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corrupção na edução

Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, ambos ligados a Jair Bolsonaro, foram presos - brasil | 2

Flávio tenta isentar Bolsonaro e diz que governo 
está ‘tranquilo’ Com Prisão de milton riBeiro

educação

Ampliação consolida iniciativa do Governo de Goiás como maior 
programa de aprendizagem na administração pública do País. A partir 

deste ano, beneficiários também terão acesso a reforço escolar
política  |  3

Programa aPrendiz do Futuro 
anunCia 1.250 novas vagas
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corrupção

Flávio tenta isentar Bolsonaro e diz que governo 
está ‘tranquilo’ com prisão de Milton Ribeiro

o senador Flávio Bol-
sonaro (PL-RJ) afir-
mou que o governo 

federal está “tranquilo” com 
a prisão do ex-ministro Mil-
ton Ribeiro, nesta quarta-
-feira (22), acusado de ser 
um dos operadores de um 
balcão de negócios no Mi-
nistério da Educação.

O filho mais velho do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) também disse esperar 
que Ribeiro preste esclare-
cimentos e criticou a opo-
sição por, segundo o parla-
mentar, usar eleitoralmente 
a prisão do ex-ministro.

Nesta quarta-feira (22), 
a Polícia Federal realizou 
uma operação contra Ri-
beiro e contra pastores 
suspeitos de operar um 
balcão de negócios no mi-
nistério e na liberação de 
verbas do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação).

Ribeiro e os pastores 
Gilmar Santos e Arilton 
Moura, ambos ligados ao 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), foram presos.

O então ministro foi exo-
nerado no início de abril, 
após o surgimento do es-
cândalo, em particular a di-

vulgação de um áudio pelo 
jornal Folha de S.Paulo, no 
qual o então ministro afir-
ma que prioriza amigos e 
indicações do pastor Gil-
mar Santos, a pedido do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Ele ainda indica haver uma 
contrapartida suposta-
mente direcionada à cons-
trução de igrejas.

Flávio Bolsonaro divul-
gou um vídeo no qual usa 
a maior parte do tempo 
para atacar o governo do PT, 
partido que será o principal 
adversário de seu pai nas 
eleições de outubro.

O senador também dis-
parou críticas contra a opo-
sição, que estaria tentando 
se aproveitar da prisão de 
Ribeiro para atingir politica-
mente Jair Bolsonaro.

“É uma clara tentativa 
de usar eleitoralmente 
esse fato em que há sus-
peita sobre o ex-ministro 
Milton. Enquanto o presi-
dente Bolsonaro trabalha 
dia e noite para reduzir o 
preço do combustível, para 
reduzir o preço da comida, 
a oposição tenta usar isso 
eleitoralmente e colocar 
o Bolsonaro na mesma 
prateleira do Lula, o que é 

impossível porque o Lula é 
o maior ladrão da história 
do nosso país”, afirmou, em 
referência ao candidato 
petista, líder nas pesquisas 
de intenção de votos.

Flávio então buscou 
ressaltar a postura de seu 
pai no seu caso, ao afastar 
Milton Ribeiro e permitir, 
segundo ele, que a Polícia 
Federal promova uma in-
vestigação “isenta, indepen-
dente, sem interferência”.

Lembrou então o epi-
sódio de nomeação pela 
ex-presidente Dilma Rous-
seff de Lula para a chefia 
da Casa Civil, como uma 
forma de blindar o petista. 
Atacou novamente os pe-
tistas, afirmando que havia 

um “esquema geral de cor-
rupção” e que bilhões de 
reais já foram devolvidos 
aos cofres públicos.

“Então o governo está 
muito tranquilo. Esperamos 
que as investigações acon-
teçam de uma forma isenta 
e que o ex-ministro Milton 
possa prestar os esclareci-
mentos, porque o que todos 
nós sabemos até agora é 
que foi o próprio ex-minis-
tro que denunciou à CGU 
que havia a suspeita de que 
algo errado poderia estar 
acontecendo em seu minis-
tério”, afirmou Flávio.

“Foi o próprio ex-minis-
tro que, em seu primeiro de-
poimento, colocou no papel 
que o presidente Bolsonaro 

não tem absolutamente 
nada a ver com as suspeitas 
que estão recaindo sobre 
ele nesse momento. Então, 
estamos bastante tranqui-
los e pedidos que a justiça 
seja feita”, completou.

Também nesta quarta-
-feira (22), cresceu a pressão 
no Senado para a instalação 
de uma CPI (Comissão Par-
lamentar de Inquérito) para 
investigar o escândalo do 
balcão de negócios do MEC.

O líder da oposição, 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), já reuniu 26 assina-
turas para a criação da co-
missão, uma a menos que 
o necessário. O número 
mínimo pode ser atingido 
nos próximos dias, uma 

vez que o senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), presiden-
te da Comissão de Educa-
ção, já se comprometeu no 
passado a fornecer a 27ª 
assinatura. Outros senado-
res ainda podem assinar o 
requerimento, como Izalci 
Lucas (PSDB-DF).

Por outro lado, o presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), indicou 
que a comissão não deve 
ser criada facilmente. Além 
dos requisitos, reforçou 
que cabe uma análise da 
presidência da Casa.

No ano passado, Pacheco 
segurou por meses a cria-
ção da CPI da Covid e só a 
instalou por determinação 
do Supremo Tribunal Fede-
ral. Pacheco já adiantou que 
a proximidade das eleições 
pode ser prejudicial para os 
trabalhos de uma comissão 
parlamentar de inquérito.

“Num momento pré-
-eleitoral e muito próximo 
das eleições, isso de fato é 
algo que prejudica o esco-
po de uma CPI, que é uma 
investigação isenta, que 
toma o tempo necessário, 
a própria composição dela, 
com todos os senadores 
dedicados na comissão par-
lamentar de inquérito. En-
tão o fato de estarmos num 
momento muito próximo 
das eleições acaba prejudi-
cando essa e de qualquer 
outra CPI que venha ser ins-
talada”, disse Pacheco.

Ribeiro e os pastores Gilmar Santos 
e Arilton Moura, ambos ligados ao 
presidente jair Bolsonaro, foram presos
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Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, ambos ligados aBolsonaro (PL), foram presos

A Justiça Federal infor-
mou ontem (22) que o 
ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro não será 
mais transferido para a Su-
perintendência da Polícia 
Federal em Brasília como 
estava previsto. Ribeiro 
foi preso hoje (22) por 
determinação juiz Renato 
Borelli, da 15ª Vara Fe-
deral do Distrito Federal. 
Questões logísticas im-
pediram a transferência.

Agora, o ex-ministro 

participará da audiência 
de custódia, prevista para 
hoje (23), às 14h, por 
meio de videoconferên-
cia, que será realizada 
na Superintendência da 
PF em São Paulo.

Os pastores Arilton 
Moura e Gilmar Santos, 
que também foram presos, 
também vão passar pela 
audiência de custódia. 
Moura está no Pará e fala-
rá por videoconferência. O 
depoimento de Santos será 

presencial, em Brasília.
Ribeiro mora em Santos 

e foi um dos alvos da Ope-
ração Acesso Pago, que in-
vestiga o suposto “tráfico 
de influência e corrupção 
para a liberação de recur-
sos públicos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE)”, 
vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC).

Mais cedo, a defesa do 
ex-ministro divulgou uma 
nota em que diz que “ine-

xiste razão para a prisão 
preventiva editada” e que a 
“custódia é injusta, desmo-
tivada e indiscutivelmente 
desnecessária”.

O advogado Daniel 
Bialski informou em nota 
que pretende entrar com 
um pedido de habeas 
corpus “visando o reco-
nhecimento da coação 
ilegal imposta, especial-
mente porque os fatos 
são pretéritos e sem 
contemporaneidade”.
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Programa Aprendiz do Futuro 
anuncia 1.250 novas vagas

o governador Ronal-
do Caiado anunciou 
a criação de 1.250 

novas vagas para o Pro-
grama Aprendiz do Futuro, 
com ingresso ainda neste 
ano. A ampliação foi ofi-
cializada durante soleni-
dade no Teatro Goiânia, na 
Capital, nesta terça-feira, 
21, quando também foi 
lançado o reforço escolar 
para os beneficiários do 
programa, promovido em 
parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Comercial (Senac).

O incremento nas vagas 
consolida o Aprendiz do 
Futuro como o maior pro-
grama de aprendizagem 
na administração pública. 
Com as novas oportunida-
des, serão atendidos 6.250 
jovens com idade entre 
14 e 15 anos em todas as 
regiões do estado. “Vamos 
continuar investindo cada 
vez mais na educação, 
profissionalizando e for-
mando pessoas, mudando 
o perfil de vocês. Vocês se-
rão um novo Goiás, como 
referência na educação e 
também na qualidade de 
vida”, direcionou Caiado 
aos jovens presentes ao 
Teatro Goiânia.

Como funciona
Os beneficiários rece-

bem salário de R$ 569,36 
e auxílio alimentação no 
valor de R$ 150, em um 
investimento anual de 
R$ 80 milhões. Os jovens 
também contam com be-

nefícios assegurados pela 
legislação trabalhista, 
como seguro de vida, vale 
transporte, 13º salário e, 
ainda, um tablet com in-
ternet para fazer os cur-
sos oferecidos. No final do 
contrato, os 12 aprendizes 
com melhores avaliações 
farão uma viagem de in-
tercâmbio para Barcelona, 
na Espanha.

“É um sonho para 
qualquer menino e meni-
na aqui, ainda mais para 
muitos que estão na vul-
nerabilidade e enxergam 
essa oportunidade de via-
jar para outro país como 
um prêmio dentro do seu 

processo de capacitação. 
Esta gestão do Governo de 
Goiás faz acontecer, como 
agora. Os jovens são priori-
dade”, afirmou o secretário 
de Estado de Desenvolvi-
mento Social, Wellington 
Matos.

Novidades
A partir deste ano, os 

jovens atendidos pelo 
Aprendiz do Futuro terão 
acesso aos serviços educa-
cionais do Senac, via pla-
taforma digital de ensino 
à distância. Implementado 
via cooperação técnica, o 
curso prevê videoaulas e 
fornecimento de e-books 

para reforço escolar em 
Português, Matemática e 
Redação do Instituto Car-
los André. “Meus agradeci-
mentos pelo oferecimento, 
neste convênio, do melhor 
curso de todo o Brasil, uma 
oportunidade de aulas 
com o professor Carlos An-
dré, a maior referência atu-
al na área de educação em 
Matemática, Português e 
Redação”, salientou o chefe 
do Executivo estadual.

“Escrever bem, comuni-
car-se bem, saber cálculos 
e lógica nos faz mais seres 
humanos. Para essas aulas, 
que são mais de 500, e eu 
mesmo gravei, pensei em 

todos vocês. Terão o que há 
de mais moderno para que 
o trabalho de vocês seja 
o melhor”, pontuou Carlos 
André.

As aulas complementa-
res são fruto da soma de 
esforços do Governo de 
Goiás, Senac e a entidade 
parceira na execução do 
programa, Rede Nacional 
de Aprendizagem, Promo-
ção Social e Integração 
(Renaspi). “O sentimento 
é de gratidão por aqueles 
que transformaram este 
programa em uma política 
social assertiva e inclusi-
va. Este é o propósito”, ex-
pressou Rayane Monteiro, 
coordenadora pedagógica 
do polo Goiás da Renapsi e 
diretora nacional do proje-
to Demà Jovem.

Qualidade
“Vocês estão tendo 

oportunidade de ouro. Es-
tamos aqui para servir e 
entregar o propósito da 
nossa instituição, que é 
levar qualidade de vida. 
Que daqui alguns anos, 
eu possa olhar para vo-
cês e encontrar profissio-
nais que passaram nas 
melhores universidades 
pois tiveram as melhores 
oportunidades”, projetou 
o diretor regional do Sesc/
Senac em Goiás, Leopol-
do Veiga Jardim. “Já temos 
a educação número um 
do Brasil. Não seríamos 
os melhores se vocês não 
fossem os melhores. Nos-
so objetivo como Sistema 

S é preparar ainda mais 
nossa juventude. Agarrem 
esta oportunidade”, pediu 
o vice-presidente da Fe-
deração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Goiás (Feco-
mércio), Márcio Andrade.

Convidados ao palco 
do Teatro Goiânia pelo 
governador, os aprendizes 
Allana e Nicolas relata-
ram suas experiências. “Foi 
ótimo. Estou realizado. Ti-
vemos cursos sobre ética. 
Hoje, eu já ajudo bastante 
minha mãe”, disse Nicolas, 
que deseja ser médico no 
futuro. “Os cursos são os 
melhores. A gente aplica 
mesmo no trabalho. Vocês 
estão sendo luz na vida 
destes jovens”, enfatizou 
Allana, no início da cami-
nhada para dar uma casa à 
sua mãe.

Acompanharam o go-
vernador durante a so-
lenidade o secretário de 
Estado de Cultura, Marcelo 
Carneiro; a diretora-geral 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
Adryanna Caiado; a sub-
secretária de Execução da 
Política Educacional da 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), Helena 
da Costa Bezerra; a subse-
cretária de Gestão Pública 
da Secretaria de Estado de 
Administração (Sead), Lara 
Garcia; os diretores da Re-
napsi Rafael Reis e Rafael 
Santos, além de jovens 
aprendizes e demais pes-
soas convidadas.

Ampliação consolida iniciativa do Governo de Goiás como maior programa de aprendizagem na administração 
pública do País. A partir deste ano, beneficiários também terão acesso a reforço escolar. Com as novas 

oportunidades, serão atendidos 6.250 jovens com idade entre 14 e 15 anos em todas as regiões do estado
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Os beneficiários recebem salário de R$ 569,36 e auxílio alimentação no valor de R$ 150, em um investimento 
anual de R$ 80 milhões. Os jovens também contam com benefícios assegurados pela legislação trabalhista

As inscrições para o ves-
tibular de Tecnologia em 
Produção Cênica, ofereci-
do pela Escola do Futuro 
do Estado de Goiás (EFG) 
em Artes Basileu França, 
terminam nesta quinta-
-feira (23/6). A unidade, 
vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), oferece 50 
vagas para o curso supe-
rior, que é gratuito, pre-
sencial e tem duração de 
dois anos e meio. 

Para participar do pro-

cesso seletivo, os candi-
datos precisam ter con-
cluído o ensino médio até 
o ato da matrícula (8/7). 
A seleção será em fase 
única, com aplicação de 
provas objetiva e de re-
dação no dia 26 de junho. 
O interessado pode optar 
por um dos três sistemas 
de vagas: universal; cotas 
– para estudantes oriun-
dos da rede pública de 
educação básica, negros, 
indígenas e/ou com de-
ficiência; e por meio das 

notas obtidas nas últimas 
seis edições do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). As inscrições 
devem ser feitas no site  
(https://basileufranca.
com.br/editais/). 

Histórico
O Superior em Produ-

ção Cênica da EFG em Ar-
tes Basileu França  existe 
há nove anos e é o úni-
co do Estado. Desde sua 
criação, muitos eventos e 
pesquisas já foram reali-

zados, como seminários 
estaduais e até um inter-
nacional, que contou, no 
ano passado, com parti-
cipantes da França, Mo-
çambique e Venezuela. 

No campo da pes-
quisa, destaque para o 
primeiro livro do curso 
com o título “Produção 
Cênica e Sociedade”, de 
2019. A segunda edição 
foi publicada em 2021 e 
a terceira está no prelo, 
com lançamento previs-
to para esse ano.
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A seleção será em fase única, com aplicação de provas 
objetiva e de redação no dia 26 de junho. O interessado 
pode optar por um dos três sistemas de vagas: universal; 
cotas, com deficiência; e por meio das notas obtidas no Enem

Inscrição ao vestibular para Produção Cênica termina hoje
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Prestação de Contas na CTFO

a secretária de Estado 
da Economia de Goi-
ás, Cristiane Schmidt, 

foi a convidada da Comissão 
de Tributação, Finanças e 
Orçamento (CTFO). Sob o co-
mando do deputado Thiago 
Albernaz (MDB), o colegiado 
acompanhou a prestação de 
contas do primeiro quadri-
mestre de 2022. O encontro 
desta quarta-feira, 22, foi 
realizado de forma híbrida 
na sala de comissões do 
Palácio Maguito Vilela em 
cumprimento ao Regimento 
Interno do Legislativo e da 
Constituição Estadual. 

Antes de apresentar as 
contas, a secretária fez um 
breve relato sobre a recu-
peração global pós pande-
mia. “Depois da pandemia, 
todos os países tiveram 
uma recuperação do PIB, 
mas tivemos um problema 
inflacionário mundial nas 
cadeias globais de produ-
ção e a guerra na Ucrânia 
prejudicou a retomada das 
ofertas de bens industria-
lizados e commodities 
como o petróleo, gás e al-

guns cereais básicos”, pon-
tuou a secretária.

Segundo ela, a desva-
lorização do Real, soma-
da aos demais problemas, 
como a restrição da ofer-
ta e a guerra, resultaram 
em mais pressão inflacio-
nária no Brasil. “Diante 
desse cenário, consegui-
mos, com o compromisso 
do equilíbrio financeiro e 
pelo terceiro ano consecu-
tivo, melhorar o resultado 
orçamentário no segundo 
bimestre”, destacou.

Resultado 
orçamentário

De acordo com os nú-
meros apresentados pela 
secretária Cristiane Sch-
midt, em 2020 o Estado 
teve um resultado orça-
mentário de R$ 578 mi-
lhões. Em 2021 foram R$ 
1,7 milhão, e em 2022 a 
expectativa é de alcançar 
R$ 2,3 milhões. “Dos mais 
de R$ 6 bilhões de dívi-
das acumuladas há três 
anos, foram reduzidas 

para menos de R$ 500 
milhões. Acho que tudo 
vai fechar em 2022. Todo 
o planejamento está sen-
do bem feito com o com-
promisso do governador 
Ronaldo Caiado”, pontuou.

De acordo com o re-
latório apresentado, a 
receita no primeiro qua-
drimestre de 2022 teve 
um crescimento de quase 
18%, maior que o cres-
cimento das despesas. 
Portanto, o resultado or-
çamentário foi de 43% 
neste quadrimestre.

Em relação à receita 
corrente líquida, a secretá-
ria afirma que houve um 
crescimento robusto graças 
às ações realizadas dentro 

do Fisco. “Estamos promo-
vendo ações concretas na 
fiscalização, com inteligên-
cia artificial, na parte de re-
cuperação de créditos e da 
desburocratização da má-
quina, a exemplo do ITCD. 
Agradeço ao trabalho que 
os auditores do Fisco têm 
feito”, ressalta.

Investimentos
Quanto aos resultados 

primários e nominal se-
guem acima das metas 
estabelecidas na LDO, afir-
mou Cristiane Schmidt. So-
bre os investimentos, a se-
cretária disse que além dos 
R$ 4,5 bilhões investidos 
em 2021, estão previstos 
mais R$ 3,3 bilhões para 

este ano. “Comparando os 
quadrimestres de 2021 e 
2022, alcançamos a marca 
de 778% na evolução dos 
investimentos. A ideia é 
ajudar a sociedade goiana 
a ampliar os investimentos 
em saúde, educação, segu-
rança pública, meio am-
biente, enfim. Avançamos 
muito em relação a 2018, 
quando chegamos ao Go-
verno”, pondera.

Schmidt encerrou a apre-
sentação da prestação de 
contas com números volta-
dos à vinculação de saúde 
e educação. “A Secretaria de 
Economia registrou aumen-
to de 28% no valor líquido 
dos investimentos na edu-
cação e 43% nas receitas 

empenhadas na saúde, isso 
graças à regionalização da 
saúde”, pondera a secretária.

Durante a reunião, o de-
putado Francisco Oliveira 
(MDB) parabenizou a secre-
tária Cristiane e sua equipe. 
“Foram três anos e meio 
de muita dificuldade, mas 
o ajuste a ferro e fogo de-
senvolveu um papel sério e 
decisões úteis ao Governo”, 
disse Chiquinho.

Já o deputado petista An-
tônio Gomide disse que os 
números apresentados não 
divergem muito dos apre-
sentados nos últimos anos. 
“Sempre com crescimento, 
superávit e ao mesmo tem-
po que tem recuperação, 
mas qual é a conversão do 
superávit para a população? 
Porque o que nós precisa-
mos não são de números, 
precisamos de qualidade de 
vida para a população. Pre-
cisamos de mais saúde no 
Nordeste goiano, que não 
tem uma UTI pública ainda, 
nem Educação, tem criança 
sem merenda na escola. As 
crianças só estão comendo 
na escola porque não tem 
comida em casa. Cadê os 
investimentos nas pessoas? 
O programa Mães de Goiás 
por exemplo, não chega a 
0,1% do orçamento. E das 
100 famílias cadastradas, 
apenas 75 mil estão rece-
bendo. O que é superávit 
se isso não está sendo con-
vertido para a população?”, 
questionou Gomide.

A Comissão de Tributação, 
Finanças e orçamento recebeu a 
secretária da economia, Cristiane 
Schmidt, na tarde desta quarta-
feira, 22, para prestação de contas 
do primeiro quadrimestre de 2022
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Comissão de Finanças recebe secretária Cristiane Schmidt para apresentação de contas do 1º quadrimestre de 2022

aparecida de goiânia

Câmara Municipal discute regularização fundiária 

Realizada na noite desta 
segunda-feira, 20, na Câ-
mara Municipal de Apa-
recida, a 11° audiência 
pública debateu a respeito 
do projeto de Regulariza-
ção Fundiária do setor Alto 
da Boa Vista. Solicitada 
pelo vereador Willian Pan-
da, a audiência tem como 
finalidade a garantia de 
moradia e dignidade à po-
pulação da região.

A regularização fundi-
ária é referente às ações 
jurídicas, sociais, ambien-
tais e urbanísticas, que ob-
jetiva garantir às famílias 
de baixa renda o título de 

propriedade do loteamen-
to ocupado por elas, ofere-
cendo segurança jurídica, 
redução de conflitos fundi-
ários, ampliação do acesso 
ao crédito, o estímulo à 
formalização de empresas 
e o aumento do patrimô-
nio imobiliário do Brasil.

O evento contou com a 
participação de diversos 

convidados, entre eles 
autoridades, represen-
tantes da secretaria de 
assistência social, repre-
sentantes da secretaria 
de saúde, coordenadores, 
famílias moradoras do 
Alto da Boa Vista e o pú-
blico em geral relaciona-
dos com o assunto.

“A nossa constituição é 

clara no que tange o di-
reito à moradia digna no 
artigo 5°. Ela é clara tam-
bém quando diz do direi-
to à propriedade privada 
no Brasil, desde que ela 
cumpra sua função social.” 
mencionou o vereador 
Willian Panda. O projeto 
visa mostrar a necessidade 
da regularização fundiária 

do setor Alto da Boa Vista.
Willian contou que pre-

cisou provar através do 
cadastro socioeconômico 
que o Alto da Boa Vista é 
localizado em Aparecida 
de Goiânia, pois disseram 
a ele que os moradores do 
setor não pertenciam ao 
município. O parlamentar 
afirmou que um dos moti-
vos que o levou a aceitar o 
cargo de Secretário Muni-
cipal de Habitação, no ano 
de 2021, foi para trabalhar 
também nesta causa.

“Na realidade, a maioria 
das pessoas não são fa-
voráveis a acharmos uma 
solução. Então, se não ti-
vermos união e não forta-
lecermos  as pessoas que 
estão com vocês, nós te-
remos muito mais dificul-
dades” explicou Willian 
sobre a importância da 
união da população para 

agilizarem o processo.
“Esse processo de regu-

larização vai pautar os ele-
mentos que envolvem os 
lotes que foram definidos. 
Ele vai regularizar a vida 
de vocês. Então é muito 
importante a gente forta-
lecer esse andamento do 
processo administrativo” 
explicou o advogado Dr. 
Vilmar Almeida, convida-
do do parlamentar.

“A ocupação é a forma 
mais triste de conseguir 
uma moradia, porque é 
muito tempo para con-
seguir regularizar, para 
colocar água e energia. O 
ideal e o correto é que as 
Prefeituras, Estados e Fe-
deração tenham políticas 
públicas habitacionais. Se 
não tiver, o que vai acon-
tecer, de fato, é o proces-
so de ocupação” concluiu 
o vereador Willian.
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“A nossa constituição é clara no que tange o direito à moradia digna no artigo 5°”, mencionou Willian Panda

A audiência foi 
solicitada pelo 
vereador 
Willian Panda
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trindade

Secretaria da Saúde intensifica ações 
para Romaria do Divino Pai Eterno

O Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria de Estado da 

Saúde (SES), intensifica, em 
parceria com a Prefeitura 
de Trindade, medidas de 
promoção à saúde para os 
participantes da 182ª Ro-
maria em Louvor ao Divino 
Pai Eterno, que ocorrerá de 
24 de junho a 3 de julho. 
Em 2022, depois de dois 
anos de ausência, por cau-
sa das medidas restritivas 
impostas pela pandemia de 
Covid-19, o evento religioso 
retorna em formato presen-
cial, com a expectativa de 
participação de cinco mi-
lhões de fiéis de todo país.

Para todas as pessoas 
que participarão da Roma-
ria do Divino Pai Eterno 
é recomendado o uso de 
máscaras e a atualização 
da carteira vacinal com a 
conclusão do ciclo de imu-

nização contra a Covid-19, 
inclusive com a dose de re-
forço, pois existe circulação 
ativa do vírus. O reforço da 
vacina é essencial para a 
proteção, diminuindo o risco 
de agravamento da doença. 
Também é importante a 
manutenção dos protocolos 
sanitários com higienização 
constante das mãos e uso 
de álcool gel 70%.

“Além do uso da másca-
ra e higienização das mãos, 
é muito importante alcan-
çarmos altas coberturas 
vacinais com pessoas com 
esquema vacinal comple-
to”, alerta o secretário da 
SES, Sandro Rodrigues, 
destacando que é consen-
so que a vacinação contra 
a Covid-19 confere uma 
proteção efetiva contra o 
agravamento de casos e 
óbitos. Durante a Romaria, 
o município de Trindade 

irá realizar vacinação con-
tra Covid-19 e Influenza, 
com apoio de duas vans, 
sendo um destes veículos 
disponibilizados pela SES.

Com o apoio do Gover-
no de Goiás, a Prefeitura 
de Trindade também dis-
ponibilizará seis pontos 
de atendimento multi-
profissional, compostos 
por médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e 
ambulâncias, que estarão 
disponíveis para o atendi-
mento de fiéis que preci-
sarem de socorro médico. 
Também foi intensificada, 
nas últimas semanas, a 

atualização da caderneta 
vacinal. Entre 18 de maio 
e 10 de junho, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e 
“Vacimóvel” orientaram e 
fizeram busca ativa para 
imunizar a população.

Testagem
Durante o evento reli-

gioso, será realizada am-
pla testagem dos parti-
cipantes, principalmente, 
em pessoas com sintomas 
respiratórios e contatos 
de casos suspeitos ou 
confirmados. Serão dis-
ponibilizados três pontos 
de testagem com equipes 

do município e será fei-
to o monitoramento (por 
parte da vigilância epide-
miológica municipal) dos 
casos positivos e de seus 
contatos. O Hospital Es-
tadual de Trindade Walda 
Ferreira dos Santos (He-
trin) será um dos locais 
com testes disponíveis 
durante a romaria.

Ações de saúde
Outra preocupação re-

lacionada à saúde dos ro-
meiros é com o aumento 
de arboviroses – doenças 
transmitidas pelo Aedes ae-
gypti, como dengue, zika e 

chikungunya. Por isso, a SES, 
em parceria com o Corpo de 
Bombeiros Militar e a Pre-
feitura de Trindade intensifi-
cou ações contra o mosqui-
to, em ação realizada entre 
os dias 6 e 10 de junho.

Foram vistoriados 36 
bairros que receberão maior 
número de pessoas du-
rante a romaria. Um total 
de 29.419 imóveis foram 
alcançados pelos carros 
fumacê. Foram realizadas 
3.613 visitas domiciliares, 
eliminados 78 focos, inclusi-
ve em locais de difícil aces-
so, com apoio de drones do 
Corpo de Bombeiros.

Governo em parceria com a Prefeitura 
de Trindade, reforça medidas 
preventivas contra Covid-19 para 
participantes da Romaria do divino 
Pai eterno. o reforço da vacina é 
essencial para a proteção, diminuindo 
o risco de agravamento da doença
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Orientação do Governo é para que participantes da Romaria do Divino Pai Eterno utilizem máscaras e completem esquema vacinal contra a Covid-19

meiO ambiente

Jardim de chuva é uma das soluções que Anápolis está 
desenvolvendo para resolver problemas ambientais

Neste ano, Anápolis se di-
ferenciou de outras cida-
des goianas com o mes-
mo porte e até da capital 
ao atingir, mais uma vez, 
nota máxima no ranking 
do ICMS Ecológico, um 
reconhecimento que o Es-
tado dá a municípios que 
cumprem com nove cri-
térios ambientais, como a 
proteção de mananciais. 
Na prática, o governo esta-
dual repassa uma parcela 
maior do ICMS ao muni-

cípio comprometido com 
o meio ambiente. Esse 
resultado faz parte de um 
conjunto de políticas pú-
blicas que a gestão atual 
vem organizando através 
do Programa Pró-Água, 
uma iniciativa pioneira em 
Anápolis e exemplo para o 
restante do país.

Uma das soluções em-
pregadas para resolver 
problemas de drenagem 
urbana na cidade são os 
jardins de chuva, instala-

dos em pontos com his-
tórico de inundações. “É 
uma forma mais eficaz e 
econômica”, afirma Thiago 
Vitorino, diretor de meio 

ambiente da Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente, Planejamento Ur-
bano e Habitação. A alter-
nativa consiste em plantar 

árvores nativas do cerrado 
ao redor de uma vala de 
captação de água. A mais 
recente delas está locali-
zada em uma praça do Se-
tor Sul Jamil Miguel.

Para casos de maior 
volume de água pluvial, a 
solução proposta é a trin-
cheira de infiltração, como 
a implantada às margens 
da BR-153, próximo ao 
viaduto Ayrton Senna. 
“Além do combate a alaga-
mentos, essas tecnologias 
sustentáveis ainda possi-
bilitam a recarga do lençol 
freático”, explica o diretor.

A eficácia das ações 
desenvolvidas se deve ao 
modo como foram cons-
truídas: sob medida para 

a realidade local. Uma am-
pla pesquisa foi realizada 
durante cerca de três anos 
para compreender as ques-
tões ambientais do muni-
cípio e, assim, identificar 
como superar os desafios 
que se apresentaram. Re-
sultado dessa investiga-
ção, o Programa Pró-Água 
(Lei Municipal 4.108/2021) 
propõe soluções baseadas 
na própria natureza para 
resolver problemas am-
bientais. A preservação da 
biodiversidade e da água, 
o controle e combate às 
queimadas e a criação de 
hortas orgânicas em esco-
las municipais são alguns 
dos pontos contemplados 
pelo programa.
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Uma das soluções empregadas para resolver problemas 
de drenagem urbana na cidade são os jardins de chuva

Criado pela gestão atual, Programa Pró-
Água fez diagnóstico da realidade local 
e encontra na própria natureza ideias 
sustentáveis para superar desafios
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Itumbiara recebe benefícios em ação do 
Goiás Social

A coordenadora do 
Gabinete de Polí-
ticas Sociais (GPS) 

e presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, entregou, nesta 
quarta-feira (22), diversos 
benefícios do programa 
Goiás Social em Itumbiara, 
na região Sul do Estado.

A ação tem percorrido 
os municípios para facilitar 
o acesso da população às 
políticas sociais do Gover-
no de Goiás. “O intuito do 
Goiás Social é combater 
as desigualdades e levar 
a mão do Estado, os bene-
fícios e os atendimentos 
para perto das pessoas, es-
pecialmente daquelas que 
mais precisam”, explicou 
Gracinha, durante o evento.

Ao longo de todo o 
dia, a estrutura montada 
no estacionamento do 
Estádio Juscelino Kubits-
chek de Oliveira, no Se-
tor Comercial, recebe a 
população itumbiarense. 
Na ocasião, a Secretaria 
de Estado de Desenvol-

vimento Social (Seds) 
entrega mais de 600 car-
tões do programa Mães 
de Goiás a moradoras da 
cidade e de municípios 
vizinhos, além de ofere-
cer serviços como emis-
são do Passaporte do 
Idoso, Carteira do Autis-
ta, Passe Livre da Pessoa 
com Deficiência e Regis-
tro Civil, além da emissão 
da carteira de identidade, 
em parceria com a Polícia 
Civil. Já a Agência Goiana 
de Habitação (Agehab) 
entrega mais de 300 car-
tões do programa Aluguel 
Social, que garante renda 
de R$ 350 mensais a fa-
mílias sem casa própria.

“O governador Ronaldo 
Caiado é apaixonado por 
Goiás e encantado pelo 
potencial que temos aqui. 
Ele fala para sua equipe 
todos os dias que precisa-
mos avançar, sim, mas não 
podemos deixar ninguém 
para trás. E todas essas 
ações significam a presen-
ça do Estado ao lado de 
quem mais precisa, garan-
tindo direitos, dignidade, 

cidadania e apoio para que 
todos possamos avançar 
juntos. É um prazer enor-
me voltar a Itumbiara, essa 
cidade tão querida, e ver 
que as ações estão che-
gando à população”, com-
pletou a primeira-dama.

Na terça-feira (21), o 
governador Ronaldo Caia-
do esteve na cidade para 
autorizar obras de amplia-
ção do sistema de abaste-
cimento de água, com in-
vestimentos na ordem de 
R$ 10 milhões e que vão 
beneficiar 49 mil morado-
res. No município, Caiado 
ainda vistoriou obras de 
pavimentação da GO-309, 
entre o município e Ca-
choeira Dourada; inaugu-
rou a quadra coberta do 
Centro de Educação em 
Período Integral Dr. José 

Feliciano Ferreira e as-
sinou ordem de serviço 
das obras do Programa 
Goiás em Movimento – 
Eixo Municípios, que vai 
recuperar o asfalto de 
nove ruas e uma avenida 
de Itumbiara, com inves-
timento de R$ 2 milhões.

O prefeito Dione Araújo 
celebrou a parceria do Go-
verno de Goiás com a ad-
ministração municipal. “E 
nesta quarta-feira estamos 
recebendo esta primeira-
-dama atuante, que tem le-
vado benefícios a todos os 
cantos do Estado, ajudan-
do de verdade a população. 
Tenho certeza que Dona 
Gracinha, juntamente com 
a OVG e toda a sua equipe, 
ainda vai fazer muito mais 
pela nossa cidade. Nossa 
comunidade esperava re-

ceber essa estrutura e toda 
essa atenção há décadas e 
agora, com Caiado e Graci-
nha, a gente tem tudo isso”, 
destacou Dione.

Mais benefícios
Grávida de 7 meses e 

com outros dois filhos em 
casa, Tatiele Fernandes 
Dias, de 21 anos, foi até a 
estrutura montada no Es-
tádio JK e recebeu fraldas 
e enxoval para a pequena 
Samantha, que chega em 
breve. Os donativos foram 
retirados na unidade iti-
nerante da Organização 
das Voluntárias de Goiás, 
a OVG Perto de Você. A 
dona de casa fez questão 
de agradecer ao Governo 
do Estado pelo benefício. 
“Eu ainda não tinha nada 
e agora posso começar a 

pensar na chegada dela. 
É uma ajuda muito gran-
de. Está tudo muito caro 
e veio em boa hora esta 
ação”, contou.

No evento desta quar-
ta-feira, também estão 
disponíveis para a popu-
lação vagas de emprego 
e serviços do Vapt Vupt. 
Já a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) oferece 
testes rápidos de IST/HIV; 
vacinação e exames de 
mamografia. As equipes da 
Secretaria de Estado da 
Retomada e da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) 
estão no local realizando 
inscrições para cursos de 
qualificação e capacita-
ção. A Saneago também 
faz inscrições para o pro-
grama Tarifa Social.

Caravana percorre dezenas de 
municípios para facilitar o acesso 
da população aos benefícios sociais 
do Governo de Goiás. “essas ações 
representam a presença do estado ao 
lado de quem mais precisa, garantindo 
direitos, dignidade, cidadania e apoio 
para que todos possamos avançar”, 
afirma primeira-dama
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Primeira-dama comanda caravana do governo estadual em nova ação do programa Goiás Social

segurAnçA

Concursos da Polícia Militar têm 67,9 mil inscritos

Os dois concursos para 
preenchimento de va-
gas na Polícia Militar do 
Estado de Goiás (PMGO) 
receberam, juntos, 67.966 
inscrições. Foram 53.093 
inscritos para o edital 
002, de soldados com-
batentes e músicos, e 
14.873 para o edital 003, 
voltado a cadetes e ofi-

ciais de áreas da saúde.
Para soldados, o cargo 

que mais recebeu ins-
crições foi o de soldado 
combatente, com 52.744 
candidatos disputando 
1.500 vagas. As vagas 
destinadas às mulheres 
são as mais concorridas: 
com 13.346 inscrições 
para 151 oportunidades.

Já no certame para 
oficiais, foram 9.935 ins-
critos na disputa pelas 
100 vagas para cadete. 
Das oportunidades para 
2° tenente, com forma-
ção em áreas específi-
cas da saúde, o cargo 
mais concorrido é o de 
Odontologia Clínica, que 
recebeu 2.221 inscrições 

para preencher as 10 va-
gas oferecidas.

A primeira prova será a 
do edital 002, para solda-
dos, no dia 10 de julho, re-
alizada nos municípios de 
Goiânia, Luziânia, Itum-
biara, Rio Verde e Uruaçu. 
Os editais e todas as eta-
pas dos dois concursos 
podem ser acompanha-
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A primeira prova será para soldados, em 10 de julho, realizada em Goiâ-
nia, Luziânia, Itumbiara, Rio Verde e Uruaçu. Os editais e todas as etapas 
dos dois concursos podem ser acompanhados no institutoaocp.org.br

dois certames ofertam, juntos, 1.650 vagas. Maior número de inscrições é para cargo 
de soldado combatente: 52,7 mil disputando 1.500 vagas. As vagas destinadas às 
mulheres são as mais concorridas: com 13.346 inscrições para 151 oportunidades
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Brasileirado
durante um mês, de 27 de junho a 27 de 

julho de 2022, o Teatro Goiânia e a Vila 
Cultural Cora Coralina recebem a ocupação 
Brasileirado. o evento com acesso gratuito 

ao público, conta com apresentações de 
música, dança, teatro, circo, contação de 

história, além de cinema, exposições, oficinas 
e literatura. o tema da ocupação é a Cultura 

Popular Brasileira. A ação recebe artistas 
locais, regionais e nacionais, em uma imersão 

cultural única e livre para todas as idades.

cartórios pelo 
Bem social

os cartórios do estado de Goiás promovem, 
por meio do Sindicato dos notários e 

Registradores de Goiás (SInoReG/Go), 
uma nova era de ações sociais: a campanha 
permanente intitulada “Cartórios pelo Bem 

Social”. uma das ações conjuntas do projeto 
acontecerá em parceria com o Grupo espírita 

Amor e Vida (GeAV), hoje quinta-feira (23), 
às 19h30, na avenida Independência com a 

Rua 44, no setor norte Ferroviário. durante a 
noite haverá distribuição de roupas, mantas 

e alimentação para as pessoas da região que 
estão em situação de vulnerabilidade social.

Feira Gaúcha
A 15ª edição da Feira Gaúcha Fenasul, que 

reúne diferentes atrações da cultura gaúcha, 
será realizada até dia 26 de junho, no Ginásio 

Goiânia Arena. Quem gosta de um bom 
churrasco, chimarrão, cucas, queijos, salames 

e vestuário do Sul.

oFicinas de Férias 
o Clube de Costura, projeto institucional do 

Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 
do Mega Moda Shopping, realizará Oficinas 
‘Costurar é uma arte’; ‘emendar e consertar’, 

‘desenho de moda’, ‘Vista sua aquarela’ e 
‘Roupa de boneca’  para crianças com idade 

a partir de 5 anos anos durante as férias 
de julho. As aulas não exigem nenhuma 

habilidade ou treinamento anterior e, além 
de ensinar, servem como entretenimento 
e desenvolvimento artístico e motor. “os 

cursos infanto-juvenis são um sucesso e 
sempre muito requisitados nas férias, por 

serem uma oportunidade de diversão e 
aprendizado”, afirma Rogéria Pinheiro, 

Gerente do Clube de Costura. As inscrições 
para os cursos podem ser efetuadas pelo 
Sympla. os valores variam de R$ 130,00 

a R$ 190,00 reais. Membros do  Clube de 
Associados  tem 10% de descontos nos 

cursos e oficinas. Ao participar de dois cursos 
tem 15% no ato da inscrição.

Teatro - Teatro Goiânia recebe a turnê do espetáculo 
”Quem Prospera Sempre Alcança”, nos dias 30 de 
junho e 1º de julho, no Teatro Sesc Centro, com 
entrada franca. em sua terceira turnê nacional, a peça 
aborda a determinação dos brasileiros em encontrar 
novas opções de trabalho por conta própria. Além 
disso, aborda a importância do planejamento e 
da organização para a concretização dos sonhos, 
principalmente dos novos empreendedores 
brasileiros. Leonardo Cortez assina a dramaturgia e 
direção e os atores André Santos e djair Guilherme 
se revezam em onze diferentes personagens. em 
contrapartida à Lei Federal de Incentivo à Cultura 
serão realizadas duas oficinas gratuitas. o encontro 
contará com dinâmicas práticas, sequenciadas de 
jogos de integração, entrosamento, desinibição, 
improvisações cênicas e será dedicado para alunos e 
professores da rede pública.

É dia de rock  - Vocalista e 
guitarrista da banda Raimundos, 
digão, é o convidado de honra 
do aniversário de 27 anos do Bar 
Cerrado Cervejaria no dia 2 de julho. 
ele vem à Goiânia acompanhado 
da banda os Spoilers que juntos, 
prometem uma noite com muito 
rock’n’roll e nostalgia. uma 
mistura energizante de anos 
80, 90 e claro 2000, nacional e 
internacional, que começa a partir 
das 18h quando as portas da festa 
já estarão abertas.   Ingressos 
pelo Sympla, no Cerrado e na 
umuarama harley-davidson.

Curso - A cirurgiã dentista drª. Alessandra 
Kichese, que integra o K.Club, um grupo de 
renomados cirurgiões dentistas do Brasil, foi 
recepcionada em Seul - Coreia do Sul, pela 
CEO da I-Thread, Song Mihee, empresa de fios 
tecnológicos, onde participou de cursos com 
médicos idealizadores das técnicas.

Campanha do Agasalho 2022 - o Passeio das Águas 
Shopping, promove até domingo, dia 26 de junho, a Campanha 
do Agasalho para beneficiar a Vila São Cottolengo, em Trindade. 
esta será uma boa oportunidade para ajudar muita gente que 
precisa. os visitantes do shopping poderão doar roupas de frio 
e cobertores, e para isso basta se dirigir ao espaço do Cliente 
(SAC), localizado na entrada da Praça de Alimentação, perto 
do estacionamento marrom. Por ser a maior e mais tradicional 
instituição filantrópica do Centro-Oeste.
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João Caldas

Divulgação Divulgação

 Acervo dos Spoilers
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futebol

Goiás suporta pressão do Atlético-GO 
e garante empate pela Copa do Brasil
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o Atlético-GO não 
conseguiu supe-
rar a retranca do 

Goiás no Estádio Antônio 
Accioly e falhou na mis-
são de abrir vantagem no 
confronto de ida das oi-
tavas de final da Copa do 
Brasil. Apesar do sufoco 
nos minutos finais, com 
série de escanteios e fi-

nalizações de Léo Pereira 
e Shaylon, amargou um 0 
a 0 e a decisão ficou para 
a Serrinha, em 13 de julho.

O camisa 10 Jorginho 
saiu de campo dizendo 
que o Atlético estava de 
parabéns pela apresen-
tação e que só faltou o 
gol. Elogiou a postura do 
time, mas esqueceu de 

dizer que não aproveitou 
10 mil vozes empurrando 
a equipe e agora terá de 
se superar com torcida ri-
val e com pressão de não 
ter marcado nos dois últi-
mos jogos contra o Goiás.

Sem poder contar com 
o centroavante Churín, 
que já defendeu o Grêmio 
na competição, o técnico 

Jorginho ainda somou 
grande perda ofensiva 
no primeiro tempo, com 
Wellington Raro sain-
do chorando após sentir 
fores musculares. Mes-
mo assim, foi sua equipe 
quem mais assustou.

O técnico Jair Ventura 
não escondia que faria 
o famoso “jogo de 90 

minutos” e mesmo com 
tantos desfalques (seis 
ausências) e vindo de 
três derrotas, foi à casa 
do rival com postura 
mais defensiva para le-
var a decisão à Serrinha.

Sem sofrer tento pe-
rigo, conseguiu ir aos 
vestiários com a missão 
garantida. Na segunda 

etapa, porém, poderia 
ter saído na frente em 
duas oportunidades de 
Elvis. Falhou em am-
bas com Ronaldo bem 
no gol e depois teve de 
suportar um verdadeiro 
bombardeio. Tadeu e a 
defesa bem postava ga-
rantiram o 0 a 0 e saíram 
festejando a igualdade.

Primeiro 
confronto 
aconteceu na 
noite desta 
quarta (22); 
decisão fica 
para a Serrinha 
dia 13 de julho
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