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por 3 a 0 -    esporte |  8

copa do Brasil

atlético
derrota 
Goiás e se 
Garante 
nas 
quartas 
de final

As linhas de até R$ 5 mil admitem empréstimos sem juros ou sem avalista, enquanto 
as de até R$ 21 mil, terão garantia junto ao Fundo de Aval. Já os produtores rurais 

podem pedir financiamento com juros subsidiados de R$ 50 a 100 mil
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desenvolvimento regional

Governo de Goiás amplia limite de crédito 
a microempresários e produtores rurais
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APAreCIdA de gOIânIA

Crianças de Colônia de Férias 
Educativa visitam a Câmara

Mais de 30 crianças 
da Escola Muni-
cipal de Tempo 

Integral (EMEI) Professo-
ra Vinovita Guimarães da 
Silva, que participam de 
um Projeto de Colônia de 
Férias Educativa, estive-
ram na Câmara de Apare-
cida de Goiânia, na manhã 
desta quarta-feira, 13, para 
conhecer a função dos ve-
readores e as instalações 
da Casa Legislativa.

O objetivo do projeto 
é levar as crianças para 
conhecer as repartições 
públicas do município e 
ensiná-las sobre civismo, 
valores sociais e cidada-
nia durante o recesso es-
colar de julho.

Os visitantes foram re-
cebidos pelo Presidente 
da Câmara, vereador André 
Fortaleza, com um grande 
café da manhã e em se-
guida foram convidados a 
adentrar ao plenário, onde 
foi simulada uma sessão 
ordinária, com todos os 
seus ritos habituais. Ainda 
no plenário, André Forta-
leza abriu para as crianças 
questionarem os vereado-
res presentes.

Dentre as várias pergun-

tas, as crianças questiona-
ram as funções dos vereado-
res e do Presidente da Casa, 
no qual André explicou que 
cabe ao parlamentar legis-
lar, criando as leis que rege-
rão o município, e, também, 
fiscalizar a atuação do Exe-
cutivo. Ele também pontuou 
algo que é fundamental no 
trabalho de cada vereador, 
que é o assistencialismo, na 
atuação direta com o povo. 
Sobre sua função em espe-
cífico, o Presidente explicou 
que cabe a ele gerir o órgão, 
dando condição da insti-
tuição levar um serviço de 
qualidade para a população.

Um momento engraça-
do foi quando questiona-
ram o motivo das coisas 
estarem tão caras ultima-
mente. Com bom humor, o 
vereador Marcos  Miranda 
explicou as conjunturas 
atuais que levaram a alta 
da inflação. Outra questão 
que gerou muitas risadas, 
foi quando questionaram 
os vereadores “por que Je-
sus Cristo morreu na cruz”. 
Coube ao Presidente André 
tentar explicar de forma 
carinhosa às crianças.

Demonstrando cons-
ciência com os rumos da 

cidade, diversos alunos fi-
zeram perguntas sobre no-
vas obras de infraestrutura 
na cidade. André Fortaleza 
elogiou a atenção que as 
crianças mantiveram du-
rante toda a simulação e 
reforçou que é papel da 
Câmara, por meio dos seus 
25 vereadores, estar a dis-
posição da população.

O instrutor de Bombei-
ro Civil, Alan Nepomuceno, 
idealizador da Colônia de 
Férias, agradeceu ao Pre-
sidente por ter aberto as 
portas da Câmara, mesmo 
durante o recesso parla-
mentar, e discorreu sobre o 
projeto de levar as crianças 
em órgãos públicos, que 
começou na segunda-feira, 
visitando departamentos 

da Prefeitura, como o An-
fiteatro, Centro de Inteli-
gência Tecnológica (CIT)
e SMTA e concluiu-se na 
Câmara Municipal.

Ele explicou que a colô-
nia de férias, que trabalha 
com crianças do terceiro, 
quarto e quinto ano, é um 
projeto piloto, mas que 
o objetivo futuro é im-
plementá-la em todas as 
escolas municipais. Outra 
ideia do instrutor seria a 
criação do bombeiro mirim 
municipal, onde as crian-
ças receberiam treinamen-
to durante o quinto e o 
sexto ano, o que ajudaria 
na formação da identida-
de, permitindo uma transi-
ção mais tranquila para os 
anos seguintes.

A Coordenadora do 
EMEI, Professora Valéria 
Costa agradeceu a opor-
tunidade, tanto da escola 
de participar do progra-
ma, quanto da visita à 
câmara. Em seguida, ela 
falou da importância de 
ter a Câmara presente na 
vida de todos cidadãos e 
ressaltou que essas crian-
ças serão àqueles que no 
futuro estarão ocupando 
importantes cargos, seja 
como vereadores, pre-
feitos, professores, o que 
torna ainda mais impor-
tante a iniciativa.

Também participaram 
da dinâmica os verea-
dores Sandro Oliveira, 
Marcelo da Saúde, Gilsão 
Meu Povo e Amendoim. 

De forma geral, elogia-
ram os coordenadores do 
programa e destacaram 
a importância de desde 
cedo ensinar às crianças 
aparecidenses a impor-
tância da política para o 
desenvolvimento social.

Ao final, o grupo  pas-
sou por um tour pela Câ-
mara, conhecendo todos 
os departamentos e suas 
respectivas atribuições.

Colônia de Férias 
diferente e 
Bombeiro Mirim

A Colônia de Férias ide-
alizada por Alan Nepomu-
ceno trabalha com alunos 
do terceiro, quarto e quinto 
ano e trata-se de um pro-
jeto piloto que utiliza uma 
semana do período de fé-
rias do meio do ano para 
levar as crianças às repar-
tições públicas do municí-
pio. A ideia é proporcionar 
às crianças conhecimento 
que serão multiplicados 
no seio familiar.

O projeto também 
oferece aulas de noções 
de primeiros socorros e 
prevenção de incêndio, 
com intuito de  ajudar na 
prevenção de acidentes 
domésticos. A colonia de 
ferias seria a introdução 
de um projeto maior, que 
implementaria o bombei-
ro mirim em todas as es-
colas municipais.

Por iniciativa do Presidente André 
Fortaleza, a visita contou com a 
simulação de uma sessão ordinária
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André Fortaleza recepcionou as crianças e apresentou a elas as instalações da Casa de Leis

ALegO

CPI da Saúde vota relatório e encerra atividades

Em encontro presidido 
pelo deputado Talles 
Barreto (UB), a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Central de Regu-
lação da Saúde de Goiás 
se reuniu, pela última vez, 
na manhã desta quarta-
-feira, 13. O relator da CPI, 
Francisco Oliveira (MDB), 
apresentou parecer pelo 
arquivamento da comis-
são, o qual foi aprovado 
pelos membros. 

Barreto iniciou os tra-
balhos relembrando os 
percalços enfrentados 
pela CPI durante esta 
semana, quando as ati-
vidades foram suspen-
sas liminarmente pela 
desembargadora Nelma 
Branco, mas, resolvidas 
as irregularidades apon-
tadas na instalação do 
colegiado, foram autori-
zadas a recomeçar com a 
revogação da liminar.

Dando andamento à 
reunião, o presidente re-
lembrou que a resposta 
encaminhada pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
já foi lida, na segunda-
-feira, 11, antes do en-
contro ser suspenso. Em 
seguida, passou a palavra 
ao relator da CPI, que leu, 
na íntegra, um resumo de 
seu relatório relativo às 
respostas da secretaria.

O documento conclui 
que não houve favo-
recimento, má gestão, 
omissão de socorro, 
prevaricação, desobedi-
ência ou improbidade 
administrativa por parte 
dos gestores Central de 
Regulação da Saúde de 
Goiás. Em análise, ve-
rificou-se que todas as 

medidas possíveis foram 
tomadas na gestão do 
órgão durante o período 
em que se afirmou que 
teriam ocorrido as su-
postas condutas ilícitas.

Na avaliação do eme-
debista, o retorno ofere-
cido pela secretaria traz 
respostas claras, inclusive 
no que diz respeito aos 
casos específicos aborda-
dos no requerimento de 
criação da CPI. O deputa-
do ressaltou, ainda, me-
lhorias implementadas 
na Saúde em Goiás desde 
2019, tais como: cons-
trução de policlínicas 
e hospitais e implanta-
ção do Sistema Estadual 
de Regulação de Cirur-
gias Eletivas, do sistema 
dashboard, que monitora 

diariamente o comporta-
mento de cada lista de 
espera das unidades es-
taduais e a transparência 
dos processos internos e 
sistema SERVIR, que per-
mite que todo o Estado 
tenha conhecimento de 
como estão ocupados os 
leitos sob gestão do mu-
nicípio de Goiânia.

Lembrou também que, 
de janeiro de 2019 a maio 
de 2022, foram realizadas 
mais de dois milhões de 
consultas médicas, três 
milhões de consultas de 
equipe multidisciplinar, 
226.499 cirurgias eletivas 
e de emergência e 454.339 
internações em leitos de 
UTI em enfermarias.

“Diante de todas essas 
informações, passamos a 

comparar cada uma das 
condutas ilícitas, apon-
tadas no requerimento 
de criação, com os fatos 
ali mencionados, para se 
concluir que não foram 
praticadas pelos gestores 
da Central de Regulação 
da Saúde de Goiás”, afir-
mou Oliveira. E completou: 
“A Central tem atuado no 
sentido de intervir positi-
vamente sobre o acesso 
dos cidadãos aos servi-
ços - atua também sobre 
a oferta destes, exercen-
do o controle sobre os 
prestadores de serviços, 
seja para dilatar ou re-
manejar a oferta progra-
mada, para que seja cum-
prida a sua função”. Assim, 
o deputado recomendou 
o arquivamento da CPI. 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, 
comandada por Talles Barreto, se reuniu pela 
última vez, na manhã desta 4ª-feira, 13, para 
apreciar documento elaborado pelo relator 
da CPI, deputado Francisco oliveira



3QUinTA-feirA, 14 de julho de 2022 governo

desenvolvimento regional

Governo de Goiás amplia limite de crédito 
a microempresários e produtores rurais

o Conselho do Fun-
do de Equalização 
para o Empreende-

dor (Fundeq) aprovou, em 
reunião na última terça-
-feira (12/07), o aumento 
do limite de financiamento 
pelo instrumento de estí-
mulo ao empreendedoris-
mo, emprego e renda do 
governo estadual. 

Micro e pequenos em-
presários poderão contra-
tar novas linhas de crédi-
to de até R$ 21 mil com o 
Fundo de Aval como ga-
rantidor do pagamento. A 
opção de empréstimo de 
até R$ 5 mil sem juros ou 
sem aval continua dis-
ponível aos interessados. 
Na opção por aderir a um 
empréstimo sem juros, 
será necessário apresen-
tar avalista.  

Já produtores rurais 
poderão aderir ao finan-
ciamento de até R$ 100 
mil pelo Fundeq, que 
antes tinha valor limite 
de R$ 50 mil. Na reunião 
também foi aprovada 
uma linha de crédito es-
pecial para o setor, de R$ 
5 mil, com juro subsidia-
do de 0,5% ao mês. Nas 
operações de até R$ 50 
mil, o produtor pode soli-
citar o Fundo de Aval. 

Presidente do Conselho 
Deliberativo do Fundeq, 
César Moura comenta que 
a nova medida vai ampliar 
as possibilidades de de-
senvolvimento regional. 
“O empréstimo barato e 
facilitado oferecido pelo 
Fundeq permite uma pos-
sibilidade de recursos para 
fluxo de caixa, ampliação 

ou adequação dos micro 
e pequenos negócios, que 
são os grandes motores 
de geração de emprego e 
renda em Goiás”, pontua o 
também titular da Secreta-
ria da Retomada.

Segundo o secretário 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça, a am-
pliação do limite de valor 

para empréstimo aos pro-
dutores rurais, via Fundeq, 
é necessária por causa do 
aumento de custos regis-
trado nos últimos anos. 
“Ampliando o valor da li-
nha de crédito para R$ 100 
mil, além de arcar com as 
despesas, o produtor terá 
a possibilidade de realizar 
mais investimentos nas 
propriedades, aumentando 

a produção, gerando em-
prego e renda”, enfatiza.

Eurípedes do Carmo, 
presidente da GoiásFo-
mento, lembra que uma 
das maiores dificuldades 
enfrentadas especial-
mente por micro e pe-
quenos empreendimen-
tos no acesso ao crédito, 
é o custo dos recursos 
financeiros para realiza-

ção de investimentos. “O 
Fundeq amplia a possi-
bilidade de concessão de 
crédito e financiamentos 
a inúmeros negócios. Ou 
seja, contribui efetiva-
mente para o fortaleci-
mento da economia, além 
de auxiliar com a saúde 
financeira das empresas e 
garantir novos postos de 
trabalho”, ressalta.

As linhas de até R$ 5 mil admitem 
empréstimos sem juros ou sem 
avalista, enquanto as de até R$ 21 
mil, terão garantia junto ao Fundo 
de Aval. já os produtores rurais 
podem pedir financiamento com 
juros subsidiados de R$ 50 a 100 mil
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Conselho do Fundeq decide pela ampliação do limite de linhas de crédito que vão beneficiar micro e pequenos empresários e produtores rurais

precauções

Saúde estadual reforça cuidados com a 
dengue no período de férias

O período de férias che-
gou, contudo é preciso 
continuar se preocupando 
com a saúde e combaten-
do doenças que, neste ano, 
registraram aumento na 
incidência. Uma delas é a 
dengue, que em 2022 já 
teve mais de 120 mil ca-
sos confirmados no Esta-
do, um aumento de 298% 
em comparação com o ano 
anterior. Além disso, houve 
registro em Goiás de ca-
sos da doença identificada 
como dengue Cosmopoli-
ta, inédita no Brasil. 

Além da dengue, ou-

tras arboviroses como a 
chikungunya e a zika tam-
bém são transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti. 
Para combater a prolifera-
ção dessas doenças, a Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES) vem realizando 
diversas ações de comba-
te ao vetor, em apoio aos 
municípios goianos que 
receberam bombas cos-
tais, veículos equipados, 
larvicidas, capacitações e 
orientações, além de cam-
panhas educativas.

O cenário epidemioló-
gico em Goiás também é 

preocupante para a chi-
kungunya, que registrou 
aumento de 297% de ca-
sos este ano, em relação 
ao ano passado. Foram 
3.041 casos de chikun-
gunya neste ano, com um 
óbito registrado em Apa-
recida de Goiânia. Essa 
é também uma doença 
grave, que costuma deixar 
sequelas diversas nas pes-
soas acometidas, muitas 
delas, incapacitantes.

Por isso, a SES alerta 
que é preciso associar o 
momento de descanso 
nas férias aos cuidados 
como manter a limpeza 
periódica dos quintais, eli-
minando qualquer tipo de 
objeto, vasilha ou utensílio 
que acumule água parada, 
principalmente, enquanto 

os imóveis estiverem fe-
chados, durante as viagens. 

Antes de sair de casa 
é fundamental deixar ve-
dados, ralos, caixa d’água 
e vasos sanitários, sendo 
que os últimos devem re-
ceber algum tipo de desin-
fetante. Os reservatórios 
de água da geladeira e do 
ar condicionado também 
precisam ser esvaziados, 
assim como os pratinhos 
de plantas. Quem tem pis-
cina, deve realizar a limpe-
za correta com adição de 
cloro, além de cobri-la com 
lona nos momentos que 
não está em uso. Também 
é necessário fazer uma 
varredura em toda a casa 
para eliminar qualquer lo-
cal de criadouro, evitando 
assim a proliferação do Ae-

des aegypti. 

Proteção 
na viagem

Se a viagem for para 
locais com muita vegeta-
ção, como acampamento 
ou trilhas, é fundamental 
o uso de repelente, que 

deve ser reaplicado pe-
riodicamente. Além disso, 
é importante levar docu-
mentos de identificação 
pessoal, como RG (Registro 
Geral) ou CPF (Certificado 
de Pessoa Física) e, ainda, a 
carteira de vacinação, caso 
seja necessário procurar 
atendimento médico. 
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É preciso redobrar cuidados com a dengue no período de férias. An-
tes de viajar, é recomendado que se faça uma varredura em toda a 
casa para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti

Confira dicas para conter a proliferação das 
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti, que registram maior incidência em 2022
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Projetos de Lei para melhorias na Educação 
Municipal são encaminhados ao legislativo

o poder executivo 
municipal enca-
minhou para a Câ-

mara de Anápolis, para 
apreciação e votação do 
legislativo, um pacote de 
projetos de lei comple-
mentar com o objetivo de 
valorizar os profissionais 
da Educação, atrair novas 
indústrias e gerar empregos.

No caso da Educação, 
as propostas tratam so-
bre o reajuste de 18% na 
gratificação dos diretores 
e coordenadores gerais, o 
aumento nos valores das 
gratificações dos coorde-
nadores técnicos e coor-
denadores pedagógicos, a 
regulamentação da carga 
horário de toda a equipe 
gestora, bem como a or-
denação das funções de 
cada integrante que a 
compõe. Além disso, há 
também a criação de 230 

novas vagas para o nível 
de professores P4 e 35 
vagas para o nível P5, a 
chamada progressão ver-
tical, estabelecida pelo 
Estatuto e Plano de Car-
reira e Remuneração do 
Magistério Público Muni-
cipal (Lei Complementar 
nº 211/2009).

“Nosso intuito é in-
centivar os professores 
para que eles possam, 
cada vez mais, se qua-
lificar, e continuar me-
lhorando a Educação no 
nosso município. Acima 
de tudo, o profissional 
da Educação deve ser 
valorizado”, diz o prefei-
to, informando que a va-
lidade das medidas deve 
ocorrer ainda em julho.

Os avanços no que 
diz respeito às melho-
rias para professores e 
servidores da Educação 

têm sido amplamente 
debatidos pela Comissão 
de Educação, criada pela 
gestão municipal, e que 
conta com a participação 
dos representantes do 
poder executivo, legisla-
tivo, Sindicato dos Pro-
fessores da Rede Munici-
pal de Ensino de Anápolis 
(Sinpma) e também ges-
tores de escolas e CMEIs.

Todas as adequações 
e regulamentações sobre 
as cargas horárias, os re-

ajustes das gratificações 
e as ordenações das fun-
ções das equipes gestoras 
foram amplamente de-
batidas juntamente com 
todos os atores sociais 
envolvidos e interessa-
dos: os próprios gestores. 
“Realizamos nas últimas 
semanas vários encontros 
com diretores e coorde-
nadores para debater, ou-
vir e entender os diversos 
pontos de vista. Somente 
assim, de forma democrá-

tica, é possível chegar a 
um denominador comum 
que seja favorável e po-
sitivo para todos. E foi 
isso que fizemos”, avalia 
a secretária de Educação, 
Eerizania de Freitas.

Desenvolvimento 
econômico

O pacote de projetos 
encaminhados pela ad-
ministração municipal à 
Câmara de Vereadores 

inclui medidas que favo-
recem o desenvolvimento 
econômico da cidade. O 
programa Emprega Aná-
polis estabelece incenti-
vos para novas indústrias 
se instalarem no municí-
pio, refletindo na aber-
tura de mais postos de 
trabalho. Outro projeto é 
o programa de benefícios 
fiscais (Refis 2022), que 
oferece facilidades para 
o pagamento de débitos 
com o município.

Reajustes nas gratificações, 
regulamentação de carga horária 
e aumento de vagas para 
progressão salarial estão entre 
os avanços a serem votados
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O programa Emprega Anápolis 
estabelece incentivos para novas 

indústrias se instalarem no 
município, refletindo na abertura 

de mais postos de trabalho
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Restaurante do Bem retoma atendimentos 
100% presenciais a partir do dia 18 de julho

A Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) 
informa que retomará o 
fornecimento presencial 
das refeições servidas nas 
13 unidades do Restau-
rante do Bem, instaladas 
na capital e no interior, a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 18 de julho. 
Desde 2020, os alimen-
tos estavam sendo en-
tregues em marmitas 
para consumo fora das 
unidades. A medida foi 
tomada em prevenção à 
pandemia da Covid-19. 

Após a retomada do 

serviço no formato pre-
sencial, o preparo dos 
alimentos continuará 
seguindo todas as nor-
mas sanitárias vigentes. 
As refeições serão ser-
vidas exclusivamente 
por funcionários, inclu-
sive molhos e saladas. 
As equipes também vão 
disponibilizar à popu-
lação itens de higiene 
e intensificar a limpeza 
do ambiente. 

O Restaurante do Bem 
possui duas unidades em 
Goiânia, sendo uma no 
Centro da capital e outra 

no bairro de Campinas. 
Anápolis e Luziânia tam-
bém contam com duas 
unidades cada. Os de-
mais restaurantes estão 
instalados em Rio Verde, 
Caldas Novas, Jaraguá, 
Goianésia, Minaçu, Águas 
Lindas de Goiás e Valpa-
raíso de Goiás.

O programa serve re-
feições de segunda a 
sexta-feira, das 10h30 às 
14 horas e atende, prin-
cipalmente, pessoas em 
situação de rua, idosos, 
desempregados, aposen-
tados e trabalhadores.

Cardápio
O cardápio balanceado 

do Restaurante do Bem é 
definido por nutricionis-
tas e contém verduras, 

legumes e frutas de so-
bremesa. Todo o processo 
segue normas da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e cada 

restaurante conta com 
um fiscal capacitado para 
garantir o bom atendi-
mento e a qualidade da 
alimentação servida.
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Restaurante do Bem: consumo das refeições voltará a ser feito no local a partir do próximo dia 18

Refeições são servidas diariamente e seguem normas 
sanitárias vigentes, desde a produção até o consumo. 
Programa já serviu mais de 10 milhões de refeições 
a pessoas em situação de vulnerabilidade social
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TribuTo a Michael Jackson
Rodrigo Teaser se apresenta em Goiânia em agosto 
com Tributo a Michael jackson
o Tributo ao Rei do Pop acontecerá no Mirage Circus, 
com valor promocional de ingressos. Rodrigo Teaser, 
um dos maiores intérpretes de Michael jackson, 
chega a Goiânia nos dias 11 e 12 de agosto. As 
apresentações acontecem no Mirage Circus, situado 
na Arena Flamboyant, no Flamboyant Shopping. 
Reconhecido como intérprete  pela Sony Music, 
Rodrigo também é dançarino, cantor e compositor. 
Ao longo de sua carreira trabalhou com Lavelle 

Smith jr, coreógrafo que atuou por anos com o 
próprio Michael jackson.

Mixed use 
os arquitetos Paulo Renato Alves, Nicole Garrido, 
Sarah jorge, Karla Patrícia, Suzy Alves e Camila 
Albernaz, todos integrantes do escritório Norden 
Arquitetura, prestigiaram um mega lançamento 
imobiliário na cidade de Itumbiara. o Complexo 
Áquila ficará situado na bela orla do Rio Paranaíba 
e será o primeiro mixed use da cidade, reunindo 
num mesmo empreendimento um shopping, uma 

torre que mescla salas comerciais e apartamentos 
compactos de luxo, e um residencial de 40 
andares.

dia da Pizza
em comemoração ao dia da Pizza, a provedora 
de internet opyt, distribuiu cerca de 100 pedaços 
de pizza em Inhumas. A ação que já é tradicional, 
contemplou os colaboradores da empresa e também 
a população da cidade, contando com a presença 
de personagens da famosa Carreta Furacão, que 
garantiram a alegria do público.

luan ciTy
Aconteceu na última terça feira o lançamento do Luan City Festival com um coquetel de no Antonieta Restaurant, com a presença de influenciadores e convidados. A capital 

da música sertaneja foi escolhida para sediar um projeto inédito de Luan Santana. o cantor, apaixonado pela cidade, fará o lançamento do Luan City Festival, evento que 
acontece no próximo dia 24 de julho, no estacionamento do estádio Serra dourada. A programação do evento promete agitar os goianienses com shows de grandes nomes 

da música. Além de Luan Santana, se apresentam também Murilo Huff, Diego & Victor Hugo, Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai e Nilson Neto. 

Pedro Augusto, dennis Nazário e Berval Carneiro Isabella Mayeski Bianka Muniz, diogo Ferraz, junior Mendes e juliana Teles

Gisllene Patrícia Luanna Carvalho Livia Assunção, Camila Proto, ester Guimarães e Tábita Gonçalves

Bibi Tomais Maysa Alves Michel Victor e Laís Carvalho
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Fotos: Reprodução/Instagram
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Ministério da Cidadania

Governo Federal prorroga prazos para 
atualização de dados no Cadastro Único

o Ministério da Cida-
dania prorrogou os 
prazos para a atu-

alização de dados das fa-
mílias inscritas no cadas-
tro único, beneficiárias 
do Auxílio Brasil. É o que 
consta da Instrução Nor-
mativa nº 17, publicada 
no Diário Oficial da União 
de hoje (14).

Devido aos impactos 
da pandemia, o ministé-
rio escalonou o processo 
de revisão cadastral. Com 
isso, apenas as famílias 
com cadastros atualizados 
pela última vez em 2016 
ou 2017 foram convocadas 
para atualizar os dados no 
Cadastro Único. Famílias 
que atualizaram dados 
pela última vez em 2018 
ou 2019 serão convocadas 
nos próximos anos.

A resolução publicada 
hoje prevê que os bene-
ficiários do Auxílio Bra-
sil que estão em revisão 
cadastral terão até 14 de 
outubro para atualizar 
as informações. “O prazo 
venceria originalmente 
nesta sexta-feira (15). Já 

as famílias em averigua-
ção cadastral, cujo prazo 
para atualizar informa-
ções terminou em 10 de 
junho, ganharam prazo 
extra até 12 de agosto”, 
informou o ministério.

De acordo com a pasta, 
os processos estão em an-
damento desde fevereiro 
e englobam 8 milhões de 
famílias. A revisão cadas-
tral consiste na solicitação 

à família para atualizar os 
registros do Cadastro Úni-
co, “caso esteja há mais de 
dois anos sem nenhuma 
alteração ou apresente da-
dos novos na renda, situa-
ção de trabalho, endereço 
ou composição familiar”.

Já a averiguação ca-
dastral verifica as infor-
mações do CadÚnico, 
tendo por base informa-
ções contidas em outros 

registros administrati-
vos federais. “Se forem 
identificadas inconsistên-
cias após o cruzamento 
de dados, a família deve 
comprovar que cumpre 
os critérios de elegibili-
dade ao Auxílio Brasil”, 
explica o ministério.

Famílias inscritas no 
Cadastro Único devem 
atualizar os dados a cada 
dois anos ou no caso de 

haver alguma alteração. 
Aqueles que forem con-
vocados para averigua-
ção e revisão de dados 
devem comparecer a um 
Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
ou a um posto de atendi-
mento do Cadastro Único 
do município.

“A atualização cadas-
tral é fundamental para 
assegurar a qualidade 

dos dados e garantir que 
as informações registra-
das na base do Cadastro 
Único estejam sempre de 
acordo com a realidade 
das famílias. Programas 
sociais como o Auxílio 
Brasil, o Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC), a Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE) e 
a ID Jovem exigem que o 
cadastro esteja atualiza-
do para que as famílias 
possam receber os bene-
fícios”, informou, em nota, 
o Ministério da Cidadania.   

Por meio do aplicati-
vo do Cadastro Único, é 
possível às famílias ca-
dastradas conferir se os 
dados estão atualizados. 
Também possibilita saber 
se as famílias estão sob 
averiguação ou revisão 
cadastral. A ferramenta 
informa, também, o que 
deve ser feito para a re-
gularização dos registros.

“A falta de atualização 
dos dados do Cadastro 
Único pode levar à sus-
pensão do benefício e 
posterior cancelamento. 
Se os registros não fo-
rem regularizados, as fa-
mílias podem ser excluí-
das do Cadastro Único a 
partir de julho de 2023”, 
alerta o ministério.

Apenas cadastros 
revisados foram 
convocados
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“O prazo venceria originalmente nesta sexta-feira (15), ganharam prazo extra até 12 de agosto”, informou o ministério

eleições

TSE apresenta sistema de registro de candidaturas aos partidos

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) apresentou 
ontem (13) aos partidos 
políticos o sistema de 
registro de candidaturas 
(CANDex) que será utili-
zado pelas legendas nas 

eleições de outubro. 
A partir de 20 de julho, 

as convenções partidárias 
para a escolha dos can-
didatos que vão disputar 
o pleito estão liberadas. 
Após a formalização das 
candidaturas, as legendas 
vão enviar à Justiça Eleito-
ral as atas dos eventos e os 
pedidos de registro. 

Durante a reunião, os 
técnicos do tribunal fize-
ram a demonstração práti-
ca de utilização do sistema 

para 60 representantes de 
partidos e federações que 
compareceram ao evento. 

O primeiro turno será 
realizado no dia 2 de ou-
tubro, quando os eleitores 
vão às urnas para eleger o 
presidente da República, 
governadores, senadores, 
deputados federais, esta-
duais e distritais. Eventu-
al segundo turno  para a 
disputa presidencial e aos 
governos estaduais será 
em 30 de outubro. 
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Após a formalização as legendas vão enviar à Justiça Eleitoral as atas dos eventos e os pedidos de registro

CANdex será 
utilizado pelas 
legendas nas 
eleições
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCo 
2014 CoMPleTo 4 PoR-
TAS ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRANCo 2014 
C/ AR+dh ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCAS e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMelhA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICo doNo 2.0 
FleX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PNeuS NoVoS ACeI-
To TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  l i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PleTA ACeITo TRoCA e FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe duPlA ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMelho 
2003 CoMPleTo 2 PoR-
TAS 1.0 SoleIl R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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futebol

Copa do Brasil: Atlético-GO derrota 
Goiás e se garante nas quartas de final
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o Atlético-GO se ga-
rantiu nas quartas 
de final da Copa 

do Brasil após derrotar o 
Goiás por 3 a 0, na noite 
desta quarta-feira (13) 
no estádio da Serrinha, 

na volta das oitavas da 
competição. A vaga ficou 
com o Dragão porque o 
confronto de ida termi-
nou em 0 a 0.

Mesmo jogando fora 
de casa, o Atlético domi-

nou o primeiro tempo e 
abriu o placar aos 40 mi-
nutos, quando Wellington 
Rato levantou a bola na 
área do Goiás para Jorgi-
nho marcar de cabeça.

Com a desvantagem 

no marcador o Esmeral-
dino partiu para o ataque 
na etapa final e ofereceu 
espaços ao Dragão, que 
não perdoou. Aos 7 minu-
tos Luiz Fernando puxou 
contra-ataque e tocou 

para Wellington Rato, que 
driblou Tadeu com um 
corte seco antes de am-
pliar. E aos 19 o Goiás fi-
cou sem oportunidade al-
guma de reação quando 
Marlon Freitas ampliou 

em cobrança de pênalti.
Agora as equipes 

goianas se concentram 
no Brasileiro, onde o 
Atlético-GO recebe o 
Fortaleza e o Goiás visi-
ta o Juventude.

Dragão triunfa 
na Serrinha 
por 3 a 0
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