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Fruto de parceria entre Goiás e DF, obra beneficiará cerca de 1,3 milhão 
de pessoas com a ampliação do abastecimento de água tratada. 
Goiás destinou R$ 220 milhões e o DF repassou a outra metade
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prefeitura de 
goiânia aMplia 
atendiMento 
à população
Desde a última semana, 
prefeitura realiza intervenções 
na infraestrutura de 40 bairros. 
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n O Patriota, partido que 
sobrou para o ex-prefeito 
Gustavo Mendanha, não tem 
nem sequer um site em Goi-
ás. e o do diretório nacional 
só reproduz notícias e mes-
mo assim desatualizadas.

n Um perfil no Instagram 
até que o Patriota goiano 
tem, mas abaixo da críti-
ca. Nem sequer a filiação 
de Mendanha à legenda foi 
postada. O presidente re-
gional Jorcelino Braga tam-
bém não tem redes sociais.

n Lucas do Vale, filho do 
prefeito Rio do Verde Pau-
lo do Vale, tem um trabalho 
amplo, com apoio do pai, claro, 
para se eleger deputado esta-
dual pelo MDB. Ele se filiou ao 
partido, diz, “por ideal”.

n Henrique Meirelles 
apresentou uma série de 
motivos para não se candi-
datar ao Senado por Goiás, 
mas não tocou no principal: 
a saúde debilitada. Quem 
esteve com ele recente-
mente o achou fragilizado.

n Foi suicídio político a fi-
liação de Paulo Trabalho ao 
PL para disputar uma vaga 
na Câmara. O partido já tem 
Magda Mofatto, Gustavo 
Gayer e Prof. Alcides e dificil-
mente elegerá mais do que 
dois representantes.

n Major Araújo já se mexe 
embandeirado com o de-
putado federal Major Vitor 
Hugo: neste início de sema-
na, foi para Anápolis para 
acompanhar o candidato a 
governador do bolsonaris-
mo em eventos.

n estão pacificadas as re-
lações entre o presidente da 
Assembleia Lissauer Vieira 
e o presidente estadual do 
MdB daniel Vilela. Os dois já 
retomaram o diálogo e estão 
conversando com frequência.

n Gustavo Mendanha não 
digeriu o apoio do prefeito de 
Trindade Marden Jr. à reeleição 
do governador Ronaldo Caia-
do. Ele, Mendanha, acreditava 
que Marden estava alinhado 
com a sua candidatura.

n O ex-governador Marconi 
Perillo realmente está conside-
rando a hipótese de se candi-
datar ao Senado, animado com 
as pesquisas quantitativas. 
Mas, quanto as qualitativas, as 
notícias continuam ruins. 

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

Nada deu certo para Gustavo Mendanha. Fora Deus, que segundo ele e a sua mulher 
Mayara, o escolheu para governar Goiás, pouca gente se alinha com o autodeclarado 
“mito” de Aparecida. É fato que há uma parte do eleitorado aparecidense também en-
gajada. Mas lideranças e partidos de peso, ninguém e nenhum. Até os poucos deputa-
dos que o ex-prefeito conseguiu, por algum tempo, foram perdidos para a candidatura 
bolsonarista do Major Vitor Hugo. Resultado: a montanha pariu um rato. Não é à toa 
que os eventos de Mendanha são realizados em Aparecida, às custas do volumoso fun-
cionariado comissionado da prefeitura, que segue servindo às suas ambições pessoais 
mesmo com a posse do subserviente vice Vilmar Mariano. Fora dos limites do municí-
pio, ele, Mendanha, não existe. Ainda mais com a proposta de disputar o governo do 
Estado representando uma fragilizada frente de partidos nanicos – Patriota, DC, PTC e 
PMN. Anotem aí, leitoras e leitores: desses, só o Patriota é confiável para Mendanha. Os 
demais são negociáveis -e olha que há um interessado no pedaço, o Major Vitor Hugo, 
que vai acabar levando um, dois ou os três – e não vai demorar.

BRaGa NÃo É SolUÇÃo, E, SiM, MaiS coMplicaÇÃo paRa a caMpaNHa
Nem com o Patriota, ao qual se filiou depois de ser rejeitado por todos as grandes legendas, Gustavo Mendanha pode contar. Jor-
celino Braga, que carrega o partido em uma pasta debaixo do braço, é, como ele mesmo se define, um “homem de palavra”. Certo. 
Mas é também complicado. Complicadíssimo. Acha-se acima de tudo e de todos, com a autoestima potencializada pelas eleições de 
2020, quando ganhou todas as campanhas para as quais foi contratado: Maguito Vilela, em Goiânia; Roberto Naves, em Anápolis: 
Paulo do Vale, em Rio Verde; Humberto Machado, em Jataí e mais algumas, inclusive a de Marden Jr., em Trindade, o mesmo Mar-
den Jr. que, filiado ao Patriota, não acompanhará a sigla na aliança com Mendanha. Basicamente, nessas campanhas, Braga usou o 
seu modelo pré-fabricado nos programas de TV: pessoas do povo fazem perguntas e levantam problemas, com o candidato 
apresentando respostas providenciais e inteligentes. Não viabilizou a campanha de daniel Vilela a governador, em 2018, em 
que o marqueteiro usou sem sucesso a fórmula, até radicalizada com o candidato emedebista visitando eleitoras e eleitores 
em suas casas, pelo estado afora, para mostrar identidade com o dia a dia das goianas e goianos. Nas duas campanhas de 
Vanderlan Cardoso, em 2010 e 2014, um esquema parecido foi aplicado. Por artificial, também não alavancou o candidato. 

MaRKEtiNG Da KaNal VíDEo SÓ FUNcioNoU QUaNDo apEloU paRa MaRcoNi
Poucos marqueteiros têm em Goiás o currículo de vitórias de Braga, dono da Kanal Vídeo, mas com um detalhe negativo: somente em campanhas 
municipais. Para o governo estadual, ele só venceu uma vez, com Alcides Rodrigues, em 2006. Por uma ironia do destino, ocupando o espaço da 
propaganda televisiva maciçamente com um jingle chiclete que apregoava o refrão: “Alcides e Marconi, Marconi e Alcides”, que conseguiu incorpo-
rar a Cidinho a imensa aprovação popular que Marconi tinha na época. Logo Marconi, cujo apoio seria agora a saída salvadora para dar o tempo de 
TV do PSdB para Mendanha garantir algum espaço para tentar vender o seu peixe, mas foi refugado pela imposição das bizarrices individuais de 
Braga, para quem o ex-governador tucano é um “inimigo” e não um adversário político – e há uma dose enorme de ressentimento nisso aí, dadas 
as derrotas acachapantes que Marconi impôs a um Braga que tentou se imiscuir sem credencial e preparo no palco maior da política estadual. 

SEM o patRiota, SaíDa SERiaM NaNicoS pioRES aiNDa: Dc, ptc oU pMN
Venhamos e convenhamos: Gustavo Mendanha teve que se submeter ao Patriota e às manias de Jorcelino Braga ou então teria que descer ainda 
mais rumo ao fundo do poço e se filiar a um dos três outros nanicos que também – por enquanto – o respaldam, os tais dC, PTC e PMN, o que 
provaria que o que está ruim sempre pode piorar. A candidatura de Mendanha é menor que as vontades do presidente do Patriota, que pouco dá 
bola para a conquista do objetivo final, que é vencer a eleição? Não tem sentido. Ou tem, diante de um Mendanha pequeno, menor ainda que o 
Patriota e todas as suas inacreditáveis miudezas. Sim, porque Braga também rejeitou as filiações dos deputados Paulo Cezar Martins, Major Araújo 
e Cláudio Meirelles, alegando que prejudicariam as possibilidades de eleição dos candidatos à Assembleia supostamente novos do Patriota. Com 
isso, eles foram para o PL e para a base da candidatura do Major Vitor Hugo, deixando Mendanha sem chapa para ajudar na campanha. Mas, ao 
mesmo tempo, Braga aceitou os deputados Humberto Teófilo e Paulo Trabalho, postulantes à Câmara, claro, enxergando o papel de escada que 
esses dois pobres-coitados terão para a reeleição de Alcides Rodrigues.

REDES SociaiS FUNcioNaRaM EM 2018. VÃo REpEtiR a DoSE EM 2022?
O uso das redes sociais foi determinante nas últimas eleições, tal como mostrou a eleição de Jair Bolsonaro, mas a pergunta que se coloca é: e no 
próximo pleito, essa influência vai se repetir? E em que grau? Certamente, as redes sociais seguirão como protagonistas para a campanha eleitoral, 
mas é provável que em uma escala bem menor. Mesmo assim, será a esperança para candidatos com pouco tempo na propaganda pelo rádio e 
TV, a exemplo de Gustavo Mendanha, que caminha para ter segundos apenas, e até o Major Vitor Hugo, que dificilmente passará de um minuto e 
qualquer coisa. Por que é esperada uma participação menor de potências como o Instagram e o Facebook? Simples: a maioria da população está 
saturada e assim vacinada contra as “fakes news” e tende a desconfiar de tudo o que lê nas redes sociais.

Falta DE pÚBlico paRa EVENtoS DE caMpaNHa coStUMa SER Fatal
em duas eleições seguidas para o governo do estado, o senador Vanderlan Cardoso sofreu com a falta de público para os seus “eventos” nos municípios – sendo 
obrigado a postar fotos em que as maiores lideranças ao seu lado seriam metaforicamente tipos como o suplente de vereador Zé da Bomba e o candidato derro-
tado (a vereador) Tião da Ambulância. Não é fácil. Quem sentiu essa dificuldade na pele é o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, com seus “encontros” em 
que a inexpressividade de quem comparece é a tônica – geralmente gente que teve seus interesses contrariados pelo governador Ronaldo Caiado e por isso deseja 
retaliação. É dura a vida de candidato da oposição, ainda mais um inexperiente e que não tem onde fazer campanha, como o aparecidense.

a MoNtaNHa paRiU UM Rato: MENDaNHa coMEtEU
ERRoS EM EXcESSo E ViRoU UM caNDiDato NaNico
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Ronaldo Caiado inaugura Sistema 
Produtor Corumbá de água tratada

o governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, 
nesta quarta-feira 

(06), o Sistema Produtor 
Corumbá. Considerado uma 
das maiores obras de sane-
amento do País, o complexo 
vai beneficiar cerca de 1,3 
milhão de pessoas a partir 
do reforço e da ampliação 
do abastecimento de água 
em Luziânia, Valparaíso de 
Goiás, Cidade Ocidental e 
Novo Gama, além da Re-
gião Sul do Distrito Fede-
ral (DF). “Trazemos aquilo 
que sempre foi o sonho 
dessa região: água tratada. 
É uma obra maiúscula, que 
vem para dar tranquilida-
de”, ressaltou o chefe do 
Executivo estadual.

A implantação do siste-
ma é fruto de um consórcio 
que envolve a Companhia 
de Saneamento de Goiás 
S/A (Saneago) e a Compa-
nhia de Saneamento Am-
biental do Distrito Federal 

(Caesb). Foram investidos 
cerca de R$ 440 milhões 
para construção da Estação 
de Tratamento de Água, Es-
tação Elevatória de Água 
Bruta, 27,7 quilômetros de 
adutora DN1.200mm, 38 
quilômetros de linha de 
transmissão e subestações 
elétricas de 138 kV. O Es-
tado de Goiás destinou R$ 
220 milhões e o DF repas-
sou a outra metade.

“Segurança hídrica é fun-
damental para nós, assim 
como cuidar da recupera-
ção dos nossos mananciais 
e fazer a preservação de 
nascentes de água. Parceria 
para fazermos tratamento 
de água nas cabeceiras e 
regiões fronteiriças do Lago 
Corumbá IV também é im-
portante. Estamos entrando 
em um dos piores períodos 
da crise hídrica. Daí a nossa 
responsabilidade, como go-
vernante, de avançar cada 
vez mais”, analisou Caiado, 

pontuando como foco de 
sua gestão “chegar em cada 
cidadão do Estado de Goiás.”

A capacidade de pro-
dução é de 2,8 mil litros/
segundo de água tratada. 
“Isso vai dar regularidade 
no abastecimento, contro-
le maior de qualidade e 
uma oferta de água muito 
maior que a demanda atu-
al, permitindo às cidades 
crescerem e desenvolve-
rem seus negócios”, expli-
cou o presidente da Sane-
ago, Ricardo Soavinski.

O governador do Distri-
to Federal, Ibaneis Rocha, 
ressaltou que a obra era 
bastante esperada pelas 
populações de Goiás e do 

DF. “Mostra a união dos 
dois estados para melhoria 
de vida da população. É de 
grande importância para 
todos nós e garante água 
para Brasília pelo menos 
até 2060”, frisou ele. “Caia-
do tem feito um belíssimo 
trabalho. Destacadamente, 
é um dos melhores gover-
nadores que já passaram 
por Goiás. Acompanho, 
com os prefeitos da região, 
a satisfação, como melho-
rou a segurança, a saúde. É 
um trabalho que tem que 
ser valorizado pelos mora-
dores”, concluiu o gestor.

Como funciona
O Sistema Produtor tra-

balha da seguinte maneira: 
a água é captada no Lago 
Corumbá IV e passa pela 
Estação Elevatória de 
Água Bruta, em Luziânia; 
segue caminho, por meio 
de adutoras, até a Estação 
de Tratamento de Água, 
localizada em Valparaíso 
de Goiás; e, depois de tra-
tada, é encaminhada por 
meio de redes de distri-
buição aos imóveis.

“A parceria entre os go-
vernos de Goiás, do DF e 
federal é o que importa. 
Independentemente de 
qualquer outra coisa, o im-
portante é gastarmos bem 
o dinheiro do contribuinte. 
Imaginem o benefício para 

a saúde pública e o benefí-
cio ambiental. Isso empol-
ga e emociona”, salientou 
o secretário nacional de 
Saneamento do Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional do governo federal, 
Pedro Maranhão.

“Saneamento é bus-
carmos a água, tratarmos, 
levarmos para os lares, 
recolhermos o esgoto, tra-
tarmos novamente e de-
volvermos nas melhores 
condições ao meio am-
biente. Que tenhamos, por 
um longo período, água de 
qualidade para todos nós, 
que é o bem maior”, com-
pletou o presidente da Ca-
esb, Pedro Cardoso Filho.

Fruto de parceria entre Goiás e 
Distrito Federal, obra beneficiará 
cerca de 1,3 milhão de pessoas com 
a ampliação do abastecimento de 
água tratada. Goiás destinou R$ 220 
milhões e o dF repassou a outra metade
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Governador Ronaldo Caiado faz visita técnica a instalações do Sistema Produtor Corumbá, obra que vai atender 1,3 milhão de pessoas

saúde

Governo de Goiás recomenda segunda dose 
de reforço para pessoas com 60 anos ou mais

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES), reco-
menda às pessoas com 60 
anos ou mais, residentes 
em todo o Estado, toma-
rem a segunda dose de 
reforço (quarta dose) con-
tra a Covid-19. A medida 
orientada pela equipe téc-
nica da SES foi anunciada 
durante reunião do Centro 

de Operações de Emer-
gências (COE) em Saúde 
Pública de Goiás para En-
frentamento ao Coronaví-
rus, realizada na tarde de 
terça-feira (05/04), como 
forma de assegurar maior 
proteção contra a doença 
a esse grupo específico de 
pessoas. 

Durante a reunião, foi 
anunciada a recomenda-

ção de que a aplicação da 
segunda dose de reforço 
da vacina contra a Co-
vid-19 deve ter o intervalo 
mínimo de quatro meses, a 

partir do primeiro reforço 
(terceira dose). Em Goiás, 
a população com 60 anos 
ou mais é composta por 
872.699 pessoas. Confor-

me os dados da SES, até 
o dia 6 de abril, somente 
652.966 tomaram a pri-
meira dose de reforço.  

“A SES-GO tem feito to-
dos os esforços possíveis 
para assegurar a vacinação 
desse grupo de pessoas”, 
afirma a superintendente 
de Vigilância em Saúde, 
Flúvia Amorim. A exemplo 
das demais doses contra a 
Covid-19, a segunda dose 
de reforço está sendo apli-
cada nos postos de saúde 
de todos os municípios 
goianos, localizados em 
pontos estratégicos.

Abastecidos
Na reunião do COE fi-

cou definido ainda que a 

vacina a ser utilizada para 
a segunda dose de reforço 
deverá ser, preferencial-
mente, Comirnaty/Pfizer 
ou, de maneira alternativa, 
os imunizantes da Janssen 
ou AstraZeneca.  As estra-
tégias de vacinação do 
grupo-alvo são de respon-
sabilidade dos municípios, 
conforme a disponibilida-
de de doses enviadas pelo 
Ministério da Saúde.

As vacinas são distribuí-
das aos municípios confor-
me a solicitação quinzenal 
realizada por eles. “No 
momento, não há regis-
tro de nenhum município 
desabastecido”, informa a 
gerente de Imunização da 
SES, Clarice Carvalho.
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Secretaria de Estado de Saúde recomenda às pessoas com 
60 anos ou mais, residentes em todo o Estado, tomarem a 
segunda dose de reforço (quarta dose) contra a Covid-19 

estratégia é anunciada pelo Centro de 
Operações de emergências em Saúde 
Pública de Goiás para o enfrentamento 
ao Coronavírus como forma de assegurar 
maior proteção contra a Covid-19 
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Segundo o Ministério da Saúde,  cerca 
de dez milhões de brasileiros, com ida-
de acima de 60 anos, possuem catarata. 

Além disso, a doença é a maior causa de ce-
gueira no Brasil. Muitos  pacientes ignoraram 
as consultas de rotina e por isso,  pode haver 
um aumento de registros.

Levando em conta que temos 1 milhão e 
250 mil novos casos todos os anos, podemos 
projetar que cerca de 300 mil pessoas estão 
engrossando a fila anualmente. E um outro 
dado preocupa. Pesquisa recente do  Ibope 
revela que 34% dos brasileiros( um terço da 
população) nunca foram ao oftalmologista.

Os primeiros sinais da doença são: troca 
frequente de óculos, dificuldade de dirigir à 
noite, enxergar halos ao redor da luz, visão 
embaçada e perda da visão de contraste. O   
diagnóstico é feito durante uma consulta de 
rotina e o momento certo de operar é quando 

a visão começa a dificultar a realização das 
atividades no dia a dia.

A catarata é uma doença silenciosa e atin-
ge não só idosos, mas pessoas de todas as fai-
xas etárias. A enfermidade pode aparecer em 
pacientes com diabetes , colesterol alto, mu-
lheres em menopausa precoce, e ainda, pode 
ser traumática, ou seja, estar relacionada a al-
gum ferimento no olho.

Doenças maternas como a hipertensão ar-
terial podem levar o bebê a desenvolver o pro-
blema nos olhos. Por isso, recomendamos aos 
pais que é preciso  checar se o recém-nascido 
passou pelo teste do olhinho na maternidade, 
logo  após o nascimento. Vale destacar, que 
tirar fotos de bebês com flash pode flagrar a 
doença, caso  não apareça um reflexo verme-
lho nos olhinhos da criança.

* Humberto Borges é Oftalmologista 

Humberto Borges 
OftalmologistaAtenção, a catarata cega

região Leste

Na 2ª edição da Caravana do Bem, Prefeitura 
de Goiânia amplia atendimento à população

a Caravana do Bem, 
da Prefeitura de 
Goiânia, chega à 

Região Leste da capital 
e leva, ao 4º Mutirão Go-
verno de Goiás, 57 servi-
ços à população. Evento 
será no sábado (09/04), 
das 08h às 16h, e no do-
mingo (10/04), das 08h às 
12h, no Jardim Abaporu. 
Abertura terá presença 
do prefeito Rogério Cruz. 
No primeiro dia de even-
to, a prefeitura entrega 
escrituras, e mais de mil 
cestas básicas a morado-
res da região.

Nos dias que ante-
cedem o evento, pastas 
municipais executam 
serviços de manutenção 
em vias e espaços públi-
cos, revitalizações e re-
formas, e assistência nos 
40 bairros contemplados 
pela ação. A caravana 
mobiliza órgãos como a 

Companhia de Urbaniza-
ção de Goiânia (Comurg), 
secretarias municipais de 
Infraestrutura (Seinfra) 
e de Mobilidade (SMM), 
e Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma).

Rogério Cruz destaca 
que Goiânia só tem a ga-
nhar na continuidade da 
parceria firmada com o 
governo no mutirão “que 
traduz o compromisso da 
prefeitura e do Governo 
de Goiás, ao proporcionar 
serviços básicos cada vez 
mais perto da população”. 
A Caravana do Bem “cer-
tamente vai repetir e até 
ultrapassar o sucesso da 
edição anterior, mesmo 
porque atingirá ainda 
mais bairros, com mais 
serviços. E gestão pública 
é isso, cuidar das pessoas 
e otimizar acesso aos ser-
viços básicos”, afirma.

A Secretaria Municipal 

de Administração (Semad) 
monta estandes do Atende 
Fácil, e presta serviços de 
cadastro de empresas e 
MEI; negociações de IPTU 
e ISS; cálculo do ITBI; ca-
dastros para habitação e 
pessoa física; serviços de 
Processo Eletrônico Digital 
(PED); cadastro de Feiran-
te Livre e Especial, Ambu-
lante, Food Truck e Per-
missionário de Mercado; 
Alvará Fácil; emissão de 
DUAMs; protocolos de 
Processos de Poda e Ex-
tirpação e Vistoria de Ar-
borização (Amma) e de-
mais secretarias; acesso 
à Nota Fiscal Eletrônica 
e avulsa; solicitação de 
escritura; alteração de 
cadastro imobiliário e 
emissão de certidões.

A pasta de Desenvolvi-
mento Humano e Social 
fará cadastramentos no 
CadÚnico, Carteirinha do 

Idoso, além de prestar 
orientação sobre benefí-
cios e programas de as-
sistência social. Também 
vai entregar 1.000 cestas 
básicas a pessoas atendi-
das pelos Núcleos e Cen-
tros de Assistência So-
cial da região, mediante 
agendamento e contato 
por equipes da Sedhs.

A Secretaria Munici-
pal de Mobilidade, além 
de ações para Educação 
no Trânsito, emitirá car-
tões de estacionamento 
especial para idosos. No 
estande da Secretaria de 
Planejamento, a popula-
ção terá acesso aos ser-
viços de cadastro habita-
cional, além de participar 
da pesquisa “Por Onde 
Você Anda”, sobre os há-
bitos de mobilidade.

Pela Secretaria Extra-
ordinária de Regulariza-
ção Fundiária, haverá en-

trega de escrituras para 
residentes na região. No 
Mutirão, agentes da Pa-
trulha Mulher Mais Se-
gura prestam esclareci-
mentos sobre o aplicativo 
Botão do Pânico, e a pró-
pria atuação da equipe no 
cumprimento de medidas 
judiciais e da Lei Maria da 
Penha. A Guarda Civil Me-
tropolitana também leva 
ao Mutirão os projetos 
Pintando o 7 e Anjos da 
Guarda, para atendimen-
to às crianças.

A Secretaria Municipal 
de Saúde aplicará vacinas 
contra a Covid-19 e antir-
rábica, além de oferecer 
testagem ampliada. Pa-
cientes agendados pelas 
unidades abrangidas pelo 
Mutirão serão atendidos 
em exames ginecológi-
cos, mamografia e detec-
ção precoce de câncer 
bucal. Equipes também 

vão distribuir kits de es-
covação e desenvolver 
práticas integrativas e 
complementares de saú-
de.

No estande da Educa-
ção, o público conhecerá 
os projetos de Reconhe-
cimento Facial e Labora-
tório Maker – Robótica; 
receberá mudas distribu-
ídas pelo Horta Escolar; 
terá acesso a vídeos e 
livros na Kombiteca; à 
pinturinha facial para 
crianças; e se informará 
sobre matrículas e lota-
ção de servidores.

Além de distribuir mu-
das de plantas medici-
nais e nativas do cerrado, 
a Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma) 
orientará quanto ao plan-
tio das espécies. Equipes 
também vão tratar da 
renegociação de mul-
tas; consulta para ani-
mais de pequeno porte; 
orientações sobre Licen-
ciamento Ambiental e 
Licença Fácil, poluição 
visual e sonora, poda e 
extirpação de árvores. 
Haverá, ainda, atividades 
de Educação Ambiental.

A população poderá re-
gistrar denúncias relativas 
à fiscalização e depositar 
recicláveis e resíduos no 
Ecoponto Móvel. A Secreta-
ria Municipal dos Esportes 
levará tênis e futebol de 
mesa, futebol digital, além 
da presença dos mascotes 
dos clubes da capital.

evento será no sábado (09/04), das 
08h às 16h, e no domingo (10/04), 
das 08h às 12h, no Jardim Abaporu. 
desde a última semana, prefeitura 
realiza intervenções na infraestrutura 
de 40 bairros. Caravana oferecerá 
serviços nas áreas de saúde, educação, 
meio ambiente, assistência social, 
administração e política para mulheres
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Rogério Cruz, em ações durante edição anterior da Caravana do Bem: mobilização no sábado (09/04) 
e domingo (10/04) vai disponibilizar mais de 50 serviços à população da Região Leste da capital 
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3 anos de cão Veio
O famoso gastropub Cão Véio, do chef e jurado do 
Masterchef Henrique Fogaça se prepara para fazer 
uma super festa de celebração dos seus 03 anos de 
aniversário. Para celebrar todos os bons momentos 

e o sucesso em solo goiano, o Cão Veio preparou 
uma noite especial para convidados, hoje (07), que 

promete grandes surpresas. Como de costume 
na casa, os convidados encontrarão muita música 

boa, comida de qualidade e, de quebra, a Cervejaria 
Biomma aproveitará a noite para lançar em primeira 
mão, o sabor Blond Ale com Goiaba, novidade super 

aguardada pelos cervejeiros. O gastrobar que caiu 
no gosto do goianiense tem menu assinado pelo 

chef Henrique Fogaça, e nele os clientes encontrarão 
um menu especializado em carnes nobres, burgers, 

petiscos, drinks e cervejas especiais.

aniVersário 
O empresário do ramo de entretenimento Renato 

Nehme, mais conhecido como ‘Mex’, receberá amigos 
neste final de semana (8), na Azzure Club, que é um de 

seus empreendimentos na capital. Quem sobe ao palco 
da balada na sexta-feira é a dupla Zé Ricardo e Thiago, 
além do enjoy e Vj André. Já no sábado (9), acontecerá 
na balada a Pré Festa no Pelo 360 com a dupla Neto e 
Henrique, Fabrício e Henrique, Low e VJ André. e para 

agradar os amantes de uma festa sem fim, no domingo 
(10), acontecerá o  After no Pelo 360, com Fred e 

Fabrício,  Mayke e Rodrigo, VJ André + dJ M2K. 

café fest cerrado
Nos dias 08, 09 e 10 de abril, o Shopping Cerrado será 

palco para a segunda edição do Café Fest Cerrado, 
um festival de cafés especiais que reunirá cafeterias, 

baristas, representantes, distribuidores e coffee lovers 
com o objetivo de contribuir para a construção e 

consolidação da cena dos cafés especiais em Goiânia. 
O evento, que é organizado pela estação 14, cafeteria 

localizada no piso térreo do mall, acontecerá na sexta-
feira (08), das 17 às 22 horas; no sábado (09), das 10 

às 20 horas; e no domingo (10), das 11 às 20 horas, no 
Espaço Cerrado em Movimento, que fica no piso térreo, 

em frente à loja do Magazine Luiza.

comida di Buteco
O suspense terminou. O Comida di Buteco divulgou 

nna última terça-feira (05/04) a lista com os 48 
estabelecimentos que concorrem ao título de melhor 

boteco de Goiás. O concurso, que tem início na 
próxima sexta-feira, dia 8 de abril, e se estende até 

8 de maio, terá a participação de botecos de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia. Neste ano, o tema para 

elaboração dos pratos é livre e todos os petiscos, no 
Brasil inteiro, terão preço fixo de R$ 27,00. O foco 
é manter a tradição de ‘transformar vidas através 
da cozinha de raiz – buteco extensão de sua casa’, 
promovendo a valorização da cultura de ‘buteco’, 

além de eleger também, desde 2016, o Melhor 
Boteco do Brasil.

celeBração
A cirurgiã-dentista Kamilla Malaquias comemorou seu aniversário com uma super festa, realizada no último dia 22 no 
LKS Music, em Goiânia. A comemoração, que parou a Capital, contou com shows dos sertanejos Max e Luan, pop rock 

house da Banda duni, funk com Jenninho e pagode com Projeto 1+1. 

A aniversariante Kamilla Malaquias Alexandre Suita e Kamilla Malaquias

Leuriscreia (personagem de Gutierrez Castro) e Kamilla Malaquias Max, Jhon Amplificado, Luan

Marco Júnior, Kamilla Malaquias e Raphael Souza Naisa Xavier, Ana Clara Malaquias e Karolline Malaquias

João Pedro Lobo e Thais Miziara (Banda duni) Triccia Paula Ferreira Araujo de Freitas, 
Kamilla Malaquias, Irvem Patrik de Freitas
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segurança pública

Caiado empossa coronel André Henrique Avelar de 
Sousa como novo comandante da Polícia Militar

o governador Ronal-
do Caiado empos-
sou, na noite des-

ta quarta-feira (06/04), 
o novo comandante da 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PMGO), coronel 
André Henrique Avelar de 
Sousa. O ato solene, reali-
zado na Academia da Po-
lícia Militar, em Goiânia, 
formalizou a mudança no 
alto comando da corpo-
ração, liderada pelo co-
ronel Renato Brum dos 
Santos desde 2019.

“Goiás está cada vez 
mais tranquilo, saben-
do que o nosso coronel 
Brum soube preservar a 
harmonia do nosso Esta-
do”, ressaltou o chefe do 
Executivo. Caiado desta-
cou também os avanços 
obtidos na segurança 

pública, desde o início 
de sua gestão. “Nós des-
montamos as maiores 
estruturas criminosas do 
Estado que estavam aqui 
enraizadas”, frisou. 

O governador disse 
ainda, que atualmente a 
sociedade goiana vive re-
alidade diferente de anos 
atrás. “As pessoas podem 
transitar livremente não 
só na capital, mas em todo 
Estado de Goiás”. E afirmou 
que trabalha para dimi-
nuir ainda mais, os índices 
de criminalidade. “Espero 
que cada vez mais, o povo 
goiano tenha orgulho da 
nossa segurança pública”. 

O recém-empossado 
comandante, coronel An-
dré anunciou que quer 
dar continuidade ao tra-
balho que tem sido de-

senvolvido em Goiás e 
ainda propor melhorias, 
“aperfeiçoar, sempre com 
o foco no combate à cri-
minalidade”, destacou. Até 
então, ele ocupava a po-
sição de subcomandante 
Geral da PMGO.

Com diversos prêmios 
e medalhas de mérito ao 
longo da carreira, o novo 
comandante da PMGO é 
bacharel em Direito pelo 
Centro Universitário de 
Goiás, possui especiali-
zação em Gestão Pública. 
Na área de segurança, é 

especialista em Rondas 
Ostensivas Táticas Me-
tropolitana (Rotam) e 
em Operações de Cho-
que. Também atua como 
instrutor em disciplinas 
operacionais e de tiro em 
cursos de formação da 
PMGO e Força Nacional 
de Segurança Pública. 

A transição ocorreu 
com a indicação do co-
ronel Renato Brum, ex-
-comandante da PMGO, 
para assumir a pasta de 
Segurança Pública no Es-
tado, após a saída de Rod-

ney Miranda. “À frente da 
Polícia Militar passamos 
por vários desafios e vive-
mos grandes conquistas, 
graças a autonomia que 
o governador nos con-
cedeu”, relembrou. Brum 
ressaltou que está pronto 
para a nova missão como 
secretário de segurança 
pública. “Continuarei tra-
balhando de forma har-
mônica e integrada com 
todas as forças de segu-
rança”, completou. 

Durante a solenidade 
de posse, também estive-

ram presentes, o vice-go-
vernador Lincoln Tejota; 
o prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz; o Secretário 
de Estado da Casa Militar, 
Luiz Carlos de Alencar, o 
diretor-geral de Admi-
nistração Penitenciária 
(DGAP), Josimar Pires; o 
deputado federal Delega-
do Waldir e os estaduais 
Amauri Ribeiro, Coronel 
Adailton e Virmondes 
Cruvinel, além de verea-
dores, representantes das 
forças de segurança e de-
mais autoridades. 

Transferência de comando promove 
coronel André ao mais alto posto 
da corporação. ex-comandante, 
coronel Renato Brum dos Santos 
assume a Secretaria de estado da 
Segurança Pública (SSP)
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Governador Ronaldo Caiado durante a posse do novo comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), coronel 
André Henrique Avelar de Sousa: “Espero que cada vez mais, o povo goiano tenha orgulho da nossa segurança pública” 

Mutirão governo de goiás 

Detran-GO disponibiliza 12 serviços gratuitos

O Departamento Estadual 
de Trânsito de Goiás (De-
tran-GO) marca presença 
na 4ª edição do Mutirão 
Governo de Goiás com o 
oferecimento de 12 ser-
viços gratuitos, além da 
promoção de ações edu-
cativas e orientação aos 
usuários sobre o uso do 
aplicativo DetranGO ON. 
O Mutirão será realizado 
no Jardim Abaporu, na 
região Leste de Goiânia, 

no próximo sábado e do-
mingo (9 e 10/4) com ob-
jetivo de superar 120 mil 
atendimentos. 

Por meio da unidade de 
atendimento do Detran-
-GO, os interessados po-
derão ter acesso a serviços 
como impressão de CRLV-
-E, consultas de veículos 
e habilitação. Também 
haverá orientação para a 
realização de alteração de 
endereço, comunicado de 

venda, embargo de licen-
ciamento e intenção de 
venda, por meio do aplica-
tivo DetranGO ON. 

Além dos atendimen-
tos, a equipe de educação 
de trânsito da autarquia 
estará no local com ativi-
dades de conscientização 
para ciclistas, pedestres 
e motoristas. Por meio da 
Escola Pública de Trânsito, 
serão realizadas aborda-
gens sobre temas como 

uso do cinto de segurança 
e transporte de crianças, e 
realizadas dinâmicas com 
o público jovem para aler-
tar sobre o comportamen-
to seguro no trânsito. 

O 4º Mutirão Governo 
de Goiás comporta uma 
extensa programação com 
a participação dos princi-
pais órgãos estaduais, com 
serviços como testes de Co-
vid-19, vagas de emprego, 
registro civil, cadastro para 

recebimento de benefícios 
sociais, entrega de brinque-
dos, emissão de documen-
tos, cadastro no programa 

Tarifa Social Baixa Renda 
da Enel e Expresso Totem, 
plataforma de atendimento 
digital do Vapt Vupt.
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Detran-GO disponibiliza 12 serviços gratuitos durante 4ª edição do Mutirão

Visitantes terão acesso a serviços como impressão de CRLV-e e consultas de 
veículo e habilitação. Por meio do aplicativo detranGO ON, também terão 
orientação para fazer transferência pontuação, intenção e comunicado de venda 

redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral



7quinta-feira, 7 de ABRIL de 2022 brasil

saúde

Coronavírus: mortes sobem para 
660,7 mil e casos para 30,06 milhões

O número de mortos 
em decorrência da 
covid-19 subiu para 

660.723. Nas últimas 24 
horas, foram registrados 
195 novos óbitos. Ontem 
(5), o painel de informa-
ções da pandemia contabi-
lizava 660.528 mortes.

Ainda há 3.088 mortes 
em investigação. Os óbitos 
em investigação ocorrem 
pelo fato de haver casos 
em que o paciente morreu, 
mas a investigação se a 
causa foi a covid-19 ainda 
demanda exames e proce-
dimentos posteriores.

A quantidade de pes-
soas infectadas pelo 
novo coronavírus desde 
o início da pandemia foi 
para 30.067.249. De on-
tem para hoje foram con-
firmados 27.120 novos 
diagnósticos positivos 
da covid-19. Até ontem, 
o sistema de informações 
do Ministério da Saúde 
marcava 30.040.129 ca-
sos acumulados.

O número de casos em 
acompanhamento da co-
vid-19 está em 463.639. 

O termo é dado para de-
signar casos notificados 
nos últimos 14 dias que 
não tiveram alta nem 
evoluíram para morte.

Até hoje, 28.942.887 
pessoas se recuperaram 
da covid-19. O número 
corresponde a 96,3% dos 
infectados desde o início 
da pandemia.

Os dados estão na atu-
alização do Ministério 
da Saúde divulgado nes-

ta quarta-feira (6). Nela, 
são consolidadas as in-
formações enviadas por 
secretarias municipais e 
estaduais de Saúde sobre 
casos e mortes associa-
dos à covid-19.

Os números em geral 
são menores aos domin-
gos, segundas-feiras o 
nos dias seguintes aos 
feriados em razão da re-
dução de equipes para a 
alimentação dos dados. 

Às terças-feiras e dois 
dias depois dos feriados, 
em geral há mais regis-
tros diários pelo acúmulo 
de dados atualizado.

Estados
Segundo o balanço do 

Ministério da Saúde, no 
topo do ranking de es-
tados com mais mortes 
por covid-19 registradas 
até o momento estão São 
Paulo (167.594), Rio de 

Janeiro (72.967), Minas 
Gerais (60.987), Paraná 
(42.950) e Rio Grande do 
Sul (39.124).

Já os estados com me-
nos óbitos resultantes 
da pandemia são Acre 
(1.994), Amapá (2.127), 
Roraima (2.146), Tocan-
tins (4.147) e Sergipe 
(6.327). Entre ontem e 
hoje não foram registradas 
novas mortes no Acre, Ama-
pá, Roraima e Tocantins.

Vacinação
Até hoje, foram apli-

cadas 402,4 milhões de 
doses de vacinas contra 
a covid-19, sendo 173,1 
milhões com a primeira 
dose, 151,6 milhões com 
a segunda dose e 4,8 mi-
lhões com a dose única. A 
dose de reforço foi apli-
cada em 69,5 milhões de 
pessoas e 2,9 milhões re-
ceberam a dose adicional.

Até hoje, 
28.942.887 
pessoas se 
recuperaram da 
covid-19
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Ainda há 3.088 mortes em investigação

ecOnOmia

Governo Federal anuncia fim da tarifa extra 
para consumidores de energia
O presidente Jair Bolsona-
ro anunciou nesta quarta-
-feira (6) o fim da bandeira 
de escassez hídrica, em 
vigor desde setembro do 
ano passado, e que ge-
rava uma taxa extra na 
conta de energia elétrica 
de R$ 14,20 a cada 100 
quilowatts-hora (kWh) 
consumidos. Com o fim da 
bandeira, não haverá mais 
cobrança de taxa extra 
na conta de luz. A medida 
entra em vigor a partir do 
dia 16 de abril, informou o 

presidente.
“Bandeira verde para 

todos os consumidores de 
energia a partir de 16/04. 
A conta de luz terá redução 
de cerca de 20%”, postou 
Bolsonaro nas redes so-
ciais. Em seguida, o Minis-
tério de Minas e Energia 
(MME) publicou uma nota 
oficial com o mesmo teor 
das postagens do presi-
dente sobre o assunto.

A tarifa extra foi aprova-
da em meio à crise hidro-
lógica que afetou o nível 

dos reservatórios das usi-
nas hidrelétricas do país 
em 2021. As usinas são a 
principal fonte geradora 
de energia elétrica no país. 
De acordo com o governo 
federal, foi a pior seca em 
91 anos.

“Em 2021, o Brasil en-
frentou a pior seca já re-
gistrada na história. Para 
garantir a segurança no 
fornecimento de energia 
elétrica, o país utilizou to-
dos os recursos disponíveis 
e o governo federal teve 

que tomar medidas excep-
cionais. Com o esforço dos 
órgãos do setor, o país con-
seguiu superar esse desa-
fio, os reservatórios estão 
muito mais cheios que no 
ano passado e o risco de 
falta de energia foi total-
mente afastado”, diz a nota 
do MME, também repro-
duzida pelo presidente da 
República.

Segundo a nota, o reser-
vatório da usina de Furnas 
terminou o mês de março 
acima de 80% de seu vo-

lume útil. O governo tam-
bém informou a retomada 
da operação da Hidrovia 
Tietê-Paraná, que ficou in-
terrompida por sete meses.

Já havia uma previsão 
de que a bandeira de es-
cassez hídrica, patamar 
mais alto já adotado pelo 

governo, terminaria no fi-
nal deste mês, mas a me-
dida anunciada pelo MME 
e pelo presidente Jair Bol-
sonaro antecipa a redu-
ção em cerca de 15 dias. 
A perspectiva do governo 
é de que a bandeira verde 
vigore até o final do ano.
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Bandeira verde para todos os consumidores a partir de 16/04

Conta de luz não terá cobrança extra a partir do dia 16 de abril

Ainda há 3.088 mortes em investigaçãoAinda há 3.088 mortes em investigação
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secretaria Municipal dos esportes

Prefeitura assina parceria com comitê brasileiro 
para impulsionar esporte paralímpico, em Goiânia

a Prefeitura de Goiâ-
nia assinou termo 
de parceria com o 

Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB), na última 

terça-feira (05/04), e anun-
ciou que vai oferecer cur-
sos gratuitos aos professo-
res e profissionais dessas 
modalidades. A solenidade 
aconteceu no Centro de 
Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo (SP).

Uma das ações pre-
vistas no termo de coo-
peração assinado pelo 
secretário municipal dos 
Esportes, Álvaro Alexan-

dre, é a distribuição de 
um Manual de Iniciação 
ao Esporte Paralímpico, 
voltado para professores 
que atuam com crianças 
e jovens com deficiência.

O manual explica re-
gras de cada modalidade, 
classificação esportiva, 
histórico, e sugestões de 
atividades lúdicas. São 
informações importantes 
para avançar na inclusão 

da criança com deficiên-
cia nas atividades. Uma 
forma de orientação aos 
professores. As modali-
dades contempladas são: 
atletismo, bocha, futebol 
de cegos, goalball, judô, 
natação, tênis de mesa e 
vôlei sentado.

Oportunidades
“A educação é impor-

tante para nós. Queremos 

criar oportunidades. O CPB 
faz isso em duas frentes: 
capacitamos os professo-
res e garantimos o acesso 
aos alunos de hoje. Essas 
ações do CPB são de ex-
trema importância para as 
pessoas com deficiência 
do presente e do futuro”, 
disse Mizael Conrado, bi-
campeão paralímpico de 
futebol de cinco (Atenas 
2004 e Pequim 2008) e 

presidente do CPB.
Álvaro Alexandre rea-

firmou o compromisso da 
prefeitura de proporcionar 
oportunidades a pessoas 
com deficiência. “O objeti-
vo é reforçar a promoção, 
aumentar o fomento da 
prática, e tornar a atividade 
física e esportiva cada vez 
mais acessível às crianças, 
jovens e adultos com defi-
ciência”, destaca.

Secretário 
municipal dos 
esportes, Álvaro 
Alexandre 
participa de 
evento, em 
São Paulo, e 
afirma que 
acordo assinado 
com Comitê 
Paralímpico 
Brasileiro (CPB) 
viabilizará 
criação de cursos 
gratuitos para 
professores 
e demais 
profissionais 
que atuam na 
modalidade
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Prefeitura assina termo de colaboração da Educação Paralímpica com Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que realizará a qualificação dos professores de Educação Física da rede de ensino municipal
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