cartão de 
Vacinação, de acordo com 
os intervalos mínimos 
previstos entre a primeira 
e a segunda aplicação: 28 
dias para a Coronavac e 
oito semanas para Pfizer 
e AstraZeneca.

imunização 
segue em 39 
postos fixos. 
SmS convoca 
moradores a 
receberem o 
reforço
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“A vacinação contra a covid-19 foi um marco em todo o mundo, representando a esperança de 
um retorno à normalidade”, reforçou o secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães

oportuNidades

Ofertados mais de 1.200 vagas de trabalho nesta semana

A Prefeitura de Apareci-
da, por meio do Sistema 
Municipal de Emprego 
(SIME), tem ofertado cen-
tenas de oportunidades 
de trabalho toda semana. 
Nesta segunda-feira, 23, 
estão disponíveis 1.245 
vagas de emprego. A Se-
cretaria Municipal do Tra-
balho é a responsável por 
captar as vagas das em-
presas e colaborar com o 
processo de seleção dos 

interessados.
Para concorrer às va-

gas, o trabalhador inte-
ressado deve agendar 
atendimento presencial 
no Serviço de Atendimen-
to ao Cidadão (SAC). Bas-
ta acessar o site trabalho.
aparecida.go.gov.br.

O candidato deve cli-
car em Vagas de empre-
go, selecionar a vaga que 
deseja, clicar em Quero 
me candidatar, onde será 

encaminhado para a ja-
nela de agendamento. Em 
seguida, deve selecionar 
o código Nº 60 – Vagas 
De Emprego No Sistema 
Municipal de Emprego e 

o local de atendimento 
presencial.

No dia e horário agen-
dados, o interessado nas 
vagas de emprego deve 
comparecer a uma das 

três unidades do SAC: 
na Cidade Administrati-
va Maguito Vilela (Ave-
nida Gervásio Pinheiro, 
setor Solar Central Park 
– térreo); na do Parque 
Flamboyant (Avenida 
Bela Vista, s/n, Praça João 
Natal de Almeida – CEU 
das Artes – Parque Flam-
boyant); nos SACs do Polo 
Empresarial Goiás, Vila 
Brasília e Centro.

O trabalhador deve 
apresentar os seguintes 
documentos pessoais: RG, 
CPF, carteira de trabalho, 
comprovante de endere-
ço e informar um telefone 
para contato. Caso exista 
vaga disponível no seu 
perfil, o trabalhador rece-
berá uma carta de enca-

minhamento para realizar 
a entrevista de emprego 
na empresa contratante. 
Se não encontrar a vaga, 
o interessado pode aces-
sar o site novamente e 
agendar uma nova busca 
presencial, pois as opor-
tunidades são atualizadas 
diariamente pela Central 
de Captação de Vagas. In-
formações pelo telefone 
(62) 9 9194-3491.

Além disso, a Prefeitura 
de Aparecida também está 
disponível para os empre-
sários que buscam mão de 
obra para suas empresas. 
O número de WhatsApp 
disponível para as empre-
sas realizarem o cadastro 
das vagas de emprego é 
(62) 9 9297-4113.
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O trabalhador interessado deve agendar atendimento 
presencial. Basta acessar o site trabalho.aparecida.go.gov.br

entre as vagas ofertadas pelo Sime 
estão oportunidades para auxiliar de 
produção, repositor de mercadorias, 
movimentador de mercadoria, 
movimentador de mercadoria, motorista
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leite a2
Parecidas por fora, mas diferentes por dentro. essa 

é uma das definições para as vacas que produzem o 
leite A2. Enquanto o leite convencional é proveniente 

de animais que produzem caseína A1 e A2 (proteínas 
do leite), as vacas com genética diferenciada 

produzem apenas a caseína A2. E é exatamente 
essa diferença que os consumidores de todo o Brasil 

encontrarão no primeiro Leite A2 de caixinha do 
mercado: o Piracanjuba a2.

imposto de renda
Em ritmo de reta final para a Declaração do Imposto 

de Renda Pessoa Física (IRPF), o Núcleo de Apoio 
Fiscal (NAF) da Estácio Goiás realiza, atendimento 

gratuito à comunidade, de forma presencial e online. 
A data limite é até dia 31 de maio e professores e 

alunos do NAF, que é o espaço de prática acadêmica 
dos alunos do curso de Ciências Contábeis, serão os 
responsáveis por orientar quem estiver procurando 

por ajuda.

sala de concerto
O Estúdio de Piano & Experiência Musical Natália 

Mendoza promove no dia 25 de maio a ‘Sala de 
Concerto’, uma experiência musical e sensorial. Com 

curadoria das musicistas Gyovana Carneiro e Ana 
Flávia Frazão, a noite promete unir o refinamento 

sonoro da música de concerto por meio de 
apresentações de músicos de renome internacional, 
junto ao melhor da gastronomia de Goiânia, em um 

ambiente intimista e aconchegante.  Para isso, a 
noite contará com a apresentação da pianista Sylvia 

Thereza, considerada uma das mais eminentes 
pianistas brasileiras da atualidade. Sylvia é radicada 

na Bélgica, onde atua como professora da conceituada 
Universidade Luca School of Arts e como membro 

da KU Leuven Association.  O menu da ‘Sala de 
Concertos’ será assinado pelo chef acreano Júnior 

Marinho, proprietário do restaurante Juá.

amarê Fashion
O estado de Goiás possui 23.977 confecções, 

entre têxteis, moda íntima e calçados. E para 
trazer mais visibilidade nacional e internacional 

para os produtores de moda em goiana, AMARÊ 
(amarelo + ipê) FASHION – Semana da Moda 

Goiana, realização do Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), Serviço 

Social do Comércio (Sesc), Sistema Federação do 
Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio GO), 
e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(Senac),  está com inscrições abertas até o 
da 25 de maio para que micro e pequenas 

empresas participem do evento que acontecerá 
no período de 31/8 a 3/9/22, no Centro Cultural 

Oscar Niemeyer,  em Goiânia.  As inscrições 
podem ser feitas por MEI,  ME ou EPP, que seja 
sediada em Goiás,  produza o que comercial iza 

e não seja f i l ial  de uma grande empresa.

Caldas Country 
- Cristiano Se, Zé 
Tofofo, Taynara 
Teixeira e Leandro 
Bontempo 
prestigiaram o 
lançamento do 
Caldas Country 
que aconteceu no 
Laguna, na noite 
de ontem (18) e 
na ocasião a dupla 
Guilherme e Benuto 
gravaram o DVD, 
deu Rolo.

Debut - os bailes de 
debutantes voltaram à cena. 
Os gêmeos Maria Paula 
Caetano Lima Chaves e 
Luís Octavio Caetano Lima 
Chaves foram apresentados 
à sociedade durante festa no 
Grand Nature Eventos. São 
filhos da advogada Maria 
Tereza Caetano e do servidor 
estadual Alexander Augusto 
Magalhães Chaves. Noite com 
apresentações de DJs, show de 
luzes, buffet de gastronomia 
internacional, bar de drinques, 
doces e bolo da Sonho Meu.

PatBo - Convidado pela PatBo Brasil, 
o stylist Carlos Martinz hosteou um 
almoço para fashionistas. Em uma tarde 
descontraída, o renomado stylist Carlos 
Martinz recebeu convidadas especiais para 
um almoço assinado pela marca PatBo Brasil 
e uma das convidada era Amanda Ponce. 

Presença - O digital influencer Jacques Vanier, sua mãe 
Dona Jacques e Amannda Letícia participaram do evento 
de lançamento do Caldas Country com gravação do DVD 
da dupla Guilherme e Benuto. 
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Fotos: Divulgação
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Receita abre consulta ao 1º lote de 
restituição do Imposto de Renda

a Receita Federal 
disponibiliza, a 
partir das 10h des-

ta terça-feira (24), a con-
sulta ao primeiro lote de 
restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2022. O pagamen-
to será creditado para um 
total de 3.383.969, mas 
só será realizado no dia 
31 de maio. O valor total 
é de R$ 6,3 bilhões.

Segundo o governo fe-
deral, o montante será des-
tinado a contribuintes que 
têm prioridade legal, sen-
do 226.934 idosos acima 
de 80 anos, 2.305.412 en-
tre 60 e 79 anos, 149.016 
contribuintes com alguma 
deficiência física ou men-
tal ou moléstia grave e 
702.607 cuja maior fonte 
de renda seja o magistério. 
Além disso, o lote contem-
pla restituições residuais 
de exercícios anteriores. 

Para conferir se está 
contemplado neste pri-

meiro lote, deve-se aces-
sar a página da Receita 
na internet, clicar em 
“Meu Imposto de Ren-
da” e, em seguida, em 
“Consultar a Restituição”. 
A página apresenta as 
orientações e os canais 
de prestação do servi-
ço, permitindo consulta 
simplificada ou completa 

da situação da declaração, 
por meio do extrato de 
processamento, acessado 
no e-CAC. Se identificar 
alguma pendência na de-
claração, o contribuinte 
também já pode retificar 
o documento.

A Receita Federal tam-
bém tem aplicativo dispo-
nível para tablets e smar-

tphones que possibilita 
consultar diretamente nas 
bases do órgão informa-
ções sobre liberação das 
restituições do IR e a si-
tuação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

Pagamento
O pagamento da resti-

tuição é feito diretamente 

na conta bancária infor-
mada na declaração. Caso 
o crédito não seja reali-
zado por algum motivo, 
como conta desativada, os 
valores ainda ficam dispo-
níveis para resgate por até 
um ano no Banco do Brasil 
(BB). Nesse caso, o cidadão 
poderá reagendar o cré-
dito dos valores de forma 

simples e rápida pelo Por-
tal BB ou ligando para a 
Central de Relacionamen-
to BB, por meio dos telefo-
nes 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos). Caso o contri-
buinte não resgate o valor 
da restituição no prazo de 
um ano, deverá pedir no-
vamente o pagamento.

A partir deste ano, a 
declaração permite indi-
car a chave Pix do tipo 
CPF para receber a res-
tituição. O CPF deve ser 
do titular da declaração. 
Outra opção é indicar di-
retamente a conta bancá-
ria, mas a lista é limitada 
às instituições que fazem 
parte da rede arrecada-
dora de receitas federais.

O calendário de res-
tituição do IRPF 2022 
prevê o pagamento em 
cinco lotes, entre maio e 
setembro. Os próximos 
lotes já têm data de pa-
gamento: 30 de junho (2º 
lote), 29 de julho (3º lote), 
31 de agosto (4º lote) e 
30 de setembro (5º lote).

Crédito será feito 
para 3,38 milhões 
de contribuintes
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Para conferir se está contemplado neste primeiro lote, deve-se 
acessar a página da Receita na internet, clicar em “Meu Imposto 
de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

educação

Estão abertas as inscrições para o Encceja 2022

Estão abertas, de hoje (24) 
até o dia 4 de junho, as 
inscrições para o Exame 
Nacional para Certifica-
ção de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) 
2022. A avaliação é volta-
da a jovens e adultos que 
não concluíram os estudos 
na idade apropriada para 
cada etapa de ensino.

As provas, tanto para 
os ensinos fundamental e 

médio, serão aplicadas no 
dia 28 de agosto, em todas 

as unidades federativas. 
Para acessar a página de 

inscrição no Encceja 2022, 
acesse o link: http://enc-
cejanacional.inep.gov.br/
encceja/#!/inicial

A idade mínima para os 
participantes do exame 
voltado ao ensino funda-
mental é de 15 anos, na 
data da prova. Para o ensi-
no médio, a idade mínima 
é de 18 anos completos. O 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) 
informa que a participação 
no Encceja Nacional 2022 
é voluntária e gratuita.

O edital com diretrizes, 
procedimentos e prazos 
para a edição 2022 do 
exame foi publicado no 
Diário Oficial da União do 
último dia de 16 de maio.

De acordo com o Inep, 
não haverá, nesta edição, 
necessidade de apresen-
tação de justificativa de 
ausência para aqueles 
que se inscreveram mas 
acabaram não fazendo a 
prova da edição anterior.

“Também não será ne-
cessário o pagamento da 
taxa de ressarcimento para 

os ausentes no ano passa-
do que vão fazer as provas 
novamente. A medida foi 
tomada tendo em vista o 
contexto da pandemia de 
covid-19 que impediu a 
realização da última edi-
ção”, informou o instituto.

As cidades que aplicarão 
o Encceja 2022 serão dispo-
nibilizadas no sistema do 
exame e no portal do Inep.

Os atendimentos es-
pecializados deverão ser 
solicitados durante o pe-
ríodo de inscrições (de 24 
de maio a 4 de junho).
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As cidades que aplicarão o Encceja 2022 serão 
disponibilizadas no sistema do exame e no portal do Inep
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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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Gymnasiade 2022

Brasil fica em segundo lugar geral em 
medalhas em olimpíadas estudantis
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encerrada ontem (22), 
em Normandia, na 
França, as olimpíadas 

escolares ISF Gymnasiade 
2022 tiveram participa-
ção histórica da delegação 
brasileira tanto no número 
de atletas - foram 230 jo-
vens entre 16 e 18 anos - 
quanto no quadro geral de 
medalhas - onde o Brasil 

foi vice-campeão, com 45 
ouros, 45 pratas e 36 bron-
zes.

A delegação brasileira 
participou de competições 
em 20 modalidades. Se-
gundo dados do Ministério 
da Cidadania, que destinou 
R$ 5,5 milhões para os jo-
vens atletas participarem 
do evento, representantes 

de 22 estados foram sele-
cionados para os jogos.

“Chegar aqui na França 
e ver uma delegação deste 
tamanho, com 230 atletas 
e paratletas, mais a comis-
são técnica, sabendo que 
nosso esporte de base, na 
plataforma escolar, foi re-
cuperado, ressurgiu, é mui-
to gratificante”, afirmou 

o ministro da Cidadania, 
Ronaldo Bento, que esteve 
presente na cerimônia de 
encerramento da Gymna-
siade.

Troféu Fairplay
Além do segundo lu-

gar no quadro geral e das 
dezenas de medalhas, os 
jovens brasileiros foram 

agraciados com o Troféu 
Fairplay, destinado à dele-
gação que mais cativou a 
atenção dos participantes 
e dos organizadores do 
evento. “O Brasil, além de 
ser muito forte esportiva-
mente, como demonstra 
nosso resultado expressi-
vo, também é o mais que-
rido. Isso significa que es-

tamos cumprindo o papel 
de pregar a paz, a união, 
a tolerância, e de contri-
buir para a formação da 
cidadania desses jovens e 
para a construção de um 
mundo melhor”, afirmou o 
presidente da Confedera-
ção Brasileira do Despor-
to Escolar (CBDE), Antônio 
Hora Filho.

País teve 
participação 
recorde na 
competição
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