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Exportações e importações batem recorde dos últimos cinco anos, com crescimento 
de 96% e 19%, respectivamente. As exportações alcançaram a marca de US$ 742,76 

milhões, resultando em alta de 96%, comparado com janeiro de 2021
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moradias

Balança comercial goiana 
cresce 327% em janeiro

Investimento do 
município será 

da ordem de R$ 
450 milhões até 

dezembro de 2024, 
sendo cinco 

mil moradias 
a cada ano 
da gestão 
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saúde

Hospital Estadual da Criança e do Adolescente será inaugurado hoje

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-GO), 
entrega à população goia-
na, o Hospital Estadual da 
Criança e do Adolescente 
(Hecad), em Goiânia, na 
próxima segunda-feira 
(7/2), às 9h, no Parque Aca-
lanto, em Goiânia. A inau-
guração oficial da unidade, 
que já opera desde dezem-

bro de 2021 para atendi-
mentos ambulatoriais e a 
partir da segunda quinze-
na de janeiro como pron-
to-socorro, terá a presença 
do governador Ronaldo 
Caiado e do secretário de 
Estado da Saúde, Ismael 
Alexandrino. “Vocês verão 
o padrão. É para ter o ‘top’ 
da medicina, com nível 
internacional, como me-

recem todas as crianças 
do nosso Estado de Goi-
ás”, diz Caiado.

O local absorve a de-
manda de pediatria, antes 
concentrada no Hospital 
Estadual Materno-Infantil 
Dr. Jurandir do Nascimento 
(HMI), que agora é destina-
do, exclusivamente, a aten-
dimentos de neonatologia 
e obstetrícia, tornando-se 

o Hospital Estadual da 
Mulher (Hemu). Por meio 
da assinatura de um con-
trato emergencial, o Hecad 
é administrado pela Orga-
nização Social (OS) Asso-
ciação de Gestão, Inovação 
e Resultados em Saúde 
(Agir). A estimativa de cus-
teio do Governo de Goiás 
totaliza R$ 68,5 milhões 
para os 180 dias de vigên-

cia do contrato de gestão. 
O prédio foi adquirido pela 
SES por R$ 128,8 milhões.

Desde que entrou em 
funcionamento, no dia 
20 de dezembro do ano 
passado, até o último 
dia 2, o Hecad já reali-
zou 2.683 atendimentos, 
sendo 1.950 de urgência/
emergência; 398 na mo-
dalidade ambulatorial e 

335 internações. No perío-
do entre 7 de janeiro e 2 
de fevereiro, foram feitos 
7.506 exames, sendo 6.420 
de análises clínicas; 828 
de raio-X; 141 ultrasso-
nografias; 62 ecocardio-
gramas; 26 tomografias; 
15 eletroencefalogramas; 
oito eletrocardiogramas e 
seis endoscopias. No mes-
mo período, foram realiza-
das, ainda, 84 cirurgias. 

Até o dia 2 de fevereiro, 
a unidade atendeu pacien-
tes oriundos de 148 muni-
cípios, sendo a maioria, re-
sidentes em Goiânia, 1.508, 
e Região Metropolitana 
(Aparecida de Goiânia, 
384, Senador Canedo, 66, 
Trindade, 62 e Goianira, 
40). Além disso, as equi-
pes prestaram assistên-
cia, ainda, a 10 crianças 
de outros Estados, como 
Paraná, Rio Grande do 
Norte, São Paulo, Mato 
Grosso, Bahia e Alagoas. 
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Com equipe técnica composta por mais de 500 profissionais, sendo 70 médicos, Hospital Estadual da Criança 
e do Adolescente oferece pronto-socorro, atendimento de especialidades pediátricas, exames e cirurgias

Já em funcionamento, unidade será 
entregue na próxima segunda-feira (7/2), às 
9h. desde o dia 20 de dezembro, hospital 
já realizou 2.683 atendimentos, , sendo 
1.950 de urgência/emergência; 398 na 
modalidade ambulatorial e 335 internações. 
No período entre 7 de janeiro e 2 de 
fevereiro, foram feitos 7.506 exames, sendo 
6.420 de análises clínicas; 828 de raio-X; 141

palácio Maguito Vilela

Após 17 anos, nova sede da Alego 
será entregue em março de 2022

a nova sede da As-
sembleia Legislati-
va de Goiás (Alego), 

batizada como Palácio 
Maguito Vilela, será entre-
gue à população no dia 3 
março de 2022, com a rea-
lização da primeira sessão 
ordinária do ano. O Palácio 
é um marco na história 
do Legislativo goiano ao 
trazer mais qualidade 
de atendimento, em um 
ambiente moderno, aces-
sível e condizente com a 
realidade do estado de 
Goiás. Além disso, a fina-
lização é uma conquista 
após 17 anos do início 
dos trabalhos.

A construção da nova 
sede, localizada no Park 
Lozandes, em Goiânia, 
começou em 2005 e foi 
paralisada por três vezes, 

a última delas em 2015, 
com a rescisão do contrato 
com a construtora anterior. 
Assim, a obra permaneceu 
paralisada por aproxima-
damente quatro anos. A 
construção foi retomada 
em 2019, na gestão de Lis-
sauer Vieira (PSB), que se 
comprometeu com a ga-
rantia de que os recursos, 
anteriormente emprega-
dos, não seriam desperdi-
çados pela possibilidade 
de deterioração das estru-
turas, e também com a re-
adequação do projeto, em 
relação às novas normas 
ambientais, de segurança 
e remodelação financeira, 
para viabilizar a conclusão. 

Em fevereiro de 2019, 
a ordem de serviço para 
a retomada foi assinada, 
dando início a execução 

de novo contrato, desta 
vez com a Construtora 
JL. O montante investido 
é de R$ 125,6 milhões. 
Deste então, a obra se-
guiu em ritmo acelerado 
para a conclusão.

Nova estrutura
O Palácio Maguito Vile-

la tem área total constru-
ída de 44.528,71 metros 
quadrados e torna possível 
à população acompanhar, 
ainda mais de perto, as 
atividades desenvolvidas 
na Casa. O novo plenário, 
por exemplo, teve a galeria 
ampliada e, agora, passa 
a contar com capacidade 
para mais de 200 pesso-
as. A estrutura conta ainda 
com uma sala dedicada à 

Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ), 
dois miniplenários, um 
auditório com capacidade 
para 600 pessoas, 11 salas 
de comissões temáticas, 
cinco salas de reuniões, 
além de 44 gabinetes para 
os deputados, seis gabi-
netes dedicados à Mesa 
Diretora, mais Escola do 
Legislativo, restaurante-
-escola, lanchonetes, área 
de atendimento de saúde, 
departamentos adminis-
trativos e presidência.

Outro diferencial da 
nova Casa é a disponibili-
dade de estacionamento. 
Uma das principais recla-
mações dos visitantes, em 
relação ao prédio ante-
rior – Alfredo Nasser – era 

quanto à falta de vagas, 
principalmente para as co-
mitivas do interior do esta-
do. Questão que será solu-
cionada pelas mais de mil 
vagas de estacionamentos 
oferecidas no Palácio Ma-
guito Vilela.

O cuidado com a sus-
tentabilidade também é 
uma referência: o prédio 
conta com sistema de 
captação de água gerada 
pelo sistema de ar-condi-
cionado e da chuva; área 
permeável e 20 caixas de 
recarga; uso de ventila-
ção e iluminação natural 
em áreas comuns, redu-
zindo consumo de ener-
gia; e estrutura para co-
leta seletiva e separação 
total de resíduos. 

Cronograma
Embora as atividades 

no Palácio Maguito Vilela 
iniciem, oficialmente, em 
março, a partir do dia 25 
de fevereiro será libera-
do o funcionamento dos 
gabinetes parlamentares, 
que já deram início à mu-
dança para o novo prédio. 
No dia 3 de março, por 
sua vez, será realizada a 
primeira sessão ordinária, 
híbrida ou remota, deste 
ano. No dia 8, do mesmo 
mês, está prevista a rea-
lização de uma cerimônia 
de entrega oficial. As ati-
vidades administrativas 
presenciais, na nova sede, 
começam a ser retoma-
das gradativamente após 
esse período

A nova sede da Assembleia Legislativa 
será entregue no dia 3 de março de 
2022, quando acontece a primeira 
sessão plenária do ano. Nomeado 
como Palácio Maguito vilela, a 
estrutura fica pronta após 17 anos 
do início de sua construção
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O prédio de mais de 44 mil 500 metros quadrados vai oferecer um ambiente moderno, com conforto e praticidade para o trabalho de deputados e 
servidores, além de mais qualidade para atender a população goiana. A galeria do plenário tem capacidade para receber mais de 200 pessoas
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O governador Ronaldo 
Caiado acompanhou, neste 
sábado (5/2), o segundo dia 
do Simpósio de Pastores 
Dirigentes e Esposas, que 
integra as celebrações pe-
los 61 anos de fundação do 
Ministério Vila Nova da As-
sembleia de Deus. O evento, 
realizado na sede da insti-
tuição, no Setor Leste Vila 
Nova, em Goiânia, contou 
com pregações do presi-
dente da igreja, pastor Josué 
Gouveia e do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), André Mendonça.

“Se tem um segmento 
que nos ajuda, com certe-
za, são os evangélicos. São 
nosso ponto de apoio, paci-
ficando as pessoas, levando 

a paz, a harmonia e mos-
trando que, com cada um 
ombreando a luta e de for-
ma conjunta, nós teremos 
resultados melhores para o 
Estado”, salientou Caiado.

Sentado ao lado de An-
dré Mendonça durante o 
encontro, o governador di-
recionou palavras de agra-
decimento ao magistrado 
e o definiu como “um dos 
maiores nomes da advoca-
cia do País”. “Deus me deu a 
oportunidade de conhecê-
-lo há três anos. Goiás na 
maior dificuldade, ele pre-
sidia a Advocacia-Geral da 
União (AGU). Ao me receber, 
fez não só aquilo para que 
Goiás caminhasse, mas teve 
um gesto que me marcou: 

a humildade”, frisou Caiado, 
ao relembrar o apoio de 
André Mendonça para ava-
lizar a gestão do Governo 
de Goiás na renegociação 
das dívidas dentro do Regi-
me de Recuperação Fiscal 
(RRF), plano do governo 
federal. No último dia 24 de 
dezembro, o Estado ingres-
sou no programa de socorro 
financeiro após assinatura 
do presidente da República 
Jair Bolsonaro, em Brasília.

“Goiás foi o único Esta-
do da Federação que atin-
giu esta meta. Agradeço 
aos deputados federais, 
aos deputados na Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado de Goiás, e também 
somos gratos ao ministro. 

Se Goiás tem condições 
de cuidar do seu povo e 
de quitar suas dívidas, nós 
devemos à liderança dele. 
Este homem, na maior 
instância do Poder Judici-
ário do Brasil, saberá, com 
imparcialidade, produzir a 
justiça neste País”, projetou 
o governador.

“Agradeço a Deus por po-
der ter assistido em melho-
rias para o Estado e ao povo 
de Goiás. Caiado foi um 
homem especial nesta ca-
minhada ao Supremo. Meu 
muito obrigado”, respondeu 
André Mendonça. O minis-
tro falou ainda da inaugu-
ração do Hospital Estadual 
da Criança e do Adolescente 
(Hecad), na próxima segun-

da-feira (7/2), em Goiânia. 
“Eu vinha até Goiás para 
acompanhar meu filho, que 
estava vivendo em Goiânia. 
Era um período de grandes 

tensões em função da qua-
lidade da saúde. Fico feliz 
em saber que o Estado está 
em um rumo de melhorias”, 
pontuou o ministro do STF.
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Ronaldo Caiado participa do simpósio dos 61 anos de 
fundação: “Se tem um segmento que nos ajuda, com certeza, 
são os evangélicos. São nosso ponto de apoio, pacificando 

Governador prestigia os 61 anos do Ministério 
Vila Nova da Assembleia de Deus

economia

Balança comercial goiana cresce 327% 
em janeiro, com saldo de US$ 188 milhões

a balança comercial 
goiana consolidou, 
em janeiro, sal-

do superavitário de US$ 
188,52 milhões, o que 
representou crescimento 
de 327%, na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado. Os dados foram 
divulgados pelo Ministé-
rio da Economia.

As exportações alcança-
ram a marca de US$ 742,76 
milhões, resultando em alta 
de 96%, comparado com 
janeiro de 2021, quando 
as vendas internacionais 
fecharam em US$ 378,96 
milhões. Já as importações, 
somaram US$ 554,24 mi-
lhões, com expansão de 
19,97%, também na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. 

“Enxergo Goiás como 
sendo o Estado com maior 
capacidade de desafiar o 
momento de crise”, afirmou 
o governador Ronaldo Caia-
do. “Podem ter certeza que, 
neste ano [2022], nós temos 
tudo para dar a grande vi-
rada, para fazer uma reto-
mada das nossas ações. O 
Estado de Goiás está pre-
parado”, completou. 

Dessa forma, as expor-
tações goianas bateram o 
recorde de janeiro, dos úl-
timos cinco anos, alcança-
do, em 2018, com a marca 
de US$ 447,87 milhões, em 
vendas internacionais. No 
mesmo caminho, as com-
pras também apresenta-
ram o recorde do período, 
superando em US$ 92,25 
milhões o último registra-

do, no ano passado. 
Os indicadores colocam 

Goiás em 10º lugar no 
ranking nacional de expor-
tações, com cooperação de 
3,78%, no total vendido 
pelo Brasil no mês. Já no 
ranking de importações, 
o Estado participou de 
2,79% das compras, ocu-
pando o 12º lugar. 

O titular da Secretaria 
de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
Joel Sant’Anna, pontuou 
que os indicadores do pri-
meiro mês do ano marcam 
a retomada do crescimen-
to do comércio exterior. 

“A produção goiana é 

qualificada e coloca pro-
dutos competitivos e de 
interesse do mercado in-
ternacional. Com as po-
líticas que o Governo do 
Estado vem adotando para 
amenizar os impactos da 
pandemia, reerguer a eco-
nomia e fortalecer a balan-
ça comercial, a tendência é 
de que 2022 seja um ano 
de pujante crescimento”. 

O secretário ainda 
detalhou que, em breve, 
Goiás contará com a re-
presentação da Agência 
Brasileira de Promoção 
de Exportações e Inves-
timentos (Apex), o que 
facilitará o movimento de 

exportação para micro e 
pequenos empresários, 
que encontram mais di-
ficuldade para operar no 
mercado globalizado. 

Rio Verde, Jataí, Alto 
Horizonte, Mozarlândia e 
Luziânia foram os muni-
cípios que mais enviaram 
mercadorias goianas para 
outros países, sendo que 
os principais produtos 
vendidos, foram: comple-
xo da soja (36,9%); segui-
do das carnes (20,72%); 
ferroligas (9,61%); ouro 
(6,87%) e o sulfeto de co-
bre (6,78%), tendo como 
principais destinos, a 
China, Vietnã, Japão, Ho-

landa e Alemanha. 
Já a Argentina, China, 

Rússia, Estados Unidos e 
o Uruguai foram os prin-
cipais vendedores de mer-
cadorias para o Estado. Os 
produtos mais adquiridos 
foram: combustíveis mine-
rais, óleos minerais e pro-
dutos da sua destilação; 
adubos; produtos farma-
cêuticos; veículos, trato-
res e demais da catego-
ria; reatores nucleares, 
caldeiras e máquinas. Os 
principais consumidores 
foram os municípios de 
Cachoeira Dourada, Aná-
polis, Catalão, Aparecida 
de Goiânia e Rio Verde. 

exportações e importações batem 
recorde dos últimos cinco anos, 
com crescimento de 96% e 19%, 
respectivamente. As exportações 
alcançaram a marca de US$ 742,76 
milhões, resultando em alta de 96%, 
comparado com janeiro de 2021. 
“enxergo Goiás como sendo o estado 
com maior capacidade de desafiar o 
momento de crise”, frisa Caiado

 S
IC

Caiado vistoria empresa de beneficiamento de soja, no Sul de Goiás, grão e derivados foram os mais exportados, 
em janeiro: “Podem ter certeza que, em 2022, temos tudo para dar a grande virada. O Estado está preparado”
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Um dos maiores desafios 
da retomada das aulas em 
2022 é a recuperação das 
aprendizagens. Pensando 
nisso, a Prefeitura de Goi-
ânia iniciou nesta semana 
a aplicação da Avaliação 
Diagnóstica para alunos 
matriculados nas institui-
ções municipais. O objetivo 
dessa avaliação é identificar 
os impactos da pandemia 
na Educação e aferir os ní-
veis de aprendizagem no 
período em que o atendi-
mento foi realizado de ma-
neira escalonada.

A iniciativa, segundo o 
prefeito de Goiânia, Rogério 
Cruz, vai nortear a tomada 

de decisões e contribuir 
com o planejamento peda-
gógico e a melhoria da edu-
cação pública municipal. 
“Com esse mapeamento, va-
mos adotar estratégias que 
atendam os alunos em suas 
particularidades. Todo esse 
esforço tem o objetivo de 
garantir a recuperação de 
conteúdos”, afirma.

A aplicação da Avalia-
ção Diagnóstica também 
faz parte da implementa-
ção do Sistema de Avalia-
ção Educacional da Rede 
Municipal de Educação de 
Goiânia (SAEGYN), meca-
nismo que vai direcionar 
as políticas públicas pe-

dagógicas da Capital. As 
avaliações iniciaram pelas 
turmas de 1º, 2º e 3º anos 
nesta quinta-feira (3/2) 
e seguirão até a próxima 
segunda-feira (4/2). 

De acordo com o secre-
tário municipal de Educa-
ção, Wellington Bessa,  a 
Avaliação Diagnóstica é 
um instrumento impor-
tante para que a Prefeitura 
de Goiânia atinja a meta 
de alfabetizar todos os 
estudantes na idade certa. 
“Essas avaliações são im-
portantes para que a ges-
tão municipal monitore e 
tenha condições de propor 
intervenções pedagógicas 

junto às instituições de en-
sino”, explica. 

Para os estudantes do 
4º ao 9º ano, as provas se-
rão aplicadas nos dias 08 
e 09 de fevereiro. A aplica-
ção da avaliação segue as 
medidas de biossegurança 
e o Protocolo de Retorno 
de Atendimento Presencial 
dos estudantes da Rede 
Municipal de Educação de 
Goiânia. No decorrer do 
ano letivo, a Prefeitura de 
Goiânia dará continuidade 
ao processo avaliativo com 
uma proposta permanente 
de recomposição, recupera-
ção e aprofundamento das 
aprendizagens. 
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Avaliação Diagnóstica está sendo aplicada para educandos 
de 1º a 9º ano. Resultados dos testes vão nortear as ações 
da Secretaria Municipal de Educação em 2022

Semestre letivo na capital começa com avaliação das aprendizagens dos estudantes

habitação

Prefeitura de Goiânia projeta 15 mil moradias 
para beneficiar famílias em diferentes bairros

Goiânia é a primeira 
capital do país a ade-
rir ao Programa Casa 

Verde e Amarela – Parce-
rias e, nesta sexta-feira 
(4/02) o prefeito Rogério 
Cruz anunciou que as 15 
mil unidades habitacionais 
vão beneficiar diferentes 
bairros de da capital até 
dezembro de 2024, sen-
do cinco mil moradias a 
cada ano da gestão.

Na primeira etapa, 256 
famílias serão contempla-
das na região do Conjunto 
Vera Cruz. A meta é zerar 
o déficit habitacional no 
município. O investimen-
to da prefeitura será de 
R$ 450 milhões no pe-
ríodo de três anos. “Esse 
é um compromisso do 
nosso Plano de Governo 
que começa a tornar-se 
realidade com a transfor-
mação da vida dessas fa-
mílias”, afirma o prefeito.

O decreto que regu-
lamenta a utilização de 
recursos para subsidiar o 

Programa Moradia Goia-
niense foi assinado pelo 
prefeito e publicado no 
Diário Oficial do Municí-
pio na edição da última 
segunda-feira (31/01). 
“Com o programa, vamos 
garantir o acesso à mora-
dia digna, desenvolvimen-
to econômico, geração de 
empregos, renda e quali-
dade de vida para popu-
lação com 15 mil novas 
unidades habitacionais na 
capital”, destaca o prefeito.

Como funciona
Coordenado pela Secre-

taria Municipal de Plane-
jamento Urbano e Habita-
ção, o novo programa tem 
como base a concessão 
de um subsídio financei-
ro para que famílias resi-
dentes na capital possam 
adquirir a casa própria. 
“A maior dificuldade da 
população diz respeito à 
parcela de entrada junto 
às instituições financeiras, 
e esse subsídio dado pela 

Prefeitura de Goiânia será 
utilizado justamente como 
parcela de entrada de um 
financiamento imobiliário”, 
afirma o secretário de Pla-
nejamento Urbano e Habi-
tação, Valfran Ribeiro.

Para ter acesso ao be-
nefício, limitado a 20% do 
valor do imóvel, as famílias 
interessadas devem aten-
der a alguns critérios esta-
belecidos, dentre eles o de 
não possuir renda bruta 
do grupo familiar supe-
rior a quatro salários-
-mínimos, de morar em 
Goiânia há, no mínimo, 
cinco anos e não ter sido 
contemplado em outros 

programas habitacionais, 
sejam eles municipais, 
estaduais ou federal.

Além desses critérios, 
caso o número de inscritos 
supere o previsto de uni-
dades a serem pactuadas, 
o Município promoverá 
a hierarquização das fa-
mílias a serem atendidas, 
priorizando as residentes 
em áreas de risco ou in-
salubres ou que tenham 
sido desabrigadas; famí-
lias com mulheres res-
ponsáveis pela unidade 
familiar; famílias de que 
façam parte pessoa com 
deficiência ou microce-
falia, pessoas idosas ou 

com filhos em idade infe-
rior a 18 anos; e famílias 
com maior tempo de resi-
dência no município.

Próximos passos
De acordo com Valfran 

Ribeiro, em breve o mu-
nicípio deve publicar um 
outro ato normativo que 
facilitará para que as fa-
mílias possam ter acesso 
ao benefício do programa. 
“Atualmente temos mais 
de 30 mil pessoas inscri-
tas no programa municipal 
de habitação de interesse 
social, entretanto muitos 
cadastros estão defasados 
e não sabemos a atual 

realidade dessas famílias. 
Nossa ideia é realizar um 
novo cadastramento das 
famílias a serem beneficia-
das, pois assim poderemos 
atender de forma mais 
justa e igualitária àqueles 
que realmente precisam 
do benefício”, destaca.

A previsão da Seplanh 
Goiânia é que os investi-
mentos por parte da Pre-
feitura de Goiânia no Pro-
grama Moradia Goianiense 
sejam da ordem de R$ 450 
milhões nos próximos três 
anos, oriundos do Fundo 
Municipal de Habitação de 
Interesse Social (FMHIS) e 
do tesouro municipal.

investimento do município será 
da ordem de r$ 450 milhões até 
dezembro de 2024, sendo cinco mil 
moradias a cada ano da gestão. 
Prefeitura de Goiânia faz parceria 
com governos federal e estadual 
para realização do programa. 
Conjunto vera Cruz abrigará as 
primeiras 256 famílias contempladas 
com unidades habitacionais
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O prefeito Rogério Cruz: “Com o programa vamos garantir o acesso à moradia digna, desenvolvimento econômico, 
geração de empregos, renda e qualidade de vida para população com 15 mil novas unidades habitacionais na capital” 
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Mais MoMentos 
para saborear

Até o dia 29 de março, as terças seguem 
ainda mais deliciosas e atrativas para 

quem visita o flamboyant Shopping, já 
que a “Terça Gastronômica” acaba de ser 

renovada. A nova cartela de promoções 
traz pratos para todos os gostos, ofertas 

com 15% de desconto e até mesmo 
compre e ganhe. Como atrativo, um 
total de 25 restaurantes apresentam 

ofertas exclusivamente selecionadas, 
sempre às terças-feiras e no horário de 

funcionamento do shopping.

o paiol bar e cozinha
À frente do empreendimento que será 

inagurado na próxima semana (quarta-
feira, 09), está o empresário Hugo Antonio 
Gonçalves de oliveira, que também é sócio 

do famoso Caseratto Bar e restaurante. 
“idealizei o Paiol Bar e Cozinha focado na 

comida de boteco, simples e sem pretensão 
de ser chique, mas servida com qualidade 

e fartura.” A gastronomia do Paiol, que 
ficará localizado na praça de alimentação 

anexo do Shopping Passeio das Águas, 
trará elementos da cozinha caipira e goiana, 

buscando resgatar a essência dos botecos 
tradicionais. Nele, as estrelas principais 

serão os tira gostos em porções individuais, 
possibilitando o cliente a degustar vários 

tipos de delícias da casa, tendo assim uma 
experiência completa na arte de petiscar. 

Com arquitetura de William Hanna 
e execução pela Teixeira Santos 

engenharia, os clientes encontrarão 
no Paiol, um ambiente aconchegante, 

acolhedor, para que se sintam no 
conforto de suas casas.

certificado de 
reconheciMento

A equipe do Banco de Leite Humano do 
Hospital estadual da Mulher (Hemu), 

antigo Hospital Materno infantil (HMi), 
recebeu o Certificado de Reconhecimento 

da rede Brasileira de Bancos de Leite 
Humano. o documento foi entregue no 

último dia 31 de janeiro à unidade pela 
dedicação na ‘Promoção, Proteção e 

Apoio ao Aleitamento Materno’, no 
período de pandemia da Covid-19.o 

Banco de Leite do Hemu disponibiliza 
leite humano para recém-nascidos 

prematuros e de baixo peso, e é 
abastecido com doações de mães com 

excedente de leite, que realizam a 
doação no próprio local ou armazenam 

o produto em casa.

Inauguração - 
os empresários Adriano Medeiros, 
Carla Borges e valdir faria (da 
esquerda para a direita na foto), 
acabam de inaugurar o Colégio 
Simbios Young, em Goiânia 
(Go). Uma ampliação do Colégio 
Simbios, referência na capital por 
ser uma escola de excelência e 
que proporciona uma formação 
pedagógica sólida. A estrutura 
tem capacidade para 250 alunos 
a partir dos 2 anos de idade e as 
aulas já iniciam nessa semana, 
em formato 100% presencial, 
seguindo rigorosamente todos os 
protocolos para proteção contra a 
Covid-19.  

Evento - dr. Arthur 
Arakaki apoiador do 
crescimento sustentável 
das operações do setor 
de consórcio pelo Brasil, 
junto os representantes 
autorizados Bruna Lares 
e seu sócio Marcos 
Mendonça, de outro 
lado Gabriel eduardo 
empresário sócio gerente 
da GS investimentos, novo 
empreendimento que irá 
ajudar muitas pessoas 
a realizar seu sonho em 
Anápolis e demais cidades.

Fonoaudiólogo Infantil - Manoel Gois é fonoaudiólogo 
(Crfª 5-13355-4), graduado pela Universidade federal 
de Sergipe(UfS),atua em Brasília-df e em Anápolis-Go, 
estimulando e promovendo o desenvolvimento de linguagem 
infantil de crianças com Transtorno do espectro do Autismo 
(TeA). Tem Pós Graduação em ABA e certificado ProMPT.  
instagram @manoelgoisfono.

London Fashion Week - A modelo goiana Camila 
Montovani é uma das convidadas para participar 
da Semana de Moda em Londres, e marcará 
presença no desfile da London Represents Fashion 
Week, que acontecerá no próximo dia 18 de 
fevereiro, às 19h (horário de Londres) e no Brasil, 
às 16h (horário de Brasília - df). o evento é um 
dos mais importantes do mundo da moda.
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Covid-19

Apenas 4% das crianças goianas tomaram a 1ª dose

Goiás apresenta uma 
combinação preocu-
pante no combate à Co-
vid-19 entre as crian-
ças entre 5 e 11 anos. 
Segundo dados da Se-
cretaria de Estado da 
Saúde (SES), apenas 4% 
dos menores nessa fai-
xa etária receberam a 

primeira dose da vaci-
na contra a doença até 
o momento. Enquanto 
isso, nos hospitais in-
fantis, já não há vagas 
de leitos de enfermaria 
para tratamento de in-
fectados na rede públi-
ca estadual.

A superintendente de 

Vigilância em Saúde da 
SES-GO, Flúvia Amorim, 
disse ao Jornal Brasil 
Central desta quinta-fei-
ra (3) que a baixa procu-
ra dos pais pela vacina-
ção dos filhos tem sido 
creditada à desinfor-
mação sobre os efeitos 
da vacina. Segundo ela, 

Goiás tem 726 mil crian-
ças na faixa etária ele-
gível para a imunização 
contra a Covid-19, mas 
apenas 25.142 foram va-
cinadas. Até o momento, 
43 menores de 10 anos 
perderam a vida para a 
Covid-19 em Goiás des-
de o início da pandemia.
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Até o momento, 43 menores de 10 anos perderam a vida para a Co-
vid-19 em Goiás desde o início da pandemia, não há vagas de leitos de 
enfermaria para tratamento de infectados na rede pública estadual 

Hospitais pediátricos da rede pública estadual já não têm vagas em enfermaria para tratamento 
de crianças infectadas pela doença. Goiás tem 726 mil crianças na faixa etária elegível para a 
imunização contra a Covid-19, mas apenas 25.142 foram vacinadas. Até o momento, 43 
menores de 10 anos perderam a vida para a Covid-19 em Goiás desde o início da pandemia

saúde

Caiado participa da inauguração da 
nova sede da Casa Mãe de Misericórdia

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, neste sábado 

(5/2), da inauguração da 
nova sede da Casa Mãe 
de Misericórdia, unida-
de de saúde gerida pela 
Associação Assunção, li-
gada à Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção, na 
Vila Itatiaia, em Goiânia. 
O prédio que agora rece-
be a estrutura do projeto 
social fica a apenas três 
lotes de distância do an-
tigo espaço, no mesmo 
logradouro, a Rua R-44.

“É mais um local para 
receber as pessoas, dar 
dignidade e apoio à vida”, 
pontuou o governador. O 
edifício recém-inaugura-
do foi erguido por meio 
de doações de fiéis, além 
de parte das contribui-
ções obtidas em atendi-
mentos no local, no valor 
de R$ 50 cada. As consul-

tas médicas não são co-
bradas pela Casa Mãe de 
Misericórdia, que oferece 
36 especialidades, como 
cardiologia, neurologia, 
neuropediatria, hemato-
logia, clínica geral, endo-
crinologia, ginecologia, 
obstetrícia, oncologia e 
mastologia, entre outras.

“Uma inauguração 
como esta só nos dá ale-
gria. É um local muito meu, 
como médico e católico 
que sou, afilhado de Nos-
sa Senhora das Graças. A 
vida é o dom maior que 
Deus nos deu e está acima 
de qualquer coisa. Defen-
do este princípio em meu 
mandato. A vida acima de 
qualquer escolha que pre-
cisa ser feita”, frisou o go-
vernador Ronaldo Caiado.

O atendimento médio 
mensal da Casa varia entre 
600 e 800 pacientes. Des-
de sua fundação, em março 

de 2017, o espaço funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, e aos sába-
dos, das 8h ao meio-dia.  A 
expectativa é de que, com 
o novo prédio, a capaci-
dade de atendimento à 
população, tanto de Goi-
ânia, como de municípios 
da Região Metropolitana 
da Capital e até mesmo 
de outros estados, seja ex-
pandida. Hoje, a Casa con-
ta com sete consultórios e 
um posto de coleta para 
exames laboratoriais.

“Temos médicos espe-
cialistas, advogados, pro-
fissionais que chegam aqui 
para trazer seus serviços 
em prol da comunidade. A 
gente consulta as pessoas 
com maior carinho porque 
nós fazemos um trabalho 
voluntário. É isso que en-

grandece a nossa clínica”, 
afirma o diretor técnico da 
Casa, Dr. Samir.

Religioso que lidera 
missas e ações na Pa-
róquia Nossa Senhora 
da Assunção, o padre 
Marcos Rogério aborda 
o caráter filantrópico da 
unidade de saúde e sua 
importância associada 
à fé. “Todos os colabo-
radores fazem deste um 
projeto de graça. A Casa 
Mãe de Misericórdia é 
um sonho que se torna 
realidade onde tantas 
pessoas serão atendidas 
e beneficiadas. O Papa 
Francisco fala que preci-
samos ser uma Igreja que 
esteja para fora. É isso 
que somos. Aqui, a gente 
reza, mas a gente age. As 
pessoas precisam”, define.

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, salienta que 
o momento é “importan-
te” pois “estamos vendo 
portas sendo abertas para 
salvar vidas” e fala do tra-
balho do Governo de Goiás 
para reduzir desigualda-
des em todas as regiões 
do estado. “O governador 
Ronaldo Caiado tem tido 
esta responsabilidade de 
fazer com que, de ponta 
a ponta, tenham ações 
como esta, sociais, que le-
vam cuidado às pessoas, 
que nós mais queremos 
bem”, pontua o chefe do 
Executivo goianiense.

Deputado federal e 
presidente da Frente Par-
lamentar Católica no Con-
gresso Nacional, Francisco 
Júnior também enfatiza o 
trabalho conjunto. “Quan-

do a gente reúne todas as 
pessoas bem intenciona-
das, vidas se transformam. 
Aqui, as pessoas entram 
de uma forma e saem de 
outra, têm a vida transfor-
mada”, explica ele.

Estiveram presentes à 
inauguração ao lado do 
governador também o se-
cretário de Estado da Saú-
de, Ismael Alexandrino; o 
presidente da Agência Bra-
sil Central (ABC), Reginaldo 
Júnior; o deputado federal 
Delegado Waldir; o depu-
tado estadual Cairo Salim; 
o presidente da Associação 
Goiana do Ministério Pú-
blico (AGMP), procurador 
Benedito Torres; o secretá-
rio Municipal de Saúde de 
Goiânia, Durval Pedroso; 
entre outras autoridades 
que prestigiaram o evento.

Unidade de saúde é ligada à Paróquia 
Nossa Senhora da Assunção, na 
vila itatiaia, em Goiânia. estrutura 
foi erguida com doações de fiéis e 
atende, em média, 600 pessoas por 
mês. A Casa Mãe de Misericórdia, 
que oferece 36 especialidades, 
como cardiologia, neurologia, 
neuropediatria, hematologia, 
clínica geral, endocrinologia, 
ginecologia, obstetrícia, oncologia 
e mastologia, entre outras
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Na Vila Itatiaia, em Goiânia, Caiado participa da inauguração da nova sede: “O hospital só nos dá alegria. A vida 
é o dom maior que Deus nos deu e está acima de qualquer coisa. Defendo o princípio em meu mandato”, afirma
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empregos 2
A Consciente Construtora e incorporadora está com 17 vagas de emprego abertas para atuação na 
área administrativa na sede e no canteiro de obras do World Trade Center (WTC) Goiânia. As vagas 
são para os cargos de analista de responsabilidade socioambiental (1), assistente de adminis-
tração de pessoal (2), assistente de marketing (1), assistente de projetos (1), auxiliar de admi-
nistração de pessoal (1), encarregado de hidráulica (2), encarregado de pedreiro (3), engenheiro 
de segurança do trabalho júnior (1), mestre de obras (2), motorista (1), recepcionista (1) e técnico 
de segurança do trabalho (1). Ainda há vagas para jovem aprendiz de assistente administrativo 
de obras (3) e estagiário de obras (4). os interessados devem enviar o currículo para o e-mail 
dho@consciente.com.br. os participantes devem passar por etapas como análise de currículos, 
entrevista com o departamento de desenvolvimento humano e organizacional, aplicação de 
ferramentas de Assessment (avaliação de comportamento e competências regido por um con-
junto de padrões) e entrevista com o gestor da área. Para mais informações, os candidatos po-
dem entrar em contato pelo telefone (62) 3086-5000. Todas as vagas são para início imediato.

Varejo
Com crescimento de 700% no número de pedidos, o Grupo Mega Moda, formado pelos shoppings ata-
cadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, apresenta novas ferramentas para o seu 
canal de vendas online. A partir de agora, além do sistema diferenciado de logística, os clientes do ataca-
rejo contam com o Pick-up Store e maior proteção antifraude na hora do pagamento. outra novidade é 
a aderência de novas marcas do complexo ao site, ampliando o mix de produtos.

inauguração
os empresários Adriano Medeiros, Carla Borges e valdir faria acabam de inaugurar o Colégio 
Simbios Young, em Goiânia (Go). Uma ampliação do Colégio Simbios, referência na capital por 
ser uma escola de excelência e que proporciona uma formação pedagógica sólida. Como forma 
de apresentar a nova unidade, que fica no Setor Bueno e é destinada a estudantes do ensino 
infantil e fundamental, os empresários dedicaram os dias 28 e 29 de janeiro, para receber as 
famílias. A estrutura tem capacidade para 250 alunos a partir dos 2 anos de idade e as aulas já 
iniciam nessa semana, em formato 100% presencial, seguindo rigorosamente todos os proto-
colos para proteção contra a Covid-19.  o novo espaço, com 2.500 metros quadrados de área 
útil, é moderno e equipado com todos os recursos tecnológicos adequados às necessidades de 
aprendizado. entre os destaques, está o espaço maker, para o desenvolvimento de aulas com 
conceito “mão na massa” e experimentação de novos projetos.

embalagens
A SiG, empresa especializada em sistemas de envase e embalagens cartonadas, acaba de anunciar 
a aquisição de 100% da Scholle iPN, empresa líder em inovação de sistemas e soluções para emba-
lagens sustentáveis de bebidas e outros líquidos, por um valor empresarial de 1,36² bilhões de euros 
e um valor patrimonial de 1,05 bilhões de euros. A transação será financiada por 33,75 milhões de 
ações da SiG emitidas a partir do capital autorizado existente e 370 milhões de euros em dinheiro; a 
dívida existente da Scholle IPN será refinanciada no fechamento. Espera-se que a transação seja en-
cerrada antes do final do terceiro trimestre de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

Tecnologia
A omie, plataforma SaaS 
de gestão (erP) na nu-
vem, anuncia a compra 
da Conpass. fundada em 
2016, por ivan Biava, a 
startup criou uma pionei-
ra plataforma de Custo-
mer experience (CX) para 
empresas de software, 
que ajuda hoje mais de 
300 empresas, como Ambev, Americanas, Stone e Locaweb, a reduzirem atritos e engajar seus 
usuários através da automação da experiência do cliente ao longo de toda a sua jornada. Com 
a compra da Conpass, a omie, que acumula mais de 87 mil clientes dos mais variados portes 
e segmentos de atuação, adquire não apenas uma empresa com uma solução robusta, capaz 
de gerenciar de ponta a ponta toda a experiência da sua crescente bases de usuários e suas 
múltiplas necessidades e jornadas, mas também um time de CX capaz de criar e garantir o 
funcionamento desses diferentes fluxos e modelos, do onboarding ao engagement, ativação e 
retenção, bem como gerar múltiplas oportunidades de cross-sell e up-sell.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba (Cooper-Rubi), usina localizada em Rubiataba, 
abriu vagas de trabalho para a safra ano 2022. São disponibilizadas vagas para áreas da 
indústria, do campo, da oficina mecânica e do transporte. Os interessados deverão procurar 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Rubiataba.

iaemp

Indicador de emprego da FGV atinge 
menor nível desde agosto de 2020

o Indicador Antece-
dente de Emprego 
(Iaemp), medido 

pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), teve queda 
de 5,3 pontos de dezem-
bro de 2021 para janeiro 
de 2022. Foi o terceiro re-

cuo consecutivo. Ele che-
gou a 76,5 pontos, menor 
patamar desde agosto de 
2020 (74,8 pontos).

O Iaemp busca anteci-
par tendências do merca-
do de trabalho, com base 
em entrevistas feitas com 
consumidores e empresá-
rios da indústria e do setor 
de serviços.

Queda em janeiro
Todos os componentes 

tiveram queda em janei-

ro. O principal destaque 
negativo foi o indicador 
de situação atual dos ne-
gócios da indústria, que 
contribuiu com -1,6 ponto 
para a queda de 5,3 pontos 
do Iaemp. Também tiveram 
recuos relevantes a ten-
dência dos negócios nos 
próximos seis meses e as 
intenções de contratação 
nos próximos três meses 
do setor de serviços, que 
contribuíram com -1 e -0,9 
ponto, respectivamente.

“A piora mais acentuada 
no início de 2022 decorre 
da combinação da desace-
leração econômica iniciada 
no quarto trimestre com o 
surto de Ômicron e Influen-
za, o que afeta principal-
mente o setor de serviços, 
que é o maior empregador, 
tornando no curto prazo di-
fícil vislumbrar uma altera-
ção no curso do indicador”, 
disse o pesquisador Rodol-
pho Tobler, em nota divul-
gada pela FGV.

Índice visa antecipar 
tendências do 
mercado de trabalho
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O Iaemp busca antecipar tendências do mercado de trabalho
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saúde

Vacinas para crianças de 5 a 11 anos 
serão distribuídas até o dia 15

até o dia 15 de fe-
vereiro todas as 
doses para a va-

cinação de crianças en-
tre cinco e 11 anos de 
idade serão distribuídas. 
A informação foi dada 
pelo ministro da Saúde 
, Marcelo Queiroga, em 
conversa com jornalistas 
na manhã desta segun-
da-feira (7). “Estamos 
trabalhando fortemente 
para antecipar as doses 
infantis para que os pais 
exerçam o direito de va-
cinar seus filhos”, afir-
mou o ministro.

No Brasil, onde 20 mi-
lhões de crianças que 
podem receber o imuni-
zante, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária ( 
Anvisa) autorizou vacinas 
pediátricas da Pfizer e a 
CoronaVac, que devem ser 
aplicadas em duas doses. 
“Todas as vacinas foram 
desenvolvidas em curto 
espaço de tempo, mas te-
mos que avançar de ma-
neira sustentada trazen-

do os pais para buscar a 
imunização, sem obrigá-
-los”, destacou Queiroga.

Quarta dose
Sobre a possibilidade 

do Brasil começar a aplicar 
a quarta dose da vacina 
contra covid-19, Marcelo 
Queiroga disse que, por 

enquanto, não há previ-
são. Segundo o ministro 
da Saúde, os técnicos da 
pasta descartaram adotar 
a medida nesse momen-
to, mas é possível que a 
aplicação seja a “dose de 
2022” do imunizante.

“A área técnica tem dis-
cutido isso. A secretária 

Rosana [Leite de Melo, se-
cretária extraordinária de 
Enfrentamento à Covid do 
Ministério da Saúde], con-
versou comigo na sexta-
-feira passada e disse que 
o grupo técnico, nesse mo-
mento, não avalia aplicar a 
quarta dose. Mas, na práti-
ca, seria a dose de 2022. 

O que nós temos são do-
ses para garantir que as 
necessárias, recomenda-
das pelos técnicos, sejam 
disponibilizadas para a 
população brasileira”, dis-
se o ministro.

O Ministério da Saúde 
já distribuiu 430 milhões 
de doses e, segundo a pas-

ta, não faltará imunizante 
no caso de o país adotar a 
quarta aplicação. Marcelo 
Queiroga reafirmou que 
a vacina tem sido impor-
tante para que os efei-
tos da Covid-19 sejam 
mais brandos, sendo uma 
“grande força” no comba-
te à variante Ômicron.

informação foi 
dada hoje pelo 
ministro da Saúde M
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O Ministério da Saúde já distribuiu 430 milhões de doses e, segundo a pasta, não faltará imunizante no caso de o país adotar a quarta aplicação

Companha de engenharia de Tráfego

Após obras emergenciais, rodízio de 
veículos é retomado em São Paulo

O rodízio municipal de ve-
ículos voltou a valer hoje 
(7) na cidade de São Paulo. 
Assim, a circulação no cen-
tro expandido da capital 

paulista fica restrita aos 
horários de pico a partir 
dos números das placas.

O rodízio tinha sido sus-
penso na terça-feira (1º), 
após vazamento de esgoto 
em obra da Linha 6 - Laranja 
do Metrô, o que provocou 
a abertura de uma crate-
ra na Marginal Tietê, zona 
norte da cidade. Não houve 
vítimas, mas o trânsito na 

região foi fortemente afe-
tado. O acidente ocorreu 
no sentido Rodovia Ayrton 
Senna, próximo da ponte da 
Freguesia do Ó.

Desvio
A pista central da mar-

ginal foi liberada na última 
quinta-feira (3), após o fe-
chamento da cratera com 
concreto, porém a via local 

continua interditada. Hoje 
(7), começou a funcionar 
um desvio para amenizar 
os impactos no trânsito da 
região, atendendo, inclusi-
ve, as linhas de ônibus que 
passam pela pista.

A obra emergencial foi 
realizada pela Acciona, 
empresa responsável pe-
las obras do metrô, a partir 
do projeto desenhado pela 

Companha de Engenharia 
de Tráfego (CET). A compa-
nhia municipal vai ainda 
instalar um novo semáforo 
na esquina da Avenida Er-
mano Marchetti com Rua 
Cenno Sbrighi, para onde o 
fluxo de veículos está sen-
do redirecionado.

Rodízio
Com a volta do rodízio, 

a circulação de veículos no 
centro expandido volta a 
ter restrições nos horários 
das 7h às 10h e das 17h às 
20h. A cada dia da semana 
a interdição reveza veículos 
com dois finais de placa di-
ferentes: 1 e 2 às segundas-
-feiras; 3 e 4 às terças-feiras; 
5 e 6 às quartas-feiras; 7 e 
8 às quintas-feiras; 0 e 9 às 
sextas-feiras.

Cratera aberta 
na Marginal 
Tietê foi fechada 
com concreto
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BrANCo 
2014 CoMPLeTo 4 Por-
TAS ÚNiCo doNo ACeiTo 
TroCA e fiNANCio WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 r$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
vendas: evanilde fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTAS BrANCo 2014 
C/ Ar+dH ÚNiCo doNo ACeiTo 
TroCAS e fiNANCio WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 verMeLHA 2014 GArAN-
TiA de fÁBriCA ÚNiCo doNo 2.0 
fLeX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PreTo 2008 AU-
ToMÁTiCo PNeUS NovoS ACei-
To TroCA e fiNANCio WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  r $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  i n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 r$. entrada + parcelas 

592,83 r$. Ligue e agende sua 

visita & realize seu sonho! 

Telefone ou WhatsApp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

vendas: valéria rocha.

strada cs 1.4 PrATA 2010 CoM-
PLeTA ACeiTo TroCA e fiNANCio 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PrATA 
2008 CABiNe dUPLA ACeiTo 
TroCA e fiNANCio WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 verMeLHo 
2003 CoMPLeTo 2 Por-
TAS 1.0 SoLeiL r$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
r$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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em goiás

Terceira etapa do Circuito Radical de 
Parques inclui atletas paralímpicos

o fomento a ativi-
dades esportivas 
em contato direto 

com a natureza, aliado à 
educação ambiental e ao 
estímulo ao ecoturismo 
são os objetivos do Circui-
to Radical de Parques de 
Goiás. A prova chega à 3ª 
etapa e será realizada no 
Parque Estadual Altamiro 
de Moura Pacheco no dia 
13 de fevereiro. O evento é 
promovido pela Secretaria 
de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), pela 
Goiás Turismo e pela Se-
cretaria de Estado de Es-
porte e Lazer (SEEL). 

Além das provas tradi-
cionais, por idade e sexo, 
de 12 e 24 km, foram 
criadas categorias inclu-
sivas para pessoas com 

deficiência, com percursos 
de 1,5 km para cadeiran-
tes e 3 km para andantes. 
Crianças a partir de 4 anos 
e terceira idade (acima de 
55 anos) também têm ca-
tegorias próprias. 

Em entrevista nesta sex-
ta-feira (4) ao Jornal Brasil 
Central Edição da Noite, o 
gerente de paradesporto da 
Semad, Luiz Henrique Perei-
ra, ressaltou a importância 
da inclusão dos atletas pa-
ralímpicos na prova. “Esse é 
um projeto piloto, que vai 
contar com os atletas goia-
nos, que vêm para conhecer 
o circuito. A gente espera 
que seja o primeiro de vá-
rios outros”. As incrições 
para a prova são relizadas 
pelo link racingtime.com.
br/event/circuito-radical-
-parques-de-goias-peamp/.

Além das provas tradicionais, por idade 
e sexo, de 12 e 24 km, foram criadas 
categorias inclusivas para pessoas 
com deficiência, com percursos de 
1,5 km para cadeirantes e 3 km para 
andantes. Crianças a partir de 4 anos 
e terceira idade (acima de 55 anos) 
também têm categorias próprias
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O evento está marcado para o dia 13 de fevereiro, no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco 
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