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Beneficiários são goianos em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana de Goiânia, Entorno do 
Distrito Federal, Vale do São Patrício, além dos municípios afetados pelas chuvas no Norte e Nordeste do 

Estado. Iniciativa do governador Ronaldo Caiado repassa auxílio de R$ 350 mensais por 18 meses a famílias que 
ainda não possuem imóveis, em situação precária, de superendividamento, ou inexistente de moradia
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Em 2021, a Escola do Legislativo do Parlamento 
goiano precisou dar continuidade a um amplo 
processo de adaptação que teve início no ano 
anterior, dadas as limitações impostas pela pan-
demia do novo coronavírus. No ano passado, as 
atividades da Escola do Legislativo foram apri-
moradas para atender às necessidades do “novo 
normal”. Em decorrência da continuidade da pan-
demia de covid-19, o calendário precisou ser re-
pensado para continuar oferecendo capacitação 
aos servidores. 

Em dezembro, a Seção Administrativa da Es-
cola do Legislativo publicou o relatório anual de 
atividades da instituição. Produzido pelo chefe do 
referido departamento, Hernesto Pimentel, com 
a colaboração das demais seções que integram 
a equipe técnica da Escola, o documento presta 
contas sobre as diversas áreas de atuação da Es-
cola. 

De acordo com o relatório, foram realizadas 
18 atividades de capacitação de servidores, to-
talizando 21 turmas, todas de forma remota. 

Além disso, por acontecerem de maneira on-
-line, as atividades foram abertas ao público 
em geral, que, inclusive, pôde receber certi-
ficados de participação. Nas 50 horas/aula 
oferecidas pela Escola ao longo do ano, 268 
alunos emitiram certificados.

O diretor da instituição, Teófilo Luiz dos San-
tos, enfatiza que promover ações para a capaci-
tação dos servidores e para aproximação com a 
sociedade, por meio da educação, são algumas 
das principais razões da existência da Escola do 

agro

Emater celebra reta final de concessão da 
Indicação Geográfica ao queijo cabacinha

o queijo cabacinha 
está prestes a rece-
ber o selo de Indica-

ção Geográfica (IG), graças 
à atuação do Governo de 
Goiás, por meio da Agên-
cia Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), junto ao Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), 
responsável por conferir o 
registro. O trabalho já se 
encontra em fase de con-
clusão e representa um 
avanço econômico para os 
agricultores familiares que 
fabricam o alimento

O cabacinha é um dos 
queijos com maior des-
taque em Goiás, sendo 
produzido por mais de 

500 agricultores familia-
res. Isso porque a muça-
rela de origem italiana 
virou tradição e faz par-
te da cultura de diversos 
municípios do Sudoeste 
goiano, como Mineiros, 
Santa Rita do Araguaia, 
Portelândia, Doverlândia 
e Perolândia.

Desde janeiro de 2021, 
o queijo cabacinha é re-
conhecido como Patri-
mônio Cultural de Goiás, 
de acordo com a sanção 
da Lei nº 20.963 pelo go-
vernador Ronaldo Caiado. 
O reconhecimento é um 
importante passo para a 
obtenção do selo de Iden-
tificação Geográfica (IG), 
conferido pelo Ministério 
da Agricultura a produtos 

ou serviços que carregam 
características únicas gra-
ças a seu local de origem.

O trabalho para a ob-
tenção do selo é realizado 
desde 2011 e, segundo 
Márcia Maria de Paula, 
engenheira agrônoma da 
Emater que coordena a 
busca pela Identificação 
Geográfica do queijo, o úl-
timo passo é submeter a 
documentação ao Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) para ver se 
é necessário algum ajuste. 

O selo traz diversos 
benefícios para os produ-
tores, já que oferece ao 
produto um certificado de 
origem, diferenciando-o 
dos demais, melhorando 
seu acesso ao mercado e 

impulsionando o desen-
volvimento regional. No 
caso do queijo cabacinha, 
produzido na região das 
nascentes do Rio Araguaia, 
a comercialização é poten-
cializada também pelo tu-
rismo, explica Márcia.

“Para o produtor é óti-
mo porque ele sai daque-
las queijarias muitas ve-
zes no anonimato e passa 
a constituir uma agroin-
dústria, com um serviço 
de inspeção sanitária. Os 
filhos também vão ajudar 
os pais e um processo de 
sucessão acaba aconte-
cendo. Para o consumidor 
é maravilhoso porque ele 
compra um produto que a 
gente sabe da origem e a 
importância dele”.

Maria Miriam da Silva, 
produtora do município 
de Santa Rita do Ara-
guaia, trabalha na fabri-
cação de queijo e man-
teiga ao lado do marido, 
produzindo cabacinha há 
5 anos. “A gente produz o 
queijo cabacinha, queijo 
trança e o nozinho, mas o 
cabacinha é o que a gen-
te mais vende, é o mais 
procurado. Por dia, nós 
chegamos a fazer 25 pe-
ças“, conta. 

De acordo com Miriam, 
depois de se tornar Patri-
mônio Cultural, a divulga-
ção do queijo aumentou, 
impulsionando as vendas. 
Por isso, há grande ex-
pectativa pelo registro de 
Indicação Geográfica.

Dia Mundial do Queijo
Em 20 de janeiro é ce-

lebrado o Dia Mundial do 
Queijo, data instituída para 
marcar a importância des-
te alimento milenar, de-
rivado de outro alimento 
fundamental na rotina ali-
mentar global: o leite.

Goiás é o 6º maior pro-
dutor de leite do Brasil, 
conforme a Radiografia 
do Agro, publicação da 
Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa). E 
onde tem leite tem quei-
jo. Dentre os produtos 
lácteos goianos exporta-
dos de janeiro a novem-
bro de 2021, 45,1% eram 
queijos, movimentando 
em torno de US$ 351 mil. 

o cabacinha é um dos queijos 
com maior destaque em Goiás, 
sendo produzido por mais de 500 
agricultores familiares. isso porque 
a muçarela de origem italiana virou 
tradição e faz parte da cultura de 
diversos municípios do Sudoeste 
goiano, como Mineiros, Santa 
rita do araguaia, Portelândia, 
doverlândia e Perolândia
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Produto é tradição nos municípios da região Sudoeste do Estado. Atuação da Emater pela conquista do selo tem ganhado destaque

economia

Nota Fiscal Goiana dá desconto de até 10% no IPVA 2022

Devido à atual crise econô-
mica que atravessa o país, 
o Governo de Goiás conti-
nua a oferecer o desconto 
de 5 a 10% no Imposto 
sobre a Propriedade de Ve-
ículos Automotores (IPVA) 
para os contribuintes que 
participam do Programa 
Nota Fiscal Goiana (NFG). 
O pagamento pode ser 
feito à vista, sem juros ou 
parcelado em três vezes.

Todos os interessados 

podem participar do pro-
grama. Quem ainda não 
se cadastrou deve aces-
sar o site da Secretaria de 
Economia (www.econo-
mia.go.gov.br/nfgoiana) 
e, após preencher uma 
ficha, pedir a inclusão do 
CPF nas compras realiza-
das no Estado.

Este ano, o Nota Fiscal 
Goiana mais que dobrou 
a quantidade de contri-
buintes que obtiveram o 

desconto máximo de 10% 
no IPVA, com aumento 
de 136%. Com isso, cerca 
de 500 mil pessoas terão 
abatimento no IPVA ape-
nas ao pedir CPF na nota, 
uma medida de estímulo à 
adesão ao programa.

Os veículos populares 
(1.0) e as motocicletas 
125 cilindradas terão 
desconto de 50% no IPVA, 

caso o proprietário pague 
o imposto em dia, e não 
tenha cometido infração 
de trânsito no ano ante-
rior. Ainda, o Governo de 
Goiás segue não cobran-
do o IPVA de veículos 
com 15 anos ou mais de 
uso ou de pessoas com 
deficiência; ônibus ou 
micro-ônibus de passa-
geiros de turismo ou es-

colar. Os veículos novos 
também ficam isentos no 
ano de sua aquisição em 
concessionárias goianas 
e a base de cálculo para 
as locadoras de veículos 
será reduzida.

O município de empla-
camento do veículo rece-
be 50% da arrecadação 
do IPVA. Assim, o imposto 
custeia gastos públicos 
como educação, saúde, 
segurança e transporte.

Em 2022, o sistema 
de cobrança do IPVA se-
gue o mesmo molde de 
anos anteriores, com 
duas variáveis: a base, a 
qual incide a alíquota, e 
a alíquota propriamente 
dita. Em Goiás, as alíquo-
tas do IPVA estão há sete 
anos sem aumento, desde 
2015, seguindo determi-
nação do artigo 93 do Có-
digo Tributário do Estado 

de Goiás (CTE-GO). Ou 
seja: O Estado não está 
aumentando o percentu-
al que multiplicará pela 
base de cálculo.

Quanto à base de cál-
culo que incide a alíquo-
ta do IPVA, determina-
da no artigo 92 do CTE, 
Goiás adota, há mais de 
uma década, a tabela 
Fipe (Fundação de Pes-
quisa Econômica). Essa 
tabela compila os preços 
de mercado, através de 
pesquisa regionalizada, 
considerando a variação 
média dos preços no ano 
de referência. Como prati-
cado em todo o país, para 
2022, será considerada a 
variação dos preços de 
mercado dos veículos en-
tre setembro e outubro 
de 2020 e setembro e ou-
tubro de 2021 da tabela 
Fipe sobre veículo usado.
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Cerca de 500 mil pessoas terão abatimento no IPVA apenas ao 
pedir CPF na nota, uma medida de estímulo à adesão ao programa 

em Goiás, as alíquotas do imposto estão 
há sete anos sem aumento. este ano, o 
programa mais que dobrou a quantidade 
de contribuintes que conquistaram o 
desconto máximo, com aumento de 136%. 
Cerca de 500 mil pessoas terão abatimento 
no iPVa apenas ao pedir CPF na nota
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Aluguel Social chega a 26 municípios

o Governo de Goiás já 
alcançou, em pouco 
mais de um mês, 26 

municípios com o programa 
Pra Ter Onde Morar – Alu-
guel Social, sendo que neste 
momento recebe inscrições 
em 21 deles. Os beneficiá-
rios são goianos em situa-
ção de vulnerabilidade na 
Região Metropolitana de 
Goiânia, Entorno do Distri-
to Federal, Vale do São Pa-
trício, além dos municípios 
afetados pelas chuvas no 
Norte e Nordeste do Estado. 
O objetivo da iniciativa, que 

repassa auxílio de R$ 350 
mensais por 18 meses, é 
alcançar famílias que ainda 
não possuem imóveis, em 
situação precária, de supe-
rendividamento ou inexis-
tente de moradia.

A Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), que 
executa o programa, tem 
inscrições abertas neste 
momento para Trindade, 
Senador Canedo, Valpa-
raíso de Goiás, Formosa, 
Ceres e Rialma. Nesses 
locais, qualquer família 
que se enquadre nos re-

quisitos legais do Aluguel 
Social pode se candidatar. 
A Agehab também abriu 
inscrições para os 15 mu-
nicípios do Norte e Nor-
deste do Estado, atingidas 
pelas fortes chuvas do fi-
nal de 2021 e do começo 
de 2022, que foram inclu-
ídos no decreto estadual 
de emergência. Famílias 
que tiverem suas moradias 
atingidas pelas chuvas e 
tenham laudo da Defesa 
Civil pode se candidatar 
também se cumprirem os 
requisitos do edital.

A iniciativa na região 
atingida pelas chuvas al-
cança os municípios de 
Alto Paraíso de Goiás, Co-
linas do Sul, Teresina de 
Goiás, Cavalcante, Monte 
Alegre de Goiás, Campos 
Belos, Divinópolis de Goi-
ás, São Domingos, Iaciara, 
Formoso, Niquelândia, 
São João D’ Aliança, Gua-
rani de Goiás, Flores de 
Goiás e Nova Roma.

A Agehab já entregou 
cartões do Aluguel Social 
para cerca de 3,5 mil famí-
lias nos municípios de Goi-

ânia e Aparecida de Goiâ-
nia, primeiros a receber o 
programa, em dezembro 
de 2021. Os municípios 
de Águas Lindas de Goiás, 
Novo Gama e Luziânia, no 
Entorno do DF, serão os 
próximos a terem avaliada 
a documentação solicitada 
na inscrição, etapa que an-
tecede a validação da en-
trega do benefício.

Com projeção de con-
templar 30 mil lares, a 
iniciativa do governador 
Ronaldo Caiado garante 
segurança habitacional 

e cria um mecanismo de 
alcance imediato para 
atenção às famílias em si-
tuação de pobreza e de en-
dividamento familiar. “Con-
tinuamos fazendo tudo ao 
nosso alcance para agilizar 
o cadastro e aprovação das 
famílias, sem perder de vis-
ta a seriedade da análise 
da situação de vulnerabili-
dade delas. Vamos atender 
quem realmente precisa 
e minimizar os efeitos do 
superendividamento das 
famílias até que elas con-
sigam sair dessa situação”, 
informa o presidente da 
Agehab, Pedro Sales.

O auxílio será conce-
dido por um prazo de 18 
meses, com possibilidade 
de prorrogação deste perí-
odo. Ao longo do tempo da 
concessão, haverá acompa-
nhamento social, com es-
tímulo ao autossustento e 
recolocação no mercado de 
trabalho. Os recursos para 
garantir a ação são prove-
nientes do Fundo de Pro-
teção Social do Estado de 
Goiás (Protege). A atuação 
do Governo de Goiás é cor-
relacionada a outras ações 
de políticas sociais para 
qualificação profissional, 
empreendedorismo, gera-
ção de renda, planejamen-
to e educação financeira.

Beneficiários são goianos em 
situação de vulnerabilidade na Região 
Metropolitana de Goiânia, Entorno do 
Distrito Federal, Vale do São Patrício, 
além dos municípios afetados pelas 
chuvas no Norte e Nordeste do Estado. 
Iniciativa do governador Ronaldo Caiado 
repassa auxílio de R$ 350 mensais 
por 18 meses a famílias que ainda 
não possuem imóveis, em situação 
precária, de superendividamento, 
ou inexistente de moradia
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Beneficiários do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social destacam iniciativa 
do governador Ronaldo Caiado no sentido de garantir auxílio de R$ 350 mensais 
por 18 meses para famílias vulneráveis que ainda não possuem imóveis

saúde

Goinfra celebra contrato para concluir obras do Hospital 
Estadual de Águas Lindas, investimentos de R$ 87,2 mi

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra), vai reto-
mar as obras de constru-
ção do Hospital Estadual 
de Águas Lindas, com in-
vestimentos de R$ 87,2 
milhões, recurso já empe-
nhado. O presidente Pedro 
Sales assinou, nesta quin-
ta-feira (20/1), o contrato 
com a empresa vencedora 

da licitação, que tem vali-
dade de 24 meses, porém, 
o Estado definiu um crono-
grama de trabalho intenso 
para encurtar esse prazo 
e finalizar a unidade em 
apenas um ano. “Fizeram 
de tudo para não concluir 
este hospital, mas vamos 
fazer e entregar”, frisa o 
governador Ronaldo Caia-
do, que lidera uma política 
pública de regionalização 

da saúde.
“A Goinfra já vai para o 

segundo hospital que era 
uma confusão de décadas 
no Estado. Resolvemos o 
hospital de Uruaçu em um 
ano. Acabamos de contra-
tar e vamos solucionar 
também o Hospital de 
Águas Lindas em 12 me-
ses”, assegura o presiden-

te da Goinfra, ao se referir 
ao Hospital do Centro-
-Norte Goiano, entregue 
pelo Governo de Goiás no 
ano passado. “Muito em 
breve estaremos lá na ci-
dade, com nosso prefeito, 
nosso governador, e toda 
população para celebrar 
essa vitória. Vamos para 
a obra, que Águas Lindas 

merece e precisa”, acen-
tuou Pedro Sales.

Em live realizada na 
sexta-feira (21/01), o pre-
feito do município, Lucas 
Antonietti, destacou a re-
tomada das obras como 
um marco para a saúde 
regional. “O maior sonho 
da população de Águas 
Lindas é ter esse hospi-
tal funcionando, sabe-
mos que ele já foi usado 
como manobra política, 
e estamos aqui para ser 
transparentes”, ressaltou. 
“Tenho certeza de que o 
governador é um estadis-
ta com espírito munici-
palista, é médico e sabe 
o quanto vamos fazer o 
bem para uma população 
que é carente. Meu muito 
obrigado ao governador, 
ao presidente da Goinfra 
e ao secretário estadual 
da Saúde, levo o senti-
mento de gratidão dos 

moradores a cada um de 
vocês”, pontuou.

O presidente Pedro 
Sales e o secretário de 
Estado da Saúde, Isma-
el Alexandrino, também 
participaram como convi-
dados. Em sua fala, Isma-
el Alexandrino enfatizou 
que o governador sempre 
manteve o Entorno do DF 
como prioridade para o 
Governo de Goiás. “É uma 
região muito populosa, 
que por anos e anos foi 
desassistida e que está 
calejada pelas falsas 
promessas. Então, esse 
hospital é um marco 
na gestão da saúde do 
governo Ronaldo Caia-
do. Destaco o apoio da 
Goinfra, que tanto tem 
se dedicado na ques-
tão das obras do nosso 
Estado. É uma entrega 
para a população de 
todo Entorno”, celebrou.
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Histórico de idas e vindas remete a 2007. Estado projeta concluir 
obras em 1 ano. No total, estrutura terá 163 leitos, ambulatório 
com 22 consultórios, e ainda centro cirúrgico com oito salas

Construção é executada pela Goinfra, 
que já resolveu situação semelhante em 
Uruaçu, com inauguração do Hospital do 
Centro-Norte Goiano, em 2021. Unidade 
vai beneficiar todo Entorno do Distrito 
Federal em novo avanço na política de 
regionalização da saúde promovida pelo 
governador Ronaldo Caiado
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Centro Livre de Artes abre 350 vagas para 
Artes Cênicas, Prática Corporal e Música

Na próxima semana, 
o Centro Livre de 
Artes, polo da Secre-

taria Municipal de Cultura 
(Secult), abre matrículas 
para Artes Cênicas/Práti-
cas Corporais e Música. O 
período de inscrições é 24 
e 25 de janeiro para Artes 
Cênicas/Práticas Corporais 
e 27 e 28 de janeiro para 
Música.

São mais de 350 vagas 
em cursos gratuitos com 
20% das vagas totais dis-
ponibilizadas a servidores 
públicos municipais inte-
ressados. Artes Cênicas/
Práticas Corporais oferece 
oficinas de Ballet, Capo-
eira, Hatha Yoga, Alonga-
mento, Dança Teatro (cria-
ção cênica), entre outros.

Música oferece cursos 
regulares com duração de 
3 a 5 anos, compostos por 
aulas de teoria musical, 
canto coral e instrumento, 
além de Oficina Musical e 
Oficina de cavaquinho e 
bandolim.

Todas as informações 
sobre os cursos, turmas, 
vagas, horários e idade es-
tão disponíveis na emen-
ta  no site goiania.go.gov.
br/secult. O link para ins-
crição estará com acesso 
“clicável” apenas na data 
informada para cada mo-
dalidade. Todas as infor-
mações sobre o período de 
inscrição podem ser con-
sultadas também no Ins-
tagram @centrolivredear-
tes.goiania e na página do  
CLA no Facebook.

“Estamos acompanhan-
do os decretos, as deter-
minações das autoridades 
sanitárias e vamos seguir 
as normas em relação à 
pandemia. As aulas têm 
planejamento online e, 
conforme for, podem acon-
tecer futuramente encon-
tros presenciais ao ar livre 
para alguma atividade ou 
metodologia específica”, 
afirma a diretora do CLA, 
Teth Musse. 

Como fazer a matrícu-

la nos cursos disponíveis 
para o 1º semestre de 
2022?

1º passo: clicar no link 
da BIO (perfil) e no site, cli-
car em INSCRIÇÕES PARA 
MATRÍCULAS 2022/1 e 
depois em ementas dos 

cursos;
Observar a ementa 

do curso, se exige pré-
-requisito e a faixa etária; 
observar dia e horário de 
início on-line e posterior-
mente presencial. Verificar 
a modalidade do curso es-

colhido; anotar o número 
da turma e anotar o link de 
inscrição (os links são se-
parados para cada Núcleo 
Artístico).

2º passo: nos dias das 
matrículas, entrar no link 
do formulário de inscrição 

e preencher com atenção 
todos os dados solicitados;

3º passo: Aguardar um 
e-mail CONFIRMANDO A 
MATRÍCULA. Os e-mails 
serão enviados SOMENTE 
AOS QUE FOREM CON-
TEMPLADOS COM A VAGA.

Período de inscrição é nos dias 24, 25, 
27 e 28 de janeiro conforme ementa Di
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Todas as informações sobre os cursos, turmas, vagas, horários e idade estão disponíveis na ementa  no site goiania.go.gov.br/secult

iNterior

Expresso Balcão atende em mais três municípios

O Governo de Goiás já ini-
ciou os atendimentos do 
Expresso Balcão nos três 
primeiros municípios em 
que a nova modalidade 
de prestação de serviços 
públicos estaduais foi im-
plantada em parceria com 
as prefeituras. No dia 10 
de janeiro, Varjão e Divi-
nópolis foram os primeiros 
a disponibilizar os aten-
dimentos. Já no dia 12, do 
mesmo mês, Rio Quente 

também passou a ofertar 
os serviços disponíveis na 
nova ferramenta.

Os municípios de Goia-
nápolis, Joviânia, Nova 
América e Porteirão se-
rão os próximos a iniciar 
o atendimento ao público 
por meio da nova moda-
lidade, em que os cida-
dãos podem contar com 
um servidor municipal 
treinado pela Secretaria 
da Administração (Sead) 

para acessar os serviços 
disponíveis na plataforma 
do programa Expresso, 
pelo portal www.expresso.
go.gov.br. A previsão é de 
que em algumas semanas 
as atividades nessas novas 
cidades sejam iniciadas.

Na avaliação do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
Goiás deixou de ser um 
Estado analógico ao ofe-
recer a digitalização dos 
serviços. “O Expresso re-

presenta o perfil de nosso 
governo, a digitalização, 
o menor tempo de ação 
e a melhora da qualida-
de de vida das pessoas”, 
afirma. “Isso é reflexo de 
uma gestão voltada para 
o desenvolvimento eco-
nômico e social da nossa 
gente”, emenda.

O secretário da Admi-
nistração, Bruno D’Abadia, 
relata que a meta é digi-
talizar, cada vez mais, os 

serviços, mas que isso 
não significa que as pes-
soas com pouca familia-
ridade com a internet ou 
que preferem a intera-
ção presencial vão ficar 
desassistidas, razão pela 
qual os balcões serão dis-
ponibilizados em todas 
as regiões do Estado. “O 
Balcão converge com a 
ideia central de uma boa 
gestão pública: o acesso 
à cidadania. O programa 
Expresso e seus canais 
de atendimentos estrei-
tam a relação com os 
cidadãos, democratizam 
a oferta de serviços e 
levam mais dignidade a 
todos os goianos”, enfa-
tiza o secretário.

Serviços digitais
O Expresso Balcão in-

tegra um novo modelo de 
prestação de serviços aos 
cidadãos, que foi criado 
pela Lei nº 20.846 de 02 
de Setembro de 2020. A 
proposta visa promover a 
inclusão digital local, que 

integra servidor, serviço e 
usuário de maneira ágil, 
prática e descentralizada. 
A ferramenta oferece 100 
serviços digitais, disponí-
veis no portal do Expres-
so, às pessoas ainda sem 
acesso à internet ou com 
dificuldade de uso de equi-
pamentos tecnológicos.

Para ter acesso aos 
atendimentos por meio 
dos balcões, os cidadãos 
dos municípios que foram 
selecionados a partir de 
edital contarão com o au-
xílio dos servidores mu-
nicipais. Eles passam por 
capacitação, por meio da 
qual conhecem a legisla-
ção que criou o Expresso, 
as instruções de trabalho 
disponibilizadas pelos ór-
gãos responsáveis pelos 
serviços, bem como os re-
quisitos para estarem ap-
tos à execução dos aten-
dimentos em suas cidades, 
e possuem suporte técnico 
da equipe da Unidade Di-
gital da Sead por meio do 
Tele-Expresso.
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Unidade do Expresso Balcão, em Rio Quente, já está em funcionamento: 
objetivo é democratizar a oferta dos serviços públicos estaduais

Ferramenta do programa digital estará 
disponível, inicialmente, em 30 municípios, 
a partir de parcerias com as prefeituras. nas 
próximas semanas, outras quatro unidades 
também começarão suas atividades. 
objetivo é democratizar a oferta dos 
serviços públicos estaduais. “o expresso 
representa o perfil de nosso governo, a 
digitalização, o menor tempo de ação e a 
melhora da qualidade de vida das pessoas”, 
afirma governador Ronaldo Caiado
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cuidados que o 
momento exige

o Flamboyant Shopping está funcionando 
com limite de 50% da capacidade total de 

público e independente do novo decreto 
(138 de 18/01/2022), segue com o seu 

compromisso de operar com segurança, 
cumprindo com absoluto rigor todas as 

normas técnicas existentes. nas lojas, área 
de alimentação e Polo Gastronômico, o 

consumidor também conta com atendimento 
responsável em todos os quesitos. Para 

citar pequenos exemplos de cuidado, já nas 
portarias de acesso, o empreendimento 

oferece totens com acionamento por pedal 
abastecidos com álcool gel e por todo o 

shopping, o cliente encontra displays para 
higienização das mãos, além de ampla 

comunicação reforçando as medidas de 
prevenção. entre os destaques estão o foco 

na obrigatoriedade do uso de máscaras, 
orientação para o distanciamento necessário 

e demarcação nos elevadores com capacidade 
reduzida. nas redes sociais o shopping ainda 

investe na campanha Momentos para cuidar, 
trazendo diversas informações para deixar as 

compras, o lazer, serviços e as experiências 
gastronômicas ainda mais especiais.

elenco
a atriz duda Mota integra o elenco da nova 

temporada do espetáculo “Cadê a Criança 
que Tava aqui?” que estreia em fevereiro, no 

Teatro alfa, em São Paulo.
o espetáculo “Cadê a Criança que Tava aqui?” 

tem um formato atípico, fora do convencional, 
que busca a interação com a plateia o tempo 

todo e, por meio de jogos, cenas e números 
musicais, apresenta ao espectador um 

texto crítico e ao mesmo tempo leve, que 
trata de questões relacionadas à educação, 

engajamento social e relações pessoais, tanto 
no âmbito social quanto no familiar, mas 

sempre ligado ao universo infantil.

meRcatto PiRi
a empresária alici rodrigues  inaugurou a 

unidade Botequim Mercatto de Pirenópolis 
e recebeu os  convidados e autoridades 

da cidade turística e serviram pratos 
consagrados da casa. o ambiente despojado 
e acolhedor, marca do Botequim  Mercatto, 

está presente na filial de Pirenópolis, 
com projeto do arquiteto William Hanna 

e construído pela engec Construtora. o 
cardápio ganhou leves modificações em 

relação à cozinha que conquistou os goianos. 
Pratos como camarão à milanesa, caçarola 

de frutos do mar, polvo à lagareiro e outros 
estão disponíveis no menu da nova filial.

Selva - o digital influencer Lucas Guimarães, recebeu no último sábado (22) amigos, influenciadores e convidados 
em seu aniversário que aconteceu em Maceió, o tema da festa foi Selva, decoração de roni Vieira e contou com 

diversas atrações como Leo Santana, deolane com um set incrível, Belo e outros
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Média anual de raios deve subir 
de 77,8 para 100 milhões no Brasil

O Brasil lidera o 
ranking de países 
com incidências de 

raios, com uma média de 
77,8 milhões de registros 
por ano. O número, no en-
tanto, é pequeno, se com-
parado ao total registrado 
nos dois últimos anos. Em 
2021, caíram 154 milhões 
de raios em território bra-
sileiro. Em 2020 foram 126 
milhões. A expectativa é de 
que, ao final deste século, 
que a média brasileira seja 
de 100 milhões de raios 
por ano, segundo o Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE).

De acordo com o coor-
denador do Grupo de Ele-
tricidade Atmosféricas do 
Inpe, Osmar Pinto Júnior 
as mudanças climáticas 
influenciam esse fenô-

meno, uma vez que “tem-
pestades e raios aumen-
tam devido à umidade do 
ar e altas temperaturas”.

Ele acrescenta que a in-
cidência fica ainda maior 
durante a primavera e o 
verão, temporada que é 
mais propícia para esse 
tipo de fenômeno.

A liderança brasileira 
no ranking de incidência 

de raios por ano não é pe-
quena. O segundo lugar, 
ocupado pela República 
Democrática do Congo, 
onde incidem, anualmen-
te, 43,2 milhões de raios. 
Em terceiro lugar estão 
os Estados Unidos, com 
35 milhões de raios por 
ano, seguidos de Aus-
trália (31,2 milhões de 
raios), China (28 milhões) 

e Índia (26,9 milhões).
Sobre a incidência de 

raios observada no final 
do século 21 no Brasil, o 
coordenador do Inpe ex-
plica que, segundo a lite-
ratura, ela foi feita a par-
tir da relação dos raios 
com algumas condições 
meteorológicas previstas 
pelos Modelos Climáticos 
Globais (MCG).

“Estes modelos, dife-
rentemente dos modelos 
meteorológicos rotinei-
ramente utilizados na 
previsão do tempo, per-
mitem estimar as condi-
ções meteorológicas para 
períodos mais distantes, 
da ordem de décadas. 
Para minimizar as in-
certezas nos resultados 
gerados pelo MCG, roda-
mos o modelo 12 vezes 
considerando pequenas 
diferenças na evolução 
das condições ambientais 
e calculamos a média dos 
resultados”, disse ele à 
Agência Brasil.

O estudo, acrescenta o 
coordenador, utiliza um 
cenário de emissões de 
gases do efeito estufa que 
“corresponde a não haver 
nenhuma mudança signi-
ficativa nas emissões” nas 
próximas décadas, o que 
hoje parece, segundo ele, 
ser o mais provável.

“Neste cenário é espe-
rado um aumento da tem-
peratura média global de 

quatro graus Celsius até 
o final do século, em re-
lação ao período de 1961 
a 1990”, acrescenta. Ainda 
segundo o especialista, “o 
padrão geral da distribui-
ção geográfica dos raios 
no país não deve se alte-
rar até o final do século, 
com a região norte man-
tendo a maior incidência 
e a região nordeste a me-
nor incidência”.

A expectativa é de que 
as maiores altas na ocor-
rência de raios ocorram na 
Região Norte (50%). Já a 
Região Nordeste deve so-
frer pequeno crescimento 
(10%). “As demais regiões 
devem ter aumentos na 
ocorrência de raios en-
tre 20% a 40%. Aumentos 
maiores podem ocorrer em 
pequenas regiões localiza-
das”, acrescentou.

“Dessa forma, a atual 
incidência de 70 milhões 
de raios por ano no país 
deve aumentar para 100 
milhões de raios por 
ano”, completou.

País se mantém 
na liderança de 
incidência de raios
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A liderança brasileira no ranking de incidência de raios por ano não é pequena

eecOnOmia

Previdência Social inicia 2022 com desafio de zerar filas

A Previdência Social ini-
ciou 2022 com o desafio 
de zerar as filas. No fim 
do ano passado, cerca de 
1,8 milhão de brasileiros 
estava com pedidos de 
aposentadorias, pensões e 
auxílios em análise. A fal-
ta de servidores públicos 
para analisar os processos 
e a paralisação parcial de 
perícias médicas provoca-
das pela pandemia são os 
principais fatores.

Segundo levantamen-
to recente do Instituto 
Brasileiro de Direitos 
Previdenciários (IBDP), 

1.838.459 pedidos de be-
nefícios aguardavam uma 
resposta em dezembro. 
A organização civil sem 
fins lucrativos obteve as 
respostas por meio de re-
querimento ao INSS.

Do total de pedidos em 
análise, cerca de 500 mil 
dizem respeito ao Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada (BPC) a pessoas com 
deficiência. Em relação às 
perícias médicas, o INSS 
informou ao IDBP que 
457,8 mil segurados ti-
nham consulta agendada 
em dezembro.

Por meio de um acordo 
homologado com o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), o INSS comprome-
teu-se a analisar os pro-
cessos no prazo máximo 
de 30 a 90 dias, depen-
dendo do tipo de bene-
fício pedido, e a fazer as 
perícias médicas e de 
assistência social em até 
45 dias, podendo chegar 
a 90 dias nos locais de 
difícil acesso. No fim de 
2021, cerca de 900 mil 
processos estavam den-
tro do prazo e 900 mil 
com atraso em relação ao 
fixado pelo Supremo.

Ao assumir o cargo, 
em novembro, o pre-
sidente do INSS, José 
Carlos Oliveira, prome-

teu zerar a fila até julho 
deste ano. A promessa, 
no entanto, é ambiciosa.

Considerando o esto-
que de cerca de 900 mil 
processos em atraso, o 
INSS precisará analisar 
131 mil pedidos extras 
por mês para eliminar 
a fila. Atualmente, o ór-
gão recebe, em média, 
800 mil pedidos por mês 
– entre entradas de be-
nefícios, perícias e agen-
damentos – e processa 
cerca de 700 mil.

Histórico
O estoque de processos 

em análise estava em 2,3 
milhões no fim de 2019. 
A fila caiu para 1,5 milhão 
em 2020, mas voltou a su-

bir em 2021. Em resposta 
ao IBDP, o INSS informou 
que está implementan-
do uma série de medidas 
para acelerar a análise dos 
processos, como inves-
timento em automação, 
capacitação de funcioná-
rios e remanejamento de 
servidores de outras áreas 
para analisar os benefícios, 
elevando em 22% a capa-
cidade de produção.

Segundo o INSS, 25% 
da fila deve-se à falta da 
apresentação de docu-
mentos pelos segurados. 
Em relação às perícias 
médicas, o órgão infor-
mou que havia consegui-
do diminuir em cerca de 
300 mil o total de pesso-
as esperando consultas 

desde março do ano pas-
sado. Naquele mês, a lis-
ta de perícias agendadas 
estava em 764,2 mil.

Pandemia
O surgimento da va-

riante Ômicron do novo 
coronavírus representou 
um obstáculo para zerar a 
fila das perícias. Há cerca 
de dez dias, o INSS suspen-
deu as perícias do Progra-
ma de Revisão dos Bene-
fícios por Incapacidade, 
antigo auxílio-doença. 
As consultas suspensas 
foram remarcadas para o 
segundo semestre, e ne-
nhum segurado deixará 
de receber o benefício, que 
continuará a ser pago nor-
malmente até a revisão.

inSS encerrou 2021 com 1,8 milhão 
de pedidos de benefícios em análise
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Tecnologia
especializada no desenvolvimento de ferramentas digitais para o mercado imobiliário, a Skyline 
inovação e Produções foi uma das atrações da 24ª edição da academia de Vendas, evento realizado 
em Goiânia na última semana, no auditório do Campus ii da PUC Goiás e que reuniu mais de 1.500 
corretores de imóveis. a imobiliária My Broker, organizadora do encontro, convidou os diretores da 
empresa, Gabriel Caixeta e andreyve Melo, para apresentar algumas de suas ferramentas digitais, 
que são ancoradas em tecnologias como realidade virtual, vídeos 3d, realidade aumentada, vídeos 
interativos e impressão 3d. na programação do evento que durou dois dias, palestras e treinamen-
tos que trataram de temas como marketing digital, estratégias e técnicas de vendas e metaverso.

auTomoTivo
a Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções 
para o segmento automotivo, acaba de lançar um serviço para que seus clientes possam parcelar 
o iPVa em até 12 vezes no cartão de crédito. em parceria com a Zapay, startup de tecnologia, a 
empresa passa a oferecer também  outras vantagens, como agilidade e comodidade no pagamento 
do licenciamento e  de multas de veículos. de acordo com levantamento do Webmotors autoinsi-
ghts, realizado entre 7 e 10 de janeiro com mais de 6 mil respondentes, apenas 38% das pessoas 
realizaram o pagamento do iPVa nos primeiros dez dias de 2022 e 35% dessas optaram por fazê-lo 
parcelado em até cinco vezes – limite oferecido pelo detran.

agro
a avalição das lavouras de soja pela equipe do 
rally da Safra prossegue no Sudeste mato-
-grossense no início desta semana, nas regi-
ões de rondonópolis e Primavera do Leste, e, 
na sequência, os técnicos iniciam os trabalhos 
no Sudoeste de Goiás. as regiões de Minei-
ros e rio Verde serão percorridas a partir de 
quarta-feira, dia 26, para coleta de amostras e 
levantamento de informações sobre as áreas 
colhidas a partir de uma metodologia de contagem, pesagem e medição de umidade dos grãos com 
objetivo de determinar a produtividade das lavouras. no Mato Grosso, a perspectiva é de uma 
safra excelente, com produtividade de 60,0 sacas por hectare, 4% acima da safra 20/21, con-
forme projeção pré-rally a ser confirmada em campo. Boa parte da soja precoce está pronta 
para ser colhida. Há preocupação com o peso e a qualidade do grão e previsão de chuvas nas 
próximas semana, atrasando a colheita. já em Goiás, a expectativa é também de uma boa safra, 
com produtividade estimada em 62,6 sacas por hectare – contra 61,4 sacas por hectare na safra 
passada. Há previsão de muita chuva nas próximas semanas e isso deve repercutir no Sudoeste 
goiano, provocando atraso na colheita, problemas de qualidade e, em casos extremos, de re-
dução na produtividade. Segundo a agroconsult, organizadora do rally da Safra, além do Mato 
Grosso e de Goiás, as lavouras em rondônia, norte do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e o 
MaPiTo-Ba apresentam excelentes condições. Porém, a falta de chuva e as altas temperaturas 
desde o fim de novembro causaram perdas irreversíveis ao potencial produtivo das lavouras no 
Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e rio Grande do Sul.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Morrinhos, o Sicoob UniCentro 
Br, cooperativa de crédito com mais de 60 mil cooperados em Goiás, Minas Gerais, São 
Paulo, Tocantins e Distrito Federal, realizou o primeiro curso de capacitação em educação 
financeira para professores do Ensino Fundamental I e II da rede pública. Com o tema 
“Educação Financeira: a transversalidade do tema aplicada à educação”, cerca de 120 
professores aprenderam como aliar a educação financeira à educação em sala de aula, 
relacionando-as com disciplinas como a matemática, ciências, história entre outras. A 
aula foi ministrada no dia 11/01 por Gabriel Garola, que abordou conhecimentos básicos e 
relevantes sobre a importância da administração financeira nas escolas e na vida pessoal.

auxílio Brasil

Presidente sanciona Orçamento de 2022, com vetos

o presidente Jair 
Bolsonaro sancio-
nou, com vetos, 

o Orçamento de 2022 
aprovado em dezembro 
pelo Congresso Nacional. 
O valor total da despesa 
– previsto na Lei 14.303, 
publicada no Diário Ofi-
cial da União de hoje (23) 
– é de R$ 4,73 trilhões. 
Deste total, R$ 1,88 tri-
lhão tem como destino o 
refinanciamento da dívi-
da pública federal.

O resultado primá-
rio previsto na Lei Or-
çamentária Anual (LOA) 
de 2022 é de um déficit 
de R$ 79,3 bilhões, valor 
que encontra-se, segun-
do a Secretaria-Geral da 

Presidência da República, 
“inferior à meta prevista 
na LDO-2022, correspon-
dente aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade 

Social da União, no valor 
de R$ 170,5 bilhões”.

“Essa projeção do re-
sultado primário presente 
na LOA-2022 menor que 

aquela meta prevista na 
LDO-2022 decorre parti-
cularmente da elevação 
da estimativa de receitas 
primárias realizadas pelo 

Congresso Nacional”, in-
forma a Secretaria.

A Secretaria ressalta 
que a LOA-2022 respei-
ta o limite definido para 
despesas primárias pre-
vistas no teto de gastos. 
Ela contempla também 
“dotações suficientes 
para o atendimento das 
aplicações mínimas em 
ações e serviços públi-
cos de saúde (R$ 139,9 
bilhões) e na manuten-
ção e desenvolvimen-
to do ensino (R$ 62,8 
bilhões)”; bem como a 
aprovação das Emen-
das Constitucionais que 
alteraram as regras dos 
precatórios, de forma 
a viabilizar os R$ 89,1 
bilhões previstos para 
o programa Auxílio 
Brasil, que substituiu o 
Bolsa Família.

A LOA já considera 
também o novo critério 

de atualização dos li-
mites individualizados 
do teto de gastos da 
União, que é de R$ 1,7 
trilhão, tendo por base 
a projeção do IPCA de 
10,18% ao ano.

“Cabe ainda mencionar 
que foi necessário vetar 
programações orçamen-
tárias com intuito de ajus-
tar despesas obrigatórias 
relacionadas às despesas 
de pessoal e encargos so-
ciais. Nesse caso, será ne-
cessário, posteriormente, 
encaminhar projeto de lei 
de crédito adicional com 
o aproveitamento do es-
paço fiscal resultante dos 
vetos das programações”, 
detalha a Secretaria.

Os vetos presidenciais 
à proposta apresentada 
pelo Congresso Nacional, 
foram detalhados no des-
pacho presidencial, tam-
bém publicado hoje.

Valor total da 
despesa é de 
r$ 4,73 trilhões
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Os vetos presidenciais à proposta apresentada pelo Congresso Nacional, foram detalhados no despacho presidencial
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paraesqui cross country

Cristian Ribeira é vice-campeão 
mundial paralímpico na Noruega

o atleta Cristian Ri-
bera faturou, na 
manhã do sábado 

(22), em Lillehammer, 
na Noruega, a medalha 
de prata no Campeona-
to Mundial Paralímpico 
de Esportes na Neve. 

Ribeira ficou com a me-
dalha na prova do sprint 
do paraesqui cross 
country, com o tempo de 
2 minutos, 24 segundos 
e 93 centésimos.

Na semifinal, ele 
também foi o melhor 

da bateria com 2 minu-
tos e 44 segundos.

Na decisão, com o 
tempo de 2 minutos, 41 
segundos e 5 décimos, 
Ribeira só ficou atrás do 
russo Ivan Golubov, com 
2 minutos, 40 segundos 

e 5 décimos. Na terça-
-feira (18), o atleta já 
havia sido o sexto colo-
cado na prova de longa 
distância (18 km), com a 
marca de 52 minutos, 37 
segundos e 4 décimos.

Ribeira, nascido com 

artrogripose, doença con-
gênita das articulações 
das extremidades, é um 
dos seis atletas que re-
presentarão o Brasil nos 
Jogos Paralímpicos de In-
verno em Pequim, de 4 a 
13 de março deste ano.

Brasileiro foi ao 
pódio na prova 
do sprint do 
paraesqui 
cross country
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