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Unidade será entregue em abril e terá 64 leitos, dos quais 10 de UTI. 
Previsão é atender cerca de 40 municípios no Oeste goiano
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em palmeiras de Goiás

r$ 13 milHÕes PArA 
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ProtAgonismo 
feminino no 
setor PrivAdo
Gracinha Caiado promove 
almoço com empresárias 
goianas em celebração ao Mês 
da Mulher.  Durante encontro, 
primeira-dama e governador 
Ronaldo Caiado realizaram 
balanço social do Governo de 
Goiás e agradeceram parcerias 
com o setor privado - Governo | 6
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proposta de antônio Gomide

Assembleia realiza sessão especial em 
homenagem à Campanha da Fraternidade

participaram da mesa 
diretiva dos traba-
lhos, além de Gomi-

de, o arcebispo Metropoli-
tano de Goiânia, Dom João 
Justino; a reitora da Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG), Angelita Pereira de 
Lima; o secretário-geral 
da Sociedade Goiana de 
Cultura (SGC) e ex-reitor 
da Pontifícia Universi-
dade Católica de Goiás 
(PUC-GO) Wolmir Amado; 
e o padre Cleiton Berga-
mo, representando o bis-
po de Anápolis, Dom João 
Casimiro Wilk.

Antônio Gomide falou 
da importância de realizar 
essa sessão no Legislativo 
goiano para debater, ouvir 
e se informar melhor so-
bre o tema da Campanha 
da Fraternidade deste ano. 
“Sabemos o quanto a Cam-
panha da Fraternidade 
cumpre um papel de bus-
car movimentos sociais, 
trazendo temas importan-
tes para a sociedade, mas 
não tenho dúvidas de que 
a Educação abrange todos 
eles. É o momento correto 
de fazer esse debate, num 
momento de pandemia 
global, em que precisamos 
saber ensinar, escutar e 

compartilhar”, enfatizou.
O deputado frisou, ain-

da, que a educação pública, 
inclusiva e de qualidade se 
trata de uma condição de 
justiça social, que ainda é 
buscada no Brasil. “O tema 
da campanha faz com que 
as pessoas pensem um 
pouco mais sobre a situa-
ção que vivemos. A alfabe-
tização é um direito huma-
no e deve ser assegurado a 
todas as pessoas.”

Discussões 
da campanha

O secretário-geral da 
SGC e ex-reitor da PUC-GO, 
professor Wolmir Amado, 
discursou na sessão espe-
cial da noite. Ele agradeceu 
a Gomide pela iniciativa e 
lembrou que, desde a dé-
cada de 1970, a Campanha 
da Fraternidade ganhou 
amplitude nacional e vem 
ajudando a educar o con-
junto da igreja, através de 
temas sociais, que se vol-
tam para toda a sociedade.

“São diversos temas que 
fomos aprofundando ao 
longo de décadas, e é cla-
ro que isso precisa ser dito 
para o conjunto da socie-
dade. Também, para dar o 

nosso ponto de vista como 
cristãos e realizarmos in-
tervenções sociais. Que-
remos ser, nessa Casa de 
Leis, uma semente do bem 
comum. É preciso repensar 
esse desafiante campo da 
educação, o mais afetado 
no mundo todo, ainda mais 
depois de uma pandemia 
mundial”, falou Amado.

O secretário apontou, 
ainda, que, em Goiás, se-
gundo dados da própria 
Secretaria de Educação, 
a cada dez crianças, nove 
delas, na faixa de seis a 
dez anos, faixa da alfabe-
tização, não aprenderam 
nem a ler nem a escrever. 
“Trata-se de uma defasa-
gem muito demorada para 
se recuperar. São desgas-
tes mais profundos que o 
próprio impacto econômi-
co da pandemia. E é essa a 
discussão que a campanha 
quer propor”, destacou.

Em seguida, a reitora 

da UFG, Angelita Lima, foi 
à tribuna para saudar a 
iniciativa de uma sessão 
solene, que mobiliza a so-
ciedade e as pessoas para 
homenagear a educação. 
Segundo ela, trata-se de 
um ato de generosidade 
e de muita importância, 
e que isso só foi possível 
graças à temática da Cam-
panha da Fraternidade.

“É uma ação muito ne-
cessária, ainda mais depois 
de uma pandemia glo-
bal. Precisamos nos unir 
para superarmos os abis-
mos criados em relação 
à educação, sendo um 
deles a evasão escolar 
e, outro, a qualidade do 
ensino. São muitos desa-
fios nesse período e não 
bastará gritarmos contra 
isso, mas precisamos de-
senvolver mecanismos, 
parcerias e alianças para 
que superemos o mo-
mento”, disse Angelita.

A reitora compartilhou, 
ainda, seu medo de que, 
nos dois anos de pandemia 
da covid-19, o prejuízo na 
formação de cidadãos no 
nosso país seja imensurá-
vel. “Temos metodologias 
disponíveis, precisamos 
agora de vontade política 
e ações concretas. E ter-
mos a Igreja Católica como 
aliada nesse tema é uma 
boa notícia”, enfatizou.

Por fim, foi ouvido o ar-
cebispo Dom João Justino, 
que agradeceu a oportu-
nidade de falar na Assem-
bleia Legislativa e registrar 
a contribuição que a Cam-
panha da Fraternidade 
tem para a nação brasilei-
ra. Ele afirmou que a histó-
rica contribuição da Igreja 
Católica na construção de 
uma sociedade justa e fra-
terna ganhou, neste ano, 
a terceira edição da cam-
panha com o tema educa-
ção. Isso, segundo ele, tem 

inspiração no agir de Jesus 
Cristo e O apresenta como 
modelo de todo educador.

“Aquele que fala com 
sabedoria e ensina com 
amor, segundo o Evange-
lho. Por mais óbvia que 
seja a resposta, a Igreja 
realiza essa campanha, 
pois a fraternidade está 
no DNA do cristianismo. 
Jesus viveu e pregou a 
fraternidade, através do 
amor ao próximo, e foi 
quem disse aos seus dis-
cípulos que são todos ir-
mãos” lembrou D. João.

O arcebispo recordou, 
ainda, as primeiras pala-
vras do Papa Francisco, ao 
assumir em 2013, pregan-
do a fraternidade, amor e 
confiança entre as igrejas 
e todo o mundo. “O objeti-
vo geral da campanha des-
te ano é promover um diá-
logo a partir da realidade 
educativa do Brasil, à luz 
da fé cristã, propondo ca-
minhos através do huma-
nismo integral e solidário. 
A Igreja no país compre-
ende que pode contribuir 
significativamente para a 
educação, sobretudo num 
tempo em que o Papa 
convocou a todos para re-
fazerem o pacto educativo 
global”, afirmou Dom João.

Ele lembrou, ainda, que 
quando se pensa em edu-
cação no contexto brasi-
leiro, não se pode ignorar a 
questão da desigualdade 
social, que é estrutural. “É 
raro um setor da vida que 
não tenha as marcas da 
desigualdade. Mas não se 
pode confundir desigual-
dade com diversidade e 
individualidade. É preciso 
de um projeto de educa-
ção com humanismo soli-
dário”, finalizou.

a assembleia Legislativa de 
Goiás promoveu, na noite dessa 
segunda-feira, 28, sessão solene 
em homenagem à Campanha da 
Fraternidade de 2022, cujo tema é 
Fraternidade e educação. o evento foi 
realizado por proposta do deputado 
antônio Gomide (PT)
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Antônio Gomide falou da importância de realizar essa sessão no Legislativo goiano para debater, 
ouvir e se informar melhor sobre o tema da Campanha da Fraternidade deste ano

Reestruturações organizacionais e de carreiras são destaques hoje
A sessão ordinária do Ple-
nário da Assembleia Legis-
lativa do Estado de Goiás 
(Alego) desta terça-feira, 
29, deve contar com 79 
processos legislativos na 
pauta para apreciação dos 
deputados. Com início às 
15 horas, a terceira reunião 
deliberativa da semana 
será realizada pelo siste-
ma híbrido, com parte dos 
parlamentares trabalhan-
do de forma presencial, 
no Palácio Maguito Vilela, 
e outra parte de suas resi-
dências ou escritórios, em 

sistema remoto. 
Para a reunião, a pauta 

traz oito projetos de lei 
de iniciativa parlamentar 
para votação definitiva, 
35 em fase de primeira 
apreciação e 29 parece-
res favoráveis aprovados 
pela Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação 
(CCJ). Podem ser analisa-
dos, também, em fase de-
finitiva, dois projetos do 
Executivo e um da Mesa 
Diretora da Casa.

Há ainda na pauta, em 
apreciação única, uma 

apresentação à Câmara 
dos Deputados, de uma 
Proposta de Emenda 
à Constituição Federal 
(PEC), e três indicações de 
nomes para o Conselho 
Estadual de Educação.

Dentre as matérias já 
constantes da pauta de 
votações, destaque para 
a proposta que altera 
a legislação que criou 
o Programa Simplifica 
Goiás. De autoria da Go-
vernadoria, a proposta 
altera a Lei n° 20.491, de 
junho de 2019, que es-

tabelece a organização 
administrativa do Poder 
Executivo. E também a 
Lei 21.239, de janeiro de 
2022, que alterou a Lei 
20.491 e a Lei 20.846, de 
setembro de 2020, que 
institui a Política Esta-
dual de Atendimento ao 
Cidadão e cria o Progra-
ma Simplifica Goiás. 

Especificamente, o 
projeto de lei, que está 
protocolado na Alego 
sob o nº 1170/22, busca 
modificar a estrutura or-
ganizacional do Gabinete 

Particular do Governador, 
integrante da Governado-
ria, bem como da Secreta-
ria-Geral da Governadoria 
(SGG) e da Secretaria de 
Estado de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi). 
O objetivo é promover 
maior eficiência e eficácia 
aos serviços prestados.

Os deputados tam-
bém podem aprovar em 
definitivo o projeto de 
nº 1300/22, de autoria 
da Mesa Diretora, que 
objetiva o fortalecimen-
to do Poder Legislativo 

por meio da reestru-
turação da carreira da 
Procuradoria-Geral da 
Assembleia Legislativa.

De acordo com a propo-
sição, o objetivo é adequar 
a carreira da Procuradoria-
-Geral da Assembleia Le-
gislativa às carreiras jurí-
dicas correlatas do serviço 
público estadual, tendo, so-
bretudo, como referência a 
reestruturação da carreira 
da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) promovida 
pela Lei Complementar 
nº 123, de 2016.
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saúde

Caiado inicia repasse de R$ 13 milhões para equipar 
primeiro hospital público de Palmeiras de Goiás 

o governador Ronal-
do Caiado repas-
sou à Prefeitura de 

Palmeiras de Goiás, nesta 
segunda-feira (28/03), a 
primeira parcela de um 
montante de R$ 13 mi-
lhões para investimentos 
na área da saúde. O recur-
so vai subsidiar a compra 
de equipamentos e o cus-
teio do Hospital Regio-
nal Natalino Alberto de 
Morais. “Isso é questão 
de salvar vidas, é o meu 
compromisso. Estamos 
levando a expansão da 
saúde a todas regiões de 
Goiás”, disse Caiado. 

Trata-se do primeiro 
hospital público do muni-
cípio. A unidade está em 
fase de construção e deve 
ser inaugurada em abril. 
“Nada mais realizador para 
um governador do que 
amanhã ver esse hospital 
aberto, fazendo dezenas 
de cirurgias eletivas, cen-
tenas de tratamentos de 
casos, com três centros 

cirúrgicos, 64 leitos no 
padrão de excelência que 
foi construído”, ressaltou 
o governador. 

Com o aporte do Gover-
no de Goiás, o prédio passa 
a integrar o programa de 
regionalização da saúde 
do Estado, uma vez que 
atenderá 40 municípios 
da região vizinha. “Isso só 
é realidade porque existe 
um plano de governo pen-
sado para isso, há vontade 
política do governador e 
parceria com municípios”, 
comentou o secretário de 
Estado da Saúde, Ismael 
Alexandrino. “É com esse 
espírito de colaboração 
mútua que o Oeste goiano 
sai do esquecimento para 
entrar nas páginas de des-
taque de Goiás”, reforçou.

O prefeito de Palmei-
ras de Goiás, Vando Vitor, 
definiu a obra como uma 
“arquitetura moderna e de 
primeiro mundo”. A unida-
de tem capacidade para 64 
leitos, dos quais 10 de Uni-

dade de Terapia Intensiva 
(UTI), espaço para três cen-
tros cirúrgicos, sala de par-
to, laboratório de análises 
clínicas, raio-X e ultrasso-
nografia. O município pla-
neja, ainda, estruturar um 
centro cardiológico para 
a região. “Estamos pen-
sando grande ao abraçar 
esse projeto, sem vaida-
des políticas. O governa-
dor teve gesto de médico, 
de gestor e de humanida-
de”, disse o prefeito sobre 
a verba aplicada pelo Es-
tado para colocar o local 

em funcionamento.
O ex-senador Wil-

der Morais, que destinou 
emenda de R$ 16 milhões 
para essa construção, 
agradeceu a homenagem 
ao seu pai, que dá nome 
ao hospital, e destacou a 
importância de parcerias 
para desenvolver projetos 
bem-sucedidos. “Poucos 
parlamentares destinaram 
uma verba tão grande para 
construir um hospital sozi-
nho. Mas a segunda parte 
é igual ou até mais impor-
tante, que é equipar esse 

lugar com tudo que há de 
mais moderno”, afirmou 
sobre o anúncio de Caiado. 

A portaria publicada 
no Diário Oficial prevê o 
repasse total do recurso 
até setembro. Serão seis 
parcelas de R$ 2 milhões 
e uma de R$ 1 milhão. 
Além do repasse, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
atuará no apoio ao muni-
cípio para a habilitação 
dos serviços junto ao Mi-
nistério da Saúde.

Participaram do evento 
em Palmeiras de Goiás os 

deputados federais Dele-
gado Waldir e José Mário 
Schreiner; os deputados 
estaduais Virmondes Cru-
vinel, Charles Bento e 
Francisco Oliveira; e o ex-
-secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
José Vitti. Ainda, o assessor 
especial da Governadoria, 
Lívio Luciano; o bispo de 
São Luís dos Montes Be-
los, Dom Lindomar Rocha; 
a presidente da Câmara 
Municipal, vereadora Thais 
Lopes; prefeitos, vereado-
res e lideranças da região.

Unidade será entregue em abril e 
terá 64 leitos, dos quais 10 de UTI. 
Previsão é atender cerca de 40 
municípios no oeste goiano
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Governador Ronaldo Caiado, durante posse do novo superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael Alves Cornélio

O Hospital Estadual de Ur-
gências Governador Otávio 
Lage de Siqueira (Hugol) 
deu mais um passo signifi-
cativo que o valida como a 
mais importante unidade 
pública de saúde da Região 
Centro-Oeste e uma das 
mais relevantes do País. Na 
manhã desta segunda-feira 
(28), foi inaugurado o Servi-
ço de Ressonância Magnéti-
ca da unidade do Governo 
de Goiás. Na mesma ceri-
mônia, o Hugol recebeu o 
Certificado de Acreditação 
com Excelência nível 3, a 
mais alta certificação de 
qualidade hospitalar atribu-
ída pela Organização Nacio-
nal de Acreditação (ONA). 

A solenidade, realiza-
da no auditório do Hugol, 
contou com presença do 
secretário de Estado da 
Saúde de Goiás, Ismael 
Alexandrino, representan-

do o governador Ronaldo 
Caiado; de representantes 
da Associação de Gestão, 
Inovação e Resultados em 
Saúde (Agir), organização 
social que administra o 
Hugol; e de todos os dire-
tores da unidade, entre os 
quais o diretor-geral, Hélio 
Ponciano Trevenzol. Tra-
balhadores do hospital de 
diferentes áreas prestigia-
ram a cerimônia. 

O aparelho de resso-
nância magnética do Hu-
gol é um dos mais sofisti-
cados do gênero em Goiás, 
capaz de produzir imagens 
de alta resolução com até 
180 canais de diferentes 
órgãos, como cabeça/pes-
coço, mama, joelho, ombro, 
pulso, pé, tornozelo, coluna 
total e coração. Além des-
se equipamento, o serviço 
é dotado de aparelho de 
anestesia e monitor multi-

paramétrico, para exames 
sob sedação, e bomba in-
jetora de contraste para 
exames contrastados.

Ismael Alexandrino 
acentuou que desde o 
início de sua gestão, em 
2019, atuou com a meta de 
o Hugol ser reconhecido 
como unidade de excelên-

cia. Conforme o secretário, 
hoje o hospital tem alta 
resolutividade pelo méto-
do objetivo e técnico, que 
avalia as características de 
resposta da unidade; pela 
qualidade de atendimento 
da unidade e pela avalia-
ção dos trabalhadores.

“Hoje concretizamos 

mais um passo com a 
inauguração  do Serviço 
de Ressonância Magnéti-
ca, qualificando o apoio e 
o diagnóstico”, sublinhou o 
secretário, ao enfatizar que 
a unidade chegou na sua 
maior potencialidade com 
512 leitos instalados. 

Em seu pronunciamen-
to, Trevenzol destacou que 
o Serviço de Ressonância 
Magnética representa uma 
importante conquista para 
que o Hugol continue firme 
no propósito de resolver, de 
forma integral, os proble-
mas de saúde dos pacientes. 
Ele assinalou que, ao incor-
porar meios de diagnósti-
cos, o hospital se torna cada 
vez mais eficiente. 

Referência
O diretor-geral fez um 

breve histórico dos avan-
ços da unidade, dos servi-

ços que presta à popula-
ção e da importância de 
cada uma destas conquis-
tas. “Somos um hospital 
com 512 leitos, referência 
em queimadura no Estado, 
recebendo pacientes de 
todo o Brasil”, pontuou. A 
unidade, conforme disse, 
também é referência em 
trauma pediátrico e em 
urologia de urgência.

O Hugol, prossegue o 
diretor-geral, é o único 
hospital do Estado que 
dispõe de um banco de 
sangue autossuficien-
te, conseguindo coletar 
a quantidade, processar 
e infundir nos pacientes 
internados e fornecer o 
excedente para outras uni-
dades gerenciadas pela 
Agir e, também, para o 
Hemocentro Estadual Co-
ordenador Professor Nion 
Albernaz (Hemogo). 
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Aparelho de ressonância magnética do Hugol é um dos mais sofistica-
dos do gênero em Goiás, capaz de produzir imagens de alta resolução

Hugol inaugura ressonância magnética e recebe 
certificado de qualidade hospitalar ONA 3
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teatro Goiânia

Prefeitura de Goiânia apresenta concerto da 
Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Muni-

cipal de Cultura (Secult), 
apresenta nesta terça-feira 
(29/03), às 20h, mais um 
concerto no Teatro Goiâ-
nia que integra o calen-
dário da retomada cultu-
ral. Desta vez, sobem ao 
palco os integrantes da 
Orquestra Jovem Munici-
pal Joaquim Jayme, sob a 
regência do maestro Isa-
ac Gonçalves, e participa-
ção especial do violonce-
lista Emerson Nazário.

Na primeira parte do 
programa, a Orquestra exe-
cutará obra do compositor 
alemão Max Bruch (1838-
1920) para violoncelo e 
orquestra: Kol Nidrei, uma 
declaração judaica recita-
da nas sinagogas no início 
do serviço noturno de Yom 
Kipur (principal feriado ju-
daico). Na segunda parte, 
executará a Sinfonia nº 
08 (mais conhecida como 
“Sinfonia Inacabada” por 
ter apenas dois movi-
mentos), do compositor 
alemão Franz Schubert 
(1797-1828), uma das 
obras mais significativas 
do repertório orquestral 
do período romântico.

O concerto será reali-

zado em parceria com a 
Secretaria Estadual de Cul-
tura, e terá acesso limitado 
a 600 pessoas, condiciona-
das aos protocolos sanitá-
rios vigentes, bem como 
às orientações do Teatro 
Goiânia quanto ao dis-
tanciamento social e uso 
obrigatório de máscara. O 
teatro abrirá às 19h15 e a 
admissão será por ordem 
de chegada. Não é neces-
sário retirar os ingressos 
antecipadamente.

A apresentação tam-
bém será transmitida ao 
vivo pelo canal da OSGO 
no Youtube: www.youtu-
be.com/orquestrasinfo-
nicadegoiania.

Emerson Nazario
Natural de São Paulo, 

Emerson Nazário é primei-
ro violoncelista da Orques-
tra Filarmônica de Goiás. 
Atuando também como 
docente, é professor subs-
tituto de violoncelo na 
Emac/UFG (Escola de mú-
sica e artes cênicas Univer-
sidade Federal de Goiás), 
professor de violoncelo na 
Escola do Futuro de Goiás 
em Artes Basileu França 
(EFGBF) e monitor de cor-
das na Orquestra Jovem 
Municipal de Goiânia Ma-

estro Joaquim Jayme- OJJ.
Mestre em violoncelo 

pela Universidade de Tel 
Aviv, Buchmann-Mehta 
School of Music, estudou 
na classe do professor Hil-
lel Zori. Realizou concertos 
com renomados regentes 
como Zubin Mehta, Kurt 
Masur, Herbert Blomstedt 
e Yoav Talmi. Apresentou-
-se em importantes salas 
de concerto como Gasteig, 
Alte Oper e Beethovenhal-
le na Alemanha, Tonhalle 
Zurich na Suiça, Musiekge-
bouw na Holanda, e Char-
les Bronfman Auditorium 
em Israel. Foi primeiro vio-
loncelo da Orquestra Sin-
fônica Buchmann-Mehta 
e também integrou, como 
músico convidado, o naipe 
de violoncelos da Orques-
tra Filarmônica de Israel.

Participou também do 
Festival Villa Lobos em 
Caracas, Venezuela, como 
convidado da Orques-
tra Simon Bolivar. Como 
músico de câmara, apre-

senta-se regularmente 
em concertos na cidade 
de Goiânia. Atuou como 
membro do Quarteto Bra-
sileiro de Tel Aviv, onde ga-
nhou prêmios de música 
de câmara e gravou para 
a Rádio Kolhamusica, de 
Jerusalém, também reali-
zando concertos no Brasil, 
Alemanha e Israel. Foi pro-
fessor convidado do 40º e 
41º “Festival Internacional 
de Música Belkiss Spenzie-
ri Carneiro de Mendonça”, 
da Emac/UFG, ministrando 
aulas e realizando con-
certos junto aos professo-
res do festival, e também 
foi professor da primeira 
edição do Festival Inter-
nacional de música em 
casa (Fimuca) e, em 2022, 
ministrou aulas no Civebra 
como professor convidado 
de violoncelista.

Issac Gonçalves
Natural de Guarulhos, 

São Paulo, é graduado em 
Música com Habilitação no 

Instrumento (violino) pela 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG). Em São Paulo, 
estudou violino na EMESP 
com Svetlana Tereshko-
va e Yuri Rakevich, ambos 
músicos da Osesp. Fez par-
te de diversas orquestras 
como a Orquestra Tom Jo-
bim; Orquestra Jovem do 
Estado de São Paulo; Or-
questra Jovem Municipal 
de Guarulhos. Foi músico 
da Orquestra Sinfônica de 
Goiânia e Orquestra Filar-
mônica de Goiás. Dentre 
as orientações de regên-
cia, destaca-se o Prof. Dr. 
Carlos Costa (UFG), Clau-
de Brendel, Cláudio Cruz, 
Mônica Giardini, Catherine 
Larsen-Maguirre, Alpaslan 
Ertüngealp e Neil Thom-
son. Realizou concertos 
com a Orquestra Sinfônica 
de Goiânia, Camerata de 
Los Andes em Santiago, 
Chile; Solistas do Teatro 
Lírico Nacional de Cuba 
em Havana e Orquestra 
Sinfônica da Universida-

de Estadual de Londrina 
(Osuel). Participou de 
cursos no Brasil e no ex-
terior. Recentemente, ga-
nhou o prêmio de Regen-
te Destaque da Academia 
Claude Brendel, na Alian-
ça Francesa de Brasília.

Orquestra Jovem 
Joaquim Jayme

A Orquestra Jovem Mu-
nicipal Joaquim Jayme (OJJ) 
é um dos grupos artísticos 
da Rede de Núcleos Musi-
cais e foi criada em 2017, 
a partir da reorganização 
do antigo projeto Musi-
calidade. Esse grupo é 
composto por 43 jovens 
e adolescentes, que re-
cebem uma bolsa de in-
centivo da Prefeitura de 
Goiânia. Prioriza atuação 
em espaços alternativos 
como praças, escolas e 
igrejas, buscando colabo-
rar com a democratização 
do acesso à música de 
concerto em nossa cidade.

apresentação integra cronograma da 
retomada cultural, e tem início às 20h, 
com entrada gratuita. Noite conta 
com repertório de obras compostas 
pelos alemães max Bruch e Franz 
Schubert, regência do maestro Isaac 
Gonçalves, e participação especial do 
violoncelista emerson Nazário
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Prefeitura de Goiânia apresenta concerto da Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme, no Teatro Goiânia, nesta terça-feira 
(29/03), às 20h, com entrada gratuita e limitada a 600 pessoas: noite conta com repertório de obras compostas pelos alemães 
Max Bruch e Franz Schubert, regência do maestro Isaac Gonçalves, e participação especial do violoncelista Emerson Nazário

benefício

Inscrições para programa Renda Família + 
Mulher, se encerram nesta quinta-feira, 31
A Prefeitura de Goiânia en-
cerra, na próxima quinta-fei-
ra (31/03), as inscrições para 
o programa Renda Família 
+ Mulher. Até agora, mais 
de 30 mil mulheres se ins-
creveram no programa. Ao 
menos 8,5 mil beneficiadas 
já receberam o benefício. A 
terceira etapa vai contem-

plar mais 4 mil mulheres. O 
investimento da prefeitura 
supera R$ 20 milhões.

O programa visa a auxi-
liar mulheres em situação 
de vulnerabilidade social e 
que estão em dificuldade 
por causa da pandemia. A 
Prefeitura de Goiânia vai 
repassar R$ 1,8 mil para 

cada contemplada, ao lon-
go de seis meses, em par-
celas de R$ 300 mensais.

“A transferência de ren-
da é essencial para que 
essas mulheres consigam 
sustentar suas famílias. 
Não estamos fazendo ca-
ridade, mas promovendo 
justiça social e devolven-

do dignidade a mulheres 
em vulnerabilidade”, afir-
ma Rogério Cruz.

As mulheres aprova-
das na primeira ou na 
segunda etapa que ainda 
não retiraram seus car-
tões podem fazê-lo na 
Secretaria Municipal de 
Políticas para as Mulhe-

res, localizada na Rua 74, 
número 423, Setor Cen-
tral, das 9h às 16h. A lista 
de nomes das aprovadas 
está no site da prefeitura.

A Secretária da Mulher, 
Tatiana Lemos, afirma que 
o Renda Família + Mulher 
é o maior programa de 
transferência de renda já 

realizado pelo município. 
“Temos uma gestão que 
tem como um de seus pila-
res o bem-estar das nossas 
mulheres e suas famílias. 
O valor total de investi-
mento será superior a R$ 
21 milhões que tem aju-
dado na sobrevivência de 
milhares de famílias”.
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Bloco PiPoca Do PiRY
ainda no clima de carnaval, no próximo 
dia 9 de abril, acontecerá a 1ª edição do 

“Bloco Pipoca do Piry” em Goiânia. Serão 
10 horas de folia em um evento recheado 

de gastronomia nordestina, com muita 
qualidade e diversão. Para animar ainda 

mais a festa, cantores goianos como: mara 
Cristina, Grace Carvalho, o grupo Zambumba 

Beach e o dj danilo Xidan subirão ao palco 
trazendo um mix singular. o Piry Bar e 

Restaurante é uma casa nordestina que fica 
localizada no Jardim américa, com mais de 40 

anos de muita história e é considerada uma 
das pioneiras por trazer a comida nordestina 

para a capital da música sertaneja.

Nova camPaNha
 o atendimento personalizado, cuidadoso, 

olho no olho, que todo paciente gosta de 
receber é essência da nova campanha de 

marketing do Sistema Hapvida. Com o nome 
“Cuidar é para quem conhece”, o roteiro 

passeia por sensações como acolhimento, 
identificação e proximidade, mostrando 

que a distância física das teleconsultas não 
influencia no calor da atenção dada pelos 

profissionais para os clientes

FEsTival
Louva Piri e orquestra nas Igrejas: Projetos 
trazem atrações musicais para Pirenópolis

o Festival Louva Piri tem início no dia 1º de 
abril e propõe dois dias de programação 

com shows, apresentações teatrais e outras 
atividades. a partir do dia 8 de abril, é a vez 

do projeto orquestra nas Igrejas encantar 
a cidade. a Prefeitura de Pirenópolis, por 
meio da Secretaria de Cultura, promove 

nos dias 1º e 2 de abril o Louva Piri, um 
festival com música, teatro e outras 

atividades com temáticas que abordam a 
religiosidade. a programação é gratuita, 

com início às 18h30, na Beira rio.

PREsERvaTivos
o Hospital estadual e maternidade Nossa 

Senhora de Lourdes (HemNSL), por meio do 
Núcleo Hospitalar epidemiológico (NHe) e 

com o apoio da Coordenação estadual de 
IST/ aIdS, mantém dois dispensadores de 

preservativos na unidade, com objetivo de 
estimular o uso da camisinha e contribuir 

com a prevenção dessas infecções. os 
dispensadores, com preservativos masculinos 

e femininos, ficam em lugares estratégicos 
dentro da unidade, sendo um na recepção 

e outro no corredor das enfermarias, 
permitindo aos acompanhantes, pacientes e 

colaboradores livre acesso aos preventivos.

Comemoração - o empresário e produtor de eventos Thayrone 
magno irá comemorar seu aniversário dia 09 de abril no San 
diego Bar, localizado no marista. aproveitando a ocasião o 
mesmo  lançará um projeto sensacional que irá proporcionar um 
entretenimento muito charmoso para o público. Juntamente 
com a anna Helisa , rodrigo martins, Guilherme Calaça, marcelo 
Soares e em parceria com o diego proprietário do Bar SaN 
diego Lançarão o projeto FUZUÊ, que trás a ideia de dança, 
folia, música é muito mais. No dia 9 em específico eles vão usar 
a temática de carnaval fora de época e deixaram no suspense 
as atrações que já estão confirmadas. em conversa com o 
Thayrone ele disse que a magno entretenimento empresa essa 
comandada por ele e pela anna Helisa está totalmente focada na 
questão de inovar no seguimento e liderar o mercado, onde os 
mesmo comentaram que o ramo de entretenimento é uma das 
ferramentas mais fortes para o networking e quem ganha com 
isso sempre será o público. então se preparem que dia 9 entrará 
para história. Informações: (62)98117-0590

Clínica VON - a 
empresária e cirurgiã-
dentista, renata 
espindola, inaugurou 
sua mais nova clínica, a 
VoN Clinic, no dia 22 de 
março, com localização 
no Setor Bueno. Parte 
da equipe da Von Clinic 
– o implantodontista 
dr maylon Luciano, a 
ortodontista dra erica 
Fabian, a cirurgiã-
dentista renata 
espíndola, e a dra 
Nathalya macena.

Reciclagem - Coca-Cola garante a reciclagem de 
todas as minipets que distribuiu no seu espaço do 
Lollapalooza Brasil   em parceria com o Festival e 
a Braskem, a Coca-Cola destinará corretamente 
as 16 mil mini pets que distribuiu nos três dias de 
evento. Na foto martuu morales.

Bellymamãe-  Presente em vários estados brasileiros 
e responsável por criar e oferecer um novo olhar sobre o 
corpo feminino e maternidade, o método Bellymamãe será 
ministrado em Goiânia no mês de abril, por meio do projeto 
“afeto que afeta”, aprovado pela Lei aldir Blanc. a facilitadora 
é Jessyca rominna, única professora credenciada do estado 
de Goiás no método. Serão 30 vagas iniciais para gestantes 
e mães com crianças de até dois anos de idade. as aulas de 
dança do ventre voltadas ao corpo e a mente serão ofertadas 
gratuitamente às segundas e quartas feiras, às 19 horas, ao 
longo de dez semanas. as inscrições podem ser feitas até o 
dia 31 de março, pelo Whatsapp (62)9.8207-2012.
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Caiado participa de balanço da Codego 
e assina ampliação do Daia, em Anápolis

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, na noite desta 

segunda-feira (28/03), de 
balanço da atual gestão 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Goiás (Codego), em sole-
nidade realizada no Pa-
lácio das Esmeraldas, em 
Goiânia. Desde o início do 
atual governo, a Codego já 
instalou em seus distritos 
industriais 58 empresas, e 
outras 30 estão em fase 
final de assentamento. Fo-
ram detalhadas as melho-
rias na infraestrutura dos 
parques, que receberam 
do Governo de Goiás R$ 67 
milhões para serem inves-
tidos em modernização.

“Tenho certeza que os 
incrédulos estão preo-
cupados hoje com o que 
nós demos conta de fazer 
nestes 3 anos, 2 meses e 

28 dias de governo!”, disse 
Caiado. No evento, foram 
apresentadas as mudanças 
empreendidas para reto-
mar a expansão industrial 
e a geração de emprego e 
renda no Estado de Goiás. 

Um dos destaques da 
noite foi a assinatura do 
decreto de ampliação do 
Distrito Agroindustrial de 
Anápolis (Daia) pelo pre-
feito da cidade, Roberto 
Naves. O projeto estava 
paralisado há mais de 10 
anos e agora sai do papel 
para garantir a abertura 
de dezenas de novas em-
presas e gerar milhares de 
postos de trabalho, agre-
gando mais 1,2 milhão 
de metros quadrados de 
área útil. “Quando se tem 
zelo, o patrimônio público 
volta em benefício para a 
população”, comemorou 
o governador, que estava 

acompanhado da presi-
dente de honra da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e coordenado-
ra do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-da-
ma Gracinha Caiado.

No clima de celebração, 
Roberto Naves, prefeito 
de Anápolis, contou que a 
ampliação do Daia foi as-
sunto da primeira reunião 
com Caiado ao assumir o 
governo. “Há 21 anos as 
pessoas esperavam pela 
ampliação do Daia. Na 
primeira reunião que tive 
com o governador, ele me 
pediu um voto de confian-
ça e disse que resolveria a 
questão”, disse Naves. 

“As pessoas estão ven-
do que a Codego é séria. 
Ao apoiarmos os nossos 
empresários, podemos 
saber que Goiás cresce-
rá a passos largos”, disse 
o presidente da Codego, 
Renato de Castro. “Temos 
aqui o ambiente neces-
sário para nos tornarmos 
aquilo que é a nossa vo-
cação: Sermos o motor 
do Brasil”, encerrou.

Além dos investimentos 
nos atuais, novos distritos 
industriais estão sendo 
implantados pela Codego 
em Anápolis, Aparecida 
de Goiânia, Campo Limpo, 
São Luiz do Norte, Caldas 
Novas, Itapuranga, Rialma, 

Rubiataba e Goianira.
A empresária Daniela 

Castanho, representante 
do grupo Brainfarma, elo-
giou a atuação da Codego, 
que tem prestado apoio e 
mantido constante diálogo 
com as empresas em busca 
de soluções inovadoras e 
com respeito à sustenta-
bilidade. “Esperamos con-
tinuar com o ritmo forte 
de expansão do Daia”, 
disse a empresária.

Para o titular da Secre-
taria de Indústria, Comér-
cio e Serviços (SIC), Joel 
Sant’Anna, os novos inves-
timentos em Goiás só são 
possíveis porque o gover-
nador fez o dever de casa, 

arrumou o estado e pagou 
as dívidas acumuladas na 
gestão anterior. “Os em-
presários estão vindo pela 
segurança jurídica de um 
estado bem administrado 
e pelas pessoas que têm 
os recebido aqui de bra-
ços abertos”, disse.

O evento contou com 
a presença do deputado 
estadual Amilton Filho; do 
presidente das Centrais de 
Abastecimento de Goiás 
(Ceasa), Lineu Olímpio; do 
vice-presidente da Codego, 
Nailton Oliveira e do ex-
-ministro Alexandre Baldy, 
além de prefeitos, autori-
dades e representantes de 
entidades de classe.

Companhia de desenvolvimento 
econômico de Goiás detalha 
instalação de 58 empresas e de 
outras 30 que estão em fase final 
de assentamento, presta conta dos 
investimentos de r$ 67 milhões 
e projeta implantação de novos 
distritos em mais 9 municípios 
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Caiado comemora atratividade do Estado para investimentos e ampliação do Daia na apresentação de balanço da 
Codego: “Quando se tem zelo, o patrimônio público volta em benefício para a população”, disse o governador 

A presidente de honra da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e coor-
denadora do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS), pri-
meira-dama Gracinha Caia-
do, recebeu nesta segunda-
-feira (28/03), no Palácio 
das Esmeraldas, cerca de 
120 empresárias goianas e 
de outros Estados que atu-
am nos mais diferentes se-
tores. O evento organizado 
junto ao titular da Secreta-
ria do Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
Joel Sant’Anna, homena-
geou o protagonismo fe-
minino no setor privado 
durante o mês da mulher e 
discutiu ações empresariais 
e sociais do Estado. 

Durante fala, a primei-

ra-dama destacou a im-
portância do empreende-
dorismo feminino e a força 
da mulher na economia 
do Estado. “Acredito que, 
em qualquer que seja o 
segmento, o empreende-
dorismo feminino repre-
senta desenvolvimento 
econômico, vanguarda, 
coragem e inovação. É 
por isso que acredito que 
mulheres empreende-
doras têm uma visão de 
negócio diferenciada e 
cumprem um papel social 
extremamente relevante”, 
afirmou Gracinha. 

“Tenho a consciência 
de que, quando estamos 
em lugares de poder, so-
mos muito mais cobradas 
do que os homens. Mas, 

ao participar de encontros 
como este, com mulheres 
competentes, engajadas 
e empreendedoras, tenho 
cada vez mais certeza 
de que, apesar das difi-
culdades encontradas, 
podemos estar onde de-
sejarmos”, completou ao 

afirmar que a livre inicia-
tiva sempre esteve entre 
suas principais defesas. 

O governador Ronal-
do Caiado também fez 
questão de comparecer 
ao evento no Palácio das 
Esmeraldas para reforçar 
o agradecimento pelas 

parcerias firmadas com 
o setor privado. Ao citar 
programas de transferên-
cia de renda importantes, 
como o Bolsa Estudo e o 
Mães de Goiás, Caiado afir-
mou às empresárias que a 
gestão trabalha para que 
os goianos deixem a po-
breza, promovendo, assim, 
a emancipação social. 

“Quando você faz trans-
ferência de renda, você 
precisa pensar na eman-
cipação dessa pessoa. E 
qual é a maneira de inter-
romper o ciclo da pobreza? 
Isso para mim é muito cla-
ro e não faço disso frase de 
discurso. Eu já fui professor 
e posso dizer: o que a gen-
te evolui com a Educação 
é algo inimaginável. Não 

se faz tudo sozinho e tudo 
de uma vez, mas estamos 
sempre avançando, levan-
do mais dignidade a quem 
precisa”, comentou. 

O governador ainda 
citou investimentos do 
Governo de Goiás em Edu-
cação, por meio do pro-
grama Bolsa Estudo, que 
concede R$ 100 por mês 
a todos os estudantes do 
Ensino Médio, compra de 
Chromebooks para alunos 
da 3ª série do Ensino Mé-
dio, reforma e compra de 
equipamentos para todas 
as unidades escolares, 
bem como a aquisição de 
uniforme, mochila, tênis e 
material escolar comple-
to para todos os alunos 
da rede estadual.  
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Gracinha Caiado participa de almoço no Palácio das Esmeraldas 

Primeira-dama Gracinha Caiado promove almoço com 
empresárias goianas em celebração ao Mês da Mulher 
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Nota sobre vacinação infantil 
foi deturpada, diz Damares Alves

em audiência pública 
na Comissão de Direi-
tos Humanos (CDH), 

a ministra Damares Alves 
disse que nunca mandou 
o Disque 100 atender li-
gações antivacina. Titular 
do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direi-
tos Humanos, a ministra 
culpou a imprensa pelo 
episódio, afirmando que 
uma nota técnica do mi-
nistério foi deturpada.

O Disque Direitos Hu-
manos - Disque 100, co-
mandado pelo Ministério 
da Mulher, é o número gra-
tuito pelo qual o governo 
federal recebe denúncias 

de violação de direitos hu-
manos.  A ministra afirmou 
que a nota técnica não é 
um ato normativo, mas “ex-
pressão de uma posição”.

— E aqui a gente la-
menta o uso que a im-
prensa fez dessa nota e 
o desgaste desnecessário 
para o Disque 100, um 
instrumento poderoso na 

proteção da infância, con-
duzido por técnicos ex-
traordinários — afirmou.

Segundo ela, a nota foi 
enviada apenas para ou-
tras autoridades públicas, 
como outros ministérios, 
governadores, conselhos 
nacionais, Presidência da 
República e outros. Dama-
res disse que a nota não 

diz que o ministério rece-
berá ligações antivacina.

— Vejam só: a nossa 
nota foi encaminhada para 
essas autoridades, falando 
de direitos e de liberdades 
fundamentais. No final da 
nota, a gente coloca: “E o 
serviço Disque 100 está 
à disposição”. Estávamos 
esperando as autoridades 

retornarem: vai ser neces-
sário usar o Disque 100 
para reforçar a campanha 
de vacina, ou não vai ser 
necessário? Vai ser neces-
sário ouvir reclamação de 
pais? Enquanto a gente 
esperava a resposta das 
autoridades, essa nota 
vaza, e a imprensa fala que 
a gente coloca o canal à 
disposição. E aí, sim, aí foi 
um problema, porque a 
sociedade começa a ligar 
no Disque 100, que não 
estava pronto para rece-
ber, que não tinha fluxo 
— afirmou Damares.

A audiência pública foi 
pedida pelo presidente da 
CDH, senador Humberto 
Costa (PT-PE), para expli-
car a Nota Técnica nº 2, 
de 2022, do Ministério da 
Mulher, “ante sua patente 
inobservância de normas e 
critérios científicos e técni-
cos e dos princípios cons-
titucionais da precaução 

e da prevenção, especial-
mente no combate à pan-
demia da covid-19”.

Humberto Costa afir-
mou que a ministra 
“contribuiu para que 
pais ficassem reticen-
tes com a vacinação”.

Damares também afir-
mou que o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos não é con-
tra vacinas, mas concorda 
com a opinião do Ministro 
da Saúde de que pais não 
seriam obrigados a vacinar 
os filhos contra a covid.

— Nosso ministério tra-
balhou muito no incentivo 
à vacina. (...) em momento 
algum, o ministério traba-
lhou um fluxo para aten-
der os não vacinados. O 
Disque 100 estava e está a 
serviço da população para 
que a população saiba que 
não está sozinha e que nós 
estamos atentos à violação 
de direitos — argumentou.

ministra foi 
convocada por 
Senado a explicar 
nota técnica
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A ministra Damares Alves disse que nunca mandou o Disque 100 atender ligações antivacina

saúde

Negros e mulheres chefes de família são 
maiores vítimas da pandemia

Pesquisa realizada pelo 
Instituto Pólis mostra que 
a população negra e de 
famílias chefiadas por 
mulheres com renda de 
até três salários mínimos 
é maioria nas regiões do 
município de São Paulo 
onde mais ocorreram mor-
tes em decorrência da co-
vid-19. Os mesmos grupos 
foram os mais afetados 

por despejos ou ameaças 
de remoção durante a pan-
demia de covid-19.

O estudo divulgado on-
tem (28) utilizou dados do 
Observatório de Remo-
ções, taxas de mortalida-
de por covid-19 no muni-
cípio de São Paulo entre 
2020 e 2021, e informa-
ções do Censo Demográ-
fico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), de 2010.

A população de pessoas 
negras na capital paulista 
representa 37% do total. 
No entanto, esse grupo é 
47,3% da população dos 
bairros onde mais hou-

ve mortes decorrentes da 
covid-19, concentrados na 
zona Leste. Nas áreas com 
maior número de despejos 
e ameaças de remoção, 
concentradas na região 
Central e Sul da cidade, os 
negros são 51,8%.

“A covid-19 não faz 
qualquer distinção bioló-
gica de raça/cor, no entan-
to a população negra está 
mais exposta às condições 
que contribuem para o 
acesso desigual à saúde, 
piores condições de habi-
tabilidade e maior morta-
lidade. No caso das áreas 
ameaçadas ou removidas, 
a população negra é ma-

joritária porque histori-
camente ocupa regiões 
mais afastadas do centro, 
sob condições urbanas e 
habitacionais mais pre-
cárias e irregulares”, diz o 
texto da pesquisa.

Já as famílias chefiadas 
por mulheres com renda 
de até três salários míni-
mos são 23,4% no mu-
nicípio de São Paulo. No 
entanto, o percentual sobe 
para 27,9% nas áreas com 
mais despejos e ameaças 
de remoções, e para 27,8% 
nas áreas com mais mortes 
decorrentes da covid-19.

“Dar prosseguimento 
em uma ação de despe-

jo, em plena emergência 
sanitária, contribuiu para 
a adição de mais uma 
camada de risco a essas 
famílias. Remoções força-
das, além de serem uma 
ameaça individual para 

a saúde das populações, 
podem potencializar no-
vas cadeias de contágio, 
contribuindo para o agra-
vamento dos indicadores 
da pandemia na cidade”, 
acrescenta a pesquisa.
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Brasil aproveita jogo com a Bolívia 
em La Paz para fazer experiências

Com a vaga garantida 
na Copa do Mundo 
de 2022 (Catar), a se-

leção brasileira enfrenta a 
Bolívia, a partir das 20h30 
(horário de Brasília) desta 
terça-feira (29), com o claro 
objetivo de fazer algumas 
experiências. Mas a parti-
da, que é válida pela 18ª 
rodada das Eliminatórias 
Sul-Americanas, terá um 
adversário a mais, os 3.600 
metros de La Paz, local de 
realização da partida.

As equipes vivem mo-
mentos completamente 
opostos na competição, 
com a equipe comandada 
pelo técnico Tite lideran-
do a classificação com 46 
pontos conquistados (ain-
da faltando o jogo contra 
a Argentina, válido pela 6ª 
rodada, e que foi interrom-
pido após a intervenção de 
técnicos da Anvisa). Já os 
bolivianos, que não têm 
mais chances de irem ao 
Mundial, ocupam a vice-
-lanterna com 15 pontos.

Considerando apenas o 
aspecto esportivo, o Brasil é 
franco favorito a ficar com a 

vitória. Mas a altitude é um 
elemento que pode criar di-
ficuldades para os brasilei-
ros, como afirmou o volante 
Fred em entrevista coleti-
va: “É mais difícil jogar [na 
altitude], você não pode 
gastar energia à toa, tem 
de ser inteligente, trazer 
a experiência para o seu 
lado. Estamos preparados, 
sabemos das dificuldades, 

vamos procurar fazer o 
melhor jogo possível, in-
dependente da altitude”.

Já o técnico Tite prevê 
uma seleção com um ritmo 
de jogo mais cadenciado, 
sem apostar tanto nas jo-
gadas de velocidade, para 
tentar amenizar os efeitos 
da altitude: “Não teremos 
um time tão vertical como 
temos sido nos últimos 

jogos, porque [o contexto] 
não permite, é desumano, 
não há essa condição. Exis-
tem outras estratégias de 
posse de bola. Claro que 
não vamos conseguir co-
locar o mesmo ritmo, essa 
velocidade que emprega-
mos nos jogos em casa ou 
em condições normais”.

Mesmo em um contex-
to tão desafiador, o técni-

co Tite fará mudanças na 
equipe titular. Duas são 
certas, as saídas dos ata-
cantes Neymar e Vinícius 
Júnior, que estão suspen-
sos. Porém, em treino tá-
tico realizado no último 
domingo (27), o coman-
dante da seleção deu mos-
tras de que pode fazer até 
sete mudanças na equipe 
titular. Sairiam os laterais 

Danilo e Guilherme Arana, 
o zagueiro Thiago Silva, os 
meios-campistas Casemiro 
e Fred, e os atacantes Ney-
mar e Vinícius Júnior para 
a entrada dos laterais Da-
niel Alves e Alex Telles, 
do zagueiro Éder Militão, 
dos volantes Fabinho e 
Bruno Guimarães, e dos 
atacantes Philippe Couti-
nho e Richarlison.
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A Rádio Nacional transmite Bolívia e Brasil com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes
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