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pesquisa

Dia de Combate ao Alcoolismo: 
médicos alertam sobre danos à saúde

a sexta-feira, para 
muitos, é o dia de 
tomar uma cerve-

jinha com os amigos ou 
outra bebida para relaxar 
das atividades do dia a dia. 
Mais da metade da po-
pulação brasileira, 55%, 
têm o costume, mostra 
pesquisa feita pelo Insti-
tuto Brasileiro do Fígado 
(Ibrafig), sendo que 17,2% 
declararam aumento do 
consumo durante a pan-
demia de covid-19, asso-
ciado a quadros de ansie-
dade graves por causa do 
isolamento social.

Ontem, 18 de fevereiro, 
é o Dia Nacional de Com-
bate ao Alcoolismo, data 
destinada a conscientizar 
sobre danos e doenças 
que o consumo excessivo 
de bebidas alcoólicas pode 
causar, tanto em homens 
quanto em mulheres. 

De acordo com o levan-
tamento da Ibrafig, uma 
em cada três pessoas no 
país consome álcool pelo 
menos uma vez na sema-
na. O consumo abusivo de 
bebidas alcoólicas foi rela-
tado por 18,8% dos brasi-
leiros ouvidos na pesquisa. 
Os dados foram levanta-
dos com base na resposta 

de 1,9 mil pessoas, nas 
cinco regiões do país. O es-
tudo mostra ainda que, em 
média, os brasileiros inge-
rem três doses de álcool 
por ocasião, o que repre-
senta 450ml de vinho ou 
três latas de cerveja.

Diversos fatores po-
dem desencadear a de-
pendência alcoólica, diz o 
psiquiatra Rafael Maksud, 
da Clínica Ame.C. “Fatores 
que podem desencadear 
a dependência alcoólica 
são a predisposição ge-
nética, o início precoce 
do uso, doenças mentais 
preexistentes, condições 
culturais como associar o 
álcool à diversão, histórico 
de abuso sexual, violência 

doméstica, curiosidade, in-
segurança, entre outros”.

Maksud é da Associa-
ção Brasileira de Psiquia-
tria (ABP) e especialista em 
Saúde Pública, Dependên-
cia Química e Psiquiatria 
Integrativa pelo Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) 
e pelo Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família e Atenção 
Básica (Nasf-AB).

Ele lembra que as con-
sequências do alcoolismo 
a longo prazo são nega-
tivas sobre a saúde física 
e psíquica e, na maioria 
das vezes, causam preju-
ízos graves em todos os 
âmbitos da vida - laboral, 
familiar ou social. “Como 
exemplo, podemos citar a 

hepatite, cirrose, hiperten-
são, o aumento do risco de 
acidente vascular isquê-
mico, distúrbios sexuais 
diversos, demência, absti-
nências severas, depres-
são, ansiedade e psicoses 
induzidas pelo álcool”.

O consumo de bebidas 
nos fins de semana, que 
geralmente começa na 
sexta-feira e só termina 
no domingo, leva mui-
ta gente a crer que não 
é dependente do álcool, 
mas o hábito também 
pode causar danos à saú-
de, alertou o médico. 

“Nesse caso, inicialmen-
te não se caracteriza uma 
dependência alcoólica, po-
dendo, porém, ser enten-

dido como uso nocivo de 
bebida alcoólica. O uso no-
civo é um padrão de con-
sumo que causa danos à 
saúde, físicos (como hepa-
tite alcoólica) ou mentais 
(como piora de quadros 
ansiosos e depressivos). 
Padrões nocivos de uso 
são frequentemente criti-
cados por outras pessoas e 
estão associados a conse-
quências sociais adversas 
de vários tipos”. 

Danos
O psiquiatra explicou 

como o álcool atua no cé-
rebro. “Quando a pessoa 
bebe se sente relaxada, já 
que sua percepção dimi-
nui. No entanto, o consumo 

regular reduz os níveis de 
serotonina no cérebro, um 
dos neurotransmissores 
responsáveis pela sensa-
ção de prazer e bem-es-
tar. Sendo assim, o álcool 
agrava a ansiedade e, prin-
cipalmente, a depressão”.

A psicóloga Monica 
Machado, formada pela 
Universidade de São Pau-
lo, fundadora da Clínica 
Ame.C, reforça que o con-
sumo frequente de bebi-
das alcoólicas descon-
trola a liberação regular 
de substâncias cerebrais 
responsáveis pelo con-
trole emocional, o que 
eleva a vulnerabilidade 
às crises de ansiedade”. 

Por isso, acrescenta, 
“entender a relação entre 
ansiedade e álcool ajuda 
na busca de respostas 
mais concretas para re-
duzir as consequências 
do consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas e do 
transtorno de ansiedade”.

O inverso também pode 
acontecer, ou seja, quem 
não tem distúrbios pode 
desenvolvê-los com o con-
sumo excessivo de álcool. 
“A dependência em álcool 
pode ser uma das razões 
para o desenvolvimento 
de distúrbios, como a an-
siedade, mas essa situa-
ção é complexa, já que a 
ansiedade também pode 
levar à dependência alco-
ólica”, afirma Mônica.

55% da população 
brasileira têm 
hábito de beber
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O tratamento 
para o alcoolismo 
geralmente é feito 
com acompanhamento 
médico e terapêutico e 
alguns medicamentos 
podem colaborar

“Pesquisadores descobri-
ram que as mulheres têm 
maior vulnerabilidade 
fisiológica ao álcool. De 
acordo com cientistas, as 
mulheres produzem quan-
tidades menores da enzi-
ma álcool desidrogenase 
(ADH), que é liberada pelo 
fígado e usada para meta-
bolizar o álcool. Além dis-
so, a gordura retém o álco-
ol, enquanto a água ajuda 
a dispersá-lo. Logo, graças 
a seus níveis naturalmen-
te mais altos de gordura e 
mais baixos de água cor-
poral, as mulheres apre-
sentam resposta fisiológi-
ca ainda mais complicada”.

Sendo assim, comple-
ta, “mulheres que conso-
mem álcool em excesso 

também tendem a desen-
volver dependência e ou-
tros problemas de saúde 
com mais rapidez que os 
homens. Elas costumam 
começar a beber mais 
tarde que os homens, 
mas levam muito menos 
tempo para se tornar de-
pendentes e apresentar 
doenças hepáticas ou 
cardíacas, por exemplo.

Tratamento
Segundo o psiquiatra, 

o tratamento para o alco-
olismo geralmente é feito 
com acompanhamento 
médico e terapêutico e 
alguns medicamentos po-
dem colaborar. “Quando 
bem avaliado e diagnos-
ticado, os medicamentos 

são bons coadjuvantes nos 
tratamentos do alcoolis-
mo, pois ajudam no pro-
cesso de abstinência e na 
prevenção das recaídas. O 
álcool estimula indireta-
mente a atividade opióide 
endógena, ao promover a 
liberação dos peptídeos 
endógenos na fenda si-
náptica.  Existe um tipo de 
medicação que atua como 
antagonista competitivo 
nos receptores opióides. 
Dessa forma, a adminis-
tração de antagonistas 
opióides reduziria o con-
sumo de álcool por meio 
do bloqueio pós-sináptico 
de alguns receptores”.

Tratamento gratuito
Alcoólicos Anônimos 

(AA): o grupo de ajuda 
mútua é referência no 
apoio ao alcoólatra que 
quer parar de beber. A 
participação é gratuita e 
um dos grandes princí-
pios é o sigilo. Presente 
no Brasil há 80 anos, o Al-
coólicos Anônimos possui 
reuniões em quase todas 
as cidades do Brasil. 

Caps – AD: os Centros 
de Atenção Psicossocial – 
Álcool e Drogas são uni-
dades de saúde feitas para 
atender gratuitamente 
quem precisa tratar o al-
coolismo. O acompanha-
mento é feito por médicos, 
psicólogos e terapeutas. 
Também há abertura para 
a participação da família.

Quando o dependen-

te mora em uma cidade 
que não tem o Caps – AD, 
pode procurar uma uni-
dade tradicional (que cui-
da da saúde mental) ou 
uma unidade básica de 
saúde de seu município 
para fazer o tratamento. 
Se houver necessidade 
de internação, é o próprio 
Caps que faz a solicitação 
e encaminha o paciente 
para alguma das institui-
ções associadas.

Prevenção
Para quem não quer 

ser dependente, algumas 
atitudes podem contri-
buir para inibir o consu-
mo excessivo de álcool, 
observa Monica Machado. 

“Primeiramente é ne-

cessário saber identificar 
pessoas com maior ten-
dência a dependências 
e, para isso, procurar a 
ajuda de um profissional 
capacitado. Existem al-
gumas dicas para pesso-
as que consomem álcool 
em excesso e gostariam 
de parar de beber: não 
tenha bebidas alcoólicas 
em casa; evite situações 
onde acha que irá perder 
o controle do uso; apren-
da a dizer não ou peça 
ajuda enquanto não te-
nha esse controle; esco-
lha um dia para deixar de 
beber e confine o consu-
mo de álcool a situações 
específicas. E novamente, 
o principal: procure ajuda 
profissional adequada”.

O alcoolismo atinge homens e mulheres, mas, para elas, 
os problemas de saúde ocorrem com maior rapidez

O tratamento 
para o alcoolismo 
geralmente é feito 
com acompanhamento 
médico e terapêutico e 
alguns medicamentos 
podem colaborar
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Governo e Banco do Brasil firmam parceria para
expansão da cadeia produtiva da mandioca

o Governo de Goiás e 
o Banco do Brasil 
firmaram um pro-

tocolo de intenções com 
o objetivo de desenvol-
ver ações conjuntas para 
fortalecer e expandir a 
cadeia produtiva da man-
dioca e da agricultura 
familiar no Estado. A assi-
natura ocorreu durante 
a inauguração do novo 
Centro de Tecnologia e 
Capacitação (Centrer), 
da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater).

“A vocação do Banco 
do Brasil é alavancar o 
setor rural. Então, é uma 
parceria fundamental”, 
afirmou o governador Ro-
naldo Caiado. Ele apos-
ta na soma de esforços 
como uma estratégia 
capaz de melhorar ainda 
mais o agro, setor em que 
o País é referência inter-

nacional. “Se levarmos a 
tecnologia, a ciência e o 
desenvolvimento do bioin-
sumo para o campo, vamos 
diminuir o custo do produ-
tor”, citou, como exemplo. 

O presidente do Ban-
co do Brasil, Fausto Ri-
beiro, explicou que boa 
parte dos investimen-
tos que o banco destina 
para o agronegócio bra-
sileiro vem para Goiás. 
“Confiamos e apoiamos 
o Estado e os empresá-
rios da região”, disse. Já o 
secretário de Agricultu-
ra, Pecuária e Abasteci-
mento, Tiago Mendonça, 
destacou que no atual 
governo todo o trabalho 
é feito para atender ao 
pequeno produtor, “para 
que a estrutura de go-
verno chegue até ele”.

Renda direto 
às famílias
O protocolo de inten-

ções envolve as Secre-
tarias de Estado da Re-
tomada e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), além da Emater. 
O foco é auxiliar a agri-
cultura familiar respon-
sável pela produção de 
mandioca que, por sua 
vez, dá vida ao Projeto 
de Cerveja Regional de 
Mandioca, desenvolvido 

pelo Estado desde 2020 
em parceria com a Ambev 
e a Colombina. O secretá-
rio da Retomada, César 
Moura, também falou 
do apoio à agricultura 
familiar. “Estamos levan-
do renda direto para as 
famílias, pois temos que 
fortalecer o bairro, para 
fortalecer a cidade e, 
assim, fortalecer nosso 

Estado”, disse. 
Outra parceria fecha-

da no evento envolve a 
Emater e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Rural (Senar Goiás). O 
intuito é realizar ações 
que fortaleçam a cadeia 
de fruticultura em Goi-
ás, por meio de ações 
voltadas diretamente 
ao agricultor familiar. 

No primeiro momento, a 
Emater será responsável 
por produzir e disponi-
bilizar mudas isentas de 
doenças como, por exem-
plo, a banana, e que pos-
teriormente serão desen-
volvidas na biofábrica da 
agência. Já o Senar Goiás 
ficará responsável por ca-
dastrar e destinar essas 
mudas aos produtores.

Parceria também visa fortalecer 
agricultura familiar do estado, com 
ênfase nas regiões Norte e Nordeste  Jú

ni
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“Confiamos e apoiamos o Estado e os empresários da região”, disse o presidente, Fausto Ribeiro

FaciliDaDES aoS PRoDUtoRES

Caiado inaugura novo Centro de Tecnologia e Capacitação da Emater

O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, ontem, 
quinta-feira, 17, o novo 
Centro de Tecnologia e 
Capacitação (Centrer), da 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater), em 
Goiânia. Para a reforma 
e ampliação do prédio, 
foram investidos R$ 3,79 
milhões pela atual ges-
tão. Os recursos são pro-
venientes da antecipação 
de ativos remanescentes 
da liquidação da antiga 
Emater empresa. 

As obras para a rees-
truturação do local foram 
retomadas em novembro 
de 2020. O Centrer conta 

agora com unidades didá-
ticas, alojamento e uma 
biblioteca, que reúne mais 
de 20 mil volumes, entre 
livros, revistas, folhetos, 
dicionários, teses, mapas 
e trabalhos apresentados 
em congressos. O espaço é 
voltado para qualificação 
de produtores rurais da 
agricultura familiar, técni-
cos e extensionistas.

“O que estamos fazen-
do é facilitar a vida dos 
produtores. É importante 
que eles se conscienti-
zem e façam os cursos 
como os oferecidos pela 
Emater, Senar e Sebrae. 
Os pequenos agricultores, 
se tiverem uma boa tec-
nologia, serão capazes de 

ter produtividade maior 
que a do grande produtor, 
porque estão cuidando 
diretamente daquele pe-
queno pedaço de chão”, 
disse o governador, que 
estava acompanhado da 
coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais 
(GPS) e presidente de 
honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), a primeira-dama 

Gracinha Caiado.

“Pedro Português”
O novo espaço tam-

bém recebeu uma nova 
biblioteca, denominada 
de “Pedro Português”, em 
homenagem ao pesquisa-
dor Pedro Manuel Figuei-
ra de Oliveira Monteiro, 
que foi servidor da Ema-
ter e dedicou sua vida 
profissional à sociedade 

goiana. Ao falar da im-
portância da biblioteca, o 
governador se dirigiu aos 
produtores para aconse-
lhá-los a insistirem na 
busca pelo conhecimen-
to, e garantiu que podem 
contar com o governo 
para auxiliá-los. 

A estrutura do Centrer 
dispõe ainda, de salas de 
aula, refeitório e área de 
convivência. Além disso, o 

local possui um pavilhão 
de alojamentos. São 32 
apartamentos com três 
camas cada, totalizando 
96 vagas para acomodar 
os participantes de cur-
sos e oficinas intensivas. 
A estrutura de hotelaria 
também oferece dormitó-
rios acessíveis, adaptados 
para pessoas com defici-
ência (PcD).

Presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezen-
de, disse que recebeu do 
governador a tarefa de 
reestruturar a empresa. 
Primeiramente, os in-
vestimentos foram nas 
edificações e estrutura 
física em todo o estado. 
O segundo passo foi a 
recuperação da capacida-
de operacional, mediante 
contratação de servido-
res. “E reiteramos, agora, 
nosso compromisso em 
buscarmos um exten-
sionismo promotor de 
desenvolvimento e de 
igualdade social em Goi-
ás”, explicou.

 Jú
ni

or
 G

ui
m

ar
ãe

s.

 “Dentro de sua vocação, vamos dar ao pequeno produtor condições para que consiga melhorar sua renda”, disse o gestor

Estrutura voltada para qualificação 
de agricultores familiares, técnicos e 
extensionistas conta com biblioteca 
com mais de 20 mil volumes, 
unidades didáticas e alojamento 
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Balanço da Gestão

“2022 será o ano de execução de projetos”, 
diz Rogério Cruz, em reunião com secretários

o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, rea-
lizou um balanço 

das ações já implantadas 
ao longo da gestão e elen-
cou os projetos que serão 
executados em 2022, em 
reunião com secretários e 
presidentes de agências, 
no Salão Nobre do Paço 
Municipal. No encontro, 
foi apresentado um sis-
tema de monitoramento 
das atividades, de acordo 
com o plano de governo.

“Temos de continuar 
focados nos nossos ob-
jetivos, mesmo diante de 

eventuais dificuldades. 
No ano passado, nos de-
dicamos à elaboração de 
projetos, inclusive com 
a implantação de mui-
tos deles. Em 2022 será 
de execução de todas as 
ações planejadas”, afir-
mou Rogério Cruz.

Na conversa com a 
equipe, o prefeito destacou 
a importância do trabalho 
realizado pelo município 
para melhorar ainda mais 
a qualidade de vida da 
população. “Estamos tra-
balhando com base em 
nosso plano de governo. 

Peço a cada um de vocês 
que continue empenha-
do em executar os proje-
tos definidos”, disse.

O prefeito reforçou a 
necessidade de a gestão 
continuar focada em ações 
e programas que atendam 
aos anseios e expectativas 
da população. “Com o nos-
so empenho, venceremos 
qualquer dificuldade que 
possa surgir ao longo da 
gestão. Vamos entregar o 
melhor para a população do 
nosso município”, ressaltou.

O titular do Escritório de 
Prioridades Estratégicas, Fá-
bio Cammarota, apresentou 
um painel das ações da Pre-
feitura de Goiânia. A partir 
de um sistema de monitora-
mento, foram elencados os 
projetos já executados e as 
ações que serão implanta-
das ao longo do ano.

“Por determinação do 
prefeito Rogério Cruz, pe-
dimos a cada pasta um 
levantamento do que vem 
sendo feito. Estamos oti-
mistas com os resultados 

apresentados”, afirmou 
Fábio Cammarota. “Nosso 
trabalho é baseado em 
um planejamento estra-
tégico, tendo como parâ-
metro o plano de gestão. 
Vamos avançar cada vez 
mais na modernização 
administrativa. Esse é o 
nosso foco”, destacou.

Fábio Cammarota disse 
que o ano de 2022 será de 
execução de obras e pro-
gramas. “Tudo isso é refle-
xo do trabalho da nossa 
equipe e da motivação 

do prefeito Rogério Cruz 
em entregar o melhor 
para o goianiense. Vamos 
alavancar novos projetos 
e implantá-los imediata-
mente”, sustentou.

O Escritório de Prio-
ridades Estratégicas é 
responsável pelo plane-
jamento, gerenciamento 
e implementação dos 
projetos de relevantes de 
gestão e de governo, bem 
como das demandas so-
ciais priorizadas na ação 
governamental.

Prefeito destaca ações já implantadas 
e projetos que serão executados ao 
longo deste ano, seguindo o plano de 
governo. “vamos continuar focados 
nos nossos objetivos, para que 
possamos oferecer cada vez mais 
à população goianiense bem-estar 
e qualidade de vida”, pontua
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“Temos de continuar focados nos nossos objetivos, mesmo diante de eventuais dificuldades”, afirmou o prefeito Rogério Cruz

A Prefeitura de Goiânia, 
entregou, nesta quinta-
-feira (17/02), a quarta 
remessa de cartões da se-
gunda etapa do programa 
Renda Família + Mulher a 
285 mulheres da Região 
Noroeste. A distribuição 
do benefício foi realiza-
da na Escola Municipal 
Herbert José de Souza, no 
Balneário Meia Ponte.

A segunda etapa do 
programa, cujas entregas 
começaram no dia 14 de 
fevereiro, já beneficiou 
mais de 1,7 mil mulheres. 
As entregas seguem até 
o dia 21 deste mês e a 
expectativa é de que, ao 
todo, 3 mil goianienses 

recebam os cartões.
O prefeito Rogério Cruz 

frisa que o cartão traz o 
mínimo de dignidade a 
quem tem a responsabili-
dade de cuidar dos filhos. 
“A política pública para a 
mulher, em Goiânia, rece-
be um olhar diferente. O 
cartão que entregamos 
hoje traz o benefício de 
R$ 1.800,00 divididos em 
seis parcelas. Pode pare-
cer pouco para muitos, 
mas para quem precisa, é 
a garantia da comida na 
mesa”, afirma.

Cruz também destaca 
que cuidar das pessoas 
é, também, proporcionar 
independência financeira. 

Por isso, elenca que a Se-
cretaria das Mulheres ofe-
rece cursos de capacitação 
em diversas áreas. “As ins-
crições são feitas pelo site 
da Prefeitura, na aba Cur-
sos Profissionalizantes, de 
forma gratuita”, explica.

A secretária municipal 
de Políticas para as Mu-
lheres, Tatiana Lemos, lem-
brou que o diferencial do 
programa Renda Família 
+Mulher é não ter se ba-
seado em cadastros pron-
tos. Ou seja, contempla as 
goianienses que, por vezes, 
desconheciam programas 
sociais. “Hoje, é um dia his-
tórico, pois possibilita que, 
durante seis meses, vocês, 

mulheres, que estão aqui 
tenham garantia de comi-
da à mesa”, ressalta.

Catineia Trindade dos 
Santos, uma das contem-
pladas da Região Norte, 
afirma que o cartão chega 
em boa hora. “Será uma 
ajuda muito grande para 
quem cuida sozinha dos 
filhos, principalmente está 
desempregada”, disse.

O programa Renda Fa-
mília + Mulher está na se-
gunda etapa. Na primeira, 
alcançou cerca de 6 mil 
mulheres. As inscrições se-
guem até o dia 31 de mar-
ço e a expectativa é de que 
12 mil mulheres sejam be-
neficiadas nas três etapas.
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Inscrições para benefício de 1,8 mil, dividido em seis parcelas de 
R$ 300, estão abertas até 31 de março. “A política pública para a 
mulher recebe um olhar diferente, em Goiânia”, afirma Rogério Cruz

Prefeitura de Goiânia entrega 285 cartões do Renda Família + 
Mulher e garante alimento na mesa de famílias da Região Norte
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abbraccio
o restaurante italiano Abbraccio, do grupo Bloomin’ Brands, 

oferece em seu cardápio delivery promoções de pratos em dobro. 
operando em ambiente 100% virtual, as opções oferecidas são 

de ótimo custo benefício e perfeitas para dividir com a família 
e amigos. Na unidade de Goiânia, a promoção encontrada é a 

“Lasagna em dobro”, na qual na compra de uma lasanha o cliente 
leva outra, por apenas r$ 59,90. No cardápio estão disponíveis 

a clássica Lasagna alla Bolognese, deliciosa lasanha recheada 
com ragu de carne e molho pomodoro, e a vegetariana Lasagna 

Bianca, lasanha recheada com creme de espinafre, brócolis e 
mix de queijos. Ambas feitas com a famosa massa artesanal do 

Abbraccio. Na promoção, o cliente pode escolher uma lasanha de 
cada sabor. os pratos estão disponíveis somente para entregas 

pelo ifood, durante o almoço e o jantar, sujeitos a disponibilidade.

18 Produtos referências 
destaque no setor farmacêutico, o Laboratório Teuto alcançou 

em janeiro de 2022, a marca de 18 produtos considerados como 
“Medicamentos/Apresentações de referência”, segundo a Agência 

Nacional de vigilância Sanitária (ANviSA). Ao longo destes 75 
anos, a indústria farmacêutica é reconhecida pela excelência 

no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos 
complexos. o Cloridrato de Ticlopidina, um antitrombótico/

antiagregante plaquetário indicado para o tratamento da redução 
do risco de acidente vascular cerebral (AvC), é o mais novo 

produto a integrar a lista de referência da Anvisa (https://www.
gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/medicamentos/

medicamentos-de-referencia/lista-de-medicamentos-de-
referencia)

brinquedos 
100% sustentáveis 

A Arcos dorados, franquia que opera a marca Mcdonald’s na 
América Latina e Caribe, anuncia o avanço no seu compromisso 

de evoluir para brinquedos 100% sustentáveis no McLanche feliz 
até 2025. desde 9 de fevereiro, a companhia celebra a primeira 

das quatro campanhas de 2022 com itens sustentáveis com o 
lançamento de TeeN TiTANS Go!. os lançamentos aumentam 

em 25% o número de semanas de ofertas de brinquedos 
sustentáveis em relação a 2021. esta iniciativa está alinhada com 

o compromisso global do Mcdonald’s de evoluir os brinquedos 
do McLanche feliz para itens feitos de materiais renováveis, 

reciclados e certificados; bem como com as diferentes iniciativas 
da “receita do futuro”, estratégia regional de Arcos dorados 

destinada a reduzir o impacto da sua operação no meio ambiente. 
esta iniciativa está alinhada com o compromisso global do 

Mcdonald’s de evoluir os brinquedos do McLanche feliz para 
itens feitos de materiais renováveis, reciclados e certificados; 

bem como com as diferentes iniciativas da “receita do futuro”, 
estratégia regional de Arcos dorados destinada a reduzir o 

impacto da sua operação no meio ambiente.

feijuca
Acontece neste sábado (19) o segundo evento do GPe Summer 

dates, série de encontros que estão programados para este mês e 
em março, com uma combinação de brasilidade: feijoada e samba. A 
partir das 11h os convidados serão recebidos no stand do residencial 
15W22, no Setor oeste, e poderão apreciar o som da banda Sam do 

Samba, e também aproveitar uma deliciosa feijoada.

Lançamento - o 
cantor Leonardo 
e a dupla Bruno & 
Marrone fizeram 
ontem um grande 
show dentro da fábrica 
do Grupo Petrópolis 
em Uberaba, Minas 
Gerais. o evento, que 
reuniu cerca de 100 mil 
pessoas no Youtube, 
marcou o lançamento 
da cerveja Cabaré, uma 
puro malte dourada, 
com lúpulos alemães, 
no estilo American 
Lager e de baixa 
fermentação. 

LIH-Experiência 
do Sono - os 
empresários 
Alyssa Hopp 
e fernando 
vaz receberam 
convidados na 
última quinta-
feira (10), com 
um coquetel, 
realizado para 
celebrar a 
inauguração da 
terceira unidade 
da LiH-experiência 
do Sono.

Nova música - o cantor sertanejo Gutto Mazza lançou, 
no início desse mês, o seu mais novo trabalho, a música 
‘Te amei mas passo bem’. Com um ritmo mais dançante, a 
canção já está disponível em todas as plataformas digitais 
e com 10 dias desde seu lançamento já conta com quase 
30 mil visualizações no youtube.

Bazar - Neste sábado (19), a partir das 
10 horas, o Shopping Cerrado será palco 
para a segunda edição do Bazar da 
Boni. Na ocasião, a modelo e influencer 
Byanka Bonifácio disponibilizará mais de 
500 peças multimarcas do seu guarda-
roupa, entre roupas, sapatos e bolsas, 
com preços entre r$ 19,90 e r$ 49,90.
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AgendA do governAdor

Ronaldo Caiado prestigia posse 
do novo arcebispo de Goiânia

o governador Ro-
naldo Caiado e a 
coordenadora do 

Gabinete de Políticas So-
ciais e presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, acompanharam a 
posse canônica do novo 
arcebispo de Goiânia, 
Dom João Justino de Me-
deiros Silva, realizada no 
Santuário-Basílica Sagra-
da Família, na Vila Canaã.

Dom João Justino foi 
nomeado pelo Papa Fran-
cisco, no dia 9 de dezem-
bro de 2021. Até então, o 
religioso era arcebispo da 
Arquidiocese de Montes 
Claros, em Minas Gerais. 
“Com esse carinho que ele 
tem, e vindo de um estado 
tão próximo a Goiás, ele já 
é conhecedor das nossas 
características. Certamen-
te saberá coordenar e 
auxiliar as pessoas mais 
vulneráveis de nosso Es-

tado. Goiás o acolhe e o 
recebe de braços aber-
tos”, disse o governador, 
sobre a posse canônica 
de Dom João Justino.

“Estou disposto a me 
oferecer. A palavra que 
iniciarei minha pregação 
é: eis-me aqui”, disse Dom 
João Justino, ao ressaltar 
que trabalhará no sentido 
de se organizar para escu-
tar e perceber quais são as 
características, os traços 
da igreja de Goiânia. Ele 
defende que igreja e so-
ciedade estejam em cons-
tante luta por uma com-
preensão mais ampla das 
realidades humanas, so-
ciais e políticas, e que haja 
uma interação, uma mão 
dupla. Ele garantiu que 
estará sempre disponível 
para participar de esforços 
comuns para superar as 
desigualdades sociais.

Ele falou também do 
papel social da Pontifícia 
Universidade Católica de 

Goiás (PUC-Goiás), coorde-
nada pela igreja católica. “A 
igreja segue a sociedade, 
procurando oferecer uma 
universidade de excelên-
cia. Mas a igreja também 
recebe da universidade, 
pela pesquisa, pelo ensino, 
pelos que atuam na uni-
versidade, contribuições 
muito especiais”, observou.

O novo arcebispo me-
tropolitano ressaltou ain-
da que suceder Dom Wa-
shington, embora seja uma 
grande bênção, é também 
uma missão de grande 

responsabilidade. “O se-
nhor ofereceu sua vida à 
igreja do Brasil, nessa re-
gional, onde ficou por 35 
anos. Seus últimos 20 anos 
de zelo, cuidado e servi-
ço prestados à igreja de 
Goiânia nos permite, hoje, 
avançar mais seguros. 
Qualquer agradecimento 
que eu fizer será muito 
pouco por tudo que o se-
nhor fez”, ressaltou.

Com a posse do novo 
arcebispo, o anterior, Dom 
Washington Cruz, que ficou 
à frente da Arquidiocese 

de Goiânia por 19 anos, 
torna-se arcebispo emé-
rito. Caiado observou que 
acompanhou todo esse 
período e fez seus agrade-
cimentos. “Dom Washing-
ton soube participar dos 
momentos mais delicados 
da vida e da política. Nos 
momentos mais delicados 
do governo eu sempre re-
corri a ele”, revelou.

Presidente da CNBB, 
Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo falou da respon-
sabilidade e da confiança 
que a igreja tem no novo 

arcebispo. “Essa confian-
ça, Dom João Justino, é 
grande, porque a igreja 
do Centro-Oeste, a igreja 
do estado de Goiás, são 
preciosidades em cultura 
e fé, e riquezas na vida de 
seu povo. O senhor se jun-
ta aos irmãos bispos desta 
regional para cuidar desse 
tesouro, que não pode se 
perder, porque a igreja do 
Brasil precisa muito desse 
tesouro iluminando e for-
talecendo. Seja esse o seu 
caminho, a sua missão, a 
alegria de sua vida.”

religioso é o quarto arcebispo à 
frente da Arquidiocese da capital e 
sucessor de dom Washington Cruz, 
que exerceu a função por 19 anos. 
Até então, o religioso era arcebispo 
da Arquidiocese de Montes Claros, 
em Minas Gerais. “Goiás o acolhe de 
braços abertos”, diz governador
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Governador Ronaldo Caiado, e a primeira-dama Gracinha Caiado, na posse de Dom João Justino de Medeiros Silva, novo 
Arcebispo de Goiânia: “Certamente saberá coordenar e auxiliar as pessoas mais vulneráveis de nosso Estado”, afirmou

O governador Ronaldo 
Caiado entregou cami-
nhões coletores de lixo 
e oito retroescavadei-
ras para 36 municípios 
goianos. A solenidade 
foi realizada na sede da 
Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), 
em Goiânia

Com investimento to-
tal de R$ 12,54 milhões, 
o maquinário faz parte do 
programa Mecaniza Cam-
po. A iniciativa foi criada 
pelo Governo de Goiás, em 
2019, com o objetivo de 
melhorar a infraestrutura 
das zonas rural e urbana 
dos municípios e fomentar 
a produção agropecuária.

Para a aquisição dos 
caminhões coletores de 

lixo, foram investidos 
R$ 10,65 milhões, por 
meio de emenda par-
lamentar da Bancada 
Federal Goiana, dos 
anos de 2018 e 2020, 
e com recursos da 
Superintendência de 
Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco), 
órgão ligado ao Minis-
tério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR).

Serão beneficiados 29 
municípios: Água Fria de 
Goiás, Alexânia, Araçu, 
Bonfinópolis, Buriti de 
Goiás, Campinorte, Cam-
pos Verdes, Ceres, Cristia-
nópolis, Guarani de Goiás, 
Hidrolândia, Inhumas, 
Ipiranga, Itapaci (2 cami-
nhões), Mambaí, Mineiros, 
Morrinhos, Nova Auro-

ra, Novo Planalto, Ouro 
Verde, Palminópolis, Pa-
raúna, Pirenópolis, San-
ta Rosa, Santa Tereza de 
Goiás, Uruaçu, Araguapaz, 

Itauçu e Pontalina.
Já para a compra das 

oito retroescavadeiras, 
foram utilizados R$ 1,80 
milhão, também com re-

cursos da Sudeco/MDR, 
mas por meio de emenda 
parlamentar da Bancada 
Federal Goiana do ano de 
2018. Serão contempla-

dos oito municípios: Alto 
Paraíso de Goiás, Campos 
Belos, Flores de Goiás, 
Iaciara, Niquelândia, Pi-
renópolis, Faina e Rialma.
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Para a aquisição dos caminhões coletores de lixo, foram investidos R$ 10,65 milhões, por meio de 
emenda parlamentar da bancada federal goiana, dos anos de 2018 e 2020, e com recursos da Sudeco

Maquinário do Mecaniza Campo será entregue a 36 municípios goianos
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Iphan 

Governo restaura  antiga chefatura que 
abrigará espaço de ciência e tecnologia

o governador Ronaldo 
Caiado participou da 
entrega da restaura-

ção da antiga Chefatura de 
Polícia, localizada na Praça 
Cívica, no Centro de Goiâ-
nia. Reformada pelo Ins-
tituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan), ao custo de R$ 6,4 
milhões. O chefe do Execu-
tivo anunciou que a estru-
tura abrigará um novo hub 
de inovação de Goiás.

“É um prédio de 1937. 
Já foi Chefatura de Polí-
cia, cadeia, Procuradoria-
-Geral do Estado. E, hoje, 
teremos toda nossa área 
de pesquisa, de inovação 
e tecnologia”, anunciou o 
governador. Inaugurado 

há mais de 80 anos, o 
edifício passou os últi-
mos 26 meses em obras. 
Nesse período, recebeu 
uma completa interven-
ção estrutural e adap-
tações nos ambientes, 
seguindo projeto apre-
sentado pelo Governo 
de Goiás ao Iphan. Por 
ser tombado, suas ca-
racterísticas originais 
foram preservadas.

A antiga Chefatura de 
Polícia integra o acervo 
art déco de Goiânia. “Esses 
equipamentos que entre-
gamos são para o povo 
de Goiás, do Brasil”, decla-
rou o ministro do Turismo, 
Gilson Machado Neto, ao 
desejar que seja feito bom 

uso das novas instalações. 
“Aqui, só num raio de um 
quilômetro, temos três 
obras do Iphan. E só no 
Ministério do Turismo, 
são 3,2 mil obras no Bra-
sil todo”, completou.

Agora, o prédio será 
sede da Fundação de Am-
paro à Pesquisa de Goiás 
(Fapeg), do Instituto Mau-
ro Borges (IMB), de grande 
parte do Centro de Ex-
celência em Inteligência 
Artificial (Ceia), um braço 
da Secretaria-Geral de Go-
verno, além de dedicar um 
espaço à instalação de um 
coworking que vai abrigar, 
temporariamente, startups 
em desenvolvimento. O 

secretário-geral de Gover-
no, Adriano da Rocha Lima, 
disse que o local, tão im-
portante por ajudar a con-
tar a história de Goiânia, 
trará vida e juventude para 
a Praça Cívica. “Esse am-
biente mescla o clássico e 
a cultura com a inovação e 
o moderno”, explicou.

“Esse projeto é mais uma 
prova de que o patrimônio 
não tem valor se não esti-
ver com as pessoas. E esse 
trabalho de ocupação sus-
tentável do bem é que faz 
todo o sentido, que nos faz 
continuar na luta em prol 
do patrimônio goiano”, disse 
Larissa Peixoto, presidente 
do Iphan, autarquia fede-

ral vinculada à Secretaria 
Especial da Cultura e ao 
Ministério do Turismo. “De-
volvemos, oficialmente, 
esse bem a toda comuni-
dade goiana”, acrescentou.

Revitalização
O andamento da res-

tauração foi acompanhado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado. Desde que assu-
miu o governo estadual, 
ele tem buscado parcerias 
junto à autarquia federal 
para restaurar prédios his-
tóricos de Goiás. “Ficamos 
muito satisfeitos por ter 
um governador que ajuda 
o Iphan a zelar pelo pa-
trimônio”, reconheceu o 

superintendente do Iphan 
em Goiás, Allyson Cabral.

Segundo a pasta, a 
restauração do edifício, 
de 1,9 mil m², priorizou 
recuperar características 
originais. Na parte estrutu-
rante, receberam reparos, 
as paredes com fissuras e 
rachaduras, os vãos das ja-
nelas, portas da fachada e 
a volumetria da cobertura. 
Os espaços internos foram 
requalificados para melhor 
atender às futuras ativida-
des no prédio que também 
ganhou novas instalações 
elétricas e hidrossanitá-
rias, adequação às normas 
de segurança e acessibili-
dade, e novo paisagismo.

A obra foi restaura pelo iphan ao 
custo de r$ 6,4 milhões, Governador 
ronaldo Caiado anunciou que local 
será sede da fundação de Amparo 
à Pesquisa de Goiás (fapeg), do 
instituto Mauro Borges (iMB), de 
parte do Centro de excelência em 
Inteligência Artificial (Ceia) e da 
Secretaria-Geral de Governo
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Ronaldo Caiado anuncia novo hub de inovação de Goiás na antiga Chefatura de Polícia, prédio restaurado pelo Iphan

gestão

Expresso Balcão atende em mais quatro cidades

A efetiva democratização 
do acesso aos serviços pú-
blicos no Estado de Goiás 
segue sendo ampliada e 
chega a cada vez mais mu-
nicípios. Desde o último 
dia 7, o Expresso Balcão 
já está em funcionamento 
em mais quatro cidades:  
Joviânia, Goianápolis, Por-
teirão e Nova América. A 
ferramenta possibilita aos 
cidadãos o uso do atendi-
mento digital do programa 

Expresso com a orientação 
presencial de servidores 
municipais treinados pela 
Secretaria de Estado da 
Administração (Sead). 

O Expresso Balcão está 
sendo implantado em 30 
municípios que respon-
deram ao edital de cha-
mamento da Sead para a 
parceria e cumpriram com 
as normas para a adequa-
da oferta dos serviços. As 
atividades da ferramenta 

já foram iniciadas, ante-
riormente, em Divinópolis, 
Varjão e Rio Quente. Os 
servidores das cidades se-
lecionadas passaram por 
treinamento em formato 

híbrido, com aulas a dis-
tância e presenciais, para 
realizarem os serviços so-
licitados com qualidade, 
a partir das instruções de 
trabalho disponibilizadas 

pelos órgãos responsáveis e 
da plataforma do Expresso. 

Desenvolvido a partir 
de uma parceria entre as 
secretarias da Administra-
ção (Sead), de Desenvol-

vimento e Inovação (Sedi) 
e da Governadoria (SGG), 
o programa oferece 100 
serviços estaduais digitali-
zados por meio do site ex-
presso.go.gov.br. Eles po-
derão ser acessados, agora, 
com o auxílio dos servido-
res municipais nos locais 
onde os balcões estão 
sendo instalados. Aplicati-
vo de celular e totens de 
autoatendimento também 
estão disponíveis para a 
população. Com o Expres-
so é possível acessar ainda 
os serviços do Governo Fe-
deral da rede Gov.Br.

A meta do Governo de 
Goiás é digitalizar, cada vez 
mais, os serviços, mas sem 
desassistir as pessoas com 
pouca familiaridade com a 
internet ou que preferem a 
interação presencial, razão 
pela qual os balcões serão 
disponibilizados em todas 
as regiões do Estado. 
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O Expresso Balcão está em implantaçao em 30 municípios que responderam ao edital de chamamento 
da Sead para a parceria e cumpriram com as normas para a adequada oferta dos serviços. As ativida-
des da ferramenta já foram iniciadas, anteriormente, em Divinópolis, Varjão e Rio Quente

Joviânia, Goianápolis, Porteirão e Nova 
América já contam com os serviços da 
ferramenta desde o dia 7 de fevereiro. 
Atendimento digital do programa é 
feito por meio do portal www.expresso.
go.gov.br e com a orientação presencial 
de servidores municipais treinados pela 
Secretaria da Administração (Sead)
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Fórmula 1:  Ferrari apresenta carro para a temporada 2022
A Ferrari espera voltar 

a ser competitiva na 
Fórmula 1 em 2022 

com o novo carro SF-75, 
apresentado nesta sexta-
-feira (18), carregando o 
peso da história e da ex-
pectativa para a equipe 
mais antiga e bem-sucedi-

da do esporte.
A equipe de Maranello 

competiu em todas as 
temporadas da Fórmula 
1 desde que o campeona-
to foi fundado em 1950 
e ganhou mais corridas 
e campeonatos do que 
qualquer outra escude-

ria, contando com al-
guns dos grandes nomes 
do esporte, incluindo 
Juan Manuel Fangio, Al-
berto Ascari, Niki Lauda 
e Michael Schumacher.

Porém, seu último cam-
peão continua sendo o 
agora aposentado Kimi 

Raikkonen, que conquistou 
o título em 2007.

No ano passado, a equipe, 
apesar de se recuperar de um 
sombrio 2020 para ficar em 
terceiro na classificação de 
construtores, terminou sem 
nenhuma vitória pela segun-
da temporada consecutiva.

“Nosso objetivo para 
2022 certamente é voltar 
a ser competitivo, e ser 
competitivo significa ser 
capaz de vencer corridas”, 
disse o chefe da equipe, 
Mattia Binotto, a repórte-
res após o lançamento do 
carro nesta sexta-feira.

Monoposto será 
conduzido por 
Carlos Sainz e 
Charles LeClerc
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