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Governo do Estado anuncia projeto revolucionário e inovador para retomar a construção de 
moradias para a população de baixa renda e atacar de frente o déficit habitacional do Estado

CONSCIÊNCIA NEGRA DESAfIOS DA 
EDuCAçãO Em TEmpOS 

DE pANDEmIA

uSO DE máSCARAS 
SERá ObRIGATóRIO 

caiado laNÇa Novo plaNo

MAIS CASAS POPULARES

Prefeito Rogério Cruz lidera conjunto de ações que vão 
marcar a Semana da Consciência Negra na capital

Conheça os vencedores do Concurso 
Fotográfico Yocihar Maeda

Enem 2021 terá medidas de segurança

eliMiNatóRias

fuTEbOl
Neymar sente coxa 

esquerda durante 
treino e não enfrenta 

a Argentina. Atacante 
deve ser substituído 
por Vini Júnior nesta 

terça, às 20h30
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n As eleições para o coman-
do da oAb-Go, a mais impor-
tante da sociedade civil em 
Goiás, se darão na próxima 
sexta, 19. Na reta final, Rafael 
Lara continua se mantendo 
em 1º lugar nas pesquisas.

n A virada do ano trará 
alterações na equipe do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
para arrematar ajustes polí-
ticos com vistas à campanha 
da reeleição, mas, por ora, 
ninguém sabe exatamente o 
que vai mudar.

n Segundo o deputado fede-
ral José nelto, é praticamente 
certa a nomeação da ex-depu-
tada Adriety elias, mulher do 
prefeito de Catalão Adib Elias, 
para a Secretaria de desenvol-
vimento Social. 

n Embora com movimentos 
que geram dúvida quanto ao 
seu posicionamento final em 
2022, o senador Vanderlan 
Cardoso tem garantido a 
interlocutores que não será 
candidato a governador.

n O prefeito de Apareci-
da Gustavo mendanha anda 
tenso com a possibilidade de 
novos desdobramentos das 
investigações policiais sobre 
o hospital municipal (HmAP). 
Fala-se que, agora, pode haver 
prisões.

n Mendanha repete que 
tudo não passa de “perse-
guição política”, a velha e 
esfarrapada desculpa de 
todo político alvo de denún-
cias de corrupção. Um dos 
inquéritos cita um irmão do 
prefeito.

n o presidente da Assem-
bleia Lissauer Vieira fez um ba-
lanço muito positivo do tour 
que fez em Rio Verde levando 
a tiracolo o ex-ministro Henri-
que meirelles, pré-candidato 
ao Senado pelo PSd.

n Hoje, Lissauer é o prin-
cipal defensor da integração 
de Meirelles na chapa da ree-
leição do governador Ronal-
do Caiado, cuja confirmação 
pode levar à confirmação da 
filiação do deputado ao PSD.

n Já circulam pesquisas 
mostrando que o prefeito 
de Aparecida Gustavo men-
danha teve queda na sua 
aprovação e o motivo é a 
chamada “síndrome” do 2º 
mandato, que sempre decep-
ciona o eleitorado.

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

O cenário das eleições de 2022 em Goiás caminha para se definir em torno da 
unidade da base do governador Ronaldo Caiado, com uma ampla frente par-
tidária, enquanto a oposição – o pouco que restou dela – deve se apresentar 
dividida em pelo menos três candidaturas e, o que é pior, divergentes ideo-
logicamente entre si. Assim, Caiado será o candidato da maioria esmagadora 
das forças políticas do Estado, incluindo-se aí os partidos do centro liberal, da 
centro direita e até da centro esquerda, caso do PSB do deputado federal Elias 
Vaz, que poderá integrar a coligação liderada pelo DEM (em fase de conversão 
em União Brasil, depois de se fundir com o PSL) bastando apenas que esse 
agrupamento não se alinhe com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o que 
parece definido desde já. Um amplo exército de prefeitos, deputados estaduais 
e federais e lideranças de expressão, além de pelo menos dois senadores es-
tará com Caiado. Do outro lado, virão o PT, provavelmente com o ex-reitor da 
PUC Wolmir Amado; o Patriota, com o ex-prefeito de Trindade e megaempre-
sário Jânio Darrot; e um partido que ainda não se sabe qual será apresentando 
o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha. E isso será o mínimo, isto é, uma 
pulverização que não será de fácil compreensão e absorção para o eleitorado.

DaNiEl VilEla iNicia opERaÇÕES DE pRÉ-caMpaNHa EM apaREciDa
O ex-deputado federal e presidente estadual do MDB Daniel Vilela, já definido como candidato a vice na chapa do governador Ronaldo Caiado, 
está retomando com intensidade crescente os contatos políticos em Aparecida e já tem até uma agenda para marcar a sua presença entre 
o eleitorado local. Ele prepara uma grande reunião com um grupo que auxiliou Maguito Vilela na prefeitura, mas não foi afastado pelo seu 
sucessor Gustavo Mendanha. A ideia é preparar um roteiro para mostrar à população aparecidense que as obras e realizações que tiraram Apa-
recida da condição de “cidade dormitório” foram introduzidas nas gestões de Maguito e apenas tiveram alguma continuação, na sequência, 
sem nenhuma ampliação ou novidade de importância ou relevância – tese que, a propósito, tem muito sentido, haja vistas à falta de marca ou 
identidade para os quase cinco anos do atual prefeito. Em entrevistas a veículos locais de comunicação, Daniel Vilela tem sido claro e objetivo: 
não vai se omitir em relação a Aparecida e promete que ninguém mais do que ele terá interlocução com as lideranças locais.

MENDaNHa É potENcialMENtE o MaioR oBStÁcUlo paRa RoGÉRio cRUZ EM 2024
O prefeito de Goiânia Rogério Cruz foi alertado de que o seu colega de Aparecida, Gustavo Mendanha, tem a inten-
ção de se candidatar na capital em 2024, caso não venha a disputar o governo do Estado ou então, enfrentando a 
parada, termine derrotado. Nesse cenário, Mendanha seria o principal obstáculo para a recondução de Cruz a mais 
um mandato, o que, hoje, é uma das prioridades do Republicanos nacional, já que Goiânia é a cidade de maior peso 
sob controle administrativo do partido. Atualmente sem partido, o prefeito aparecidense tem a legenda controlada 
pela Igreja Universal como uma das suas alternativas, mesmo porque é evangélico do pé rachado e gostaria de ter 
o deputado federal João Campos na sua hipotética chapa, como candidato ao Senado. 

aJUStE FiScal JÁ EStÁ FEito E NÃo tEM pREcEDENtES Na HiStÓRia Do EStaDo
As sucessivas vitórias no Supremo Tribunal Federal que marcaram a abertura das portas do Regime de Recuperação Fiscal – RRF e a consequente 
redenção financeira para Goiás, consolidando em definitivo o fim de décadas e décadas de desequilíbrio entre receita e despesa, é um passo que vai 
colocar o governador Ronaldo Caiado como o melhor que já administrou o Estado. Exagero? Não é, leitoras e leitores. Em quase dois anos e meio de 
gestão, Caiado conseguiu soluções que se aproximam de um milagre, implantando um ajuste fiscal eficiente e produtivo, na medida do que, inicial-
mente, foi e é possível dentro dos limites legais e financeiros que recebeu ao assumir o Palácio das Esmeraldas. Agora, na sequência, está indo muito, 
mas muito adiante. Seu trabalho pode ser comparado em pé de igualdade com o do governador de São Paulo Mário Covas, o primeiro no Brasil a 
organizar um Estado dentro dos moldes da responsabilidade fiscal – cujos resultados perduram ainda hoje, mais de 20 anos depois da profunda refor-
ma que introduziu na máquina pública paulista. Mesmo adversários são obrigados a reconhecer que Goiás assumiu uma posição diferenciada dentre 
os pares da Federação: Caiado faz o que todos os governadores que o antecederam sonharam fazer, mas não passaram nem perto. 

o popUlaR E a EcoNoMia coM o caNcElaMENto DaS coNSUltoRiaS SEM licitaÇÃo
O jornal O Popular está distribuindo um e-mail publicitário afirmando diretamente que foi responsável por uma economia de mais de R$ 30 milhões 
para a prefeitura de Goiânia, ao publicar reportagens que chamaram a atenção do Ministério Público e que levaram ao cancelamento de uma consul-
toria milionária, sem licitação, que estava em fase de contratação pelo prefeito Rogério Cruz. Se o jornal quiser repetir a dose, basta passar um pente 
fino pelo portal de transparência da prefeitura de Aparecida, onde poderá constatar, por exemplo, que, desde a sua posse no 1º mandato, o prefeito 
Gustavo Mendanha realiza a cada semana pelo menos uma contratação de elevado valor sem qualquer tipo de concorrência pública, ou seja, com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação – incluídas aí dezenas de consultorias. É assunto para muitas e muitas edições.

BalDY SÓ pENSa EM SER o caNDiDato ao SENaDo Na cHapa Da BaSE GoVERNiSta
Com o fortalecimento do PP dentro do governo federa, após a chegada do presidente nacional Ciro Nogueira ao comando da Casa Civil do presidente 
Jair Bolsonaro, os reflexos em Goiás estão se multiplicando. O ex-ministro e ex-secretário de Transportes de São Paulo Alexandre Baldy, que preside o 
diretório estadual do partido, está encafifado com a ideia de ser o candidato ao Senado na chapa da reeleição do governador Ronaldo Caiado e não dá 
um passo sem mirar esse objetivo. As suas dificuldades, no entanto, são enormes: Baldy, apesar de riquíssimo, enrolou-se em denúncias de propinas 
baratas, com repercussão nacional. Na chapa de Caiado, traria junto um comprometimento ético e moral, além de não ter perfil majoritário, densi-
dade política e nenhuma bandeira ou linha de ação em termos de ideias para encarnar a disputa pelo Senado, a não ser o oportunismo fisiológico, 
característica básica da sua trajetória até hoje. Não acrescentaria nada, não ajudaria e provavelmente só atrapalharia. 

BaSE DE caiaDo cHEGaRÁ UNiDa a 2022, 
ENQUaNto a opoSiÇÃo SE FRaGMENtaRÁ
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HaBitaÇÃo

Caiado lança plano inovador para 
a construção de casas populares

o Governo de Goiás 
lança, nesta quinta-
-feira (11), novo edi-

tal de chamamento públi-
co para credenciamento, e 
posterior contratação  de 
empresas que vão execu-
tar o programa de habi-
tação de interesse social 
do Estado nos municípios 
goianos. O diferencial des-
te certame é o compro-
misso que as construtoras, 
interessadas em construir 
grandes empreendimen-
tos em regiões metropo-
litanas, terão de viabilizar 
também moradias no inte-
rior do Estado.

A iniciativa do governa-
dor Ronaldo Caiado visa 
sanar a falta de interes-
se de, com expertise em 
conjuntos habitacionais, 
em atender demandas pú-
blicas de interesse social 
longe dos grandes polos. 
O documento foi publica-
do na edição desta quinta-
-feira (11) do Diário Oficial 

do Estado (DOE) e está dis-
ponível também no site da 
Agência Goiana da Habita-
ção (Agehab).

O edital ficará aberto 
por tempo indeterminado. 
“Ter a casa própria é um 
passo importante na vida. 
Isso tem um sentimento 
muito forte, porque res-
gata a autoestima. Esse é 
meu objetivo: fazer com 
que o cidadão sinta a pre-
sença do Estado nos 246 
municípios”, ressalta Caia-
do.

“A empresa, às vezes, 
quer construir duas mil 
casas em Águas Lindas, 
mas não tem interesse co-
mercial em fazer 30 casas 
em uma cidade menor”, 
exemplifica o presidente 
da Agehab, Pedro Sales. 
Ele afirma que a solução 
foi então encontrar um 
meio termo, ao mesclar as 
duas situações, a que é co-
mercialmente interessante 
para construtores e social-

mente relevante.
Pelo novo modelo, é 

preciso uma contrapartida 
das empresas interessa-
das em construir grandes 
conjuntos em parceria 
com governo federal (com 
financiamento pela Cai-
xa ou Banco do Brasil) e 
o Governo de Goiás, que 
paga a entrada com re-
cursos habitacionais via 
outorga de crédito de 
ICMS. A contrapartida é o 
compromisso contratual 
de construir moradias de 
custo zero para beneficiá-
rios em cidades apontadas 

pela Agehab. Neste caso, o 
investimento estadual sai-
rá do Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás 
(Protege), com terrenos 
doados pelas prefeituras 
locais.

O novo formato foi 
apresentado pelo presi-
dente da Agehab, Pedro 
Sales, a prefeitos goianos 
no dia 28 de outubro e já 
encontrou adesão em di-
versos municípios. Aqueles 
que já estão com terrenos 
preparados, e documenta-
ção em dia, estão desta-
cados no primeiro grupo 

a ser atendido tão logo as 
contratações das constru-
toras se efetivem.

Para Pedro Sales, é pre-
ciso resolver um problema 
antigo do modelo anterior 
de contratação em face 
do desinteresse das cons-
trutoras em finalizar pe-
quenas obras devido aos 
baixos valores. “Estudamos 
casos de pequenos muni-
cípios, como Paraúna e Vila 
Propício. Nos dois casos, as 
empresas vencedoras atra-
saram ou não finalizaram 
as obras, porque não era 
financeiramente interes-

sante”, observa. Como não 
havia condicionamento, 
quem perde é o município 
e a população.

“Se o Estado insistir nes-
sa dinâmica, não teremos 
casas para quem realmen-
te precisa e ainda herdare-
mos dezenas de processos 
administrativos e judiciais. 
Isso nós não queremos”, 
justifica o presidente. “O 
que o governador Ronaldo 
Caiado e a Agehab querem 
são as casas no interior, as 
empresas bem remunera-
das e problemas resolvi-
dos”, pontua.

modelo inovador de contratação de 
construtoras condiciona recursos 
para empreendimentos em grandes 
municípios à construção de moradias 
em pequenas localidades
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Caiado durante entrega de 

moradias, em Valparaíso 
de Goiás: “O meu objetivo 
é fazer com que o cidadão 

sinta a presença do Estado 
nos 246 municípios” 

Anteriormente, elas cus-
tariam cerca de R$ 80 mil 
cada, mas agora o valor 
estimado orçado por uni-
dade pela Agehab é de R$ 
111 mil. Um dos motivos 
para a revisão do valor é a 
alta dos preços dos mate-
riais de construção. O va-
lor anterior inviabilizaria 
moradias com os padrões 
técnicos de qualidade que 
a agência preconiza.

Cada unidade possui 
sala de estar/jantar, cozi-
nha, circulação, dois quar-
tos sendo um de casal, um 
banheiro, área de serviço 
coberta, quintal descober-
to (recuo lateral e fundo 
em solo natural), acesso de 
pedestre cimentado, recuo 
frontal gramado, com área 
construída de no mínimo 

42,43m² e lote com área 
mínima de 200,00m².

Fiscalização
A Agehab vai fiscalizar 

os serviços contratados 
para cada módulo de cons-
trução, podendo realizar 
inspeções periódicas na 
obra para verificar a exe-
cução de acordo com os 
projetos, normas vigentes, 
especificações, cadernos 
de encargos, do cronogra-
ma, entre outros itens.

Em caso de descumpri-
mento, como não execu-
tar total ou parcialmente 
qualquer das obrigações 
assumidas, a contratada 
estará sujeita às penas 
descritas no chamamento. 
Entre elas estão advertên-
cia, multa, suspensão do 

direito de participar de li-
citação e impedimento de 
contratar com a Agehab 
pelo prazo de até dois 
anos e declaração de ini-
doneidade para licitar ou 
contratar com a adminis-
tração pública.

O prazo de construção 
da contrapartida será de-
terminado durante a dis-
tribuição das demandas, 
pois depende das opções 
estruturais e da quanti-
dade de unidades habi-
tacionais que a integram. 
Ainda no Edital de Creden-
ciamento, a Agehab reco-
menda a contratação de 
mão de obra local sempre 
que possível. O objetivo é 
fortalecer a economia nos 
municípios e promover a 
empregabilidade.

Contratação e 
contrapartida

O chamamento público 
nº 008/2021 abre o cre-
denciamento de empresas 
interessadas em firmar par-
ceria público-privada com o 
crédito outorgado de ICMS 
pelo Governo Estadual, para 
utilização nas habitações do 
Programa Habitar Melhor 
(Programa Casa Verde Ama-
rela do governo federal, no 
âmbito do FGTS). Em con-
trapartida, a empresa deve-
rá realizar a construção ou 
conclusão, remunerada via 
Fundo Protege, de unidades 
habitacionais e empreendi-
mentos de interesse social, 
em municípios do Estado.

O Edital prevê até 15 
mil unidades construídas 

pela parceria público-
-privada nas habitações do 
Programa Casa Verde Ama-
rela (PCVA). Para cada duas 
unidades habitacionais do 
Programa Casa Verde Ama-
rela, deverá ser construída 
no mínimo uma unidade 
via Protege de contrapar-
tida. Também fazem parte 
da contrapartida a possi-
bilidade de conclusão de 
unidades habitacionais 
paralisadas e a elaboração 
de projetos de execução 
de infraestrutura nos mu-
nicípios para asfalto, rede 
elétrica e rede de esgoto. 

As unidades habitacio-
nais construídas com os re-
cursos do FGTS e do crédito 
outorgado de ICMS do Go-
verno de Goiás atenderão 
famílias com renda bruta 

mensal de até três salários 
mínimos. Já as unidades 
habitacionais da contra-
partida a serem construí-
das com o Fundo Protege, 
também do Governo de 
Goiás, atenderão famílias 
com renda bruta mensal 
de até um salário mínimo.

Para ser habilitada, a 
construtora deve apresen-
tar contrato firmado com 
as instituições financeiras 
que operam dentro do 
programa habitacional vi-
gente (Caixa e Banco do 
Brasil). Também podem se 
credenciar as empresas 
construtoras que já pos-
suem Termo de Coopera-
ção Técnica Administrativa 
firmado com a Agehab e 
que estejam em andamen-
to nos últimos 24 meses.

Novo modelo vai priorizar padrões 
os técnicos de qualidade da Agehab
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Desafios Da eDucação em tempos De panDemia

Conheça os vencedores do Concurso 
Fotográfico Yocihar Maeda da Alego

os premiados na se-
gunda edição do 
Concurso Fotográ-

fico Yocihar Maeda, pro-
movido pela Diretoria de 
Comunicação da Assem-
bleia Legislativa (Alego), 
já estão comemorando o 
resultado do seu talento 
e criatividade. Os nomes 
dos ganhadores foram 
divulgados nesta quarta-
-feira, 10, e a entrega dos 
prêmios será na quinta-
-feira da próxima sema-
na, dia 18,  às 10 horas, no 
salão Nobre da Casa. Dois 
dias antes tem início, no 
saguão da Alego, a expo-
sição com as fotografias 
que obtiveram 100 pon-
tos - classificadas por cri-
tério de pontuação. 

No total, candidatos 
de 36 municípios goia-
nos se inscreveram para 
as duas categorias do 
concurso: profissionais e 
amadores, um aumento 
de representatividade 
em comparação com 
a edição anterior, que 
registrou participação 
em dez cidades. 

O concurso fotográfico 
nasceu em 2020 com o 
objetivo de repercutir as-
suntos da atualidade, de 
forma artística e criativa. 

Segundo o site do certa-
me, a ideia é que fosse 
“uma verdadeira vitrine 
para fotógrafos amado-
res e profissionais ex-
porem seu trabalho e 
gerar reflexões sociais 
através da fotografia”.

Na primeira edição, 
houve 296 inscritos, dos 
quais 77,4% participaram 
pela categoria amadora 
e 22,6% pela profissio-
nal. O tema proposto foi 
“Um Olhar Pela Janela”, 
que buscava uma visão 
inspirada nas mudanças 
de perspectivas trazidas 
pelo distanciamento so-
cial, exigido pela pande-
mia de covid-19. 

Para 2021, o foco do 
concurso se voltou para 
um dos setores mais 
impactados pela crise 
pandêmica: a educação. 
Estudos apontam alguns 
prejuízos, como consta-
tou um estudo do Banco 
Mundial, divulgado no 
início de 2021, que ana-
lisou o impacto da co-
vid-19 na educação dos 
países da América Latina 
e Caribe. O levantamen-
to apontou que 70% das 
crianças brasileiras po-
dem não aprender a ler 
adequadamente.

Outro dado destacado 
é em relação ao chama-
do índice da “pobreza de 
aprendizagem”, analisado 
com base em estatísticas 
educacionais. Ele indica 
o porcentual de crianças 
com 10 anos incapazes 
de ler e entender um 
texto simples. Segundo 
o relatório do banco, a 
pandemia pode fazer 
com que esse índice sal-
te de 50% para 70% dos 
alunos no Brasil.

O tema “Desafios da 
Educação em Tempos de 
Pandemia” foi um exer-
cício de reflexão sobre 
essas e outras mudanças 
trazidas pelo novo co-
ronavírus na educação 
e na vida de estudantes, 
professores, familiares e 
de toda a sociedade. As-
sim como, uma forma de 
demonstrar os esforços 
de todos para superar as 
barreiras e incertezas im-

postas pela pandemia no 
ensino e aprendizagem. 

A seleção das fotos 
inscritas foi feita por um 
júri composto por pro-
fissionais qualificados 
e experientes:  Alberto 
Maia, Cristiano Borges, 
Denise Xavier Lemes e 
Jackson Rodrigues. Eles 
analisaram as obras 
apresentadas pelos par-
ticipantes, a partir dos 
critérios de criatividade, 
pertinência ao tema e 
riqueza de elementos e 
técnicas utilizadas. 

Cristiano Borges, que 
tem 27 anos de atuação 
como fotógrafo profis-
sional e vasta experi-
ência no fotojornalismo, 
se impressionou com 
a abordagem feita pe-
los candidatos. Gerente 
de imagens na Secre-
taria de Comunicação 
do Estado de Goiás, ele 
se mostrou surpreso. “O 

nível do concurso tem 
crescido a cada ano. Os 
profissionais têm con-
seguido transmitir uma 
mensagem através de 
cada material.  Tem sido 
um grande aprendizado 
participar desse concur-
so”, discorreu Cristiano. 

Categorias
O concurso foi dividido 

nas categorias amador e 
profissional e premiou os 
três primeiros colocados 
em cada categoria. Os 
vencedores vão receber 
um valor em dinheiro, 
assim distribuído: para a 
categoria Profissional: 1º 
lugar – R$ 2.500; 2º lugar 

– R$ 1.500; e 3º lugar 
– R$ 1.000. Já para os 
amadores, a premiação 
será a seguinte: 1º lu-
gar – R$ 2.000; 2º lugar 
– R$ 1.200; 3º lugar – 
R$ 800. Cada classifica-
do, também, terá direito 
a um troféu. 

Além da premiação 
em dinheiro e da exposi-
ção realizada no saguão 
da Alego, as obras foto-
gráficas premiadas são 
divulgados nas redes so-
ciais da Casa de Leis (@
assembleiago), na Galeria 
de Vencedores no site das 
próximas edições do con-
curso e estarão na edição 
especial da Revista Alego.

os vencedores da segunda edição do 
concurso fotográfico Yocihar Maeda, 
da Alego, que teve como tema 
“Desafios da Educação em Tempos de 
Pandemia” vão receber os prêmios na 
próxima quinta-feira, 18. A solenidade 
de premiação está marcada para às 
10 horas, no salão nobre da Casa. 
Os três primeiros colocados nas 
categorias amador e profissional 
recebem prêmio em dinheiro
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As fotos selecionadas pelos 
jurados, serão expostas 

no salão da Alego, a partir 
desta terça-feira, 16

confira os primeiros colocaDos:
categoria amaDora: 
1º lugar – Stefanny Alves de oliveira
2º lugar – Raphael Augusto Braz
3º lugar – Antônio rafael rosa neto

categoria profissional:
1º lugar – Jucimar Ferreira de Sousa
2º lugar – Thais Freitas de Oliveira
3º lugar – Giovanna Gagno de moraes

Yocihar maeDa
O Concurso Fotográfico 
Yocihar Maeda foi assim 
nomeado em homena-
gem ao fotógrafo, servi-
dor da Casa, falecido em 
janeiro de 2020, aos 66 
anos, e que por mais de 
30 anos foi um dos profis-
sionais de fotografia mais 
requisitados pelos depu-

tados estaduais, diretores 
e colegas da Casa.

Maedinha, como era 
chamado pelos amigos, 
sempre atendeu a todos 
com presteza e dedica-
ção e era uma referência 
aos colegas de profissão, 
além de um profissional 
respeitado por todos os 

parlamentares e profis-
sionais da área.

Era um funcionário ex-
tremamente organizado e 
metódico, amante da lei-
tura, gostava de desenhar, 
apesar de não ter feito 
curso na área, atuante na 
igreja que frequentava, 
adorava passeios com a 

família, além de dedi-
car parte do seu tempo 
aos netos. Muito pres-
tativo, estava sempre 
pronto para ajudar a 
quem a ele recorria.

Antes de ser contra-
tado pela Assembleia 
Legislativa, trabalhou no 
Fujioka e na Companhia 

Industrial Farmacêutica. 
Atuou como fotógrafo 
na Assembleia Legislati-
va por 31 anos e meio, 
tendo sido contratado 
em 1º de junho de 1988, 
no cargo gratificado de 
fotógrafo parlamentar, 
sendo lotado na, en-
tão, seção de Imprensa. 

A partir de 1º de feve-
reiro de 2003, passou 
a integrar o cargo de 
assistente legislativo, 
com lotação na seção de 
Jornalismo, hoje Agência 
Assembleia de Notícias, 
onde permaneceu até 
25 de janeiro de 2020, 
quando veio a falecer. 
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direitos Humanos

Goiânia promove a Semana 
da Consciência Negra 2021

Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secre-
taria Municipal de 

Direitos Humanos e Polí-
ticas Afirmativas (SDHPA), 
promove, de 15 a 22 de 
novembro, a Semana da 
Consciência Negra. A pro-
gramação contará com 
atividades presenciais e 
remotas, divididas em ro-
das de conversas, lives 
temáticas, seminários e a 
feira multiétnica.

A Semana da Consciên-
cia Negra tem como objeti-
vo promover a visibilidade 
das pautas e discussões re-
ferentes à igualdade racial, 
por meio de iniciativas que 
apresentem a importância 
de valorizar, reconhecer e 

respeitar a cultura negra e 
das etnias historicamente 
excluídas. Toda a popula-
ção goiana está convidada 
a participar e acompanhar 
as atividades realizadas.

“A Semana da Cons-
ciência Negra 2021 foi 
elaborada pela equipe 
da Superintendência 
de Igualdade Racial da 
SDHPA e pretende atuar 
tanto no âmbito da sen-
sibilização e discussão 
das temáticas de valo-
rização étnica quanto na 
promoção de atividades 
culturais e de relaciona-
mento”, afirma o superin-
tendente municipal de 
igualdade racial, Domin-
gos Barbosa dos Santos.

objetivo é promover a visibilidade 
das pautas e discussões referentes 
à igualdade racial, por meio de 
iniciativas que apresentem a 
importância de valorizar, reconhecer 
e respeitar a cultura negra e das 
etnias historicamente excluídas
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assistência social

Cras inaugurado na Vila Canaã vai facilitar 
acesso a mais serviços socioassistenciais

A Prefeitura de Goiânia 
entregou, nesta sexta-
-feira (12/11), por meio 
da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Hu-
mano e Social (Sedhs), a 
reforma e a ampliação 
do Centro de Referência 
da Assistência Social, o 

Cras Canaã. A unidade 
recebeu revitalização 
com espaço aberto e 
cozinha, reparos estru-
turais, como troca de 
telhados e ampliação de 
ambientes, adaptação de 
acessibilidade conforme 
normas da ABNT e esta-
cionamento exclusivo. 

A política pública de 
Assistência Social é um 
compromisso da gestão 
do prefeito Rogério Cruz. 
Ele se emocionou ao 
falar sobre a dedicação 
dos servidores e a pos-
sibilidade de realizar e 
entregar serviços à po-
pulação goianiense.

“Hoje é um dia espe-
cial, em que só posso 
agradecer pela oportu-
nidade. Agradeço aos 
meus servidores, aos 

secretários municipais 
e à Câmara de Vereado-
res pelo apoio”, declarou 
Rogério, acrescentando 
que o modelo do CRAS 
Vila Canaã será replica-
do em todas as unidades 
da capital. O prefeito to-
cou violão e, junto com 
a primeira-dama, cantou 
uma canção em come-
moração. 

O titular da Sedhs, 
Zé Antônio, destacou o 
perfil da gestão do pre-
feito Rogério Cruz e o 
trabalho em conjunto. “A 
entrega de serviços tão 
importantes só é possí-
vel em uma gestão onde 
o prefeito, a primeira-
-dama, os secretários e 
a Câmara têm compro-
misso com a população”, 
enfatizou Zé Antônio.
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 “Hoje é um dia especial, em que só posso agradecer pela oportunidade”, declarou Rogério Cruz

Unidade recebeu 
revitalização com 
espaço aberto e 
cozinha, reparos 
estruturais, 
adaptação de 
acessibilidade e 
estacionamento 
exclusivo

dia 15/11  - 19h30: Live religiões de 
Matriz Africana. Perfil no instagram: 
@direitoshumanosgyn
dia 16/11 - 19h30: Live Segurança 
Pública: tipificações dos crimes de 
racismo e injúria racial. Perfil no ins-
tagram: @direitoshumanosgyn

dia 17/11 - 19h: Abertura do I Seminá-
rio de Gênero e etnia – Professora Ana 
maria Carvalho dos Santos. via YouTu-
be e Facebook (perfil: SINPRO GO)
dia 18/11 - 9h: roda de conversa 
sobre relações raciais. Local: escola 
municipal Presidente vargas, Av. São 

Luiz qd. 27 . S/n – Setor vila João vaz
9h e 15h:  Atividades do 1° Seminário 
de Gênero e etnia. via Zoom, YouTube 
e Facebook (perfil: SINPRO Goiás)
dia 19/11  - 9h, 15h e 19h: Atividades 
do 1° Seminário de Gênero e etnia. 
via Zoom, YouTube e Facebook (per-

fil: SINPRO Goiás)
dia 20/11  - 16h às 20h: Feira multié-
tnica. Local: CePAL Jardim América
dia 22/11  - 8h e 13h: roda de con-
versa sobre relações raciais Local: 
Colégio estadual Jardim das Aroei-
ras, av das Aroeiras.

confira a Programação:



6 terça-feira, 16 de novembro de 2021cidades

missa

“Iris foi a grande escola que os goianos e 
o Brasil reconhecem”, diz Ronaldo Caiado

O governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta segun-

da-feira (15/11), da missa 
de sétimo dia em me-
mória do ex-governador 
e ex-prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende Machado, na 
Catedral Metropolitana 
da capital. “Ele foi a gran-
de escola que os goianos 

e o Brasil reconhecem”, 
afirmou, durante coletiva 
de imprensa. “Continuare-
mos com a boa lembran-
ça de um homem que 
promoveu o bem-estar 
das pessoas. Foi um líder 
que nunca fugiu do povo”, 
destacou. A celebração, 
presidida pelo arcebispo 
Dom Washington Cruz, 

reuniu familiares e ami-
gos do emedebista.

Desde que o ex-prefei-
to de Goiânia sofreu um 
acidente vascular cere-
bral (AVC), no último mês 
de agosto, o governador 
esteve por diversas vezes 
no hospital, em Goiânia 
e em São Paulo. Diaria-
mente, acompanhava a 
família de Iris Rezende 
e o estado de saúde do 
companheiro de vida pú-
blica. “A falta dele é sig-
nificativa e imensurável”, 
declarou Caiado. 

O governador disse, 
também, que nutria a 
esperança de que Iris 
Rezende se recuperaria 
a tempo de participar do 
mutirão em sua home-
nagem, organizado pelo 
Governo de Goiás, nos 
dias 20 e 21 de novem-
bro, na Praça da Feira do 
Setor Morada do Sol, Re-
gião Noroeste de Goiâ-
nia. “Os goianos e o Bra-

sil reconhecem o que ele 
representou para a polí-
tica da transparência, 
do respeito aos poderes 
constituídos, ao cidadão 
e ao dinheiro público”, 
destacou Caiado. 

O legado do ex-go-
vernador e ex-prefeito 
de Goiânia foi lembrado 
pelo arcebispo metropo-
litano de Goiânia, Dom 
Washington Cruz, durante 
a homilia da missa. “Iris 
foi preenchido pela es-
perança e pelo desejo de 
realização”, disse. 

“Foram 87 anos vivi-
dos intensamente, com 
muito trabalho e profun-
do amor pelo Brasil”, dis-
se Dom Washington. “É 
o filho desta pátria que 
não fugiu à luta. Por isso, 
o nome dele se escreve 
para sempre na história. 
Ele traduz a força iden-
titária que assinala e 
torna conhecido o povo 
goiano”, destacou.

Cabo da enxada
No final da missa, emo-

cionada e ao lado da mãe, 
Dona Iris, a filha do ex-
-prefeito de Goiânia, Ana 
Paula Rezende Machado 
Craveiro, subiu ao altar e 
fez uma homenagem ao 
pai. “Ele vai continuar no 
cabo das enxadas de cada 
mutirão”, ressaltou. Lem-
brou a trajetória do pai, 
agradeceu ao carinho das 
pessoas e disse que foi 
um “homem nutrido pela 
fé”. Também afirmou que 
Iris “lutou pela vida com a 
mesma coragem com que 
lutou pela democracia”. 

O amigo, ex-secretário 
e companheiro de partido 
de Iris Rezende, Paulo Or-
tegal, também rendeu ho-
menagens. Em entrevista, 
ele disse que a morte do 
emedebista deixa uma 
lacuna na política goiana. 

Iris Rezende 
Iris Rezende nasceu em 

Cristianópolis (GO), em 
1933. Na década de 1940 
mudou-se com a família 
para Goiânia. Formou-se 
em Direito e ingressou na 
política nos anos 1950. 
Ao longo de mais de seis 
décadas dedicado à vida 
pública, ocupou cargos 
de vereador, deputado es-
tadual, prefeito, senador e 
governador. Também foi 
ministro da Agricultura 
no governo de José Sar-
ney e da Justiça durante 
o de Fernando Henri-
que Cardoso.

Estiveram presentes 
também na celebração a 
ex-deputada federal e ex-
-senador, Iris Araújo; os 
filhos Cristiano Rezende 
e Adriana Rezende; o de-
putado federal Delega-
do Waldir; o presidente 
regional do MDB, Daniel 
Vilela; a advogada Anna 
Vitória Caiado, o vereador 
Anselmo Pereira, entre 
outras lideranças.

Celebração reúne familiares e amigos 
do ex-prefeito de Goiânia. “Iris foi 
preenchido pela esperança e pelo 
desejo de realização”, diz arcebispo 
metropolitano, dom Washington 
Cruz. “ele vai continuar no cabo das 
enxadas de cada mutirão”, afirma 
filha, Ana Paula Rezende Machado 
Craveiro. “Um líder que nunca fugiu 
do povo”, pontua governador 
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O governador Ronaldo Caiado durante participação na missa de sétimo dia em memória do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, na Catedral Metropolitana 
da capital: “Os goianos e o Brasil reconhecem o que ele representou para a política da transparência, do respeito aos poderes constituídos, ao cidadão e ao dinheiro público” 

Caiado e a filha do ex-prefeito, Ana Paula Rezende Machado CraveiroCaiado e arcebispo Dom Washington CruzCaiado e Dona Íris
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em moiporá

“A grande obra que quero realizar 
é cuidar das pessoas”, diz Caiado

o governador Ronal-
do Caiado entre-
gou, neste sábado 

(13/11), no município de 
Moiporá, no Oeste goiano, 
22 moradias do Residen-
cial Setor Cândido Curinga. 
A obra teve investimento 
de cerca R$ 1 milhão e 
contrapartida estadual de 
R$ 440 mil. A entrega fez 
parte das comemorações 
alusivas ao aniversário de 
63 anos da cidade. Nove 
estudantes da terceira 
série do Ensino Médio da 
rede estadual receberam 
Chromebooks. 

“Acredito muito nas ci-
dades do interior, que ge-
ram riqueza e estrutura 
para que Goiás seja um 
Estado diferenciado. Tanto 
que meu slogan sempre 
foi ‘a força vem do interior’, 
afirmou Caiado. “Sou apai-
xonado por Goiás e pre-
cisamos fazer com que a 
vida em nossos municípios 
melhore. A grande obra 
que quero realizar é cuidar 
das pessoas”, salientou.

As casas foram construí-
das no padrão dos projetos 
habitacionais do Estado, 
com dois quartos, um ba-
nheiro, sala e cozinha in-
tegrados, e área construída 
de 44,67 metros quadra-
dos. São cerca de R$ 20 mil 
de recursos estaduais por 
unidade. Além moradias, o 
Estado prevê a construção 
de mais 47 habitações na 
cidade por meio do Goiás 
Social. “Governar não é fá-
cil. Mas estou no governo 
há 2 anos, dez meses e 13 
dias, e trabalho 24 horas 
para recuperar o tempo 
perdido. Já fizemos mais 
do que fizeram em vinte 
anos”, destacou Caiado.

Prefeito de Moiporá, Zé 

Wilson comentou que as 
entregas são um prestígio 
ao município, que comple-
ta 63 anos, neste domingo 
(14/11). “É muito triste ter 
um aniversário sem presen-
te. Por isso que hoje, o gover-
nador e o pessoal Agehab 
estão aqui, para trazer as 
22 casas para esse pesso-
al que tanto merece”, afir-
mou. Relatou que gestões 
anteriores se apropriaram 
dos recursos, e construíram 
apenas duas unidades ha-
bitacionais. “Tivemos que 
bancar de novo e com-
pramos tudo. Falei que 
esse ano entregávamos 
essas casas, porque era 
a maior vergonha para 
Moiporá”, disse Wilson. 

“Seis anos de espera e 
agora vou ter minha casa” 
afirmou Fernanda Maria, 
beneficiária que recebeu 
das mãos do governador 
a chave simbólica, repas-
sadas também a Camila 
Braga e Romilda Maria. “E 
vai acontecer mais ainda, 
se Deus quiser, para todos 
que precisam, como nós”, 
apostou Romilda.

“É preciso dar a César o 
que é de César. Não quero 
menosprezar os outros ad-
ministradores, mas o que o 
governador já fez em Iporá 
e nossa região, outros não 
fizeram em quatro manda-
tos. Goiás é um canteiro de 
obras”, afirmou Naçoitan 
Leite, prefeito de Iporá, em 
nome dos gestores muni-
cipais presentes.

“Caiado está trabalhan-
do de canto a canto. Tenho 
orgulho de tê-lo como go-
vernador”, complementou 
Fernanda Nolasco Vander-
ley Oliveira, prefeita de Ba-
liza e que representou as 
mulheres no evento.

município, que completa 63 
anos neste domingo (14/11), foi 
contemplado com 22 casas do 
residencial Setor Cândido Curinga 
e Chromebooks para estudantes 
da 3ª série do ensino médio. “Sou 
apaixonado por Goiás e precisamos 
fazer com que a vida em nossos 
municípios melhore. Já fizemos 
mais do que fizeram em vinte 
anos”, diz governador
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No aniversário de Moiporá, o governador Ronaldo Caiado entrega 22 unidades habitacionais e Chromebooks a 
estudantes: “Trabalho 24 horas para recuperar o tempo perdido. Já fizemos mais do que fizeram em vinte anos” 

Na ocasião, Caiado tam-
bém entregou Chrome-
books para cada um dos 
nove estudantes da ter-
ceira série do Ensino Mé-
dio da rede estadual de 
educação em Moiporá. A 
ação faz parte do plano 
de investimentos do Go-
verno de Goiás que visa 
promover condições de 
igualdade a todos os es-
tudantes do Estado. 

“Talvez seja um dos 
momentos de maior ale-
gria para mim, no gover-
no, dar a todos adoles-
centes aquilo que poucas 
escolas particulares têm. 
Apaixonado pela edu-
cação, equipar nossas 
escolas para serem as 
melhores do Estado e, se 
Deus quiser, do Brasil”, 
frisou Caiado. “Tudo que 
se investe na educação, 
é muito bem aplicado e é 
barato, porque vai mudar 
a vida dos jovens no Esta-
do de Goiás”, acrescentou.

Os equipamentos pos-
suem tecnologia de ponta 

e podem ser usados como 
notebook ou tablet, auxi-
liando o acesso dos alu-
nos a diversos conteúdos 
e contribuindo para uma 
melhor formação peda-
gógica. Os computadores 
concedidos fazem parte 
do lote de 60 mil adqui-
ridos pelo Governo de 
Goiás, com investimento 
total de R$ 144 milhões. 

“Vai ajudar demais a 
nós estudantes. Não va-
mos mais depender de 
um celular estragadinho, 
sem ter wi-fi, vamos ter 
um notebook para forta-
lecer. Sem contar que é 
caríssimo. O Caiado está 
nos dando a oportunida-
de de estudar”, afirmou a 
estudante Vitória Ramos 
Silva de Sousa. Diego 
Carneiro Silva concordou 
com a colega. “Faço mi-
nhas as palavras da Vi-
tória. Esse notebook vai 
nos ajudar muito, prin-
cipalmente nesta reta 
final de estudos para o 
Enem e vestibular”.

Estudante do Colégio 
Estadual José Marcelino, 
Daniel Cândido decla-
mou um poema de sua 
autoria em homenagem 
ao governador. “Com 
apoio constante, para 
nós estudantes, veio a 
oferecer. Para nossa edu-
cação, sermos um bom 
cidadão, veio a oferecer”, 
diz os versos. 

“A transformação em 
Goiás, só não ver quem 
não quer”, reiterou o de-
putado federal Delegado 
Waldir. “E por que isso 
acontece? Porque morali-
zamos o Detran [Departa-
mento Estadual de Trân-
sito de Goiás], a Goinfra 
[Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes]. 
Se não tem dinheiro para 
a corrupção, tem dinhei-
ro para investimento na 
educação, rodovia, infra-
estrutura”, argumentou. 

Também estiveram 
presentes o secretá-
rio de Estado da Saú-
de, Ismael Alexandrino; 

diretor de Desenvolvi-
mento Institucional e 
Cooperação Técnica da 
Agehab, Lucas Gouveia; 
primeira-dama de Moi-
porá, Vanda Maria Leite, 
e o vice-prefeito Paulo 
Vitor Ferreira; secretá-
ria municipal de Admi-
nistração, Mônica Rejia 
Pereira; presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Henrique Dias, represen-
tante dos demais vere-
adores; prefeitos Edson 
Vieira de Paula (Ade-
lândia), Delmiro Cano 
(Arenópolis), Maria Apa-
recida Magalhães Furta-
do Macêdo (Aurilândia), 
Geraldo Neto (Cacho-
eira de Goiás), Altamiro 
José De Lima (Diorama), 
Valdesson Vieira Júnior 
(Ivolândia), Franc Elvis 
Vaz (Palminópolis), Edu-
ardo Talvani de Lima 
Couto (Palestina de Goi-
ás), Paulo José Martins 
(Paraúna), e Ubirajara 
Antônio Duarte Júnior 
(São João da Paraúna).

Computadores para estudantes
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Enem 2021 terá medidas de 
segurança contra covid-19

o Exame Nacional 
do Ensino Médio 
(Enem) 2021 terá 

medidas de segurança 
contra a covid- 19. Assim 
como na edição de 2020, 
o uso de máscara facial 
será obrigatório nos locais 
de aplicação. Participantes 
que estejam com covid-19 
ou com outras doenças in-
fectocontagiosas não de-
vem comparecer ao exame 
e podem solicitar a reapli-
cação. O descumprimento 
das regras poderá levar à 
eliminação do candidato. 

O Enem, tanto na versão 
impressa, quanto na versão 
digital, será aplicado nos 
dias 21 e 28 de novembro. 
As regras valem para ambas 
versões. Dentro de sala, os 
estudantes deverão perma-
necer com a máscara du-

rante toda a realização do 
exame. O edital prevê que a 
máscara deve ser usada da 
maneira correta, cobrindo 
o nariz e a boca. Caso isso 
não seja feito, o participante 
será eliminado. Os candi-
datos poderão levar más-
caras para trocar durante 
a aplicação, seguindo a 
recomendação de espe-
cialistas da área de saúde. 

O equipamento de pro-
teção poderá ser retirado 
apenas para a identificação 
dos participantes, para co-

mer e beber. Toda vez que 
retirarem a máscara, os par-
ticipantes não podem tocar 
na parte frontal dela, e de-
vem, em seguida, higienizar 
as mãos com álcool em gel 
próprio ou fornecido pelo 
aplicador. As mãos devem 
ser higienizadas também 
quando os participantes 
forem ao banheiro e no 
decorrer do exame. 

Outra regra é o distan-
ciamento social. As salas 
estarão dispostas de forma 
a assegurar a distância en-

tre os participantes. 
Candidatos diagnostica-

dos com covid-19 ou outras 
doenças infectocontagiosas 
na semana que antecede o 
primeiro ou o segundo dia 
de prova do Enem não de-
vem comparecer aos locais 
de prova e podem solicitar a 
reaplicação do exame. Além 
da covid-19, essa regra se 
aplica a candidatos com tu-
berculose, coqueluche, dif-
teria, doença invasiva por 
Haemophilus influenza, 
doença meningocócica e 

outras meningites, varío-
la, influenza humana A e 
B, poliomielite por polio-
vírus selvagem, sarampo, 
rubéola e varicela. 

Esses candidatos terão 
até cinco dias úteis depois 
do Enem para pedir para 
participar da reaplicação. 
O pedido deverá ser feito 
na Página do Participante, 
acompanhando de docu-
mentos comprobatórios. 

Medidas de 
segurança

O Enem ocorre em um 
momento em que a va-
cinação avança no Brasil 
e há redução nos casos e 
no número de mortes por 
covid-19. Mesmo assim, 
o consultor da Sociedade 
Brasileira de Infectologia 
Marcelo Otsuka ressalta 
que é importante manter 
as medidas de segurança, 
ainda mais em um exame 
de grandes proporções 
como o Enem: “Ainda te-
mos pessoas suscetíveis e 
alguns estudos demons-
tram que não usar máscara 
aumenta em torno de duas 
a três vezes a chance de 

pegar a infecção, mesmo 
em países vacinados ou 
com cobertura vacinal 
boa. Então, é interes-
sante, nesse momento, 
que a gente ainda man-
tenha os cuidados”. 

Além dos cuidados nos 
locais de prova, Otsuka 
recomenda que os can-
didatos tenham cuidado 
também no momento do 
deslocamento. “Um dos 
problemas mais sérios 
que temos é o momento 
do transporte para chegar 
no local. [O participante] 
acaba se expondo muito 
e isso, de uma certa for-
ma, é ruim. Então, tem que 
manter os cuidados no 
transporte.  A higienização 
e limpeza adequada do 
ambiente onde será rea-
lizada a prova também é 
fundamental. De maneira 
geral, comer no local da 
prova significa ter que tirar 
a máscara. Não é o ideal, 
mas a gente sabe que nem 
sempre consegue esse tipo 
de controle, então, que te-
nha uma higiene adequa-
da, que tenha cuidados 
adequados também nes-
ses momentos”, diz. 

Uso de máscaras 
será obrigatório 
nos locais de 
aplicação 
das provas
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O Enem será aplicado este ano para mais de 3 milhões de estudantes em todo o país

superdotado

Brasileiro de 8 anos é uma das pessoas mais inteligentes do mundo

Com um QI de 140, o 
paulistano Gustavo Arias 
Saldanha, de 8 anos, é atu-
almente o membro brasi-
leiro mais novo da Mensa, 
a associação internacional 
de pessoas de alto Quoefi-
ciente de Inteligência (QI).

Apaixonado por música, 
tocar com os amigos é um 
dos prazeres que a músi-
ca traz, conta Gustavo. “Eu 
gosto da música porque 
quando eu toco eu sinto 
prazer de fazer os solos, 
cantar e tocar com meus 
amigos os instrumentos”.

Ele demonstrou inte-
resse pela música assim 
que aprendeu a falar e aos 
5 anos, se encantou pelos 
Beatles, quando partici-
pou de uma apresentação 
do dia das mães. Ele foi 

aprendendo o repertó-
rio da banda inglesa com 
grande velocidade.

No mesmo ano, ele co-
meçou a se apresentar ao 
lado de Marco Mallagoli, 
presidente do Fã Clube 
Revolution em São Pau-

lo e, em pouco tempo, o 
repertório do garoto já 
englobava mais de 50 su-
cessos dos Beatles.

A lista de habilidades 
da criança só cresceu ao 
longo dos anos, atual-
mente ele é capaz de to-

car guitarra, baixo, violão, 
ukulele, bateria, teclado e 
outros instrumentos, além 
de cantar e já ter quatro 
músicas autorais. Aos 6 
anos gravou seu primeiro 
álbum, com 14 sucessos da 
banda, atualmente dispo-
nível nos streamings.

Fascinado também por 
tecnologia, ele está sempre 
curioso por aprender - e en-
sinar: “A tecnologia me es-
timula a fazer novas coisas 
como um sistema operacio-
nal fazer parecer com outro 
sistema operacional, criar 
sites, dar aula para os meus 
avós online”. Além da músi-
ca e da tecnologia, ele curte 
montar estúdios e editar. 
Pretende juntar as paixões 
na carreira que for seguir.

“Além da tecnologia, eu 
gosto de montar um estú-
dio de TV em casa, porque 
tem as falas, as trocas de 
câmeras, as músicas de 
abertura e encerramento. 
Eu também gosto da parte 
do áudio, montar um estú-
dio de rádio e fazer a pro-

gramação. Pretendo agre-
gar música e tecnologia e 
outras coisas que eu gosto 
na minha profissão. Tenho 
o sonho de ter um ‘Gustavo 
Saldanha Animation Stu-
dio’, que é um complexo 
com várias coisas: estúdio 
de TV, rádio, teatro, escola, 
biblioteca”, conta o garoto, 
muito determinado.      

O estudante do 3º ano 
do Ensino Fundamental 
sabe da importância das 
aulas para sua formação. 
“Na escola eu tento ser um 
bom aluno, prestar aten-
ção na instrução da pro-
fessora. Eu gosto de apren-
der muito sobre a música, 
tecnologia, aprender so-
bre o corpo humano, mas 
de algumas coisas nem 
tanto!”, admite Gustavo.

Como se mede o QI
A neuropsicóloga cata-

rinense Leninha Wagner, 
especialista em testes de 
QI, explica como se define 
a inteligência: “Ela é a ‘qua-
lidade mental’ que consiste 

nas habilidades de aprender 
com a experiência, adaptan-
do-se a novas situações, 
compreendendo e geren-
ciando conceitos abstratos 
e o uso do conhecimento 
para manipular o próprio 
ambiente”. Já o Quociente 
de Inteligência, ou simples-
mente conhecido por QI, “se 
refere a uma medida pa-
dronizada da capacidade 
cognitiva de uma pessoa, 
estipulada cientificamente 
a partir de testes”.

Leninha conta que a me-
dição é realizada através de 
testes padronizados, com 
o objetivo de mensurar a 
inteligência da pessoa: “Ba-
seia-se em um conjunto de 
tarefas, verbais ou não-ver-
bais, em que são exigidos 
tipos particulares de com-
portamentos. Esses testes 
buscam determinadas res-
postas diante de situações 
problemas, que permitem 
verificar as habilidades e 
os tipos de relações que o 
indivíduo é capaz de esta-
belecer com o meio”.
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Com um QI de 140, o pequeno prodígio paulistano Gustavo Arias 
Saldanha, de 8 anos,  é atualmente o membro brasileiro mais novo 
da Mensa, a associação internacional de pessoas de alto QI

Gustavo ingressou 
na associação 
internacional de 
pessoas com alto QI
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Novas opções de lazer
A GPe Incorporadora promove nesta terça-

feira (16) o soft opening do espaço GPe 
Inc, que está localizado na esquina da 

rua 15 com a rua 22, no Setor oeste. A 
população poderá conferir e usufruir do 

local que conta com uma quadra de areia 
da orla nutriex, para prática de beach 
tennis e futevôlei, e uma unidade do Il 
Café Fresh, que terá drinks exclusivos.

20ª GoiâNia 
Mostra curtas

A poucos dias do início da 20ª Goiânia 
mostra Curtas, o festival anuncia mais 

uma atividade da programação aberta ao 
público. no dia 24 de novembro, às 18h, 

acontecerá a palestra “Produção de longas 
no brasil: passado, presente e futuro”, com 

a produtora vania Catani e mediação da 
diretora de programas do Projeto Paradiso, 
rachel do valle. A edição que celebra os 20 

anos da Goiânia mostra Curtas acontece de 
23 a 28 de novembro, totalmente online e 

gratuita. na palestra, que será transmitida 
pelo canal do Icumam no YouTube (youtube.
com/icumam),  vania Catani fará um balanço 

dos seus mais de 20 anos de carreira, 
compartilhando projetos realizados, 

detalhes de produções e coproduções, 
participação em festivais no exterior, o 

trabalho com jovens diretores e sua visão e 
perspectivas para o audiovisual brasileiro.

play No refreskaNt
A Promoção “Play no refreskant” está em 

andamento com sorteios semanais e brindes 
instantâneos. neste mês de novembro, a 

campanha estrelada pelo cantor bruno e seu 
filho Enzo, além de premiar semanalmente 
com o Kit Gamers e Alexas, ainda sorteará 

no próximo dia 20 (sábado) um Playstation 
05. em 2022, a ação ainda contará com o 

sorteio de um carro e de uma casa.

veGetariaNos
Composta por restaurantes goianos 
reconhecidos por uma gastronomia 

ímpar, a Goiânia restaurant Week 
dispõe de opções perfeitas para todos 

os paladares. Pratos elaborados por 
renomados chefes da cozinha do cerrado 

fazem sucesso na primeira edição da 
cidade, mas o festival gastronômico 

também foi pensado para vegetarianos.
Ao todo são mais de 21 restaurantes 

participantes do evento e cinco deles 
oferecem pratos vegetarianos, sendo eles: 
1929 Trattoria moderna, Juá, Paris 6, Same 
Same  but different e viela Gastronômica.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Café e Bistrô - A empresária e chef elaine moura vai inaugurar em Goiânia a 1ª unidade das suas famosas 
pipocas gourmet em formato de Café.  A “PopCorn Gourmet Café e bistrô” será aberta ao público dia 19/11, 
na varanda do boulevard Gastronômico do Shopping buena vista e oferecerá um cardápio completo para todos 
os momentos do dia (incluindo brunches, happy hour com carta de drinks e vinhos). A casa tem o projeto assinado 
pela arquiteta Simone Lourenço, que pensou num ambiente de experiências distribuídos em seus 120m2.

Mostra Kzulo - A mostra Kzulo recebeu na última 
semana o cantor Giovani e a esposa Anna Carolina 
morais em uma tarde de visitação e música.

2 3

4

Moda praia - A empresária e estilista Tuany marra, 
proprietária e diretora criativa da marca Alma Lee realizou no 
último dia 11, o desfile beachwear (moda praia) da sua nova 
coleção nuances, na foto ladeada se sua mãe Adrian Gomides.
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Tarde com amigos - João reis Araújo, dani 
nascimento, Giovani, Anna Carolina morais e 
Arilene veloso prestigiaram o evento na mostra 
Kzulo com a presença do cantor Giovani.
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futebol

Neymar sente coxa esquerda durante 
treino e não enfrenta a Argentina

o atacante Neymar 
desfalca o Brasil 
no clássico desta 

terça-feira (16), às 20h30 
(horário de Brasília), diante 
da Argentina, fora de casa, 
pela 14ª rodada das Elimi-
natórias da Copa do Mundo, 
com transmissão ao vivo da 
Rádio Nacional. De acordo 
com a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) , 
o camisa 10 reclamou de 
dores no adutor da coxa 
esquerda durante o treino 
desta segunda-feira (15), 
na Academia de Futebol do 
Palmeiras, em São Paulo.

“Por não haver tempo 
hábil para a realização de 
exames complementares, 
a comissão técnica op-
tou por preservar o joga-
dor que não viajará com 
a delegação da seleção 
brasileira para San Juan 
[Argentina], local do jogo 

desta terça-feira”, informou 
a CBF, em nota à imprensa.

A atividade na qual 
Neymar se contundiu foi 
realizada no período da 
manhã. A imprensa só 
teve acesso às imagens do 
aquecimento dos atletas, 
transmitidas pelo canal 
da CBF TV no YouTube. O 
treino tático comandado 
por Tite, com a disposição 
da equipe que será titu-

lar diante dos argentinos, 
não foi exibido.

No treino de terça-feira 
(14), Tite fez três mudan-
ças em relação à equipe 
que derrotou a Colômbia 
por 1 a 0 na última sexta-
-feira (12), na Neo Química 
Arena, em São Paulo: o za-
gueiro Thiago Silva, o vo-
lante Casemiro (suspenso) 
e o atacante Gabriel Jesus 
deram lugar a Éder Militão, 

Fabinho e Matheus Cunha, 
respectivamente. Na vaga 
de Neymar, a provável op-
ção será Vinícius Júnior, 
que também atua pelo 
lado esquerdo do ataque.

O Brasil deve enfrentar 
a Argentina com: Alisson, 
Danilo, Éder Militão, Mar-
quinhos e Alex Sandro; 
Fabinho, Fred e Lucas Pa-
quetá; Raphinha, Matheus 
Cunha e Vinícius Júnior.

Atacante deve 
ser substituído 
por vini Júnior 
nesta terça, 
às 20h30
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Duelo às 20h30 
desta terça (16) terá 

transmissão da 
Rádio Nacional

O capitão da seleção 
argentina, Lionel Messi, 
está em forma e irá co-
meçar jogando na par-
tida válida pelas Eli-
minatórias da Copa do 
Mundo contra o Brasil 
em casa nesta terça-
-feira (16), afirmou o 
técnico Lionel Scaloni 
a jornalistas na segun-
da-feira (15).

Scaloni fez comentá-
rios parecidos antes do 
jogo anterior da Argen-
tina, uma vitória por 1 
a 0 contra o Uruguai na 
sexta-feira (12), embora 
Messi tenha participado 
apenas dos últimos 14 
minutos de jogo.

A Argentina é a se-
gunda na tabela de 
classificação das Elimi-
natórias Sul-America-
nas, e está seis pontos 
atrás do Brasil, único 
país da região que já 
garantiu sua participa-
ção no Mundial do Catar 

2022 até agora.
Scaloni repetiu que 

Messi, de 34 anos, está 
completamente recupe-
rado de lesões no joe-
lho e na parte posterior 
da coxa que o deixaram 
de fora dos últimos dois 
jogos do Paris Saint-Ger-
main, e está agora pronto 
para uma das principais 
partidas do calendário 
sul-americano.

“Ele estava fisica-
mente pronto no outro 
dia, e no final decidimos 
que era melhor que ele 
jogasse alguns minutos 
para que ele se ambien-
tasse, e agora ele está 
confirmado para jogar 
amanhã”, disse Scalo-
ni antes da partida de 
terça-feira (16) em San 
Juan. “Vai ser um jogo 
muito difícil”, afirmou 
Scaloni. “Eles são a sele-
ção que lidera as Elimi-
natórias, e já estão clas-
sificados para o torneio.”

Messi começa jogando 
contra o Brasil pelas 
Eliminatórias, diz técnico
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