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Com foco na geração de 100 mil postos de trabalho em 30 municípios e no fortalecimento 
econômico, iniciativa tem como plano fazer de Goiás o líder nacional da produção de moda. 

“Nenhum outro setor compete com confecção na capacidade de gerar empregos”, diz governador
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2 política QUinTA-feirA, 10 de fevereiro de 2022

n o deputado federal José 
Nelto vai deixar o Podemos 
para se filiar em um partido 
capaz de facilitar a reelei-
ção para a Câmara. ele tem 
aconselhado o governador 
ronaldo Caiado a investir 
mais em política.

n Junto com Nelto, deixa-
rão o Podemos os 14 prefei-
tos atualmente listados nos 
quadros do partido em Goiás. 
A desfiliação será coletiva, 
com o objetivo de desgastar 
Gustavo Mendanha.

n o União Brasil já está for-
malizado na Justiça eleitoral. 
o deM e o PSL, portanto, não 
existem mais. É dor de cabe-
ça para os filiados ao PSL, em 
Goiás, a exemplo do deputado 
estadual Major Araújo. 

n Com as portas do PL fe-
chadas para o prefeito Gus-
tavo Mendanha, a deputa-
da federal Magda Mofatto 
e o marido Flávio Canedo, 
que apregoavam mandar 
no partido em Goiás, saem 
desmoralizados.

n Mais dois articuladores da 
arraia miúda de hoje da políti-
ca estadual estão em campo 
trabalhando pela candidatura 
do prefeito Gustavo Menda-
nha: Jovair Arantes e evandro 
Magal.

n O governador Ronaldo 
Caiado tem um desafio para 
os próximos dias: decidir o 
que fazer a respeito do au-
mento de mais de 30% que 
o presidente Jair Bolsonaro 
aplicou no piso salarial dos 
professores.

n Na maioria dos 246 mu-
nicípios goianos, o reajuste 
é financeiramente inviável. 
Quanto ao governo do esta-
do, ainda não se sabe. Mas o 
efeito cascara cria um ônus 
pesado para o caixa.

n Quase desesperado, o 
deputado federal Prof. Al-
cides corre atrás do PP, em 
Brasília e em Goiás, para 
tentar viabilizar a filiação 
do prefeito Gustavo Men-
danha e sustentar a candi-
datura ao governo.

n Prof. Alcides tem um 
receio: a filiação de Men-
danha a um partido nanico 
passaria uma mensagem de 
fraqueza política do grupo e 
poderia até interferir na sua 
própria reeleição para a Câ-
mara federal. 

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

Parece óbvio que o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha tanto planejou 
quanto esperou bem mais do que conseguiu em quase um ano batendo cabeça 
para viabilizar a sua candidatura a governador, hoje uma aventura que cor-
responde a saltar no abismo e contar com a sorte para chegar ileso ou pouco 
machucado ao solo. Nada deu certo. Os supostos 12 partidos que o assediavam 
desapareceram como fumaça no ar, restando como certos apenas os nanicos 
PTC, DC e o Patriota de Jorcelino Braga, liberado pela desistência - ou fuga - 
do ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot, por falta de votos até mesmo entre a 
própria família. Outão um ou outro partido maior, mas a fórceps, o que significa 
dizer que não terá a base. Escrevo sempre neste blog que a política, ainda mais 
quando se trata de eleições e de forma aguda quanto a pleitos majoritários, é 
um terreno onde os fracos não têm vez. Está aí o exemplo do próprio Jânio 

Darrot. Mas é preciso acrescentar: para os despreparados, também não há espaço. Exemplo? O ex-vice e ex-governa-
dor José Eliton, um advogado talentoso, porém politicamente inepto, uma aposta que custou caro ao ex-governador 
Marconi Perillo diante do investimento que recebeu sem ter a menor qualificação para ser levado aonde foi, desan-
dando na sua transformação anunciada em coveiro do PSDB em Goiás. E agora é a vez de Mendanha.

aoNDE cHEGa UM político QUE iMpRoViSa Na HoRa o QUE Fala?
dando sequência à nota anterior: Gustavo Mendanha é fraco e é despreparado. Sempre improvisou e nunca demonstrou qualquer tipo 
de competência, nem mesmo administrativa (anotem aí, leitora e leitor, porque voltarei ao assunto: ele não  cumpriu nem uma única das 
promessas que fez em Aparecida, aliás poucas, nas suas campanhas para o 1º e 2º mandatos e faz uma gestão caótica), já que devolveu 
Aparecida ao retrocesso econômico (desde que assumiu, não houve mais investimentos industriais no município e isso muito antes da de-
saceleração trazida pela pandemia) e não soube desfraldar um discurso mínimo que garantisse a atração de apoios significativos para a sua 
pré-candidatura (além de gente como Magda Mofatto e similares, motivados pelo ressentimento diante dos seus interesses pessoais não 
atendidos pelo governador Ronaldo Caiado). Os mais de 90% de votos que Mendanha conquistou na reeleição podem ser suficientes para 
enganar Aparecida. Para convencer Goiás, não. Quem segue Mendanha pelas suas ideias? Ninguém, porque não as há.

RESUltaDoS RUiNS Da coNVERSa coM aDiB EliaS poDEM pREJUDicaR caiaDo
daniel vilela e Adib elias tiveram há poucos dias um diálogo de surdos. Nem um nem outro disseram nada que se aproveitasse, em um encon-
tro na prefeitura de Catalão. A iniciativa de uma conciliação, claro, deveria ser de daniel vilela, que é quem agiu contra Adib elias ao expulsá-lo 
do MdB, e é quem mais precisa, no momento, já que é candidato e precisa de votos para a chapa que pode até levá-lo a governar Goiás, no 
futuro próximo. Só que ele mais uma vez preferiu, ao contrário do que apregoou quando o pai passou à história com a fama de pacificador, 
“ser mais daniel e menos Maguito”. Não se desculpou. Não mostrou arrependimento. Nem sequer disse que, se Adib quiser, as portas do 
MdB seriam reabertas para ele. Só que Adib é um leão, aparentemente quieto no seu canto, que absolutamente não compensa provocar 
e daí que as consequências da visita desastrosa de daniel vilela a ele, em Catalão, são imprevisíveis. detalhe: antes, o prefeito falava que o 
seu apoio a Caiado, mesmo com daniel na vice, estava mantido. Antes. depois da “visita” do presidente estadual do MdB, passou a formular 
outra hipótese, que, inclusive, comunicou ao presidente da Assembleia Lissauer vieira, pela identidade de situação que tem com ele (Lissauer 
também tem rejeição à presença de daniel na chapa de Caiado): se trabalhar para reeleger o governador, estará também contribuindo para 
eleger o mesmo daniel que o perseguiu e expulsou, ajudando a pavimentar a sua escalada rumo ao poder estadual. Por que ele faria isso?

aJUStE FiScal DE caiaDo Foi o SoNHo DE toDoS oS SEUS aNtEcESSoRES
É imperativo reconhecer: para quem nunca havia exercido cargos públicos executivos, o governador ronaldo Caiado mostrou ter muito jeito para 
a gestão administrativa, conquistando patamares que todos os seus antecessores ambicionaram, mas pertos dos quais não conseguiram chegar. 
Mesmo antes da consagradora adesão ao regime de recuperação fiscal, Caiado, independentemente disso, já desfrutava de uma sólida situação 
financeira quanto ao caixa do Estado. O RRF foi apenas a cereja de um bolo que está confeitado e de sabor agradabilíssimo: com dinheiro disponível 
e despesas contidas, Caiado recebeu o bônus do acesso a empréstimos – para obras, evidentemente – e da suspensão ou redução em definitivo 
das parcelas da dívida, quer dizer, enquanto durar o regime, que pode se estender por até seis anos. esse cenário positivo cria, para o governador, a 
expectativa de um 2º mandato excepcional em matéria de realizações e avanços, em todas as frentes de obras e de políticas públicas. Uma admi-
nistração, talvez, nunca vista antes em Goiás, pelos pilares em que se alicerçará, combinando a saúde fiscal do governo e a experiência do gestor.

QUaSE UM MilaGRE: GoiÁS ViVE No paRaíSo Do EQUilíBRio ENtRE REcEitaS E DESpESaS
o estado de Goiás tem uma história de décadas quanto ao caixa fraturado pelo constante desequilíbrio entre receitas e des-
pesas. os governos do MdB e do PSdB, que antecederam o governador ronaldo Caiado foram todos limitados pela instabi-
lidade de caixa e pela necessidade permanente de malabarismo fiscal para pagar as contas e dias e fazer alguma coisa. Caiado 
acabou com isso. o estado que ele recebeu quebrado agora é outro, não se pode dizer que com as burras repletas, mas com 
folga suficiente para investir. Nesse cenário, o RRF foi um ganho extra, porque, na prática, como se sabe, o ajuste fiscal já estava 
feito, via dever de casa a que o governador se dedicou com denodo desde o início do seu mandato. Começou quando ele teve 
acesso aos depósitos judiciais, no valor de r$ 1,8 bilhão, espécie de empréstimo a juros baratíssimos; depois, ganhou do STf a 
suspensão das prestações do endividamento estadual, correspondendo a uma retenção no caixa entre r$ 5 a 6 bilhões, talvez 
bem mais, desde que a primeira quitação foi legalmente postergada; em seguida, alavancou a receita, que deu e continua dan-
do sucessivos saltos de crescimento, tanto as transferências federais quanto a arrecadação de iCMS e o iTCd, o imposto sobre 
heranças, que infelizmente disparou por causa das mortes provocadas pela Covid-19; e ainda arrecadou mais de r$ 2 bilhões 
por conta da privatização da Celg GT, dinheiro corretamente destinado ao fundo previdenciário do Estado, em uma demonstração de responsabilidade fiscal. 
Tudo isso e mais os cortes radicais de gastos já representaram por si só um forte e bem azeitado “ajuste fiscal”, somando-se, a dezenas e dezenas de outros 
acertos de menor monta que também foram feitos. A situação de Goiás, hoje, é de milagroso equilíbrio entre receitas e despesas, finalmente.

GUStaVo MENDaNHa E JÂNio DaRRot SÃo pRoVa
DE QUE, Na política, QUEM É FRaco NÃo tEM VEZ
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economia

Ronaldo Caiado lança Programa 
Cinturão da Moda em Goiânia

o governador Ronal-
do Caiado lançou, 
nesta quarta-feira 

(9/2), o Cinturão da Moda. 
O programa tem como ob-
jetivo movimentar a eco-
nomia goiana a partir da 
geração de cerca de 100 
mil novos postos de tra-
balho em 30 municípios 
do Estado na indústria 
da moda, fazendo uma 
conexão com o polo da 
Região da 44, em Goiânia, 
para suprir a demanda 
por mão de obra. “Não 
enxergo nenhum outro 
setor que compete com a 
confecção na capacidade 
de gerar empregos”, asse-
gurou Caiado.

O programa nasce com 
a meta de elevar Goiás 
à liderança nacional na 
produção de moda, ultra-
passando São Paulo. “Para 

mim, o setor é o primeiro 
lugar na capacidade de 
responder com rapidez à 
recuperação da renda, dig-
nidade e cidadania. Sou 
entusiasta e vejo como o 
grande mote da retoma-
da no Estado”, completou 
o governador durante o 
evento que reuniu 42 pre-
feitos e representantes de 
mais de 100 municípios.

A partir de parcerias do 
Estado junto a prefeituras, 
setor empresarial e enti-
dades, pretende-se esta-
belecer uma logística para 
capacitar costureiros (as) 
nos municípios, quando 
necessário, e aplicar a mão 
de obra na criação de pro-
dutos comercializados na 
Região da 44, que acabou 
afetada no período mais 
crítico da pandemia da 
Covid-19. Também prevê 

abertura de cooperativas 
e construção de galpões 
regionais para o desenvol-
vimento das atividades. 

Na primeira etapa, o 
Cinturão da Moda funcio-
na como um piloto em 
Acreúna, Bela Vista de Goi-
ás, Cristianópolis e Ipame-
ri, mas ampliará o raio de 
atuação. “É um projeto fac-
tível, que vai captar mão 
de obra em 30 cidades 
que estão a 150 quilôme-
tros de Goiânia”, explicou 
o secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 

Joel Sant’Anna, pasta que 
responde pela iniciativa. 
Para o titular, a ação tem 
potencial de incentivar 
a abertura de polos de 
moda regionais, a exem-
plo da estrutura que Goi-
ânia possui. “As confec-
ções vão interiorizar”. 

Com faturamento es-
timado em R$ 8 bilhões 
por ano, a Região da 44 
pelo quinto maior Produ-
to Interno Bruto (PIB) de 
Goiás. Atualmente, tem 
mais de 16 mil pontos de 
venda e segue em cresci-

mento, fato que explica 
a expansão da busca por 
mão de obra qualificada. 
O presidente da Associa-
ção Empresarial da Região 
da 44 (AER 44), Chrystiano 
Câmara, agradeceu o en-
gajamento de Caiado na 
elaboração do programa. 
“Estávamos carentes aqui 
nessa região”, revelou ao 
chamar o governador de 
“mestre e guia”. 

“O primeiro passo foi 
muito bem dado, que é 
essa inauguração. Ago-
ra, a bola passa para os 

prefeitos, que vão contar 
com nosso apoio”, salien-
tou Câmara. A AER 44 será 
uma das responsáveis por 
articular o funcionamen-
to do Cinturão da Moda. 
“Faremos a ponte entre as 
prefeituras, os trabalha-
dores do interior e nossos 
lojistas”, detalhou. No Esta-
do, estão envolvidos com a 
iniciativa, além da SIC, as 
secretarias da Retomada; 
de Desenvolvimento So-
cial (Seds); Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e GoiásFomento. 

Com foco na geração de 100 mil 
postos de trabalho em 30 municípios 
e no fortalecimento econômico, 
iniciativa tem como plano fazer de 
Goiás o líder nacional da produção de 
moda. “Nenhum outro setor compete 
com confecção na capacidade de gerar 
empregos”, destaca governador
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Governador Ronaldo Caiado diz que programa vai capacitar mão de obra, gerar empregos e fortalecer a vocação goiana para 
confecção: “Setor é o primeiro na capacidade de responder com rapidez à recuperação da renda, dignidade e cidadania”

saúde

Rede Hemo intensifica Campanha de Doação de Medula Óssea

Durante este mês, a Rede 
Estadual de Hemocentros 
– Rede Hemo chama a 
atenção da comunidade 
para o Fevereiro Laranja, 
campanha que visa cons-
cientizar a população so-
bre o combate à leucemia 
e a importância do cadas-
tro de novos doadores de 
medula óssea. Segundo 
a médica hematologista 
da rede do Governo de 
Goiás, Rafaela Fonseca, a 
leucemia é o 10° tipo de 
câncer mais frequente na 
população. 

“Trata-se de uma do-
ença maligna que afeta 
os glóbulos brancos, ge-
ralmente de origem des-
conhecida, que tem como 
principal característica o 
acúmulo de células doen-
tes na medula óssea, que 
substituem as células san-
guíneas normais”, explica a 
hematologista.

Segundo estimativas do 
Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), entre os anos de 
2020 e 2022, serão diag-
nosticados mais de 10 mil 
casos de leucemia por ano 

no País. A médica reforça a 
importância da conscienti-
zação sobre a doença para 
garantir um diagnóstico 
rápido, com maiores chan-
ces de tratamento. 

“É preciso estar atento a 
alguns sintomas da doen-
ça, como anemia, cansaço, 
palidez, fraqueza, febre, au-
mento de manchas roxas 
na pele, sangramentos e 

infecções de repetição, a 
confirmação do diagnóstico 
só poderá ser feita com exa-
mes laboratoriais e de me-
dula óssea”, explica Rafaela.

Rafaela esclarece que 
os tratamentos indicados 
dependem do tipo e ex-
tensão da doença, e que 
o transplante de medula 
óssea é reservado a leu-
cemias mais agressivas 
ou que não respondem a 
outros tratamentos. “O pa-
ciente pode ter indicação 
de quimioterapia, imuno-
terapia, radioterapia, trans-
plante de medula óssea ou 
a associação de diferentes 
tratamentos. No caso do 
transplante, a medula ós-
sea doente, ou deficitária, 
será substituída por célu-
las normais da medula ós-
sea, com o objetivo de re-

constituição de uma nova 
medula saudável.”

Para se cadastrar como 
possível doador de medula 
óssea, é preciso ter entre 18 
e 35 anos de idade, estar em 
bom estado geral de saúde, 
não ter doença infecciosa 
transmissível pelo sangue 
e não apresentar doença 
neoplásica (câncer), hema-
tológica (do sangue) ou do 
sistema imunológico. 

Em Goiás, o candidato 
deve ir até uma das nove 
unidades da Rede Hemo, 
localizadas em Goiânia, 
Rio Verde, Jataí, Catalão, 
Ceres, Quirinópolis, Ipo-
rá, Porangatu e Formosa, 
onde passa pela coleta 
de uma amostra de san-
gue (5ml) para realiza-
ção do teste de compa-
tibilidade (HLA). 
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Em Goiás, o doador deve ir até uma das nove unidades da Rede Hemo, 
localizadas em Goiânia, Rio Verde, Jataí, Catalão, Ceres, Quirinópolis, 
Iporá, Porangatu e Formosa, onde passa pela coleta de uma amostra 
de sangue (5ml) para realização do teste de compatibilidade

Campanha aproveita o fevereiro Laranja 
para alertar sobre a leucemia, câncer que 
pode acometer pessoas de ambos os 
sexos, em qualquer idade
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em paraúna

Lissauer Vieira participa da entrega de 50 unidades 
habitacionais do programa “Pra Ter Onde Morar”

o presidente da As-
sembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), de-

putado Lissauer Vieira (PSB), 
cumpriu agenda nesta 
terça-feira, 08, em Paraúna, 
cidade por ele representada 
no Parlamento estadual. Ao 
lado do governador Ronal-
do Caiado (DEM), do prefeito 
Paulinho do Luzitana, depu-
tados estaduais e federais e 
demais autoridades, o chefe 
do Legislativo participou da 
entrega das primeiras 50 
unidades habitacionais do 
programa “Pra Ter Onde Mo-
rar - Construção” e também 
da inauguração das obras 
de reconstrução de trechos 
da GO-164, entre Paraúna e 
Acreúna, e da GO-050, que 
liga Paraúna a Montividiu.

Pautado pela sua re-
presentatividade, o presi-
dente da Alego destacou 
a importância da ação 
que, segundo ele, propor-
cionará mais dignidade e 
qualidade de vida para os 
paraunenses. “Como repre-
sentante e sendo o depu-
tado mais votado desse 
município por dois pleitos 

eleitorais, não é mais que 
a minha obrigação solici-
tar ao Governo do Estado 
benefícios para a nossa 
população. Hoje 50 famí-
lias estão sendo benefi-
ciadas com essas unidades 
habitacionais, construídas 
com o mais alto padrão 
de qualidade e entregues 
totalmente escrituradas 
e regularizadas. Um dia 
marcante para todos nós”, 
ressaltou Lissauer.

Por sua vez, o governa-
dor Ronaldo Caiado salien-
tou que a entrega das casas 
vai diretamente ao encon-
tro das necessidades dos 
goianos, especialmente, da 

população mais vulnerá-
vel socioeconomicamente 
do estado. “É emocionante 
estarmos aqui com pesso-
as humildes que chegam 
para ter seu sonho de uma 
casa própria realizado. Es-
sas unidades que estamos 
entregando de forma iné-
dita aqui impactarão dire-
tamente na qualidade de 
vida de famílias que pas-
sam a ter a partir de agora 
um patrimônio, dignidade 
e melhores condições de 
vida”, afirmou.

Da mesma forma, o pre-
feito de Paraúna, Paulinho 
do Luzitana evidenciou que 
a entrega das chaves para 

as 50 famílias do municí-
pio é fruto da “política de 
resultados”. “Nós estamos 
trabalhando e fazendo a 
nova política porque en-
tendemos que a população 
precisa da política de resul-
tados. Eu fico muito feliz de 
estar aqui hoje e de ver que 
o nosso município é o pri-
meiro do estado a ser con-
templado com esse grande 
projeto. Então, deixo aqui a 
minha gratidão e reconheci-
mento a todos aqueles que 
contribuíram para que esse 
dia chegasse e para que 
essa entrega acontecesse”, 
agradeceu o prefeito.

Também participaram da 

solenidade a primeira-dama 
e secretária de Assistência 
Social de Paraúna, Tassara 
Godoi; o vice-prefeito do 
município, Flávio Augusto 
Negrão; os deputados es-
taduais Cairo Salim (Pros) 
e Charles Bento (PRTB); o 
deputado federal Adriano 
do Baldy; o presidente da 
Câmara Municipal de Pa-
raúna, vereador Thiaguinho 
do Ônibus; o presidente da 
Agência Goiana da Habita-
ção (Agehab) e da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), Pedro 
Sales; o promotor de Justiça 
da Comarca de Paraúna, An-
dré Ribeiro Duarte.

Pra Ter Onde Morar
O programa “Pra Ter 

Onde Morar – Construção” 
é fruto de parceria junto aos 
municípios: o Estado, por 
meio da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), custeia 
as obras, enquanto as pre-
feituras doam o terreno de-
vidamente regularizado. Em 
Paraúna, coube ao Executi-
vo local também viabilizar 
a infraestrutura completa 
no residencial, o que inclui 
asfalto, água, esgoto e área 
verde, além de escola e pos-
to de saúde próximos para 
atender demandas dos no-
vos moradores. Os empre-
endimentos, que estão loca-
lizados no Residencial Dona 
Mulata, totalizam R$ 3,4 mi-
lhões e são provenientes do 
Fundo de Proteção Social 
de Goiás (Protege).

Reconstrução 
de rodovias

Continuando com sua 
agenda de trabalho no 
município, o presidente 
da Alego participou, ainda, 
da inauguração das obras 
de recuperação e sinaliza-
ção da GO-050, no trecho 
até o entroncamento com 
a GO-174, e, também, da 
GO-164, entre Paraúna e 
Acreúna, no Oeste goiano. 
As melhorias foram execu-
tadas pela Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra) e soma-
ram R$ 39,4 milhões.

Comprometido 
em levar cada vez 
mais benefícios 
para a população 
goiana
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“A recuperação dessas rodovias era um dos principais anseios da nossa população que, a partir de agora, terá mais segurança para 
trafegar por todas elas. A entrega dessas obras também contribuirá muito para o melhor escoamento de toda a produção local, 
principalmente, de grãos. Sem dúvidas, mais um grande benefício entregue para os paraunenses”, pontuou Lissauer Vieira

 cÂmara mUnicipal De apareciDa

Situação do asfalto é debatida em sessão ordinária

Durante sessão ordinária 
os vereadores debateram 
a situação da pavimenta-
ção asfáltica de Apareci-
da de Goiânia. Após o ve-
reador Roberto Chaveiro 
usar sua fala para agra-
decer ao Secretário Mu-
nicipal de Infraestrutura, 
Mário Vilela, pelos repa-
ros no asfalto da região 
leste,  o vereador Edinho 
complementou que o 
problema vem atingindo 
grande parte da cidade.

“Do jeito que está é 

inadmissível”, reclamou 
Edinho, que pediu união 
dos vereadores para cobrar 
da Administração Munici-
pal soluções, pois, segundo 
ele, o nível do problema 
atualmente é algo inédito 

desde que ele assumiu o 
mandato de vereador.

Edinho ainda relatou 
que no fim de semana 
andou por cerca de 20 
km pela cidade e viu que 
os buracos estão por toda 

parte e que por isso co-
brará incessantemente até 
que seja resolvido.

No mesmo sentido, o 
vereador Marcelo da Saú-
de contou que, diante das 
fortes chuvas, há regiões 

da cidade que o asfalto 
está intransitável.

Em seguida, Chaveiro 
elucidou que como a em-
presa que realizava o ser-
viço abandonou o contra-
to, agora é necessário uma 
nova licitação e, enquanto 
isso não for feito, a Prefei-
tura não tem condições de 
atender todas as deman-
das na velocidade neces-
sária até que seja contra-
tada uma nova empresa. 
Ele ainda explicou que o 
período chuvoso deixa a 
situação ainda mais com-
plicada, mas que o Se-
cretário de Infraestrutura 
está atento ao problema, 
porém, reafirmou, que só 
será solucionado de fato 
quando finalizar a licita-
ção da nova empresa.

Concordando com 
a exposição de Rober-
to Chaveiro, o vereador 
Araújo afirmou que é pa-
pel do vereador cobrar 
soluções para o asfalto, 
mas que também preci-
sam ter o discernimento 
de que o Executivo Mu-
nicipal não conseguirá 
realizar o serviço em um 
“passe de mágica”.

Ele também pontuou 
que todos os responsáveis 
estão preocupados com a 
questão e que a resolução 
é questão de tempo. Fina-
lizando o debate, o verea-
dor Fábio Ideal, que presi-
diu a sessão, afirmou que 
repassará as demandas 
aos Secretários responsá-
veis para que sejam dadas 
respostas à população.
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O vereador Fábio Ideal foi 
quem presidiu a sessão

vereadores 
apontaram buracos 
em vários pontos 
da cidade
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Prefeitura de Goiânia sanitiza escolas e Cmeis 
para garantir segurança da comunidade escolar

Com o objetivo de forta-
lecer as medidas sanitá-
rias de enfrentamento à 
Covid-19, a Prefeitura de 
Goiânia promove a saniti-
zação de escolas e Centros 
Municipais de Educação 
Infantil (Cmeis) da capi-
tal. Ao todo, 369 unidades 
estão sendo beneficiadas 
com o trabalho de higie-
nização. Nesta semana, as 
ações já foram realizadas 

em 35 instituições e nos 
próximos dias serão pro-
movidas nos Cmeis Her-
deiros do Futuro e Beija 
Flor II e na Escola Muni-
cipal Prof. Hilarindo Este-
vam De Souza.

Para promover os ser-
viços de higienização, a 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME) enviou 
recursos, de forma descen-
tralizada, para as escolas 

e Cmeis específicos para 
a sanitização dos ambien-
tes educacionais. Além de 
direcionar recursos, a ges-
tão municipal orientou os 
diretores das unidades que 
os serviços sejam executa-
dos com produtos seguros 
à base de amônio e que 
sejam registrados no Mi-
nistério da Saúde.

As sanitizações fazem 
parte dos rígidos protoco-

los de biossegurança que 
garantem o funcionamen-
to das instituições educa-
cionais no primeiro semes-
tre de 2022. “Por cumprir 
integralmente e à risca as 
determinações das autori-
dades sanitárias, estamos 
investindo na higienização 
e na limpeza completa de 
todas as unidades de ensi-
no de Goiânia. O objetivo 
desse trabalho é garantir 

a segurança de estudan-
tes, suas famílias e servi-
dores”, afirma o prefeito 
Rogério Cruz. 

Para o titular da SME 
Goiânia, Welington Bessa, 
a medida, que é realizada 
semanalmente, faz parte 
do conjunto de ações para 
garantir uma retomada 
segura e tranquila das ati-
vidades pedagógicas nas 
instituições de ensino. 

Medida adotada 
pela gestão 
rogério Cruz 
segue rígidos 
protocolos de 
biossegurança 
e alcança todas 
as unidades de 
ensino da capital

Manutenção urbana

Prefeito Rogério Cruz inicia plantio de mais 60 mil 
mudas ornamentais em canteiros de ruas e praças

a Prefeitura de Goi-
ânia iniciou, nes-
ta quarta-feira 

(09/02), o plantio de mais 
60 mil mudas de plantas 
ornamentais nos cantei-
ros de ruas, avenidas e 
praças para dar um novo 
colorido à cidade. A ação 
faz parte do Projeto Flo-
res, um conceito de ajar-
dinamento, executado 
pela Companhia de Urba-
nização de Goiânia (Co-
murg), que utiliza plantas 
com cores intensas nos 
espaços públicos.

“Goiânia é conhecida 
pela beleza das flores e 
vamos reforçar esse servi-
ço para deixar nossa cida-
de cada vez mais colorida 
e com plena qualidade de 
vida”, afirma o prefeito Ro-
gério Cruz. Temos intensifi-
cado os trabalhos de zela-

doria e de arborização em 
toda a cidade”, destaca.

Nesta etapa, serão 
contemplados os cantei-
ros das praças Ciro Lisita 
e Tamandaré, no Setor 
Oeste; Santos Dumont, no 
Setor Aeroporto; Praça da 
T-23, Setor Bueno; e ave-
nidas 136 e 85. Goiânia já 
conta com 32.380 mil m2 
de flores espalhadas por 
26 locais, como a Praça 
Universitária, Avenida 
República do Líbano e 
Praça da Bíblia. A meta 
da Prefeitura de Goiâ-
nia é atingir 80 mil m2 
de plantio ornamental 
nas vias urbanas, con-
templando cerca de 1,3 
mil praças.

O presidente da Co-
murg, Alex Gama, ressalta 
que as flores, em conjunto 
com o verde do gramado 

e das árvores, propiciam 
beleza, bem-estar e quali-
dade de vida. “A paisagem 
urbana não se destaca 
sem os tons coloridos da 
natureza”, salienta.

O trabalho envolve os 
colaboradores dos vivei-
ros da companhia e deve 
ser concluído no próximo 
dia 16. As mudas utiliza-
das serão sálvia, nas cores 

vermelha, azul e mix; zinia 
cherry; impatiens coral; 
pentas mix e vermelha, 
além da verbena vermelha 
e mix. Alex Gama explica 
que as espécies são ade-

quadas para o paisagismo 
local e enfatiza que “as 
flores quebram a monoto-
nia do ambiente urbano e 
resgatam o convívio social 
nas áreas públicas”.

Projeto flores, da Companhia de 
Urbanização de Goiânia (Comurg), 
utiliza plantas com cores intensas 
em espaços públicos. Conceito de 
ajardinamento já conta com 32.380 
mil m2 de espécies espalhadas por 
26 locais. Meta é atingir 80 mil m2, 
e contemplar 1,3 mil praças. “vamos 
reforçar esse serviço para deixar 
nossa cidade cada vez mais colorida 
e com plena qualidade de vida”, 
afirma prefeito Rogério Cruz
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 “Temos intensificado os trabalhos de zeladoria e de arborização em toda a cidade”, diz o prefeito Rogério Cruz
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Empossado novo comandante da DGAP

o governador Ro-
naldo Caiado deu 
posse, nesta quar-

ta-feira (9/2), ao novo 
diretor-geral de Admi-
nistração Penitenciária, o 
policial penal Josimar Pi-
res, em solenidade no au-
ditório Mauro Borges, no 
Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia. Em 
evento conjunto, Caiado 
participou da formatura 
de 44 novos policiais pe-
nais que passam a com-
por o quadro efetivo do 
sistema de segurança pú-
blica do Estado de Goiás.

O novo titular da Di-
retoria-Geral de Admi-
nistração Penitenciária 
(DGAP) é o primeiro po-
licial penal a assumir o 
comando da instituição. A 
condução ao cargo, ocor-
rida em dezembro, aten-
de ao compromisso as-
sumido pelo governador 
em nomear um servidor 
de carreira da ativa. “As-
sim, vocês se sentem 
honrados, respeitados 
e comprometidos com 
a responsabilidade de 
cada um”, frisou Caiado, 
que assegurou: “peni-
tenciária não é quartel-
-general de bandido em 
Goiás. Ali, é para cumprir 
a lei, a pena, e não para 
comandar o crime.”

Com a designação, Jo-
simar Pires comanda a 
Polícia Penal e todo o 

sistema prisional goiano, 
que compreende nove 
coordenações regionais 
e 95 unidades prisionais 
do Estado. “É estrutura 
fundamental para o su-
cesso da Segurança Pú-
blica na gestão Caiado. 
O controle feito no sis-
tema prisional tem refle-
xos imediatos nas ruas”,  
comentou o secretário 
de Segurança Pública de 
Goiás, Rodney Miranda.

“O comando da Polícia 
Penal é a maior e mais im-
portante missão da minha 

carreira, que assumo com 
o compromisso de contri-
buir para a manutenção 
de Goiás como destaque 
entre os demais Esta-
dos do Brasil”, afirmou 
Josimar. Graduado em 
pedagogia e direito pela 
Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), o novo dire-
tor-geral atua no sistema 
prisional desde 2010.

O novo diretor-geral 
também destacou que sob 
a diretriz do governador, 
Goiás tornou-se um Esta-
do “onde o crime não com-

pensa e o preso trabalha 
e estuda”. Relatou que o 
sistema prisional evoluiu 
sobremaneira, com inves-
timentos em estrutura, 
efetivo e qualidade profis-
sional. “Em 2019, mesmo 
em dificuldades econômi-
cas, o governador autori-
zou concurso público para 
efetivação de 500 policiais 
penais”, lembrou. “Hoje, 
temos a grata satisfação 
de formar e entregar ao 
nosso Estado mais 44, 
que serão importantes 
nesta caminhada”, disse.

Formatura
Os 44 concluintes da 

oitava turma do Curso 
de Formação de Policiais 
Penais passam a compor 
o quadro efetivo de ser-
vidores da DGAP, distri-
buídos em nove regionais 
prisionais. Os formandos 
foram aprovados no con-
curso realizado em 2019,  
primeiro certame na ges-
tão do governador Ronal-
do Caiado. Foram aprova-
dos 500 novos servidores 
para reforçar o efetivo 
do sistema prisional, um 

aumento de mais de 
10%. “Vão sair hoje com 
a responsabilidade de 
representar a Segurança 
Pública de Goiás. Sintam-
-se respaldados e respei-
tados pelo governador”, 
ponderou Caiado.

“Chegado esse momen-
to, o coração transborda e 
lembramos de tudo que 
passamos até chegar aqui. 
A luta para esta conquista 
foi árdua”, contou Fagner 
Tarso Oliveira Cysneros, ao 
falar em nome da turma. 
“Sairemos por aquela por-
ta como policiais penais e 
faremos parte, juntamente 
com as forças coirmãs, da 
melhor polícia do Brasil”, 
finalizou o formando.

Também participaram 
da solenidade o desem-
bargador Anderson Máxi-
mo; os deputados federal 
Delegado Waldir e esta-
dual Coronel Adailton; o 
presidente-comandante 
da Guarda Civil Metropo-
litana de Goiânia (GCM), 
Wellington Paranhos Ri-
beiro; o delegado-geral 
da Polícia Civil de Goiás 
(PC-GO), Alexandre Pinto 
Lourenço; o comandante 
do Corpo de Bombeiros do 
Estado de Goiás, coronel 
Esmeraldino Jacinto de Le-
mos; o superintendente da 
Polícia Técnico-Científica, 
Marcos Egberto; e o su-
perintendente do Procon 
Goiás, Alex Vaz.

Josimar Pires é o primeiro policial penal a assumir o comando do órgão. Medida resgata compromisso do 
governador em nomear servidor efetivo do sistema de segurança prisional para função. em evento conjunto, 
ronaldo Caiado participou da formatura de 44 novos policiais penais que passam a compor o quadro efetivo
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Governador Ronaldo Caiado empossa primeiro policial penal como diretor-geral de Administração Penitenciária: 
Josimar Pires, aprovado em concurso em 2010, vai comandar nove coordenações e 95 unidades prisionais do Estado

agenda

Governador Ronaldo Caiado entrega reforma de 
escola e vistoria obras em São Luís de Montes Belos

O governador Ronaldo 
Caiado cumpre, nesta 
quinta-feira (10/02), exten-
sa agenda em São Luís de 
Montes Belos, município a 
cerca de 127 quilômetros 
da capital, na região cen-
tral do Estado. O primeiro 
compromisso, às 8h30, é 
no 43º Batalhão da Polí-
cia Militar. Na sequência, 
às 9h10, ele segue para 
a Policlínica Regional de 
São Luís de Montes Belos, 
onde o Estado investiu 
R$ 13,8 milhões.

Depois, às 9h55, o líder 

do Executivo estará na 
unidade de atendimen-
to do Vapt Vupt, entregue 
em abril de 2021; o local 
recebeu R$ 125 mil. Às 
10h40, está previsto acom-
panhamento das obras da 
Companhia Saneamento 
de Goiás S/A (Saneago) de 
ampliação do sistema de 
abastecimento do municí-
pio, nas quais estão previs-
tos mais de R$ 30 milhões 
em recursos públicos.

Ainda pela manhã, o 
governador vistoria, às 
11h20, o Hospital Esta-

dual Dr. Geraldo Landó, 
que recebeu aporte de R$ 
55,8 milhões, provenien-
tes dos cofres públicos, 
e, às 11h55, o posto de 
atendimento de Polícia 
Técnico-Científica de 
São Luís de Montes Be-
los (9ª CRPTC/PA – São 
Luís de Montes Belos). 

Já no período da tarde, 
às 12h30, Caiado vistoria 
o Centro de Ensino em 
Período Integral (Cepi) 
Presidente Costa e Silva. 
Às 13h, encerra agenda 
com a entrega da revita-

lização do Colégio Esta-
dual da Polícia Militar de 
Goiás Américo Antunes, 
que recebeu recursos do 
programa Reformar 3, no 
valor de R$ 100 mil.  

Lá também será des-
cerrada a placa da obra 
executada na Escola Es-
tadual Dom Pedro II, com 
investimentos de R$ 471 
mil, e haverá entrega de 
cartões do Mães de Goi-
ás a 124 mulheres e de 
kits a jovens contratados 
do programa Aprendiz do 
Futuro no município.
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Escola Estadual Dom Pedro II, tem investimentos de R$ 471 mil
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liH ExpEriência do sono
No mercado desde 2019, a LiH-experiência do Sono, marca que já 
possui duas unidades em Goiânia, uma localizada no Alphamall e 

outra no Shopping Bouganville, se prepara para inaugurar sua terceira 
unidade, hoje, 10 de fevereiro, no Setor Marista.os empresários 

Alyssa Hopp e fernando vaz receberão convidados em um coquetel, 
para celebrar que a nova unidade será a maior loja do mundo no 

segmento, com quase 1000m2 em soluções de alto padrão, para 
sono, relaxamento, descanso e qualidade de vida. Com proposta 

de proporcionar para os clientes a possibilidade de ter um sono 
aconchegante, restaurador e reenergizante, a LiH, disponibiliza para 

todo o Brasil uma linha de alto padrão.

Exposição colEtiva dE acErvo
A Arte Plena Casa Galeria inaugura, no próximo dia 14/02, a exposição 
“Reflexos Modernistas – Coleções Privadas”, uma mostra de gravuras 

de importantes artistas  inseridos no contexto do modernismo 
brasileiro, fazendo parte da programação do evento “Goiânia em 
22, 100 anos depois – Inquietações Modernistas”, uma realização 

em parceria do MAG- Museu de Arte de Goiânia, da Secult Goiânia/
Prefeitura de Goiânia e da UBe Go- União Brasileira de escritores e da 

Arte Plena Produção em Cultura, além de vários apoios culturais. São 
..... obras de 13 artistas; nomes como Anita Malfatti (SP), Alfredo volpi 

(itália/SP), Cândido Portinari (SP), Clóvis Graciano (SP), emiliano di 
Cavalcanti (RJ), Lasar Segall (Lituânia/SP), além dos “goianos” (alguns 

nascidos em outros estados, mas com trajetórias de carreira em Goiás)  
Cleber Gouvêa (MG), dinéia dutra (Go), d.J. oliveira (SP), frei Nazareno 

Confaloni (itália), Heleno Godói (Go), Heliana Almeida (Go) e Siron 
franco (Go). É importante mencionar que, dessa lista, Anita Malfatti, 

Portinari, Di Cavalcanti e Lasar Segall fizeram parte do grupo original de 
artistas expositores da Semana de Arte Moderna de 1922.

agtEcH garagE 
o Sicredi está em parceria mais uma vez com o AgTech Garage, maior 

hub de inovação especializado no agronegócio na América Latina, 
está com as inscrições abertas para o intensive Connection Latam, 

programa de potencialização de startups que em 2022 chega à sua 
quarta edição. em 2021, já com alcance em toda a América Latina, 

209 startups se inscreveram para participar da iniciativa e 12 foram 
selecionadas a fim de desenvolver projetos junto aos Innovation 

Partners do hub. este ano, sete gigantes do agronegócio integram esta 
categoria e poderão escolher soluções inovadoras para contribuírem 

com seus desafios dentro e fora do campo. Além da cooperativa de 
crédito Sicredi, os innovation Partners do AgTech Garage são: Suzano, 
John deere, a marroquina oCP, a empresa francesa Ceva, a Bunge e a 
multinacional alemã Bayer. As startups interessadas em participar do 

programa podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro por meio do 
link: https://www.agtechgarage.com/intensive-connection/. os temas 
propostos são estratégicos para continuar alimentando a inovação e a 

competitividade do agronegócio.

Fim dos inFlávEis 
As férias em Goiânia foram cheias de diversão e adrenalina. Mas a Cidade 

dos Infláveis, o maior parque do gênero do Brasil, deixa a Capital esta 
semana. A atração, instalada no Passeio das Águas Shopping, possui 6 mil 

m² e conta com brinquedos de até 10 metros de altura, fica até domingo 
dia 13 de fevereiro. Quem não foi, ainda dá tempo. A atração, foi montada 

no estacionamento verde do shopping, funciona de terça-feira a domingo, 
das 15h às 22h. os ingressos já podem ser adquiridos no site www.

cidadedosinflaveis.com.br/*, e custam a partir de R$ 60,00.  

CASACOR GOIÁS 2022 - eliane 
Martins e Sheila de Podestá, 
realizadoras da CASACor  
Goiás, já estão programando 
mais uma edição da mostra 
de arquitetura, decoração e 
paisagismo. Assim como em 
São Paulo, a CASACor  Goiás 
deverá ser realizada em junho 
de 2022. As empresárias vão 
repetir a parceria de sucesso 
com o flamboyant Shopping, 
que teve recorde de público 
pagante em 2021.  eliane 
Martins conta que o time de 
profissionais da próxima edição 
já está praticamente fechado.

Treino ao ar livre - o personal 
trainer Thiago Aguiar, 
proprietário da academia 
itinerante Kombox, e sua 
sócia Luiza Araújo de Almeida, 
inauguraram no último dia 
04/02, a primeira academia 
móvel, que terá como apoio 
um “trailer”. Mas aí você se 
pergunta um trailer? É isso 
mesmo! o trailer servirá 
para atender os alunos, fazer 
avaliações físicas, guardar os 
equipamentos, banheiros, além 
de levar todo o conceito de uma 
academia para onde for possível.

Capacete de Ouro - A última sexta-feira (4 de 
fevereiro) foi marcada por comemorações no 
automobilismo brasileiro e o presidente da federação 
de Automobilismo de Goiás (fAUGo), Sérgio Crispim 
pôde participar das comemorações e ao lado do 
tricampeão mundial de fórmula 1 Nelson Piquet.

John Amplificado - Para este final de semana, 
a Azzure preparou agenda com show do 
cantor John Amplificado (apresentando pela 
primeira vez seu projeto Amplificado VIP) 
na sexta, a boate receberá o cantor John 
Amplificado, dono do hit “Chega e senta”, 
com um show especial que contará com 3 
horas de duração, além dos djs André Melo 
e rafael ramalho fechando a noite.
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Enem: resultado foi antecipado em 
dois dias, diz ministro Milton Ribeiro

o ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro, 
revelou ontem (9) 

em entrevista ao progra-
ma A Voz do Brasil que 
os resultados do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2021 já foram 
processados e estão dis-
poníveis para estudantes 
que buscam ingressar no 
ensino superior.

Segundo Ribeiro, a an-
tecipação de dois dias se 
deu pela celeridade no 
cumprimento do crono-
grama estabelecido pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pelo certame. 
“Diminuímos dois dias de 
ansiedade no coração dos 
estudantes brasileiros”, 
afirmou o ministro.

Outra novidade anun-
ciada durante o programa 
foi a possibilidade do uso 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) 
para amortizar dívidas 
do Programa Nacional de 
Financiamento Estudan-
til, o Fies. O ministro da 

Educação afirmou que os 
detalhes, assim como um 
aplicativo específico, serão 
revelados hoje (10).

Segundo já havia 
adiantado o presidente 
Jair Bolsonaro, estudan-
tes que estão inadim-
plentes há mais de 365 
dias poderão renegociar 
as dívidas em faixas de 
desconto que chegam a 
92%. Milton Ribeiro afir-
mou que, em um primeiro 
momento, o foco da ini-
ciativa serão estudantes 
que fazem parte do Ca-
dÚnico e que recebem o 
Auxílio Brasil. 

“Hoje, pelas contas 
que fizemos, será pos-
sível atender aqueles 
que estão no CadÚnico. 
Eventualmente, alguns 
outros serão acrescidos. 
Não é perdão de dívida 
- é uma renegociação”, 
explicou o ministro.

Estimativas da pasta 
calculam que um milhão 
de estudantes, dos cerca 
de 1,7 milhão de endivi-
dados, serão beneficiados 
pela iniciativa. O montante 

de dívidas estudantis com 
a União chega a R$ 38,6 
bilhões apenas no Fies.

Piso dos 
professores

Milton Ribeiro reba-
teu críticas ao aumento 
do piso dos professores 
da educação básica em 
2022, medida classificada 

como “eleitoreira” por ad-
versários políticos. Segun-
do o ministro, o aumento 
deve-se exclusivamente à 
captação proporcional do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), que 
passou de 10% para 15% - 
e que deve atingir 23% nos 

próximos anos.
“A previsão [para o au-

mento] é legal. Já estava 
tudo organizado e vinha 
sendo aplicado em anos 
anteriores. A vinculação 
do valor tem a ver com o 
Fundeb, que faz parte da 
Constituição, e ele teve 
uma escada. Começamos 
em 10%. No ano passado, a 
contrapartida do governo 

foi 12,5% e neste ano, já 
estamos em 15% na cesta 
de impostos do Ente Fede-
rado”, explicou.

Municípios que pos-
suem o piso de professo-
res aposentados vinculado 
ao piso de professores ati-
vos também aumentarão o 
teto para os que recebem 
o benefício previdenciário, 
esclareceu Ribeiro.

Notas já estão disponíveis para 
consulta no site do exame

©
 V

al
te

r C
am

pa
na

to
/A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

saúde

Aprovada medida provisória que beneficia pacientes de câncer

O Senado aprovou ontem 
(9) a Medida Provisória 
(MP) que obriga planos 
de saúde a cobrirem tra-
tamento oral contra o 
câncer. A MP já havia pas-
sado pela Câmara e per-
deria a validade amanhã 

(10), se não tivesse sido 
votada. Agora, segue para 
a Câmara para uma rea-
nálise. Isso ocorre porque 
os senadores alteraram 
trechos do texto.

A MP 1.067/2021 in-
corpora às coberturas 
obrigatórias de planos 
a oferta de tratamentos 
antineoplásicos domi-
ciliares de uso oral, in-
cluindo medicamentos 
para o controle de efeitos 
adversos relacionados ao 

tratamento. Ela foi edita-
da pelo governo em res-
posta a um projeto de lei 
do Senado com o mesmo 
tema. A manutenção do 
veto presidencial ao pro-
jeto ontem, na sessão do 
Congresso, teve, inclusive, 
como argumento a exis-
tência dessa MP.

O texto da MP aprova-
do pelo Senado diz que a 
cobertura do tratamen-
to é obrigatória caso as 
medicações já tenham 

aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Além 
disso, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS) terá 120 dias para 
inclui-lo no Rol de Pro-
cedimentos e Eventos 
em Saúde. É possível 
ainda uma prorroga-
ção por mais 60 dias. 
Os processos referentes 
a tratamentos orais de 
câncer deverão ser prio-
rizados pela ANS.

Para os demais trata-
mentos, o prazo é de 180 
dias, prorrogável por mais 
90. Em todos os casos, se 
a ANS não se manifestar 
dentro do prazo, o trata-
mento será automatica-
mente incluído no Rol de 
Procedimentos até a de-
cisão definitiva.

De acordo com a MP, 
os medicamentos orais 
contra o câncer devem 
ser fornecidos ao pacien-
te ou a seu representante 

legal em dez dias após a 
prescrição médica. O pro-
vimento poderá ser fra-
cionado por ciclo de tra-
tamento. Será obrigatório 
comprovar que o pacien-
te ou seu representante 
legal recebeu as devidas 
orientações sobre o uso, a 
conservação e o eventual 
descarte do medicamento.

A Câmara precisa apro-
var a MP até esta quinta 
(10). Caso isso não ocorra, 
ela perderá a validade.

Medicamentos 
orais contra o câncer 
devem ser fornecidos 
ao paciente
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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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Noite do Prêmio Paralímpicos 
consagra campeões em Tóquio

a segunda noite do 
Prêmio Paralím-
picos, realizado 

pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e que ho-
menageia os destaques 
do paradesporto brasi-
leiro, coroou a tempora-
da de Yelstin Jacques e 
Maria Carolina Santiago. 
Nesta quarta-feira (9), 
o velocista e a nadado-
ra, campeões nos Jogos 
de Tóquio (Japão), fo-
ram eleitos os melhores 
atletas paralímpicos do 
país em 2021. Na terça-
-feira (8), eles haviam 
vencido as disputas nas 
respectivas modalidades 
(atletismo e natação).

“É uma honra receber 
esse prêmio, que eu que-
ria dedicar a cada atleta, a 
cada atleta-guia que nos 
acompanha, a cada tapper 
[profissional que auxilia 
os nadadores cegos nas 
provas]. Dedicar também 
à minha família, esposa, 
que me ajuda, faz papel de 
guia e me acompanha nos 
treinos”, celebrou Yelstin, 
que foi duas vezes ao topo 
do pódio da classe T11 (ce-
gos) em Tóquio, nos cinco 

mil e nos 1,5 mil metros 
(m), prova na qual quebrou 
o recorde mundial e obte-
ve o centésimo ouro para-
límpico do Brasil.

“Que noite incrível! 
Estou muito feliz. Queria 
agradecer a Deus pela mi-
nha história e dedicar esse 
troféu aos meus pais, que 
sempre me incentivaram 
desde criança, acompa-
nharam desde criança. Eles 
são os grandes responsá-
veis por quem sou hoje. 
Agradecer à minha comis-
são técnica, ao meu clube, 
Grêmio Náutico União [de 
Porto Alegre]. É um traba-
lho conjunto, diário, de en-
trega. Eu tive os melhores 
profissionais ao lado”, disse 
a nadadora Maria Carolina 
Santiago, campeã paralím-
pica nos 50 e cem metros 
livre e nos 50 m peito na 
classe S12 (baixa visão).

Carol ainda concorreu 
ao prêmio Atleta da Ga-
lera, em votação on-line 
que terminou durante a 
cerimônia desta quarta, 
mas Thalita Simplício le-
vou a melhor. A velocista 
da classe T11 obteve 39% 
da preferência do público, 

também superando a con-
corrência do nadador Ga-
briel Araújo, da lançadora 
Beth Gomes e do arremes-
sador Thiago Paulino.

“Estou muito surpresa! 
Concorri com pessoas que 
estão há tempo no espor-
te paralímpico. Será um 
sonho ou verdade? [risos]. 
Esse troféu é nosso!”, co-
memorou Thalita, prata 
nos cem e nos 200 m na 
capital japonesa.

Gabrielzinho e Beth 
também saíram premiados. 

O nadador, que conquistou 
dois ouros na classe S2 
(deficiência físico-motora) 
em Tóquio, foi eleito a re-
velação do paradesporto 
brasileiro. A lançadora, 
campeã da classe F52 (ca-
deirantes sem controle de 
tronco), ganhou o Prêmio 
Braskem, que homenageia 
o atleta que se destacou 
por um comportamento 
exemplar e inspirador, ofe-
recido por um patrocina-
dor da seleção de atletis-
mo paralímpico.

“Fico muito feliz de tão 
novo, com 19 anos, con-
quistar as medalhas e esse 
prêmio. Agradeço àqueles 
que torceram por mim, que 
deram oportunidade. Te-
nho uma recordação muito 
especial, que foi o dia no 
qual o Comitê abriu um 
camping para atletas de 
classes baixas [as de maior 
comprometimento físico-
-motor] e foi ali que tive a 
certeza de que queria ser 
atleta”, disse Gabriel, ven-
cedor em Tóquio nos 200 

m livre e nos 50 m costas.
“É um momento incrível 

da minha vida. Quero agra-
decer à família, aos amigos 
e ao CPB, que me deu a 
oportunidade de continu-
ar no esporte e alcançar 
os feitos. Quero agradecer 
também à minha treina-
dora [Roseane Farias], pois 
sem ela não estaria aqui. 
Não sei o que a esclerose 
múltipla pode trazer, en-
tão, a cada dia, agradeço a 
Deus por falar, ver e respi-
rar”, comentou Beth.

Yelstin Jacques e Carol Santiago são 
eleitos melhores atletas de 2021
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“É uma honra receber esse prêmio, que eu queria dedicar a cada atleta, a cada atleta-guia que nos acompanha,”, celebrou Yelstin
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