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Goinfra assina ordem 
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Conselho de segurança

Brasil apela por resolução 
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qualidade de vida

“Treinão” organizado 
pela prefeitura reúne 

mais de 100 atletas na 
Região Sudoeste
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Prefeito reuniu-se  com representantes do Sintego e do Sindigoiânia para tratar 
de demandas relacionadas ao pagamento do piso salarial dos professores
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RogéRio CRuz anunCia 
plano paRa seRvidoRes

em trindade

Caiado entRega 
benefíCios paRa 

população 
vulneRável

Desde 2019, o Governo, por meio da 
OVG, investiu R$ 7.830.986,15 em 

benefícios e programas sociais no 
município de Trindade  - polítiCa  |   3
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SEmana caiadiSta

o governador ronaldo Caiado (União Brasil) 
tem uma semana quase perfeita na busca 
da reeleição. depois de muito namoro, ba-
teu o martelo com o prefeito rogério Cruz, 
que leva o republicanos para a reeleição 
de Caiado. Conversas e especulações vem 
desde o segundo semestre do ano passado. 
Pesaram a parceria administrativa, neces-
sária para a capital, e o próprio projeto de 
reeleição de Cruz, mesmo que adormecido 
neste momento. Neste final de semana, 
Henrique Meirelles (PSd) desembarca para 
uma série de conversas em sua candidatura 
ao Senado. Com o apoio do republicanos, 
sem a exigência de colocar o nome de João 
Campos como candidato ao Senado, Mei-
relles é mais favorito do que nunca à vaga.  

ainda não
Ao anunciar o apoio a Caiado, rogério 
Cruz fez questão de afirmar que o olhar 
do gestor pesou mais. Não quer falar 
sobre reeleição neste momento. A apro-
ximação com Caiado significa estar junto 
também do MdB estadual. Cruz já tem 
apoio da bancada do partido na Câmara 
Municipal de Goiânia e, mesmo calado, dá 
passo importante rumo a 2024. 

2x1
Caiado fica com o apoio dos prefeitos 
de duas das três maiores cidades de 
Goiás. roberto Naves (PP), de Anápo-
lis, foi o primeiro a se declarar. fica de 
fora Gustavo Mendanha (sem partido), 
de Aparecida de Goiânia, que continua 
tentando construir o seu projeto. 

GuStavo Em maRço
Mendanha ensaiou anúncio de filiação para 
o fim de fevereiro. Vai deixar para março, 
que será o mês de definições. Um político 
experiente lembra que será o mês de for-
mação das chapas para deputo estadual e 
federal.  Mesmo costuradas agora, as cha-

pas majoritárias só devem ser definidas 
em junho. A preocupação, agora, é estar na 
chapa com mais chance de eleição (para 
deputado). o fantasma das federações 
também permanece, uma vez que os 
partidos tem até maio para fazer a com-
posição. Dinheiro disponível para campa-
nha também está sendo considerado. em 
tese, União Brasil leva vantagem. 

maRconi Em junho
o ex-governador Marconi Perillo (PSdB) 
faz discurso agressivo, dando pinta de 
candidatura ao Governo de Goiás, pela 
oposição. Mas é outra definição que não 
sai antes de maio. Até lá, o objetivo de 
Marconi, que é presidente em exercício 
da sigla, é realizar os encontros regionais 
e formar chapas proporcionais. A sua can-
didatura só será definida em maio.

íRiS mEREcE maiS

Acho positivo o final da história da mudança 
de nome da Avenida Castelo Branco. Princi-
palmente porque Íris merece mais. Muitas 
homenagens se perdem com o tempo. A 
Praça Cívica, por exemplo, não é lembrada 
como dr. Pedro Ludovico Teixeira. A Aveni-
da Universitária não é chamada de Hones-
tino Guimarães. Assim como o Parque Mu-
tirama não vai ser chamado de Íris rezende. 
Coisa de tradição. o nosso aeroporto será 
sempre Santa Genoveva e a Avenida Cas-
telo Branco será chamada assim por muito 
tempo. o vereador Clécio Alves indicou o 
caminho. É hora de se pensar no Memorial 
Íris rezende. Pode ser um museu completo, 
ou um lugar específico em uma biblioteca, 
um centro cultural ou um outro espaço 
público. Íris merece um lugar próprio, onde 
sua memória pode ser preservada, guar-
dando objetos pessoais e os arquivos sobre 
a sua história. Íris foi muito homenageado 
em vida e merece algo realmente marcante 
neste momento. o memorial é o caminho. 

SEGundo tuRno 
pRESidEncial
As últimas pesquisas mostram movimentos 
normais, que costumam enlouquecer estra-
tegistas de campanha. Lula (PT) estagnou. 
Pode ter chegado ao teto antes do tempo. 
ou não. Jair Bolsonaro (PL)  recuperou cam-
po, com a força do Auxílio Brasil e o exército 
do Centrão que, hoje, é favorável à sua can-
didatura. ruim mesmo para o ex-juiz Sérgio 
Moro (Podemos), que inicia o ano derreten-
do. Ciro Gomes (PdT) volta a se consolidar 
em terceiro. Mas longe de ser a viabilização 
da terceira via. 

Eu acREdito
Presidente do PSd em Goiás, vilmar rocha 
ainda acredita na viabilidade da terceira via. 
Não sabe como, onde ou porquê. Mas acre-
dita. Avalia que o nome tem que surgir até 
maio. Se isso não acontecer, será inevitável 
a polarização Lula-Bolsonaro. 

minEiRo dEmaiS
vilmar avalia ainda que o presidente do 
Senado, rodrigo Pacheco, não assumiu a 
pré-candidatura à presidência e perdeu o ti-
ming. vilmar continua defendendo candida-
tura própria e acredita ainda no surgimento 
de outro nome. o presidente nacional do 
PSd, Gilberto Kassab, continua tentando 
convencer o governador gaúcho eduardo 
Leite a trocar de partido e voltar pro jogo. 

compaSSo dE ESpERa
Nome cotado para concorrer à Câmara fe-
deral, Sabrina Garcez ainda estuda os convi-
tes que tem à mão. A grande preocupação é 
evitar problemas com o PSd, partido qual 
foi reeleita vereadora por Goiânia no ano 
passado. 

Em REflExão
o deputado federal João Campos (repu-
blicanos) deve aproveitar o final de sema-
na para refletir e conversar sobre o seu 
futuro político. A candidatura ao Senado 
continua na sua pauta, mas sai das priori-
dades do partido. Troca de sigla não está 
fora de cogitação. Por enquanto, não há 
mudança de projeto.  

SobRaS dE mandato

Gustavo Cruvinel (MdB) não conseguiu ree-
leição, mas ainda colhe frutos do trabalho 
de vereador. Na semana passada partici-
pou de solenidade que repassou r$ 100 mil 
para obras sociais do Centro Espírito Irmão 
Áureo. Várias entidades filantrópicas foram 
contempladas com os repasses da Prefeitu-
ra de Goiânia. Este, especificamente, veio 
de emenda impositiva do mandato de Gus-
tavo, que terminou em 2020.

conta não fEcha
Presidente Bolsonaro acena com reajuste 
linear de r$ 400 para todo o funcionalismo 
federal. Não resolve para carreiras de elite, 
que ele pretende prestigiar, como a Polí-
cia federal. o custo para 2022 seria de r$ 
5 bilhões, sendo que apenas r$ 1,7 bi está 
reservado no orçamento. Pra completar, o 
ministro Paulo Guedes acena com redução 
de 25% na cobrança do iPi, o que daria um 
novo desajuste de r$ 12 bi. Como diz um 
amigo meu, isso só acontece porque dinhei-
ro público parece que não é de ninguém. 

lER E EScREvER
Até meados de 
março, a editora 
Kelps promove 
uma série de lives, 
mostrando o pro-
cesso de produção 
de um livro, des-
de a criação até a 
edição, passando 
pela conquista de público, pelo estimula 
à leitura e pelas formas mais modernas 
de publicar, como o ebook, por exemplo. 
Ao todo, serão 20 lives, comandadas por 
Leandro Almeida, contando com presença 
de escritores novos e consagrados, além 
de especialistas do mercado editorial. 
de segunda a sexta, sempre às 19 horas 
no canal da Kelps no YouTube. 

poR quE?
A política tradicional volta a ganhar espa-
ço na eleição desse ano

“Amor é bossa nova, sexo  
é Carnaval”.  (Arnaldo Jabor)
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Caiado entrega benefícios para 
população vulnerável de Trindade

o Governo do Estado, 
por meio da Orga-
nização das Volun-

tárias de Goiás (OVG), en-
tregou benefícios sociais 
para a população vulnerá-
vel de Trindade, na Região 
Metropolitana de Goiânia. 
O atendimento foi feito 
na unidade itinerante 
OVG Perto de Você, que, 
de forma humanizada, 
agiliza e facilita a che-
gada de doações a quem 
mais precisa. O governa-
dor Ronaldo Caiado, que 
cumpria agenda no mu-
nicípio, acompanhou a 
distribuição e conversou 
com gestantes atendidas.

“Hoje entregamos mais 
de 200 benefícios e aten-
demos a mais de 100 ges-
tantes com a doação de 
kits de enxoval, sem con-
tar as pessoas que vieram 
buscar cadeira de rodas, 
fraldas e outros donativos”, 

destacou o governador.
A população vulnerável 

de Trindade recebeu kits de 
enxoval para bebê; anda-
dores; muletas; bengalas; 
cadeiras de rodas padrão 
e higiênica; colchão cai-
xa de ovo; kits de fraldas 
descartáveis geriátricas 
e infantis, além de leites 
especiais para crianças. As 
assistentes sociais da OVG 
fizeram cadastro para que 
algumas pessoas possam 
retirar os benefícios pos-
teriormente na sede da or-
ganização. Também foram 
repassadas orientações so-
bre como ter acesso à ser-
viços e atendimentos em 
outras áreas, como saúde e 
Defensoria Pública.

A presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, afirmou 
que tudo é feito com mui-

to cuidado. “Este governo 
tem sensibilidade de saber 
que é na dificuldade que o 
poder público tem de estar 
mais perto de quem precisa. 
A recomendação do gover-
nador Ronaldo Caiado tem 
sido no sentido de garantir 
assistência a essas pessoas”, 
ressaltou. “Não poupamos 
esforços para estar em to-
dos os municípios goianos 
e essa unidade itinerante da 
OVG nos ajuda nesse traba-
lho”, complementou.

Carinho e 
sensibilidade

A técnica em enferma-

gem Keila Soares Guima-
rães, 38 anos, está grávida, 
já tem duas meninas e o 
marido está desempre-
gado. “Estou muito feliz 
e agradecida. Meu bebê, 
que será um menino, não 
tinha nada. Agora, saio da-
qui com roupinhas, além 
da bolsa maternidade e 
banheira. Esse carinho 
da OVG e do Governo de 
Goiás é muito importante 
para nós”, afirmou.

Outro contemplado 
com a presença da unida-
de itinerante da OVG em 
Trindade foi o primo de 
Francielli Luiza dos Santos. 
Segundo ela, o rapaz tem 

diabetes, se locomove em 
uma cadeira de rodas e re-
cebe cuidados da mãe de 
80 anos. “Minha tia é de 
idade e tem tido dificul-
dades na hora do banho 
dele. Agora, estou levan-
do uma cadeira higiênica 
que irá facilitar muito. Fui 
atendida por uma equipe 
prestativa e atenciosa”, 
contou ela.

A diretora-geral da OVG, 
Adryanna Melo Caiado, fa-
lou sobre a importância da 
ação. “Desde junho do ano 
passado, a nossa unidade 
itinerante já passou por 
25 municípios, em todas as 
regiões do Estado, doando 

mais de 4 mil benefícios. 
Além disso, nossas equipes 
têm a oportunidade de es-
tar nas comunidades, dia-
logar, orientar e saber das 
necessidades das pessoas”, 
acrescentou.

Investimento
Desde 2019, o Governo 

de Goiás, por meio da OVG, 
investiu R$ 7.830.986,15 
em benefícios e progra-
mas sociais no municí-
pio de Trindade. Só com 
o Programa Universitário 
do Bem (ProBem), são 740 
estudantes contemplados, 
somando um investimento 
de R$ 4.884.511,24.

Unidade itinerante leva cadeiras de 
rodas, andadores, fraldas, enxovais 
de bebê e outros donativos. foram 
contemplados 25 municípios goianos. 
“este governo tem sensibilidade de 
estar mais perto de quem precisa”, 
afirma Gracinha Caiado
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Desde 2019, o Governo de Goiás, por meio da OVG, investiu R$ 7.830.986,15 em benefícios e programas sociais no município de Trindade

Em agenda de inaugura-
ções e anúncios de obras 
em Trindade, na Região Me-
tropolitana de Goiânia, nes-
ta segunda-feira (21/2), o 
governador Ronaldo Caiado 
entregou, no Colégio Esta-
dual Padre Pelágio, a refor-
ma da Coordenação Regio-
nal de Educação (CRE) e do 
Colégio Estadual Homero 
Honorato, além de quadras 
poliesportivas em outras 
duas instituições. Houve 
ainda visita à unidade da 
Polícia Militar (CEPMG) Pro-
fessor José dos Reis Mendes 
e vistoria da construção do 
Colégio Estadual São Ber-
nardo II, que recebeu R$ 3,1 
milhões em recursos dos 
cofres do Estado.

A CRE de Trindade foi 
reformada e ampliada. A 
unidade recebeu novo blo-
co, cobertura, instalações 
elétricas, central de gás, 
adequações de acessibili-

dade e combate a incêndio, 
avaliados em R$ 530 mil. Já 
o Colégio Estadual Homero 
Honorato passou por pin-
tura geral, troca do piso e 
reforma dos banheiros, co-
zinha, despensa, passarela 
e central de gás. Com inves-
timento de R$ 114 mil, ga-
nhou ainda reparos na parte 
elétrica e hidráulica, além 
de adaptações de acessibi-
lidade e combate a incêndio.

“O objetivo do nosso go-
verno é um só: quero chegar 
até a casa de vocês e melho-
rar a vida de cada um”, disse 
o governador, que também 
ressaltou uma série de in-
vestimentos na educação 
que ultrapassam mais R$ 
3,2 bilhões em todo o Es-
tado. “Vocês vão ver muitos 
pais tirando aluno de colé-
gio particular e colocar na 
rede pública porque damos 
dignidade às nossas crian-
ças. Isso é o que mais me 

encanta”, sublinhou.
“O governador, com 

toda serenidade e humil-
dade, faz cumprir tudo 
que prometeu”, assegurou 
o diretor Lucas Henrique 
Coelho, que detalhou in-
vestimentos de R$ 600 mil 
por parte da gestão esta-
dual. Em discurso, a aluna 
do 1º ano do Ensino Mé-
dio, Gabrielly Vitória, disse 
ter orgulho de fazer parte 
da rede pública. “Nunca vi 
uma pessoa que se preo-
cupa tanto com a educa-
ção quanto o governador 
Ronaldo Caiado. O que o 
senhor faz é um feito mar-
cante”, testemunhou.

No evento, foram inau-
guradas as quadras po-
liesportivas dos colégios 
estaduais Professor Helon 
Gomide e Padre Pelágio. 
Na primeira escola, foram 
investidos R$ 300 mil do 
Tesouro Estadual. Na se-

gunda unidade, R$ 628 
mil do governo federal em 
convênio com o Governo 
de Goiás. O prefeito de 
Trindade, Marden Júnior, 
indicou que as gestões 
municipal e estadual ca-
minham em sintonia “com 
o que o cidadão necessita: 
lançando obras e tomando 
iniciativas que há muito 
tempo eram aguardadas”.

O governador vistoriou 
também as instalações do 
Colégio Estadual da Polícia 
Militar de Goiás (CEPMG) 
Professor José dos Reis 
Mendes. No local está sen-
do construída uma quadra 
coberta, com investimento 
de R$ 319 mil. Por último, 
esteve nas obras do Colé-
gio Estadual São Bernardo 
II. O valor total da cons-
trução é R$ 3,1 milhões e 
a previsão é de que seja 
concluída no primeiro se-
mestre de 2023.
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Ronaldo Caiado durante inauguração da reforma do Colégio 
Estadual Homero Honorato, em Trindade: “O objetivo do nosso go-
verno é chegar até a casa de vocês e melhorar a vida de cada um” 

Município recebe mais de R$ 1,5 mi em benefícios para educação
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Prefeito Rogério Cruz anuncia plano para 
servidores da Educação até 4 de março

Menos de 24 ho-
ras depois de se 
reunir com repre-

sentantes do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educa-
ção de Goiás (Sintego) e do 
Sindicato dos Trabalhado-
res do Município de Goiâ-
nia (Sindigoiânia), o prefei-
to Rogério Cruz anunciou 
que apresentará um plano 
para contemplar deman-
das dos professores e ser-
vidores da categoria até o 
dia 4 de março. Este plano 

será primeiro submetido 
aos sindicatos e, se houver 
consenso, a todo o corpo 
de servidores da Educação 
e à Câmara de Vereadores.

Entre as demandas dis-
cutidas na noite de segun-
da-feira (21/02), a principal 
é o pagamento salarial dos 
professores, que sofreu re-
ajuste de 33,24%. Mas há 
também reivindicações re-
lacionadas à data base. O 
prefeito afirma que os téc-
nicos da prefeitura estão 

empenhados em criar uma 
solução viável ao municí-
pio e que atenda às pers-
pectivas salariais de todas 
as carreiras da Educação.

“Ontem tivemos essa 
reunião e, até o dia três 
de março, teremos um pla-
no para apresentar para 
os servidores do municí-

pio”, disse Rogério Cruz. “O 
respeito que vocês têm 
demonstrado conosco é 
recíproco”. A declaração foi 
dada em evento que cele-

brou os 20 anos do progra-
ma Horta Escolar, na Esco-
la Municipal Nadal Sfredo, 
no Jardim Liberdade, na 
manhã desta terça.

Prefeito reuniu-se  com 
representantes do Sintego e do 
Sindigoiânia para tratar de demandas 
relacionadas ao pagamento do 
piso salarial dos professores. 
Técnicos da administração 
municipal trabalham em solução 
que contemple perspectivas 
salariais de toda a categoria
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Horas depois de encontro com representantes do Sintego e do Sindigoiânia, prefeito Rogério Cruz afirma que prefeitura apresentará plano para 
contemplar demanda dos servidores municipais da Educação até o dia 4 de março: “Respeito que vocês têm demonstrado conosco é recíproco”

A Prefeitura de Goiânia vai 
antecipar, para esta sexta-
-feira (25/02), o pagamen-
to dos servidores públicos 
municipais referente ao 
mês de fevereiro. A medida 
beneficia mais de 45 mil 
servidores da ativa, inati-
vos e pensionistas.

Os salários dos ser-
vidores municipais são 
creditados em conta no 

último dia útil de cada 
mês. No entanto, ain-
da que não tenha sido 
decretado ponto facul-
tativo na segunda-feira 
(28/02), o executivo 
municipal antecipa a re-
muneração referente ao 
mês de fevereiro.

“Vamos, cada vez mais, 
valorizar o trabalho dos 
nossos colaboradores 

que prestam serviços de 
qualidade e colaboram 
de maneira decisiva para 
bem-estar da população 
de Goiânia”, afirma o pre-
feito Rogério Cruz.

A antecipação dos sa-
lários também impulsiona 
a economia local que se 
recupera, gradativamente, 
dos efeitos da pandemia, 
ressalta o prefeito.
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Prefeitura de Goiânia antecipa pagamento dos servidores para sexta-feira (25/02): medida de Rogério 
Cruz beneficia mais de 45 mil servidores da ativa, inativos e pensionistas, e movimenta economia local

Prefeito antecipa pagamento dos 
servidores públicos para sexta, 25

Complexo esportivo da Vila Pedroso sera revitalizado
A Prefeitura de Goiânia mo-
biliza 50 colaboradores para 
a execução de obras de re-
construção e revitalização 
do Complexo Esportivo da 
Praça 1º de Fevereiro, na 
Vila Pedroso, dando con-
tinuidade às ações de in-
teresse público que vêm 
sendo implementadas 
neste mês de fevereiro.

A equipe da Companhia 
de Urbanização de Goiânia 
(Comurg) trabalha na recu-
peração do espaço espor-
tivo, que conta com pista 
de skate, campo society, 
quadra de areia, quadra 

coberta, academia ao ar li-
vre, pet place, kit brinque-
dos e playground, e tam-
bém atua na revitalização 
e reconstrução de outras 
áreas do complexo.

A quadra poliesportiva 
teve o piso refeito, o cam-
po society recebeu novos 
alambrados e as balizas 
foram reformadas pelo De-
partamento de Serralheria 
da Companhia. A pista de 
skate também passa por 
reestruturação. Novos ves-
tiários serão construídos, ao 
mesmo tempo que o piso 
será concretado. Já a pintura 

da parte interna e externa 
será renovada assim que 
findar o tempo chuvoso.

A Praça 1° de Fevereiro 
recebeu também retoques 
de ornamentação com novo 
calçamento, reestruturação 
de canteiros, instalação de 
novos bancos de madeira 
reciclados e lixeiras, além 
de efetivação e reparos na 
iluminação. Em média, o 
espaço poliesportivo é fre-
quentado diariamente por 
mais de 100 pessoas, sendo 
que, aos finais de semana, 
esse número chega a do-
brar, fazendo do complexo 

um local de entretenimento 
e bem-estar para a popula-
ção do bairro e região.

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, reafirma o 
compromisso de garantir 
espaços de lazer e de con-
vivência aos goianienses, 
com segurança. “Pensamos 
sempre no conforto e co-
modidade da população 
e trabalhamos para que 
espaços públicos, como 
praças, parques e áreas es-
portivas, possam traduzir 
o empenho da gestão no 
resgate do convívio social 
sadio e seguro”, pontua.

Comurg escalou 50 colaboradores para a revitalização do Complexo 
Esportivo da Praça 1º de Fevereiro, na Vila Pedroso, com a execução de 
serviços de pintura, recuperação da pista de skate e ampliação dos vestiários
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Pe. Fábio de Melo 
e elba RaMalho

Goiânia recebe, no dia 21 de maio 
(sábado), o show “Uma Noite 

inesquecível”, uma parceria de Padre 
fábio de Melo e elba ramalho. A 

apresentação será realizada no ginásio 
Goiânia Arena, a partir das 20 horas.

o show, marcado inicialmente para 
fevereiro, precisou ser adiado devido à 
alta de casos de covid-19. os ingressos 

adquiridos anteriormente continuam 
valendo para a nova data da apresentação.

aÇÃo social
A enel distribuição Goiás entrega nesta 

terça-feira (22) mais de 2 toneladas de 
alimentos à organização das voluntárias 

de Goiás (ovG),
 além de cobertores e roupas. os 

mantimentos serão destinados aos 
desabrigados pelas enchentes das 

regiões Nordeste e Norte de Goiás e 
foram arrecadados nas lojas e escritórios 
regionais da companhia em todo estado. 

dRive-Tudo 
o Mcdonald’s fez sua estreia no 

BBB22 neste domingo, 20 de fevereiro, 
destacando toda a praticidade e 

conveniência do drive-Tudo. Para se 
safar do paredão, os brothers tiveram 

que encontrar o pedido correto na 
cabine e para mostrar que vale tudo 

mesmo na hora de passar em um dos 
restaurantes da rede, cada participante 
usou um meio de transporte diferente. 
Para os fãs do programa e da marca, a 

boa notícia é que o Méqui preparou uma 
promoção inspirada na prova. Quem 

passar pelo drive-Tudo até dia 28/2 
leva uma Mcfritas na faixa na compra 
de uma Mcoferta. em ação inédita, os 

consumidores também podem cadastrar 
seu cupom fiscal www.drivetudobbb.com.
br e concorrer a um Golden Gift Card, com 
r$10 mil para gastar ao longo de um ano 

nos restaurantes da rede.

NeGÓcios 
A Brasal incorporações realiza, até 

quinta-feira (24), das 8 às 20 horas, 
rodadas de negócios do seu mais novo 

empreendimento de alto padrão em 
Goiânia, o Storya Casa versátil. Localizado 

na rua 1.141, no Setor Marista, o 
lançamento está a 50 metros da Alameda 

ricardo Paranhos e traz unidades com 
diferentes metragens para contar a 

história de todos os tipos de famílias.

Produção de conteúdo 
- A empresária Geisa 
Behnen proprietária 
da agência Level 
Company está em 
São Paulo produzindo 
conteúdos para 
clientes, um deles é 
as óticas Carol e para 
desenvolver o material 
ela conta com uma 
equipe de sucesso, 
a maquiadora Lu 
Lanzellotti, o fotógrafo 
Gabriel Almeida, 
produção Keila Taira e 
vídeo André Monteiro 
da do.it. 

Mulheres Que Transformam - 
As empreendedoras sociais Claudia 
Costa, Melina Lobo, Leninha Souza 
e odete ferraz organizam um 
café da manhã, na quinta-feira, 
dia 3 de março, no ed. New Times 
Square. elas apresentarão para 
convidados o projeto “Mulheres 
que Transformam”, estimulando a 
adesão da população aos projetos 
da Associação Amigos da Casa 
Verde, entidade filantrópica e 
mantenedora da Creche Casa verde. 
Atualmente, a ação do grupo acolhe 
65 crianças (todas elas em situação 
de vulnerabilidade social)

Sunset do Mada - o ator Henri Castellli  e a apresentadora 
do programa “Na hora do almoço” do SBT, prestigiaram 
a Sunset do Mada no Puxadinho. 

Puxadinho - A publicitária Bianka Muniz da 
agência Targ Comunicaçao que assessora o 
puxadinho,  teve como atração Wesley safadão 
no último final de semana para a Sunset do 
Mada, já em clima de carnaval. 
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Infraestrutura 

Goinfra assina ordem de serviço para ampliar 
e concluir obras de hospital no Entorno

o Governo de Goiás, 
por meio da Agên-
cia Goiana de In-

fraestrutura e Transportes 
(Goinfra), lançou, nesta 
terça-feira (22/2), as obras 
de adequação, ampliação e 
conclusão do Hospital Es-
tadual de Águas Lindas de 
Goiás, no Entorno do Dis-
trito Federal, com investi-
mento superior a R$ 87,2 

milhões. O presidente da 
agência, Pedro Sales, e o 
secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandri-
no, assinaram a ordem 
de serviço e anunciaram 
cronograma de trabalho 
para colocar a unidade 
em funcionamento den-
tro de até 18 meses.

“Essa retomada é pro-
va do carinho, do interes-
se e da sensibilidade que 
o governador Ronaldo 
Caiado tem com o Entor-
no”, destacou Pedro Sa-
les. As obras começaram 
com 60 operários e, em 
breve, o número saltará 
para 200. Os serviços são 
executados de domingo a 
domingo. “Vamos trans-
formar em realidade essa 
unidade que, no passado, 
era tratada tão somente 
como parede. Agora será 
como deve ser: um hospi-
tal para cuidar da saúde 
da população de Águas 
Lindas e região”, reforçou.

O secretário Ismael Ale-
xandrino também enfati-
zou o olhar diferenciado 
que a atual gestão lança 

hoje sobre a região. “Aca-
bou aquela situação de 
que o Entorno não é nem 
Goiás, nem Distrito Fede-
ral. Essas mães com crian-
ças de colo, que muitas 
vezes estão aflitas pela 
falta de atendimento mé-
dico, terão no Hospital de 
Águas Lindas um porto 
seguro”, pontuou. A fala 
diz respeito aos atendi-
mentos neonatal e obs-
tétrico que a unidade de 
saúde passará a oferecer 
tão logo seja inaugurada.

“Estamos trabalhan-
do, dia e noite, junto com 
o governador Ronaldo 
Caiado e com toda a equi-
pe, para que o hospital 
se torne realidade”, afir-
mou o prefeito de Águas 
Lindas, Lucas Antonietti, 
durante a cerimônia de 
assinatura da ordem de 
serviço. “Isto é política 
pública séria”, completou.

Hospital ampliado
O hospital começou a 

ser construído pelo mu-
nicípio em 2007. Cerca de 
seis anos depois, a obra foi 

repassada ao Estado, mas 
acabou sendo paralisada 
em 2018. Sob nova ges-
tão, por determinação de 
Caiado, a Goinfra assumiu 
a responsabilidade técnica 
pela construção, quando 
foi possível aperfeiçoar e 
ampliar o projeto.

Dessa forma, o comple-
xo hospitalar ganhará mais 
4,4 mil m², totalizando 
15,9 mil m² de área cons-
truída. Com isso, o Hospital 
Estadual de Águas Lindas 
terá novas funcionalida-
des, como: banco de leite 
humano, banco de sangue/
agência transfusional, 10 
leitos de unidades de tra-

tamento intensivo (UTI) 
neonatal, 10 de UTI pedi-
átrica, 20 de UTI adulta e 
32 de pronto atendimen-
to, todos prevendo leitos 
de isolamento.

Além disso, a unidade 
de internação evoluiu de 
32 para 42 leitos por blo-
co, o que significa 84 leitos. 
No total, o hospital terá 
163 leitos e ambulatório 
com 22 consultórios, e 
ainda centro cirúrgico com 
oito salas. O novo projeto 
inclui, ainda, tomografia e 
mamografia na unidade de 
imagenologia, unidade de 
hemodinâmica nas proxi-
midades do centro cirúrgi-

co e centro obstétrico com 
três salas para cirurgias 
obstétricas, com acessos 
independentes. Somado a 
tudo isso, o hospital terá 
cinco berços voltados para 
os cuidados e atendimen-
tos de recém-nascidos 
considerados de médio ris-
co e que precisam de uma 
atenção contínua após 
o nascimento. Também 
haverá três leitos para o 
acolhimento humaniza-
do às mães e familiares 
desses bebês, por meio 
da supervisão e orienta-
ção dos profissionais de 
saúde da linha materno-
-infantil do hospital.

Com 
investimento de 
r$ 87,2 milhões, 
a edificação do 
Hospital estadual 
de Águas 
Lindas terá, em 
poucos dias, 
200 operários. 
Serviços serão 
executados 
de segunda 
a domingo 
para concluir a 
construção em 
até 18 meses. 
População 
terá acesso a 
serviços de saúde 
especializados 
como UTI 
neonatal e 
pediátrica

Si
lv

an
o 

Vi
ta

l

Pedro Sales e secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino assinam ordem de serviço das obras de ampliação e conclusão do Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás

O Governo de Goiás 
vai antecipar para esta 
sexta-feira (25) o paga-
mento da folha salarial 
do funcionalismo públi-
co estadual referente a 
fevereiro. A folha sala-
rial do Executivo do mês 
está estimada em mais 
de R$ 750 milhões. A 
medida atinge 162 mil 
servidores da ativa, ina-

tivos e pensionistas.
A Secretaria da Eco-

nomia afirma ainda que 
todos os demais Poderes 
– Legislativo, Judiciário, 
Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), Tribunal 
de Contas dos Municí-
pios (TCM), Defensoria 
Pública e demais órgãos 
e empresas – terão os 
vencimentos liberados 

na sexta-feira.
Tradicionalmente, os 

salários são liberados 
no último dia útil de 
cada mês. No entanto, a 
segunda-feira (28) será 
ponto facultativo para 
os servidores do Estado, 
em decreto publicado no 
dia 10 deste mês, devido 
ao feriado de Carnaval 
na terça-feira (1º).
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Tradicionalmente, os salários são liberados no último dia útil de cada mês

Governo libera pagamento 
dos servidores nesta sexta
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meio ambiente

Peritos da ONU alertam para 
aumento de incêndios florestais

alterações climáticas 
e mudanças no uso 
da terra tornam os 

incêndios florestais mais 
frequentes e intensos, com 
aumento previsto de até 
50% até o fim do século, 
alerta relatório da Organi-
zação das Nações Unidas.

De acordo com espe-
cialistas que elaboraram 
o documento do Programa 
das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma), 
com sede em Nairobi, até o 
Ártico, praticamente imu-
ne, enfrenta risco crescen-
te de incêndios florestais.

Segundo o levantamen-
to divulgado hoje (23), a 
crise climática e a mudan-
ça no uso da terra resulta-
rão em aumento global de 
incêndios extremos de até 
14% em 2030, 30% até o 
final de 2050 e 50% até o 
fim do século.

“Os relâmpagos e o 
descuido humano sem-

pre causaram incêndios 
descontrolados, mas as 
mudanças climáticas cau-
sadas pela atividade hu-
mana, as mudanças no uso 
da terra e a má gestão da 
terra e das florestas fazem 
com que o fogo encontre 
com mais frequência as 
condições certas para ser 
destrutivo”, diz o estudo, 
que contou com a partici-
pação do Centro ambiental 
norueguês Grid-Arendal.

“Os incêndios florestais 
queimam por mais tempo 

e impõem mais calor aos 
lugares onde sempre ocor-
reram, mas também es-
tão surgindo em lugares 
inesperados, como turfei-
ras (tipo de material pan-
tanoso) secas ou durante 
o degelo do permafrost 
(tipo de solo encontra-
do na região do Ártico)”, 
acrescentou o relatório 
do Pnuma, que inclui to-
dos os continentes.

Além de destruir grande 
parte de alguns dos últi-
mos refúgios de biodiver-

sidade do planeta, como o 
Pantanal no Brasil, os in-
cêndios emitem enormes 
quantidades de gases po-
luentes para a atmosfera, 
facilitando o aumento das 
temperaturas e da seca. 

Especialistas aconse-
lham governos a envol-
verem líderes indígenas 
na gestão do fogo, bem 
como a investir no pla-
nejamento, na preven-
ção e recuperação de 
incêndios florestais, em 
vez de se concentrarem 

apenas em apagá-los.
Pedem ainda que 

adotem nova fórmula de 
investimento, com dois 
terços dos gastos dedi-
cados ao planejamento, à 
prevenção, preparação e 
recuperação, e o restante 
para a resposta.

Atualmente, as respos-
tas diretas aos incêndios 
florestais recebem mais da 
metade dos gastos rela-
cionados, enquanto o pla-
nejamento e a prevenção 
recebem menos de 1%.

“As respostas atuais dos 
governos aos incêndios 
florestais muitas vezes es-
tão pondo dinheiro no lu-
gar errado”, disse Inger An-
dersen, diretora executiva 
do Pnuma, acrescentando: 
“Temos que minimizar o 
risco de incêndios extre-
mos e estar mais bem pre-
parados - investir mais na 
redução do risco, trabalhar 
com comunidades locais e 
fortalecer o compromisso 
global de combater as mu-
danças climáticas”.

Alerta é feito 
em relatório 
divulgado hoje 
pela organização Ar
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“As respostas atuais dos governos aos incêndios florestais muitas vezes estão pondo dinheiro no lugar errado”, disse Inger Andersen, diretora executiva do Pnuma

rio de janeiro

Petrópolis tem 198 mortes e 89 desaparecidos 
em decorrência da chuva
O número de mortos em 
Petrópolis em consequ-
ência do temporal que 
caiu na cidade da região 
serrana na terça-feira (15) 
chegou a 198. Segundo a 
Secretaria de Estado de 
Polícia Civil (Sepol), entre 
as vítimas fatais, 119 são 
mulheres e 79 homens. 
Desse total, 37 são meno-
res de idade.

Até as 7h40 de hoje 
(23), 181 vítimas foram 
identificadas, 170 foram 
liberadas para as funerá-
rias e as demais aguardam 
o comparecimento das fa-
mílias no Instituto Médico 
Legal (IML).

A equipe técnica da Po-
lícia Civil ainda faz a aná-
lise de DNA de nove des-

pojos, que são fragmentos 
de corpos, encontrados nas 
buscas. Até o momento, há 
registro de 69 desapare-
cidos comunicados à De-
legacia de Descoberta de 
Paradeiros (DDPA).

Hoje é o nono dia de 
operações do Corpo de 
Bombeiros na cidade im-
perial para encontrar desa-
parecidos e recuperar áreas 
atingidas pela chuva, que 
cai desde terça-feira passa-
da no município e chega a 
interromper o trabalho em 
vários momentos.

Previsão do tempo
Bombeiros, moradores 

e voluntários trabalham 
no local do deslizamento 

no Morro da Oficina, após 
a chuva que castigou Pe-
trópolis, na região serrana 
fluminense

O monitoramento me-
teorológico da Defesa Civil 
está sendo feito em tempo 
integral. A previsão para 
hoje é de pancadas de 
chuva moderada para os 
períodos da tarde e noite.

A Defesa Civil recomen-
da que a população fique 
atenta aos alertas que 
são enviados por SMS e 
aos toques de sirenes que 
indicam risco de desaba-
mento. Em situações de 
emergência a orientação 
é ligar para o número 193 
do Corpo de Bombeiros e 
199 da Defesa Civil.

Entre as regiões mais 

atingidas pelos desaba-
mentos, deslizamentos e 
pela enxurrada estão as 
áreas do Alto da Serra no 
Morro da Oficina, Sargento 
Boening, Vila Felipe, Rua 
Itália e Caxambu.

A ação em conjunto da 
Defesa Civil com agentes 
de todos os setores da pre-
feitura tem o suporte de ór-
gãos dos governos estadual 
e federal, para atender ocor-

rências e realizar vistorias 
em regiões afetadas.

Ocorrências

De acordo com a Defe-
sa Civil foram registrados, 
até o momento, quase 1,8 
mil ocorrências por toda a 
cidade, principalmente nas 
áreas do primeiro distrito, 
que são as mais prejudica-
das. A maioria dos casos é 

de deslizamentos.
“Com reforço no efetivo, 

a Defesa Civil segue com a 
realização de vistorias glo-
bais por áreas afetadas e 
intensifica a realização de 
laudos detalhados, pon-
tuais para cada caso. Até 
o momento, mais de 500 
Registros de Ocorrências 
foram encaminhados para 
as equipes técnicas”, infor-
mou o órgão.
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Até as 7h40 de hoje (23), 181 vítimas foram identificadas, 170 foram liberadas para as funerárias 

Previsão do tempo pra hoje é de pancadas de chuva à tarde e à noite
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Relações exteRioRes

Brasil apela por resolução pacífica 
de conflito entre Rússia e Ucrânia

o Ministério das Re-
lações Exteriores 
divulgou uma nota 

à imprensa ontem (22) 
em que reafirma a neces-
sidade de uma solução 
negociada e que leve em 
consideração os legítimos 
interesses de segurança da 
Rússia e da Ucrânia e a ne-
cessidade de se respeitar 
os princípios da Carta das 
Nações Unidas.

O MRE apela para que 
a negociação tenha como 
base os Acordos de Minsk, 
assinados em 2014 por 
representantes da Ucrâ-
nia, da Rússia, da Repú-
blica Popular de Donetsk 
(DNR) e da República Po-
pular de Luhansk (LNR) 
para pôr fim à guerra no 
leste da Ucrânia.

Na nota, o MRE afirma 
ainda que, diante da situa-
ção criada em torno do sta-
tus das auto proclamadas 
entidades estatais do Do-

netsk e do Luhansk, o Brasil 
“apela a todas as partes 
envolvidas para que evi-
tem uma escalada de vio-
lência e que estabeleçam, 
no mais breve prazo, ca-
nais de diálogo capazes de 
encaminhar de forma pací-
fica a situação no terreno”.

Na segunda, 21, o pre-
sidente da Rússia, Vladi-
mir Putin, reconheceu a 
independência das auto 
proclamadas repúblicas 
de Donetsk e Luhansk e 
anunciou o envio do que 
chamou de forças de “ma-
nutenção de paz” para 
solo ucraniano.

O secretário-geral da 

Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), 
Jens Stoltenberg, conde-
nou a decisão presidente 
russo de assinar um decre-
to reconhecendo duas re-
giões do leste da Ucrânia 
como independentes. 

“Eu condeno a decisão 
da Rússia de reconhecer 
a auto proclamada ‘Repú-
blica Popular de Donetsk’ 
e ‘República Popular de 
Luhansk’. Isso mina a sobe-
rania e integridade territo-
rial ucraniana, corrói os es-
forços em prol da solução 
do conflito e viola os Acor-
dos de Minsk, dos quais a 
Rússia é signatária”, afir-

mou Stoltenberg em nota.

Conselho de 
Segurança

O representante per-
manente do Brasil junto à 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), embaixador 
Ronaldo Costa Filho, fez 
ontem (21) uma declara-
ção no debate do Conselho 
de Segurança da Nações 
Unidas sobre a questão da 
Ucrânia. Ele alertou que a 
“tensão dentro e ao redor 
da Ucrânia está se agra-
vando diariamente – na 
verdade, a cada hora”.

Costa Filho disse ainda 

que a situação tornou-
-se crítica e o Brasil vem 
acompanhando os últimos 
acontecimentos com ex-
trema preocupação. “Nas 
atuais circunstâncias, nós, 
neste conselho, em repre-
sentação da comunidade 
internacional, devemos 
reiterar os apelos à ime-
diata desescalada e nos-
so firme compromisso de 
apoiar os esforços políti-
cos e diplomáticos para 
criar as condições para 
uma solução pacífica 
para esta crise”.

O embaixador reafir-
mou o “apelo a todas as 
partes interessadas para 

que mantenham o diálogo 
com espírito de abertura, 
compreensão, flexibilida-
de e senso de urgência 
para encontrar caminhos 
para uma paz duradoura 
na Ucrânia e em toda a 
região. Um primeiro objeti-
vo inescapável é obter um 
cessar-fogo imediato, com 
a retirada abrangente de 
tropas e equipamentos 
militares no terreno. Tal 
desengajamento militar 
será um passo impor-
tante para construir con-
fiança entre as partes, 
fortalecer a diplomacia e 
buscar uma solução sus-
tentável para a crise”.

rússia 
reconheceu 
ontem a 
independência 
de territórios 
separatistas
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O embaixador Ronaldo Costa Filho, fez ontem (21) uma declaração no debate do Conselho de Segurança da Nações Unidas sobre a questão da Ucrânia

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
em declaração nesta ter-
ça-feira (22) que a Rússia 
iniciou a invasão da Ucrâ-
nia e anunciou sanções 
econômicas contra o país 
voltadas a dificultar o fi-
nanciamentos e a atuação 
internacional de institui-
ções financeiras russas.

Biden divulgou sanções 
à dívida soberana da Rús-
sia e medidas para que o 
país não consiga mais bus-
car recursos no Ocidente, 
proibindo também que a 
Rússia compre títulos no 
mercado ocidental.

O governante declarou 
restrições para dois ban-
cos russos, embora não 
de perfis comerciais. Ele 
acrescentou que dialo-
gou com o governo da 
Alemanha para que o 
gasoduto ligando o país 
e a Rússia “não avance”.

“Vou começar a impor 

sanções muito mais du-
ras do que as que imple-
mentamos em 2014 [ano 
do conflito anterior entre 
Rússia e Ucrânia]. E ire-
mos avançar ainda mais 
se Rússia continuar a in-
vasão”, disse.

O presidente dos EUA 
criticou a Rússia pelo reco-
nhecimento da indepen-
dência de duas províncias 
separatistas localizadas 

na Ucrânia (Donetsk e 
Luhansk) e pelo envio 
de tropas a esses territó-
rios, adentrando a fron-
teira ucraniana. 

Hoje, Vladimir Putin, 
presidente da Rússia, pe-
diu e obteve a autorização 
do Parlamento do país 
para o emprego de Forças 
Armadas no exterior.

“Putin conseguiu o 
apoio do Congresso. Isso 

significa que ele pode agir 
de forma mais violenta. 
Nós ainda achamos que 
Putin vai avançar ainda 
mais e atacar a Ucrânia. 
Espero que esteja errado, 
mas só fazem escalar as 
agressões”, comentou.

Embora tenha dito que 
não pretende lutar contra 
a Rússia, Biden afirmou 
que irá defender os países 
da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) e 
apoiar a Ucrânia.

“Vamos julgar a Rússia 
por ações e não por pala-
vras. O que a Rússia fizer 
estaremos prontos para 
reagir. A Rússia vai pagar 
um preço ainda mais alto 
se continuar essas agres-
sões. Os Estados Unidos 
vão dar assistência militar 
para a Ucrânia. Autorizei 
novas tropas na medida 
em que soubemos que tro-
pas russas não vão sair de 
Belarus”, pontuou.

O Japão e a Austrália 
anunciaram hoje (23) 
sanções contra a Rús-
sia e os territórios se-
paratistas pró-russos 
de Lugansk e Donetsk, 
que o presidente Vla-
dimir Putin reconheceu 
na segunda-feira (21) 
como independentes.

O primeiro-minis-
tro japonês, Fumio 
Kishida, disse que o 
governo vai proibir 
novas emissões e dis-
tribuição de títulos de 
dívida soberana russa 
no Japão, em resposta 
às “ações na Ucrânia”.

Kishida afirmou 
que o país também 
vai proibir o comér-
cio com Lugansk e 
Donetsk, suspender a 
emissão de vistos para 
pessoas ligadas às 
duas regiões do leste 

da Ucrânia e congelar 
seus bens no Japão.

O premiê adiantou 
que as sanções vão en-
trar em vigor “o mais 
depressa possível”. Se-
gundo ele, o Japão está 
preparado para adotar 
medidas adicionais, se 
a situação piorar, em 
coordenação com os 
demais países-mem-
bros do G7.

Austrália

O primeiro-minis-
tro australiano, Scott 
Morrison, anunciou 
sanções contra ins-
tituições bancárias 
como o VEB, um dos 
maiores bancos de 
investimento e desen-
volvimento da Rússia, 
e o banco militar do 
país, entre outros.
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Biden afirmou que punições serão mais duras que as de 2014

Presidente Biden anuncia sanções Japão e Austrália 
anunciam medidas
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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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“Treinão” organizado pela prefeitura reúne 
mais de 100 atletas na Região Sudoeste

Um grupo de 103 
atletas participou 
de um “treinão” 

organizado pela prefei-
tura na Região Sudoeste 
de Goiânia, no final de 
semana. O evento acon-
teceu no Parque Munici-
pal Odilon Soares. Além 
de treinamento funcio-
nal animado com músi-
ca, os esportistas parti-
ciparam de uma corrida 
de cinco quilômetros.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de 
Esportes, as inscrições 
foram abertas uma se-
mana antes do evento e 
as 120 vagas se esgo-
taram em menos de 24 
horas. Ao todo, 17 ser-
vidores da prefeitura 
participaram de forma 
direta ou indireta.

O prefeito Rogério 
Cruz afirma que inves-

tir em esporte melho-
ra qualidade de vida e 
saúde dos goianienses. 
“Nossa aposta em 2022 
é trazer eventos diver-
sos para a comunidade 
goianiense, nas várias 
modalidades esporti-
vas. Foi legal ver a ani-
mação daqueles que 
acordaram cedo neste 
domingo para praticar 
seus exercícios”.

O “treinão” começou 
com aquecimento e com 
exercícios funcionais. 
Em seguida, os atletas 
partiram para a corrida 
de 5 km, com todo o tra-
jeto assistido pela Se-
cretaria de Mobilidade e 
Guarda Civil Metropoli-
tana. Os participantes 
foram recebidos com 
medalhas, troféus e kits 
pós-treino para reposi-
ção calórica.

Os primeiros coloca-
dos entre os homens fo-
ram Gustavo Barros, José 
Líbero e Pedro Paulo. Já 
entre as mulheres, as 

vencedoras foram Keila 
Abreu, Cleide Coelho e 
Flávia Oliveira.

A atleta mais nova da 
prova foi Thalyta Mar-

ques, de apenas 08 anos. 
Ela correu junto do pai 
Thyago Oliveira de Arau-
jo, de 35 anos. Já o mais 
experiente entre os ins-

critos foi Jackson Martins 
da Silva, que aos 81 anos 
demonstra grande dedi-
cação e entusiasmo para 
praticar esportes.

Secretaria Municipal de esportes abre 
calendário de 2022 com treinamento 
funcional seguido por corrida de cinco 
quilômetros no Parque Municipal 
odilon Soares, região Sudoeste de 
Goiânia. inscrições se esgotam menos 
de 24 horas depois de abertas
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“Treinão” promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, no Parque Municipal Odilon Soares, abriu calendário de 2022 com exercícios 
funcionais e corrida de 5 km: prefeito Rogério Cruz afirma que investir em atividades esportivas melhora qualidade de vida do goianiense
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