
cidades | 6 cidades | 6 governo | 8

política | 5

goiânia lazer flipiri

fase virtUosa do governo

eleiÇÕes 2022

Estudantes surdos recebem atendimento 
de professores intérpretes de Libras

Mutirama recebe primeira  corrida 
de rua desde a pandemia

Criação de Circuito 
Literário é discutida

educação retorno cultura

retoMada daS cIrurGIaS eletIVaS 

cHaPa QuaSe Pronta 

fUtebol

Eliminatórios: 
Brasil x Uruguai 
poderá ter público na 
Arena da Amazônia

esporte | 12
www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 1.091
terça-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2021

Lu
ca

s F
ig

ue
ire

do
/C

BF

Seleção
braSIleIra

política  | 3

www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

Di
vu

lg
aç

ão

Hospital estadual da região noroeste de Goiânia ganha ampliação e volta a funcionar como antes da pandemia

O governador Ronaldo Caiado vai disputar a reeleição no ano que vem levando o presidente estadual Daniel Vilela na 
vice e tendo como alternativas para o Senado o ex-ministro Henrique Meirelles e o deputado federal João Campos 

Fo
to

s: 
 D

iv
ul

ga
çã

o



2 política TERÇA-fEiRA, 28 de SeTeMBRO de 2021

n  O ex-senador e hoje advo-
gado militante demóstenes 
Torres foi recebido com honras 
no Tribunal de Justiça, para a 
entronização de um quadro de 
Siron Franco que ele doou do 
seu acervo pessoal. 

n  Sem alarde, o presiden-
te Jair Bolsonaro agendou 
nova visita a Goiás: estará 
em Anápolis nesta quinta, 
30, para a assinatura do 
contrato de concessão à 
iniciativa privada das BRs 
153, 080 e 414.

n  O vice-governador Lin-
coln Tejota analisou todas 
as alternativas possíveis e 
impossíveis, mas concluiu 
que é melhor para o seu 
futuro engolir calado a sua 
substituição pelo emede-
bista daniel Vilela.

n  Lembram-se de Gilvan 
Máximo, que foi secretário 
do então governador Mar-
coni Perillo para o Entorno 
de Brasília. Ele foi nomeado 
pelo governador Ibaneis 
Rocha para a Secretaria de 
Tecnologia do DF.

n  O prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha trans-
formou-se no alvo ideal para 
todo os tipos de malandros e 
picaretas que proliferam na 
política estadual. ele parece 
ser presa fácil para gente as-
sim.

n  Anúncios do governo de 
São Paulo estão infestando 
as redes de televisão em 
Goiás. É João Dória fazendo 
campanha para presidente 
da República com o precio-
so dinheiro do contribuinte.

n  Outro que adotou a mes-
ma estratégia é Gustavo 
Mendanha. A prefeitura de 
Aparecida gasta pesado com 
vídeos promocionais de um 
minuto nas TVs, em especial 
na Televisão Anhanguera. 

n  Um banner em preto e 
branco decora uma pare-
de do diretório estadual do 
MDB com as imagens de Iris 
Rezende e Maguito Vilela. 
Só que a de Maguito é muito 
maior e ocupa mais espaço.

n  Com 27 secretarias na pre-
feitura de Aparecida, Gusta-
vo Mendanha só tem uma 
mulher nomeada – aliás, 
a própria, ou seja, Mayara 
Mendanha, que é secretária 
de Assistência Social. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

O lançamento inesperado da chapa governador Ronaldo Caiado 
para mais um mandato e presidente estadual do MDB Daniel Vi-
lela na vaga de vice, mais que uma surpresa, foi uma manobra 
que acabou calafetando todas as arestas e brechas possíveis de 
se abrir na base liderada pelo DEM quanto as eleições do ano que 
vem. Foi a segunda mexida no tabuleiro que Caiado fez, a primeira 
o convite, também surpreendente, para que o MDB integrasse a 
sua coligação no ano que vem e integrasse a chapa, e a segunda 
essa agora, ou seja, a confirmação antecipada do filho e herdei-
ro de Maguito Vilela como candidato a vice-governador. Não há 
no horizonte político nenhuma possibilidade de enfrentamento 
a esse cenário, nem dentro nem fora do conjunto de forças que 
sustentam Caiado. Reclamações pontuais como a do prefeito Adib 
Elias, de Catalão, ou do atual vice, Lincoln Tejota, ou mesmo do 
presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, parecem não ter resis-
tência para resistir a uma boa rodada de conversações a ser aberta 
oportunamente pelo governador, sendo que, no caso de Tejota, 
isso já aconteceu – ele e o pai, o conselheiro do TCE Sebastião Te-
jota, foram comunicados previamente de que Daniel Vilela estava 
escolhido para ser o próximo candidato a vice ao lado de Caiado.

MENDaNHa NÃo poDE MaiS coNtiNUaR NEGaNDo pRoXiMiDaDE coM MaRcoNi
O prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha evitou, até agora, aparecer em fotos ao lado do ex-governador Marconi Perillo, apesar da força do noticiário sobre a sua proxi-
midade com o tucano-mor de Goiás – esse, por sua vez, dando repetidas declarações públicos elogio Mendanha e colocando o PSdB à disposição para a aventura eleitoral 
do “menino de Aparecida“ em 2022. Mas a máscara está próxima de cair. O prefeito aparecidense não tem quase ninguém ao seu lado na cruzada que resolveu 
lançar contra a reeleição do governador Ronaldo Caiado e será obrigado, nas próximas semanas, a assumir Marconi, que pelo menos tem cacife como alguém 
que mandou em Goiás por praticamente 20 anos e foi o autor de façanhas como a derrota que impôs a Iris Rezende em 1998, contra todos os prognósticos. Uma 
aliança entre Mendanha e o ex-governador pode vir a se transformar em questão de sobrevivência para ambos e a única saída para se opor à reeleição de Caiado.

ElEiÇÕES DE 2022 VÊM aí E JÁ É HoRa DE coMEÇaR a pENSaR EM pRopoStaS
Vêm aí as eleições para o governo do estado em 2022. em breve, será a hora de começar a falar em propostas, quesito em que o governador Ronaldo Caiado 
sairá na frente – mesmo porque é o único candidato definido até agora. Tudo o mais são especulações. Sabe-se que a esquerda lançará um candidato, mas o seu 
propósito é o mais pobre possível: de alguma forma ajudar a eleger Lula para a presidência da República, ficando todo o restante em segundo plano. São 
possíveis mais dois candidatos, um carregando o fardo do legado do PSdB, que pode muito bem ser o prefeito Gustavo Mendanha, mesmo em outro 
partido e, obviamente se tiver coragem para renunciar ao mandato em Aparecida, e outro saído da extrema direita, a depender do posicionamento parti-
dário de luminares bolsonaristas como o deputado federal Major Vítor Hugo ou o perseguidor de enfermeiras Gustavo Gayer, esse se não se candidatar a 
deputado estadual ou federal. Caiado é, em si mesmo, o seu plano de governo, como acontece com quem vai à reeleição em cargos executivos. Os demais 
terão que se virar atrás de ideias para minimamente atrair o interesse do eleitor e mostrar alguma viabilidade em matéria de conceitos. Parece difícil. 

o popUlaR FEZ 10 ENtREViStaS DE pÁGiNa iNtEiRa coM MENDaNHa EM 60 DiaS
em pouco mais de 60 dias, o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha deu 10 entrevistas de página inteira ao jornal O Popular. em nenhuma, mereceu perguntas jorna-
listicamente consistentes, que o obrigassem a explicar suas posições e a esclarecer pontos da sua gestão em Aparecida – uma vez que, se é cogitado pelo jornal da família 
Câmara como candidato a governador, deveria passar pelo escrutínio de explicar o que já fez e faz como administrador. Nada disso. Sabiam, leitoras e leitores, 
que em menos de três anos Mendanha doou R$ 10,5 milhões para um time de futebol profissional, a Associação Atlética Aparecidense, inclusive a metade disso 
quando a pandemia estava a todo galope no país? Imagine se o governador Ronaldo Caiado entregasse uma percentagem ínfima disso, digamos R$ 100 mil reais, 
ao Goiás esporte Clube ou ao Vila Nova Futebol Clube? Seria simplesmente execrado por uma matéria extensa da jornalista “investigativa” Fabiana Pulcineli, 
com direito a página inteira e manchete de capa no jornal que se pretende o mais importante do estado, mas é uma pálida e alienada imagem das suas respon-
sabilidades sociais e políticas em relação a Goiás. Que não mostra quem Mendanha por preferir o santificar como a expressão que restou à oposição estadual.

cHapa DE DEpUtaDoS EStaDUaiS E FEDERaiS Do DEM SERÁ a MaiS coNSiStENtE
O deM, partido do governador Ronaldo Caiado, está destinado a lançar as chapas mais competitivas para a Câmara Federal e para a Assembleia e assim viabilizar a eleição 
de bancadas numericamente consistentes, mesmo com a proibição de coligações. e isso sem falar na hipótese de fusão com o PSL, que produzirá a maior e mais poderosa 
legenda tanto nacional quanto estadualmente. Para o Legislativo estadual, deverão sair do governo nomes com potencial de votos reconhecido, como é o caso do se-
cretário da Indústria & Comércio José Vitti e do presidente da Codego Renato de Castro, além do secretário da Agricultura Thiago Mendonça (que tem bases na região de 
Morrinhos, cuja prefeitura disputou sem sucesso pelo deM), dentre outros. Para deputado federal, uma surpresa poderá ser o presidente da Assembleia Lissauer Vieira, 
que será um dos primeiros convidados de Caiado para ingressar no novo partido pós-fusão deM e PSL. O tapete vermelho vai ser estendido para o político rio-verdense.

BalDY caNDiDato ao SENaDo? EM QUalQUER cHapa, MENoS Na Do DEM-MDB
Se estiver sonhando com a hipótese de ser considerado como ocupante da vaga de candidato ao Senado na vaga do governador Ronaldo Caiado, 
o ex-ministro e atual secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo Alexandre Baldy – também presidente estadual do PP – pode tirar o 
cavalo da chuva. Você, leitora, ou você, leitor, imagina alguém com a ficha suja de Baldy acompanhando um político de biografia rigorosamente 
limpa como Caiado na formação de uma chapa majoritária? Jamais. Pior ainda sendo alguém, como esse rapaz, sem conteúdo nenhum e no 
momento réu em processo na Justiça do Rio de Janeiro exatamente por fazer da vida pública uma extensão para os seus negócios parti-
culares e escusos. Baldy não deveria perder tempo e procurar logo Gustavo Mendanha, onde tem possibilidade de ser aceito. Ao lado do 
ex-governador Marconi Perillo, com histórico também complicado, seria a companhia ideal para o jovem e imaturo prefeito de Aparecida.

aRticUlaÇÃo paRa a aliaNÇa caiaDo-DaNiEl 
tiRoU ESpaÇo paRa QUalQUER coNtEStaÇÃo
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Candidato ao Senado é a grande dúvida
na chapa de Caiado: 2 nomes são cotados

É quase unânime a ava-
liação entre os políti-
cos a previsão de que 

a chapa da reeleição do 
governador Ronaldo Caia-
do (DEM), em 2022, que 
terá o presidente estadu-
al do MDB Daniel Vilela 
como vice, deverá contar 
com o ex-ministro e atual 
secretário de Fazenda de 
São Paulo Henrique Mei-
relles, do PSD, ou o depu-
tado federal João campos, 
do Republicanos, um de-
les, enfim, como postu-
lante ao Senado. 

Na hipótese de Meirel-
les ser convocado para um 
projeto nacional – como, 
por exemplo, a candida-
tura a vice-presidente na 
chapa de Lula da Silva, o 
caminho estaria aberto 
para a confirmação de João 
Campos na senatória, em 
razão inclusive da repre-
sentatividade política do 
Republicanos, que detém a 
prefeitura de Goiânia.

É público e notório que o 
presidente estadual do PP e 
ex-ministro Alexandre Bal-
dy, também integrante do 
secretariado do governador 
paulista João Dória como ti-
tular da pasta dos Transpor-
tes Metropolitanos, aspira a 
candidatura ao Senado na 
chapa de Caiado.

Mas é difícil. Baldy é réu 
em processos que apuram 
corrupção em comprar go-
vernamentais na área da 
Saúde, na Justiça Federal 
do Rio de Janeiro. Nesse 
contexto, ele chegou a ser 
preso pela Polícia Federal, 
com fotos e vídeos mos-
trando a sua condução em 
um camburão da PF.

Isso macularia a cha-
pa de Caiado, um político 
raro no Brasil: tem a bio-
grafia limpa e jamais foi 
sequer citado em qualquer 
escândalo de desvio de 
recursos públicos. Moral e 
eticamente, o governador 
goiano é uma joia rara na 

constelação nacional de 
lideranças envolvidas em 
denúncias de corrupção.

Meirelles ou João Cam-
pos para o Senado parecem 
ser as alternativas mais em 
conta para a montagem fi-
nal da chapa da reeleição 
de Caiado. Há poucos dias, 
ele avisou que, por enquan-
to, não tem pressa para de-
finir o seu postulante à vaga 
senatorial e que deverá 
tratar desse assunto no ano 
que vem, dentro da perspec-
tiva de aglutinar o máximo 

de apoio possível para o 
seu projeto de recondução a 
mais um mandato.

Nos bastidores, diz-se 
que Meirelles teria ofe-
recido a Caiado a certeza 
de que a opção pelo seu 
nome não implicaria no 
afastamento do Republi-
canos e de João Campos 
rumo a uma chapa qual-
quer de oposição. O ban-
queiro tem contatos com 
a direção nacional do 
partido dos evangélicos, 
cujo presidente, Marcus 

Pereira, acredita em com-
pensações que podem ser 
estudadas para o futuro 
de João Campos, em troca 
da sua desistência do Se-
nado, em 2022.

Ninguém pode subes-
timar, em uma eleição, 
o poderio financeiro de 
Meirelles. Em 2018, ele 
bancou sozinho a sua 
candidatura a presidente 
da República, gastando 
oficialmente R$ 44 mi-
lhões de reais, conforme 
informou à Justiça Eleito-

ral. Não houve um centavo 
de doações: tudo saiu do 
próprio bolso do ex-presi-
dente do Banco Central e 
ex-ministro da Economia.

Com essa imensa capa-
cidade monetária à dispo-
sição, não há como ignorar 
que Meirelles tem na mão, 
digamos assim, meios para 
convencer partidos e líderes 
políticos a convergir para o 
seu projeto – que, por en-
quanto, está firmemente 
centrado na sua candidatu-
ra ao Senado por Goiás.

Com a confirmação de Daniel Vilela na 
vice, a decisão sobre o senatoriável ficará 
entre Henrique Meirelles e João Campos
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Caiado governador, Daniel Vilela vice e Henrique Meirelles ou João Campos para o Senado: essa configuração é a mais provável 

O prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha não 
se destaca por ser um ar-
ticulador experiente e ca-
pacitado para enfrentar os 
desafios imensos que se 
colocam para a sua decisão 
de romper com o presiden-
te estadual do MDB Daniel 
Vilela – a quem chamava de 
“irmão” – e partir para uma 
aventura solo na tentativa 
de se transformar em lide-
rança da política estadual.

O primeiro ponto nega-
tivo para Mendanha é o ris-

co de se caracterizar como 
“traidor” ou “judas” em re-
lação à família Vilela e, em 
especial, quanto a Daniel 
Vilela, que sempre o apoiou 
e foi fundamental para a 
sua primeira candidatura a 
prefeito, em 2016, quando o 
então prefeito Maguito Vile-
la tinha preferência por ou-
tros nomes e o filho bateu o 
martelo por Mendanha.

O segundo é que Men-
danha não tem tradição 
dentro do alto escalão da 
política em Goiás. Para 

se arvorar à aventura de 
se candidatar a governa-
dor, terá que abrir mão de 
dois anos e nove meses 
de mandato como prefei-
to Aparecida, passando o 
cargo para um vice, Vilmar 
Mariano, do baixo clero 
municipal, em quem não 
tem a menor confiança. 
Na sequência, renuncian-
do, terá que se movimen-
tar entre raposas felpudas 
e igualmente perigosas 
da política estadual, gen-
te como o ex-governador 

Marconi Perillo, do PSDB, 
a deputada federal Magda 
Mofatto, do PL, e o presi-
dente da FIEG Sandro Ma-
bel, do MDB (ainda).

Além disso, uma miría-
de de partidos nanicos e 
inexpressivos, que vive do 
aluguel dos seus serviços 
para projetos maiores, irá 
assediar o prefeito de Apa-
recida, até mesmo como 
contraponto para a chapa 
da reeleição do governa-
dor Ronaldo Caiado. Este, 
do alto da sua autoridade 

moral, não contemporiza-
rá por um segundo com 
esse mercado partidário, 
onde os donos dessas si-
glas se vendem a quem 
paga o maior preço. 

São muitos os que 

apostam que Mendanha 
será trucidado ao se meter 
em um jogo venenoso e de 
baixo nível como o que o 
espera caso tenha mesmo 
a coragem de se candida-
tar a governador.
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Se tiver coragem de renunciar ao mandato em Aparecida, Gustavo 
Mendanha será obrigado a andar com companhias indesejáveis, 
como o ex-governador Marconi Perillo

O que resta para Mendanha: aliar-se
ao PSDB e tentar levar o Republicanos

O partido Republicanos, 
propriedade particular da 
Igreja Universal do Reino 
de Deus, é um enigma: 
por enquanto, ninguém 
pode afirmar com certeza 
qual será o posicionamen-
to final da legenda nas 

eleições do ano que vem. 
Em 2018, o Republicanos 
se alinhou com o MDB, 
apoiando a candidatura de 
Daniel Vilela a governador. 
Dois anos depois, em 2020, 
fechou novamente com o 
MDB, indicando Rogério 

Cruz para a vice de Ma-
guito Vilela – que morreu 
vítima da Covid-19 e abriu 
caminho para a efetivação 
de Cruz como prefeito de 
Goiânia. Consta que to-
das essas situações de-
correram de articulações 

do deputado federal João 
Campos com o presidente 
estadual do MDB Daniel 
Vilela, inclusive a indica-
ção de Rogério Cruz para 
a vice de Maguito. Para 
2022, o Republicanos, 
acredita-se, tem prefe-

rência por uma defini-
ção capaz de situar a si-
gla no mesmo espaço de 
Daniel Vilela, mas com 
uma exigência: a candi-
datura de João Campos 
ao Senado. Político meio 
misterioso, segmentado 

(fala só com o público 
evangélico) e de posi-
ções conservadoras, o 
deputado não se expõe 
e não fala publicamente 
sobre o que pretende. Si-
nal de que todas as pos-
sibilidades estão em jogo

Republicanos, com a prefeitura de Goiânia, cresceu em poderio
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Frente em Defesa das Universidades 
se reuniu com comunidade da UEG

a Assembleia Le-
gislativa realizou, 
na tarde desta 

segunda-feira, 27, uma 
reunião híbrida da Frente 
Parlamentar em Defesa 
das Universidades para 
tratar de alternativas que 
fortaleçam o ensino uni-
versitário de qualidade e 
regionalizado em Goiás. 
O orçamento da Univer-
sidade Estadual de Goiás 
(UEG) para o ano de 2022 
também esteve em de-
bate. Os trabalhos foram 
conduzidos pelo presiden-
te do colegiado, Antônio 
Gomide (PT), e também 
contou com a presença 
da deputada Delegada 
Adriana Accorsi (PT). O 
encontro foi conduzido 
de dentro do auditório 
Solon Amaral da Alego.

O debate foi promovido 
com o reitor da UEG, pro-
fessor Antônio Cruvinel 
Borges Neto, com diretores 
de institutos acadêmicos e 
coordenadores de alguns 
câmpus da instituição. 
Compareceram a presiden-
te da Associação dos Do-
centes (Adueg), professora 
Juliana Vasconcelos Braga; 
o pró-reitor de pesquisas 
de pós-graduação da UEG, 
Cláudio Roberto Stacheira; 
o diretor do Instituto de 

Ciência Sociais Aplicadas, 
Rodrigo Messias; o coorde-
nador da unidade UEG de 
Porangatu, Lucimar Mar-
ques da Costa Garção; o 
coordenador da unidade 
UEG de Posse, Ronaldo 
Ferreira da Silva; além do 
conselheiro da Associa-
ção dos Docentes da UEG, 
Marcelo Moreira.

Durante a reunião, foi 
repassada uma mensagem 
do governador Ronaldo 
Caiado (DEM) à comuni-
dade acadêmica. Na men-
sagem, lida pelo reitor An-
tônio Cruvinel, o chefe do 
Executivo goiano garante 
a realização de concursos 
para esse ano e a inclusão, 
no orçamento de 2022, da 
progressão salarial aos seu 
docentes e técnicos.

Além de Antônio Go-
mide e Adriana Accorsi, 
também fazem parte da 
Frente Parlamentar em 
Defesa das Universidades 
os seguintes deputados: 
Karlos Cabral (PDT), Lêda 
Borges (PSDB), Alysson 
Lima (Solidariedade), Wag-
ner Neto (Pros), Humber-
to Aidar (MDB), Helio de 
Sousa (PSDB) e Delegado 
Humberto Teófilo (PSL).

Na abertura dos tra-
balhos, Gomide falou da 
satisfação em debater a 
realidade da UEG e do or-
çamento para 2022. O par-
lamentar destacou a valo-
rização da universidade e 
a contribuição para uma 
melhor qualidade na Edu-
cação em nível superior, e 

traduziu o sentimento dos 
envolvidos em relação às 
mudanças sofridas pela 
UEG com a eleição do 
novo reitor. Ele acrescen-
tou que, apesar da pande-
mia de covid-19, o pleito 
transcorreu dentro de um 
processo democrático.

“Queremos que a UEG 
seja uma oportunidade 
para a sociedade ter um 
curso superior, em 39 ci-
dades goianas, de forma 
estratégica. A Frente Parla-
mentar busca aprofundar 
o debate e buscar soluções 
para mais qualidade no 
ensino superior em Goiás”, 
ressaltou Gomide.

Durante a reunião, a 
deputada Delegada Adria-
na Accorsi (PT) ressaltou 
a importância de debater 
o tema na Alego para ga-
rantir dignidade e direitos 

para a população. “Estamos 
muito felizes em estar aqui 
na companhia do reitor e 
dos demais participantes, 
especialmente a profes-
sora Juliana Vasconcelos, 
que luta pela valorização 
e direitos dos docentes da 
UEG. Hoje, nossos profes-
sores não estão sendo tra-
tados com a atenção que 
merecem e sabemos que 
o retorno às aulas é um 
grande desafio para pro-
fessores e alunos. Temos 
dois desafios a enfrentar. O 
primeiro é o orçamento e 
o segundo é a valorização 
dos trabalhadores da edu-
cação”, comentou Adriana.

Por sua vez, o reitor 
da UEG, professor Antô-
nio Cruvinel Borges Neto, 
falou da necessidade de 
discutir o tema e da im-
portância da participação 

do Parlamento goiano 
neste processo. “Trago 
dois momentos para a 
discussão inicial. Hoje, 
a UEG se firma em uma 
nova trajetória e estamos 
sendo respeitados em 
nossa autonomia, já que 
o Governo não interveio 
na nossa participação 
nesse Parlamento. Vie-
mos aqui para defender 
uma plataforma de ensi-
no superior para o esta-
do. Estaremos presentes 
sempre que convidados. 
Tenho essa liberdade e 
precisava dar esse tes-
temunho aqui”, detalhou.

Autonomia 
administrativa 
e financeira

Sobre o tema “ A nova 

realidade da UEG”, o reitor 
Antônio Cruvinel obser-
vou que a universidade 
passou por um processo 
de expansão não plane-
jada com 56 representa-
ções de cursos e mais de 
dez unidades em 2005, 
porém só realizou con-
curso público em 2010. 
Fato que, segundo ele, 
revela que a UEG passou 
por cinco anos fomentan-
do cursos que necessita-
vam de mais estrutura. 
“Hoje pagamos o preço 
dessa situação. Passamos 
por dificuldade de ofere-
cer cursos com qualidade 
e precisamos tornar a ins-
tituição mais dinâmica. 
Temos autonomia admi-
nistrativa e orçamentária, 
desde que se cumpra as 
diretrizes orçamentárias 
com planejamento”.

Antônio Gomide 
comandou 
os trabalhos M
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Além de Antônio Gomide e Adriana Accorsi, também fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades os seguintes deputados: Karlos Cabral (PDT), 
Lêda Borges (PSDB), Alysson Lima (Solidariedade), Wagner Neto (Pros), Humberto Aidar (MDB), Helio de Sousa (PSDB) e Delegado Humberto Teófilo (PSL)

Os parlamentares inte-
grantes da Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) do Poder 
Legislativo estadual se 
reúnem nesta terça-feira, 
28, a partir das 14 horas. 
Durante a sessão híbrida, 
conduzida pelo presiden-
te do colegiado, deputado 
Humberto Aidar (MDB), os 
deputados irão deliberar 
sobre proposituras de au-
toria parlamentar. São 20 
processos, dentre eles, 19 
com parecer favorável da 
relatoria e um com pare-
cer contrário.  Os trabalhos 
podem ser acompanhados 
pelo site oficial do Parla-
mento (portal.al.go.leg.
br), pela TV Alego (canais 

3.2 da TV aberta, 8 da 
NET Claro e 7 da Gigabyte 
Telecom) e, ainda, pelo 
canal do Youtube.

A obrigatoriedade de 
que os planos de saúde 
custeiem mamoplastia de 
aumento para mulheres 
que passaram por cirurgia 
bariátrica e tenham indi-
cação médica para a sua 
realização merece desta-
que entre as matérias com 
parecer favorável. Autor da 
proposta, protocolada no 
processo nº 5971/21, o de-
putado Karlos Cabral (PDT) 
defende que o objetivo é 
resgatar a saúde mental 
e emocional da mulher. 
Ele lembra que a pessoa 
fica debilitada pela baixa 

autoestima gerada pelas 
alterações anatômicas e 
morfológicas do corpo em 
consequência da cirurgia 
bariátrica.

Cabral anota que a obe-
sidade mórbida é uma do-
ença grave que causa vá-
rios transtornos ao quem 
sofre esse mal, e a cirurgia 
plástica vem para com-
plementar o tratamento 
em casos extremos, onde 
há excesso de pele muito 
grande. A cirugia também 
evita outras complicações 
e comorbidades, não se 
restringindo a um simples 
procedimento estético ou 
rejuvenescedor. 

Karlos cita a Portaria nº 
424, de 19 de março de 

2013, que, “redefine as 
diretrizes para a orga-
nização da prevenção e 
do tratamento do sobre-
peso e obesidade como 
linha de cuidado priori-
tária da rede de atenção 
à saúde das pessoas com 
doenças crônicas”. 

Além disso, o parla-
mentar também assinala 
acórdão do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), pro-
ferido pela 4ª Turma, que 
entendeu que, “havendo 
indicação médica sobre a 
necessidade de cirurgia re-
paradora em paciente sub-
metida à redução de estô-
mago, não pode prevalecer 
a negativa de custeio da 
intervenção indicada”. 
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação faz reunião ordinária 
híbrida nesta terça-feira, a partir das 14 horas, sob comando do 
presidente do colegiado, deputado Humberto Aidar

CCJ tem 20 processos na pauta
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saúde

Governador Ronaldo Caiado anuncia 
ampliação das cirurgias eletivas

o governador Ronal-
do Caiado anunciou, 
nesta segunda-feira 

(27), a ampliação dos pro-
cedimentos cirúrgicos ele-
tivos no sistema estadual 
de saúde em todas as regi-
ões do Estado. A informa-
ção foi prestada durante 
inauguração da nova re-
cepção geral Dr. Lindolfo 
de Barros e da passarela 
de interligação do Hospi-
tal Estadual de Urgências 
Governador Otávio Lage 
de Siqueira (Hugol). “Essa 
é a etapa seguinte: avan-
çarmos agora, em ritmo 
acelerado no atendimento 
dessa demanda que, in-
discutivelmente, diante da 
pandemia, ficou represa-
da”, disse o governador.

Caiado observou que, 
com a vacinação contra a 
Covid-19 até a faixa etária 
de 12 anos e atendimento 
das pessoas acima de 70 
anos de idade com dose de 
reforço, há diminuição de 
complicações provocadas 
pela doença e da deman-

da de internação. “Onde 
temos UTIs para Covid-19, 
já vamos poder usar esses 
leitos para dar retaguarda 
aos centros cirúrgicos e 
propormos uma ampliação 
das nossas cirurgias eleti-
vas”, detalhou.

A retomada dos agen-
damentos e da realização 
de procedimentos cirúr-
gicos eletivos de média e 
alta complexidades nas 
unidades de saúde da rede 
pública, filantrópica e pri-
vada em todo o Estado de 
Goiás foi autorizada pela 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-GO) por meio 
da portaria 1.440/2021, 
de 6 de agosto. São consi-
deradas cirurgias eletivas 
aquelas agendadas em 
data facultada pelo pa-
ciente ou cirurgião, confor-
me a legislação vigente.

Inaugurações
No Hugol, o governador 

vistoriou as áreas inaugu-
radas nesta segunda-feira. 
O investimento nas me-

lhorias para dar mais con-
forto e agilidade no aten-
dimento aos usuários do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) é de quase R$ 2,5 
milhões. As obras são par-
te do Plano de Aplicação, 
Ampliação e Adaptação 
de Áreas Físicas, iniciado 
em agosto de 2020, com 
projeção de investimen-
tos de R$ 5.688.763,85 
em estrutura física.

“Lidamos com vidas, e 
vida não tem preço. Tem 
que ser referência número 
um de qualquer governan-
te e cidadão de mente sã, 
independente das dificul-
dades que existam pela 
frente”, frisou Caiado. “Um 
cidadão, como aqueles 
que estão ali sentados, 

quer ser chamado pelo 
nome, e não por números. 
Precisamos mostrar que, 
independentemente da 
condição social, as pes-
soas têm que ser respei-
tadas, e nós temos que 
fazer o que há de melhor 
na medicina”, completou.

Com área útil de 550 
m², a nova recepção con-
tou com investimento de 
R$ 2.017.961,55. O espaço 
é três vezes maior do que 
a estrutura atual e tem ca-
pacidade de atendimento 
de 232 acompanhantes e 
visitantes, além de adap-
tações para completa 
acessibilidade. Dez novos 
postos de atendimento 
se somam aos outros seis 
existentes na recepção 

da unidade. A concepção 
para a ambientação da 
recepção atende ao que 
preconiza a “Visita Aber-
ta” da Política Nacional 
de Humanização (PNH).

A nova área recebeu o 
nome do médico Lindolfo 
de Barros, que faleceu em 
julho deste ano, aos 80 
anos, vítima de complica-
ções da Covid-19. O pe-
diatra foi uma das maiores 
referências da especialida-
de no Brasil. “Dr. Lindolfo 
Barros foi na essência, 
na vida toda, aquilo 
que nós chamamos um 
médico: pessoa huma-
na, caridosa, altamente 
competente e dedicada 
a sua profissão. Merece 
de nós todo respeito, e 

hoje ele está eternizado 
aqui”, ponderou Caiado.

Já na obra da passare-
la de interligação foram 
aplicados R$ 454.948,65. 
A construção conecta a 
nova recepção geral ao 
bloco de internação e es-
trutura de rampas e ele-
vadores de acesso, com 
maior segurança, como-
didade e capacidade de 
atendimento. “Essa uni-
dade é símbolo de toda a 
expansão que fizemos até 
agora no Hugol. Um hos-
pital pujante, que produz 
saúde e cuida das pesso-
as. Não temos um desse 
porte hoje nem na inicia-
tiva privada”, destacou o 
secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino.

Com queda da demanda por 
internação, mais leitos de UTI 
abertos durante pandemia no 
estado serão destinados a apoiar 
centros cirúrgicos dedicados a 
procedimentos programados
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Governador Ronaldo Caiado, durante entrega da nova recepção e de passarela de interligação do Hospital Estadual 
de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol): “Onde temos UTIs para Covid-19, já vamos usar esses 
leitos para dar retaguarda aos centros cirúrgicos e propormos uma ampliação das nossas cirurgias eletivas” 

“Não é só vaidade e ale-
gria que isso nos traz. Re-
presenta, sobretudo, qua-
lidade e segurança para o 
paciente. É uma unidade 
que referencio para mi-
nha família e minha pes-
soa, pois este é o SUS que 
acredito e pelo qual luto 
no dia a dia para que seja 
construído”, completou Is-
mael Alexandrino.

O diretor-geral do 
Hugol, Hélio Ponciano, 
salientou que a meta é 
ser referência no aten-
dimento do SUS no País. 
“Entendemos que o pa-
ciente, independente-
mente da sua categoria, 
merece o melhor, e a 
nossa busca é constan-
te e incessante por essa 

melhoria”, pontuou. “En-
contramos junto ao go-
verno, nas pessoas do 
nosso governador e do 
nosso secretário, força 
para prosseguir nessa 
luta, apoio para seguir 
em frente e conseguir 
ser o maior, e talvez o 
melhor”, afirmou.

Localizada na região 
Noroeste de Goiânia, a 
unidade da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goi-
ás (SES-GO) é gerida pela 
Associação de Gestão, 
Inovação e Resultados em 
Saúde (Agir). Seu superin-
tendente de Relações Ins-
titucionais, Sérgio Daher, 
afirmou que o Hugol vem 
desempenhando um pa-
pel “com bastante ética, 

agilidade e, acima de tudo, 
tratamento humanizado”. 
“Essa recepção, com cer-
teza, irá dar oportunidade 
a nossos pacientes e fami-
liares de um tratamento 
mais humano e uma se-
gurança maior aos nossos 
colaboradores”, arrematou.

Outras ações
Além das estruturas 

inauguradas hoje, outra 
adequação realizada foi 
a ampliação da UTI Coro-
nariana, concluída em se-
tembro de 2020. O local 
está em pleno funciona-
mento e reforça o perfil 
do Hugol, voltado para 
atendimentos de urgên-
cia e emergência clínicos 
e cirúrgicos, de média e 

alta complexidades.
Lá existiam duas uni-

dades, com capacidade 
total de internações de 12 
leitos. O ambiente passou 
por reforma para atender à 
demanda das cirurgias car-
díacas, contando com 10 
leitos de UTI, num inves-
timento de R$ 175.513,04.

Fizeram parte dos servi-
ços citados também a edi-
ficação de um novo muro 
de divisa entre o Hugol e 
a indústria vizinha, conclu-
ído em junho de 2021. Am-
parado em projeto base 
da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), a estrutura 
conta com 360 metros li-
neares de extensão e re-
cebeu investimento total 

de R$ 208.858,33.
Ainda estão previstas 

a construção de um novo 
abrigo de resíduos e a ade-
quação do espaço físico 
para a instalação do Ser-
viço de Ressonância Mag-
nética com aparelho de 
última geração, que com-
plementará o parque de 
imaginologia da unidade.

Presença
Também estiveram 

presentes o secretário de 
Estado Tony Carlo (Comu-
nicação); Roberto de Bar-
ros, filho do médico ho-
menageado; os deputados 
estaduais Humberto Aidar, 
Cairo Salim e Charles Ben-
to; vereador Dr. Gian Said, 
representante da Câmara 

Municipal de Goiânia; ex-
-deputado federal Daniel 
Vilela; os diretores do Hu-
gol Luiz Arantes (Técnico) 
e Luiz Carlos Sampaio (Ad-
ministrativo); superinten-
dentes da Agir Lucas Silva 
(Executivo), Claudemiro 
Euzébio (Administração 
Financeira) e Dante Garcia 
(Gestão e Planejamento); 
assessor especial da go-
vernadoria Paulo Maga-
lhães; coordenadora do 
projeto “Poesia em Tela” 
do Hugol, Lêda Selma; ar-
tista plástica Ana Carolina 
Borges, autora da pintura 
Sobrevoos, que compõe a 
ambiência da nova recep-
ção do Hugol; saxofonista 
subtenente Monteiro e 
harpista Aline Araújo.

HUGOL tem o reconhecimento de qualidade dos serviços oferecidos, 
com certificado concedido pela Organização Nacional de Acreditação
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Estudantes surdos recebem atendimento 
de professores intérpretes de Libras

a Prefeitura de Goiâ-
nia reforça o direi-
to de todos a uma 

educação pública de qua-
lidade. Especificamente 
aos surdos, a Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) promove ações e 
disponibiliza professores 
intérpretes para que os 
alunos possam crescer bi-
língues no que se refere às 
duas línguas envolvidas: o 
português na modalidade 
escrita e a Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras).

Nas unidades onde es-
tão matriculados alunos 
surdos, a SME disponibi-
liza um professor intér-
prete e encaminha esses 
estudantes a um dos Cen-
tros Municipais de Apoio 
à Inclusão (Cmai) para 
que ele aprimore seus 
conhecimentos em Li-
bras e no português es-
crito. Como é o caso da 
pequena Maria Fernan-
da, de 12 anos, aluna da 
Escola Municipal Itamar 
Martins Ferreira.

Na instituição, ela é 
acompanhada pelo pro-
fessor intérprete de Libras 

Leone de Morais. A aluna 
sempre teve acesso a um 
intérprete na escola e con-
ta que aprendeu a Língua 
Brasileira de Sinais aos 4 
anos de idade. Em sala de 
aula, Maria Fernanda con-
vive com os outros colegas 
e conta que muitos apren-
deram Libras para se co-
municarem com ela.

“Fiz inúmeros amigos 
ao longo dos anos. Eles, 
inclusive, aprenderam 
alguns sinais para se 
comunicar comigo. Acho 
esse gesto incrível e isso 
mostra a importância da 
inclusão”, diz em Libras 
a jovem, que frequenta 
uma sala de aula regu-
lar, conforme determi-
na o Plano Nacional de 
Educação (PNE).

Além do acompanha-
mento em sala de aula, 
os alunos com deficiên-
cia recebem Atendimento 
Educacional Especializa-
do (AEE) no contraturno, 
onde têm acesso a recur-
sos de acessibilidade que 
auxiliam no processo de 
aprendizagem, confor-
me explica o secretário 

de Educação de Goiânia, 
Wellington de Bessa.

“Cada estudante é 
único e possui suas es-
pecificidades. Por isso, 
a Prefeitura de Goiânia 
disponibiliza uma rede 
de apoio para que alunos 
com deficiência tenham 
acesso a uma educação 
pública de qualidade. Pro-
movemos ações pedagó-
gicas e disponibilizamos 
monitores e intérpretes 
de Libras aos alunos com 
necessidades educacio-
nais especiais”, afirma.

Rede de apoio
Essa rede de apoio, que 

começa em sala de aula, 
conta ainda com dois Cen-
tros Municipais de Apoio 
à Inclusão, o Cmai Brasil 
Di Ramos Caiado e o Cmai 
Maria Thomé Neto. A SME 
realiza atendimento espe-
cializado no CAE Renascer, 
no Centro de Orientação, 
Reabilitação e Assistência 
ao Encefalopata, além de 
35 Salas de Recurso Multi-
funcionais (SRM) que aten-
dem a faixa etária de 5 
anos até a modalidade de 

Educação de Adolescentes, 
Jovens e Adultos (Eaja).

Como é o caso da aluna 
Eliane Oliveira Dias, de 48 
anos, que cursa a terceira 
série da Eaja na extensão 
da Escola Municipal Getu-
lino Artiaga. No passado, a 
aluna interrompeu os es-
tudos por falta de inclusão. 
Eliane é surda e na ado-
lescência não teve acom-
panhamento adequado. 
Depois de 30 anos, ela vol-
tou às salas de aula com 
o incentivo da amiga Vera 
Balbino, da Associação dos 

Surdos de Goiânia.
A aluna é acompanha-

da pela professora intér-
prete Cláudia Coqueiro e 
professora regente Sônia 
Miranda e se diz muito 
acolhida pela escola. “Am-
bas organizam muito bem 
as atividades. Tenho a tra-
dução das aulas em Libras 
e, apesar das dificuldades, 
recebo a atenção necessá-
ria das professoras e tenho 
meus colegas que também 
estão sempre me apoian-
do, com muito carinho e 
respeito”, pontua.

Para marcar o Setembro Azul, mês 
em que é celebrado o dia Nacional do 
Surdo, SMe destaca atendimentos 
que incentivam a inclusão
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“Fiz inúmeros amigos ao longo dos anos. Eles, inclusive, aprenderam alguns sinais para se comunicar comigo”, diz em Libras a jovem

lazer

Mutirama recebe 1ª  corrida de rua desde a pandemia

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Agência 
Municipal de Turismo, 
Eventos e Lazer (Agetul), 
em parceria com a Bee 
Sports e Abraceo, reali-

zou, nos dias 25 e 26 de 
setembro, a primeira pro-
va oficial de corrida de 
rua, De Volta aos Parques, 
seguindo todos os proto-
colos de biossegurança.

De acordo com o pre-
sidente da Agetul, Val-
dery Junior, trata-se de 
um marco que deu iní-
cio ao retorno das ati-
vidades de corridas de 
rua na capital. “O even-
to aconteceu no Parque 
Mutirama, foi gratuito e 
contou com apenas 300 
vagas presenciais”, disse.
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ão Volta aos Parques marca retorno 
de eventos esportivos em Goiânia
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Ações educativas do Detran 
chegam a mais de 20 mil pessoas

durante a Semana 
Nacional de Trânsi-
to (SNT), o Departa-

mento Estadual de Trân-
sito de Goiás (Detran-GO) 
promoveu, na capital e no 
interior, blitzes educativas, 
palestras e diversas ações 
planejadas para sensibi-
lizar condutores, ciclistas 
e pedestres a adotarem 
posturas mais seguras no 
trânsito. Ao todo, foram 
24 ações que levaram 
as mensagens sobre a 
necessidade de constru-
ção de um trânsito mais 
seguro e humano para 
20.878 pessoas.

No final de semana, por 

exemplo, foram realizadas 
blitzes educativas volta-
das para motociclistas. 
Durante as ações, motoci-
clistas receberam orienta-
ções, material educativo 
e antenas corta-pipa.  De 
acordo com a gerente de 
Educação de Trânsito do 
Detran-GO, Pablynne de 
Carvalho Melo, a antena 
é um equipamento de 
segurança que ajuda a 
salvar vidas dos motoci-
clistas no trânsito. Goiás 
tem frota de 1,3 milhão 
de motos, sendo 314 mil 
registradas em Goiânia.

Crianças e adolescentes 
também tiveram atenção 

especial. Ao longo da se-
mana passada, foram rea-
lizadas visitas ao progra-
ma Detranzinho, palestras 
educativas voltadas para 
alunos de várias escolas 
de Goiânia e no interior. 
Para os condutores, o De-

tran-GO promoveu, além 
de ações educativas, pa-
lestrar sobre direção de-
fensiva e segurança viária 
e parceria com empresas.

A Semana Nacional 
de Trânsito e Mobilida-
de, acontece de 18 a 25 

de setembro, é composta 
por uma série de ações 
educativas que buscam 
conscientizar a população 
sobre a importância do 
respeito às leis de trân-
sito para a prevenção de 
acidentes. Nesses dias, o 

Detran-GO intensificou 
as atividades educativas. 
Neste ano, o tema defini-
do pelo Conselho Nacio-
nal de Trânsito e traba-
lhado pelos Detrans foi  
“No trânsito, sua respon-
sabilidade salva vidas”.

Semana Nacional de Trânsito 
contou com ações voltadas para 
condutores e pedestres com o 
objetivo de estimular a adoção de 
posturas seguras no trânsito. No fim 
de semana foram realizadas blitzes 
educativas voltadas para motociclistas. 
durante as ações, motociclistas 
receberam orientações, material 
educativo e antenas corta-pipa
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Durante a Semana Nacional de Trânsito foram 24 ações que levaram as mensagens sobre a necessidade de construção de um trânsito mais seguro e humano para 20.878 pessoas

saúde

Goiânia vacina população acima de 18 contra 
Covid-19 em 50 postos
A partir desta segunda-
-feira (27/9), quem tem 18 
anos ou mais pode pro-
curar qualquer sala onde 
são aplicadas as vacinas 
de rotina em Goiânia para 
tomar a primeira dose dos 
imunizantes contra a Co-
vid-19. São 50 salas (lista 
pode ser consultado no 
site (https://www.goiania.
go.gov.br/imunizagyn/ ) 
que funcionam das 8h 
às 17h. A estratégia é um 
piloto para que, aos pou-
cos, a vacinação contra a 
Covid-19 seja incorpo-
rada ao Plano Nacional 
de Imunização (PNI), 
como já ocorreu com a 
vacina da Influenza. 

Os demais grupos que 
estão sendo vacinados 

contra o novo coronaví-
rus seguem com pontos 
específicos. São 30 locais 
que funcionarão das 8 às 
17h horas. Somente na 
PUC Goiás o encerramento 
ocorre às 16h. Contando 
com as 50 salas de vacina, 
o número de pontos dispo-
nibilizados pela Prefeitura 
de Goiânia para a vacina-
ção dos moradores contra 
a Covid-19 chega a 80. 

Todos os adolescentes 
de 12 a 17, com ou sem 
sem particularidades, se-
rão atendidos em oito 
pontos. É o único grupo 
que precisa agendar pelo 
site da prefeitura ou apli-
cativo Prefeitura 24 horas.  

Os idosos a partir de 70 
anos e imunossuprimidos 

a partir de 50 terão nove 
pontos, sendo oito pedes-
tres e o drive no shopping 
Passeio das Águas. Eles se-
guem sendo vacinados por 
demanda espontânea. 

Puérperas, gestantes 
(inclusive as que tomaram 
a primeira dose de Astra-
Zeneca) e pessoas em situ-
ação de excepcionalidades 
continuam sendo atendi-
das no Centro Municipal 
de Vacinação (CMV).

Já as pessoas que irão 
tomar a segunda dose, 
entre elas os idosos em 
atraso, terão à disposição 
15 pontos. Quem for tomar 
especificamente a segun-
da dose de Pfizer pode se 
dirigir também ao drive do 
Passeio das Águas. 
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Mais detalhes sobre toda a estratégia da vacinação no site https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/



8 terça-feira, 28 de SeTeMBRO de 2021governo

cultura

Criação de Circuito Literário é discutida

Dentro da programa-
ção da Festa Lite-
rária de Pirenópolis, 

realizada de 23 a 25 de 
setembro, em Pirenópolis, 
uma das ações foi o encon-
tro entre os organizadores 
do evento e 22 coordena-
dores regionais de Educa-
ção da Seduc Goias.

A reunião foi promovida 
no sábado (24/9), no Cine 
Teatro Pireneus, e teve 
como intuito principal 
discutir a possibilidade 
de outros municípios re-
alizarem festas literárias 
semelhantes, de forma a 
promover e estimular o 
hábito da leitura e da es-
crita entre a população.

“A ideia nasceu de uma 
conversa que eu tive com a 
secretária de Educação do 

Estado, professora Fátima 
Gavioli. Nessa oportunida-
de, ela sugeriu essa con-
versa com os coordenado-
res regionais para vermos 
a viabilidade”, explicou a 
secretária municipal de 
Educação de Pirenópolis, 
Márcia Áurea de Oliveira.

Na noite anterior, du-
rante a cerimônia de 
abertura da Flipiri, Fáti-
ma Gavioli já havia des-
tacado o quanto a leitura 
é considerada uma etapa 
decisiva no processo de 
alfabetização das crian-
ças. “Como gestores pú-
blicos, não podemos ficar 
de braços cruzados, pois 
temos à nossa frente 
um cenário muito sério, 
especialmente em Goi-
ás. Nossas crianças es-

tão concluindo o 3º ano 
do Ensino Fundamental 
sem conseguir escrever 
uma frase com começo, 
meio e fim”.  

Nova geração 
de leitores

Dentro desse contexto, 
para a secretária estadual 
da Educação, a realização 
de eventos como a Festa 
Literária de Pirenópolis 
(Flipiri) são extremamente 
importantes, já que cola-
boram para a formação de 
uma nova geração de lei-
tores e, consequentemen-
te, para a alfabetização.

Durante o encontro 
com os coordenadores 
regionais, os organizado-

res da Flipiri comparti-
lharam suas experiências 
com base nos 11 anos de 
existência da Festa Lite-
rária. Na opinião de Iris 
Borges, o fundamental é 
o desejo de realizar. Ela 
alertou, no entanto, que 
o evento só pode ser re-
alizado se contar com o 
apoio do poder público, 
sobretudo o municipal.

“O mais importante 
é começar”, acrescenta. 
Segundo ela, a primei-
ra edição é sempre mais 
desafiadora, porque é um 
início, falta experiência 
e até a captação de re-
cursos é mais difícil, pois 
os patrocinadores costu-
mam dar preferência para 
eventos com mais solidez. 

“O começo é sempre mais 
humilde e, com o passar 
dos anos, vai ganhando 
proporções”, diz ela.

Circuito literário
Com 40 anos dedicados 

a projetos de incentivo à 
leitura, Iris chama a aten-
ção para o fato de que as 
crianças só não leem se 
não tiverem acesso aos 
livros. “Uma criança que 
diz que não gosta de ler é 
porque tem dificuldade, e 
aí o professor é fundamen-
tal no sentido de perceber 
isso e encontrar formas de 
solucionar o problema”, 
adverte Iris Borges.  

Para ela, se mais e 
mais municípios abraça-
rem essa causa, promo-

vendo suas festas literá-
rias anuais, Goiás poderá 
se tornar uma referência 
nacional na criação de 
um Circuito Literário, que 
ganhará destaque pela 
promoção do livro e da 
leitura em várias partes 
do Estado. Iris lembra que 
o escritor Ziraldo é o autor 
de uma frase muito refle-
xiva sobre a diferença do 
ato de ler e de estudar.

“O autor nos adverte 
que ler é muito mais im-
portante do que estudar, 
porque nem sempre quem 
estuda tem conhecimen-
to, enquanto quem lê 
consegue ter a compreen-
são do texto e alcança a 
compreensão do mundo”, 
completa a professora.

A ação foi realizada entre os 
organizadores do evento e 22 
coordenadores regionais de educação. 
A proposta foi debatida no sábado 
(24/9), durante reunião no Cine Teatro 
Pireneus. Com o apoio do Governo 
de Goiás, eventos nos moldes da 
Flipiri podem se tornar realidade 
em diversas cidades goianas
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Para a Seduc, a realização de eventos como a Flipiri são importantes, pois colaboram para a formação de uma nova geração de leitores e, consequentemente, para a alfabetização 

saúDe

HGG monitora possíveis rejeições de órgãos transplantados

Desde o mês de agosto, o 
Hospital Estadual Alberto 
Rassi – HGG estruturou um 
serviço de coleta de exa-
mes de pacientes trans-
plantados para dosagem 
de imunossupressores. O 
objetivo desse novo pro-
cedimento, que faz parte 
das ações desenvolvidas 
pela unidade do Governo 
de Goiás em celebração ao 
Setembro Verde, é garantir 
a qualidade assistencial, 
praticidade e conforto, 
além de resultar em exa-
mes mais precisos para o 
acompanhamento médico. 

Os exames realizados 

permite constatar se o pa-
ciente está tendo alguma 
rejeição com o órgão trans-
plantado, infecção ou to-
xicidade. Anteriormente, 
tais procedimentos eram 
de responsabilidade dos 
próprios pacientes, que 
os realizavam em outras 
unidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou 
pela rede particular.

Para a realização do 
exame, o paciente vai 
passar pela consulta am-
bulatorial e sairá com o 
agendamento para o pro-
cedimento. O serviço será 
realizado de segunda a 

sexta-feira, no período da 
manhã, das 6 às 8 horas, 
antes do horário da medi-
cação diária do paciente. 

Acompanhamento
De acordo com a direto-

ra de enfermagem do HGG, 
Natálie Alves, a realização 
dos exames no hospital vai 
garantir um melhor acom-
panhamento médico des-
ses pacientes. “Para a equi-
pe médica, garante um 

acompanhamento preciso 
das dosagens, uma vez que 
será realizado sempre no 
mesmo laboratório, conse-
guindo visualizar a evolu-
ção desses exames de for-
ma mais eficaz”, comenta.

Natálie explica ainda 
que todo paciente pós-
-transplante renal ou he-
pático realiza com frequ-
ência essa dosagem – o 
paciente que fez o trans-
plante há mais de um 

ano volta para consultas 
ambulatoriais a cada dois 
meses, e o transplantado 
há menos de um ano, tem 
o retorno mensal. 

“O resultado do exame 
de dosagem de imunossu-
pressor é apresentado ao 
médico durante essas con-
sultas de acompanhamen-
to. É importante monitorar 
a dosagem para verificar 
se há infecção, toxicidade 
e avaliar se existe algum 
tipo de rejeição”, acrescen-
ta a diretora.

‘Chequinho’
A realização dos exa-

mes no próprio hospital 
é uma conquista para os 
pacientes, já que promo-
ve maior comodidade, pa-
dronização dos exames, 
diminuição do tempo 
entre o resultado do exa-
me e a avaliação médica, 
além da redução dos cus-
tos arcados por eles. 

“Anteriormente, o pa-
ciente era responsável 
pela coleta do exame, 

então, eles tentavam o 
‘chequinho’ pelo SUS, 
mas é um tipo de exame 
que eles não conseguiam 
facilmente. Raros eram 
os pacientes que conse-
guiam dessa forma, e a 
grande maioria desses 
pacientes acabava tendo 
que pagar pelo exame”, 
diz a médica nefrologista 
do Serviço de Transplante 
Renal do hospital, Juliana 
de Oliveira Barbosa.

Ela pontua que o va-
lor do exame varia mui-
to, dependendo de onde 
ele é feito. “Esse exame 
não tem uma tabela fixa, 
um preço fixo. Eu já vi 
pacientes pagando 90 
reais pelo exame, como já 
vi pagando 400 reais, de-
pendendo da cidade que 
o paciente mora. Então, 
para eles, era muito difí-
cil, por conta do aspecto 
financeiro, de eles terem 
acabado de ter perdido 
uma aposentadoria, a 
questão do INSS, que eles 
estavam afastados.” 
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Os exames realizados permite constatar se o paciente está tendo 
alguma rejeição com o órgão transplantado, infecção ou toxicidade

Objetivo dos trabalhos da nova área da 
unidade do Governo de Goiás é garantir 
mais conforto aos usuários e resultados 
mais precisos. O serviço será realizado 
de segunda a sexta-feira, no período 
da manhã, das 6 às 8 horas, antes do 
horário da medicação diária do paciente
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FaRGo Na casacoR
Um espaço que destaca as artes plásticas de Goiás. 

Assim é a FARGO Galeria, espaço da CASACOR 
Goiás totalmente dedicado a produção visual 

do estado, representada por artistas de várias 
gerações. Com a credibilidade de três edições 

realizadas de uma feira de arte local e nacional e  o 
know how de curadoria, expografia e negócios em 

arte em Goiás,  a Fargo Galeria tem a chancela da 
empresa Arte Plena Casa Galeria , comandada por 

Wanessa Cruz e Sandro Torres. Tudo mediado pelo 
talentoso olhar do designer de interiores Genésio 

Maranhão, que assina o espaço e é um grande 
incentivador das artes plásticas em Goiás. “A 

CASACOR Goiás, que sempre primou pela inovação, 
sela a parceria com um evento como a FARGO, 

eminentemente ligado às artes visuais,  e garante o 
destaque da inserção da arte, de forma criteriosa e 

profissional”, acredita Wanessa Cruz.

NoVos saBoREs
A linha de granolas de dona Raiz ganha dois 

novos sabores: banana e cacau. As novidades 
são adoçadas com açúcar mascavo e são ideais 
para começar o dia, seja para o café da manhã 
e ou até mesmo para lanches durante o dia.  O 

produto é uma mistura de aveia, castanha de caju, 
coco, linhaça e outros ingredientes, dependendo 

do sabor.  A novidade será comercializada em 
embalagens com 250g.

coRRiDa DE RUa
A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência 

Municipal de Turismo, eventos e Lazer (Agetul), 
em parceria com a Bee Sports juntamente com a 
Abraceo, realizou nos dias 25 e 26 de setembro, a 
primeira prova oficial de corrida de rua, De Volta 

aos Parques, seguindo todos os protocolos de 
biossegurança. de acordo com o presidente da 

Agetul, Valdery Junior, trata-se de um marco que 
deu início ao retorno das atividades de corridas 

de rua na capital. “O evento aconteceu no Parque 
Mutirama, foi gratuito e contou com apenas 300 

vagas presenciais”, disse.

Dia Do VaQUEiRo
Profissional de extrema importância no campo, 

especialmente no que diz respeito à lida com 
o gado, podemos dizer que o vaqueiro é a 

nossa versão nacional do cowboy americano. 
dependendo da região do País, ele também 
pode ser chamado de boiadeiro, gaúcho ou 

simplesmente peão.  A ocupação de vaqueiro 
surgiu ainda nos tempos do Brasil Colônia, 

quando as primeiras cabeças de gado bovino 
foram introduzidas pelos colonizadores 

portugueses nos sertões nordestinos, fato que 
explica a origem  do nome vaqueiro. Mas apesar 

de antiga, foi somente em 2013 que a profissão 
foi enfim regulamentada no País.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Viagem - Thiago Miranda, personalidade badaladíssima de Brasília, está aproveitando o Resort Baros Maldives em uma viagem 
organizada pela Cays Turismo e a Version Unique, que são reponsáveis por experiências em viagens exclusivas ao redor do Mundo.

Missão de luxo - O engenheiro e empresário goiano 
Andreyve Melo deu um tempo em sua agenda de 
negócios na Skyline Inovação e Produções,  para 
atualizar conhecimentos através de uma imersão no 
mercado imobiliário de luxo em São Paulo.

2 3

4

Miss Goiás - A Miss Caldas Novas elisandra Cristina, foi a 
primeira colocada do concurso Miss Goiás Universo e vai 
representar o nosso estado no Miss Brasil.
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Palestra Internacional - O cenógrafo e designer 
goiano Pedro Paulo editor (@pedropauloeditor) foi um 
dos palestrantes da Conference on Televison Set design.
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polícía federal

Investigada fraude em contratos de combate à pandemia
Fraudes licitatórias e irre-
gularidades contratuais no 
âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Luís 
(MA), envolvendo verbas 
federais que seriam utili-
zadas no combate à pan-
demia covid-19, são  ob-
jeto, nesta terça-feira(28), 
da Operação Desmedida, 
da Polícia Federal, com 
apoio da Controladoria 
Geral da União (CGU).

Na ação cerca de 20 
policiais federais cum-
priram seis mandados de 
busca e apreensão e seis 
mandados de constrição 
patrimonial, com valores 
que chegam a 1,2 milhões. 
As ordens judiciais foram 
expedidas pela 1ª Vara Fe-
deral de São Luís.

Segundo as investiga-
ções, inicialmente foram 
constatadas fraudes em 
dois processos licitatórios 
instaurados, em 2020, pela 
Secretaria de Saúde de São 
Luís, para a contratação de 
insumos destinados ao 
combate à covid-19. “Apu-
rou-se que os referidos 
certames resultaram na 
contratação de uma em-
presa fictícia (sem sede 
física) e de uma em-
presa gerida por sócio 
laranja/testa de ferro”, 
detalhou a PF em nota.

De acordo com análises 
da CGU, além de fraude nos 
processos licitatórios, houve 
superfaturamentos contra-
tuais e simulação de vendas, 
gerando prejuízo milionário 

aos cofres públicos.
Se confirmadas as sus-

peitas, os investigados 
poderão responder por 
fraude à licitação, super-
faturamento, simulação de 
compra e venda , peculato 
, associação criminosa e 
lavagem de dinheiro. So-
madas, as penas podem 
chegar a 31 anos de prisão.

A denominação Desme-
dida faz referência ao des-
controle nos quantitativos 
adquiridos no bojo das 
contratações fraudulentas, 
a exemplo de 50.400 pa-
cotes de copos descartá-
veis e de 7.000 caixas de 
embalagens de quentinha, 
sem que tivesse havido, ao 
menos, a justificativa para 
o quantitativo contratado.
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Operação Desmedida cumpre 
mandados no Maranhão

Calendário de pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial

economia

Caixa paga 
auxílio 
emergencial 
a nascidos 
em julho

Trabalhadores infor-
mais nascidos em 
julho recebem hoje 

(28) a sexta parcela da 
nova rodada do auxílio 
emergencial. O benefí-
cio tem parcelas de R$ 
150 a R$ 375, depen-
dendo da família.

O pagamento também 
será feito a inscritos no 
Cadastro Único de Pro-
gramas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
nascidos no mesmo mês. 
O dinheiro é depositado 
nas contas poupança di-
gitais e pode ser movi-
mentado pelo aplicativo 

Caixa Tem. Somente de 
duas a três semanas após 
o depósito, o dinheiro 
poderá ser sacado em es-
pécie ou transferido para 
uma conta corrente.

Também hoje, recebem 
a sexta parcela do auxílio 
emergencial os partici-
pantes no Bolsa Família 
com Número de Inscrição 
Social (NIS) de final 8. As 
datas de prorrogação do 
benefício foram anuncia-
das em agosto.

Ao todo 45,6 milhões 
de brasileiros estão sen-
do beneficiados pela 
nova rodada do auxílio 

emergencial. O auxílio 
é pago apenas a quem 
recebia o benefício em 
dezembro de 2020. Tam-
bém é necessário cumprir 
outros requisitos para ter 
direito à nova rodada.

Para os beneficiá-
rios do Bolsa Família, 
o pagamento ocorre de 
forma distinta. Os ins-
critos podem sacar di-
retamente o dinheiro nos 
dez últimos dias úteis de 
cada mês, com base no 
dígito final do NIS.

O pagamento da sexta 
parcela aos inscritos no 
Bolsa Família começou 

no último dia 17 e segue 
até o dia 30. O auxílio 
emergencial somente é 
depositado quando o va-
lor ultrapassa o benefício 
do programa social.

Em todos os casos, o 
auxílio é pago apenas 
a quem recebia o bene-
fício em dezembro de 
2020. Também é neces-
sário cumprir outros re-
quisitos para ter direito 
à nova rodada.

O programa se encer-
raria em julho, mas foi 
prorrogado até outubro, 
com os mesmos valores 
para as parcelas.

Inscritos no Bolsa Família com 
NIS 8 também recebem hoje
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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

Eliminatórios: Brasil x Uruguai poderá 
ter público na Arena da Amazônia

Uma comitiva da 
Confederação Bra-
sileira de Futebol 

(CBF) realizou uma vis-
toria nesta segunda-feira 
(27) na Arena Amazô-
nia, em Manaus, palco 
da partida entre Brasil e 
Uruguai, pelas Eliminató-
rias para a Copa do Catar 
(2022), programada para 
o dia 14 de outubro.

Durante a visita, o go-
vernador do Amazonas, 
Wilson Lima, afirmou 
que 14 mil pessoas são 
esperadas para a partida, 
35% da ocupação do es-
tádio. Ele destacou que 
até o último domingo 
(26), o estado registrava 
três dias consecutivos 
sem mortes pelo novo 
coronavírus (covid-19).

“Nós temos um comitê 

que foi montado, com a 
Secretaria de Segurança 
e a Fundação de Vigilân-
cia em Saúde, junto com a 
Secretaria de Saúde, para 
garantir distanciamen-
to social, para garantir o 
cruzamento de informa-
ções daquelas pessoas 
que tiveram seu ciclo de 
vacinação completo e, 
também, para garantir a 
questão da testagem. To-
dos esses cuidados e pro-
vidências estão sendo to-
madas para que evitemos, 
ao máximo, qualquer 
possibilidade de contami-
nação dentro da Arena”, 
declarou Wilson Lima du-
rante entrevista coletiva.

Assim, esse será o pri-
meiro jogo da seleção 
brasileira com a presença 
de público desde o início 
da pandemia de covid-19.

“É um marco poder 
reiniciar essa caminhada 
da seleção com público 
em Manaus. Será um jogo 
diferente e até por isso 
fizemos esta visita técni-
ca com bastante antece-
dência. Temos grandes 
expectativas para esse 
jogo”, declarou o diretor 
de competições da CBF, 
Manoel Flores.

Governo do 
Amazonas 
diz que 14 mil 
ingressos serão 
colocados 
à venda
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“É um marco poder reiniciar essa caminhada da seleção com público em Manaus”, declarou o diretor de competições da CBF, Manoel Flores
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