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vergonha mundial

Na ONU, Jair Bolsonaro defende uso da
cloroquina para tratamento da Covid-19
O

presidente Jair Bolsonaro defendeu o
uso da cloroquina
para o tratamento da Covid-19. Na comunidade
cientifica, não há consenso
sobre o assunto.
A Organização Mundial
da Saúde diz que a cloroquina é um medicamento
promissor, mas alerta que
ainda não há evidências
científicas suficientes para
assegurar a eficácia e a segurança desse tratamento
contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde
liberou, na semana passada, o uso de cloroquina
e hidroxicloroquina, uma
versão menos tóxica, para
pacientes graves, hospitalizados, com acompanhamento médico. O Ministério Saúde publicou na
segunda-feira (6) um guia
com orientações, mas deixou claro que os estudos
ainda não são conclusivos.
O documento ressalta
que, por isso, os resultados devem ser interpretados com cautela. E
conclui: isso significa que
não temos certeza sobre
qualquer efeito da hidroxicloroquina para pacien-

tes com Covid-19.
O debate sobre o uso
da cloroquina fez o medicamento sumir das farmácias, prejudicando quem
precisa dele para tratar
outras doenças como a
malária e o Lúpus. Nesses
casos, a eficácia da cloroquina foi comprovada.
O Ministério da Saúde
está monitorando nove
ensaios clínicos que estão sendo feitos no Brasil
sobre medicamentos promissores no tratamento
à Covid-19, entre eles a
cloroquina e a hidroxicloroquina. Vários centros de
pesquisa no Brasil estão
envolvidos. O objetivo
do governo é avaliar a
eficiência e a segurança
desse tratamento.
Os primeiros resultados devem ficar prontos
no próximo dia 20. O risco
da cloroquina, segundo o
Ministério da Saúde, é que
ela pode provocar uma arritmia cardíaca fatal.
“O que que nos preocupa no curto prazo? É o
potencial de gerar arritmias cardíacas. Aqui eu
queria detalhar um pouco
isso para que fique claro

Alan Santos/PR

Na comunidade cientifica, não
há consenso sobre o assunto

No discurso, Bolsonaro também se posicionou contra restrições
adotadas por países às pessoas que se recusam a tomar a vacina

o potencial desse evento adverso. O coração é
uma bomba que depende
de uma ativação de um
sistema elétrico próprio.
Esse medicamento, tanto a cloroquina quanto a
hidroxicloroquina, pode
produzir um prolongamento de uma das fases,
dessa fase elétrica do coração, e propiciar e criar
um ambiente favorável
a uma arritmia, que pode
ser potencialmente fatal”, explicou Denizar

Vianna, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.
Mesmo com os estudos científicos ainda em
andamento, o ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse, na terça-feira
(7), que o médico pode receitar o remédio se achar
conveniente e se o paciente estiver de acordo.
“Nós já liberamos cloroquina e hidroxicloroquina
tanto para os pacientes
críticos, que são aqueles

que ficam dentro de CTIs,
já liberamos para qualquer
paciente que se interne no
hospital, que sejam aqueles que são os moderados.
Isso aí já é o medicamento,
já é dispensado, já é entregue, já tem protocolo, e nós
estamos analisando agora
nessas formas anteriores
aos leves, que é onde pode
haver ainda algum tipo de
senão”, esclareceu.
Na manhã desta quarta (8), Mandetta se reuniu com o presidente Jair
Bolsonaro no Palácio do
Planalto. Na entrevista coletiva à tarde, o ministro
chamou a atenção para o
risco dos efeitos colaterais
da cloroquina.
“Será que seria inteligente dar um remédio
para 85% das pessoas
que não precisam desse
remédio? E um remédio
que tem efeitos colaterais?
Será que vale a pena? Sem
saber se é coronavírus e
ainda assim colocando
esse medicamento. Vamos
dar para aqueles que têm
mais de 60 anos, mais de
70, mais de 80. Ora, esses
que são os que mais podem complicar. Que mais
vão para CTI. Também são
os mesmos que têm maior
parte já de problema cardíaco, de problema hepático”, questionou.

Até esta terça, o site do
CDC, o Centro de Controle
e Prevenção de Doenças
americano, trazia diversas
informações de estudos
sobre a hidroxicloroquina.
Ao fim, informava não haver ainda dados suficientes para orientar sobre o
uso clínico das substâncias no tratamento da Covid-19. Mas registrava até
as dosagens que vêm sendo utilizadas por médicos
nos Estados Unidos.
Nesta quarta, no entanto, a página não traz mais
nada disso. Com bem menos informações, explica
apenas que as substâncias
estão sendo submetidas a
testes clínicos e tratamento de vítimas da Covid-19,
e registra a autorização
emergencial de uso dos
remédios pelo governo
americano para adultos
com a doença.
Margareth
Dalcomo,
pesquisadora da Fiocruz,
diz que é preciso ter cuidado com esse tratamento.
“Até o momento, nós
não podemos dizer que
haja nenhuma informação científica metodologicamente defensável
que tenha mostrado resultados robustos com
uso desses medicamentos isolado ou associado
a outros”, explicou.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou hoje (21) que
o mundo nunca enfrentou
tantas ameaças, como destruição da paz, desconfiança ou alterações climáticas e pediu cooperação
entre os países presentes à abertura da assembleia geral da ONU.
Um dos pontos mais
altos para a diplomacia internacional, a assembleia
começou em Nova Iorque
com o discurso de Guterres, na presença de mais
de 100 chefes de Estado
e de Governo e representações diplomáticas
de todos os 193 Estados-membros da organização.
Segundo o secretário-

-geral da ONU, “o mundo
nunca esteve tão ameaçado”, com seis grandes
temas de divisão: assalto à
paz em todo o mundo, alterações climáticas, fosso
entre ricos e pobres, desigualdade de gênero, divisão tecnológica ou digital
e divisão geracional.
Grande parte dos problemas advém da decorrente
pandemia de covid-19, que
tem criado e exagerado
as desigualdades sociais e
econômicas no mundo, mas
o secretário-geral destacou
outra “doença contagiosa”:
a desconfiança em vários
níveis - sejam as teorias da
conspiração que entram em
contradição com a ciência,
a população sem confiança
nos seus governos ou ain-

Eduardo Munoz

António Guterres pede cooperação e diz
que mundo nunca enfrentou tanta ameaça

Secretário abriu assembleia geral com mais de 100 chefes de Estado

da a falta de cooperação
entre países em temas que
necessariamente dependem do multilateralismo.
Guterres
classificou
como “obscenidade” e grande “falha ética” global o fato
de as vacinas não serem
distribuídas de forma uni-

forme no mundo, devido à
“tragédia de falta de vontade política e egoísmo”.
“Em vez do caminho
da solidariedade, estamos
num caminho sem fim
para a destruição”, lamentou Guterres, que também
declarou que a “interde-

pendência tem de ser a
lógica do século 21”.
O chefe da ONU lembrou aos líderes que “as
promessas não valem nada
se as pessoas não virem
os resultados no seu dia
a dia” e, pelo contrário, se
depararem com violações
dos direitos humanos, corrupção ou um futuro sem
grandes oportunidades.
Os “impulsos mais obscuros da humanidade” surgem
com essa constante falta de
resultados para uma situação com mais esperança,
considerou Guterres.
A defesa da “supremacia
cultural, do domínio ideológico, da misoginia violenta
ou dos ataques aos mais
vulneráveis, incluindo refugiados e migrantes”.

O ex-primeiro-ministro
português destacou que a
paz e o respeito pelos direitos humanos estão faltando nos mais graves casos,
como o do Afeganistão, da
Etiópia, de Myanmar, do
Sahel, Iêmen, da Líbia, Síria
e ainda do Haiti, e muitos
outros locais onde “tantos
foram deixados para trás”.
Outra das grandes preocupações internacionais é a
divisão que se cria entre dois
grandes poderes, um tema
que, apesar de Guterres não
nomear, é recorrente nos
discursos dos últimos
anos -- Estados Unidos
e China podem criar um
problema “muito menos
previsível e muito mais perigoso do que a Guerra Fria”,
disse o secretário-geral.
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Caiado anuncia promoção de 3.130 praças
da PM, a maior na história da corporação

O

governador Ronaldo
Caiado
anunciou,
nesta terça-feira (21/09),
a promoção de 3.130
praças da Polícia Militar do Estado de Goiás
(PM-GO). A novidade foi
divulgada, por ele, em
redes sociais. O chefe do
Executivo estadual se
reuniu durante a manhã
com o secretário de Segurança Pública, Rodney
Miranda, e o comandante-geral da corporação,
Coronel Renato Brum dos
Santos, para assinar e autorizar as promoções.

Caiado lembrou que
esta é a maior promoção
já realizada na história
da PM-GO. “Nós estamos
com o número de 3.130
praças promovidos. Primeira vez que nós estamos preenchendo todas
as vagas”, destacou.
A promoção faz parte
dos compromissos firmados pela atual gestão do
Governo de Goiás, de viabilizar maior valorização
das forças de segurança.
“Esse é o reconhecimento ao trabalho, à competência e aos resultados
que vocês entregam à

Divulgação

Medida preenche todas vagas
disponíveis. “É o reconhecimento
ao trabalho, à competência e aos
resultados que vocês entregam à
população do Estado de Goiás”, afirma
governador. Previsão é de também
realizar, em breve, promoções para
Polícias Técnico-Científica e Penal

O governador Ronaldo Caiado, ao lado do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, e do
comandante-geral da PM-GO, coronel Renato Brum, anuncia a promoção dos policiais militares

população do Estado de
Goiás”, completou.
O governador havia
anunciado “o maior número de promoções e de
qualificação” dos policiais
goianos, já no final de julho deste ano. Na ocasião,
ele lembrou a necessidade de realizar novos

concursos para a Polícia
Militar e assegurou que
o Estado conseguirá promover um novo certame
após liberação por parte
do Tesouro Nacional. “Estamos trabalhando fortemente para esse objetivo.
Temos que pagar dívidas
acumuladas
anterior-

mente”, disse, à época.

próximos dias. A previsão,
de acordo com Caiado, é
de também realizar, em
breve, promoções para
as Polícias Técnico-Científica e Penal. “Fazemos
justiça àqueles que promovem a segurança pública em nosso Estado de
Goiás”, concluiu

Os promovidos

Integram o quadro
de praças da PM-GO os
soldados, cabos, 3º, 2º e
1º sargentos, além dos
subtenentes. A promoção
deve ser publicada no Diário Oficial do Estado nos

educação

Divulgação / Secom

2ª chamada do ProBem convoca 700 estudantes
Nesta etapa, alunos que estavam no
cadastro de reserva serão beneficiados
pelo Programa Universitário do Bem, que
disponibiliza mais de cinco mil vagas para
este semestre. Divulgação dos aprovados
é realizada por meio do site da OVG, e a
assinatura do Termo de Inclusão deve ser
feita, eletronicamente, até 30 de setembro
O Governo do Estado,
por meio da Organização
das Voluntárias de Goiás (OVG), anuncia, nesta
segunda-feira (20/9), a
segunda chamada para
700 estudantes em vulnerabilidade social que
estavam no cadastro de
reserva da última seleção
do Programa Universitário do Bem (ProBem).
A divulgação dos aprovados é realizada por meio
do site da OVG (ovg.org.br)
e contempla 600 alunos
de cursos gerais, 50 de cur-

sos de medicina e 50 de
odontologia. A assinatura
do Termo de Inclusão e a
confirmação da matrícula
pela Instituição de Ensino Superior (IES) deve ser
feita eletronicamente até
30 de setembro e o benefício englobará todo o
semestre 2021/2.
A ordem de convocação segue o Índice Multidimensional de Carência
das Famílias Ampliado
(IMCF-A). “A bolsa garante o acesso dos nossos
jovens ao ensino supe-

“Com esse chamamento, conseguimos levar esperança e impulsionar ainda mais o fortalecimento da educação
em Goiás”, diz Gracinha Caiado. “A bolsa garante acesso dos nossos jovens ao ensino superior”, afirma Caiado

rior”, afirma o governador Ronaldo Caiado.
De acordo com a presidente de honra da OVG e
coordenadora do Gabinete
de Políticas Sociais (GPS),

primeira-dama Gracinha
Caiado, a convocação dos
estudantes do cadastro de
reserva está prevista no
edital de seleção.
“Nosso objetivo é aju-

dar as famílias que mais
precisam com oportunidades para inclusão no
mercado de trabalho por
meio do ensino superior.
Com esse chamamento de

mais 700 alunos por meio
de segunda chamada, conseguimos levar esperança
e impulsionar ainda mais
o fortalecimento da educação em Goiás”, comenta.
A diretora-geral da Organização, Adryanna Melo
Caiado, lembra que os estudantes convocados nesta etapa devem ficar atentos às datas, para que não
percam o prazo. “Os alunos
que estavam no cadastro
de reserva e que foram
selecionados precisam assinar eletronicamente o
Termo de Inclusão no nosso site. Basta acessar a página da OVG, clicar no link
do ProBem e, na sequência,
em Central do Candidato,
que já deve estar com a
confirmação de matrícula
na faculdade informada à
equipe do programa”, reforça Adryanna.
As dúvidas sobre o ProBem podem ser esclarecidas pelo telefone (62)
3201-9351 ou pelo WhatsApp (62) 99641-6090.
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Em Edéia, Caiado inaugura asfalto
da GO-487 e entrega chromebooks
O

governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta terça-feira (21), a pavimentação de
21,79 quilômetros da GO487, em Edéia. O trecho
parte do entroncamento
com a GO-595 e vai até
o entroncamento com a
GO-320, e é responsável
pela ligação com a cidade
de Vicentinópolis. Durante o evento, também entregou 115 chromebooks
a alunos da 3ª série do
Ensino Médio.
A obra, executada pela
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
(Goinfra),
compreende
ainda uma ponte de 180
metros sobre o Rio dos
Bois, dois bueiros celulares
triplos e um bueiro celular
duplo. O investimento total
foi de R$ 55.630.450,03,
recurso oriundo de parceria entre o Governo de Goiás, a Usina Caçu de Açúcar
e Álcool e produtores rurais, por meio de crédito
outorgado de ICMS, concedido pelo Estado.

“É fundamental que o
Estado preserve o respeito
e a dignidade às pessoas
que aqui vivem. Este é o
momento de construir, de
mãos dadas, um objetivo
único, diante de tantas dificuldades que temos pela
frente”, afirmou o governador. “Trabalho para, ao final
do meu mandato, continuar morando em Goiás com
dignidade. Dizer que fiz a
aplicação correta daquilo
que foi gerado em forma
de imposto, e que investi
naquilo que é obrigação
de um governante”, completou Caiado.
A pavimentação da rodovia era uma reivindicação antiga da população e,
a partir de agora, trará um
grande reforço ao escoamento da produção do setor sucroalcooleiro do Sul
do Estado, que movimenta
a economia de municípios
como Vicentinópolis, Goiatuba, Edéia, Edealina, Pontalina, Moiporá e Joviânia,
além de promover mais
segurança a todos que

passam pela região.
“Só para Goiânia, a
rodovia vai encurtar 50
quilômetros. Temos ainda
nove municípios diretamente impactados”, declarou o presidente da Goinfra, Pedro Sales. “Imagine
durante as safras que virão,
encurtar 50 quilômetros
em cada viagem? Isso reduz o custo, fomenta a atividade, torna o produtor da
região mais competitivo e
permite o incremento das
atividades para a geração
de emprego e desenvolvimento da região”, reforçou.
Foram executados serviços de terraplanagem,
pavimentação asfáltica em
tratamento superficial duplo (TSD) e em concreto
usinado a quente (CBUQ),
de cinco centímetros, e
drenagem profunda e superficial. A rodovia agora
conta com pista de rolamento de 7 metros de
largura e acostamento de
2 metros em cada lado,
totalizando 11 metros,
além de sinalização hori-

Fotos: Júnior Gomes

Parceria entre Governo, empresa sucroalcooleira e
produtores rurais resulta em melhoria na infraestrutura
para escoamento da produção. Obra compreende,
ainda, ponte de 180 metros sobre Rio dos Bois

Governador Ronaldo Caiado durante inauguração de trecho com 21,79 km da GO-487

zontal e vertical.
O trecho da GO-487
entregue recebeu o nome
de Rodovia Marcelo Wirgues, em homenagem ao
ex-presidente da Usina
Caçu de Açúcar e Álcool,
falecido em março passado, aos 52 anos, vítima de
complicações da Covid-19.
O empresário foi fundamental na parceria firmada
entre o Governo de Goiás,
a empresa sucroalcooleira
e produtores da região.
“São homens como

Marcelo que temos que
reverenciar, aqueles que
se dedicam a enfrentar
todas as adversidades e,
com isso, construir o futuro do nosso Estado de
Goiás”, ressaltou o governador. Também sobre a
homenagem, Pedro Sales
reiterou que Goiás e o
Brasil precisam de mais
pessoas como Marcelo
Wirgues. “Um produtor
sério, bem intencionado,
entusiasmado com o trabalho. Nos setores públi-

co e privado, precisamos
de pessoas que tenham
esse propósito para virarmos páginas tristes da
nossa história”, disse.
Emocionada, a esposa de Marcelo, Marison
Wirgues, agradeceu o
reconhecimento. “É muita emoção ter o nome
dele aqui. Tudo que ele
desejava para o Estado,
ele fez acontecer. Que
fique cravejado que nós
devemos fazer tudo com
excelência”, afirmou.

Programa de notebooks gratuitos visa
estudantes da 3ª série do Ensino Médio
Ao entregar os Chromebooks, Caiado ressaltou
que o Estado investe
pesado na educação e
que faz isso cumprindo
a aplicação correta daquilo que foi gerado em
imposto. Disse que as
destinações para o setor
já somam mais de R$ 1,7
bilhão. “Peço aos professores que mostrem
aos estudantes que não
percam tempo no WhatsApp, mas que fiquem no
Chromebook, na leitura,
que se encham de cultura e capacidade para
amanhã serem aprovados em faculdades e
serem profissionais ou
técnicos na área que escolherem”, afirmou.

Presenças

Também participaram
do evento os deputados
federais Delegado Waldir
Soares e Flávia Morais;
os assessores especiais
da governadoria Lyvio
Luciano e Luis Rates; a
primeira-dama de Edéia,
Lilian Cibele; o presidente
da Câmara do Município,
Diogo Soares; o ex-prefeito de Edéia, Oscar Ferro;
a coordenadora regional
da Educação de Palmeiras
de Goiás, Sandra Luz de
Freitas; os prefeitos Dione
Araújo (Itumbiara) Silvada
Fernandes (Bom Jesus de
Goiás), Carlos Henrique
Rodrigues (Mairipotaba),
José Cândido do Nascimento (Santo Antônio da

Barra), José Alves Vieira
(Goiatuba), Renis Gonçalves (Joviânia) e Neilton
Ferreira (Vicentinópolis); e
os vice-prefeitos Carvalho
Ariovaldo (Vicentinópolis)
e Fernando Alves (Edealina); o ex-prefeito de Vicentinópolis, Zé do Neca;
o presidente do Sindicato
Rural, Diego Souza; os diretores Alexandre Soncini (Usina Caçu) e Sérgio Murillo (Construtora
Perfil); e os comandantes coronel Ronny Alves
de Souza (8º CRPM),
coronel Henrikson de
Souza Lima (6º CRPM) e
Capitão Fabiano Wilson
Freitas (5ª Companhia Independente Bombeiro Militar
de Palmeiras de Goiás).

“É fundamental que o Estado preserve o respeito e a dignidade às pessoas que aqui vivem”, diz Caiado
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Autores independentes se desdobram
para driblar crise e manter produção

A

pesar da crise econômica e da falta
de apoio editorial
e logístico, escritores independentes perseveram
vencendo um leão a cada
dia para publicar seus livros, nem que para isso
seja preciso tirar dinheiro
do próprio bolso. Os desafios são imensos, segundo
dimensiona o autor André Garcia, de Cabo Frio
(RJ), que acaba de lançar
seu primeiro livro, Liber
IMP. Depois de um ano e
meio trabalhando sozinho
escrevendo, revisando e
diagramando o livro, ele
agora se desdobra para fazer seu trabalho chegar ao
leitor, uma realidade vivida
por milhares de autores independentes no dia a dia
da cena cultural no Brasil.
“Em tempos de crise,
mais que nunca é um trabalho (e um custo) que ou

o próprio autor arca ou o
livro simplesmente não
será publicado. Publicar o
Liber IMP era minha prioridade, então decidi encarar
tudo isso sozinho, sem esperar por alguma improvável ajuda”, diz André Garcia.
Com exceção dos ‘medalhões’, como são chamados
os escritores já consagrados, autores independentes geralmente têm de
comprar uma tiragem do
livro. “É exatamente o meu
caso”, pontua André. Ele
garante que investiu economias de anos a fio para
arcar com os custos de
produção e impressão da
obra. Lançado em julho
deste ano, Liber IMP reúne 90 contos cômicos pelos quais o autor revisita
cenas do seu dia a dia antes e durante a pandemia
de Covid. “É um livro em
constante transformação

Marcos Homem

Para fazer suas obras chegarem ao
leitor, escritores adquirem tiragens
inteiras, ajudando a promover os
livros; autor do RJ fez até curso para
diagramar seu livro por conta própria

“Publicar o Liber IMP era minha prioridade, então decidi encarar tudo isso sozinho”, diz André Garcia

para um mundo em constante transformação”, explica o escritor.
No trabalho quase
sempre solo dos escritores independentes, alguns
acabam descobrindo outros talentos e habilidades
além da literatura. André
Garcia, por exemplo, teve
de aprender a diagramar.
Ele assina sozinho o projeto gráfico do livro e divide
os créditos da capa com
o jornalista e também escritor Israel Dideoli. Agora,
com a primeira tiragem já
impressa, o autor se depa-

rou com o desafio de divulgar a obra na internet.
Por isso, começou a estudar marketing digital para
aprender a promover o livro nas redes sociais. “Mas
acabei percebendo que era
uma área onde eu poderia
trabalhar com meus talentos. Assim eu ganharia dos
dois lados: aprendendo
marketing com as empresas para aplicar no meu
livro e sendo pago para
escrever”, conta André.
O romancista russo Máximo Gorky (1868-1936)
dizia que “a tarefa da lite-

ratura é ajudar o homem
a compreender-se a ele
mesmo”. A afirmação parece sintetizar bem a experiência de quem publica um
livro por conta própria no
Brasil. Funcionário público, André Garcia entendeu
com a autopublicação que
a literatura pode levá-lo
para além do balcão da
repartição onde trabalhava até se licenciar, há alguns meses. “Também estou começando um blog
pra compartilhar minha
experiência e dar dicas
a quem quer começar a

escrever”, projeta o autor
independente.

Amor à “arte
não comercial”
Para o também escritor
independente Frederico
Tavares, a perseverança
na autopublicação se dá,
entre outras razões, pela
convicção da importância
do que ele chama de “arte
não comercial”. Ele compartilha essa consciência
com outros autores. Depois
de publicar seu primeiro
fanzine, Tapete Persa, em
2017, Frederico criou no
ano seguinte o próprio
selo, Subverso, e o mantém
para ajudar outros escritores a publicar seus zines e
organizar eventos voltados
à arte alternativa.
“Sempre gostei de escrever, mesmo sem ter
a intenção de publicar”,
compartilha
Frederico,
também de Cabo Frio. Ele
afirma que ama a “arte
não comercial” e, por isso,
permanece na jornada das
produções independentes.
Seu trabalho mais recente
é o livro Um Ruído Quase
Imperceptível, publicado
em outubro de 2020.

Entidades beneficiadas

O Projeto Levando Amor,
em Aparecida de Goiânia,
recebeu na manhã desta
terça-feira, 21, alimentos
arrecadados durante a segunda edição da Corrida
Solidária, realizada pela
Assembleia Legislativa
de Goiás. Os 1.534 quilos de doações vão beneficiar às 150 crianças
de até 14 anos, atendidas pelo projeto social.
A entrega foi feita por
Kamila Vieira, esposa do
presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira (PSB),
que atua à frente da Ação
Social do Poder Legislativo de Goiás. Ela ressaltou
a importância da chegada
dos alimentos ao Levando
Amor. “É muito importan-

te, porque esses alimentos vão atender às crianças e a muitas famílias da
comunidade que passam
por momento de vulnerabilidade”, disse.
Kamila conheceu o
projeto ao ser procurada
pela criadora da iniciativa,
Francisca Barbosa. Hoje,
Kamila também faz parte
do projeto Adote o Lanche, que é voltado a beneficiar as crianças atendidas pelo projeto social.
A gerente do Mesa Brasil, Nayara Cintra, ressaltou
a importância da ação do
Legislativo estadual quanto à campanha de arrecadação de alimentos. “Sempre estamos em busca de
parcerias como essas, im-

Sérgio Rochar

Alego entrega 1,5 mil quilos de alimentos
da Corrida Solidária para Projeto Levando

Além do Levando Amor, foram beneficiadas pela arrecadação da segunda
edição do Corrida Solidária, Associação dos Deficientes Físicos de Goiás
(Adfego), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Goiânia), Abrigo
de Idosos São Vicente de Paulo e Solar Colombino Augusto de Bastos

portantes para conseguir
alimentos e repassar a
instituições que atendem
famílias em condições de
vulnerabilidade”, explica.

Francisca realçou a importância da doação para o
atendimento das crianças,
e explicou como começou
o projeto, em 2007, em um

terreno próximo ao Complexo Prisional de Aparecida de
Goiânia, região Metropolitana da Capital. À época,
precisava de alguém que
cuidasse de quatro dos
seus dez filhos para que
pudesse trabalhar.
Diante da dificuldade
de encontrar alguém responsável o suficiente para
ficar com as crianças, decidiu conversar com outras
mães na mesma situação.
Daí que surgiu o Projeto
Levando Amor. Começou
com 20 crianças e em menos de um mês, já eram
50. “Ficamos pequenos,
fomos para as redes sociais em busca de auxílio
e conseguimos construir
essa maravilha que temos

hoje”, contou, apontando
para as salas de aula com
estrutura em alvenaria e
paredes coloridas com
motivos alegre e infantil.

Estrutura
improvisada
No início, as crianças
ficavam sob lonas improvisadas e telhas de zinco,
com paletes. Após a ajuda
das redes sociais, a entidade contou, inclusive,
com a doação de uma live
do cantor Gusttavo Lima,
que contribuiu com R$
199 mil. O recurso foi investido na construção de
23 casas, 178 cirurgias de
laqueadura e a aquisição
de 2.122 cestas básicas.
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MEC lança programa para incentivar
participação de famílias em escolas
Luis Fortes/MEC

Objetivo é
melhorar
rendimento
dos estudantes

O

Ministério da Educação (MEC) lançou nesta terça-feira (21) o Programa
Educação e Família, que
tem o objetivo de promover o engajamento das
famílias na vida escolar
dos filhos por meio de
uma interação mais permanente com as escolas.
Este ano, segundo a
pasta, o programa atenderá 5.755 escolas da
educação básica, que deverão criar e colocar em
prática estratégias para
ampliar e qualificar a participação das famílias.
Em 2022, serão contempladas mais 17 mil escolas. O total de recursos
distribuídos em 2021
será de R$ 16 milhões.
“Nós ainda acreditamos que, de fato, a escola ensina, mas a família
educa”, disse o ministro
da Educação, Milton Ribeiro, durante evento de

“Nós ainda acreditamos que, de fato, a escola ensina, mas a família educa”, disse o ministro da Educação, Milton Ribeiro

lançamento da iniciativa,
ocorrido em Brasília e
transmitido pelas redes
sociais da pasta.
Para o secretário de
Educação Básica do
MEC, Mauro Rabelo, para
a concretização do pro-

grama, é fundamental
que as escolas criem
mecanismos para atrair
as famílias, gerem coletivamente ideias e soluções, “materializando-as
em um plano de ação
que contemple metas,

prazos e custos das atividades que serão realizadas, tais como oficinas,
visitas guiadas, cursos,
palestras, atividades voluntárias, entre outros”.
Segundo o governo,
o Programa Educação e

Família concentra-se em
quatro ações estratégicas.
A primeira é o repasse de
recursos financeiros por
meio do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE) para as unidades
educacionais seleciona-

das. A segunda estratégia
é o processo de formação
continuada,
ofertadas
principalmente em ambiente virtual, para professores, pais e alunos.
O terceiro foco é no
fortalecimento e ampliação do conselho escolar,
com destaque para maior
participação da família
no colegiado. A quarta
ação estratégica envolve
a disseminação do uso do
aplicativo Clique Escola,
que já tem mais de 200
mil downloads e permite
acesso de qualquer cidadão a informações financeiras e de programas das
escolas. Por meio da plataforma, as famílias poderão fiscalizar os recursos recebidos e colaborar
com a gestão das escolas.
Presidente à cerimônia
de lançamento do programa, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, elogiou o projeto
ao lembrar que escola e
família devem caminhar
juntas, já que “uma precisa da outra”. “A escola
pode ser sim um lugar
de proteção, um lugar de
fortalecimento de vínculos familiares”, disse.

saúde

Como membro
efetivo será possível
maior troca de
informações
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta
terça-feira (21) que foi
aceita no Programa Internacional de Racionalização de Inspeções de

Boas Práticas de Fabricação (BPF) de Insumos
Farmacêuticos
Ativos
(IFAs). Com isso, o Brasil
passa a integrar um grupo formado por diversos
países que atuam de
forma articulada para a
realização de inspeções
e o compartilhamento
de informações.
A comunicação oficial
da conclusão do processo de adesão da Anvisa
ao API Cluster (nome do

programa) foi feita pela
Agência Europeia de
Medicamentos (European Medicines Agency –
EMA), na sexta-feira (17).
Segundo a agência
reguladora, o reconhecimento como participante ativa fortalece a
cooperação já existente
entre as agências, contribuindo para o aprimoramento e a racionalização internacional
das inspeções de boas

práticas de fabricação
de insumos farmacêuticos ativos.
Como membro efetivo do API Cluster, será
possível maior troca
de informação entre
os órgãos reguladores,
com consequente melhora na capacidade de
inspeção dos participantes, permitindo que
mais locais sejam monitorados e reduzindo
a duplicidade de ações.
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Anvisa é aceita em programa internacional de inspeções

Brasil passa a integrar um grupo formado por diversos países
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educação ambiental

Iniciativa, coordenada pela
Secretaria de Estado da Educação,
em ação conjunta com Pasta do
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, bem como diversos
segmentos parceiros, visa
potencializar atenção ao bioma.
Parque Ambiental Leolídio di Ramos
Caiado, em Goiânia, é um dos locais
escolhidos para recomposição da
flora. 40 estudantes escolhidos
em concurso de redação passam a
atuar como embaixadores da causa
ambiental, em Goiás

O

governador Ronaldo
Caiado participou,
nesta
terça-feira
(21/09), do lançamento do
Movimento Goiás pelo Cerrado, projeto voltado para a
proteção do bioma, em Goiás. O evento, que também
marcou as comemorações
pelo Dia da Árvore, foi realizado no Parque Leolídio
di Ramos Caiado, em Goiânia. No local, acompanhado
por alunos, ele plantou um
ipê, o que simboliza a distribuição imediata de 15 mil
mudas em todo o Estado.
A ação ocorre sob coordenação da Secretaria de Estado da Educação (Seduc),
em parceria com a Pasta do
Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável.
O Movimento Goiás
pelo Cerrado nomeou
ainda os 40 estudantes
selecionados para ocupar
a função de Embaixador
do Cerrado. O grupo foi
escolhido em concurso de
redação e passa a integrar
ações da Seduc para proteção do bioma. Durante a
solenidade, os três primeiros colocados no concurso,
alunos e professores, foram premiados com notebooks. As redações foram
escritas com base no tema
“Consumo consciente de
recursos hídricos e energéticos no Cerrado”.
“Em cada lugar do Estado de Goiás, nossas crianças

Fotos: Wesley Costa

No Dia da Árvore, Caiado planta ipê e
lança Movimento Goiás pelo Cerrado

40 estudantes escolhidos em concurso de redação passam a atuar como embaixadores da causa ambiental, em Goiás. Ao lado de professores,
três primeiros colocados são premiados com notebooks. “Nossas crianças estão reflorestando cabeceiras de rios e de nascentes”, enaltece Caiado

estão reflorestando cabeceiras de rios e nascentes”,
destacou Caiado. Para ele,
os estudantes que recebem
a incumbência de embaixadores do Cerrado têm papel
multiplicador. “Vocês são
líderes, são referência em
suas escolas”, pontuou. Ele
destacou a função de semear condutas de preservação
e recuperação ambiental.
“Aquilo que vocês transmitem a todas as pessoas na
escola, e também na comunidade em que vivem, é
uma referência”, avaliou.
Para a titular da Seduc,
Fátima Gavioli, a educação
é a base para construir a
consciência de preservação dos recursos naturais

para as próximas gerações.
“Se quero viver em um
Goiás melhor, em um Brasil melhor, o segredo está
em investir nesses meninos aqui”, defendeu. Para
ela, os 40 embaixadores
já trazem consigo a consciência ambiental, característica estimulada dentro
da proposta educacional
do Estado. “Tudo o que vocês quiserem plantar tem
que estar dentro da educação”, acrescentou.
A secretária de estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Andréa Vulcanis, expressou
alegria pelo momento que
contribui para o que ela
classificou como uma “cons-

trução diária em busca da
preservação e sustentabilidade”. Segundo avalia, “cada
vez que a gente planta uma
árvore, coloca ali um depósito de confiança em um
processo que nos leva a um
patamar equilibrado”.
O governador Ronaldo
Caiado assinou, em conjunto com os estudantes,
documento que formaliza o compromisso de colaborar com projetos de
educação ambiental nas
respectivas unidades escolares e também junto à comunidade nos municípios.
Cada aluno recebeu uma
medalha representativa da
função assumida.
Em nome dos embai-

xadores, a estudante Isis
de Brito Fernandes, da cidade de Goiás, defendeu
o momento como um dia
“histórico para a proteção
do Cerrado”. “Nosso compromisso é direcionar esforços
para que a sociedade assuma uma ação cidadã na
perspectiva de valorizar o
Cerrado”, sintetizou. A aluna
ficou em primeiro lugar no
concurso de redação.
Goiás pelo Cerrado
A iniciativa congrega diversas instituições parceiras,
entre elas Saneago, Semad,
Assembleia Legislativa de
Goiás, Sociedade Ambientalista Brasileira no Cerrado e
Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

Plantio de mudas no Parque
Leolídio di Ramos Caiado

O governador Ronaldo Caiado planta ipê durante lançamento do Movimento Goiás pelo Cerrado, nesta
terça-feira (21/09), Dia da Árvore: ação distribui, de imediato, 15 mil mudas em áreas de nascentes e
parques e seleciona 40 estudantes como embaixadores para proteção do bioma no Estado

Na capital, recebeu aproximadamente 100 mudas.
O governador integrou a
proposta de plantio e defendeu o cuidado integral
com as árvores. “É como
uma criança, temos que
cuidar para ela ter robustez, para crescer com toda
a segurança e, ao mesmo
tempo, ter vida para amanhã dar mais sombra e
mais condições do terreno
oferecer água” destacou.
Caiado fez menção ao
primo, Leolídio, que dá
nome ao parque ambien-

tal. “Era um apaixonado
pelo Araguaia e tinha, desde aquela época, a consciência da necessidade de
preservarmos nascentes,
mananciais, rios, flora e
fauna”, destacou.
Estiveram presentes à
solenidade o representante do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e presidente da Companhia de
Urbanização do Município de Goiânia (Comurg),
Alex Gama; a esposa do
deputado estadual Jeferson Rodrigues, Marisa

Alves; a vice-reitora da
Universidade Federal de
Goiás (UFG), Sandramara
Matias Chaves; a superintendente de Modalidades
e Temáticas Especiais da
Seduc, Núbia Rejane; a
governadora do Rotary Internacional Distrito
4530, Sandra Gonçalves
Dias; o comandante do
9º Batalhão da Polícia
Militar, tenente-Coronel
Daniel Vinícius Toledo;
coordenadores regionais
de Educação, gestores,
professores e estudantes.
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Luciano Medeiros

Tendências do
mercado contábil

rafael vilela

Sucena Hummel gestora do Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis de Goiás (Sescon-GO), vicepresidente de ética e disciplina do Conselho Regional
de Contabilidade de Goiás (CRGGO) e contadora,
juntamente com Edson Cândido presidente do
Sescon-GO, recebem o conselheiro da Omie, Roberto
Dias Duarte para uma live nesta quarta-feira (22/09),
às 14h, no canal do YouTube do Sescon-GO. No
encontro virtual eles vão discutir sobre ‘Tendências
do Mercado Contábil’. O link está disponível na bio do
instagram da entidade (@sescongoias).

FLIPIRI

A Studio Luz realiza um evento intimista na próxima
quinta-feira, 23 de setembro, quinta-feira, a partir das 17
horas, para marcar o novo reposicionamento da marca.
Na ocasião, Maria Flávia Portes, responsável pela marca
Flos no Brasil, estará presente para um bate-papo
interativo com 15 arquitetos convidados. “Este é um
novo tempo, um novo olhar da Studio Luz e, para coroar
esse momento, contamos com a presença da Maria
Flávia, um presente para o mercado”, conta Rejane.
O evento será um momento charmoso, para ouvir
informação relevante, boa música ao som de Tom do
Sax e comidinhas assinadas pelo chef Fernando Hanna.

4

Oportunidade

Com o objetivo de ampliar a diversidade racial em
seu quadro de colaboradores, a Yduqs, uma das
maiores organizações do setor de Educação do
Brasil, abre inscrições para o Programa Trainee 2022,
exclusivamente para candidatos autodeclarados
pretos e pardos. Serão ofertadas vagas para diversas
áreas de formação, destinadas a concluintes ou recémformados - entre dezembro de 2017 e dezembro
de 2021 - de qualquer região do Brasil. Até o dia 30
de setembro, os interessados poderão fazer seus
cadastros na plataforma da Empodera, consultoria
especializada em desenvolvimento de programas
de diversidade e inclusão, pelo link: https://jovens.
comunidadeempodera.com.br/edital/336

3

Gran Life realiza - O diretor da ABL Prime Calil
Musse (foto), na companhia de Arthur Farah da
Trinus e Flávio Aleixo da Atmo, recebem nesta
quinta-feira, 23 de setembro, convidados para a
inauguração do novo stand de vendas do Gran
Life. O complexo que está situado na Avenida
Pinheiro Chagas, em Anápolis.

Live - A psicóloga
Dr. Marcia Almeida
e a educadora
financeira
Viviane Almeida
fizeram um live
Masterclass
ontem dia 20
de setembro
e foi sucesso
garantido. Elas
são conhecidas
como as Irmãs das
finanças.

Divulgação

2

Divulgação

Studio Luz

Miss Goiás - O concurso Miss Goiás Universo 2021, que conta com nova direção: Raffael Rodrigues assumiu a
franquia que enviará a candidata Goiana para disputar o Miss Brasil e consequente o Miss Universo. Disputam a
coroa de mais bela goiana, Arielly Reis ( Miss Abadiânia ), Camilla Mariana ( Miss Anápolis ), Elisandra Nunes (Miss
Caldas Novas ) e Lara Borges ( Miss Goiânia ). O evento contará também com a presença de Marthina Brandt ( Miss
Brasil 2015 e atual diretora do Miss Universo Brasil). A grande final é no dia 23 e vai ao ar o resultado ao vivo as 20:30.
Divulgação

Como um sopro de esperança diante da pandemia
que assola a sociedade, a 11ª FLIPIRI – Festa Literária
de Pirenópolis será realizada em formato híbrido, com
ações presenciais e virtuais, nos dias 23, 24 e 25 de
setembro. Com o objetivo de propor a superação do
difícil momento que a humanidade atravessa por causa
da pandemia, traz como lema “E o mundo não acabou”.
Serão mais de 80 atividades gratuitas, dentre
lançamentos de livros, oficinas, debates, conversas,
saraus e apresentações musicais e teatrais, que
reafirmam o vigor e a necessidade da arte para os
novos tempos. A FLIPIRI é uma realização da da
Prefeitura de Pirenópolis, por meio de sua Secretaria
de Educação, em parceria com o Instituto Casa de
Autores. O SESC assina a correalização.

Parceria - A empresária Ivana Manzi e a arquiteta
Daniela Xavier estiveram na casa da Enec Engenharia,
na T 33 do Setor Bueno em Goiânia, onde está sendo
preparada a Mostra Kzulo 2021, para acertar detalhes
do ambiente de Daniela que terá algumas marcas
representadas por Ivana.

classificados
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imóveis

negócios

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

STRADA CS 1.4 PRATA 2010 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS 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

Crédito

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(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

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

para

Semi

Novo 19.019,60 R$. Entrada
: 499,58 + Parcelas de 309,38
Mensais. Ligue e agende
a sua visita ou faça uma
simulação sem compromisso
pelo WhatsApp. Mais Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de
Vendas: Ana Paula Pimentel.

Sistema de Consórcio Ônix 2015 - Entrada + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

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

Vendas: Valéria Rocha.

de

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

publicidade
legal

CRÉDITO

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.
Credito para motos
CG 160 Titan Ex 11.188,00
R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11 mensais. Não
perca mais tempo e adquira
sua moto através do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062
) 985509156. Consultora de
vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590

10

esporte

quarta-feira, 22 de SETEMBRO DE 2021

VOLTA DA TORCIDA

No reencontro com o público na Série B,
o Vila Nova empata com o Confiança
Douglas Monteiro / Vila Nova F.C.

Vila criou as
melhores
chances, foi
melhor o tempo
todo, mas por
um detalhe não
ficou com os três
pontos no OBA
com torcida

N

a volta da torcida à
sua casa, o OBA, o
Vila Nova recebeu o
Confiança pela 25ª rodada
na noite desta terça-feira
e empatou por 0 a 0. O Tigrão foi melhor na partida
o tempo, mas por pouco
não conseguiu furar o bloqueio do adversário, que
chegou em Goiânia para
um jogo reativo.
Próxima rodada, a parada é na capital, mas fora
de casa. Em clássico, o
colorado enfrenta o Goiás
na Serrinha, às 19h, nesta
sexta-feira (24). Para este
jogo, o Vila não conta
com o lateral-esquerdo
Bruno Collaço, que saiu
contundido e com o terceiro cartão amarelo.

O jogo foi realizado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, e marcou o retorno da torcida aos jogos profissionais do Vila Nova

Logo, está suspenso.

O jogo

Na volta da torcida,
o time do Vila Nova em
campo entrou no clima
e começou a partida em
cima do Confiança.
Aos 8 minutos e aos 45,
início e fim do primeiro

tempo, duas jogadas muito
parecidas. Depois de cruzamento na área de Arthur,
Donato cabeceou com
muito perigo, com a bola
passando muito perto do
gol de Rafael Santos em
ambas as oportunidades.
Em outro lance de perigo na etapa inicial, Ar-

thur Rezende cobrou falta
rasteira muito bem. A bola
passou muito perto da trave esquerda do Dragão.
No segundo tempo,
logo no início, o Tigrão
teve duas grandes chances seguidas. Na primeira,
Kelvin cruzou da direita, a
bola passou pela defesa e

sobrou para Rafael Donato.
O zagueiro chutou e, no reflexo, o goleiro adversário
salvou. Na sequência da
jogada, Alesson foi lançado dentro da área e chutou
de canhota, no travessão.
Já na reta final, o colorado foi com tudo em
busca do gol da vitória.

João Pedro lançou Alan
Grafite muito bem e, na
hora de colocar para dentro, a zaga chegou tirando. Mesmo assim, a bola
passou próxima à meta de
Rafael. No finzinho, Pedro
Júnior ainda recebeu na
área, girou muito bem e
chutou por cima do gol.

