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No contexto dos 246 
municípios goianos, 

Aparecida é o que tem a 
que tem a pior avaliação 

na oferta de Educação 
Infantil: apenas 3.007, 

dentre 32.156 meninos 
e meninas na faixa 

de zero a 3 anos, são 
atendidos, segundo o 
Instituto Rui Barbosa

goiâniagoverno de goiás alcança mais de 
7,7 mil famílias, no entorno do df

edUcaÇão infantil

Pior Prefeito de goiás

Programa vai gerar fluxo de mais de R$ 10 milhões, por ano, no município
Testes rápidos integram ações 
de combate à sífilis na capital
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n o presidente do PSd Vil-
mar rocha parece dar como 
favas contadas a aliança do 
seu partido com o gover-
nador ronaldo Caiado, com 
a indicação do ex-ministro 
Henrique Meirelles para a 
senatória.

n Segundo Vilmar Rocha, 
é irreversível: os prefeitos e 
os deputados do PSD, junta-
mente com o senador Van-
derlan Cardoso, têm posição 
clara a favor de mais um 
mandato para Caiado. 

n o prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha procurou 
benitez Calil, assessor extra-
ordinário do prefeito rogério 
Cruz e pai do deputado Lucas 
Calil, para pedir ajuda para a 
sua agenda nos municípios.

n Benitez Calil respon-
deu que até poderia co-
laborar, mas não como 
Mendanha está fazendo, 
ou seja, em horário de ex-
pediente. O prefeito não 
gostou, encerrou a liga-
ção e não ligou mais.

n Janeiro deve trazer as no-
meações dos ex-deputados 
federais Pedro Chaves e euler 
Morais para a equipe do go-
vernador ronaldo Caiado, por 
indicação do presidente esta-
dual do Mdb daniel Vilela.

n Outra previsão: a ex-de-
putada e atual primeira-da-
ma de Catalão Adriety Elias 
deve assumir a Secretaria 
de Desenvolvimento Social. 
Ele chegou a ensaiar, mas 
desistiu de disputar uma 
vaga na Assembleia.

n o prefeito rogério Cruz 
meteu na cabeça a ideia de 
construir o VLt em Goiânia, 
sonhado há mais de 20 anos, 
mas falta o principal: onde 
conseguir os r$ 2,5 bilhões 
necessários para a obra? 

n Com um saldo até signi-
ficativo no “varejão” de reali-
zações da prefeitura, Rogério 
Cruz ainda não tem, contudo, 
uma marca para identificar 
a sua gestão. E nem parece 
próximo de conseguir uma. 

n o ex-ministro Henrique 
Meirelles aumenta gradati-
vamente a sua presença em 
Goiás, inclusive com uma es-
trutura de comunicação en-
quanto não se transfere em 
definitivo para Goiânia, para 
iniciar a campanha.

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

Apesar de inequivocamente apaixonado pelo marketing, em especial vias redes sociais, o 
prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha tem um esquema de comunicação amadorístico 
– inclusive gastando mal as elevadas verbas de publicidade de que dispõe, ou seja, R$ 20 
milhões anuais, através de duas agências de comunicação, uma delas curiosamente a AMP 
Propaganda, que também é uma das três contratadas pelo governo do Estado. Mendanha 
não tem a menor visão estratégica quanto ao posicionamento do seu nome no contexto 
geral e hoje é alvo de um turbilhão de críticas, sem a menor reação. Ele parece acreditar que 
não deve dar respostas a acusações e denúncias e por isso mesmo, por exemplo, está pas-
sando calado pelo intenso noticiário sobre a pesquisa do Instituto Rui Barbosa que apontou 
Aparecida como o município goiano que menos atende com vagas em creches a sua popula-
ção de crianças de zero a três anos. Um candidato a governador com uma mancha dessas no 
currículo já dá os primeiros passos com as pernas bambas, abrindo um flanco que vai custar 
caro para a sua imagem e o seu projeto eleitoral. Mendanha, como prefeito, é provinciano, 
vazio e movido por uma visão rasteira do mundo, não dispondo mais de interlocutores 
qualificados depois que rompeu com o presidente estadual do MDB Daniel Vilela: os se-

cretários que o rodeiam são mais bajuladores que experts em política ou comunicação ou estratégia eleitoral. Ele mesmo, da proveta de 
onde veio, eleito vereador pelo pai Léo Mendanha e prefeito pelo “padrinho Maguito Vilela, é fortemente influenciado quanto a decisões 
em geral pela mulher, Mayara, de personalidade forte e opiniões sobre tudo – o que, em política, geralmente é o atalho para o abismo.

Foto DE MaGUito EM UM cERto GaBiNEtE coNtiNUa caUSaNDo iNcÔMoDo
Continua pendurada, em uma das paredes do gabinete do prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, a foto estilizada em cores vibrantes de 
Maguito Vilela, que, aliás, aparece ao lado de Mendanha, ambos sorridentes. Se já teve justificativas no passado, a imagem hoje perdeu com-
pletamente o sentido, assim como aconteceu em Goiânia, onde o prefeito rogério Cruz foi instado pela viúva a retirar uma foto em tamanho 
gigante de Maguito que ornamentava a sala principal de despachos do Paço Municipal. 

NÚMERo Da EDUcaÇÃo iNFaNtil EM apaREciDa SÃo oS pioRES Do EStaDo
os números levantados pelo Instituto rui barbosa, órgão de pesquisas mantido pelos tribunais de Contas de todo o país, sobre a educação 
Infantil em Aparecida, na gestão do prefeito Gustavo Mendanha, podem ser definidos como deprimentes. Segundo o instituto, que atua como 
braço auxiliar dos Tribunais de Contas para a fiscalização da aplicação das políticas públicas nos Estados e municípios e possui credibilidade 
indiscutível, Aparecida tem hoje 32.150 crianças na faixa de zero a 3 anos idade, período em que obrigatoriamente deveriam iniciar a sua edu-
cação básica, a ser oferecida, segundo a Constituição Federal, pelos municípios. Mas isso não acontece no segundo centro urbano mais popu-
loso de Goiás: dessas 32.150 crianças, apenas 3.007 estão matriculadas em um CMeIs ou algum outro tipo de creche mantida em convênio com 
a prefeitura. ou se, menos de 10%. o índice, apurado quando Mendanha completa 4 anos e 10 meses de gestão, é o pior dentre todos os 246 
municípios goianos. É com esse fardo simplesmente terrível – na medida em que mostra a situação delicada das crianças aparecidenses 
– nas costas que Mendanha quer se credenciar para governar Goiás, como pré-candidato já em campanha para as eleições de 2022?

MaRcoNi EStiMUla NotíciaS SoBRE caNDiDatURa a GoVERNaDoR, MaS...
Apesar de estimular o noticiário sobre a sua possível candidatura a governador em 2022, obviamente com a intenção de ganhar alguma 
visibilidade, é o óbvio que o ex-governador Marconi Perillo não é doente da cabeça e não vai se suicidar politicamente engajando-se 
numa disputa para a qual não tem a menor condição. Se quiser voltar um dia, tornando-se isso possível de alguma forma, Marconi terá 
que disputar uma vaga na Câmara Federal, eleição para a qual pode contar com alguma viabilidade, embora corra riscos com relação 
aos processos judiciais que responde e que podem arrasta-lo para o alcance da Lei da Ficha Limpa. No pleito de 2018, Marconi ficou 
em 6º lugar para senador, atrás até de Agenor Mariano, do Mdb, em Goiânia e em Aparecida, maiores colégios eleitorais do estado. 
No geral, em 5º, perdendo até para Wilder Morais. Não há nenhum indicativo de que esse cenário mudou. e um mandato, para o ex-
-governador, é tão vital para sobreviver como o oxigênio. Se for candidato no ano que vem, será a deputado federal. o resto é silêncio.

VaNDERlaN iNVEStE No MaNDato DE “SENaDoR DESpacHaNtE”
repetindo, como esta coluna já mostrou inúmeras vezes, a estratégia que levou Lúcia Vânia à derrota na sua tentativa de continuar no Sena-
do, em 2018, Vanderlan Cardoso se empenha em conseguir verbas e benefícios, como patrolas e tratores, para distribuir a prefeitos amigos. 
Ele tem despejado recursos de emendas orçamentárias em apoio maciço aos municípios, principalmente na região do Oeste Goiano, onde fica 
sua cidade natal – Iporá. E faz isso como poucos parlamentares já o fizeram. Tudo bem, tudo bem, não é de se desprezar e é serviço prestado, 
mas não é em favores para prefeitos que se deve focar em um mandato de senador – é preciso muito mais, como a lição das urnas ensinou a 
Lúcia Vânia e de certa forma ao senador Wilder Morais (outro que passou o tempo em brasília trabalhando como despachante para prefeitos 
e instituições filantrópicas e também perdeu a eleição). Já houve cerimônias de entregas de benefícios em que Vanderlan foi chamado de 
“senador prefeito”. ele pode gostar, mas isso não cria vínculos políticos nem muito menos uma base sólida.

EliaS VaZ ENXERGa pREFEito DE apaREciDa coMo “pRoGRESSiSta”. tEM caBiMENto?
O deputado Elias Vaz, do PSB, a propósito, em uma entrevista à BandNews, afirmou que o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha pode vir 
a ser apoiado pelo seu partido. Até aí, normal. Mas vejam a barbaridade que veio em seguida: “Mendanha seria uma opção interessante para 
o campo progressista em Goiás”. Progressista? ou elias Vaz não sabe, no que é difícil acreditar, ou está se fazendo de bobo: Mendanha é bol-
sonarista de raiz, filiação ideológica que ele já assumiu ao dizer que não tinha nenhuma afinidade com o PT e também ao longo da sua carreira 
como político evangélico do pé rachado, bastando para isso conferir aos suas lives com o extremista Gustavo Gayer – que só o refugou depois 
que ele começou a fazer jogo duplo, imaginando aproveitar-se de tudo e de todos para a sua hipotética candidatura a governador. Além disso, 
basta um exame do noticiário para concluir que a gestão de Mendanha a Aparecida não tem a ver com as causas básicas do progressismo 
hoje em dia, como a preservação do meio ambiente, a transparência, as políticas sociais e a educação Pública. Nada disso existe no município.

MENDaNHa NÃo tEM aSSESSoRia QUaliFicaDa
E NÃo SaBE SE coMUNicaR EStRatEGicaMENtE
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PioR PREFEito DE GoiÁS

Mendanha só tem vagas em creches
para 10% das crianças de Aparecida

É um verdadeiro escân-
dalo, muito mais sério 
do que qualquer uma 

das denúncias que ultima-
mente têm colocado Apa-
recida nas manchetes ne-
gativas: menos de 10% das 
crianças do município estão 
matriculadas em creches, 
onde é ministrada a chama-
da Educação Infantil.

A revelação é do Ins-
tituto Rui Barbosa, órgão 
de pesquisa mantido pe-
los Tribunais de Contas de 
todo o país, funcionando 
como braço auxiliar para 
a fiscalização da aplicação 
das políticas públicas nos 
Estados e municípios.

O Instituto Rui Barbosa 
fez um levantamento na-
cional da oferta de vagas 
em creches, onde, sob res-

ponsabilidade constitucio-
nal das prefeituras, deve 
ser oferecida a Educação 
Infantil pelo menos a 
crianças de zero até 3 anos 
de idade, como primeira 
etapa da educação básica. 
Os resultados, para Apare-
cida, são deprimentes.

Depois de 4 anos e qua-
se 10 meses no coman-
do da prefeitura, Gustavo 
Mendanha fracassou re-
dondamente no seu com-
promisso de atender as fa-
mílias aparecidenses com 
garantia de vagas para os 
seus filhos menores nas 
creches – o que prometeu 
nas campanhas para o 1º e 
2º mandatos. Hoje, confor-
me o Instituto Rui Barbosa, 
apenas 3.007 crianças es-
tão frequentando um CMEI 

(Centro Municipal de Edu-
cação Infantil, nome oficial 
das creches mantidas pe-
los municípios). 

O dado que vem a seguir 
é estarrecedor: Aparecida 
tem 32.156 crianças de zero 
a 3 anos, das quais apenas 
uma minoria – as 3.007 
apontadas pela pesquisa 
– conseguiram vaga para 
receber a Educação Infantil.

Mais grave: Mendanha 
não está construindo nem 
um único CMEI. Os poucos 

que ele recebeu em obras 
estão paralisados. Desde a 
metade do seu 1º mandato, 
o prefeito fala em levantar 
mais 9 escolas dessa natu-
reza, mas não deu um único 
passo nesse sentido. Não há 
recursos programados nem 
qualquer providência para 
a realização das licitações. 
Esse número, de qualquer 
forma, é insuficiente para 
resolver o desafio.

E comprovando que 
o que já está ruim pode 

piorar, Mendanha con-
seguiu um feito inédito 
na história de Aparecida: 
dentre os 246 municípios 
goianos, o que ele gover-
na está em 1º lugar quan-
to ao maior percentual de 
crianças não atendidas 
pela Educação Infantil.

O levantamento do Ins-
tituto Rui Barbosa mostra 
que a 2ª maior cidade do 
Estado está longe de al-
cançar a meta traçada pelo 
Plano Nacional de Educa-

ção, em que Aparecida tem 
prazo até 2024 para aten-
der a pelo menos 50% da 
faixa etária com direito a 
vaga em creche munici-
pal. Comparativamente, 
Goiânia vai muito melhor, 
já está com mais ou me-
nos 25% das suas crianças 
atendidas e, com o volume 
de CMEIs que o prefeito 
Rogério Cruz está erigindo, 
pode chegar a cumprir os 
objetivos estabelecidos 
pelo PNE para a capital.

No contexto dos 246 municípios 
goianos, cidade é a que tem a pior 
avaliação na oferta de educação 
Infantil: apenas 3.007, dentre 32.156 
meninos e meninas na faixa de zero 
a 3 anos, são atendidos, segundo 
o Instituto rui barbosa
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Ouvida pela reportagem da TV Anhanguera, a chefe de gabinete da 
Secretaria de Educação de Aparecida Fernanda Laura confirmou a 
falta de CMEIs para atender as crianças aparecidenses

Os números da Educação Infantil em Aparecida, apurados pelo Ins-
tituto Rui Barbosa, envergonham a gestão de Gustavo Mendanha: 
situação é desesperadora para famílias de baixa renda

O Jornal Anhanguera 2ª Edi-
ção veiculou uma reporta-
gem de 7 minutos sobre o 
levantamento do Instituto 
Rui Barbosa que apontou 
Aparecida como o municí-
pio em pior situação quan-
to a oferta de vagas em 
creches para as crianças na 
faixa etária de zero a 3 anos.

Ancorada por Luciano 
Cabral, a matéria contou 
com intervenções da re-
pórter Patrícia Bringel, 
que inclusive entrevistou 
a chefe de gabinete da Se-
cretaria municipal de Edu-

cação de Aparecida, Fer-
nanda Laura, que admitiu 
a existência de quase 7 mil 
crianças na lista de espera 
para uma vaga na Educa-
ção Infantil e falou sobre 
o que pode ser feito para 
minimizar esse drama que 
acomete as famílias apare-
cidenses de baixa renda. 

Segundo Luciano Cabral, 
a pesquisa do Instituto Rui 
Barbosa confirma que Apa-
recida, mesmo na condição 
de 2º maior centro urba-
no do Estado, tem menos 
de 10% das suas crianças 

com acesso a um lugar nas 
creches municipais e está 
em 1º lugar, dentre os 246 
municípios goianos, como 
a cidade com o pior atendi-
mento à população infantil 
quando a oportunidades de 
educação básica.

A chefe de gabinete 
Fernanda Laura disse a Pa-
trícia Bringel que a prefei-
tura está tentando novos 
convênios com instituições 
filantrópicas privadas, para 
ampliar as vagas, e que 
existe um planejamento, 
em fase de engenharia, 

para a construção de 9 cre-
ches e garantiu que o mu-
nicípio atingirá, até 2024, 
a oferta mínima de vagas 
para 50% para as crianças, 
conforme reza o Plano Na-
cional de Educação.

A repórter Patrícia Brin-
gel entrevistou represen-
tantes do Instituto Rui 
Barbosa, que adicionaram 
dados mostrando que a 
situação em Aparecida 
pode ser mais grave ain-
da. “Tem aquelas crianças 
mais vulneráveis, em situ-
ação de maior dificuldade, 

que moram em lugares 
mais afastados, cujos pais 
ou responsáveis nem têm 
acesso a serviços públicos 
e sequer buscam a creche. 
Essas crianças precisam ser 
identificadas e trazidas para 
a escola, o que significa que 
o déficit de vagas é muito 

maior do que o apurado 
pela nossa pesquisa”, expli-
cou a especialista em Edu-
cação Infantil do instituto, 
Júlia Klein, concluindo que 
o número de crianças não 
atendidas supera o volume 
das que estão inscritas nas 
listas de espera.
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Júlia Klein, especialista em Educação Infantil e assessora técnica do 
Instituto Rui Barbosa: o número de crianças não matriculadas em 
creches é ainda maior que a fila de espera
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Só na lista oficial de espera, mais 7 mil
crianças aguardam um lugar nos CMEIs
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Pauta desta terça-feira tem projetos 
parlamentares, do Executivo e do TCE

a Assembleia Legis-
lativa do Estado de 
Goiás (Alego) realiza 

nesta terça-feira, 26, a pri-
meira sessão deliberativa 
da última semana de vota-
ções do mês de outubro. Na 
Ordem do Dia constam, para 
apreciação dos deputados, 
64 matérias que contem-
plam iniciativas parlamen-
tares, da Governadoria, e do 
Tribunal de Contas do Esta-
do de Goiás (TCE-GO).

A sessão, com início às 
15 horas, será realizada 
pelo sistema híbrido, com 
parte dos parlamentares 
trabalhando de forma pre-
sencial, no plenário Getu-
lino Artiaga, e outra parte 
diretamente de suas resi-
dências ou escritórios, em 
sistema remoto que vem 
sendo usado em preven-
ção à covid-19.

Para a reunião, a pauta 
traz 21 projetos de lei de 
iniciativa parlamentar para 
votação definitiva e 39 em 
fase de primeira apreciação. 
Podem ser analisados, tam-

bém, dois projetos de lei do 
Poder Executivo em defini-
tivo e, em apreciação única, 
um veto parcial a projeto 
de lei aprovado anterior-
mente pelos parlamentares, 
além de um parecer prévio, 
oriundo do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás 
(TCE-GO), referente às con-
tas anuais do Executivo no 
exercício de 2020.

Dentre os processos que 
serão submetidos à votação 
definitiva destacam-se as 
duas propostas da Governa-
doria que promovem alte-
rações na Lei nº 20.491, de 
25 de julho de 2019, a qual 
estabelece a organização 
administrativa do Poder 
Executivo. O primeiro 
desses projetos é o de nº 
7674/21. cujo texto versa 
sobre a inserção do Con-
selho Estadual de Irriga-
ção entre as unidades que 
compõem a estrutura bási-
ca da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa).

De acordo com justifi-

cativa apresentada, a re-
ordenação institucional da 
Seapa atende à necessida-
de de compatibilização da 
legislação alterada com 
a Lei nº 18.995, de 3 de 
setembro de 2015, e tam-
bém para a facilitação da 
consulta e da manutenção 
do arcabouço legislativo 
goiano. “O ato normativo 
em referência, ao dispor 
sobre a Política Estadu-
al de Agricultura Irrigada, 
instituiu o referido conse-
lho na estrutura básica do 
órgão responsável pelos 
projetos de irrigação de in-
teresse do estado de Goiás 
sem, contudo, mencioná-
-lo no diploma que rege a 
organização administrativa 
estadual”, coloca o governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM), 
em mensagem à Alego.

Já o projeto de lei nº 
7750/21 altera a referida 

legislação com o objetivo 
de, especificamente, modi-
ficar a estrutura organiza-
cional da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra). A medida 
cria, com os respectivos 
cargos de provimentos em 
comissão, a Assessoria de 
Assuntos Ambientais, uni-
dade da estrutura básica, 
vinculada ao gabinete do 
presidente da Goinfra; e, 
também, a Gerência de 
Melhoramentos Rodovi-
ários e Urbanos, unidade 
da estrutura complemen-
tar, vinculada à Diretoria 
de Manutenção.

A criação da Assessoria 
de Assuntos Ambientais 
busca regularizar e se-
gregar as competências 
da Assessoria Estratégica 
da Presidência, que atual-
mente possui dois cargos 
de Assessor Especial, sím-

bolo DAS-4. Dessa forma, 
as competências serão 
desmembradas entre as 
ações ambientais e as de-
mais atividades de as-
sessoramento. De acor-
do com justificativa do 
Governo, isso propor-
cionará uma melhor 
gestão das unidades.

Por sua vez, a criação 
da Gerência de Melho-
ramentos Rodoviários e 
Urbanos tem a finalidade 
de viabilizar a execução 
de obras para melhorar as 
condições de tráfego nas 
rodovias estaduais e nas 
cidades goianas. Essa uni-
dade administrativa será 
competente para analisar, 
orçar, gerenciar e executar 
os projetos de melhorias 
dos pavimentos asfálticos 
rodoviários e dos municí-
pios decorrentes de convê-
nios firmados pela Goinfra.

Concursos públicos 
Também para votação 

definitiva, a pauta da ses-
são ordinária de hoje traz o 
projeto de lei nº 4586/19, 
de autoria do deputado 
Antônio Gomide (PT), que 
versa sobre prazo míni-
mo de requerimentos de 
isenção em concursos 
públicos, com alteração 
da Lei n° 19.587, de 10 de 
janeiro de 2017.

A propositura tem a 
finalidade de acrescentar 
um parágrafo ao art. 23 
da legislação, que estabe-
lece normas gerais para a 
realização de concursos 
públicos no âmbito da 
administração pública 
estadual com a seguinte 
redação: “Parágrafo 3°: O 
período de requerimento 
de isenção da taxa de ins-
crição deverá ser de dez 
dias, no mínimo”.

A Assembleia Legislativa de Goiás 
realiza nesta terça-feira, 26, sessão 
ordinária e na pauta constam 64 
matérias de iniciativas parlamentares, 
da Governadoria e do tribunal de Contas 
do estado. São 21 projetos de lei de 
iniciativa parlamentar para votação 
definitiva e 39 em fase de 1ª apreciação
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A população pode acompanhar os trabalhos pela TV Alego pelo site oficial do Parlamento (portal.al.go.leg.br) e, ainda, pelo canal do Youtube

Na semana passada, os 
deputados realizaram 
um total de três sessões 
ordinárias. Nos três en-
contros, os parlamentares 
proporcionaram quórum 
qualificado para votações 
e 65 deliberações foram 
realizadas. As apreciações 
recaíram sobre proposi-
ções assinadas por depu-
tados e pela Governado-
ria.  Entre os processos 
apreciados, 14 foram 
votados em definitivo e 
seguiram para a sanção 
do governador Ronaldo 
Caiado, sendo que 11 
são iniciativas parla-
mentares e três oriun-
dos da Governadoria.

Durante a última se-
mana, ainda, entraram 
em tramitação na Alego 
outros 37 processos le-
gislativos. Desses, 26 são 
referentes a projetos de 
lei ordinária, sendo 21 de 
iniciativa parlamentar e 
cinco assinados pelo go-
vernador Ronaldo Caia-
do. Esses processos fo-
ram encaminhados para 
apreciação das comissões 
técnicas e podem constar, 
em breve, da pauta de vo-
tações do Plenário.

Além desses, a Alego 
recebeu, ainda, um pro-
jeto de lei complemen-
tar, um veto integral, 
uma Proposta de Emen-

da à Constituição (PEC), 
um comunicado do Tri-
bunal de Contas do Es-
tado (TCE-GO) e sete re-
latórios provenientes da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES).

Sessões ordinárias
As sessões ordinárias 

constituem o calendá-
rio anual de trabalho 
legislativo e possuem 
a Ordem do Dia previa-
mente designada, ou 
seja, têm uma pauta de 
votação. São realizadas 
normalmente às terças, 
quartas e quintas-feiras 
e compõem-se das se-
guintes fases: Abertura, 

onde são feitas apre-
sentações de matérias 
e demais comunicações 
parlamentares; Pequeno 
Expediente; Grande Expe-
diente; e a Ordem do Dia.

Para garantir a trans-
parência, o Legislativo 
goiano transmite, ao vivo, 
todas as sessões. A popu-
lação pode acompanhar 
os trabalhos pela TV Ale-

go (canais 3.2 da TV aber-
ta, 8 da NET Claro e 7 da 
Gigabyte Telecom) pelo 
site oficial do Parlamento 
(portal.al.go.leg.br) e, ain-
da, pelo canal do Youtube.

Di
vu

lg
aç

ão

As sessões ordinárias são realizadas normalmente às terças, quartas e quintas-feiras

Votações da última semana
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saúde

Testes rápidos integram ações 
de combate à sífilis em Goiânia

a Prefeitura de Goiânia, 
por intermédio da 
Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS), está cele-
brando neste mês o Outu-
bro Verde (campanha alu-
siva ao enfrentamento da 
sífilis) com diversas ações, 
entre elas, de testagem rá-
pida para diagnosticar, além 
da sífilis, outras Infecções 
Sexualmente Transmissí-
veis (ISTs). Os testes são 
gratuitos e podem ser feitos 
por todos os munícipes, in-
dependente de sexo e ida-
de. O horário do atendimen-
to será das 8h às 17h.

Nesta semana, os mora-
dores da região Noroeste 
terão acesso aos trabalhos 
da campanha. Amanhã 
(26/10) será na Unidade 
de Saúde da Família (USF) 
do Bairro São Carlos, na 
quarta-feira (27/10) na 
USF do Bairro Boa Vista, 
na quinta-feira (28/10) no 

Cais Cândida de Morais, e 
na sexta-feira (29/10) será 
no Cais Finsocial.

Na região Norte, a ação 
ocorrerá na quarta-feira, 
no salão da Paróquia Je-
sus Bom Pastor (ao lado da 
USF Jardim Guanabara I). Já 
na região Sudoeste, as uni-
dades disponíveis a partir 
de amanhã serão as USFs 
do Residencial Itaipu, do 
Condomínio das Esmeral-
das e do Parque Santa Rita.

A Sífilis, por exemplo, é 

a IST que mais se expan-
diu na última década, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde (MS). “É uma infecção 
curável e, em sua grande 
maioria, não identificada, 
pois seus sintomas podem 
ser discretos e imperceptí-
veis em alguns estágios da 
doença”, relata a diretora de 
Vigilância Epidemiológica 
da SMS, Grécia Pessoni.

Em virtude de ser uma 
doença silenciosa, como 
explica a diretora Grécia, 

se torna tão importante 
realizar o teste rápido, que 
fica pronto em apenas 15 
minutos. “É um procedi-
mento simples, rápido, 
seguro e sigiloso”, pontua 
ela, ao acrescentar que é 
altamente indicado que 
gestantes realizem o teste 
para detecção e tratamen-
to da sífilis, por ser uma 
infecção placentária.

Segundo Grécia Pessoni, 
as atividades foram inicia-
das na USF do Jardins do 

Cerrado IV e integraram as 
ações do programa Outubro 
Rosa. Para sua realização, 
a atividade conta com o 
auxílio dos Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS) e 
integra a Atenção Primária 
à Saúde (APS) das USFs. “As 
pessoas que apresentarem 
resultado positivo farão 
novos exames, serão acon-
selhadas e encaminhadas 
para tratamento na nossa 
rede”, explica.

Durante a ação, serão 

oferecidos testes rápidos 
para também detectar pos-
síveis casos de HIV, sífilis 
e/ou hepatites B e C. “Na 
atividade, também vamos 
distribuir preservativos e 
materiais educativos sobre 
ISTs, uma vez que oferece-
mos nas nossas unidades 
serviços de prevenção, diag-
nóstico e tratamento para 
sífilis e outras infecções se-
xualmente transmissíveis”, 
conclui a diretora de Vigi-
lância Epidemiológica.

Atividades estão 
acontecendo em 
diversas unidades 
de saúde 
da capital
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A Sífilis, por exemplo, é a IST que mais se 
expandiu na última década, de acordo 

com o Ministério da Saúde (MS)

detran

Sai lista dos 5.010 contemplados com o CNH Social

O Governo de Goiás, por 
meio do Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO), divul-
gou, nesta segunda-feira 
(25), a lista dos candidatos 
selecionados para parti-
cipar do programa CNH 
Social. Nesta etapa, foram 
ofertadas 5.010 vagas para 
que a população de baixa 
renda possa obter, adicio-
nar ou mudar a categoria 
da Carteira Nacional de 
Habilitação gratuitamente. 
Os contemplados terão até 
o dia 10 de novembro para 
efetuar a matrícula online, 
que deve ser feita exclu-

sivamente pelo site www.
detran.go.gov.br.

O Detran não envia 
mensagem para os candi-
datos. Por isso, segundo a 
coordenadora do progra-
ma, Ednalva Garcia, é im-
portante que os inscritos 
fiquem atentos e chequem 
se o nome consta na lis-
ta publicada no site da 
autarquia. Os candidatos 
que perderem o prazo ou 
deixarem de apresentar 
a documentação compa-
tível com as informações 
prestadas, no momento da 
inscrição, serão automati-
camente desclassificados.

Após a efetivação da 
matrícula online, o selecio-
nado deve procurar uma 
unidade de atendimento 
presencial Vapt Vupt ou 
Circunscrição Regional de 
Trânsito (Ciretran) para 
apresentar o comprovan-
te de matrícula impresso 
e a documentação. Nesse 
momento, será realizada 
a abertura do Registro 
Nacional de Habilitação 
(Renach). Essa etapa deve 
ser efetivada até o dia 25 
de novembro.

Os contemplados re-
cebem isenção de taxas 
como inclusão no Renach, 

Licença de Aprendizagem 
de Direção Veicular, agen-
damento de prova teórica, 
agendamento de exame 
prático, exame médico e 
psicológico. Por meio de 
parcerias com os Centros 
de Formação de Conduto-
res (CFCs), são oferecidos 

ainda o curso teórico de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção e 
até três retestes gratuitos.

Nesta edição, o progra-
ma contou com mais de 
52 mil inscritos. Caso o 
candidato não esteja com 
nome na lista, deve aguar-

dar pela segunda chama-
da, prevista para o dia 3 
de dezembro. Quem não 
for contemplado poderá se 
candidatar nas próximas 
edições do programa, des-
de que, na época, cumpra 
todos os requisitos estabe-
lecidos no edital.
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Lista com nomes dos beneficiados é divulgada exclusivamente no site www.detran.go.gov.br

Selecionados podem obter primeira habilitação, mudar ou 
adicionar categoria da CNH gratuitamente. Para garantir 
vaga, é necessário realizar matrícula online até 10 de 
novembro e entregar documentação comprobatória em um 
dos postos de atendimento presencial até 25 de novembro
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Caiado entrega 3.409 cartões do Mães de 
Goiás e 1.500 Chromebooks e inaugura obra

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

(25/10), série de benefícios 
e investimentos à popu-
lação de Formosa, no En-
torno do Distrito Federal. 
Durante a manhã, 3.409 
famílias receberam car-
tões do Programa Mães 
de Goiás. Dividida em três 
eventos, a distribuição foi 
realizada no Ginásio Po-
liesportivo Tio Luiz, no 
Colégio Estadual da Polí-
cia Militar Domingos de 
Oliveira e no Ginásio de 
Esportes Evani Juarez de 
Paiva. O total de bene-
ficiárias na região, até o 

momento, é de 7.707, das 
30 mil que o Estado vai 
atender no Entorno.

Durante a solenidade 
na escola, 1.500 Chrome-
books foram concedidos a 
alunos da 3ª série do En-
sino Médio. No período da 
tarde, Caiado entregou a 
revitalização de uma uni-
dade do Vapt Vupt. “Vocês 
estão vendo que, quando 
um político não rouba, 
o dinheiro chega para o 
povo”, ponderou.

O governador, apoia-
do em uma gestão dire-
cionada para consolidar 
igualdade regional no Es-
tado, defendeu a junção 

de forças para alcançar o 
desenvolvimento deseja-
do. “De mãos dadas, vamos 
melhorar a vida das pesso-
as, que vão ter orgulho em 
morar aqui”, projetou. “No 
Nordeste vai chegando a 
realidade do desenvolvi-
mento que ficou estrangu-
lado durante muito tempo. 
Não viu a era da Internet, 
da logística, da infraestru-
tura, de ferrovia, rodovia 
ou ponte. Agora, estamos 
recuperando o tempo per-

dido”, garantiu.
Para Caiado, a destina-

ção de programas e re-
cursos contribuem para 
desmontar a visão de que 
o Entorno do DF não tem 
gestão pública definida. “A 
região era conhecida como 
‘nem Goiás e nem Brasília’. 
Formosa é uma cidade his-
tórica, com governo muni-
cipal e estadual”, defendeu. 
Somente o Programa Mães 
de Goiás vai gerar um fluxo 
de mais de R$ 10 milhões, 

por ano, no município.

Mães de Goiás
O auxílio, no valor de 

R$ 250 mensais, é con-
cedido a mulheres com 
filhos de zero a seis anos 
de idade em situação de 
vulnerabilidade social. 
Iniciada em setembro, a 
entrega dos cartões do 
Mães de Goiás chegou 
ao Entorno no início de 
outubro e já foi realizada 
em Padre Bernardo, Vila 

Boa, Cocalzinho, Cabecei-
ras, Planaltina de Goiás 
e, nesta segunda-feira 
(25/10), em Formosa. 
“Meu Governo tem um ró-
tulo: é cuidar das pesso-
as, que precisam viver em 
condição de dignidade. É 
nisso que trabalhamos o 
dia todo para conseguir”, 
afirmou Caiado.

Ainda como resultado 
desse empenho, o gover-
nador apresentou kits que 
são personalizados e dis-
tribuídos pela Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) para atender pontu-
almente às necessidades 
das pessoas cadastradas 
junto à entidade.

Para o governador, as 
ações endossam o com-
promisso à frente de seu 
mandato. “Não trabalha-
mos com politicagem, po-
pulismo e nem com visão 
em campanha eleitoral. 
Nós governamos preocu-
pados com as 7,2 milhões 
de pessoas que moram no 
Estado de Goiás”, declarou. 
Além da entrega dos car-
tões, está disponível aos 
moradores de Formosa o 
serviço de cadastro reali-
zado pela unidade itine-
rante OVG Perto de Você.

Governo de Goiás alcança mais de 
7,7 mil famílias, das 30 mil que serão 
atendidas na região do entorno 
do distrito Federal, com benefício 
de r$ 250 mensais. Programa 
vai gerar fluxo de mais de r$ 10 
milhões, por ano, no município. 
Computadores são destinados a 
alunos da 3ª série do ensino Médio
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Caiado durante entrega de cartões do Mães de Goiás e distribuição de Chromebooks, em Formosa, no Entorno do 
DF: “A pessoa tem que viver em condição de dignidade. É nisso que trabalhamos o dia todo para conseguir”

A ação contempla um plano 
de investimentos do Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), que visa 
promover condições de 
igualdade a todos os estu-
dantes de Goiás. O investi-
mento total é de R$ 144 mi-
lhões. “É uma ferramenta de 
primeiro mundo para que 
o estudante, cada vez mais, 
melhore sua capacidade de 
conhecimento e torne-se 
competitivo”, avaliou Caiado.

“Nada brilha mais meus 
olhos do que podermos 
atender as crianças, os es-
tudantes e promover uma 
nova geração de pessoas 
em nosso Estado de Goi-
ás”, enalteceu Caiado, que 
entregou os equipamentos 
em mãos aos estudantes. 
Com R$ 2,3 bilhões in-
vestidos na educação, o 
governador reiterou seu 
compromisso com o se-

tor. “O que temos hoje nas 
nossas escolas estaduais é 
o que de melhor existe na 
educação”, defendeu. “Esta-
mos investindo para valer. 
Não brincamos de gover-
nar”, completou.

Um total de 1.500 estu-
dantes foram contemplados 
em Formosa. “Nos sentimos 
representados e protegidos 
em saber que o governo 
estadual tem especial pre-
ocupação com a pasta da 
educação”, disse Artur Xavier 
em nome dos demais estu-
dantes do Colégio Estadual 
da Polícia Militar Domingos 
de Oliveira. “Sabemos do 
grande apreço que o senhor 
tem pelo estado de Goiás. 
E esse amor nos comove e 
nos contagia”, elogiou.

Com carreira na área do 
magistério, o vereador por 
Formosa, Professor Shinay-
der, usou sua experiência 
para avaliar os investimen-

tos direcionados ao setor 
educacional. “O que o senhor 
vem fazendo no Governo de 
Goiás é algo que, às vezes, é 
imensurável. É algo que ja-
mais foi visto”, declarou. Para 
ele, o crescimento será uma 
constante. “Sabemos que vai 
fazer muito mais pelos nos-
sos professores e pela nossa 

educação, pois o Estado que 
se desenvolve inicia pela 
educação”, reforçou.

Vapt Vupt
Já no período da tarde, 

o governador entregou 
a unidade do Vapt Vupt 
de Formosa, que passou 
por reforma para oferecer 

mais conforto e segurança 
a usuários e servidores, e 
recebeu o totem de auto-
atendimento do programa 
Expresso. O investimento 
nas melhorias estruturais 
foi superior a R$ 100 mil 
e contou com ações como 
pintura e reforma do piso.  
“Agora, aqui tem um espa-
ço com ar condicionado 
e montamos o Expresso, 
equipamento que tem vá-
rios serviços on-line e de 
forma rápida”, afirmou o 
governador.

A agência tem capaci-
dade para realizar cerca 
de 20 mil atendimentos, 
por mês, e oferece serviços 
do Instituto de Assistência 
dos Servidores Públicos 
do Estado de Goiás (Ipas-
go), além de opções como 
confecção de Carteira de 
Identidade, renovação de 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) e aten-

dimentos da Companhia 
Saneamento de Goiás (Sa-
neago).

Segurança
Durante a visita, o go-

vernador ainda conheceu 
a futura sede do Comando 
de Policiamento Especiali-
zado (CPE) da Polícia Mili-
tar, espaço que foi cedido à 
corporação pela Secretaria 
de Estado da Economia. “É 
uma área de mais de cin-
co mil metros quadrados, 
toda adaptada. Vamos tra-
zer para este local o que 
existe de mais profissional 
para nossas forças poli-
ciais tendo em vista refor-
çar o combate à criminali-
dade. É nosso apoio para 
estruturar a nossa Polícia 
Militar”, frisou.  No muni-
cípio, o governador ainda 
se encontrou com o bispo 
Adair José Guimarães, da 
Diocese de Formosa.
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“Nada brilha mais meus olhos do que podermos atender as crian-
ças, os estudantes e promover uma nova geração de pessoas em 
nosso Estado de Goiás”, enalteceu o governador Ronaldo Caiado

Os computadores entregues no município fazem parte de um lote de 
60 mil equipamentos adquiridos para distribuição a todos os estudantes
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Para celebrar
em comemoração ao aniversário de 40 

anos do Flamboyant Shopping, celebrado 
neste mês de outubro, foi instalado no 
Garden um espaço instagramável com 

decoração alusiva à data. Até o dia 31 de 
outubro, os clientes terão acesso a esse 

cenário exclusivo para tirar fotos incríveis 
e postar nas redes sociais. A iluminação 
decorativa contempla um túnel de lead 

com mais de 4,5 metros de altura e mais de 
20 mil Led’s vermelhos com cinco grandes 

portais em formato de caixa de presente 
com laço e a escrita Flamboyant 40 anos.

Halloween em Piri
A festa Halloween mais famosa de 

Pirenópolis está de volta. Já preparem sua 
fantasia, porque no dia 30, o Zazá Café 
será o local de encontro. A empresária 

rozaura romano, famosa na cidade 
turística e mais conhecida como Zaza, 
informou que serão 5 horas de festa e 

contará com apresentação da banda 
Seleta Coletiva e do dj thiago Jesus. 

os interessados deverão realizar 
a reserva da sua mesa na bio do 

Instagram @zazacafepiri. As bruxas 
estão soltas em Pirenópolis!  

saFra 2021
A uruaçu Açúcar e Álcool, localizada no 
norte goiano, encerrou a safra 2021 na 

última semana.  A produção da unidade 
prevista é de 1.070.000 milhão de 

toneladas de cana, mil toneladas acima da 
anterior. desta, 857.164,230 mil toneladas 

foram moídas no local.  Já outras 203 
toneladas foram encaminhadas para 

uma usina parceira para a produção de 
açúcar. A usina produziu etanol, gerando 

67.072.819 litros do produto hidratado.  A 
usina uruaçu gera emprego e renda na 

região, na época de safra são diretamente 
931 colaboradores, além de  mais de 300 

indiretos.

casacor minas Gerais
A 26ª CASACor Minas, que pode ser 

conferida até o próximo domingo(31/10), 
outubro, conta com a participação 

de diversos profissionais do interior, 
contribuindo para ampliar a diversidade 

e a participação de representantes de 
cidades localizadas em diversas regiões 

do estado. o resultado é uma mostra 
plural, que reflete bem a realidade 
e as especificidades de cada região 

apresentada, além de contribuir para a 
geração de oportunidades.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Corrida - organização da 1ª CorrIdA do boMbeIro e PoLÍCIA MILItAr, Capitão 
Guimarães (bM), Coronel Santos (bM), Larissa Leão e Capitão richardson (PM).

Stylist - A stylist Izabelle Capuzzo, foi a 
responsável pelo look do cantor Gusttavo Lima 
no show do último sábado (23) em Goiânia e os 
pontinhos de luz (Jóias) são do Pauloteixeira.

2 3

4

Livro - A publicitária e professora Kênia de Paula lançará o livro 
“Autobiografia: O para sempre é composto de agoras”, dia 27 de 
outubro, no Showroom do Grupo Palme (Al. ricardo Paranhos), 
em noite de autógrafos e coquetel para convidados (assinados 
por Clemente eventos) e com realização pela K digital.
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Pemiação gastronômica - o Chef Goiano Gilmar 
borges, mais uma vez foi indicado ao oscar da 
Gastronomia brasileira, que é o Prêmio Nacional dólmã. 
o embaixador da Gastronomia pelo estado de Goiás foi 
selecionado para representar toda região Centro oeste 
na premiação, junto a outros chefs de todo brasil.
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Pesquisa mostra preocupação de 
estudantes com mercado de trabalho

Pesquisa inédita do 
Serviço Social da 
Indústria (Sesi) e do 

Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) 
divulgada nesta terça-feira 
(26) aponta que a grande 
maioria dos estudantes do 
ensino médio (91%) têm 
interesse em cursar ensino 
superior e (84%) têm in-
teresse na educação pro-
fissional. O levantamento 
ouviu mil alunos de esco-
las da rede pública de São 
Paulo e do Mato Grosso do 
Sul e da rede Sesi, que já 
estão inseridos no currícu-
lo do novo ensino médio. 
Também foram ouvidos 
mil estudantes do currí-
culo tradicional. 

“Os jovens que estão no 
novo ensino médio têm 
uma relação mais positiva, 
mais favorável com a esco-
la. Eles têm um maior oti-
mismo com o futuro pro-
fissional. Nos dois grupos 
de estudantes, sejam os 
que estão no ensino mé-
dio tradicional ou no novo 
ensino médio o desejo de 
cursar o itinerário técnico 
profissional é dominan-
te para esses dois grupos, 
demonstrando claramente 
que os jovens têm uma 
preocupação significativa 
sobre alcançar o primeiro 

emprego e a sua inser-
ção profissional”, avaliou 
o diretor-geral do Senai e 
diretor-superintendente 
do Sesi, Rafael Lucchesi.

A pesquisa mostrou ain-
da que estudantes do novo 
ensino médio avaliam o 
modelo como positivo, es-
tão mais satisfeitos com a 
escola e otimistas com o 
futuro profissional. 

“Essa pesquisa é inte-
ressante e inédita porque 
ela vai conversar com jo-
vens, os estudantes que 
estão no ensino médio, 
seja ele tradicional ou o 
novo ensino médio. A ava-
liação desse novo ensino 
médio, qual a relação que 
eles têm com a escola e 
como eles enxergam o 
seu futuro profissional”, 
explicou Lucchesi. A pes-
quisa foi realizada pelo 
Instituto FSB Pesquisa.

Entre as mudanças esta-
belecidas na reforma, a in-
tegração da Formação Téc-
nica e Profissional (FTP) e 
a inclusão de atividades 
voltadas para o projeto 
de vida do estudante são 
as mais bem avaliadas. 
Para 73% desses estu-
dantes, o potencial do 
novo ensino médio para 
melhorar a qualificação 
profissional do Brasil é 

grande ou muito grande.

Mercado 
de trabalho

O levantamento mos-
trou ainda que a preocu-
pação dos estudantes com 
a necessidade de trabalhar 
e a falta de interesse ame-
açam a continuidade dos 
estudos. Para boa parte 
dos entrevistados, o traba-
lho informal é realidade. 
Por outro lado, os estu-
dantes do ensino médio 
tradicional, a insatisfação 
com a metodologia de 
ensino seria um motivo 

para sair da escola, pro-
blema que não foi repor-
tado pelos estudantes do 
novo ensino médio.

“Hoje a escola prepara 
exclusivamente para os 
exames de ingresso na 
universidade, sendo que o 
acesso dos jovens de 18 a 
24 anos ao ensino supe-
rior ainda é muito restrito, 
apenas 23,8% dessa faixa 
etária. O novo ensino mé-
dio e a formação profissio-
nal surgem nesse contexto 
para dar identidade social 
e oportunidades ao estu-
dante que não ingressa 
direto no ensino supe-

rior, deseja ou precisa 
entrar no mercado de 
trabalho e não consegue 
por não ter qualificação”, 
apontou Lucchesi.

Precisar trabalhar é o 
principal motivo para cer-
ca de um terço dos estu-
dantes cogitarem deixar a 
escola. A insatisfação com 
a metodologia de ensino 
(6%), aparece apenas para 
os estudantes do modelo 
tradicional. Dos estu-
dantes ouvidos, 17% dos 
alunos do modelo tradi-
cional já consideraram 
deixar a escola, enquan-
to, entre os estudantes 

do novo ensino médio, o 
percentual é de 13%.

Para 35% dos estudan-
tes ouvidos empreender 
será mais atraente no 
mercado de trabalho no 
Brasil. Metade dos alunos 
(50%) indica que ter em-
prego formal registrado 
em carteira é outro ponto 
relevante. Segundo 28% 
dos alunos entrevista-
dos, a falta de experiên-
cia, a  falta  de qualifica-
ção (17%)  e a falta de 
oportunidade (12%) são 
os principais obstáculos 
para um jovem conseguir 
emprego no Brasil.

Alunos avaliam o modelo do novo 
ensino médio como positivo

To
m

az
 S

ilv
a/

Ag
ên

cia
 B

ra
sil

A pesquisa mostrou que estudantes do novo ensino médio avaliam o modelo como positivo, estão mais satisfeitos com a escola e otimistas

saúde

Pesquisadores da USP planejam testes para 
usar rim suíno em humanos
Pesquisadores brasileiros 
realizaram edição genéti-
ca em porcos como parte 
de estudo que tem como 
objetivo o xenotransplan-
te – técnica que permitiria 
transplantar órgãos e teci-
dos de suínos para seres 
humanos – no futuro. O 
grupo está em busca de 
recursos e planejam testes 
em humanos daqui a dois 
anos. Os estudos são con-
duzidos pela Universidade 
de São Paulo (USP).

No Brasil, o pesquisa-
dor do Centro de Estudos 

do Genoma Humano e 
Células-Tronco da USP, Er-
nesto Goulart, disse que, 
neste momento da pesqui-
sa, estão sendo produzidos 
os primeiros embriões de 
porcos a partir das células 
geneticamente modifica-
das, que são os primeiros 
experimentos de clona-
gem deste estudo. 

“A primeira etapa para 
produzir um suíno geneti-
camente modificado, para 
que os órgãos desse ani-
mais sejam utilizados para 
transplante em humanos, 

é a etapa de edição genéti-
ca. Nós já concluímos essa 
etapa”, disse. Até agora, 
nessa primeira etapa, ele 
explicou que os pesquisa-
dores concluíram a edição 
do DNA das células de su-
ínos, para que aqueles ge-
nes que causam a rejeição 
aguda fossem inativados.

O objetivo é que, no 
futuro, quando essas cé-
lulas derem origem a um 
animal, os órgãos a serem 
transplantados não cau-
sem rejeição no paciente 
humano. “A gente pega 

aquela célula que produ-
ziu no laboratório, que mo-
dificou o genoma, e agora 
vamos fazer uma técnica 
de clonagem. A partir da-
quela célula, eu consigo 
gerar um embrião que vai 
se desenvolver [na barri-
ga] do animal e a gente es-
pera que os órgãos sejam 
então compatíveis com o 
transplante em humano.”

Ao se mostrarem viáveis 
no laboratório, os embri-
ões serão transferidos para 
a barriga de aluguel até o 
nascimento dos filhotes su-

ínos. “Se tudo der certo, em 
poucos meses, em questão 
de 6 a 8 meses, nós te-
remos nossos primeiros 
porquinhos nascendo. A 
expectativa do nosso gru-
po é de, em até dois anos, 
começar os primeiros es-

tudos em humanos, com 
transplantes em huma-
nos. E, em até cinco anos, 
há expectativa de iniciar 
os estudos clínicos [apro-
vados pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
- Anvisa]”, disse Goulart.
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Primeira etapa é de edição genética dos animais
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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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olimpiadas

COB: desafio para Paris 2024 é 
manter nível dos Jogos de Tóquio

o vice-presidente do 
Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), 

Marco Antônio La Porta, 
disse nesta segunda-feira 
(25) que o desafio para os 
atletas brasileiros para as 
Olimpíadas de Paris 2024 
é, na pior das hipóteses, 
ter um resultado similar a 
Tóquio 2020. “Desafio para 
Paris se torna maior ainda, 
porque nós temos que fa-
zer alguma coisa diferente 
para, na pior das hipóteses, 
manter o padrão que o 
Brasil atingiu”, disse.

Em Tóquio, o Brasil ficou 
em 12º no quadro geral 
com 21 medalhas, sendo 7 
de ouro, 6 de prata e 8 de 
bronze. Foi o melhor resul-
tado do país em uma olim-
píada, superando Rio 2016.

“Se nós formos olhar 
o quadro de medalhas, a 
gente ficou em 12º, e há 
um grupo de países ali que 
a gente chama de Top10, 
tem Estados Unidos, Grã-
-Bretanha, China, Japão, 

Alemanha, França, que es-
tão dez medalhas, no total, 
na nossa frente e cerca de 
três medalhas de ouro. O 
que que a gente precisa 
fazer para a gente chegar 
nesse patamar? É isso que 
é a discussão que a gente 
tem hoje dentro do COB e 
eu acho que essa discus-
são não tem que ser só do 
COB, ela tem que ser uma 
discussão do sistema es-
portivo brasileiro inteiro”, 
disse La Porta.

O vice-presidente do 
COB foi entrevistado nes-
ta segunda-feira no pro-
grama Sem Censura da TV 
Brasil e falou sobre temas 
como a experiência de Tó-
quio 2020, as preparações 
para Paris 2024, as moda-
lidades em teste nas olim-
píadas, as confederações e 
o papel dos clubes.

La Porta disse que os 
países que compões esse 
TOP10 são as verdadeiras 
potências olímpicas. Se-
gundo ele, com o resulta-

do de Tóquio 2020, algu-
mas pessoas perguntaram 
se o Brasil é uma potência 
olímpica e ele responde 
que não. “O Brasil só será 
uma potência olímpica 
quando primeiro for uma 
nação esportiva. Esse é o 
primeiro passo. Tiver uma 
massificação, as pessoas 
praticando esporte, você 

ter esportes com muita 
gente praticando. Nós pre-
cisamos cada vez melhorar 
o apoio que a gente dá ao 
atleta, para que ele possa 
performar melhor e, em 
paralelo, nós precisamos 
de políticas que façam 
com que o Brasil se trans-
forme realmente em uma 
nação esportiva”, disse.

Sobre as Olimpíadas 
de Paris, o vice-presidente 
disse que a logística vai 
ser mais fácil do que em 
Tóquio, embora o ciclo seja 
mais curto, de três anos. 
“Estamos conversando 
com as confederações, ten-
tando montar essa logísti-
ca de como vai ser a pre-
paração das equipes para 

Paris. É um modelo mais 
fácil, porque várias confe-
derações, algumas moda-
lidades, já tem o seu local 
de treinamento. E temos 
também a vantagem de 
que todos os nossos cam-
peões olímpicos e nossos 
medalhistas olímpicos es-
tão em uma idade que per-
mite mais um ciclo”, disse.

Vice-presidente da entidade foi 
entrevistado no Sem Censura
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O vice-presidente do COB foi entrevistado e falou sobre temas como a experiência de Tóquio 2020
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