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RENDA FAMÍLIA MAIS MULHER

O valor do auxílio é de R$ 1,8 mil,
dividido em seis parcelas de R$ 300, e
deve ser usado para compra de itens
alimentícios e de higiene. 

Cerca de 7 mil goianienses
receberam o benefício
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ANÁPOLIS 

Sala do
Empreendedor

já realizou
mais de 4 mil

atendimentos ,
em 2022,

legalizando
pequenos
negócios.

Prefeitura formaliza 
mais de 1,5 mil MEIs
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O partido também não deve estar junto com Ronaldo Caiado (UB) no palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Segundo o presidente do MDB goiano, as novas regras eleitorais são favoráveis ao crescimento da legenda, que

pela primeira vez em 40 anos não terá candidato próprio ao governo do estado.

Prazo para registrar federações termina na 3ª
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O primeiro registro aprovado pelo TSE foi da Federação Brasil da
Esperança (FE Brasil), integrada por PT, PC do B e PV. 

Na 1ª Semana das
Profissões, as unidades,
que são geridas pela
Universidade Federal de
Goiás,  apresentaram a
estrutura física e
pedagógica à população
para conectar comunidade
e escola. 

Os números da balança
comercial também mostram
que houve avanços no
comércio exterior, com as
exportações superando a
casa dos US$ 9 bilhões no
ano passado.

Geração de
vagas em Goiás
cresce 1.200%
em 2021

Escolas do Futuro abrem 
as portas para a população

EMPREGO 

Páginas 9 e 10

Serão beneficiados
universitários e a população
mais carente da cidade e
cadastrados no Cadastro
Único do governo federal.

Vereadores
apreciam pacote
de benefícios
municipais 

TRINDADE

ENTREVISTA

ELEIÇÕES

Número de usuários cadastrados dobra 
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Entre 11 e 25 de maio, o número de cadastrados saltou de 3.362 para 7.359.
O benefício dá direito de realizar oito viagens diárias durante 30 dias. 

PASSE LIVRE DO TRABALHADOR

DANIEL VILELA

“MDB e PSDB não vão 
estar juntos no palanque
de Simone Tebet em Goiás”

Páginas 4, 5 e 6
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Divulgação
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Curta e compartilhe
nossas redes sociais

Vivemos em sociedade e
temos a necessidade de per-
tencer a um grupo. Nosso pri-
meiro grupo é a família, pois
mesmo sendo filhos biológi-
cos, precisamos ser adotados
por um adulto que se respon-
sabilizará pelo nosso cuidado
e sobrevivência, bem como
pelo laço afetivo tão necessá-
rio à vida humana. O interes-
sante é entender que, para
pertencermos a esse grupo
tão essencial, nos adaptamos
e nos podamos, pois quere-
mos ser iguais. 

Como diz Rubem Alves em
seu belo texto Sobre jequitibás e
eucaliptos, o ser humano pro-
duz florestas de eucaliptos
“todos enfileirados, em perma-
nente posição de sentido, prepa-
rados para o corte. E para o
lucro”... Quanto mais parecidas e
uniformes as árvores são, mais
rentável é a floresta. 

Só que a verdadeira floresta é
aquela composta de muitas árvo-
res, todas únicas, não havendo
nenhuma igual à outra. Cada
uma com seu tamanho, sua som-
bra, sua copa, flores e frutos, ou
seja, sua singularidade. 

É comum, na adolescência,
começarmos a questionar a cultu-
ra e o modo de plantio da nossa
família, pois não queremos ser
eucaliptos, queremos ser sujeitos.

O curioso é que, muitas vezes,
mesmo quando nos tornamos
adultos e desenvolvemos nosso
potencial, sendo capazes de cui-
dar da nossa própria sobrevivên-
cia, continuamos a buscar esse
pertencimento.  Só que os grupos,
então, já são mais numerosos! 

Há o grupo do trabalho, o
dos amigos, o do lazer, o dos
estudos, o dos ideais de vida
e por aí vai. Como pertencer
a tantos grupos? Como tran-
sitar por eles sem se perder
de si mesmo? 

Aí entra em cena o respeito
por ser quem se é. Somos úni-
cos, com nossos gostos e prefe-
rências individuais. Sustentar
essa singularidade muitas
vezes nos destaca, nos separa
do grupo de origem ou dos
demais grupos aos quais
fomos nos ligando ao longo da
vida. E como é difícil suportar
esse processo de pertencer des-
pertencendo... Quando não nos
encaixamos mais no grupo ori-
ginal, a família (pelo menos
integralmente) vamos desen-
volvendo outras necessidades
de pertencimento. 

Tão simples, tão óbvio, mas
tão desafiador.  

Desenvolver nossa singulari-
dade requer coragem, assumin-
do escolhas e nos arriscando a
sermos excluídos dos grupos,

quaisquer que sejam eles. Mas
há também o risco de ser confir-
mado! Quantas vezes a simples
ousadia de dizer o que se pensa
e expressar como se é inspira
outras pessoas (do mesmo
grupo ou não).  

Assim, o sucesso que destaca
e exclui a pessoa do grupo em
um primeiro momento, pode se
transformar depois, caso ela
tenha aprendido a perseverar,
sustentar e suportar o senti-
mento de exclusão, a agregar
outras pessoas pela inspiração
de ter arriscado. Um processo
que requer tempo, paciência e
tolerância a frustrações. 

A escolha de ser sujeito ou
eucalipto depende de você
desenvolver a capacidade de
sustentar aquilo que inventa
para sua vida!

Melina Lobo, conselheira 
de administração e consultiva

de empresas familiares 
de capital fechado

A sigla ESG, do inglês
Environmental, Social and Go -
vernance, já está presente nas
empresas há alguns anos e
muitas já incorporam o concei-
to no dia a dia do trabalho. Mas
o que é ESG? A concepção está
relacionada às práticas empre-
sariais e de investimento que
levam em consideração ques-
tões ambientais, sociais e de
governança. Dessa forma, inves-
tidores e consumidores estão
priorizando empresas que valo-
rizam não só lucros, mas que
entendem a importância da
responsabilidade social e con-
tribuem com o futuro do plane-
ta e da humanidade. 

Ainda existe muito desco-
nhecimento, por parte das
empresas, da importância de
investir em responsabilidade

socioambiental. Isso aconte-
ce devido à falta de informa-
ção sobre as possibilidades de
se gerar um impacto positivo
e ter rentabilidade. É impor-
tante incentivar que o time
de cada empresa aumente o
conhecimento sobre esse
tema. Quando falamos em
time, estamos incluindo
todos os colaboradores. São
eles que vão fazer acontecer
as ações de responsabilidade
socioambiental. Não adianta
vir de cima, ser uma política
imposta. É importante fazer
todos entenderem porque a
organização está caminhan-
do nesse sentido e, então,
transmitir com clareza para a
sociedade a política da
empresa nesse aspecto.

De maneira geral, o ESG

mede a preocupação de uma
organização, independente-
mente do seu tamanho, em
minimizar os impactos no
meio ambiente, contribuir
para a sociedade e aplicar as
melhores práticas de gestão
empresarial. Na esfera
ambiental, os esforços são
direcionados na atenção com
compromissos climáticos,
emissão de gases poluentes,
aquecimento global, eficiência
energética, produção e recicla-
gem de lixo, descarte correto
de resíduos e preservação do
meio ambiente.

Socialmente, o respeito aos
direitos dos colaboradores e
clientes, a adoção de normas
de segurança do trabalho, con-
tribuição com a comunidade,
políticas de inclusão social,

equidade de gênero e respeito
aos direitos humanos fazem
parte da concretização do
papel social da empresa. 

E, por fim, a adoção de boas
práticas de governança corpo-
rativa, a forma como a insti-
tuição gere suas questões
internas, a transparência na
prestação de contas, ações de
combate à corrupção, políticas
de compliance e ética comple-
tam os três pilares que tendem
a guiar as gestões.

Por exemplo, se a empresa
decidiu investir em uma usina
fotovoltaica, que é a energia
elétrica produzida a partir de
radiação solar, é de suma
importância mostrar comois-
so vai gerar impacto no
mundo. São ações assim que
incentivam as pessoas a dese-

jarem fazer negócios com
essas organizações. Afinal,
agora é comum que antes de
fechar um negócio, as pessoas
pesquisem sobre o impacto
positivo que aquela organiza-
ção tem causado na socieda-
de.Para quem ainda não come-
çou, a oportunidade é agora.
Para quem está no caminho,
divulgue, compartilhe. 

Pedro Bouhid, diretor 
executivo da Yellot

ARTIGO

ARTIGO

Sobre eucaliptos e sujeitos

ESG não é escolha, é oportunidade

EDITORIAL
O palco dos presidenciáveis 

s ânimos no Brasil estão tão acirrados que
parece que a eleição está logo ali. Não, fal-
tam cinco meses e, certamente, serão meses

de muita turbulência e, quiçá, truculência. No
momento, o desafio dos candidatos à Presidência da
República é garantir palanques nos estados com
candidatos locais competitivos. 

O PT tem como pré-candidato a governador o ex-rei-
tor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO),
Wolmir Amado, um político novato. O partido trabalha
para costurar uma aliança mais robusta, com o principal
objetivo de construir um palanque forte para o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva em Goiás. É no Centro-
Oeste que Lula perde ou empata com o presidente Jair
Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto.

A situação de Jair Bolsonaro é bem diferente. O PL
pretende lançar o deputado federal Vitor Hugo ao
governo, mas mesmo que a candidatura dele não
avance, o presidente deve contar com outros palan-
ques. Gustavo Mendanha, pré-candidato do Patriota,
declarou que mantém apoio à reeleição de
Bolsonaro, mesmo o presidente tendo optado pela
candidatura de Vitor Hugo. O governador Ronaldo
Caiado também pode estar no palanque do presiden-
te, caso o União Brasil  decida não lançar candidato
ao Palácio do Planalto.

O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, anunciou recen-
temente que gostaria de estar no palanque de Ronaldo
Caiado. O PDT busca palanque para o candidato do par-
tido, mas vai seguir apoiando o governador. A situação
mais complicada é a da senadora Simone Tebet (MDB). A
principal aliança de seu partido deve ser com o PSDB e
tanto Marconi Perillo (PSDB) como Daniel Vilela (MDB) já
declararam que não vão estar em um mesmo palanque.

O
em Goiás 



Câmara de Goiânia aprovou, em votação definitiva, proposta
do presidente Romário Policarpo (Patriota) que cria o
Programa Abrace uma Ciclovia, incentivo a empresas

privadas a construirem ou manter ciclovias em toda a cidade. O
objetivo é seguir tendência mundial e incentivar o uso de bicicletas
pelo goianiense. Pelo projeto, que vai a sanção do prefeito Rogério
Cruz (Republicanos), as empresas
poderão “financiar a construção de
novas ciclovias e ciclofaixas ou
custear a manutenção
permanente das já existentes”.
Em contrapartida, poderão,
além de afixar publicidade nos
espaços disponíveis ao longo do
trajeto, explorar
publicitariamente em veículos
de comunicação a iniciativa. “As
ciclovias fazem parte da realidade
nacional hoje no quesito
mobilidade, mas Goiânia ainda carece
de diversas ciclovias para facilitar  o
trânsito e, obviamente, também para
descongestionar essa quantidade enorme
de veículos automotores que a gente
tem”, ressalta Policarpo. As empresas
também poderão, a partir de parceria
estabelecida com o Executivo,
implantar estações de apoio técnico
aos ciclistas – como bicicletários
ou espaços de reparos de
bicicletas.
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Real Time
Publicada pela Record TV Goiás na

quinta-feira 26, a pesquisa Real Time Big
Data mostra o governador Ronaldo
Caiado (UB) na liderança da disputa ao
governo. Ele aparece com 33% contra
18% do ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) e 16% do ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia Gustavo Medanha (Patriota),
na estimulada.

Trio de 8
Estão empatados, com 8% cada, o

deputado federal Vitor Hugo (PL), o
senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-
reitor da PUC-GO, Wolmir Amado (PT). José
Eliton (PSB), que desistiu da disputa,
registrou 1%. Cíntia Dias (PSOL), Edigar
Diniz (Novo) e Helga Martins (PCB) não
pontuaram. 

Empate
Na rejeição,  Marconi e Caiado estão

tecnicamente empatados, com 36% e
35%, respectivamente. Mendanha, com
21%, é o menos rejeitado entre os
melhores colocados na intenção de votos.

Espontânea
Na modalidade espontânea, a

vantagem de Caiado sobre os outros pré-
candidatos aumenta. Ele tem 25%,
seguido de Marconi (8%), Mendanha (6%),
deputado federal Delegado Waldir (UB)
(3%), Wolmir (1%) e Vanderlan (1%). 

Indecisos
Ainda na espontânea, 42% não sabem

ou não responderam, e 14% votariam em
Branco ou anulariam o voto. Waldir e
Vanderlan não são pré-candidatos a
governador.

Na sombra
O governo de Ronaldo Caiado,

segundo o levantamento, é aprovado por
59% dos entrevistados. Já  37%
desaprovam e 4%, não souberam
responder. A avaliação do governo
recebeu 46% de ótimo ou bom, 23% como
regular e 29%, como ruim ou péssimo. 

Senado
Para o Senado, Marconi lidera com

folga, 27%. O deputado federal João
Campos (Republicanos) tem 9%; o ex-
ministro Alexandre Baldy (PP), 8%; Waldir,
7%; e o ex-senador Wilder Morais (PL), 5%.

Surpresa?
Presidente da Assembleia Legislativa,

Lissauer Vieira (PSD) não foi incluído no
levantamento por não ter formalizado pré-
candidatura, embora lideranças políticas
da base governista e do agronegócio
tenham declarado apoio ao seu nome para
a chapa de Caiado e Daniel Vilela (MDB).

THIAGO QUEIROZ thiagonqueiroz@gmail.com

1 Zoo
A Prefeitura de Goiânia
iniciará, nos próximos
60 dias, reforma no
Parque Zoológico, com
investimentos de 
R$ 950 mil, sem
interrupção do
funcionamento.

2 Readequação
Banheiros, escadarias,
guarda-corpos,
parapeito e piso tátil,
áreas verdes e
pergolados estão no
projeto. A previsão é que
tudo seja executado em
até três meses

3 Bicharada
Serão melhorados
ainda os ambientes
para os animais, com
troca dos vidros dos
grandes felinos, bem
como no ambiente
deles, e estrutura para
macacos (micário).

Chamou o
Meirelles

Outro pré-candidato ao
Senado por Goiás, Leonardo
Rizzo (Novo) não pontuou na
pesquisa Real Time Big Data.
Ele recebeu, na quinta-feira
26, em São Paulo, apoio do
ex-ministro Henrique
Meirelles (UB), que
abandonou aqui pré-
candidatura para o mesmo
cargo, quando ainda era a
principal aposta do PSD
goiano para a eleição
deste ano.

O único novo
Ainda para a corrida ao

Senado, o staff de campanha
de Alexandre Baldy se
preocupa atualmente é com o
crescimento do nome de
Lissauer. Quanto ao de Waldir
e outros, tratam como já
vencidos nas disputas pela
vaga no grupo de Caiado e na
de votos.

Zé fini
Sem pré-candidato a

governador, o PSB, que faz
parte da frente de esquerda
em Goiás junto com PT, PCdoB
e PV, terá agora de rever as
alianças. Antes da desistência
de José Eliton, a sigla buscava
o apoio das outras para seu
nome. Agora, terá de decidir
qual apoiar.

Vais?
Com a falta de chapa

majoritária, fica enfraquecida a
candidatura a reeleição do
presidente peessebista,
deputado federal Elias Vaz.

Tudo digital
A Secretaria Municipal de

Planejamento aprimorou o
processo de emissão das
certidões de Conclusão de
Obras (CCO), documento que
equivale e que substituiu o
antigo “Habite-se", necessário
para regularização e
escrituração de imóveis.
Passou a tramitar de forma
100% virtual, sem necessidade
de deslocamento do
contribuinte a quaisquer
órgãos públicos.

Volante
A Prefeitura de Senador

Canedo criou nova forma de
publicidade volante.
Diferentemente da feita com
uso de carros de som, a nova
modalidade instala nos
veículos de transporte por
aplicativo, como o Uber, bem
à frente dos passageiros,
cartazes com as realizações
da administração, além do já
conhecido see-thru no vidro
traseiro. 

Programa que propõe 
parceria com iniciativa 
privada para implantação e
conservação de ciclovias em
Goiânia é aprovado na Câmara

A

Fotos: Divulgação

LIMPEZA PARA OS OUVIDOS > A Comurg mantém o Coral Vozes da
Comurg, formado por 12 integrantes de seu quadro de servidores. Nas
apresentações do grupo, que tem no repertório canções brasileiras e
internacionais, todos se vestem a caráter, com o uniforme nas cores
laranja e verde. Os artistas são regidos pelo maestro Francis Maia e
ensaiam duas vezes por semana, após o expediente de trabalho. Neles, os
servidores têm aulas de exercícios vocais e teoria musical. A proposta
dos idealizadores é alcançar 100 integrantes.



TRIBUNA DO PLANALTO
De 1982 para cá, essa é

a primeira eleição em que
o MDB não disputa o
governo de Goiás. A que o
senhor atribui esse fato?

DANIEL VILELA
Acho que isso é um fato

normal de uma nova con-
juntura política partidária.
Com essa multiplicação de

partidos que aconteceu ao
longo dos últimos anos, das
duas últimas décadas, ficou
cada vez mais difícil a
manutenção de grandes
partidos. O Congresso
Nacional é a maior repre-
sentação do que eu estou
dizendo, a maior materiali-
zação disso. Seria natural
que, em algum momento,
isso acontecesse, mas não

significa que o partido
venha regredindo. Pelo
contrário, o partido se
mantém com o maior
número de filiados do esta-
do, teve uma perda muito
pequena do ano passado

para cá, agora, na janela
partidária. O partido conse-
guiu chegar a sete deputa-
dos estaduais, uma banca-
da expressiva, a segunda
maior junto com o União
Brasil; conseguimos dois
deputados federais e temos
a expectativa de eleição de
três deputados federais e
sete estaduais. É um parti-
do que tem tudo, principal-
mente com esse novo regra-
mento que proíbe as coliga-
ções proporcionais, para
voltar a ser um partido
muito grande também no
Congresso Nacional. Acho
que é uma legislação que
vai, já nesta eleição de 2022,
extinguir em torno de 70%
dos atuais partidos.

O partido vem enfren-
tando crises nos últimos
anos: em 2018, a expulsão
de prefeitos contrários a
candidatura própria; ano
passado, a saída da Pre -
feitura de Goiânia e a judi-
cialização da eleição do
diretório e, agora, mais
recente, a perda de Gus -
tavo Mendanha. Como o
se nhor explica esse mo -

mento do partido?
Isso é resultado de um

grande partido. Todos os
partidos grandes têm suas
naturais divergências
internas, suas divisões, e
esses processos são natu-
rais. Não vejo isso como
algo anormal. O MDB é um
partido que tem vida, é um
partido orgânico. Os parti-
dos que não têm isso são
aqueles partidos que têm
apenas documentos em
pastas debaixo do braço do
presidente.

O MDB sempre foi cri-
ticado por não conseguir
renovar suas lideranças.
De 1982 para cá, Iris Re -
zende foi candidato ao
governo cinco vezes e
Maguito Vilela, três. Sua
candidatura em 2018 e a
ascensão de Gustavo
Men danha como lide-
rança política deram iní-
cio a essa renovação?
Há um processo de reno-
vação? Quais são os
novos líderes?

Acredito que sim, mas
não concordo com essa tese
de que faltava renovação no

Presidente do MDB - Goiás

Daniel
Vilela

esmo que o PSDB venha a apoiar a can-
didatura da senadora Simone Tebet
(MDB-MS) à Presidência da República,

o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, afir-
ma que os dois partidos não vão dividir o mesmo
palanque, assim como também que o MDB não
deve estar no de Jair Bolsonaro (PL), caso o gover-
nador Ronaldo Caiado (UB) apoie a reeleição do
presidente. Nesta entrevista ao Tribuna do
Planalto, o pré-candidato a vice-governador diz
que a aliança eleitoral com o governador facili-
tou a ampliação das bancadas de parlamentares
do partido – na Assembleia Legislativa de dois
para sete deputados, e, na Câmara dos
Deputados, de zero para dois – ao tempo em que
não tirou do MDB o protagonismo no estado.   

M
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Com esse
novo

regramento que
proíbe as coligações
proporcionais, o
MDB tem tudo para
voltar a ser um
partido muito
grande, e acho que a
legislação vai, já
nesta eleição,
extinguir em torno
de 70% dos 
atuais 
partidos.

“

”

“Tenho convicção 
de que MDB e 
PSDB não vão 
estar juntos no 

ENTREVISTA

palanque de
Simone Tebet
em Goiás”
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partido. Muitos líderes tive-
ram oportunidades, mas
líderes como Iris e Maguito
se consolidaram ao longo
do tempo, outros não se
consolidaram. Isso é da
política. Alguns conseguem
ascender e se manter;
outros ascendem, mas não
se consolidam; outros não
chegam a ascender dentro
do partido e dentro da polí-
tica estadual e nacional.
Tivemos candidaturas a
prefeito de Goiânia de Luiz
Bittencourt, tivemos ascen-
sões, por exemplo, de
Barbosa Neto, Sandro Mabel
foi candidato a prefeito
pelo PMDB, e muita gente
teve oportunidade. Mas é o
que eu disse, nem sempre
todos vão conseguir suces-
so, se consolidar e se firmar
como grandes lideranças.

Como avalia a saída de
Gustavo Mendanha do
partido e qual o impacto
disso no processo de
renovação do MDB?

No MDB não teve
nenhum impacto. Acho que
o impacto maior é para ele,
que deixou um partido con-
solidado, robusto, com capi-
laridade em todo o estado;
partido que deu todas as
oportunidades a ele. Tudo
que ele teve como mandato
foi através do MDB, foi atra-
vés das lideranças do MDB
que oportunizaram isso
para ele. É claro que há um
sentimento no MDB de que
houve ingratidão por parte
dele.

Em Goiás, o MDB ele-
geu, na última eleição, 29
prefeitos, 14 a menos que
em 2016, e metade do que
o antigo DEM elegeu.
Considerando que o parti-
do é o maior em números
de filiações, a que se

deveu essa queda?
Isso, sim, é uma conjun-

tura. Nós disputamos as
eleições municipais como
partido de oposição e esta-
mos disputando, ao longo
dos últimos anos, as elei-
ções municipais como opo-
sição. Acho que o partido
foi até muito vigoroso nes-
ses mais de 20 anos que
conseguiu nos manter com
toda essa força, elegendo
um número significativo de
prefeitos. O próprio partido
do governador, em 2020,
não teve um desempenho
excepcional. É natural que
tenha elegido o maior
número de prefeitos. Mas a
perspectiva nossa é muito
positiva com o fim das coli-
gações proporcionais. Não
haverá tantas opções parti-
dárias que pretendam se
candidatar a prefeito e,
naturalmente, os partidos
que sobreviverem, os parti-
dos maiores, vão ter um
número maior de candida-
tos a prefeito. A conjuntura
levou a esses resultados ao
longo das últimas eleições
municipais.

Como está a relação do
MDB com a Prefeitura de
Goiânia?

Não há nenhuma relação
partidária.

Não houve um movi-
mento de aproximação,
visando consolidar a
aliança do Republicanos
com o governador
Ronaldo Caiado?

O que há é uma possível
aliança do prefeito e do par-
tido dele com o governador
Ronaldo Caiado nesse proje-
to do qual o MDB estará nas
convenções indicando a
candidatura a vice. Mas não
há, do ponto de vista da ges-
tão administrativa munici-
pal, aliança entre o MDB e a
atual gestão.

Essa aliança de Caiado
com o Republicanos
passa por alguma nego-
ciação a ser feita pelo
senhor?

Não. Quem conduz essas
negociações e constrói essa
aliança é o titular, que é o
governador Ronaldo Caiado.
Naturalmente, o pré-candi-
dato a vice tem a obrigação
de ajudar, de colaborar, mas
as decisões são tomadas,
logicamente, pelo líder.
Acho que essa aliança se dá
muito em razão do bom par-
ceiro que o governador e
que o governo de Goiás tem
sido dos prefeitos, não só de
Goiânia, mas do estado
inteiro. Tanto é verdade que
mais de 200 já manifesta-

ram apoio ao governador.
Ao longo dos últimos 20
anos, nas gestões passadas,
os prefeitos tinham que
implorar para receber recur-
sos que eram próprios dos
municípios. Eram engana-
dos, constantemente, com
promessas de programas de
infraestrutura e outros. Por
isso, neste momento, quan-
do o governador é cumpri-
dor desses compromissos e
não desvia os recursos que
são constitucionalmente
dos municípios, se estabele-
ce uma parceria muito posi-
tiva e muito benéfica para o
município e, consequente-
mente, para a gestão dos
prefeitos. Acho que isso é
que baliza esse número tão
significativo de apoio de
prefeitos.

Como o senhor avalia a
gestão do Republicanos à
frente da prefeitura de
Goiânia?

Acredito que tenha seus
erros, como toda gestão tem,
e a torço para que possam
ser corrigidos e que dê certo
essa gestão, afinal, moro em
Goiânia e desejo que a cida-
de continue sendo uma refe-
rência em qualidade de vida.

O MDB elegeu dois
deputados estaduais e,
agora, passou a ter a
segunda maior bancada
na Assembleia, com sete
parlamentares. Isso se
deu em razão da aliança
com o União Brasil?

Sem dúvida nenhuma. É
inegável que a aliança que
nós, antecipadamente,
anunciamos facilitou para
que a gente pudesse cons-
truir uma chapa de deputa-
dos robusta, com candidatos

extremamente competiti-
vos. Não tenho dúvida de
que teve um efeito positivo
para o partido e na constru-
ção dessas bancadas.

Observando a votação
dos deputados que migra-
ram para o MDB, nenhu-
ma foi muito expressiva
na última eleição. Quem
seriam os puxadores de
votos do MDB na eleição
deste ano?

É difícil antecipar, por-
que ninguém sabe o que sai
das urnas. Todas as eleições
têm sido recheadas de sur-
presas. O que nós adotamos
como critério foi filiar depu-
tados que tenham uma
sinergia, uma afinidade com
o partido, com os projetos
do partido, com as lideran-
ças, com os prefeitos do par-
tido. Nesse sentido que tive-
mos a filiação desses depu-
tados.

Existe alguma estraté-
gia para que o partido
volte a ter ou mantenha
seu protagonismo em
Goiás?

Claro, o partido tem as
suas estratégias de curto,
médio e longo prazos. Há
um planejamento nesse
sentido. E as decisões que
são tomadas agora levam
em consideração toda essa
estratégia.

O fato de o MDB sair
como vice na chapa de
outro partido pode ter
algum impacto negativo
nesse planejamento?

De jeito nenhum. Com
certeza foi uma decisão
muito bem pensada e estra-
tegicamente construída
entre os líderes do partido.

Tudo que
ele (Gustavo

Mendanha) teve
como mandato foi
através das
lideranças do MDB
que oportunizaram
isso a ele. Há um
sentimento no MDB
de que houve
ingratidão 
por parte 
dele.

“

” Com 
a pré-

candidatura da
senadora Simone
Tebet, o MDB está,
mais uma vez,
oferecendo aos
brasileiros uma
candidatura com
capacidade
intelectual, visão de
país, com
serenidade, com
equilíbrio e
inteligência.

“

”

Fotos: Divulgação
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Apesar da fraca perfor-
mance para a Presidência
da República em 2018, o
MDB possui uma estrutu-
ra partidária robusta,
domina o maior número
de municípios no país.
Agora, o partido tem a
candidatura de Simone
Tebet para presidente.
Qual sua expectativa em
relação a essa candidatu-
ra própria?

O partido sempre busca
apresentar sua melhor
alternativa,  a  que tem
mais empatia com o
momento político do país.
Não tenho dúvida de que,
em 2018, o melhor candi-
dato que havia naquela
eleição era o candidato do
MDB, o ex-ministro Hen -
rique Meirelles. Acredito
que, com a pré-candidatu-
ra da senadora Simone
Tebet, estamos, mais uma
vez, oferecendo aos brasi-
leiros uma candidatura
com capacidade intelec-
tual, de visão de país, com
serenidade, com equilíbrio
e com inteligência. Agora,
ganhar eleição ou perder,
nem sempre o melhor
ganha,  infelizmente.
Inclusive o Brasil  vem,
politicamente, seguindo
um caminho muito pas-
sional, de escolhas basea-
das em uma polarização
que, a meu ver, não é o que
deveria balizar as decisões
eleitorais e o voto do elei-
tor. Mas nossa consciência
está tranquila tanto em
2018 quanto agora com a
pré-candidatura da sena-
dora Simone Tebet, porque
estamos apresentando o
que há de melhor na boa
política brasileira.

Simone Tebet é uma
crítica do governo Jair
Bolsonaro, e Caiado tende
a ser um aliado do presi-
dente. Qual sua posição
em relação ao governo
Bolsonaro?

Como eu disse, acredito
que o MDB tem a melhor
candidatura,  a  melhor
candidata,  aquela que
reúne as melhores condi-
ções para o futuro do país.
Estarei sempre defenden-
do, acreditando, torcendo
para que os brasileiros
possam compreender isso
e escolher a  senadora
Simone Tebet  como a
nossa próxima presidente
do Brasil.

Caso Ronaldo Caiado
esteja no palanque de Jair
Bolsonaro em Goiás, o
MDB vai estar no palan-

que de Simone Tebet?  
Claro, nossa candidata é

ela. O governador tem o
partido dele, e é natural
que ele tome as decisões
nesse sentido, de acordo
com o perfil dele, com o
que ele defende e também
do que o partido dele com-
preende. É perfeitamente
possível que estejamos em
palanques opostos.  O
nosso já está decidido, é o
da senadora Simone Tebet.

Caso a senadora não

saia candidata, o MDB
pode estar no palanque de
Bolsonaro em Goiás?

Não existe essa possibili-
dade. Nós já temos a consoli-
dação da candidatura da
senadora Simone Tebet.

Se o  PSDB vier  a
apoiar a candidatura do
MDB à  Pre  sidência  –
cogita-se que o senador
Tasso Jerei ssa ti venha
a ser seu vice – MDB e
PSDB podem estar no
mesmo palanque em

Goiás?
Acredito que não.

Acredito, não; tenho convic-
ção de que não. Inclusive, o
ex-governador Marconi
Perillo já deu declarações de
que não deverá apoiar a
senadora Simone Tebet.

Qual sua opinião sobre
as mudanças nas regras
eleitorais que passam a
vigorar nesta eleição? O
que isso pode alterar nos
planos eleitorais do MDB?

Eu sou um defensor ,

tanto que votei  a  favor
dessa legislação ainda
como deputado federal, e
acredito que as mudanças
sejam altamente benéfi-
cas para a política brasi-
leira. Não há como se sus-
tentar mais um país com
mais de 30 partidos. Essa
lei vem para corrigir essa
aberração,  deixando os
partidos que, efetivamen-
te, têm representação polí-
tica e eleitoral no Brasil. É
um momento extrema-
mente positivo.

“Simone é o que há de melhor na boa política”
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Da Redação

oiás apresentou
números positivos
na sua economia em

2021 e nos três primeiros
meses de 2022, o que
demonstra uma forte reto-
mada em todos os indicado-
res, segundo levantamento
feito nos dados do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged). No
período houve crescimento
de 1.236% em 2021 na com-
paração com 2020; e salto de
413% em 2021 comparado
com 2019. Os números da
balança comercial também
mostram que o esforço do
Governo de Goiás no contex-
to da crise sanitária geraram
avanços no comércio exte-
rior, com as exportações
superando a casa dos US$ 9
bilhões no ano passado. 

Segundo o Caged, Goiás
teve saldo positivo de 21.550
empregos com carteira de
trabalho assinada no ano de
2019. Em 2020, primeiro ano
da pandemia de Covid-19, os
números de empregos sofre-
ram importante queda no

território goiano: apenas
8.270 vagas em doze meses. 

O que se viu a seguir, no
ano de 2021, após o governo
estabelecer uma série de
ações para proteger os micro
e pequenos empresários,
bem como reforçar a política
de atração de investimentos
e de patrocinar a aprovação
de uma nova legislação sobre
incentivos fiscais, o ProGoiás,
foi a reação da economia. Em
2021, o Caged indicou saldo
de 110.537 empregos e, em
2022, entre os meses de janei-
ro e março, já são 38.084.  

Com esse desempenho,
Goiás ficou com primeira
colocação na geração de
empregos na Região Centro-
Oeste, considerando-se os últi-
mos três anos. O setor de servi-
ços foi o que mais cresceu.

“É a retomada em Goiás! É
emprego, é investimento e a
demonstração que vale a
pena acreditar em um gover-
no que tem respeito pelo
dinheiro público”, destaca o
governador Ronaldo Caiado. 

“Temos motivo para
comemorar. O governo acer-
tou todas as vezes em que

cuidou das pessoas durante
a pandemia e olhou para as
empresas com ações que evi-
taram prejuízos maiores. E
neste ano de 2022 ainda
vamos avançar mais. A SIC
está atuando em várias fren-
tes que mostraram resulta-
dos positivos no final do
ano”, diz o secretário de
Indústria, Comércio e
Serviços (SIC), Joel Sant’Anna, 

COMÉRCIO ExTERIOR
Sob a gestão do governa-

dor Ronaldo Caiado, Goiás
chegou à marca de US$ 9,28
bilhões em exportações e
bateu recorde histórico com
crescimento de 14,1%, em
2021, na comparação com
2020. Já as importações
deram um salto de 69,4%,
saindo de US$ 3,31 bilhões
em 2020 para US$ 5,62
bilhões no ano passado. Com
isso, a balança comercial
goiana fechou o período com
superávit de US$ 3,66 bilhões.

Comparado com o ano de
2019, a alta da balança
comercial é ainda mais
expressiva. As vendas inter-
nacionais cresceram 31,8%,

um avanço de mais de US$
2,24 bilhões. Enquanto as
compras do mesmo porte
subiram 56,9%, saindo de
US$ 3,58 bilhões para US$ 5,62
bilhões. No cenário nacional,
as vendas goianas coopera-
ram com 3,3% das exporta-
ções brasileiras, que atingi-
ram o patamar de US$ 280,63
bilhões em 2021. 

Entre os produtos que
mais contribuíram para o
recorde histórico de exporta-
ções em 2021 estão o comple-
xo de soja, que correspondeu
a 46,1% do total vendido pelo
Estado; seguido pelas carnes
(19%); ferroligas (8,9%); e o
sulfeto de cobre (5,6%). Com
alta nas vendas na compara-
ção com 2020, estão o óleo de
soja, com crescimento de
121,8%; o amianto (119,5%);
couro e derivados (43,7%); e o
ouro (39,4%). Os países que
mais receberam os produtos
goianos no ano foram a
China (41,7%); Espanha
(4,7%); e os Estados Unidos
(3,3%), sendo as cidades que
mais fecharam vendas, Rio
Verde (21,8%); Jataí (6,7%); e
Mozarlândia (5,8%).

Segundo dados
do Caged, novas
vagas criadas
superam 110 mil
em 2021 ante
8,2 mil, em
2020. Balança
Comercial
goiana bater
ecorde histórico
com mais de
US$ 9 bilhões
em vendas para
outros países no
ano passado 

G

Geração de empregos 
cresce 1.200% em 2021

Protagonismo: Goiás é
primeiro lugar na geração de
empregos no Centro-Oeste,
com recorde nas exportações

Foto: Secom



Tempo suficiente
para o

planejamento financeiro e
orçamentário dos gastos
com a regularização
fundiária

Ministro Gurgel de Faria, do
STJ, em decisão que deu
prazo de um ano para União e Funai 
destinarem área ao grupo indígena Fulkaxó.

“

ELEIÇÕES

CARLA BORGES
carlazenborges@gmail.comJTribuna

urídica

Carla Borges

ermina na próxima
terça-feira, 31 de
maio, o prazo para

registro no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) de
federações partidárias.
Previstas em lei aprovada
pelo Congresso Nacional e
validada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), as
federações unem os partidos
em um bloco único, como se
fossem uma nova sigla – até
a prestação de contas é unifi-
cada – e tem duração obri-
gatória de quatro anos. O
primeiro registro aprovado
pelo TSE foi da Federação
Brasil da Esperança (FE
Brasil), integrada por PT, PC
do B e PV. Depois, vieram
outras duas: a que integra os
partidos PSDB e Cidadania e
a que une PSOL e Rede.

Até o dia 31 de maio
podem ser feitos os pedidos
de registro ao TSE, que veri-
ficará se foram cumpridos
os requisitos previstos em
lei e aprovará os estatutos
das federações. Rede e PSOL
pediram liminar para regis-
trar sua federação, porque
ainda não receberam da
Receita Federal o CNPJ, um
dos requisitos formais. O
pedido foi aprovado por
unanimidade pelo TSE.

O advogado Cleone
Meirelles, especialista em
Direito Eleitoral, entende
que as federações podem
fortalecer o sistema partidá-
rio. “Isso porque elas forçam
uma junção não casuística
– como é o caso das coliga-
ções –, ou por interesse
momentâneo das eleições”,
diz Cleone, acrescentando
que a federação exige uma
união por no mínimo qua-
tro anos, com atuação unifi-
cada dos partidos, tanto no
período eleitoral quanto no
pós-eleitoral, o que é a gran-
de diferença em relação à
coligação, porque ficará vin-
culada quando do exercício
do mandato dos parlamen-
tares que a compõem.

“É possível até que haja
uma redução no número de
partidos”, avalia o advoga-
do. Na prática, a inovação
teve o intuito de salvar
siglas que corriam o risco de

não cumprir a cláusula de
barreira, mecanismo que
restringe o acesso ao Fundo
Partidário e ao horário gra-
tuito de rádio e TV para os
partidos com baixo desem-
penho eleitoral.

Desde 2017, as coligações
foram extintas nas eleições
proporcionais, que elegem
representantes políticos
para as casas legislativas
(cargos de deputado federal,
deputado estadual, deputa-
do distrital e vereador). No
entanto, a legislação conti-
nuou a permitir a união de
partidos em torno de uma
única candidatura nas elei-
ções majoritárias (para os
cargos presidente, senador,
governador e prefeito).

MUDANçAS
A legislação eleitoral é

uma das que mais sofrem
modificações no Brasil.
Cleone Meirelles avalia que
existe, sim, a possibilidade de
que a parte que instituiu as
federações seja alterada no
futuro. “Porém, sem modifi-
car as situações consolidadas
neste ano sob a égide desta
lei que estabelece as federa-
ções partidárias”, esclarece o
advogado. “No futuro, o
Congresso pode fazer um
arranjo legislativo e modifi-
car o que está hoje e toda lei é
passível de ser questionada
perante o Supremo Tribunal
Federal (STF)”, conclui.

Para esta eleição, não há
possibilidade de alterar por
causa do princípio da anuali-
dade. “Havendo alteração,
seria para a próxima eleição.
Se daqui a um ano resolve-
rem alterar a legislação para
modificar este cenário, é
outra circunstância, que pode
inclusive ser questionada”.

Prazo para registrar

Função exclusiva
O leiturista pediu reparação

por danos morais alegando
que, ao obedecer às ordens,
teria exercido ilegalmente a
função de auxiliar de estação de
tratamento de esgoto, função
exclusiva de químicos. A empre-
sa alegou que não houve prejuí-
zo ao trabalhador, pois a multa
foi suspensa.

Exercício ilegal de profissão
Por maioria, os integrantes da 2ª Turma do

TRT-GO mantiveram a condenação de uma mine-
radora de Caldas Novas a indenizar um leiturista
por danos morais. O trabalhador foi multado
pelo Conselho Regional de Química de Goiás por
exercício ilegal da profissão quando realizava ati-
vidades a mando da empresa. Para a relatora,
desembargadora Kathia Albuquerque, o abalo
psicológico sofrido pelo funcionário seria presu-
mido porque ele obedecia ordens.

Lei de violência 
de gênero

Em palestra na OAB-SP, a presiden-
te da Comissão de Direito Eleitoral da
OAB-GO, Marina Morais, pontuou que
a legislação de combate à violência
política de gênero é insuficiente. “A
lei não traz sanções administrativas e
as normas penais, restritivas de liber-
dade, só se aplicam como última ins-
tância”, explicou. “Essa opção legisla-
tiva prejudicou, por exemplo, a puni-
ção do vereador de Aparecida de
Goiânia que cortou o microfone da
colega Camila Rosa em sessão da
Câmara Municipal”, concluiu.

Fake news
A OAB-GO lançou oficialmente na

quinta-feira, 26, o projeto Eleições de
Fato!, ação de combate à desinforma-
ção no pleito de 2022. A Ordem vai abrir
canais eletrônicos de denúncias e criar
uma agência de fact-checking para
verificar informações suspeitas a res-
peito da eleição regional. Todos os pre-
sidentes de partidos foram convidados
para a solenidade, realizada no auditó-
rio da OAB-GO, em Goiânia. Alguns
deles pessoalmente, a exemplo do man-
datário do PSDB, Marconi Perillo, apro-
veitando recente visita feita à OAB-GO.

Conciliar é Legal
O TJ-GO recebeu oficialmente na terça-feira, 24, a premiação do xII Prêmio Conciliar é

Legal do CNJ, na modalidade produtividade, no ano base de 2021. A premiação é uma das
mais relevantes do Judiciário brasileiro, desenvolvida a fim de estimular boas práticas
para o desempenho dos métodos consensuais de resolução dos conflitos. Na quinta-feira,
26, o prêmio foi entregue ao presidente do Tribunal, desembargador Carlos França (foto),
que destacou a importância da iniciativa e parabenizou as equipes envolvidas.

Vaga do Quinto
Constitucional

O presidente da OAB-GO, Rafael
Lara Martins, fez sustentação oral em
sessão do CNJ na terça-feira, na ação
movida pela seccional goiana que
questiona a destinação da 11ª vaga
destinada ao Quinto Constitucional
pelo TJ-GO. Em janeiro deste ano, o
Tribunal destinou duas vagas abertas
ao Ministério Público. O dispositivo
constitucional prevê a destinação de
um quinto das vagas, alternadamen-
te, a oriundos do MP e da advocacia.
“Precisamos garantir a paridade”,
defende o presidente da OAB-GO.

T

TSE já analisou e aprovou três
composições partidárias; pela nova
lei, siglas deverão permanecer
federadas por quatro anos
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federações termina na 3ª

Wagner Soares/TJ-GO

Cleone Meirelles,
especialista em Direito
Eleitoral

”
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Dhayane Marques

enominadas Pro -
grama Trindade
Cons trução e Refor -

ma, Programa Trindade So -
cial e Programa Trindade
Universitário, essas iniciati-
vas municipais visam ajudar
famílias em situação de vul-
nerabilidade. O pacote de
benefícios foi lançado na
quinta-feira, 26, pelo prefeito
de Trindade, Marden Júnior
(Patriota). Todos os progra-
mas lançados serão custea-
dos com recursos próprios.

Além de beneficiar famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade econômica, os pro-
gramas sociais dispõe sobre
medidas que prometem for-
talecer comerciantes e
empresários instalados em
Trindade. De acordo com o
prefeito, o objetivo é que
essas ações possam ser sus-
tentáveis, ou seja, que cada
programa possa se subsidiar.
Os programas já foram regu-
lamentados pelo Conselho
Municipal de Assistência
Social e já constam da Lei
Orçamentária Anual. 

“A essência do programa
abraça desde a população
carente ao comércio local de
Trindade. Além disso, as pes-
soas que foram beneficiadas
vão contribuir no fomento
ao comércio da cidade”, diz o
prefeito de Trindade.

Uma outra característica
do pacote de programas é
que essa ele faz parte do
plano de governo apresenta-
do por Marden nas eleições
municipais. E diferentemen-

te dos programas emergen-
ciais, o chefe do executivo
assinou os projetos de lei que
seguem para apreciação da
Câmara Municipal de
Vereadores de Trindade.

A expectativa é que a Casa
possa aprovar as matérias o
mais rápido possível para
que, no aniversário da cida-
de, o prefeito possa entregar
os benefícios à população.
“Esses programas que geram
oportunidade para as pes-
soas são fundamentais. Peço
a nossos vereadores, sempre
zelosos com os interesses
dessa parcela da nossa popu-
lação que mais precisa, apre-
ciem logo os projetos para
que os benefícios comecem a
ser entregues em 31 de agos-
to, aniversário de Trindade”,
disse o prefeito aos 11 verea-
dores presentes.

Os programas Trindade
Universitário e Trindade
Social terão uma duração de

seis meses, com possibilida-
de de renovação. Já o benefi-
ciário do Trindade
Construção e Reforma terá
um prazo de um ano para
que possa concluir a obra. As
parcelas serão repassadas
mensalmente. Para partici-
par dos programas os inte-
ressados devem estar cadas-
trados no Cadastro Único do
governo federal.. 

TRINDADE UNIVERSITáRIO
De cunho sócio-educati-

vo-cultural, o programa
Trindade Universitário visa
beneficiar estudantes do
ensino superior e de cursos
técnicos de nível médio com
bolsas de estudo, exclusiva-
mente para instituições de
ensino instaladas em
Trindade. As bolsas serão vol-
tadas a estudantes morado-
res do município, que
tenham boas notas nos cur-
sos de graduação ou técnicos

de nível médio. As bolsas
podem chegar a 100% das
mensalidades a depender do
curso escolhido, do desempe-
nho do aluno e do valor da
mensalidade. “Estamos
dando oportunidade para
130 mil jovens”, destaca o
prefeito Marden Júnior.

“Um ponto importante
que diferencia esses progra-
mas de outras realidades,
como por exemplo, a bolsa
universitária vai ser de acor-
do com a quantidade de
impostos que as próprias
universidades pagam para o
município. O custeio dessas
bolsas será por meio dos
impostos que essas universi-
dades já pagam para o muni-
cípio de Trindade.”

O programa também
prevê que o Poder Executivo
poderá compensar créditos
tributários do ISS e de IPTU
das instituições de ensino
interessadas em participar

do Programa Trindade
Universitário. Seu foco é esti-
mular e garantir a formação
técnica e superior dos trinda-
denses para sua profissiona-
lização e inserção no merca-
do de trabalho. Será criada
uma Comissão envolvendo a
Secretaria Municipal da Casa
Civil e outros órgãos para
fazer a gestão do Programa.

A iniciativa vai beneficiar
os estudantes que querem
estudar nas instituições de
ensino superior do municí-
pio. Apesar do grande núme-
ro de universitários que estu-
dam em Goiânia, o prefeito
reforçou que o apoio será
mantido a esses estudantes.
“Todo esse apoio é dado aos
nossos jovens que vão estu-
dar em Goiânia. E agora eles
terão também a motivação
de estudar aqui na cidade de
Trindade. Então, o que a
gente puder fomentar dentro
da nossa cidade, nós vamos
fazer a conversa, as discus-
sões entre os comerciantes, os
proprietários das universida-
des, para melhorar a vida da
nossa população”. 

TRINDADE CONSTRUçãO 
E REFORMA 

O segundo programa,
Trindade Construção e
Reforma, destinará até R$ 15
mil para  construção residen-
cial e até R$ 7.500 para refor-
mas ou ampliação de resi-
dências de pessoas que rece-
bem até meio-salário míni-
mo por mês, ou grupo fami-
liar com renda per capita de
até 3 salários mínimos, regis-
tradas no Cadastro Único do
governo federal. 

O projeto de lei
que cria o pacote
de benefícios
deve passar
agora pela
apreciação dos
vereadores. Serão
atendidos
estudantes
universitários e
população em
situação de
vulnerabilidade

D

TRINDADE

CIDADES

Prefeitura lança programas sociais a

Prefeito Marden Júnior lançou três programas sociais que serão
implantados simultaneamente

Fotos: Dhayane Marques/Tribuna do Planalto

serem implantados em agosto
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Na cerimônia de lança-
mento do pacote de progra-
mas sociais, os vereadores
Maurinho de Paula (DEM),
vice-presidente da Câmara,
Pastor Zeca (PP), líder do
Governo, Jhonatha Reis (DEM),
Márcia do Edmilson (PTB),
Amigo Leobino (PSDB), Baiano
do  (Republicanos), Bruno
Noronha (DEM), Dr Dyego
(PSD), Raimundo Neto (PDT) e

Wender Bodim (Podemos)
estiveram presentes e se com-
prometeram em agilizar as
apreciações da PL que o pre-
feito assinou para a Casa.

O presidente Weslley
Silveira Bueno (Patriota)
garantiu que dará celeridade
ao projeto enviado pelo pre-
feito Marden Júnior. “Fico
muito feliz de participar
desse momento da história

de Trindade e poder dizer ao
prefeito, que aqui o senhor
tem uma Câmara verdadeira.
Uma Câmara que é amiga do
povo de Trindade, uma
Câmara em que o povo
aprendeu a votar, tudo que
chega naquela casa de leis
são esses homens e essa
senhora que faz”, disse o pre-
sidente da Câmara, que
reforçou a satisfação de

poder fazer parte desse paco-
te de programas lançados
pela prefeitura de Trindade. 

O líder do prefeito, Pastor
Zeca, também parabenizou a
iniciativa e disse que “vê a
prefeitura com o olhar volta-
do para educação, que se
preocupa com a saúde e que
tem buscado enfrentar as
adversidades causadas pela
pandemia”.

“Aqui o senhor tem uma Câmara verdadeira”
diz presidente da Câmara de Trindade

Os subsídios repassados
serão utilizados exclusiva-
mente em estabelecimentos
comerciais de Trindade. A
gestão do Programa será da
Secretaria Municipal de
Assistência Social e da
Secretaria de Planejamento
Urbano, Habitação e Regu -
larização Fundiária.

TRINDADE SOCIAL 
Já o programa Trindade

Social vai beneficiar famí-
lias que residem em
Trindade há mais de 3 anos
e que estejam em situação
de vulnerabilidade tempo-
rária, risco social, calamida-
de pública, em virtude de
nascimento e de morte. A
concessão do benefício
eventual pela Prefeitura de
Trindade pode ser sob
forma de pecúnia - de até R$
300 reais para alimentos
essenciais e gás de cozinha -
, mas também pode ser por
meio da aquisição de bens
de consumo ou serviços
dentro do município.

O Programa será gerido
pela Secretaria Municipal
de Assistência Social, res-
ponsável por divulgar o
cronograma e a lista de
documentos para o cadas-
tramento das famílias.
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Dhayane Marques

m 2022, a Prefeitura
de Anápolis realizou
mais de 4 mil atendi-

mentos na Sala do Empre -
endedor e mais de 1,5 mil
aberturas de Microe m -
preendedor Individual (MEI).
Entre os serviços disponibili-
zados à população estão
atualização cadastral, boleto
mensal e de parcelamento,
declaração, emissão do
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (Darf),
abertura e baixa do MEI,
entre outros.

O seu João Batista da Silva,
de 73 anos, trabalha há mais
de 50 anos na área de trans-
porte e se formalizou na Sala

do Empreendedor, instalado
no Centro de Empreen de -
dorismo, Inovação e Tec -
nologia de Anápolis (CEITec).
Para ele é motivo de orgu-
lho, já que atua como moto-
rista na Associação de Pais e
Amigos dos Exce pcionais
(APAE) de Anápolis. “Quero

ajudar, colaborar, assim
tudo faz sentido. É uma res-
ponsabilidade enorme
transportar as pessoas com
deficiência. É gratificante
abrir o MEI e poder atuar
com o que amo”, diz ele.

A Patrícia Freitas, de 44
anos, se formalizou na área

de maquiagem há alguns
dias e revelou que foi muito
bem atendida. “Trabalho em
casa, aqui no Jundiaí, e foi
tudo rápido. Amo o ramo da
beleza, sou vaidosa. Tenho
clientes que acreditam no
meu trabalho. Feliz com meu
empreendimento.”

Já a Priscila de Oliveira, de
36 anos, atua na área de ven-
das, com óleos essenciais, e
agora também está legaliza-
da. “Fazemos muitas apre-
sentações em instituições
para mostrar os produtos, e
formalizar o MEI veio em boa
hora”, completa.

Sala do
Empreendedor
oferece
atualização
cadastral, boleto
mensal e de
parcelamento,
declaração e
abertura e baixa
de empresa

E

microempreendedores individuais

MEI

CIDADES

Anápolis formaliza mais de 1,5 mil 

ESPAÇO OPORTUNIDADE

Inscrições abertas para cursos de qualificação

Igor Nery

Priscila de Oliveira atua na área de vendas e é um dos legalizados:
“Formalizar o MEI veio em boa hora” 

O Espaço da Oportu -
nidade, da Prefeitura de
Anápolis, está com inscri-
ções abertas para os cursos
gratuitos de técnica em ven-
das, auxiliar administrati-
vo, maquiagem e penteados
diversos e informática bási-
ca e avançada. As vagas são
destinadas a quem deseja
ingressar no mercado ou
trabalhadores que queiram
se qualificar. 

Foram mais de 50 for-
mandos só no último dia 20.
A jovem Nathassia Oliveira,
de 21 anos, acabou de con-
cluir o curso de manicure e
pedicure. Para ela, todo o
processo de aprendizagem
ajuda a ter mais confiança.
“Já estou empreendendo no
ramo de comércio. As aulas
me trouxeram dicas e ensi-

namentos que nunca tinha
visto”, disse.

Já o Alex Gomes, de 17
anos, se formou no curso de
RH e já está de olho em um
emprego. “Já tenho uma
entrevista de trabalho mar-
cada através da Prefeitura.
Estou feliz e quero agarrar
essa chance para crescer
profissionalmente”, afirma.

Mais informações sobre
novos cursos de qualifica-
ção pelos telefones 3902-
2626 e 3902-2034, ou de
forma presencial no Espaço
da Oportunidade, na
Avenida Senador José
Lourenço Dias, esquina com
a Avenida Goiás. E para
quem busca oportunidade
de trabalho, o programa
Emprega Anápolis realiza
atendimento descentraliza-

do e vai até os cidadãos.
“Queremos formar cida-

dãos, para que eles estejam
preparados para todas as
oportunidades e desafios
do mercado de trabalho”,
destacou o secretário de
Indústria, Comércio, Tra -
balho, Emprego e Renda,
Alex Martins. Neste ano já
são quase 600 jovens e tra-
balhadores qualificados
em áreas específicas.

No mês de maio, os aten-
dimentos acontecem no
Cenfor Industrial Munir
Calixto, Cras Leste Jardim
Alvorada, Cras Sul Copa -
cabana, Escola Municipal
Jahir Ribeiro, no Guanabara,
e Bairro de Lour des, além da
Unidade Sine Centro. Mais
informações pelo telefone
3902-1350.

Neste ano, já são quase 600 pessoas capacitadas
para o mercado de trabalho em áreas específicas

Ana Laura Zanni
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Divulgação

Da Redação

prefeito de Apa -
recida de Goiânia,
Vilmar Mariano (Pa -

triota), sancionou lei que
autoriza o município a con-
ceder revisão geral anual no
vencimento dos servidores
públicos do município, nos
proventos e pensões dos ina-
tivos, no percentual de
12,13% referente ao período
de maio de 2021 a abril de

2022. As despesas decorren-
tes da lei correrão por conta

do orçamento municipal
vigente no município.

Em janeiro a adminis-
tração pagou a data-base

referente aos anos de
2019/2020 e 2020/2021 com
reajuste de quase 10%, com
base no Índice de Preços ao
Consu midor Amplo (IPCA).
Com isso, o reajuste neste
ano será de 22%.

O prefeito destaca que a
prefeitura possui capacidade
para pagamento dos salários
com a data-base. “Essa é uma
demonstração de responsa-
bilidade e valorização dos
servidores públicos. Isso
demonstra solidez fiscal e
condições para pagamento
que temos adquirido ao
longo dos anos”, afirma
Vilmar Mariano.

O secretário da Fazenda,
André Rosa, ressalta que há
ainda margem para aplica-
ções para investimentos.
“Somos uma cidade com
bons índices fiscais e isso
nos possibilita honrar com
as despesas e a fazer investi-
mentos”, concluiu.

A administração
pagou a data-base
referente aos anos
de 2019/2020 e
2020/2021 com
reajuste de 10%.
com base no IPCA

O

de 12,13% a servidores
APARECIDA DE GOIÂNIA

Aparecida concede reajuste 

Crianças plantam ipê em praça e
chamam atenção da comunidade

Dez mudas de ipê roxo e
amarelo foram plantados na
Praça Cinco Estrelas, do setor
Santo André, em Aparecida
de Goiânia. As espécies foram
plantadas por crianças que
estudam na Escola Municipal
Santo André. O projeto de
arborização foi realizado
entre a prefeitura, Associação
de Moradores e o Viveiro
Pachamama House Garden
que doou as plantas.

“Em ações como essa as
crianças aprendem que pre-
servar o meio ambiente tem
impactos importantes na
nossa vida”, afirmou o líder
comunitário Leonardo Melo.
De acordo com ele a arboriza-
ção no espaço público vai
proporcionar melhor paisa-
gismo, conforto e atrativida-
de para a população. 

Robert Pereira, 6 anos, aju-
dou no plantio de uma das
mudas e afirmou que o dever
da comunidade é preservar.
“Depois de plantar a gente
tem que jogar água e cuidar”,
declarou ele, timidamente,
ainda com terra nas mãos.
Bianca Lima, 4 anos, esbanja-
va sorriso no rosto ao realizar
o plantio de um ipê amarelo.
“Que legal. Eu gosto de amare-
lo!”, declarou ao lado de

outros colegas. 
O biólogo Murilo Mene -

zes, do Viveiro Pachamama,
conversava com as crianças
durante a atividade. Ele afir-
ma que a educação ambien-
tal é de suma importância
para a transformação da
sociedade. “As crianças são
base da nossa sociedade e
sem elas não conseguimos
levar nada para frente. Com
ensino e conhecimento
sobre as plantas, elas apren-
dem a cultivar e a preservar.
Passam a olhar o meio
ambiente com mais atenção
e amor”, pontuou. 

Sheila Alves é moradora
do setor Santo André e acom-
panhou a atividade das

crianças e destacou a impor-
tância da ação educativa no
bairro. “É uma iniciativa
muito importante. Ver as
crianças todas empenhadas,
felizes de estar fazendo isso, é
um bom exemplo para a
comunidade. E a praça vai
ficando mais arborizada, isso
é muito bom para as crianças
e para as famílias”, afirmou.

Juliene Aparecida tam-
bém é moradora do bairro e
acompanhou a atividade
ambiental das crianças. “É
muito bom incentivar as
crianças a preservar a nature-
za. É uma forma também de
ensiná-las a cuidar da cidade,
das praças e do lugar em que
vivemos”, concluiu.

Estação Esporte-Cidadania
oferece 50 vagas em Aparecida

O Estação Esporte-Cida -
dania no Parque Trindade
I, em Aparecida de Goiânia,
está com inscrições abertas
para três modalidades
esportivas: atletismo, bas-
quete e taekwondo. As
vagas são para crianças e
adolescentes com idade
entre oito e 14 anos. 

Os responsáveis pelos
interessados em participar
do programa municipal de
Iniciação Esportiva devem
retirar a ficha de inscrição
no Estação Esporte-Cida -
dania de segunda a sexta-
feira das 8h às 17h. As vagas
serão preenchidas de acor-
do com a procura. As matri-

culas serão encerradas no
dia 5 de junho. 

Crianças e adolescentes
podem participar da Ini -
ciação Esportiva mediante
apresentação de compro-
vante de matrícula escolar e
autorização dos pais e/ou
responsáveis legais.

As aulas da Iniciação
Esportiva serão ministradas
no Estação Cidadania-Espor -
te nos turnos matutino e ves-
pertino, conforme cronogra-
ma do complexo esportivo
que é mantido pela Pre fei -
tura de Aparecida de Goiânia,
através da Secretaria Mu ni -
cipal de Esporte, Lazer e
Juventude (Semel).

Adolescentes com idade entre 8 e 14 anos
podem se inscrever na Iniciação Esportiva 

Prefeito Vilmar Mariano destaca que a prefeitura possui capacidade
para pagamento em dia: “Responsabilidade fiscal”

Enio Medeiros

Claudivino Antunes



Da Redação

Prefeitura de Goiâ -
nia creditou, na qua -
r ta-feira (24/05), mais

de R$ 2 milhões para as
beneficiárias do Renda
Família + Mulher. O valor
corresponde à quarta parce-
la da segunda etapa, e à
segunda parcela da terceira
etapa do programa, e con-
templa 6,9 mil moradoras.

Cada beneficiária recebe o
valor total de R$ 1,8 mil, divi-
dido em seis parcelas de R$
300, creditadas no dia 10 de
cada mês. O valor é usado
para compra de itens ali-
mentícios e de higiene. 

O prefeito Rogério Cruz
ressalta que o Renda Família
+Mulher é promoção de jus-

tiça social a quem foi direta-
mente afetada pela pande-
mia. O programa é inédito
na capital. “A transferência
de renda é essencial no auxí-
lio a mulheres em situação
de vulnerabilidade social,
para que sustentem suas
famílias”, afirma.

A secretária municipal de
Políticas para as Mulheres,
Tatiana Lemos, destaca que
o Renda Família + Mulher é
o maior programa de trans-
ferência de renda já realiza-
do pelo município. Segundo
ela, são mais de R$ 23

milhões investidos pela ges-
tão. “Um de nossos pilares é
o bem-estar dessas mulhe-
res e suas famílias”, diz. 

O programa, lançado em
outubro de 2021, teve ins-
crições encerradas em 31
de março de 2022. Até
agora, foram três entregas
de cartões às mulheres
aprovadas na primeira,
segunda e terceira etapas,
realizadas nos meses de
dezembro de 2021, feverei-
ro e abril deste ano.

Quem foi aprovada, mas
por algum motivo não

pegou seu cartão nos muti-
rões, pode fazê-lo na sede da
Secretaria, localizada na Rua
74, número 423, Setor
Central, das 9h às 16h. A
lista com os nomes das
aprovadas nas três primei-
ras etapas está disponível
no site: https://www.goia-
nia.go.gov.br/renda-familia-
mais-mulher/.

Já as aprovadas na últi-
ma etapa,  terão seus
nomes divulgados no dia
31 de maio. O cronograma
das entregas será divulga-
do em junho.

JUSTIÇA SOCIAL

Renda Família Mais Mulher credita mais de 
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R$ 2 milhões para 6,9 mil beneficiárias

Cada
contemplada

recebe R$ 1,8 mil,
valor dividido em

seis parcelas.
Benefício é usado

para compra de
itens alimentícios

e de higiene

A

Renda Família +Mulher
a O Renda Família

+Mulher é o primeiro
auxílio financeiro
destinado
exclusivamente a
mulheres que residem
em Goiânia e estejam
em situação de
vulnerabilidade social
devido à pandemia de
Covid-19. O benefício é
pago a mulheres
enquadradas em, pelo
menos, uma das
seguintes situações

a Perderam o emprego e
renda

a Trabalhadoras informais,
autônomas e
microempreendedoras
individuais

a Mulheres recém-saídas
de abrigamentos

a Mulheres com medidas
protetivas em situação
de abrigamento

a Mães solo (inteiramente
responsáveis pela
criação dos filhos, sem
ajuda do pai, a partir de
16 anos de idade)

Informações adicionais são
disponibilizadas pelo

site oficial da Prefeitura
de Goiânia e no perfil

da SMPM no
Instagram:

@secretaria_mulher.

SAIBA MAIS

Valor corresponde à quarta parcela da segunda etapa do Renda Família
Mais Mulher, e à segunda parcela referente à terceira etapa

Prefeito Rogério Cruz ressalta que auxílio
beneficia quem foi diretamente afetada pela
pandemia: “A transferência de renda é
essencial para que mulheres em situação de
vulnerabilidade social sustentem suas famílias”

Fotos: Divulgação
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Fotos: Divulgação

Da Redação

sistema para marca-
ção de consultas
pelo WhatsApp da

Prefeitura de Goiânia regis-
trou em pouco mais de uma
semana 2.287 agendamentos
pelo número (62) 3524-6305,
que funciona pelo aplicativo
de mensagens. Parte do pro-
jeto de fortalecimento da
chamada Atenção Primária,
a ferramenta foi liberada
para o público em maio. Por
ela, a população agenda con-

sultas com ginecologista e
obstetra, clínico geral e
pediatria nas unidades da
rede municipal de saúde.

O prefeito Rogério Cruz
(Republicanos) destaca que o
objetivo do serviço é "facili-
tar, cada vez mais, a vida dos
usuários do SUS em nossa
cidade”. Lançado no dia 18
de abril pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) o
serviço está em fase experi-
mental. Secretário munici-
pal de Saúde, Durval Pedroso
explica que a nova ferra-
menta foi criada para com-
plementar o atendimento
pelo Teleconsulta, disponí-
vel gratuitamente pelo tele-
fone 0800-646-1560. “Claro
que, como qualquer siste-
ma, o agendamento pelo
What sApp passa por cons-
tantes ajustes, sempre no
intuito de aprimorar o ser-
viço de agendamento das
consultas”, pontua. 

Nos últimos seis meses, a
saúde municipal da Pre -
feitura de Goiânia teve
como principal marco o for-
talecimento da chamada
Atenção Primária. O agenda-
mento via WhatsApp faz

parte das ações, assim como
o aprimoramento da políti-
ca pública de prevenção e
tratamento do câncer de
mama. A gestão também
intensificou as ações de
combate ao mosquito Aedes
aegyptie e de nfrentamento
à pandemia de Covid-19. 

Serviço lançado 
de forma
experimental faz
marcação por
meio do aplicativo
e é parte do
projeto de
fortalecimento da
chamada Atenção
Primária à saúde

O

pelo WhatsApp, na primeira semana
FACILIDADE

Prefeitura de Goiânia agenda 2,2 mil consultas

Viaduto Lauro Belchior servirá
a 2,5 mil veículos por dia

Duas semanas depois de
entregar o Complexo Viário
da Avenida Jamel Cecílio, o
prefeito Rogério Cruz inau-
gurou, na sexta-feira (27/05),
o Viaduto Lauro Belchior
(também chamado de
Viaduto da Enel). A obra
passa sobre a BR-153, conecta
o setor Leste Universitário ao
Jardim Novo Mundo e, por
ela, devem trafegar cerca de
2,5 mil veículos por dia. Vai
facilitar a ligação de mais de
30 bairros com o Centro. 

“É uma construção que

melhora o trânsito e auxilia
no desenvolvimento do
comércio das regiões cir-
cunvizinhas interligadas
pela nova estrutura”, diz o
prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz. O custo do projeto é
de R$ 8,8 milhões.

As entradas serão pela
Rua 117, no Setor Leste
Univer si tário, e pela Avenida
Ribeirão Preto, no Jardim
Novo Mundo. O motorista vai
encontrar, logo à frente, uma
superestrutura constituída
por oito vigas metálicas de

cerca de 54 metros de com-
primento e altura de 2,5
metros cada, vão central de
41 metros e dois balanços
adjacentes de 6,17 metros.

O viaduto tem 20 metros
de largura, sendo duas pistas
com largura de 7,5 metros
cada, com quatro faixas de
rolamento, e a passarela de
pedestres em toda a sua
extensão, com largura de 1,20
metros de cada lado, além do
canteiro central de 1 metro. O
peso total da estrutura metá-
lica é de 301,7 mil kg.

Número de usuários cadastrados
no Passe Livre do Trabalhador

dobra em uma semana
O número de pessoas

cadastradas no programa
Passe Livre do Trabalhador
dobrou no intervalo entre 11
e 25 de maio, na comparação
com a semana anterior. O
salto foi de 3.362 para 7.359
adesões. São dados divulga-
dos na quinta-feira (26/05)
pela Com panhia Metro po -
litana do Transporte Co -
letivo (CMTC). O be ne fício dá,
para cada usuário do servi-
ço, direito de realizar oito
viagens diárias durante 30
dias, inclusive finais de
semana. O programa foi lan-
çado neste mês, pelo prefeito
Rogério Cruz. 

Como explica o presiden-
te da CMTC, Tarcísio Abreu, a
decisão de aderir ao Passe
Livre do Trabalhador cabe

aos empregadores. Para o
patrão que optar pela moda-
lidade, o custo é 20% menor
do que comprar, para cada
trabalhador, duas viagens
por dia para uso em seis dias
da semana. O balanço divul-
gado pela companhia nesta
quinta mostra que 750
empresas já realizaram
cadastro. Eram 415 no fecha-
mento da semana anterior.

“A retomada do setor
produtivo pós-pandemia
merecia atenção especial de
nossa parte", afirma
Tarcísio. "A alta adesão, em
apenas duas semanas, mos-
tra que estamos no cami-
nho certo. O trabalho está
sendo realizado e os usuá-
rios do transporte coletivo
já sentem a diferença”.

Benefício dá, para cada usuário do serviço, direito
de realizar oito viagens diárias durante 30 dias

Nova ferramenta complementao Teleconsulta para população ter acesso
a atendimentos nas unidades da rede municipal de saúde

Obra vai facilitar a ligação de mais de 30 bairros com o Centro da capital



Da redação

ntre os dias 27 e 28 de
maio de 2022, as
Escolas do Futuro do

Estado de Goiás (EFGs) reali-
zaram o evento Semana das
Profissões. A recepção à
comunidade foi simultânea
nas quatro unidades escola-
res em funcionamento: EFG
Luiz Rassi (Aparecida de
Goiânia), EFG José Luiz

Bittencourt e EFG em Artes
Basileu França (Goiânia), e
EFG Sarah Kubitschek
(Santo Antônio do
Descoberto). As escolas esta-
rão abertas à visitação guia-
da na sexta-feira (27/05), das
07h30 às 22h, e no sábado
(28/05), das 12h às 18h.

O objetivo da iniciativa
foi apresentar a estrutura
física e pedagógica das esco-
las à população, informar
quais áreas de conhecimen-
to são ofertadas e trabalha-
das no ensino das unidades
educacionais, indicar cursos
atrativos com maior
demanda no mercado de
trabalho e conectar comuni-
dade e escola com um único
propósito: o desenvolvi-
mento social. 

“Como é um projeto e
uma proposta pedagógica
nova, acredito que é muito
importante a presença da
comunidade nas unidades
das Escolas do Futuro. A
grade de cursos está voltada

para as profissões que estão
em alta no mercado. Assim,
poderão ver e entender
melhor o que preparamos
para os nossos jovens, a qua-
lidade das instalações, dos
equipamentos e da equipe
de professores. Queremos
que nossos jovens ocupem
as vagas que estão abertas
na área de tecnologia da
informação e comunica-
ção”, explica o secretário
de Desenvolvimento e
Inovação,  Marcio Cesar
Pereira.    

A turnê incluiu acesso às
salas interativas, oficinas de
aprendizagem, feira de
empreendedorismo, distri-
buição de brindes institucio-
nais, apresentação de artis-
tas locais e alunos, espaço
instagramável, distribuição
gratuita de pipoca e algodão
doce, mesas exclusivas para
inscrições nos cursos oferta-
dos pela instituição, tour
guiado pelos laboratórios de
tecnologia e inovação e aces-

so às salas de aula e áreas de
convivência.

Segundo a Coordenadora
Pedagógica da EFG Sarah
Luísa Kubitschek, Alcione
Martins, a Semana das
Profissões é uma chance
única da comunidade
conhecer o grande poten-
cial do projeto. “Poder apre-
sentar a escola hoje é uma
questão de muito orgulho
para todos nós. Ter a comu-
nidade inserida nesse con-
texto, sonhando, buscando
e realizando junto com a
gente é o nosso maior obje-
tivo”, ressalta.

Para a Customer Sucess,
Gabriela Lima, da EFG Luiz
Rassi,  o espaço aberto à
comunidade nas escolas
neste evento vai propiciar
à região uma outra visão
sobre a educação, o acesso
ao mercado de trabalho e
como se desenvolver pro-
fissionalmente com os cur-
sos ofertados gratuitamen-
te à população. 

EFGS
As Escolas do Futuro do

Estado de Goiás são geridas
pela Universidade Federal de
Goiás (UFG), por meio do
Centro de Educação, Trabalho
e Tecnologia (CETT/UFG), em
convênio com a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
e Inovação (Sedi). O principal
objetivo do projeto do
Governo de Goiás é ampliar
o acesso às novas tecnolo-
gias e a cursos e profissões
que têm grande demanda de
vagas no mercado. 

As EFGs têm como pro-
posta de trabalho aten-
der  as  demandas perti -
n e n t e s  à  f o r m a ç ã o  d e
profissionais com perfil
v o l t a d o  a o  d o m í n i o  d e
tecnologias inovadoras
( b a s e  t e c n o l ó g i c a ) .  A s
p r i n c i p a i s  f o r m a ç õ e s
técnicas na área de tec-
nologia serão em inteli-
gência artificial,  robóti-
ca, big data, data science
e internet das coisas.

Unidades
escolares abrem

as portas e
convidam a

comunidade para
conhecer suas

estruturas
educacionais de
inovação e artes

EDUCAÇÃO ESTADUAL

E

Governo de Goiás realiza 1ª Semana das 

www.tribunadoplanalto.com.br/escola
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Profissões nas Escolas do Futuro
Sedi

Governo de Goiás realiza primeira Semana das Profissões nas Escolas do Futuro
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Poteiro
Em sua primeira participação no SPFW, a marca

Thear Vestuário, assinada por Theo Alexandre, desfilará
sua Coleção Jardins de Poteiro, no dia 3 de junho, inspi-
rada na obra do artista Antônio Poteiro. Para a coleção,
foi selecionada uma cartela de cores que transita entre
os tons terrosos do barro e da cerâmica e as cores
vibrantes das pinturas. 

Thear 
Fundada por Theo Alexandre, designer de moda pela

Universidade Federal de Goiás, a Thear Vestuário é uma
marca que busca produzir moda de forma mais cons-
ciente, resgatando técnicas tradicionais. Um dos seus
pilares é a reutilização de resíduos dos tecidos que
sobram no corte, acompanhado por modelagens que
valorizam o atemporal, usando principalmente mono-
fibra 100% algodão, tecido natural e biodegradável.

ANS aprovou um reajuste de
15,50% para os planos de saúde

Os anos pandêmicos foram de intenso crescimen-
to econômico para as operadoras de planos de saúde.
De acordo com dados da própria Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), em seus “Boletins Covid-19”,
com dados sobre o comportamento do setor de pla-
nos de saúde durante a pandemia, o desempenho eco-
nômico do setor foi favorável para as empresas, espe-
cialmente em 2020. Embora o saldo já seja favorável
para as empresas, a ANS aprovou um reajuste de
15,50% para os planos de saúde individuais neste ano,
o maior já feito pela Agência - e que impactará direta-
mente milhões de usuários.

Jantar 
harmonizado 

A Grand Cru Goiânia rea-
liza nesta segunda-feira, 30,
às 20 horas, um jantar har-
monizado com vinhos da
Errazuriz Wines, uma das
maiores vinícolas do Chile e
reconhecida por críticos em
nível mundial. O diretor
regional América Latina, o
enólogo Sebastian Ramirez,
vai estar presente no encon-
tro, para um bate-papo sobre
a história desta premiada
vinícola. O valor é R$ 260,00
por pessoa, com cashback de
R$ 50,00, não cumulativo,
para compra dos vinhos
errazuriz e para ser usado no
dia do evento. Confrades
têm 15% de desconto. 

Espaço 
Hausz 

Em sua 25ª edição, a
maior mostra de arquitetura,
decoração e paisagismo
acontece até o dia 5 de junho
e tem como tema o “Infinito
Particular” – conceito cada
vez mais valorizado, que traz
à tona as tendências do bem-
estar e autocuidado, transfor-
mando os lares em verdadei-
ros santuários. Um refúgio de
lazer, capaz de aguçar os sen-
tidos e trazer a natureza para
perto. Assim é o Espaço
Hausz, ambiente projetado
por Ana Cristina Emrich e
Juliana Durando, à frente do
escritório JADE Arquitetura e
Design, para sua estreia na
CASACOR Goiás 2022.

Se Colar 
A campanha "Se Colar

Ganhou Descontos", da rede de
supermercados Bretas, está em
andamento. E para a promo-
ção ficar mais atrativa o valor
de compras para ganhar um
selo foi reduzido para R$25.
Além disso, o novo limite de
selos por cupom fiscal também
foi ampliado. Agora o limite é
80 selos por cupom, conside-
rando compras de até R$ 2 mil.
Outra novidade é que a ação
tem mais uma maneira de
aumentar o número de selos
recebidos. Ao fazer o Cartão
Bretas/ Cencosud, o consumi-
dor ganha dez selos na hora.

Gastronomia
Na CASACOR Goiás, a gas-

tronomia caminha de bra-
ços dados com a arquitetura,
o bem viver, o belo e a criati-
vidade. De volta à mostra, o
chef Ian Baiocchi apresenta
seu novo projeto, o Gutxi,
que significa pequeno em
euskera, o idioma basco, que
traduz a essência do restau-
rante: um pop up intimista
de essência, acolhedor,
modernista e mágico. O
menu com forte inspiração
ibérica traz pequenos
snacks para degustar com as
mãos, tapas, entradas, arro-
zes, pescados, carnes e caças. 

Novidade
Outra novidade é o Las

Manitas do Juá, que leva a
assinatura do chef Junior
Marinho e o sous chef  Luis
Vinicius.  Com uma pegada
hispano brasileira, o Las
Manitas do Juá é um bar de
tapas moderninho e casual.
Excelente lugar para come-
çar a noite com os amigos,
com pratos para comparti-
lhar e drinques criados pelo
bartender Thelmo de Castro.
No cardápio, o talento da
dupla pode ser conferido
em pratos como o waffle
caipira com emulsão de
gueroba e maionese de
pequi e tulipas de frango e o
Eremita, uma massa folha-
da com tintas de lula,
recheio de lula e tentáculos
de lula baby frita.

Parceria
Parceiros de longa data,

o Café Doce Doce, também
traz as delícias da pâtisse-
rie, lanches e a clássica
coxinha de frango catupi-
ry, a mais querida dos goia-
nos. Para os amantes do
vinho, a Grand Cru selecio-
nou rótulos exclusivos
para acompanhar o almo-
ço ou jantar ou simples-
mente brindar a vida.

Doe Amor
O mês de maio foi marcado pelo início da

Campanha do Agasalho do Oba Hortifruti. A ação,
que começou no dia 16 de maio, acontece em todas
as lojas da rede e se estenderá até o dia 30 de agosto.
Para a 11ª edição da campanha, o slogan escolhido
foi “Doe Amor” e tem como objetivo estimular clien-
tes e colaboradores a apoiarem e contribuírem com
a causa. Cada unidade terá um ponto de coleta e
poderão ser doadas roupas de frio de todos os tama-
nhos, como agasalho, moletom, calça, gorro, cache-
col, entre outros, além de cobertores. 

Solidariedade
As arrecadações serão destinadas a instituições

presentes nas diversas localidades próximas às mais
de 70 lojas da rede. Afinal, só quem pode sentir o
abraço quente de um agasalho e o calor reconfor-
tante de um cobertor, sabe como é importante ser
solidário. É preciso olhar ao lado, abrir o coração e
aquecer o inverno das pessoas desprotegidas. Amor
e compaixão nunca saem de moda!

Aldeia Multiétnica lança programação para junho e
feriado de Corpus Christi: 10 a 12 de junho, Vivência
Nigeriana Yorùbá - uma experiência de aprendizado
sobre a cultura Yorùbá. A programação conta com
experiências gastronômicas, oficinas de música, conta-
ções de histórias, danças, palestras sobre o povo e a lín-
gua yorùbá e shows exclusivos - de 16 a 19 de junho,
quatro dias de imersão no Cerrado, rodeados pelas ser-
ras da Aldeia. Durante o dia, banhos de rio, trilhas para
as cachoeiras Almécegas I e Almécegas II, descanso nas
redes, contemplação dos visuais deslumbrantes e fim
de tarde com cantos indígenas.

Indígenas e quilombolas
A Aldeia Multiétnica é um território na Chapada dos

Veadeiros dedicado ao fortalecimento das culturas e
lutas políticas dos povos indígenas e quilombolas, com
princípios de preservação, promoção e acesso ao patri-
mônio material e imaterial brasileiros. Está localizada
em uma área de preservação ambiental do Cerrado a 20
km de Alto Paraíso de Goiás, no entorno do Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros, reconhecido como
Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.

Fotos: Divulgação

Ação social
A CRV Industrial,

usina em Carmo do
Rio Verde, por meio
do Departamento
Ambiental, fez a doa-
ção de 200 mudas de
árvores frutíferas e
nativas da região
para a ação social
“Amor ao próximo”,
desenvolvida pela
Igreja Presbiteriana
Jardim Petrópolis, em
Ceres. As plantas
foram entregues
para a população que
é assistida pelo pro-
grama socioassisten-
cial da instituição.

Aldeia
Multiétnica


