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Atenção! A faixa de horário destinada apenas a trabalhadores de serviços essenciais mudou. 
A partir desta quinta-feira, 1, o acesso prioritário começará às 6h e seguirá até 7h30. A 
adequação, feita a pedido da Secretaria-Geral da Governadoria, se deve à avaliação 
realizada durante a primeira semana de implantação do Embarque Prioritário Emergencial. 
Pela análise, foi possível perceber um aumento no fluxo de passageiros logo após o fim da 
restrição de embarque. Começou a valer ainda nesta quarta-feira, 31, a análise dos 
cadastros feitos no site da RMTC. Os usuários que apresentaram apenas a justificativa no 
formulário, sem anexar nenhum documento que comprove a atividade essencial, têm o 
prazo de 48 horas para comprovar o vínculo. Caso contrário, o cadastro será bloqueado. 
Quem fez o cadastro para o Embarque Prioritário mas não apresentou o comprovante de 
atuação em serviço ou atividade essencial deve acessar novamente a página da RMTC 
(www.rmtcgoiania.combr/embarqueprioritario.), a partir de amanhã, digitar o CPF e anexar 
a foto do comprovante. 
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Os atendimentos nas unidades Vapt Vupt em todo o Estado foram retomados nesta 
quarta-feira (31). Os serviços continuam sendo realizados somente mediante agendamento 
prévio no portal www.vaptvupt.go.gov.br. Os usuários que haviam agendado emissão de 
Carteira de Identidade, entre os dias 17 e 30 de março, foram contatados e realocados para 
nova data e horário durante o período de flexibilização. Para os demais serviços, é 
necessário que seja realizado um novo agendamento. Quem agendou qualquer serviço nas 
datas de flexibilização, a partir do dia 31 de março, terá o atendimento realizado sem 
alterações. Todas as unidades seguem os protocolos sanitários recomendados pelos órgãos 
de saúde como o uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel, aferição de 
temperatura e sinalização nas cadeiras e baias para garantir o distanciamento seguro. 

 

 

 

 

 

 

A @SemadGoias realiza duas audiências públicas para debater com a sociedade os projetos 
de implantação de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) nos municípios de Itarumã 
e Itajá. Dia 07/04 - 16 horas - PCH Alvorada. Dia 08/04 - 16 horas - PCH Foz do Corrente. 
Os empreendimentos serão instaladas no Rio Corrente, na bacia hidrográfica do Rio 
Paranaíba. Em virtude das medidas de prevenção e controle do coronavírus, os eventos 
acontecerão de forma virtual. No entanto, os municípios disponibilizarão pontos de wi-fi, 
com sinal aberto, para acesso à internet. Os interessados poderão participar de 3 formas: 
plataforma Zoom, que exige a realização prévia de inscrição e permite interação, como o 
envio de perguntas e sugestões; transmissão pelo YouTube e também por meio de 
transmissão na Rádio Patriarca 88.7 FM. Para fazer a inscrição prévia, acesse o site criado 
especialmente para a PCH: www.pchalvorada.com.br. Faça sua inscrição e participe! 



 

Saboroso e saudável, o pescado encontra em Goiás um ambiente promissor para produção, 
graças às grandes extensões hídricas. Em 2020, produzimos 30 toneladas de peixe de 
cultivo, sendo 18 toneladas só de tilápia. As iniciativas do Governo de Goiás pelo “Agro é 
Social” foram fundamentais para o resultado. Para estruturar a cadeia no Nordeste goiano, 
foram entregues alevinos e tanques-rede, além de investimentos para instalação de 
frigorífico. Em paralelo, a Emater oferece assistência técnica aos produtores da região. A 
iniciativa resulta em aumento de produção para o município e geração de renda para 
dezenas de famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo da importância dos ecossistemas de nossa região, e preocupados com o futuro 
das próximas gerações, o Governo de Goiás, em parceria com a Hypera Pharma, assinou um 
protocolo de intenções que prevê a destinação de R$ 11 Milhões de reais ao Programa 
Juntos Pelo Araguaia. A ação tem como objetivo recuperar nascentes da Bacia do Rio 
Araguaia, impactada pelas atividades vinculadas à agricultura. Este projeto, que envolve os 
governos de Goiás e Mato Grosso, além de contar com apoio da iniciativa privada é a maior 
ação de recuperação ambiental do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E o tão sonhado asfalto, novinho e bem cuidado, agora é uma realidade para quem trafega 
pela GO-480, entre Rialma e Santa Isabel. As nossas máquinas estão no trecho, já 
recapeamos a pista até o distrito de Castrinópolis e a previsão é concluir ainda nesta 
semana o melhoramento de toda a via para proporcionar segurança e trafegabilidade aos 
motoristas. Depois de 15 dias, faremos a sinalização para deixar a rodovia em perfeitas 
condições para a população do Centro Goiano e do Vale do São Patrício. (Goinfra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


