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Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em 2021, Goiás 
bateu recorde de novas vagas, com mais de 110 mil, o melhor desempenho em 20 anos
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saúde

Governo anuncia fim da emergência 
sanitária por Covid-19 no país

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
anunciou em pro-

nunciamento de rádio e 
TV, na noite deste domin-
go (17), o fim da emer-
gência de saúde pública 
em decorrência da pan-
demia. Segundo o minis-
tro, o anúncio foi possível 
por causa da melhora do 
cenário epidemiológico, 
da ampla cobertura va-
cinal e da capacidade de 
assistência do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Ainda segundo o mi-
nistro, nos próximos dias 
será editado um ato nor-
mativo sobre a decisão. 
Queiroga afirmou que a 
medida não significa o 
fim da covid-19. “Conti-
nuaremos convivendo 
com o vírus. O Ministério 
da Saúde permanece vi-
gilante e preparado para 
adotar todas as ações 
necessárias para garan-
tir a saúde dos brasilei-
ros, em total respeito à 
Constituição Federal.”

Vacinação
No pronunciamento, o 

ministro falou que o país 
realizou a maior campa-
nha de vacinação de sua 
história, com a distribui-
ção de mais de 476 mi-
lhões de doses de vacina. 
Foi ressaltado que mais 
de 73% dos brasileiros já 
completaram o esquema 
vacinal contra a covid-19 
e 71 milhões receberam a 
dose de reforço. 

O ministro também 
destacou os investi-
mentos feitos na área 
nos últimos dois anos. 
“O governo federal, 
por meio do Ministério 
da Saúde, fortaleceu 
o SUS, com a expan-
são da capacidade de 
vigilância, ampliação 
na atenção primária e 
especializada à saúde. 
Foram mais de R$ 100 
bilhões destinados exclu-

sivamente para o comba-
te à pandemia, além dos 
mais de R$ 492 bilhões 
para o financiamento 
regular da saúde desde 
2020”, disse Queiroga.

Emergência 
sanitária 

O Brasil identificou a 
primeira contaminação 
pelo novo coronavírus 
no final de fevereiro de 

2020, enquanto a Europa 
já registrava centenas de 
casos de covid-19. No dia 
3 de fevereiro de 2020 o 
ministério declarou a co-
vid-19 como uma emer-
gência de saúde pública 
de importância nacional.

A declaração de trans-
missão comunitária no 
país veio em março, mês 
em que também foi re-
gistrada a primeira mor-
te pela doença no país. 

Segundo último balanço, 
divulgado pelo Ministério 
da Saúde neste domingo, 
o Brasil registrou, des-
de o início da pandemia, 
30.252.618 casos de co-
vid-19 e 661.960 mortes 
em decorrência da doen-
ça. Há 29.227.051 pesso-
as que se recuperaram da 
doença, o que representa 
96,6% dos infectados. Há 
ainda 363.607 casos em 
acompanhamento.

Ministro da 
Saúde, Marcelo 
Queiroga fez 
pronunciamento 
neste domingo
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O ministro também destacou 
os investimentos feitos na 
área nos últimos dois anos

ecOnOmia

Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários com NIS final 2

A Caixa começa a pagar 
amanhã (18) a parcela de 
abril do Auxílio Brasil. Nes-
ta segunda-feira recebem 
os beneficiários com Nú-
mero de Inscrição Social 
(NIS) com final 2. O valor 
mínimo do benefício é de 
R$ 400. As datas seguirão 
o modelo do Bolsa Família, 
que pagava  nos dez últi-
mos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá 
consultar informações so-
bre datas de pagamento, 
valor do benefício e com-
posição das parcelas em 
dois aplicativos: Auxílio 

Brasil, desenvolvido para 
o programa social, e Cai-
xa Tem, usado para acom-
panhar as contas poupan-
ça digitais do banco.

Atualmente, 17,5 mi-
lhões de famílias são 
atendidas pelo programa. 
No início do ano, 3 mi-
lhões foram incluídas. 

Auxílio Gás
O Auxílio Gás também é 

pago hoje às famílias ins-
critas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚ-
nico), com NIS final 2. O 
benefício segue o calen-
dário regular de paga-
mentos do Auxílio Brasil.

Com duração prevista 
de cinco anos, o programa 
beneficiará 5,5 milhões de 
famílias, até o fim de 2026, 
com o pagamento de 50% 
do preço médio do botijão 
de 13 quilos, conforme va-
lor calculado pela Agên-
cia Nacional do Petróleo 
(ANP). Pago a cada dois 
meses, o Auxílio Gás tem 
orçamento de R$ 1,9 bi-
lhão para este ano.

Só pode fazer parte do 
programa quem está in-
cluído no CadÚnico e te-
nha pelo menos um mem-
bro da família que receba 
o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). A lei que 
criou o programa definiu 
que a mulher responsável 
pela família terá preferên-
cia, assim como vítimas de 
violência doméstica.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem 

três benefícios básicos e 
seis suplementares, que 
podem ser adicionados 
caso o beneficiário con-
siga emprego ou tenha 
filho que se destaque em 
competições esportivas, 
científicas e acadêmicas.

Podem receber o be-
nefício as famílias com 
renda per capita até R$ 
100, consideradas em 
situação de extrema po-
breza, e até R$ 200, em 
condição de pobreza.
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Podem receber o benefício as famílias com renda per capita até R$ 100

Valor mínimo 
para cada família 
é R$ 400
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Goiás já gerou mais de 170 mil 
empregos desde janeiro de 2019

Goiás gerou 170.647 
empregos com Car-
teira de Trabalho 

em três anos e dois me-
ses, de janeiro de 2019 a 
fevereiro de 2022 – perí-
odo que abrange a gestão 
do governador Ronaldo 
Caiado. Os dados são do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) e colocam o Esta-
do em primeiro lugar na 
Região Centro-Oeste.

Segundo o Caged, 
Goiás gerou 21.550 
empregos com Cartei-
ra assinada em 2019. 
Já em 2020, em meio à 
pandemia da Covid-19 e 
diversas restrições nas 
atividades econômicas, 
o saldo caiu para 8.272, 
mas ainda com resulta-
do positivo. Em 2021, se-
gundo ano de pandemia, 
o Estado cravou 110.787 
novas vagas e, em 2022, 
nos meses de janeiro e 

fevereiro, já são 30.038.
Nos anos de 2020, 2021 

e nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2022, a ativi-
dade econômica que mais 
contribuiu para a geração 
de empregos foi a de ser-
viços, com 54.651 novas 
vagas; seguida da indús-
tria, com 31.641; comércio, 
com 30.288; construção ci-
vil, com 18.043; e, por fim, 
agropecuária, com 14.474 
vagas com carteira assi-
nada. “É a retomada em 
Goiás! É emprego, é inves-
timento e a demonstração 
que vale a pena acreditar 
em um governo que tem 
respeito pelo dinheiro pú-
blico”, destaca o governa-
dor Ronaldo Caiado.

O bom desempenho 
na geração de empregos 
coloca Goiás à frente dos 
demais estados da região 
Centro-Oeste. Entre 2019 
e 2022, Mato Grosso ocu-
pou a segunda posição 

no número de vagas, com 
119.457; Mato Grosso 
do Sul, em terceiro, com 
67.161; e o Distrito Fede-
ral, com 67.265, sendo este 
o único na região que teve 
registro negativo em 2020.

Titular da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC), Joel Sant’Anna 
avalia esse resultado e 
diz que, passados os dois 

anos em que a pandemia 
provocou inúmeros pro-
blemas nas economias do 
mundo, o Governo de Goi-
ás deu as respostas para 
minimizar os impactos da 
maior crise sanitária que 
o Estado enfrentou.

“O governador atuou de 
maneira acertada, como 
gestor e como médico. Não 
foram decisões fáceis, mas 

hoje vemos que os resulta-
dos estão aí para mostrar 
que ele estava certo ao 
abrir crédito, via Goiás-
Fomento, para micro e 
pequenos empresários, 
além de facilitar a vida 
de quem tinha emprésti-
mos no FCO no pagamen-
to das suas parcelas ou 
mesmo auxiliar empresá-
rios do setor de transpor-

te escolar”, disse Joel.
O ano de 2021 mar-

ca um saldo recorde na 
geração de empregos 
com Carteira assinada, 
conforme levantamento 
feito pelo Caged. No ano 
passado, Goiás registrou 
saldo de 110.787. Foi o 
maior número desde 2002, 
quando o Estado havia 
apurado 32.300 vagas.

dados são do Cadastro Geral de 
empregados e desempregados 
(Caged). em 2021, Goiás bateu recorde 
de novas vagas, com mais de 110 mil, 
o melhor desempenho em 20 anos
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“É a retomada em Goiás! É emprego, é investimento e a demonstração que vale a pena acreditar em um governo que tem respeito pelo dinheiro público”, ressalta Caiado

aGroneGócio 

Participação da mulher para o desenvolvimento no 
campo foi tema de live na Emater

Em live transmitida no 
canal da Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater) no 
YouTube, a supervisora de 
Desenvolvimento Social 
da Emater, Janete Alves, fa-
lou sobre a importância da 
participação feminina para 
o desenvolvimento rural.

As mulheres produto-
ras, que fazem parte da 
história da extensão rural, 
foram o foco da fala da su-
pervisora, que apresentou 

a realidade da participa-
ção feminina em contexto 
nacional e regional. 

Segundo pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
dos 5,07 milhões de esta-
belecimentos rurais pre-
sentes no País, 4,1 milhões 
são dirigidos por homens, 
enquanto 947 mil são ad-
ministrados por mulheres. 
No Centro-Oeste, 6% das 
propriedades são geren-
ciadas por elas.

De acordo com a super-

visora, a participação das 
mulheres do campo em 
movimentos sociais é uma 
maneira de romper com a 
rígida divisão de papéis, 
com o lugar já predetermi-
nado na família e no traba-
lho, incentivando a popu-
lação feminina a ocupar o 
espaço no campo político. 

“Muitas vezes, nosso 
trabalho é o responsável 
para que a extensão rural 
entre nas propriedades e 
comece a ganhar corpo. 
Para que o desenvolvi-

mento ocorra, é a mulher 
que dá esse pontapé”, res-
saltou Janete.

A supervisora destacou 
ainda que, nas modalidades 
de programas de incentivo 
à agricultura familiar, como 
o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), a presença 
de mulheres cresce a cada 
ano. Em 2019, segundo le-
vantamento da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), a participação fe-
minina chegou a 80% em 
comparação à masculina. 

Ações da Emater
A atuação da Emater no 

empoderamento feminino 
é contínua, como explicou 
Janete. Por meio de ofici-
nas, cursos e campanhas, a 
agência desenvolve proje-
tos de segurança alimentar 
e nutricional, saúde familiar, 
geração de renda, associa-
tivismo e cooperativismo e 

empreendedorismo rural. 
“Dezenas de capacita-

ções têm sido ministradas, 
ligadas principalmente ao 
beneficiamento de pro-
dutos e boas práticas de 
fabricação, uma vez que 
é notório o envolvimen-
to delas na direção de 
agroindústrias”, salientou a 
supervisora.
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Em 2019, segundo levantamento da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), a participação feminina 
chegou a 80% em comparação à masculina

Segundo o IBGe, dos 5,07 milhões de estabelecimentos rurais no País, 4,1 
milhões são dirigidos por homens, enquanto 947 mil são administrados por 
mulheres. No Centro-Oeste, 6% das propriedades são gerenciadas por elas
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Goiânia

Prefeitura inicia segunda, 18, campanha Abril 
Verde, de prevenção a acidentes no trabalho

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

de Administração (Semad), 
realiza, a partir desta se-
gunda-feira (18/04), ativi-
dades da campanha Abril 
Verde, que objetiva cons-
cientizar servidores sobre 
cuidados com a saúde e 
bem-estar no ambiente 
de trabalho. Durante todo 
mês de abril, órgãos mu-
nicipais recebem mate-
riais educativos e ativida-
des presenciais.

A Diretoria de Saúde e 
Segurança do Servidor da 
Semad promoverá cam-
panhas, palestras, cursos 
e oficinas, junto às de-
mais secretarias. Materiais 
abordam segurança do 

trabalho, saúde mental, 
testagem de doenças se-
xualmente transmissíveis, 
combate à obesidade, es-
tresse, tabagismo e alcoo-
lismo, além da busca por 
vida mais saudável.

O secretário de Admi-
nistração, Eduardo Merlin, 
destaca a importância da 
campanha para a qualida-
de de vida dos servidores. 
“É importante termos, den-
tro dos órgãos municipais, 
ambientes seguros, em 
que os servidores tenham 
condições de desen-
volver suas atividades 
livres de acidentes ou 
doenças relacionadas ao 
trabalho. Devemos pen-
sar na saúde e no bem-
-estar deles”, destaca.

Serão divulgados víde-
os, materiais informativos 
e distribuídos laços ver-
des, além da realização de 
uma live nas redes sociais 
para discussões sobre a 
importância do tema. Em 
Goiânia, a campanha virou 
lei, de nº 10135/2018, 

aprovada pela Câmara 
Municipal. Desde então, 
são realizadas atividades 
no mês de abril, onde o 
dia 28 é dedicado mun-
dialmente à memória das 
vítimas de acidentes e 
doenças do trabalho.

De acordo com o dire-

tor de Saúde e Seguran-
ça do Servidor na Semad, 
Sadmar Costa Mendes, a 
maior preocupação é com 
os altos níveis de estresse 
causados pela pandemia, e 
a intensificação das ações 
de prevenção a acidentes. 
“Queremos sensibilizar 

os servidores a identifi-
car problemas para evitar 
acidentes ou situações 
que possam afastá-los 
do trabalho. Temos um 
cronograma de ações que 
será intensificado, e che-
gará a todos os órgãos da 
Prefeitura”, explica.

Órgãos municipais recebem materiais 
educativos, palestras e oficinas até 
final do mês de abril. Atividades 
objetivam conscientizar servidores 
sobre cuidados com saúde e bem-
estar no ambiente de trabalho
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Prefeitura de Goiânia inicia campanha Abril Verde, de prevenção a acidentes no trabalho: 
órgãos municipais recebem materiais educativos, palestras e oficinas até final do mês de abril

educação

Seduc reabre inscrições para o curso em gestão escolar

A Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás (Se-
duc), por meio do Centro 
de Estudos, Pesquisa e 
Formação dos Profissio-
nais da Educação (Cepfor) 
e da Superintendência de 
Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental, divulga 
nesta quarta-feira, 13/4, a 
reabertura das inscrições 
para o curso de formação 

continuada ‘Gestão Es-
colar e o Compromisso 
com a Alfabetização em 
Goiás’. As inscrições 
podem ser feitas até o 
dia 24 de abril e o iní-
cio do curso está pre-
visto para 9 de maio.

Destinado aos gesto-
res de escolas públicas do 
estado e dos municípios 
que tenham turmas dos 

agrupamentos da Educa-
ção Infantil (4 e 5 anos) 
e do Ensino Fundamental 
(1° e 2° anos), o curso é 
ofertado na modalida-
de de Ensino à Distân-
cia (EaD) e carga horá-
ria de 100 horas.

A formação tem como 
objetivo fortalecer o tra-
balho da gestão escolar 
visando o aprimoramen-

to de competências e 
habilidades dos gesto-
res para uma ação mais 
efetiva em relação aos 
resultados de aprendiza-
gem com ênfase nos pro-
cessos de Alfabetização. 
Para se inscrever, o can-
didato deverá preencher 
o formulário de inscri-
ção no link: https://docs.
google .com/forms/d/

Se
du

c

O curso é ofertado na modalidade de Ensino à 
Distância (EaD) e carga horária de 100 horas

Podem fazer o Curso Gestão escolar e o Compromisso com a Alfabetização em Goiás 
gestores de escolas públicas das redes estadual e municipais que tenham turmas dos 
agrupamentos da Educação Infantil (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental (1° e 2° anos). O 
curso é ofertado na modalidade de Ensino à Distância (EaD) e carga horária de 100 horas
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EstrElla Galicia
Doação DE sanGuE
Com o objetivo de estimular o ato 

de doar sangue, a estácio Goiás, 
em parceria com o Hemocentro de 
Goiânia, realiza nesta quarta-feira 

(20), o dia de doação de Sangue. O 
evento acontece presencialmente 

na unidade, que fica no Shopping da 
estação Goiânia, próximo ao Atacadão 

Costa, das 08h às 16h. É necessário 
que seja feito um agendamento pelo 
número (62) 99340-9772. O evento é 

idealizado pela coordenadora do curso 
de Biomedicina da estácio, Adeliane 
Castro da Costa. doar sangue é doar 
vida! Uma única doação pode salvar 

até 4 pessoas.

Gustavo ribEiro 
promovE livE

Fomentar a música brasileira feita em 
Goiás e apresentar um repertório autoral 

conceituado. esta é a proposta do show 
Reflexos e Reflexões, do violonista, 

cantor e compositor Gustavo Ribeiro, 
que será transmitido na segunda-feira 

(18), às 19h30, no canal do YouTube 
do artista (gustavoribeiromusic), com 

classificação livre.
em uma hora de apresentação, o público 

poderá conferir nove composições 
de Ribeiro, entre elas “Outro Futuro”, 
“Samba na Praça”, “Náufrago”, “doce 
Que É Você” e também “Pirenópolis”, 

fruto de uma parceria com Carlos di 
Sá, além das canções “Uma canção por 
Pirenópolis”, de Sinhozinho; “Segura o 

machucado”, de Antônio Barros; e “Meu 
País”, de Ivan Lins.

mclanchE sonic
Os fãs de games clássicos já podem 

comemorar! Neste mês, os personagens 
de Sonic 2 – O Filme chegaram no 

McLanche Feliz para celebrar a estreia 
do filme nos cinemas de todo o Brasil. 

Há mais de 40 anos o McLanche 
Feliz é conhecido por ser um ótimo 

companheiro dos momentos em família 
e por oferecer combinações saborosas e 
equilibradas. Com essa nova campanha, 

deve novamente encantar diferentes 
gerações. São oito brinquedos que ao 
serem colocados sobre uma superfície 

plana e deslizados para trás, tomam 
impulso lembrando a super velocidade 

dos personagens do filme. Todos os 
itens trazem uma folha de adesivos para 

decorar os sapatos dos personagens.

Guns N’ Roses - 
Os fãs de Guns N’ Roses 
já podem se programar. 
está confirmado o 
primeiro show da icônica 
banda de hard rock em 
Goiânia (GO), uma das 
cidades brasileiras a 
receber a tour Guns N’ 
Roses Are F’ N’ Back. 
A apresentação está 
marcada para 11 de 
setembro (domingo), na 
parte interna do estádio 
do Serra dourada.

 

Virada de chave -  Soluções 
sustentáveis, inovadoras e 
tecnológicas em energia estão ainda 
mais acessíveis em Goiás através da 
Yellot. A marca fundada por Pedro 
Bouhid, Jilson Brasil (foto), além de 
Carlos Bouhid, tem por trás uma 
trajetória de seis anos no Centro-
Oeste atuando como dusol. Líder de 
mercado e sentindo a alta demanda por 
sustentabilidade, agora os empresários 
vão além, sinalizando uma nova fase 
da empresa que não apenas mudou 
o nome, mas, para se diferenciar 
das demais, amplia o portfólio com 
inovação e soluções completas.

Aniversário -  Nael Lancelott, influenciador de 
esportes, atleta praticante e professor da modalidade 
Street workout Calistenia Funcional, comemorou 
seu aniversário na última semana, parabéns. 

Dark Coffe – A cantora Jack Rocha se apresentou na última 
semana no dark Coffe no Rio de Janeiro e na 
ocasião foi recepcionada pelo gerente do dark, Berg Leal. 
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cidade de goiás

Caiado participa do encerramento 
das celebrações da Semana Santa

o governador Ronal-
do Caiado assinou 
neste domingo 

(17/04) o termo de com-
promisso para o retorno 
das Cavalhadas na cidade 
de Goiás e a inclusão do 
município no circuito que 
é realizado em todo o 
Estado. Acompanhado da 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, o chefe do Exe-
cutivo ainda recebeu no 
Palácio Conde dos Arcos 
a Folia do Espírito San-
to e participou da mis-
sa de Páscoa na Igreja 
Matriz de Sant’Ana.

“Estamos resgatando 
uma tradição”, afirmou o 
governador ao assinar o 
termo de compromisso. O 
evento está marcado para 
os dias 11 e 12 de outubro. 
“A cidade de Goiás, depois 
de 70 anos, vai assistir o 
retorno das Cavalhadas. 
É uma festa muito boni-

ta. Se Deus quiser, quero 
estar aqui à frente para 
que a gente possa fa-
zer um grande festejo”, 
acrescentou Caiado.

O documento também 
foi referendado pelo ti-
tular da Secretaria de 
Estado de Cultura, César 
Moura. “É mais uma data 
para podermos investir 
no turismo da cidade de 
Goiás, movimentando a 
economia e a cultura do 
município”, ressaltou o 
secretário. O prefeito do 
município, Aderson Gou-
vea, agradeceu o governo 
pelas parcerias. “A cidade 
de Goiás é patrimônio 
mundial, está comple-
tando quase 300 anos 
de história e muita coisa 
boa tem acontecido por 
aqui”, afirmou. “Assim te-
mos de continuar andan-
do com o povo e fazendo 
parcerias”, sublinhou.

A assinatura do ter-
mo foi realizada duran-
te a passagem da Folia 
do Espírito Santo no 
Palácio Conde dos Ar-
cos, outra tradição que 
o governador retomou 
no primeiro ano do seu 
mandato, após décadas 
de interrupção. “A pri-
meira casa visitada é o 
Palácio. Faço questão de 
aqui estar, recepcionar 
todas as pessoas. Depois 
a folia continua, com a co-
roa do Divino, abençoando 

cada residência e assim 
mantendo nossa história 
em Goiás”, disse Caiado.

A Folia do Divino é uma 
tradição realizada na cida-
de de Goiás desde o século 
XIX. É formada de devotos 
que carregam as insígnias 
do Espírito Santo, levan-
do a mensagem do Cristo 
ressuscitado. Durante três 
dias, começando pelo Do-
mingo de Páscoa, os fo-
liões percorrem as casas, 
rezando, abençoando e an-
gariando donativos.

Domingo 
de Páscoa

Antes de receber a folia, 
Ronaldo Caiado participou, 
na Igreja Matriz de Sant’Ana, 
da celebração da missa de 
Páscoa. Na oportunidade, 
ele afirmou que o domingo 
de páscoa é “dia de come-
morar a vida” e que neste 
ano a data tem maior sim-
bolismo porque estamos 
superando a pandemia da 
covid-19. Na celebração, o 
governador anunciou ainda 
que o Estado vai se respon-

sabilizar pela reparação e 
recuperação do teto da Igre-
ja Matriz de Sant’Ana. “Va-
mos torná-la cada vez mais 
bonita e aconchegante para 
todos que vem aqui”, garan-
tiu o chefe do Executivo.

“Agradeço o governador 
por tamanha sensibilidade. 
Aqui temos uma grande 
riqueza cultural e não po-
demos deixar isso morrer. 
Cultura é vida”, afirmou o 
Pároco da Igreja Matriz de 
Sant’Ana, padre Augusto 
Cezar Silva Pereira.

Chefe do executivo estadual anunciou 
recuperação do teto da Igreja Matriz 
de Sant’Ana durante missa de Páscoa, 
recebeu a Folia do espírito Santo 
no Palácio Conde dos Arcos e 
assinou termo para retomada das 
Cavalhadas em 11 e 12 de outubro
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Governador Ronaldo Caiado, acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado, recebe Folia do Espírito Santo no Palácio Conde 
dos Arcos e anuncia retorno das Cavalhadas na cidade de Goiás: evento está marcado para os dias 11 e 12 de outubro deste ano

casa do interior

Governo e OVG acolhem mais de 9 mil pessoas

Com uma estrutura aco-
lhedora e preparada para 
oferecer apoio e conforto 
às pessoas que necessi-
tam de tratamento médi-
co em Goiânia, o Governo 
de Goiás, por meio da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG), rece-
be cidadãos em situação 
de vulnerabilidade social 
de todos os municípios 
goianos. Desde janeiro de 

2019, a Casa do Interior 
de Goiás (Cigo) hospe-
dou, gratuitamente, 9.435 
pessoas, entre pacientes 
e acompanhantes.

A unidade da OVG ser-
ve cinco refeições diá-
rias, que são preparadas 
para garantir segurança 
e saúde nutricional aos 
hóspedes. Além da hos-
pedagem, a Casa do In-
terior oferece transporte 

gratuito para clínicas, 
hospitais e laboratórios, 
aos pacientes e acompa-
nhantes em Goiânia.

O trabalho de aco-
lhimento na área social 
ainda oferta suporte em 
enfermagem, assistên-

cia social, psicologia e 
oficinas artesanais que, 
além da função terapêu-
tica, ensinam um ofício e 
possibilitam a formação 
de novos vínculos de 
amizade para aqueles 
que estão a quilôme-

tros de casa. A unidade 
também disponibiliza 
rede de internet Wi-Fi 
para que os hóspedes 
possam se comunicar 
com os familiares.

A presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado ressalta 
a importância do traba-
lho da Casa do Interior de 
Goiás. “Na hora da doença, 
é fundamental que a pes-
soa seja acompanhada de 
forma acolhedora, o que 
lhe traz mais condições 
de prosseguir e enfrentar 
o tratamento. Essa é uma 
iniciativa do Governo de 
Goiás que salva vidas”.

Luzimaria Bispo Braga, 
56 anos e a mãe Joaquina 
Bispo Braga, de 75 anos, 
moram em Campo Alegre 

de Goiás e, pela quarta 
vez, estão hospedadas na 
Cigo, para que a idosa faça 
tratamento médico. “Aqui 
é tudo limpinho, novinho, 
comida gostosa, tem até 
elevador e um espaço 
gostoso para a gente con-
versar e sala de TV. Somos 
tratadas como pessoas da 
família”, declara Luzimaria.

“Nem na pandemia 
parei a quimioterapia. 
Não moro em Goiânia, 
e o custo de me manter 
aqui durante o tempo de 
tratamento é muito alto. 
Mas, graças ao Gover-
no de Goiás, recebo essa 
grande ajuda na minha 
vida”, afirma Iraci Pereira 
da Silva, 61 anos.  Natural 
de Campos Belos de Goi-
ás, ela está na unidade da 
OVG para tratamento de 
um câncer de mama.
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Luzimaria Bispo Brado está na Casa do Interior acompanhando 
a mãe, Joaquina Bispo Braga, que faz tratamento médico em 
Goiânia: “Aqui é tudo limpinho, novinho, comida gostosa, tem 
até elevador. Somos tratadas como pessoas da família”.

Unidade hospeda, gratuitamente, 
cidadãos em situação de vulnerabilidade 
social que precisam de tratamento médico 
em Goiânia. Além do acolhimento, 
serve cinco refeições diárias, oferece 
transporte gratuito e acompanhamento 
de equipe multiprofissional
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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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A Câmara Municipal 
de Senador Canedo 

está presente nos 
principais canais 

on-line para reforçar 
a transparência da 
Casa e incentivar a 

participação do 
cidadão no dia a dia 

da cidade.

A CÂMARA

Trabalho dos vereadores

Requerimentos e projetos de lei apresentados

Leis e atas

Pautas 

Resumos das sessões

Contribua com o desenvolvimento de Senador 
Canedo.  

PARTICIPE.
OPINE.

senadorcanedo
.go.leg.br

Câmara de
SenadorCanedo

@camara
canedo

@camara
canedo

futebol Lesões em ano de Copa assombram jogadores e torcida
estamos em ano de Copa 

do Mundo. Desta vez, 
porém, o torneio mais 

aguardado do mundo do fu-
tebol vai demorar um pouco 
pra começar. Devido às altas 
temperaturas no meio do 
ano no Catar, país-sede do 
evento em 2022, a Copa terá 
início no final de novembro. 

Mas isso não afasta o medo 
de um dos grandes fantas-
mas que assombram jogado-
res e torcida: as lesões.

Em toda Copa do Mundo 
a história se repete: grandes 
nomes do futebol mundial 
desfalcam suas seleções 
por lesões ocorridas às vés-
peras do torneio. E ninguém 

está a salvo. O espanhol Di 
Stefano, o holandês Mar-
co Van Basten e o francês 
Franck Ribéry são alguns 
dos grandes nomes do fu-
tebol mundial em suas épo-
cas que perderam a chance 
de defender seu país em 
uma Copa por lesões.

O Brasil também sofre 

frequentemente com o pro-
blema. Jogadores como Ro-
mário, Daniel Alves e Careca 
se machucaram às vésperas 
de uma Copa e foram corta-
dos. As lesões mais comuns 
sofridas por jogadores de 
futebol são na coxa, mais 
precisamente no músculo 
posterior. As lesões costu-

mam ocorrer na hora de 
desaceleração da corrida. 
A musculatura anterior da 
coxa também é outra que 
sofre muitas lesões.

“Os anteriores de coxa, 
ou quadríceps, são mais le-
sionados durante o chute 
ou na fase de aceleração 
para a corrida. Também são 

frequentemente lesionados 
em atletas de futebol, mas 
em menor proporção [em 
comparação com os mús-
culos posteriores]”, explica 
Bruno de Melo e Silva, es-
pecialista em fisioterapia 
esportiva e fisioterapeuta 
da seleção dos Emirados 
Árabes Unidos.
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