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De janeiro a dezembro foram realizados 6.105 atendimentos na seção médica (clínica médica, dermatologia, 
medicina do trabalho, pediatria e urologia), 5.328 procedimentos odontológicos, 2.001 consultas psicológicas, 

624 orientações nutricionais, 469 procedimentos de enfermagem e  104 assistências fonoaudiólogas
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ações no alego ativa

maiS de 14,5 mil atendimentoS em 2021
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Diretoria de Saúde realizou mais 
de 14,5 mil atendimentos em 2021

a Diretoria de Saúde 
e Meio Ambiente do 
Trabalho (DSMAT) da 

Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) faz balanço 
positivo sobre as ativida-
des realizadas pela seção 
em 2021. De acordo com os 
registros do setor de saúde, 
foram realizados 14.631 
atendimentos a deputados, 
servidores e dependentes 
entre os meses de janeiro a 
dezembro daquele ano.

Deste total, foram con-
tabilizados 6.105 atendi-
mentos na seção médica 
(clínica médica, dermato-
logia, medicina do traba-
lho, pediatria e urologia), 
5.328 procedimentos 

odontológicos, 2.001 con-
sultas psicológicas, 624 
orientações nutricionais, 
469 procedimentos de en-
fermagem e 104 assistên-
cias fonoaudiólogas.

Além do serviço am-
bulatorial de urgência, a 
DSMAT promoveu cam-
panhas de prevenção e 
incentivo vinculadas ao 
calendário do Ministério 
da Saúde, como Setembro 
Amarelo, Outubro Rosa e 
Novembro Azul. Além de 
realizar duas campanhas 
de doação de sangue em 
parceria com o Hemocen-
tro. A iniciativa superou as 
expectativas com a valida-
ção de 98 bolsas. “Levando 

em consideração o período 
de pandemia e muitos ca-
sos de gripe, alcançamos 
um número expressivo de 
doadores nas duas campa-
nhas”, ressalta o diretor de 
Saúde e Meio Ambiente do 
Trabalho da Alego, médi-
co dermatologista Marcos 
Antônio Nogueira.

Além disso, todos os 
servidores da DSMAT par-
ticiparam de cursos es-
pecíficos de capacitação, 
oferecidos pela Casa e 
externamente ao longo do 
ano de 2021.

Em relação aos obstácu-
los e dificuldades enfren-
tadas durante a pandemia, 
o diretor Marcos Antônio 

Nogueira ressalta que o 
dia a dia no ambiente pre-
sencial durante o período 
pandêmico foi desafiador 
e de muitas adaptações.

“Nosso principal desa-
fio foi o manejo de pro-
fissionais e pacientes no 
ambiente de trabalho para 
manter o maior controle 
sanitário possível e pre-
servar a saúde dos nos-
sos servidores. Para isso, 
trabalhamos em forma de 
escala, remota e híbrida, 
essenciais em cada pos-
to de trabalho para que 
os serviços pudessem se 
manter inalterados”, expli-
cou Nogueira.

Em relação às expecta-

tivas para 2022 na nova 
Casa, o diretor afirma que 
são muito boas. “As ex-
pectativas são as melho-
res possíveis, em um am-
biente novo, com novas 
tecnologias, ambiente de 
trabalho planejado para 
atender adequadamente 
às demandas exigidas pela 
DSMAT. Quanto a ação 
planejada para iniciar os 
trabalhos de forma 100% 
presencial, será feita a par-
tir do momento em que a 
pandemia estiver em um 
nível de controle em que 
seja confiável o retorno 
presencial de todos os ser-
vidores e seguindo as di-
retrizes e cronogramas da 

Casa”, completou.

Ações no Alego Ativa
A DSMAT contribui com 

a realização do progra-
ma Alego Ativa oferecen-
do atendimento médico, 
odontológico, enferma-
gem (aferição de pressão, 
teste de glicemia, testes 
rápidos de covida-19, 
triagem das pessoas que 
adentravam ao evento) 
e cursos oferecidos pelo 
Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Traba-
lho (Sesmt) em primeiro 
socorros. A DSMAT esteve 
presente em todas as 12 
edições do programa.

Titular da diretoria de Saúde e Meio 
ambiente do Trabalho (dSMaT) 
da alego, médico Marcos antônio 
nogueira informa que, de janeiro a 
dezembro foram realizados 6.105 
atendimentos na seção médica (clínica 
médica, dermatologia, medicina 
do trabalho, pediatria e urologia), 
5.328 procedimentos odontológicos, 
2.001 consultas psicológicas, 624 
orientações nutricionais, 469 
procedimentos de enfermagem e 
104 assistências fonoaudiólogas
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Além do serviço ambulatorial de urgência, a DSMAT promoveu campanhas de prevenção e incentivo vinculadas ao calendário do Ministério da Saúde

escola do legislativo

Alta produtividade no ensino
Em 2021, a Escola do Le-
gislativo do Parlamento 
goiano precisou dar conti-
nuidade a um amplo pro-
cesso de adaptação que 
teve início no ano anterior, 
dadas as limitações im-
postas pela pandemia do 
novo coronavírus. No ano 
passado, as atividades da 
Escola do Legislativo foram 
aprimoradas para atender 
às necessidades do “novo 
normal”. Em decorrência da 
continuidade da pandemia 
de covid-19, o calendário 
precisou ser repensado para 

continuar oferecendo capa-
citação aos servidores. 

Em dezembro, a Seção 
Administrativa da Escola do 
Legislativo publicou o rela-
tório anual de atividades da 
instituição. Produzido pelo 
chefe do referido departa-
mento, Hernesto Pimentel, 
com a colaboração das de-
mais seções que integram 
a equipe técnica da Escola, 
o documento presta contas 
sobre as diversas áreas de 
atuação da Escola. 

De acordo com o rela-
tório, foram realizadas 18 

atividades de capacitação 
de servidores, totalizando 
21 turmas, todas de forma 
remota. Além disso, por 
acontecerem de maneira 
on-line, as atividades fo-
ram abertas ao público 
em geral, que, inclusive, 
pôde receber certifica-
dos de participação. Nas 
50 horas/aula oferecidas 
pela Escola ao longo do 
ano, 268 alunos emiti-
ram certificados.

O diretor da instituição, 
Teófilo Luiz dos Santos, en-
fatiza que promover ações 

para a capacitação dos 
servidores e para aproxi-
mação com a sociedade, 
por meio da educação, são 
algumas das principais 
razões da existência da 
Escola do Legislativo. O di-
retor acrescenta que a in-
tegração com outras Casas 
Legislativas também está 
entre os propósitos pre-
vistos pela Resolução que 
normatiza as atividades da 
instituição. “Atuamos em 
todas essas frentes, apesar 
dos desafios de 2021, que 
nos impediram de retornar 

às atividades presenciais”, 
completa Teófilo.

Foi em meio a esses de-
safios que a pesquisadora 
legislativa Milena Alves 
assumiu a chefia da Seção 
Pedagógica da organiza-
ção. Ela viu nessa nova 

função uma oportunida-
de de contribuir para as 
adaptações da Escola ao 
novo cenário da educação 
corporativa. “Assumi a che-
fia em fevereiro do ano de 
2021 e isso representou 
um desafio muito grande. 
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A chefe da Seção Pedagógica explica que, assim como havia 
sido planejado em 2020, as atividades presenciais continuaram 
suspensas e os eventos migraram para plataformas on-line

escola do Legislativo celebra um ano produtivo, com a superação de obstáculos que incentivaram a instituição 
a se reinventar. no campo da aproximação entre a assembleia e a sociedade, novas parcerias e avanços
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Senadores lamentam 
morte de Elza Soares

Vários senadores la-
mentaram a morte 
da artista em suas 

redes sociais, destacando 
seu engajamento nas cau-
sas sociais, grande talento 
e sua trajetória artística.

Romário (PL-RJ) lamen-
tou o fato de o país ter per-
dido a voz da “mulher do fim 
do mundo”, em referência ao 
título de um dos CDs grava-
dos pela cantora. A morte 
de Elza Soares é, segundo 
o senador, uma “imensa tris-
teza para o Brasil”. “Com ela, 
se vai uma das vozes mais 
emocionantes do nosso 
país”, registrou. Jaques Wag-
ner (PT-BA) disse que “o Bra-
sil perde hoje uma grande 
artista e cidadã”. Ele se de-
clarou um fã de Elza Soares, 
“cuja história e voz sempre 
foram manifestações de 
força e resistência”. Segun-
do o senador, a vida e o 
legado da cantora jamais 
serão esquecidos. Jaques 
Wagner ainda completou: 
“Viva Elza hoje e sempre!”

Para Paulo Rocha (PT-PA), 
que também se declarou 
um fã da cantora, a voz de 
Elza Soares será “eterna”. Ele 
manifestou “sinceros senti-
mentos aos familiares, ami-
gos e fãs” e definiu a intér-
prete como um dos maiores 
nomes da música brasileira 
de todos os tempos. Izalci 

Lucas (PSDB-DF) disse que 
a voz forte da cantora sur-
giu do meio do povo e can-
tou a igualdade por muitos 
anos. “Obrigado! Vá em paz, 
Elza”, registrou o senador. 
José Aníbal (PSDB-SP) re-
lembrou as entrevistas de 
Elza Soares, que “eram um 
aprendizado sobre a vida”. 
Ele elogiou a coragem, a sa-
bedoria e as posições liber-
tárias da “cantora extraordi-
nária” e também destacou 
sua permanente denúncia e 
sua ação antirracismo.

Alvaro Dias (Podemos-
-PR) manifestou seu “pesar 
e solidariedade à família, 
amigos e fãs da inesque-
cível cantora Elza Soares”. 
Segundo Rogério Carvalho 
(PT-SE), a cantora marcou 
época e se tornou símbolo 
de muitas lutas sociais. “O 
país perde uma filha apai-
xonada por esta Nação e in-
dignada com as injustiças 
do mundo”. Ele também 
expressou seus “sentimen-
tos e solidariedade para 
todos os amigos, familia-
res e ao povo brasileiro”.

Na opinião de Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Elza 
Soares leva consigo uma 
parte da nossa história e 
“uma parte imensa da cultu-
ra e da construção do nosso 
povo”. Randolfe afirmou que 
“foi através dela que brasi-

leiros e brasileiras canta-
ram, dançaram, resistiram”. 
Segundo do senador, “é tris-
te, dói, mas no final das con-
tas, ela ficará aqui, em nós”. 
Humberto Costa (PT-PE) 
também manifestou solida-
riedade à família, aos ami-
gos e fãs de Elza Soares, a 
quem definiu como “mulher 
guerreira e engajada, uma 
das maiores cantoras da 
história do nosso país, com 
reconhecimento mundial”. 
“Que perda enorme para o 
Brasil”, lamentou Humberto.

Voz
Zenaide Maia (Pros-RN) 

lembrou que Elza Soares foi 
eleita “A voz do milênio”, em 
1999, em uma votação da 
rádio britânica BBC. A sena-
dora lamentou a morte da 
“Mulher do Fim do Mundo”, 
que com sua voz marcante 
foi emissora de inúmeros 
clássicos musicais, emo-
cionando e despertando o 
Brasil e o mundo com can-
ções que pautavam o amor 
e a alegria. Zenaide também 
destacou a luta da cantora 
contra o racismo, a violên-
cia contra a mulher e todo o 
tipo de preconceito.

De acordo com Jean 
Paul Prates (PT-RN), Elza 
Soares “foi resistência, 
quebrou padrões e barrei-
ras com seu talento genuí-

no e tão tocante”. Ele disse 
que sua voz agora ecoa 
para toda a eternidade no 
rol das grandes artistas da 
música popular brasilei-
ra. “Que nossos corações 
se confortem em suas 
canções e em sua luta”, 
completou o senador. 
Wellington Fagundes (PL-
-MT) também lamentou a 
morte da cantora. Porém, 
disse o senador, sua voz 
rouca e potente vai ecoar 
por toda a eternidade.

Para Alessandro Vieira 
(Podemos-SE), hoje o Brasil 
ficou menor, mais triste e 
menos inovador. “Elza Soa-
res foi uma força da nature-
za que presenteou os brasi-
leiros com arte e superação. 

Que descanse em paz”, dis-
se o senador. Paulo Paim 
(PT-RS) reverenciou “a sua 
vida, a sua arte e o seu ta-
lento”. O senador disse que 
“sua voz encantava a todos 
nós”. Na visão de Paim, Elza 
soares era “uma mulher de 
horizontes e de um cantar 
universal, defendendo seu 
povo contra o racismo e as 
injustiças”. Ele ainda regis-
trou seus “sinceros senti-
mentos aos familiares, ami-
gos e colegas da música”.

Vida
Elza Soares nasceu em 

23 de junho de 1930, no 
Rio de Janeiro. Começou 
a fazer sucesso na música 
ainda na década de 1950, 

em programas de rádio. 
Gravou dezenas de dis-
cos, ficou famosa com 
sua interpretação inten-
sa, gutural, com uma voz 
que manteve sua força 
por toda a carreira. Seu 
último disco foi lançado 
no ano passado.

Ela cantou o Hino Na-
cional na abertura dos 
Jogos Panamericanos de 
2007, no Rio. Era conside-
rada uma das maiores e 
mais versáteis intérpretes 
brasileiras, transitando 
entre o samba e a música 
eletrônica. Elza foi casada 
com o jogador Garrincha, 
que morreu também em 
um dia 20 de janeiro, no 
ano de 1983, aos 49 anos.

a cantora elza Soares morreu nesta quinta-feira 
(20), aos 91anos, na cidade do Rio de Janeiro. O perfil 
oficial da cantora no Instagram informou que ela 
morreu em sua casa, de causas naturais
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Ícone da música brasileira e reconhecida internacionalmente, Elza Soares tinha 91 anos

internet

Cresce participação popular no Portal e-Cidadania

Em 2021, a página in-
terativa e-Cidadania foi 
responsável por 59,8% 
dos acessos ao portal do 
Senado. O dado foi divul-
gado nesta quarta-feira 
(19), tendo como base o 

Google Analytics.
Em 2019, os acessos ao 

e-Cidadania eram cerca de 
30% dos acessos ao Portal 
do Senado. Esta partici-
pação disparou em 2020, 
quando atingiu 45,9% dos 
acessos, e manteve o cres-
cimento, chegando a qua-
se 60% em 2021. 

— Só em 2021 o e-
-Cidadania teve quase 
130 milhões de visualiza-
ções, vindas de quase 22 
milhões de internautas. 
Um aumento de 69,2% na 
visualização e 55,5% na 
quantidade de usuários. 

Os fatores desta explosão 
estão ligadas a decisões 
do Senado relacionadas à 
pandemia, à própria CPI da 
Pandemia e a aproximação 
do ano eleitoral — explica 
o coordenador interino do 
Portal, Marcos Behr.  

Processo legislativo 
Desde 2012, quando o 
e-Cidadania foi criado, 
58,6 mil cidadãos apre-
sentaram 97,1 mil ideias 
para projetos de leis. Es-
sas ideias tiveram o apoio 
de quase 10 milhões de 
internautas.

Mas para que uma 

das ideias legislativas 
vire projeto de lei e seja 
analisado no Senado, é 
preciso o apoio de 20 mil 
internautas nos primeiros 
quatro meses de apre-
sentação. Até hoje, 218 
dessas ideias atingiram 
a marca. No total, 109 es-
tão em análise na Comis-
são de Direitos Humanos 
e Participação Legis-
lativa (CDH), 71 foram 
arquivadas, 33 foram 
transformadas em pro-
jetos e 5 foram encam-
padas por senadores.

Entre os projetos suge-

ridos diretamente pelos 
cidadãos que tramitam no 
Parlamento estão a PEC 
51/2017 (dá imunidade 
tributária para jogos de 
videogame brasileiros); o 
PLS 263/2018 (proíbe a 
distribuição de canudos 
e sacos plásticos); a PEC 
53/2019 (fim da aposen-
tadora especial para po-
líticos); o PLS 169/2018 
(criação de centros de 
assistência integral para 
autistas no SUS); e o PL 
2130/2019 (proíbe fo-
gos de artifício fora dos 
limites de ruído).   

Outro dado que mostra 
o engajamento popular 
são as “Consultas Públicas”, 
pelas quais as pessoas vo-
tam “sim” ou “não” a qual-
quer projeto em tramita-
ção no Senado.

Desde 2013, quando 
a ferramenta foi criada, 
10.722 projetos receberam 
votações de cidadãos. Fo-
ram 30,7 milhões de votos 
que vieram de 13,2 mi-
lhões de internautas.  Em 
2021, Behr esclarece que a 
polêmica em torno do voto 
impresso foi o que mais 
mobilizou a população.

Portal teve mais 
de 130 milhões de 
acessos em 2021; 
cidadãos podem 
opinar, apoiar e 
até propor leis
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Prefeitura fiscaliza cumprimento 
de medidas contra a Covid-19

a Prefeitura de Goiâ-
nia dá início, nesta 
quinta-feira (20/1), 

à fiscalização das medi-
das de enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 es-
tabelecidas pelo Decreto 
Municipal n. 138/2021, pu-
blicado no Diário Oficial do 
Município. As ações serão 
realizadas pela Central Co-
vid-19, que a partir de ago-
ra passa a ser coordenada 
pela Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh) e 
que conta com auditores 
fiscais da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), 
Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma) 
e agentes da Guarda Civil 
Metropolitana.

Os fiscais vão verificar 
protocolos como distan-

ciamento mínimo de 1,5 
metro entre as mesas de 
estabelecimentos comer-
ciais, como bares, restau-
rantes, pit dogs, boates e 
congêneres, número má-
ximo de pessoas nos am-
bientes, definido em 50% 
da capacidade máxima até 
o limite de 500 pessoas, 
entre outras regras.

“ Apesar de estarmos 
avançando na vacinação 
e termos reserva de leitos 
para acolhimento da nos-
sa população,  a variante 
Ômicron tem provocado 
uma defasagem profis-
sional em várias áreas 
do mercado de trabalho 
e precisa ser controlada, 
por isso, a necessidade de 
ações mais enérgicas vi-
sando combatê-la”, afirma 
o diretor de Fiscalização 

da Seplanh Goiânia, Fausto 
Henrique Gomes.

No total, cerca de 60 
auditores fiscais e agen-
tes da Prefeitura de Goi-
ânia estarão diariamente 
nas ruas realizando visitas 
aos estabelecimentos para 

verificar o cumprimento 
das medidas. Além disso, 
também está disponível 
no aplicativo Prefeitu-
ra 24 Horas um espaço 
para que a população 
possa encaminhar de-
núncias sobre o descum-

primento do decreto.
Os estabelecimentos 

vistoriados que estiverem 
descumprindo as medidas 
adotadas pelo município 
poderão pagar multa de 
até R$12 mil e serem fe-
chados pela fiscalização 

municipal. Além disso, os 
clientes e frequentadores 
que descumprirem o re-
gramento de utilização 
de máscara de proteção 
facial podem ser multa-
dos em R$ 110,  conforme 
legislação municipal.

ações serão realizadas pela Central 
de Fiscalização de Combate à 
Covid-19 em Goiânia, composta 
por auditores fiscais de posturas, 
ambientais, sanitários e guardas 
civis metropolitanos
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No total, cerca de 60 auditores fiscais e agentes da Prefeitura de Goiânia estarão diariamente nas ruas realizando visitas aos estabelecimentos

entretenimento

Quadro de Victor Hugo Romero e antiguidades 
são destaque em feira no sábado

O Antiquário Brechó 
Goiano promoverá, neste 
sábado (22), uma edição 
da Feirinha de Antigui-
dades, na Rua 3 nº 13, no 
Setor Central, em Goiânia, 
em frente à Praça Dr. Bor-
ges dos Santos Dias, com 
entrada gratuita. Das 09 
às 14 horas, será possível 
encontrar no local diver-
sos móveis, antiguidades, 

esculturas, relíquias e 
itens para colecionado-
res, todos com desconto 
de 10% no pagamento 
à vista, seja no dinheiro, 
no cartão de débito ou 
via PIX. Quem quiser pa-
gar no cartão de crédito, 
poderá parcelar o valor 
em até três vezes.

O evento terá como 
um de seus destaques um 
quadro cusquem do artista 
peruano Victor Hugo Ro-
mero. Quadros cusquem 
são pinturas originadas 
do Peru caracterizadas por 
representar cenas bíblicas. 
Outros destaques da feira 
serão um aparador conso-
le com espelho de bron-
ze, um telefone antigo de 
mesa, uma cristaleira anti-
ga de madeira, um par de 
cadeiras de balanço anti-
gas e dois armários, sendo 

um antigo de madeira e 
outro mineiro.

Além disso, estarão em 
evidência samovares de 
prata, que são utensílios 
culinários de origem russa 
utilizados para esquentar 
água e servir chá. Esses e 
outros itens da Feirinha 
de Antiguidades também 
poderão ser conferidos no 
perfil @antiquariobre-
chogoiano no Instagram. 
As peças disponíveis no 
evento podem ser adqui-
ridas tanto para residên-
cias quanto para estabe-
lecimentos comerciais. O 
telefone para mais infor-
mações é o (62) 98194-
4472, que também aten-
de pelo WhatsApp.

O antiquário
Localizado no Centro 

de Goiânia, o Antiquário 

Brechó Goiano é referên-
cia no ramo de antigui-
dades. O estabelecimen-
to foi fundado em 1997, 
sendo chamado até então 
de Brechó Goiano, já que 
começou suas atividades 
somente com compra e 
venda de roupas usadas 
de grifes famosas. Com 
a comercialização de 
antiguidades, iniciada 
em 2010, a loja incor-
porou a palavra “anti-
quário” ao seu nome.

Atualmente, a loja con-
ta com uma grande varie-
dade de itens, incluindo 
móveis, esculturas, qua-
dros, peças de decoração, 
panelas de ferro usadas, 
antiguidades diversas e 
roupas masculinas usa-
das de qualidade. Além 
disso, o Antiquário Bre-
chó Goiano realiza servi-

ços como conserto, venda 
e compra de lustres anti-
gos. Os clientes também 
podem alugar, comprar e 
vender roupas de inverno, 

como casacos, sobretudos 
e luvas. Outra linha de 
atuação é a venda de rou-
pas masculinas no ataca-
do para outros brechós.
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Serviço: Feirinha de Antiguidades do Antiquário Brechó Goiano - Data: 
22 de janeiro (sábado). Horário: das 09 às 14 horas. Local: Antiquário 
Brechó Goiano (Rua 3, nº 13 – Setor Central). Contatos: (62) 98194-
4472 (WhatsApp) / @antiquariobrechogoiano (Instagram). Entrada: 
gratuita. Os itens pagos à vista terão 10% de desconto

itens como 
telefone antigo de 
mesa, cristaleira 
de madeira e 
samovares de 
prata podem ser 
adquiridos com 
desconto no evento
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Passeio no fundo do mar
a exposição internacional inédita: o FanTÁSTiCo MUndo 

MARINHO, composta por réplicas que reproduzem de forma fiel uma 
gama de animais marinhos que estão presentes no Passeio das Águas 

Shopping de 15 de janeiro a 27 de fevereiro e vão animar as férias da 
criançada. além da beleza, as esculturas são também robotizadas 
que fazem sons e movimentos dos animais de verdade. Tudo isso 
é cercado por uma cenografia que reproduz o ambiente marinho, 
trazendo o público ainda mais para este verdadeiro mergulho ao 

universo do fundo do mar. A atração é gratuita e ficará disposta nos 
corredores do shopping.

combo family 
até o dia 31 de janeiro de 2022, quem for a Caldas novas (Go) curtir 

o fim de semana tem a chance de aproveitar uma promoção especial 
dos parques aquáticos do Privé Diversão. Na compra acima de dois 

ingressos, o valor da entrada para qualquer um dos três parques: 
Water Park, Clube Privé e Náutico Praia Clube, custam apenas 

r$64,90 com direito a almoço. Vale lembrar que quem se hospeda 
em um dos oito hotéis da rede Privé Hotéis & Parques na cidade 
tem acesso ilimitado aos parques no período da estadia, além de 

cortesia para as crianças de até 10 anos de idade, mas o combo 
de benefícios não inclui a refeição. Todos os empreendimentos da 

marca na cidade seguem rigorosamente os Protocolos de Segurança 
WaM Clean & Safe contra a CoVid-19. a promoção não é cumulativa 

e segue mediante disponibilidade e taxa de ocupação, através do 
(64) 3455-4040 e site https://privediversao.com.br/loja. Condições 
de hospedagem ou ações promocionais no Privé Hotéis e Parques 

ficam disponíveis através da central de reservas 0800 620 7575 e site 
https://privehoteiseparques.com.br.

teste gratuito de covid-19 
o Hospital estadual Materno-infantil dr. jurandir do nascimento 

(HMi) e Hospital estadual e Maternidade nossa Senhora de Lourdes 
(HeMnSL) estão realizando testagem gratuita de Covid-19. a ação, 
que teve início no dia 17 de janeiro (segunda-feira), está sendo feita 
todos os dias da semana, das 8h às 17h, e se estenderá até o dia 31 

deste mês, nas tendas montadas ao lado das unidades de saúde. os 
testes foram disponibilizados pela Secretaria de estado da Saúde 

(SeS), para toda a população, com ou sem sintomas. a pessoa que 
testar positivo, passa por avaliação médica na própria unidade 
de saúde, onde é orientada sobre o que fazer,  como manter o 

isolamento social e encaminhamento para os serviços de saúde.

sicredi e tudo aZul
o Sicredi fechou uma parceria com o programa de recompensas e pontos 

Tudoazul, da cia aérea azul. Com isso, os associados poderão transferir 
pontos gerados no Sicredi com até 90% de bônus. a campanha é 

válida entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2022. Para participar, basta se 
cadastrar gratuitamente no site da promoção: https://tudoazul.voeazul.
com.br/web/azul/promocoes/sicredi. Em seguida, transfira seus pontos 

até amanhã 21/01/2022 e receba seu bônus em até 10 dias úteis. os 
pontos são gerados a partir das compras feitas no crédito em todos os 

cartões Sicredi, bandeiras Visa e Mastercard, para todos os modelos 
classic, gold, platinum e black. Quanto mais pontos juntar, mais consegue 

viajar. a partir de 3.000 pontos você resgata trechos nacionais, com 
10.000 pontos você resgata trechos para a américa do Sul e a partir 
de 25.000 pontos você já resgata trechos internacionais. Para saber 

mais sobre os cartões Sicredi acesse HYPerLinK “http://www.sicredi.
com.br/cartoes” www.sicredi.com.br/cartoes.

01 Ano - a Pimpão 
agronegócios, empresa do 
agrônomo Marco antônio 
Pimpão, completou no 
último sábado (15) 1 ano de 
funcionamento. a empresa 
atua na comercialização de 
gado leiteiro, gado de corte, 
gado tabapuã registrado, 
gado nelore registrado, 
gado girolando registrado e 
embriões de todas as raças. 
a Pimpão agronegócios 
também oferece serviços 
veterinários em geral e 
inseminação convencional e 
sexada.

Doações - as instituições sociais espalhando 
Amor, Caminhos do Bem Goiás e Projeto 
Unidos pela Vida, entregaram cestas básicas 
na Vila São Cottolengo, em Trindade, no último 
final de semana. O material foi arrecadado por 
meio da campanha Mesa Cheia, divulgada no 
instituto Conecta Brasil, onG que disponibiliza 
plataforma digital 100% gratuita para 
conexão entre instituições, doadores e 
projetos. na foto, Sarah Gomes de Menezes 
(à esquerda) e Uelida Regina dos Santos, 
coordenadoras do espalhando amor e 
do Unidos pela Vida, respectivamente, 
comemoram as doações entregues.
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Degustação - Os empresários e 
parceiros Mari Guilhe da reserva Goiana 
(foto) e Fabiano Martins araujo da La 
Hacienda empório, estarão realizando 
a degustação de vários produtos 
regionais, tais como:  conservas 
artesanais de legumes, geléias, molhos 
de pimentas, manteiga, fermentado de 
jabuticaba jaVinne, na versão seco, 
suave e licor. Tudo isto acontecerá 
na próxima segunda-feira (24) às 17 
hr, na La Hacienda, localizada na  av. 
Couto Magalhães nº 111, esquina com 
av. T-13 no Setor Bela Vista. 

Os Parazim - 
nessa sexta-feira 
(21) os Parazim, 

a dupla 
que 
lançou 

recentemente 
o hit ‘Pra beber 
chorando’, os 
Parazim se 
apresentará na 
azzure Club, junto 
a dupla Cleber & 
alex e o dj Lagoa. 
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Estado de Goiás tem níveis críticos 
no estoque de sangue e plaquetas

a Rede Estadual 
de Hemocentros 
(Rede Hemo) regis-

tra neste mês de janei-
ro um déficit de 41% no 
estoque de sangue e he-
mocomponentes. Nesse 
mesmo período em 2021, 
o déficit era de 22%. Se-
gundo a diretora técnica 
da unidade, Ana Cristina 
Novais, diante do au-
mento de casos de Co-
vid-19 e influenza, mui-
tos doadores frequentes 
deixaram de ir ao He-
mocentro nas férias, en-
quanto a demanda por 

sangue aumentou. 
“O número de doa-

dores voluntários caiu, 
e estamos com a coleta 
abaixo do ideal. Por isso, 
pedimos a toda a popu-
lação que está em boas 
condições de saúde que 
venha até uma das nos-
sas unidades e nos ajude 
a continuar salvando vi-
das”, reforça Ana Cristina.

Para reverter esse 
quadro, a equipe de cap-
tação vem intensifican-
do as ações em busca de 
voluntários. “Nós temos 
um serviço de busca ati-

va de doadores, por meio 
de ligações, e-mails e 
redes sociais. Neste mo-
mento, também temos 
contado com a imprensa 
para chamar a atenção 
da população para im-
portância da doação de 
sangue e o quanto ela se 
faz necessária”, lembra a 
diretora  técnica. 

Além disso, a Rede 
Hemo mantém parcerias 
com empresas e institui-

ções para realização de 
campanhas internas e ex-
ternas, com apoio da uni-
dade móvel, com ações 
em toda a Região Metro-
politana de Goiânia.

Casos de dengue
A diretora também 

destaca que houve um 
aumento considerável da 
demanda de sangue pe-
las unidades de saúde do 
Estado. “Neste período do 
ano, temos um aumento 

relacionado a casos de 
dengue, atendimento aos 
hospitais de urgência, o 
que também elevam a 
procura de hemocompo-
nentes”, explica.

Outro desafio que a 
Rede Hemo tem enfrenta-
do é a redução do estoque 
de plaquetas. Ana Cristina 
explica que há uma gran-
de demanda para esse 
tipo de hemocomponente 
utilizado no tratamento 

de doenças como dengue, 
Covid-19, além de aciden-
tes, quimioterapia e inter-
venções cirúrgicas. 

“Pedimos a todos os 
doadores de plaquetas 
que entrem em conta-
to com o nosso setor de 
captação,  pelo telefone 
3231-7925, e agendem 
suas doações. É impor-
tante lembrar que os 
hemocomponentes não 
podem ser fabricados, por 
isso dependemos exclu-
sivamente do gesto vo-
luntário para atender as 
222 unidades de saúde 
do nosso Estado”, ressalta.

Doação agendada
A diretora técnica lem-

bra que todas as unidades 
da Rede Hemo disponibili-
zam o serviço de agenda-
mento. “Para tornar nosso 
atendimento mais ágil 
e eficiente, o voluntário 
pode acessar o site agen-
da.hemocentro.org.br ou 
ligar no telefone 0800 642 
0457, para escolher o me-
lhor dia e horário para a 
coleta de sangue ou para o 
cadastro como doador de 
medula óssea”, pontua.

apoio da população é imprescindível 
para reverter o quadro preocupante 
em Goiânia e nos municípios 
do interior. Para reverter esse 
quadro, a equipe de captação vem 
intensificando as ações em busca 
de voluntários. Outro desafio que 
a rede Hemo tem enfrentado é a 
redução do estoque de plaquetas
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Onde doar – Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz (Avenida Anhan-
guera, nº 5.195, Setor Coimbra), em Goiânia, e unidades da Rede Hemo no interior  – Rio 
Verde, Jataí, Catalão, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu. Quando doar – De se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e, em Goiânia, também aos sábados, das 8 às 12 horas

educação

Solicitação de bolsa no ProBem termina no domingo
Os estudantes em vulne-
rabilidade social que vi-
vem em Goiás e desejam a 
bolsa do Programa Univer-
sitário do Bem (ProBem), 
oferecida pelo Governo do 
Estado, por meio da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), têm até 23 
de janeiro para realizar a 
inscrição no site da insti-
tuição (www.ovg.org.br). 
Ao todo, 5 mil alunos in-
seridos no Cadastro Único 
para Programas Sociais 
do Governo Federal (Ca-
dÚnico) serão contempla-
dos com o benefício. O re-
sultado final do processo 
seletivo será divulgado 
no dia 16 de fevereiro. 
Com os novos bolsistas, o 
programa alcança a mar-
ca de 12 mil beneficiários 
atendidos no primeiro se-
mestre de 2022.

Com o processo de sele-

ção aprimorado, o governa-
dor Ronaldo Caiado destaca 
que, agora, as bolsas ofere-
cidas por meio da OVG con-
templam quem realmente 
precisa do benefício. “Hoje 
o Governo de Goiás tem 
programas absolutamente 
técnicos, desenhados para 
que as oportunidades re-
almente cheguem a quem 
mais precisa, de forma justa 
e transparente”, pontua. 

São ofertadas 4 mil bol-
sas, que vão custear 50% 
do valor da mensalidade 
(bolsa parcial), e mil que 
vão cobrir 100% (bolsa 
integral). Para a maioria 
dos cursos, o benefício 
parcial pode chegar a 
R$ 650 e o integral a R$ 
1.500. Já para alunos de 
medicina e odontologia, 
as bolsas serão de R$ 
2.900 (bolsa parcial) e R$ 
5.800 (bolsa integral). 

O estudante contempla-
do contará também com o 
acompanhamento socio-
assistencial e participará 
do Banco de Oportunida-
des, que promove, entre 
outras ações, a integração 
ao mundo do trabalho por 
meio do encaminhamento 
para vagas de estágios e 
cursos de aperfeiçoamen-
to, além da participação 
em ações sociais.

Prazos
Abertas no último dia 

10, as inscrições para o 
ProBem seguem até dia 
23 de janeiro. Antes de se 
inscreverem, os estudan-
tes devem acessar o edital 
do processo seletivo, onde 
constam todas as informa-
ções necessárias para efe-
tivar a solicitação. 

Para a diretora-geral 
da OVG, Adryanna Melo 

Caiado, o ProBem é um 
dos principais programas 
sociais do Governo de Goi-
ás, que se preocupa com a 
formação integral dos es-
tudantes vulneráveis. “Esse 
é um programa muito es-
pecial para todos nós. É 
como o governador Ronal-
do Caiado sempre diz: não 
podemos deixar nossos 
jovens desamparados em 
momento algum, desde a 
escola até à formatura na 
universidade”, comenta. 

“Uma coisa que peço de 
coração é que não deixem 
para ler o edital e se ins-
creverem no último dia, 
essa é uma etapa muito 
importante que deve ser 
feita com calma e atenção”, 
aconselha a presidente de 
honra da OVG e coordena-
dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado. 
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Prazo para inscrições no ProBem se encerra no próximo 
domingo, 23 de janeiro: processo de concessão de bolsas a 
universitários foi aprimorado na gestão do governador Ronaldo 
Caiado. “Hoje o Governo de Goiás tem programas absolutamen-
te técnicos, desenhados para que as oportunidades realmente 
cheguem a quem mais precisa, de forma justa e transparente”, 
diz o governador sobre auxílio concedido a universitários

Inscrições devem ser realizadas no site da Organização das Voluntárias de Goiás 
(www.ovg.org.br). Requisitos devem ser acessados no edital do processo seletivo
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Banco do Brasil volta a ser eleito 
o mais sustentável do mundo

Pela terceira vez, 
o Banco do Bra-
sil (BB) foi eleito o 

banco mais sustentável 
do mundo pelo ranking 
Global 100, da empresa 
canadense de pesquisa 
Corporate Knights. A ins-
tituição financeira havia 
conquistado a liderança 
no segmento bancário 
em 2019 e em 2021.

Nos últimos dez anos, 
o BB apareceu no ranking 
das 100 corporações mais 
sustentáveis do mundo em 
sete. Entre as companhias 
brasileiras, o banco foi a 
empresa mais bem posi-
cionada, ocupando o 21º 
lugar geral de sustentabi-
lidade em todo o mundo.

Segundo a Corpora-
te Knights, a carteira de 
negócios sustentáveis 
do Banco do Brasil, atu-
almente com saldo su-
perior a R$ 282 bilhões, 

foi o destaque para a 
classificação no ranking. 
Formada por linhas de 
crédito que financiam 
atividades com retorno 
socioambiental, a carteira 
é submetida a avaliação 
independente e usa cri-
térios internacionais para 

definir projetos e empre-
endimentos sustentáveis.

Entre os segmentos 
financiados pela car-
teira, estão os setores 
de energias renováveis, 
eficiência energética, 
construção, transporte 
e turismo sustentáveis, 

água, pesca, floresta, 
agricultura sustentável, 
gestão de resíduos, edu-
cação, saúde e desenvol-
vimento local e regional.

O ranking foi divulga-
do durante o encontro 
anual do Fórum Econô-
mico Mundial, evento que 

reúne líderes mundiais e 
empresários em Davos, 
na Suíça, ao longo des-
ta semana. Lançado em 
2005, o ranking Global 
100 lista as 100 grandes 
corporações mais susten-
táveis do mundo. Ao todo, 
cerca de 7,3 mil empre-

sas com receita anual de 
mais de US$ 1 bilhão por 
ano foram avaliadas.

O ranking avalia as di-
mensões econômica, am-
biental e social de gran-
des companhias. Baseada 
em dados públicos pu-
blicados pelas empresas, 
a pesquisa considera 21 
indicadores de desempe-
nho, entre os quais ges-
tão financeira, de pesso-
al e de recursos; receita 
obtida de produtos e de 
serviços com benefícios 
sociais e/ou ambientais; 
e desempenho da cadeia 
de fornecedores.

O Banco do Brasil faz 
parte de índices de bol-
sas de valores que consi-
deram empresas susten-
táveis do ponto de vista 
ambiental e social, como 
o Dow Jones Sustenta-
bility Index, da Bolsa de 
Nova Iorque, nas catego-
rias mercados globais e 
emergentes, o FTSE Good 
Index Series, da Bolsa de 
Londres, e o Índice de 
Sustentabilidade Empre-
sarial da B3, a bolsa de 
valores brasileira.

ranking Global 
100 analisa mais 
de 7 mil empresas
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Vacinação infantil irregular terá consequências, diz ministro

Mais de 57 mil crianças e 
adolescentes foram vaci-
nados irregularmente até 
dezembro de 2021, afir-
mou hoje, durante entre-
vista ao programa A Voz 
do Brasil, o ministro da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), Bruno Bianco.

A aplicação irregular 
dos imunizantes de di-
versos laboratórios não 

havia passado, até a data, 
pela aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa) e foi feita 
em diversas faixas etárias, 
que variam entre os gru-

pos de zero a cinco anos 
até crianças maiores de 12 
anos, relatou o ministro.

“Diante dos dados 
oficiais, o Ministério da 
Saúde nos informou 
que outros supostos 
ou prováveis equívocos 
que aconteceram em 
vacinação de crianças e 
adolescentes. Esses da-
dos levantados são até 
dezembro do ano passa-
do, portanto anteriores à 
aprovação da Anvisa para 
a aplicação da vacina da 
Pfizer”, disse Bianco.

O ministro também 
afirmou que não se sabe a 
natureza do ato irregular. 

“Não sabemos exatamente 
de onde vêm esses proble-
mas: se são problemas 
cadastrais, se são minis-
tração da vacina em mo-
mento inoportuno; se são 
dolo, fraude ou equívoco”, 
complementou.

Bruno Bianco cogitou 
que, caso se confirmem 
irregularidades ou preva-
ricação de funcionários 
de saúde na vacinação, há 
possibilidade de “consequ-
ências no âmbito criminal”.

O governo federal pedi-
rá aos estados que confir-
mem as informações con-
tidas no Banco Nacional 
de Dados de Saúde sobre a 

vacinação infantil irregular 
e, caso confirmadas, se os 
estados onde as aplicações 
ocorreram acompanharam 
hospitalizações ou efeitos 
adversos do medicamento. 
Segundo Bianco, a chama-
da farmacovigilância é im-
portante para a sociedade, 
já que o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente impõe 
o “dever de proteção inte-
gral” dos menores.

“Nossa atuação é no 
sentido de trazer proteção 
e a máxima transparência 
para saber o que aconte-
ceu. Isso é um direito de 
todos e enaltece o Sistema 
Único de Saúde (SUS).”
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Bianco cogitou que pode haver “consequências no âmbito criminal”

Bruno Bianco disse 
que aplicação 
antecipada será 
investigada
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O ranking foi divulgado durante o 
encontro anual do Fórum Econômico 

Mundial, evento que reúne líderes 
mundiais e empresários em Davos, na 

Suíça, ao longo desta semana
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medalhistas

Brasil passa a ter dois líderes de 
ranking mundial no parataekwondo

a paraibana Silvana 
Fernandes apare-
ce na liderança da 

categoria até 57 quilos na 
classe K44 (atletas com 
amputação unilateral do 
cotovelo até a articulação 
da mão), enquanto Nathan 
Torquato encabeça a rela-
ção dos lutadores até 63 
quilos, também na K44. 
A lista foi atualizada na 
quarta-feira (19) e divulga-
da nesta quinta-feira (20).

Até o ano passado, os 
rankings da World Ta-
ekwondo contemplavam 
seis categorias da K44 
(três por gênero) que tive-
ram disputa na Paralimpí-
ada de Tóquio (Japão): até 
61 quilos, até 75 quilos 
e acima de 75 quilos no 
masculino; até 49 quilos, 
até 58 quilos e acima de 
58 quilos no feminino. A 
partir do ciclo de Paris 
(França), a classe passou 
a ter dez pesos (cinco para 
homens, cinco para mu-

lheres). Após os Jogos no 
Japão, os atletas migraram 
para as novas divisões, que 
já valeram no Campeonato 
Mundial de Istambul (Tur-
quia), em dezembro.

Campeã mundial e 
medalhista de bronze em 
Tóquio, Silvana estava em 
terceiro lugar na catego-
ria até 58 quilos. Na lista 
do novo peso, a paraibana 
aparece na ponta, à fren-
te da turca Gamze Gurdal, 
a quem bateu na final da 
competição em Istambul 
e na disputa pelo terceiro 
lugar paralímpico.

“Tinha consciência que 
se conseguisse a medalha 
de ouro em Istambul assu-
miria a ponta do ranking. 
Então, coloquei como meta 
essa medalha também por 
conta do ranking. Venho 
colhendo vários frutos de 
muito trabalho. O objetivo e 
o foco aumentam para esta 
temporada já pensando em 
Paris”, declarou Silvana, ao 

site da Confederação Brasi-
leira de Taekwondo (CBTkd).

Nathan já era o núme-
ro um dos lutadores até 
61 quilos, peso no qual 
foi medalhista de ouro em 
Tóquio. O paulista, bronze 
no Mundial e eleito o me-
lhor do mundo no parata-
ekwondo masculino em 
2021, segue na dianteira, 
agora na categoria até 63 
quilos, à frente do mongol 
Bolor Ganbat, quatro vezes 
campeão do mundo.

Mais três atletas do 

Brasil - todas medalhis-
tas de bronze no Mundial 
- aparecem entre as cinco 
melhores dos respectivos 
pesos. A paranaense De-
bora Menezes, prata em 
Tóquio, é a vice-líder da 
categoria acima de 65 qui-
los, mantendo-se no posto 
que ocupava entre as luta-
doras acima de 58 quilos. 
A potiguar Cristhiane Nas-
cimento, que era a sexta 
da categoria até 58 quilos, 
figura em terceiro na lista 
até 52 quilos. A amapaen-

se Leyliane Ramos tam-
bém está em terceiro na 
categoria até 65 quilos. 
Em 2021, ela foi a 12ª no 
ranking até 58 quilos.

“O parataekwondo do 
Brasil vive um momen-
to brilhante. Tivemos um 
2021 que entrou para a 
história, com resultados 
muito expressivos e isso 
reflete no ranking mundial. 
Isso mostra que o trabalho 
feito anos atrás está dan-
do frutos”, celebrou o téc-
nico da seleção brasileira, 

Rodrigo Ferla, também ao 
site da CBTkd.

As cinco medalhas 
conquistadas em Istam-
bul (um ouro, uma prata 
e três bronzes) foram res-
ponsáveis pelo melhor 
desempenho da história 
do país em um Mundial 
de parataekwondo. As três 
láureas (uma de cada cor) 
na Paralimpíada de Tóquio 
colocaram o Brasil no topo 
do quadro de resultados da 
modalidade, disputada pela 
primeira vez nos Jogos.

o Brasil tem dois medalhistas 
paralímpicos no topo dos respectivos 
pesos nos rankings mundiais da 
World Taekwondo, a federação 
internacional da modalidade
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