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SESSão oRdináRia REmota

Alego aprova em definitivo socorro 
financeiro à Casa de Cora

a sessão ordinária hí-
brida dessa quinta-
-feira, 17, aprovou 

durante a apreciação da 
Ordem do Dia quatro pro-
jetos de lei, todos de au-
toria da Governadoria do 
Estado, sendo um em pri-
meira discussão e votação 
e os outros três em fase 
final de tramitação. A ses-
são foi comandada pelo 
presidente da Casa, depu-
tado Lissauer Vieira (PSB), 
realizada de forma híbrida, 
com parte dos parlamenta-
res em home office e parte 
no plenário, adotada como 
medida de prevenção à co-
vid-19. Na sessão híbrida 
de hoje estavam presentes 

11 deputados no Plenário 
Getulino Artiaga.  Além do 
presidente, marcaram pre-
senças os deputados  Hum-
berto Aidar, Vinícius Cirquei-
ra, Bruno Peixoto, Henrique 
Arantes, Alysson Lima, De-
legado Eduardo Prado, Co-
ronel Adailton, Delegado 
Humberto Teófilo, Amauri 
Ribeiro e Chico KGL.

Dentre os aprovados 
em definitivo, está o pro-
jeto de lei de nº 3897/20, 
que autoriza, a título de 
subvenção social, a trans-
ferência de recursos finan-

ceiros em favor da Casa de 
Cora Coralina, no valor glo-
bal de R$ 120 mil. A pro-
posta decorre do Ofício nº 
486/2020, do titular da Se-
cretaria de Estado da Cul-
tura (Secult), que solicita 
o recurso para cobrir des-
pesas de custeio, inclusive 
pretéritas, provenientes do 
desempenho de suas ativi-
dades. A votação da maté-
ria obteve 23 votos favorá-
veis e nenhum contrário.

Na justificativa, apre-
sentada no ofício da Se-
cult, é destacado que, em 

cumprimento às deter-
minações dos governos 
estadual e municipal para 
prevenir a disseminação 
da covid-19, a Casa de 
Cora Coralina permane-
ce fechada aos visitantes 
desde março de 2020 e, 
por isso, o museu passa 
por grandes dificuldades 
financeiras, visto que se 
trata de entidade privada 
sem fins lucrativos e sem 
recursos públicos para sua 
manutenção.

A Casa de Cora Coralina é 
um museu goiano de noto-

riedade nacional, que abriga 
o acervo literário, bem como 
pertences pessoais que re-
tratam a rotina da falecida 
escritora Ana Lins dos Gui-
marães Peixoto Bretas, a 
consagrada Cora Coralina. 
Como é de amplo conhe-
cimento, trata-se de uma 
das mais relevantes escri-
toras brasileiras.

Logo em seguida, por 23 
votos a zero, foi aprovado 
o projeto de nº 3783/20, 
que trata da criação do 44º 
Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), na cidade de Ceres, 
localizada a 179 km de 
Goiânia. A finalidade, de 
acordo com o Poder Execu-
tivo, é propiciar o melhor 
aproveitamento dos recur-
sos humanos e materiais 
disponíveis à corporação 
para a atuação de polícia 
ostensiva e de preservação 
da ordem pública.

Segundo consta no 
texto da matéria, não ha-
verá impacto financeiro 
para os cofres públicos, 
pois os recursos humanos 
e logísticos da 22ª Com-
panhia Independente de 
Polícia Militar (22ª CIPM), 
atualmente responsável 
pela área de circunscri-

ção da região, serão desa-
tivados e utilizados pelo 
novo batalhão.

Ainda nesta tarde, foi 
aprovado, em segunda 
votação, por 22 votos a 
1, o projeto nº 3781/20, 
que autoriza a abertura 
de crédito no valor de 
R$ 8 mil ao Fundo Espe-
cial de Apoio à Criança e 
ao Jovem (FCJ).

Segundo o texto do ofí-
cio, o objetivo do crédito 
é “suportar despesas do 
Fundo Rotativo do Gru-
po Executivo de Apoio a 
Crianças e Adolescentes 
(Gecria) consoante a Lei 
Estadual nº 19.058, de 13 
de outubro de 2015”.

A necessidade da aber-
tura do crédito especial 
se justifica pela ausência 
do Grupo 5, de Inversões 
Financeiras, no orçamento 
setorial do Fundo Especial 
de Apoio à Criança e ao 
Jovem (FCJ), da Secretaria-
de Estado de Desenvolvi-
mento Social. “Ressalta-
mos que o referido Grupo 
de Despesa é necessário 
para o devido enquadra-
mento orçamentário do 
Fundo Rotativo da pasta”, 
justifica a matéria.

Na sessão 
ordinária 
realizada nesta 
quinta-feira, 17, 
os deputados 
aprovaram 
quatro projetos 
da Governadoria
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Maione destaca atendimento da UPA Geraldo Magela: 
“Vou trabalhar por mais valorização dos servidores”
O empresário e líder clas-
sista Maione Padeiro é pré-
-candidato a vereador em 
Aparecida de Goiânia, pelo 
partido Cidadania, e tem 
atuado pela valorização 
dos servidores da saúde. 
Liderança na Região Les-
te do município, Maione 
acompanha de perto o 
trabalho executado na 
UPA Geraldo Magela Pa-
deiro, que leva o nome 
de seu pai; o ex-vereador 

Geraldo Padeiro, e fica no 
Parque Flamboyant.

Maione elogia o aten-
dimento e a estrutura da 
unidade, que funciona 24 
horas e virou referência 
no tratamento humaniza-
do. Uma das bandeiras de 
Maione é a defesa de um 
projeto de lei que possa 
beneficiar os servidores 
da saúde ao longo da 
pandemia. Atualmente, o 
servidor que é afastado 

se contrair o coronavírus 
tem o valor do dia de tra-
balho cortado do salário.

“Temos feita essa defesa 
junto ao Comitê de Enfren-
tamento à Covid e junto à 
prefeitura e vamos traba-
lhar pela criação e aprova-
ção dessa lei para beneficiar 
os servidores. Não é justo 
que o trabalhador fique sem 
receber porque está doente”, 
explica o pré-candidato.

Maione destaca que a 

UPA era um sonho antigo 
de seu pai e hoje atende 
milhares de pessoas, pres-
tando serviço essencial para 
a comunidade. “Quero tra-
balhar intensamente para 
melhorarmos ainda mais 
a estrutura e o atendimen-
to da UPA Geraldo Magela, 
fazendo parcerias com o 
poder público e privado; 
defendendo os servidores e 
valorizando os profissionais 
que lá trabalham”, afirma.
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habitação

Caiado defende investimentos 
no interior ao entregar moradias

“Nossa política é 
a de melhorar 
a qualidade de 

vida no interior. É fazer 
chegar nas menores cida-
des segurança, educação 
de qualidade, saúde, in-
dustrialização, política ha-
bitacional, renda per capi-
ta, para que amanhã vocês 
não sejam pressionados 
por seus filhos a mudar 
para Goiânia”, destacou o 
governador Ronaldo Caia-
do ao entregar mais de R$ 
3,6 milhões em investi-
mentos habitacionais para 
dois municípios que, jun-
tos, somam menos de 10 
mil habitantes: Santo An-
tônio de Goiás e Córrego 
do Ouro. Com a liberação 
dos recursos e a conclu-
são das obras, 71 famí-
lias deixaram de pagar o 
aluguel e conquistaram o 
sonho da casa própria.   

Durante as solenida-
des de descerramento das 
placas de inauguração das 
moradias, nesta quinta-fei-
ra (17/09), o líder do Exe-
cutivo também recebeu a 
confirmação do superin-
tendente executivo de Ha-
bitação da Caixa Econômi-
ca Federal (CEF), Valcedir 
Rosa, de que o Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional (MDR) remanejou 
o orçamento deste ano 
para encaminhar mais 
R$ 1 bilhão para Goiás. 
“O dinheiro vai ser libe-
rado via Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS)”, detalhou o 
governador ao ressaltar 
que o Estado é o maior 
cliente da Caixa no país.

“Goiás tem capacida-

de de aplicar os recursos, 
boas construtoras, parce-
rias, contrapartidas. Com 
certeza, precisamos e va-
mos fazer muito mais uni-
dades habitacionais com o 
orçamento que for alo-
cado pelo ministério, via 
governo federal”, garan-
tiu Rosa. Ele informou 
que o remanejamento 
da verba foi autorizado 
mediante publicação de 
instrução normativa.  

O presidente da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), Lucas Fernandes, 
destacou, em discurso, a 
seriedade e a celeridade 
do governador em tratar 
das questões referentes 
à política de moradias. 
“Junto com a casa, o Es-
tado entrega dignidade, 
paz, tranquilidade e dá 
um teto seguro para a 
proteção das famílias”, 
ressaltou. Até o final do 
ano, serão entregues mais 
2.500 unidades em Goiás, 
completou o auxiliar.

No caso do Residencial 
Santo Antônio, as chaves 
entregues durante o even-
to simbolizam a conclusão 
da primeira etapa do 
empreendimento, que 
tem previsão total de 
137 unidades habitacio-
nais. Nessa fase inicial, 

foram investidos R$ 315 
mil do tesouro estadual 
e R$ 1,6 milhão do go-
verno federal, via Caixa.

A Agehab também auxi-
lia, no município, na cons-
trução de um conselho 
tutelar para atendimento 
de crianças, adolescentes 
e jovens. “Isso não é mérito 
somente da agência, mas 
do governador, que tem 
trabalhado incansável e 
incessantemente”, pon-
tuou Lucas Fernandes.  

Prefeito de Santo An-
tônio de Goiás, Frederico 
Marques lembrou que as 
moradias puderam ser en-
tregues devido à junção 
de esforços entre vários 
atores. O Executivo local 
doou o lote e regularizou 
a área, medidas que, para 
ter eficácia, precisaram 
ser aprovadas pela Câma-
ra Municipal, os governos 
federal e estadual entra-
ram com os subsídios, e a 
construtora cumpriu à ris-
ca o contrato. Ele ressal-
tou ainda a interlocução 
com a CEF, que foi efetiva.

Além disso, continuou 
Frederico Marques, a pre-
feitura e o Governo de 
Goiás abriram mão dos im-
postos. “Cada morador aqui 
praticamente não precisou 
pagar a entrada, apenas al-

guns custos de documen-
tos, que foram subsidiados. 
Esse esforço coletivo tem 
o propósito de dar opor-
tunidade às famílias de 
baixa renda de terem mo-
radias dignas”, sentenciou. 
Ele ainda informou que o 
valor da prestação das ca-
sas vai variar de R$ 280 a 
R$ 320 mensais.

Em Córrego do Ouro, 
segundo município vi-
sitado por Caiado nesta 
quinta-feira, a satisfação 
dos contemplados com 
a política de habitação 
do governo estadual era 
mais do que visível. Mora-
dor do município há mais 
de 50 anos, Nizan Perei-
ra Machado conseguiu 
adquirir sua casa própria 
aos 82 anos. Natural da 
Bahia, o caminhoneiro 
aposentado viverá so-
zinho no novo lar. “Eu e 
Deus, não é?”, corrigiu.

“Graças a Deus con-
segui minha casa. Ainda 
vivo de aluguel e é um 
dinheiro que você não 
vê nunca mais”, comen-
tou Nizan. Viúvo e pai de 
uma filha, o homem ain-
da pretende fazer várias 
melhorias na residência 
e deixá-la do jeitinho que 
sempre sonhou. “Na hora 
que eu pegar, com fé, vou 

fechar aqui tudo, porque 
o sol é muito forte, e ficar 
tranquilo. Arrumar mais 
algumas coisas.”

Em Córrego do Ouro, 
foram 29 unidades habita-
cionais no Setor Luiz Hum-
berto IV e 21 no Setor Luiz 
Humberto III, somando R$ 
1 milhão em recursos es-
taduais e R$ 707 mil de 
contrapartida do Execu-
tivo local. Os benefícios 
entregues no município, 
que tem menos de 3 mil 
habitantes, confirmam a 
pretensão do governo de 
desconcentração de servi-
ços e políticas públicos da 
capital para levar ao inte-
rior a mesma qualidade de 
vida verificada na Região 
Metropolitana de Goiânia.

“Temos de fortalecer 
os municípios pequenos 
e ter a qualidade de vida 
e habitação para que as 
pessoas possam viver 
dignamente. Agradeço ao 
Lucas pelo trabalho que 
ele tem feito [na Agehab]”, 
frisou Caiado. O governa-
dor visitou o Colégio Es-
tadual Brasil em Córrego 
do Ouro. Para a unidade, 
já foram liberados R$ 25 
mil do programa Refor-
mar, empregados para 
melhorias nas salas de 
aulas e cozinha.  

Quebra de protocolo
Durante o evento em 

Santo Antônio, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
quebrou o protocolo e 
pediu a palavra, antes 
de todas as autoridades, 
para homenagear servi-
dores e a Coordenadoria 
Regional da Educação de 
Inhumas. O motivo foi a 
conquista inédita alcan-
çada por Goiás no Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), 
que teve a maior nota 
na avaliação do ensino 
médio de todo o país, se 
tornando, ainda, a única 
unidade da Federação a 
bater a meta individual.      

Santo Antônio também 
superou a previsão de nota 
do Ideb, 5,6, com o registro 
de 6,3. Caiado reforçou 
que, a partir do ano que 
vem, implantará no Esta-
do uma nova política de 
governo, o ICMS da Educa-
ção. Trata-se de direcionar 
mais recursos do Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de 
Serviços aos municípios 
que obtiverem os melho-
res resultados no Ideb. O 
governador ainda visitou 
uma das escolas estaduais 
de Santo Antônio durante 
a agenda no município.

recursos federais, 
estaduais e 
municipais 
destinados às 
moradias nas 
duas cidades 
somam r$ 3,6 
milhões. estado 
vai receber mais 
r$ 1 bilhão até 
final do ano para 
habitação
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governo

Goiás é o primeiro no País em 
tempo de abertura de empresa

gi ás ocupa o primei-
ro lugar do Brasil no 
que diz respeito ao 

tempo para abertura de 
uma empresa. O avanço foi 
confirmado na manhã des-
ta quinta-feira (17/09), du-
rante coletiva de imprensa 
online para divulgação 
dos dados do segundo 
quadrimestre de 2020 do 
Mapa de Empresas.

Segundo o documento, 
o Estado aparece com o 
menor tempo de abertu-
ra de empresas: 1 dia e 1 
hora, queda de 11 horas 
(30,6%) em relação ao pri-
meiro quadrimestre des-
te ano. A performance fez 
com que Goiás saltasse da 
terceira posição e ocupas-
se a liderança no ranking.

O governador Ronaldo 
Caiado destaca que a se-
mana está repleta de fatos 
positivos. “Na terça-feira 
(15/09), recebemos a infor-
mação de que somos pri-
meiro lugar no Ideb [Índi-
ce de Desenvolvimento da 
Educação Básica no país]. 
Temos as melhores esco-
las públicas do Brasil. Um 
orgulho danado. E hoje re-
cebemos mais uma exce-
lente notícia”, comemorou.

O governador lembrou 
que, ao assumir a gestão, 
Goiás estava em 27º co-
locado no prazo de aber-
tura de empresas e que 
agora, com menos de dois 
anos de gestão, atinge a 
liderança. “Isso represen-
ta mais desenvolvimento 
econômico para nosso 
Estado e uma movimen-
tação maior da economia 
e de novos negócios aqui 
na nossa região. Vamos se-
guir trabalhando duro para 
impulsionar a economia 
goiana e levar mais digni-
dade e qualidade de vida 
para todos os que aqui vi-
vem,” pontuou.

O município de São Mi-
guel do Araguaia (GO) se 
destaca como o mais rápi-
do do País, onde uma em-
presa leva apenas 1 hora e 
50 minutos em média para 
ser aberta. Outras duas ci-
dades goianas aparecem 
entre as mais rápidas. Mi-
naçu, com prazo médio de 
6 horas e 2 minutos, está 
na sexta posição e, em 
nono lugar, está Piracanju-
ba, com tempo médio de 7 
horas e 18 minutos.

O mapeamento tam-
bém mensura o desem-

penho das capitais. Neste 
recorte, Goiás também é 
bem representado. Goiâ-
nia é a segunda mais ágil, 
fica atrás apenas de Flo-
rianópolis (SC).

Na capital goiana, o 
prazo foi de 20 horas para 
que novas empresas nas-
cessem durante o segun-
do quadrimestre de 2020. 
A queda em relação ao 
período anterior foi de 15 
horas, o que corresponde a 
uma redução de 42,9%.

Por regiões, o Centro-
-Oeste também figura 
como o mais rápido. O 
tempo para abertura de 
empresa é de 1 dia e 5 
horas, com redução de 9 
horas (23,7%) em relação 
ao primeiro quadrimestre 
de 2020. As quatro unida-
des federativas da região 
figuram entre as cinco 
mais céleres do país para 
realizar esse serviço.

No que se refere à 
segmentação por tipo de 
empresa, Goiás é o mais 

rápido na abertura das 
classificadas como Indivi-
dual de Responsabilidade 
Limitada (Eireli), com pra-
zo de 21 horas, uma varia-
ção de menos 11 horas em 
relação ao primeiro qua-
drimestre de 2020.

Já na abertura de So-
ciedade Empresária Li-
mitada, o Estado está na 
segunda posição entre 
os mais ágeis, com prazo 
de 1 dia e 3 horas, varia-
ção de 12 horas a menos 
em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2020.

A boa atuação de Goiás 
era prevista com o novo 
recorde de abertura de 
empresas alcançado em 
agosto. Foram 2.558 novos 
registros na Junta Comer-
cial do Estado de Goiás 
(Juceg), o maior quantita-
tivo mensal de empreendi-
mentos abertos neste ano. 
O resultado para esse mês 
é o mais alto também dos 
últimos quatro anos.

“A atual gestão da 

Juceg empreende uma 
série de mudanças, prin-
cipalmente com o apoio 
do governador Ronaldo 
Caiado, como a adoção da 
Junta 100% Digital no fim 
do ano passado”, destacou 
o Euclides Barbo Siqueira, 
presidente da instituição. 
“Recebemos um desafio 
no início da gestão. De 
27º lugar, saltamos para o 
terceiro no último quadri-
mestre, e hoje recebemos 
essa excelente notícia: 
Goiás é o mais ágil em 
formalização de novas 
empresas no país”, cele-
brou. “Missão dada é mis-
são cumprida” concluiu.

Ferramenta
O Mapa de Empresas 

do Brasil é disponibili-
zado pelo governo fe-
deral com indicadores 
relativos ao quantitativo 
de empresas registra-
das no País e ao tempo 
médio necessário para 
abertura de empresas.

Ao todo, o tempo mé-
dio registrado no segun-
do quadrimestre de 2020 
para abertura de empre-
sas no Brasil foi de 2 dias 
e 21 horas, o que repre-
senta diminuição de 1 dia 
(25,8%) em relação ao 
quadrimestre anterior.

O avanço foi atribuído 
a uma série de medidas 
quase mensais imple-
mentadas pelo governo 
federal, tendo em vista a 
simplificação e desburo-
cratização do processo, 
como o registro automá-
tico do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
aprovado pela Lei da Li-
berdade Econômica.

O mapa revelou, ainda, 
que no segundo quadri-
mestre de 2020, foram 
abertas 1.114.233 empre-
sas, um aumento de 6,0% 
em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2020 e 
alta de 2,0% quando com-
parado com o segundo 
quadrimestre de 2019.

Prazo registrado no segundo 
quadrimestre é de 1 dia e 1 hora, 
queda de 11 horas (30,6%) em 
relação aos primeiros quatro meses 
deste ano. Governador lembra 
que, ao assumir, Goiás estava em 
27º e, agora, atinge liderança
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Goiânia realiza quinto inquérito populacional
Com o objetivo de con-
tinuar observando a 
evolução do novo co-
ronavírus (SARS-Cov-2) 
na capital, a Prefeitura 
de Goiânia, por meio 
da Secretaria de Saúde 
(SMS), realiza neste sá-
bado (19/09) o quinto 
inquérito populacional 
para Covid-19. O inqué-
rito sorológico é uma 
pesquisa para identificar 
quem já contraiu o vírus.

A previsão é que se-
jam realizados cerca de 
2.700 testes para vali-
dação da pesquisa. Eles 
serão aplicados em to-
das as regiões da capital 
por meio de sorteio de 
quadras e lotes. Desta 
vez não serão utilizados 
os testes rápidos doados 
pelo Ministério da Saú-
de (MS), mas um outro 
tipo de teste sorológico 
doados pela Departa-

mento de Epidemiologia 
do Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde Pública 
(IPTSP-UFG).

A p r ox i m a d a m e n te 
800 profissionais, sen-
do 400 coletores e 400 
agentes de endemias, 
estarão trabalhando no 
inquérito, todos devida-
mente uniformizados, 
usando máscaras e ja-
lecos para segurança e 
proteção de todos.
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desenvolvimento social

Gracinha Caiado defende “o 
melhor do Estado” aos Kalunga

em sua terceira visita à 
comunidade Kalunga 
do Vão do Moleque e 

da Maiadinha, a coordena-
dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
garantiu que é uma parcei-
ra da comunidade na busca 
por melhorias. “Queremos 
que vocês todos possam 
ter o melhor do Estado e 
o melhor de quem chega 
aqui. Contem comigo, meu 
sonho é manter a tradição 
dos Kalunga, com toda a 
dignidade, riqueza e di-
reitos que a comunidade 
merece”, disse ela.

Na última quarta-feira 
(16/9), Gracinha visitou o 
município de Cavalcante 
especialmente para par-
ticipar da tradicional mis-
sa a São Gonçalo. Junto à 
equipe da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), entidade da qual 
é presidente de honra, a 
primeira-dama fez ainda 
a entrega de 40 saias de 
sussa às mulheres dan-
çarinas da comunidade e 
reafirmou que, em breve, 
o abastecimento regular 
de água chegara à comu-
nidade. “No governo de 
Ronaldo Caiado, a energia 
elétrica já é uma realida-
de, e a água também será. 
Nenhum Kalunga ficará 
esquecido”, reforçou.

A romaria de Nossa Se-
nhora do Livramento e São 
Gonçalo, conhecida como 
Festejo, é uma tradicional 
festa religiosa Kalunga 
que não pode ser realiza-
da neste ano em razão da 
pandemia da Covid-19. Em 
2019, a comemoração teve 
a participação do governa-
dor Ronaldo Caiado, que 
foi o primeiro da história 
a participar da celebração.

A missa foi realizada 
ao ar livre e respeitou um 

rígido protocolo de segu-
rança sanitária. Além da 
utilização de máscaras e 
álcool em gel, foi manti-
do o distanciamento en-
tre os fiéis. Nem a nova 
realidade imposta pela 
pandemia diminuiu a fé 
dos romeiros. “Dá uma 
dor no coração não ter a 
festa porque é costume 
nosso. Todo ano, no dia 
de hoje, a gente se reúne 
para a celebração. Mas 
pelo menos teve a mis-
sa e a gente pode rezar 
juntos”, contou Venceslim 
Pereira Soares, produtor 
rural e morador do Vão 
do Moleque.

Ainda em Cavalcante, 
a comitiva da primeira-
-dama visitou famílias na 
região da Maiadinha, tam-
bém no Vão do Moleque, 
que foram beneficiadas 
com energia elétrica, fruto 
da parceria entre o Gover-
no de Goiás e a Enel. Ao 
todo, 140 residências pas-
saram a contar com a tão 
sonhada energia elétrica. 
Durante as visitas, Graci-
nha entregou cestas bási-
cas, roupas e brinquedos 
para as crianças.

“Isso é fé, é solidarie-
dade, é amor. Desde que 
Ronaldo Caiado assumiu 
o governo, nosso com-
promisso é com os mais 
vulneráveis. Estamos 
aqui para ouvir e fazer 
valer os direitos dessa 
gente”, afirmou ela.

A primeira-dama tam-
bém visitou a família de 
duas crianças, de 3 e 4 
anos de idade, que desa-

pareceram e foram encon-
trados 24 horas depois por 
uma moradora da região 
em junho deste ano. Os 
meninos se perderam ao 
sair de casa e passaram 
um grande susto nos pais. 
“Foi um desespero. Procu-
ramos por todos os lados. 
Os vizinhos ajudaram e, 
graças a Deus, eles foram 
encontrados bem”, contou 
Daiane Pereira Fernandes, 
mãe de um dos garotos.

Na última parte da 
agenda, a comitiva foi co-
nhecer a incrível lagoa da 
Fazenda Vaquejado: um 
poço de água quente, que 
tem uma espécie de areia 
movediça que afunda os 
nadadores, mas sem ofere-
cer perigo. O local é pouco 
conhecido dos turistas que 
costumam visitar a região 
da Chapada dos Veadeiros.

“As belezas naturais 
das terras Kalunga e 
também do parque [da 
Chapada] precisam ser 
valorizadas e os benefí-
cios devem ficar para as 
comunidades originárias. 
Nosso compromisso é fazer 
com que essa cultura che-
gue ao mundo todo, como o 
baru e baunilha do Cerrado, 
mas sempre com uma con-
trapartida para quem vive 
aqui”, asseverou.  

Desde que o governa-
dor Ronaldo Caiado assu-
miu o Governo do Estado, 
a comunidade de Caval-
cante recebeu vários be-
nefícios. A energia elétri-
ca já é uma realidade nas 
casas, as escolas contam 
com internet via satélite 

e a implantação do sis-
tema de distribuição de 
água já está sendo viabi-
lizada junto ao governo 
federal, jovens receberam 
formação sobre turismo, 
a OVG entregou cestas 
básicas e cobertores às 
famílias vulneráveis e, no 
último mês, foi anunciado 
que parte da produção de 
mandioca dos produtores 
rurais da região será ad-
quirida pela Ambev para 
a produção de cerveja, 
como forma de gerar ren-
da e impulsionar a econo-
mia da comunidade.

Água tratada no 
Vão do Moleque e 
Vão das Almas

No último mês de agos-
to, Gracinha Caiado, ao lado 
do presidente da Saneago, 
Ricardo Soavinski, visitou 
o ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, para dis-
cutir obras de acesso à 
água para famílias das 
comunidades Kalunga do 
Vão do Moleque e do Vão 
das Almas, região que fica 
entre os municípios de Ca-
valcante, Teresina de Goi-
ás e Monte Alegre, região 
Norte do Estado.

“É uma preocupação 
muito grande do gover-
nador Ronaldo Caiado que 
essas famílias, que por tan-
tos anos foram negligen-
ciadas pelo poder público, 
tenham acesso a seus 
direitos. O ministro Onyx 
teve grande sensibilidade 
para com esses goianos 
e saímos desta reunião 

muito otimistas”, contou a 
primeira-dama.

Algumas casas da re-
gião receberam do Gover-
no de Goiás a doação de 
caixas d’água para a capta-
ção de água da chuva. Isso 
tem ajudado a amenizar o 
sofrimento dessas famílias 
que, muitas vezes, preci-
sam andar por quilômetros 
para conseguir o recurso 
hídrico tão necessário para 
sobrevivência e higiene.

Energia é 
realidade

Desde julho, parte das 
residências do Vão do 
Moleque já iluminam a 
noite escura no Cerrado. 
A energia elétrica chegou 
ao povoado em uma ação 
de parceria do Governo de 
Goiás, por meio do Gabine-
te de Políticas Sociais, e a 
Enel Distribuição Goiás. Ao 
todo 140 famílias serão 
contempladas.

As obras fazem parte do 
programa “Luz para Todos”, 
do governo federal. Foram 
construídos mais de 360 
quilômetros de rede de 
distribuição e foram insta-
lados 3,5 mil postes, com 
investimento estimado em 
R$ 22 milhões.

O Vão do Moleque exis-
te há mais de 300 anos. E 
por quase três séculos vi-
veu no escuro. A chegada 
da energia elétrica não só 
iluminou a vida de quem 
mora na região, como 
também, trouxe esperan-
ça de dias melhores. O 
produtor rural Domingos 

Pereira Fernandes foi um 
dos beneficiados. A casa 
dele, além de luz, também 
passou a ter geladeira. O 
próximo sonho é comprar 
uma televisão. “Nós espe-
ramos por muitos anos a 
energia. Meu pai era novo. 
Aqui não tinha energia, 
água, estrada. Agora é di-
ferente. Agora é realidade”, 
declarou Domingos.

Mais renda
No último mês de agos-

to, por meio da Secretaria 
da Retomada, o Governo de 
Goiás também anunciou a 
compra de 100 toneladas 
de mandioca, por parte 
da Ambev, para a fabrica-
ção de cerveja no Estado. 
Na ocasião, o governador 
Ronaldo Caiado afirmou 
que a primeira compra da 
empresa será de pequenos 
produtores e integrantes 
da agricultura familiar da 
região de Cavalcante e dos 
municípios de Flores de 
Goiás e Posse. “A empresa 
vai adquirir da região mais 
humilde de Goiás, com o 
IDH [Índice de Desenvolvi-
mento Humano] mais bai-
xo”, declarou.

A iniciativa foi come-
morada pela presiden-
te de honra da OVG. “As 
classes mais vulneráveis 
têm que ser olhadas com 
apoio e respaldo muito 
maior”, destacou Gracinha. 
Para ajudar os produto-
res rurais a organizarem 
a produção, a Secretaria 
da Retomada dá apoio e 
consultoria aos moradores 
desses municípios.

Primeira-dama 
garante que, 
depois da 
energia elétrica, 
em breve 
comunidade será 
atendida pelo 
abastecimento 
de água tratada
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Decreto define regras para pagamento 
de auxílio emergencial de R$ 300

as regras para a con-
cessão do auxílio 
emergencial residual 

de R$ 300 foram publicadas 
em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU) des-
sa quarta-feira (16).

O Decreto nº 10.488 re-
gulamenta a Medida Pro-
visória nº 1.000, de 2 de 
setembro de 2020, que con-
cede o auxílio emergencial 
residual de R$ 300 ou R$ 
600 para mães solteiras.

Instituído em abril, para 
conter os efeitos da pan-
demia sobre a população 
mais pobre e os trabalha-
dores informais, o auxílio 
emergencial começou com 
parcelas de R$ 600 ou R$ 
1.200 (no caso das mães 
chefes de família), por mês, 
a cada beneficiário. Inicial-
mente projetado para du-
rar três meses, o auxílio foi 
estendido para o total de 
cinco parcelas. E a partir 
de hoje, será pago o au-
xílio emergencial residual 
no valor de R$ 300 em até 
quatro parcelas mensais.

Os primeiros a receber 
serão os beneficiários do 
Bolsa Família. Segundo a 
Caixa, 12,6 milhões de fa-
mílias cadastradas no Pro-
grama Bolsa Família rece-
berão o novo do benefício 
a partir de hoje. De acordo 
com o decreto, o calendá-

rio de pagamentos do au-
xílio emergencial residual 
será idêntico ao de paga-
mentos vigente para as 
famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família.

No total, as parcelas de 
R$ 300 serão pagas para 
mais de 16,3 milhões de 
pessoas, no montante de 
R$ 4,3 bilhões. Portaria tam-
bém publicada na edição 
extra do DOU define que a 
Caixa fica responsável por 
divulgar o calendário de pa-
gamentos do auxílio emer-
gencial residual definido 
pelo Ministério da Cidada-
nia para os beneficiários que 
não são cadastrados no Bol-
sa Família. A Caixa ainda não 
divulgou o novo calendário.

Parcelas
O auxílio emergencial 

residual será devido até 
31 de dezembro de 2020, 
independentemente do 

número de parcelas rece-
bidas pelo beneficiário. O 
número de parcelas de-
penderá da data de con-
cessão do auxílio emer-
gencial residual, limitado a 
quatro parcelas.

Segundo o Ministério da 
Cidadania, quem começou a 
receber o auxílio emergencial 
em abril terá direito às qua-
tro parcelas. Quem passou a 
receber a partir de julho, por 
exemplo, terá direito às cinco 
parcelas de R$ 600 e a mais 
uma parcela do novo benefí-
cio (de R$ 300), que será paga 
no mês de dezembro.

Critérios
O decreto define que o 

auxílio residual não será 
devido ao trabalhador que:

I - tenha vínculo de em-
prego formal ativo adquiri-
do após o recebimento do 
auxílio emergencial;

II - receba benefício pre-

videnciário ou assistencial 
ou benefício do seguro-
-desemprego ou de pro-
grama de transferência 
de renda federal, adquiri-
do após o recebimento do 
auxílio emergencial, res-
salvados os benefícios do 
Programa Bolsa Família;

III - aufira renda fami-
liar mensal per capita (por 
pessoa) acima de meio sa-
lário mínimo e renda fami-
liar mensal total acima de 
três salários mínimos;

IV - seja residente no 
exterior;

V - tenha recebido, no 
ano de 2019, rendimen-
tos tributáveis (Imposto 
de Renda) acima de R$ 
28.559,70;

VI - tinha, em 31 de de-
zembro de 2019, a posse 
ou a propriedade de bens 
ou direitos, incluída a ter-
ra nua, de valor total su-
perior a R$ 300.000;

VII - tenha recebido, no 
ano de 2019, rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma tenha 
sido superior a R$ 40.000;

VIII - tenha sido incluí-
do, no ano de 2019, como 
dependente de declarante 
do Imposto sobre a Ren-
da da Pessoa Física como 
cônjuge, companheiro com 
o qual o contribuinte te-
nha filho ou com o qual 
conviva há mais de cinco 
anos ou filho ou enteado 
com menos de 21 anos de 
idade ou com menos de 24 
anos de idade que esteja 
matriculado em estabele-
cimento de ensino supe-
rior ou de ensino técnico 
de nível médio;

IX - esteja preso em re-
gime fechado;

X - tenha menos de 
18 anos de idade, exceto 
no caso de mães adoles-
centes; ou

XI - possua indicativo de 
óbito nas bases de dados 
do Governo federal.

O decreto diz ainda 
que não estão impedi-
dos de receber o auxílio 
emergencial residual es-
tagiários, residentes mé-
dicos e multiprofissionais, 
beneficiários de bolsa de 
estudos da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil.

O decreto também defi-
ne que é obrigatória a ins-
crição do trabalhador no 

Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF) para o pagamen-
to do auxílio emergencial 
residual e a sua situação 
deverá estar regularizada 
junto à Secretaria Especial 
da Receita Federal do Bra-
sil do Ministério da Eco-
nomia. A exceção é para 
o caso de trabalhadores 
integrantes de famílias 
beneficiárias do Programa 
Bolsa Família, que poderão 
receber por meio do nú-
mero de inscrição no CPF 
ou do Número de Identifi-
cação Social (NIS).

O recebimento do au-
xílio emergencial residual 
está limitado a duas cotas 
por família. A mãe solteira 
receberá duas cotas do au-
xílio emergencial residual.

As parcelas de R$ 300 
serão pagas apenas para 
quem já têm o auxílio 
emergencial. Ou seja, os 
trabalhadores que não 
são beneficiários do au-
xílio emergencial não po-
derão solicitar o auxílio 
emergencial residual.

O pagamento das par-
celas residuais serão pa-
gas automaticamente, 
independentemente de 
requerimento.

O decreto define que 
caso não seja possível ve-
rificar a elegibilidade ao 
auxílio emergencial resi-
dual em razão da ausência 
de informações fornecidas 
pelo Poder Público, serão 
devidas, de forma retroati-
va, as parcelas a que o tra-
balhador tiver direito.

A medida foi 
publicada no 
Diário Oficial
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covid-19

Em uma semana, casos caem 30% e mortes, 13%
Os casos de covid-19 
caíram 30% na semana 
epidemiológica 37 em re-
lação à semana anterior. 
Já as mortes registraram 
diminuição de 13% no 
mesmo intervalo. Foi a 
primeira vez em que as 
duas curvas apresenta-
ram uma redução acima 
de 10% juntas desde o 
início da pandemia.

A evolução das curvas 
de diagnósticos e óbitos 
relacionados à pandemia 
do novo coronavírus está 
no novo boletim epide-
miológico sobre a doença 
do Ministério da Saúde, 

apresentado em entrevis-
ta coletiva hoje (17).

A semana epidemioló-
gica (SE) 37 compreende 
o intervalo de 6 a 12 de 
setembro. A SE é uma 
medida empregada por 
autoridades de saúde 
para analisar o desenvol-
vimento de uma determi-
nada epidemia.

Na SE 37 foram conta-
bilizados 192.687 novos 
registros de casos de co-
vid-19. Na semana anterior 
(SE 36), o número havia 
sido de 276.847. A média 
diária nesta última sema-
na epidemiológica foi de 

27.527. A trajetória cresceu 
e começou uma tendência 
de queda na SE 29, com 
uma leve recuperação en-
tre as SE 34 e 36 e agora 
uma baixa expressiva.

“O Brasil vinha com pla-
tô e desde a 29ª semana 
epidemiológica começou 
a ter uma tendência de 
queda. Tivemos um pico 
no Sul na 35ª semana, mas 
foi por registro dos novos 
casos. Quando houve atu-
alização dos casos, já se 
confirmou uma tendência 
de redução. Da 36ª para 
a 37 tivemos redução 
bastante significativa de 

30%”, destacou o secretá-
rio de Vigilância em Saú-
de, Arnaldo de Medeiros.

Já as mortes nesta se-
mana totalizaram 5.007. 
Na SE 36, o número havia 
sido de 5.741. A média di-
ária ficou em 715. “Quan-
do analisamos os óbitos, 
estávamos com um platô 
por volta da 23ª, por volta 
da 29ª já vinha mostrando 
uma queda gradativa e a 
36ª e a 37ª uma redução 
de 13%. Quando no platô 
tínhamos por volta de 7 
mil, tivemos agora 5 mil 
nesta última semana”, pon-
tuou Arnaldo de Medeiros.
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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

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. mais 
Informações : tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

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$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! mais infor-
mações: tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: rUA tV10 
Qd 6 Lt 1 st troPICAL Verde 
PrÓXImo Ao Posto Com-
bUstIVeL PQ INd. JoAo brAZ. 
maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Tite convoca a Seleção 
Brasileira nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira 
(18), o técnico Tite 
convocará a Se-

leção Brasileira para os 
dois primeiros compro-
missos da equipe nas 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo FIFA Catar 2022, 
contra Bolívia e Peru. As 
partidas estão marcadas 
para os dias 9 e 13 de ou-
tubro, respectivamente.

Por conta das medidas 
de segurança envolvendo 
a pandemia do novo coro-
navírus, a convocação será 
realizada num formato 
diferente. A lista será pu-
blicada no site da CBF às 
12h30. Às 15h, Tite e sua 
comissão técnica estarão 

ao vivo, pela CBF TV, res-
pondendo perguntas en-
viadas por jornalistas.

A estreia da Seleção 
Brasileira nas Eliminató-
rias será contra a Bolívia, 
na Neo Química Arena, no 
dia 9 de outubro. Quatro 
dias depois, em Lima, o 
Brasil enfrentará o Peru. 
No retrospecto contra os 
bolivianos são 21 vitórias 
brasileiras, quatro empa-
tes e apenas cinco derro-
tas, com 99 gols marcados 
e 25 sofridos. Já contra os 
peruanos, são 32 vitórias, 
nove empates e as mes-
mas cinco derrotas, com 
um total de 91 gols mar-
cados e 31 sofridos. 

Como participar da en-
trevista:

Para se credenciar e re-

ceber instruções de como 
participar da coletiva, os 
veículos interessados de-

vem enviar email para a 
assessoria de imprensa 
da CBF (convocacao@cbf.

com.br), até as 19 horas 
desta quinta-feira (16), im-
preterivelmente.

Lista será divulgada às 12h30 no 
site da CbF. Às 15 horas, tite e sua 
comissão técnica estarão ao vivo 
para responder perguntas enviadas 
por jornalistas. brasil estreia nas 
eliminatórias da Copa do mundo 
de 2022 contra a bolívia, em são 
Paulo, no dia 9 de outubro
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