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Pesquisadores detectaram, pela primeira vez, o genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus 
da dengue no Brasil. A linhagem, que é a mais disseminada no mundo e está presente na 
Ásia, no Oriente Médio e na África, nunca havia sido encontrada no território brasileiro
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“Temos que cuidar para manter o controle”, afirmou o governador
política  |  3

Caiado abrE CaMPanha dE 
VaCinação Contra aftosa
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Lissauer Vieira recebe homenagem dos 
servidores da Alego pelo seu aniversário

Durante um mo-
mento modesto 
de confraterniza-

ção, realizado no hall de 
entrada do Palácio Ma-

guito Vilela, deputados, 
diretores e servidores da 
Casa de Leis parabeni-
zaram o chefe do Poder 
Legislativo e o cumpri-
mentaram pela gestão 
e por todo trabalho de-
senvolvido à frente do 
Parlamento goiano. 

Representando todos 
os parlamentares da 19ª 
Legislatura, o deputado 
Helio de Sousa enalte-
ceu a condução do pre-

sidente da Alego e res-
saltou a sua capacidade 
de liderança, diálogo e 
articulação. “Você, Lis-
sauer, é unanimidade 
entre todos os deputa-
dos. Hoje, com certeza, 
nós temos muito o que 
comemorar. Você é um 
líder competente, sim-
ples, companheiro e que 
saber unir. Parabéns por 
mais um ano de vida e 
por todo legado constru-

ído à frente do Poder Le-
gislativo de Goiás”, disse. 

Expressando o seu 
sentimento de gratidão, o 
presidente da Alego agra-
deceu o carinho, o reco-
nhecimento e a amizade 
construída junto a todos 
os servidores do Legisla-
tivo goiano durante es-
ses três anos de gestão. 
“Hoje eu posso dizer que 
construímos uma famí-
lia de colegas deputados 

e servidores unidos em 
prol de toda a população 
goiana. Se estamos tendo 
sucesso em nossa gestão 
é porque todos vocês nos 
deram força, estrutura e 
credibilidade para traba-
lhar. Por isso, eu só tenho 
a agradecer pelo apoio, 
confiança e, acima de 
tudo, pela amizade”, des-
tacou Lissauer. 

Participaram da come-
moração os deputados es-

taduais Cairo Salim, Bruno 
Peixoto, Coronel Adailton, 
Major Araújo, Chico KGL, 
Julio Pina, Henrique Cé-
sar, Max Menezes e o ex-
-deputado e conselheiro 
do Tribunal de Contas do 
Município (TCM-GO), Hum-
berto Aidar. Estiveram pre-
sentes, ainda, a esposa do 
presidente Lissauer, Kami-
la Vieira, diretores da Ale-
go e demais servidores do 
Poder Legislativo.

o presidente 
da assembleia 
Legislativa de 
Goiás (alego), 
deputado 
Lissauer Vieira 
(PSd), foi 
homenageado 
na manhã 
da quarta-
feira, 5, pela 
passagem do 
seu aniversário 
natalício, que é 
celebrado 
nesse dia
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Confraternização foi realizada no hall de entrada do Palácio Maguito Vilela, onde deputados, diretores e servidores da Casa de Leis parabenizaram o chefe do Poder Legislativo

apareciDa De goiânia

Deputada Lêda Borges participa de sessão da Câmara
Como de costume, a Câ-
mara de Aparecida abriu 
suas portas para mais 
uma visita ilustre. Dessa 
vez, a sessão ordinária 
desta quinta-feira, 05, 
contou com a presença 
da Deputada Estadual 
pelo PSDB, Lêda Borges.

“Hoje nós temos a grata 
satisfação de recebermos a 
Deputada, que tem uma ex-
tensa folha de serviço pres-
tado em todo nosso Estado 
de Goiás. Para mim é uma 
honra recebê-la aqui. Fi-
quei muito grato quando a 

senhora aceitou nosso con-
vite”, elogiou o Presidente 
André Fortaleza.

Com a palavra, a Depu-
tada agradeceu o convite 
feito pelo Presidente e 
falou do prazer de estar 
na Câmara de Aparecida 
pela primeira vez.

“Fui vereadora e sei da 
importância dessa Casa 
para a efetivação da de-
mocracia. E também sei 
da relação harmoniosa 
que possuem com o Po-
der Executivo, mas nunca 
sem deixar de se posicio-

nar”, pontuou Lêda.
Ela ainda aproveitou 

a oportunidade para ex-
plicar que sua visita não 
é para tratar de apoio, ou 
algum tipo de disputa, e 
sim com o propósito de 
conhecer todos os parla-
mentares aparecidense e 
convidá-los para visitar 
seu gabinete na ALEGO.

“Nosso gabinete está à 
disposição de vocês para 
qualquer assunto, qual-
quer demanda”, convidou 
a Deputada, que ainda 
falou sobre as disputas 

eleitorais deste ano.
“Antes de qualquer 

coisa nós defendemos a 
democracia e a verdade”, 
afirmou a deputada, que fi-
nalizou desejando sucesso 
a todos neste importante 
ano eleitoral, que definirá 
o futuro de Goiás e do País.

O Presidente André For-
taleza encerrou destacan-
do o grande trabalho que 
a Deputada desenvolveu 
como Secretária de Esta-
do da Mulher, Desenvol-
vimento Social, Igualdade 
Racial, Direitos Humanos 

e do Trabalho de Goiás, du-
rante o Governo do Ex-Go-
vernador, Marconi Perillo, o 

qual André ressaltou que 
foi um grande governador 
para a população goiana.
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Deputada Estadual pelo PSDB, Lêda Borges

Parlamentar visitou a Câmara a convite do Presidente andré Fortaleza
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Ronaldo Caiado abre Campanha de 
Vacinação contra Aftosa e Raiva

o governador Ronal-
do Caiado partici-
pou, nesta quinta-

-feira (05), em Ceres, da 
abertura oficial da Cam-
panha de Vacinação contra 
Febre Aftosa e Raiva. Até 
o dia 31 de maio, 11 mi-
lhões de animais devem 
ser imunizados conforme 
estabelecido na Portaria 
nº 192/2022 da Agência 
Goiana de Defesa Agro-
pecuária (Agrodefesa), ga-
rantindo a sanidade dos 
rebanhos. “Peço que os 
produtores rurais se cons-
cientizem sobre a impor-
tância das vacinas. Temos 
que cuidar para manter o 
controle”, salientou Caiado.

Nesta primeira etapa, a 
vacina bivalente contra a 
aftosa, na dosagem de 2 
ml, deve ser aplicada em 
bovinos e bubalinos de 
zero a 24 meses em todo 
território goiano. A próxi-
ma fase, que contemplará 
outras idades, ocorre no 
mês de novembro. Caiado 

espera que a imunização 
do penúltimo mês do ano 
seja a derradeira em Goi-
ás. “Se não fosse a pande-
mia, já estaríamos livres”, 
explicou o chefe do Exe-
cutivo estadual.

A partir do ano que 
vem, a aplicação de doses 
contra a aftosa não será 
mais obrigatória em Goiás, 
Minas Gerais, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, 
Espírito Santo, Tocantins e 
Distrito Federal. Anunciada 
pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), a suspensão 
da campanha faz parte do 
projeto de ampliação de 
zonas livres da doença sem 
vacinação no país. O últi-
mo registrado em Goiás foi 
no ano de 1995. A meta é 
que o Brasil se torne total-
mente livre do vírus sem 
imunização até 2026.

Já a vacinação con-
tra raiva continua sendo 
obrigatória, visto que 121 
municípios goianos estão 

em situação de alto risco 
para a doença. A meta em 
2022 é vacinar cerca de 6 
milhões de animais. A ação 
abrange bovinos, bubali-
nos, equinos, muares, asi-
ninos, caprinos e ovinos de 
zero a 12 meses.

O prazo para declarar 
a vacinação do rebanho 
começou no último dia 
1º de maio e segue até 7 
de junho. Os pecuaristas 
precisam declarar todos 
os animais existentes nas 
propriedades, mesmo os 
não imunizados. O envio 
dessas informações é es-
sencial para garantir o 
controle e a segurança da 
pecuária goiana.

“Goiás estará livre da 
aftosa sem precisar da va-
cinação. Muitos locais não 
buscam a carne de Goiás 
por causa da vacina. Isso 
abrirá novos mercados”, fa-
lou o secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tiago de 
Freitas Mendonça. “Era um 
anseio do governador que, 
em sua gestão, fosse con-
cretizada a livre vacina-
ção. Estamos de parabéns 
por termos um governa-
dor do ramo, que dá todo 
incentivo aos produtores”, 
enfatizou o presidente da 
Agência Goiana de Defe-
sa Agropecuária (Agrode-
fesa), José Essado.

Para o prefeito de Ceres, 
Edmario de Castro Barbo-
sa, “credibilidade” é a pala-
vra que define o governa-
dor. “Político sério, que não 
dá volta. Tem feito obras 
no município sem badala-
ção. Para mim, é uma hon-
ra e motivo de orgulho es-
tar ao seu lado”, direcionou 
ele a Caiado.  “Este estado 
maravilhoso vem crescen-
do cada dia mais com o 
trabalho do senhor, gover-
nador guerreiro, empre-
endedor e corajoso. Deixo 
nosso agradecimento pela 
parceria com o IF Goiano”, 
ressaltou o reitor substi-
tuto da entidade, sede do 
evento, Gilson Dourado.

Visita ao Imec
Ainda em Ceres, o go-

vernador Ronaldo Caiado 
conheceu as instalações 
do Instituto Médico e Ci-
ências de Ceres (Imec), 
hospital privado que atua 
com foco na medicina de 
alta complexidade. A uni-
dade, que passa por uma 
reestruturação, é conve-
niada ao Instituto de As-
sistência dos Servidores 
Públicos de Goiás (Ipas-
go) e também atende es-
pecialidades via Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
São 30 leitos, inclusive 
de UTI, e funcionamento 
24 horas. As obras devem 
ficar prontas em 90 dias.

“Temos que cuidar para manter o 
controle”, afirmou o governador. 
Primeira etapa segue até 31 de 
maio. Já prazo para declaração de 
imunização encerra dia 7 de junho. 
11 milhões de animais devem ser 
imunizados conforme estabelecido 
na Portaria nº 192/2022 da Agência 
Goiana de Defesa Agropecuária
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Aftosa: a partir de 2023, campanha de vacinação deixará de ser obrigatória em Goiás

Quartel do comando geral

Vice-governador empossa novo comandante dos bombeiros

O vice-governador Lincoln 
Tejota empossou nesta 
quinta-feira (5) o novo co-
mandante-geral do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás (CBM-GO), 
coronel Washington Vaz 
Júnior, representando o go-
vernador Ronaldo Caiado 
na solenidade de passagem 
de comando. O coronel Es-
meraldino Lemos deixa o 
posto máximo da corpora-
ção após dois anos e cinco 

meses no cargo.
Lincoln Tejota ressaltou 

a admiração e o respeito 
que tem pela corporação. 
“Eu me preparava para fazer 
parte dessa instituição, mas 
Deus quis que eu servisse 
o nosso Estado de outra 
forma e pudesse ajudar a 
Segurança Pública. Mas isso 
não me impede de reconhe-
cer a importância dessas 
instituições, compostas por 
homens e mulheres dispos-

tos a dar sua vida por uma 
sociedade melhor. É uma 
honra saber que temos hoje 
a melhor segurança pública 
do país e isso é traduzido 
em vidas salvas”, destacou.

O novo comandante tra-
balha na corporação há 22 
anos e é especialista em 
salvamento terrestre e em 
altura e já recebeu diversas 
medalhas como reconhe-
cimento de sua atuação. 
Segundo Vaz, a meta agora 
é atuar para que haja ainda 
mais valorização dos pro-
fissionais, além de estreitar 
laços com os comandos 
regionais e fortalecer o 
projeto Bombeiro Mirim. “O 
sentimento que predomina 

é a certeza de que juntos 
podemos fazer mais pelos 
bombeiros e pela socieda-
de, com base nos preceitos 
éticos. Tenho a convicção de 
que alcançaremos resulta-
dos exitosos”, afirmou.

O coronel Lemos agrade-
ceu a confiança do governo 
estadual. “Foram dois anos 
e cinco meses de entrega, 
dedicação, perdas e vitórias. 
Agradeço a oportunidade 
de poder ter feito parte do 
trabalho que levou mais 
dignidade e amparo aos ci-
dadãos, sob o comando do 
governador Ronaldo Caia-
do. Tudo isso com a união 
dos esforços dos mais de 
2.500 bombeiros militares, 

uma equipe coesa e deter-
minada”, lembrou.

O evento ocorreu no 
Quartel do Comando Geral, 
em Goiânia, onde também 
estavam presentes a dire-
tora da Câmara Municipal 
de Goiânia e esposa do 
vice-governador, Gabriela 
Machado Tejota; o secretá-
rio de Segurança Pública, 
Renato Brum; os deputados 
federais delegado Waldir e 
Francisco Júnior; o deputa-
do estadual coronel Adail-
ton; o conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE), Sebastião Tejota; e os 
vereadores por Goiânia, An-
selmo Pereira e Cabo Sena.

O vice-governador co-

memorou a reestruturação 
da carreira dos bombeiros 
militares, cujo projeto de 
lei já foi assinado pelo go-
vernador Ronaldo Caiado e 
encaminhado à Assembleia 
Legislativa. Para Tejota, os 
dispositivos da legislação 
significam mais valorização 
aos servidores e também 
melhor prestação do servi-
ço à população. “É de extre-
ma importância viabilizar o 
crescimento na carreira, por 
meio das promoções, para 
aqueles que se dedicam de 
forma excepcional. Altera-
ções como essa valorizam 
os servidores, o que signi-
fica reconhecimento pelo 
empenho diário”, comentou.

Lincoln Tejota representou o governador 
Ronaldo Caiado na solenidade. 
Coronel Washington Vaz Júnior assume 
o posto máximo da corporação
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Trindade é destaque em duas categorias do 
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2022

o prefeito de Trinda-
de, Marden Júnior, 
foi destaque em 

duas categorias, nesta 
quinta-feira (05/05), du-
rante a etapa estadual do 
Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor 2022, em 
sua XI edição nacional.

O prefeito de Trinda-
de alcançou o 2º lugar 
com o programa Jovens 
Empreendedores Pri-
meiros Passos (JEPP), 
que foca a educação em-
preendedora nas escolas 
municipais. Esse ano são 
atendidos 6 mil alunos. 

Marden Júnior foi pre-
miado, em 3º lugar, com 
o projeto Sala do Empre-
endedor, que oferece ser-
viços a microempreende-
dores individuais.

Evento aconteceu no 
auditório do Sebrae Goi-

ânia, no Setor Bueno. 
Um total de 29 municí-
pios goianos inscreve-
ram 48 projetos em oito 
categorias.

Marden Júnior afirma 
que o empreendedorismo 
tem o poder de mudar a 
vida das pessoas, por isso 
é tão importante desen-
volver e manter parcerias 
voltadas para esse setor 
que impulsiona a econo-
mia do município.

“É uma alegria muito 
grande esses estes dois 
prêmios do Sebrae. Em 
um ano e quatro meses 
de mandato, nós podemos 
nos alegrar com grandes 
projetos sendo realizados, 
como esses que mudam 
a vida do cidadão Trinda-
dense”, pontua. “Deixo aqui 
nosso agradecimento pelo 
reconhecimento ao nosso 

trabalho”, destaca.
O objetivo do evento é 

promover o desenvolvi-
mento municipal e o re-
conhecimento a gestores 
que executam projetos 
voltados ao desenvolvi-
mento dos pequenos ne-
gócios nos municípios.

O gerente regional 
metropolitano do Sebrae, 
Eder José de Oliveira, 
afirma que a premiação 
é “extremamente impor-
tante porque fomenta 
o empreendedorismo e 
ajuda os prefeitos e suas 

equipes técnicas a pensar 
políticas públicas de de-
senvolvimento territorial”.

Antônio Carlos de Sou-
za Lima, superintenden-
te do Sebrae, afirma que 
Trindade tem participação 
efetiva e sólida parceria 
com a instituição, dando 
um “empurrão” para que o 
empreendedor possa, cada 
vez mais, ter os benefícios 
necessários para o desen-
volvimento dos negócios.

Os troféus, em forma de 
um Ipê Rosa e outro de um 
Ipê Branco, foram escolhi-

dos em referência às árvo-
res que simbolizam força 
em meio às adversidades.

O prefeito destacou que 
as conquistas se deram 
também pelo empenho e 
colaboração das secreta-
rias do Município. “Dei-
xo meu agradecimento 
a todos pelo empenho 
e dedicação em prol de 
nosso povo”, ressalta.

As Pastas são Secre-
taria de Educação, co-
mandada por Sérgio 
Sanches e a Secretaria 
de Indústria, Comércio e 

Serviços, comandada por 
Gustavo Queiróz, que de-
senvolvem em conjunto 
projetos como o Jovens 
Empreendedores Primei-
ros Passos (JEPP). Tam-
bém em parceria com o 
Sebrae, em dois anos, o 
programa já beneficiou 
10.600 alunos da rede 
municipal de educação 
de Trindade.

Gustavo Queiróz es-
teve presente durante a 
entrega dos prêmios. Ele 
disse estar muito feliz, 
pois a premiação valoriza 
o empreendedorismo e o 
trabalho que está sendo 
desenvolvido com os em-
presários em Trindade.

O secretário falou, tam-
bém, sobre o trabalho na 
secretaria de Indústria, 
Comércio e Serviços, que 
além do JEEP, realiza os 
atendimentos da Sala do 
Empreendedor que, em 
2021, registrou 18 mil 
MEI (Microempreende-
dor Individual) abertos e, 
neste ano, já alcançou o 
número de 7.600.

“Agradeço ao prefeito 
por toda a oportunidade, 
toda a estrutura que ele 
nos proporciona para 
o desenvolvimento de 
nosso município”, disse 
Gustavo Queiróz.

Prefeito de Trindade alcança 
2º lugar com programa Jovens 
empreendedores Primeiros Passos 
(JePP), e 3º lugar com Sala do 
empreendedor. Um total de 29 
municípios goianos inscreveram 
48 projetos em oito categorias
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No evento realizado no auditório do Sebrae Goiânia, Setor Bueno, Marden Júnior ressalta 
iniciativa que “tem o poder de mudar a vida das pessoas, por isso é tão importante desenvolver 
e manter parcerias voltadas para esse setor que impulsiona a economia do município”

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Retomada, anun-
ciou, esta semana, inves-
timentos da ordem de R$ 
60 milhões para ações de 
estímulo ao mercado de 
confecções, em Trindade.

O anúncio foi feito na 
terça-feira (03/05) duran-
te o lançamento do Amarê 
Fashion-Semana da Moda 
Goiana que vai acontecer 
entre no período de 31 de 
agosto a 03 de setembro 
deste ano, no Centro Cul-
tural Oscar Niemeyer. No 
evento com presença do 
governador Ronaldo Caia-
do, no Salão Dona Gercina 
Borges, Palácio das Esme-
raldas, em Goiânia, o pre-
feito Marden Júnior foi re-
presentado pelo secretário 
de Indústria, Comércio e 
Serviços, Gustavo Queiroz.

“Trindade é referên-

cia neste segmento com 
mais de 270 empresas de 
confecções e facções. Em 
breve, abriremos a Casa da 
Costura Municipal, uma es-
cola de capacitação profis-
sional para preparar mão 
de obra qualificada. A hora 
da retomada chegou”, afir-
mou o secretário Gustavo 
Queiróz durante o evento.  

Em Trindade, Marden 
Júnior destacou a impor-
tância dos recursos anun-
ciados para o mercado de 
confecções do município. 
Segundo ele, a parceria 
com o Governo de Goiás 
vai impulsionar ainda mais 
o setor, desde qualificação 
de mão de obra, estímulo 
para novos negócios, forta-
lecimento do cooperativis-
mo, geração de oportuni-
dades, empregos e renda.

Trindade hoje possui 
mais de 270 confecções 

e facções com a geração 
aproximada de 8 mil em-
pregos. O secretário esta-
dual da Retomada, César 
Moura, destacou que o 
município “é extrema-

mente importante para 
desenvolver a cadeia da 
moda no Estado, por meio 
de um Arranjo Produtivo 
Local (APL)”.

“A parceria forte com a 

prefeitura vai gerar muito 
emprego e renda. O in-
vestimento permitirá for-
mar cooperativas, novas 
empresas, e tornar Trinda-
de uma referência ainda 

maior, além do que já é, no 
setor de confecções”, disse 
o secretário César Moura.

O evento
A Semana da Moda 

Goiana é organizada pelo 
Sebrae/GO, Fecomércio 
(Senac e Sesc) e prefei-
turas municipais, com o 
apoio do Governo do Es-
tado. O público estimado 
é de 12.450 pessoas que 
poderão acompanhar des-
files, rodadas de negócios, 
exposições, arte, gastrono-
mia e entretenimento.

Estão previstas cerca 
de 40 horas de atividades 
durante o evento. Na pre-
paração, oito encontros 
presenciais em Goiânia e 
municípios do interior são 
realizados, além de 10 vir-
tuais. Os eventos são vol-
tados para confeccionistas 
e profissionais do setor.
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Anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Retomada, César Moura, durante lançamento 
do Amarê Fashion-Semana da Moda Goiana, que vai acontecer entre no período de 31 de 
agosto a 03 de setembro deste ano, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Lançamento 
contou com presença do governador Ronaldo Caiado, no Palácio das Esmeraldas

Município terá R$ 60 milhões para ações de estímulo 
ao mercado de confecções, anuncia Ronaldo Caiado



5sexta-feira, 6 de maio de 2022 social

ação especial
Pensando em criar um momento especial para celebrar 

a importância das mães, o Kanpai Blue, localizado no 
Garden do Flamboyant Shopping criou uma ação, 

onde as 100 primeiras mamães que comemorarem 
o domingo (08) lá, além serem presenteadas com 
um drink moscow Pink, ganham, na apresentação 

do post (com #diadasmaeskanpai), uma linda 
Kokedama. @kanpaiblue

Dire straits legacy
os britânicos do “dire Straits Legacy” retornarão a 

Goiânia na noite de sexta, dia 27 de maio, no CeL da 
oaB, com o show que celebrará os 45 anos de uma 
das maiores bandas de todos os tempos. o evento 

único e emocional, que revive a inesquecível e mágica 
atmosfera do grupo formado na década de 1970 reunirá 

membros da sua formação original. No setlist, os 
clássicos como: “money for Nothing”, “So Far away”, 
“Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” 

e muitas outras canções memoráveis interpretadas ao 
vivo por alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), 

mel Collins (sax), marco Caviglia (voz e guitarra), 
Primiano dibiase (teclados), Jack Sonni (guitarra), 

John Giblin (baixo) e Cristiano micalizzi (bateria).  os 
ingressos de 1º lote já estão disponíveis no site 

shopingressos.com.br e nas lojas da Óticas diniz, 
variando entre R$ 90 (área premium) a R$ 300 

(camarote open bar), nas opções de meia entrada 
(com a doação de 1kg de alimento). a organização 

é da Boom Produções. mais informações em @ 
dire_straits_legacy.

Uma Noite iNesqUecível
Para quem deseja conferir o show “Uma Noite 

inesquecível”, que será protagonizado por Padre Fábio 
de melo e elba Ramalho, o Flamboyant Shopping conta 

com um estande para vendas de ingressos. o espaço, 
localizado no Piso 3, em frente a Riachuelo, ficará 

disponível aos clientes até o dia 21 de maio, data em 
que ocorre o show no Goiânia arena. estão disponíveis 
ingressos com valores a partir de R$ 50 (meia solidária/

meia entrada), que podem ser adquiridas mediante a 
doação de um quilo de alimento não perecível. além 

dos ingressos individuais, há também a opção de mesas 
para quatro pessoas.

orgUlho e Desgosto
a dupla Leandro e Romário, aposta em mais um 
single, a música “orgulho e desgosto”. Lançada 

no último dia 31 de março, a canção que tem uma 
pegada do modão sofrido, já conta com mais de 1 

milhão visualizações no YouTube. a música também 
está disponível em todas as plataformas digitais. e 

não para por aí, além de  “orgulho e desgosto”, a 
dupla já tem marcada a gravação do próximo dVd, 
trata-se do projeto “Tô Garrado”, com oito grandes 
músicas inéditas como aposta e releituras clássicas 
do sertanejo universitário. o dVd será gravado no 

dia 31 de maio, em Goiânia.

Porto Seguro cada vez mais perto 
- Um seleto grupo de 50 agentes de 
viagens participa no próximo dia 10 de um 
treinamento em Goiânia. o evento promovido 
pela Secretaria municipal de Turismo da 
Porto Seguro, juntamente com a Porto azul 
Receptivo, faz parte das comemorações 
dos 12 anos da azul Viagens no país. Serão 
20 hoteleiros vindos diretamente da Bahia 
para trocar experiências com agentes de 
viagens de Goiânia e região. No cardápio 
estão os “voos extras” que a azul colocou 
para Porto Seguro no mês de julho. o 
encontro acontece no iz Restaurante com 
cardápio assinado pelo chef ian Baiocchi. os 
franqueados da azul Viagens em Goiânia, 
Paula Carvalho, Cristiane Pacheco e marcílio 
Velasco, recebem os convidados.

RUMO MILÃO 
E NEW YORK - 
a família de empresários da 
multipedras arlen França, 
Jairo França, eron miranda 
e Priscila França realizaram, 
no último dia 28, um 
evento para homenagear 
os profissionais que foram 
contemplados pelo Núcleo 
Casa com as viagens para 
milão e New York. o evento 
contou com a presença ViP 
de Carol Nakamura, que 
também é uma cliente da 
multipedras.

Festival Obalalá - Hoje (6), o Palácio da música, no 
Centro Cultural oscar Niemeyer, será palco da primeira 
edição do Festival obalalá. a programação conta com 
apresentação da cantora marina Sena, dona do hit pop 
“Por Supuesto”, e sets com as dJs Gabi matos (Go), odara 
Kadiegi (dF), Tata ogan (RJ) e o dj Bruno Caveira (Go), um 
dos produtores do evento. 

The Clinic - os sócios da The Clinic,  o biomédico  
dieick de Sá e o psicólogo Stênio marques,  estão 
comemorando dois anos de Clínica neste mês de maio.  
Com duas unidades em Goiânia, uma no Setor marista e 
outra no Shopping Passeio das Águas.
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Divulgação

Wherb Fernando Tomaz

Marcos Medeiros 
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pra ter onde morar

Programa Aluguel Social inscreve em 
Catalão, Nova América e Caldazinha

o Governo de Goi-
ás, por meio da 
Agência Goiana de 

Habitação (Agehab), abre 
inscrições do programa 
Pra Ter Onde Morar – Alu-
guel Social para mais três 
municípios: Catalão, Nova 
América e Caldazinha, 
totalizando mais 540 be-
nefícios à disposição da 
população. Com a inclusão, 
o Estado passa a atender 
com a iniciativa 48 muni-
cípios até o momento. Para 
Catalão serão inicialmente 
disponibilizados 340 be-
nefícios, 100 para Nova 

América e outros 100 para 
Caldazinha. As inscrições 
devem ser feitas pelo site 
www.agehab.go.gov.br, 
onde também está dispo-
nível o edital com os crité-
rios para se candidatar.

É importante que os in-
teressados leiam o edital 
com atenção para avaliar 
os critérios que são indis-
pensáveis para o progra-
ma, como estar com o Ca-
dÚnico atualizado, morar 
há pelo menos 3 anos na 
cidade e não possuir imó-
vel próprio. São requisitos 
específicos (basta compro-

var um deles): superendivi-
damento, moradia impro-
visada, nome negativado 
no SPC/Serasa, vítima de 
violência doméstica. Idoso, 
deficiente, família só com 
pai ou mãe, ter pleiteado 
imóvel de programa habi-
tacional no Estado de Goi-
ás e não ter sido contempla-
do (tem de estar no sistema 
da Agehab), cadastrado em 
programas sociais de Goi-
ás e bolsista do Probem ou 

estudante da UEG também 
são considerados condi-
ções específicas.

Após avaliação da docu-
mentação que comprova a 
elegibilidade dos inscritos, 
a Agehab publica as convo-
cações para que os benefi-
ciários possam pegar seus 
cartões e assinarem os 
contratos. “Tentamos facili-
tar ao máximo para que a 
população de baixa renda 
tenha acesso ao programa 

e suas etapas, sem perder 
de vista a lisura do proces-
so. O governador Ronaldo 
Caiado já disse que esse é 
o ano da retomada. O ano 
da virada. Vamos fazer isso 
melhorando todas as áreas 
para a população, da gera-
ção de empregos ao apoio 
para honrar com o alu-
guel”, destaca o presidente 
da Agehab, Pedro Sales.

Com objetivo inicial de 
contemplar ao menos 30 

mil lares goianos, o pro-
grama garante alcance 
imediato da segurança ha-
bitacional às famílias em 
situação de superendivi-
damento familiar e que 
ainda não têm moradia 
própria. Os recursos são 
provenientes do Fundo 
de Proteção Social do 
Estado de Goiás (Prote-
ge). São disponibilizados 
R$ 350 mensais pelo pe-
ríodo de 18 meses.  

editais dos três municípios estão 
disponíveis no site da agência Goiana 
de Habitação (agehab), assim como 
a ficha de inscrição. Interessados 
em se candidatar ao programa 
precisam verificar se atendem aos 
requisitos legais. Para Catalão serão 
inicialmente disponibilizados 340 
benefícios, 100 para Nova américa 
e outros 100 para Caldazinha
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Com a inclusão, o Estado passa a atender com a iniciativa 48 municípios até o momento

cultura

Goiás vai investir R$ 427 mil na Romaria de Trindade

O Governo de Goiás vai 
investir R$ 427 mil na 
Festa do Divino Pai Eter-
no, em Trindade, que será 
de 24 de junho e 3 de ju-
lho deste ano. O montan-
te é proveniente do Pro-
grama Goyazes, iniciativa 
gerenciada pela Secult 
e que concede incentivo 
mediante abatimento do 
Imposto de Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) de empresas.

A Romaria de Trinda-

de é um dos rituais mais 
significativos da Festa do 
Divino Pai Eterno. Pela 
Rodovia dos Romeiros 
(GO-060), milhares de fi-
éis percorrem o trajeto 
entre os municípios de 
Goiânia e Trindade, che-
gando até o Santuário 
Basílica (aproximada-
mente 18 km), como for-
ma de pagar promessas, 
pedir graças e agradecer 
bênçãos alcançadas. A 
programação atrai devo-

tos de várias cidades e 
diferentes Estados e deve 
reunir 5 milhões de pes-
soas nos dez dias de du-
ração do evento.

Trindade é hoje um 
dos maiores pontos tu-
rísticos religiosos do País 
e uma das cidades bra-
sileiras que mais atraem 
peregrinos. A Romaria de 
Trindade é considerada o 
maior evento religioso do 
Centro-Oeste, segun-

do do Brasil e a maior 
celebração dedicada ao 
Divino Pai Eterno, cuja 
devoção alcança mais 
de 180 anos.

Investimentos
Desde o início da ges-

tão do governador Ronal-
do Caiado, a Secult tem 
intensificado o apoio e 
promoção às festas tra-
dicionais e populares 
goianas. Por meio do 

Circuito das Cavalhadas, 
por exemplo, o governo 
estadual investirá R$ 1,8 
milhão na realização des-
ta manifestação cultural 
em 12 cidades goianas. 
Para 2023, mais três 
cidades serão contem-
pladas com recursos do 
Circuito, que passa a ser 
formado por 15 cidades.

O Edital dos Pontos 
de Cultura, que destinou 
R$ 1,9 milhão para 18 
instituições sem fins lu-
crativos, vai possibilitar 
que associações culturais 
contratem professores, 
oficineiros, comunicado-
res comunitários, artistas 
e demais agentes cultu-
rais para mediarem for-
mação junto a escolas e 
unidades educacionais. 
A Escola de Música Pho-
enix, de Pirenópolis, foi 
uma das contempladas e 
retornará com as ativida-
des de formação musical, 

paralisadas desde 2019.
A Festa em Louvor a 

Nossa Senhora do Rosá-
rio de Catalão, cujo ponto 
máximo são as Congadas, 
também será contem-
plada com R$ 280 mil 
de recursos estaduais. O 
Governo de Goiás apoiou 
ainda a realização do Fo-
garéu, na cidade de Goiás, 
com o aporte de R$ 260 
mil por meio do Progra-
ma Estadual de Incentivo 
à Cultura – Goyazes. Du-
rante a atual gestão, já 
foram investidos mais de 
R$ 9 milhões na área da 
Cultura no município. 

Outro instrumento de 
democratização da cultu-
ra goiana para o interior 
do Estado foi a Lei Aldir 
Blanc. Por meio de editais 
simplificados e acessí-
veis, a Secult distribuiu 
mais de R$ 50 milhões 
em recursos para os mu-
nicípios de Goiás.
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A Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, será de 24 de junho e 3 de julho

Montante é proveniente do Programa 
Estadual de Incentivo à Cultura - 
Goyazes, da Secretaria de estado de 
Cultura (Secult). Festa religiosa deve 
atrair 5 milhões de pessoas durante 
dez dias de programação. A Romaria 
de Trindade é um dos rituais mais 
significativos da Festa do Divino Pai Eterno
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Cepa da dengue mais disseminada 
no mundo é encontrada no Brasil

Pesquisadores detec-
taram, pela primeira 
vez, o genótipo cos-

mopolita do sorotipo 2 do 
vírus da dengue no Brasil. 
A linhagem, que é a mais 
disseminada no mundo 
e está presente na Ásia, 
no Oriente Médio e na 
África, nunca havia sido 
encontrada no território 
brasileiro. O genótipo 
foi identificado em Apa-
recida de Goiânia (GO).

A informação foi divul-
gada ontem (5) no portal 
da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). A detecção 
do genótipo da dengue 
foi liderada pelo Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) em parceria com 
o Laboratório Central de 
Saúde Pública de Goiás 
(Lacen-GO) e ocorreu em 
fevereiro a partir de uma 
amostra de um caso de 
dengue do final de no-
vembro do ano passado.

De acordo com a Fio-
cruz, para os pesquisa-
dores, a chegada dessa 
cepa ao Brasil preocupa, 
porque existe a possi-
bilidade de ela se dis-

seminar de forma mais 
eficiente do que a li-
nhagem asiático-ame-
ricana, também conhe-
cida como genótipo 3 
do sorotipo 2, que atu-
almente circula no país.

A linhagem, no entanto, 
de acordo com a equipe, 
não é a responsável pelo 
surto de dengue em Goi-
ás e tudo indica que ela 
foi identificada rapida-
mente, o que pode ajudar 
no controle dessa cepa.

Origem
O achado representa 

o segundo registro ofi-
cial desse genótipo nas 
Américas, após um surto 
no Peru, em 2019. As aná-
lises feitas no Brasil mos-
tram que a linhagem en-
contrada é semelhante a 
dois microrganismos iso-
lados durante o surto re-
gistrado na província de 
Madre de Dios, no Peru. 
Porém, ainda não é possí-
vel dizer que o genótipo 

cosmopolita foi introdu-
zido no Brasil a partir do 
país vizinho. A suspeita é 
que tenha chegado a par-
tir da Ásia, por meio de 
viagens intercontinentais.

Segundo a Fiocruz, as 
secretarias municipal e 
estadual de Saúde e o Mi-
nistério da Saúde foram 
comunicados. Os pesqui-
sadores publicaram um 
artigo na plataforma de 
pré-print medRxiv.

Os pesquisadores ressal-

tam que entre as principais 
ações para conter a disse-
minação da dengue está a 
eliminação de depósitos de 
água parada, que podem se 
tornar criadouros do mos-
quito Aedes aegypti, trans-
missor da doença.

Além das ações de 
combate à dengue, os 
pesquisadores enfatizam 
a importância de intensi-
ficar a vigilância genômi-
ca do agravo para mapear 
a possível circulação da 

linhagem cosmopolita e 
compreender melhor as 
rotas de introdução do 
vírus no país.

Vigilância
A identificação do ge-

nótipo cosmopolita do ví-
rus da dengue foi realiza-
da a partir de um projeto 
de vigilância genômica de 
arbovírus em tempo real, 
liderado pelo Laborató-
rio de Flavivírus do IOC/
Fiocruz. Na iniciativa, os 
pesquisadores se deslo-
cam para os Laboratórios 
Centrais de Saúde Pública 
dos estados (Lacens) e 
realizam a decodificação 
de genomas com equi-
pamentos portáteis para 
sequenciamento genéti-
co. Desde 2020, o traba-
lho contempla também 
a vigilância genômica 
do Sars-CoV-2, causador 
da covid-19, recebendo o 
nome de VigECoV-2.

 O projeto tem cola-
boração do Ministério 
da Saúde – por meio das 
coordenações Gerais das 
Arboviroses (CGArb) e de 
Laboratórios de Saúde 
Pública (CGLab) –, da Or-
ganização Pan-Americana 
da Saúde (Opas), do Centro 
para Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC, na sigla 
em inglês) e dos Institutos 
Nacionais de Saúde (NIH, 
na sigla em inglês), ambos 
dos Estados Unidos.

Genótipo foi 
identificado em 
Aparecida de 
Goiânia, em Goiás
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Os pesquisadores ressaltam que entre as principais ações para conter a disseminação da dengue está a eliminação de depósitos de água parada

tecnologia

WhatsApp anuncia atualização 
com restrições para o Brasil

A rede social de troca de 
mensagens instantâneas 
WhatsApp, que pertence 
à Meta (antiga Facebook), 
publicou ontem (5) em seu 
blog oficial que algumas 
mudanças anunciadas no 
mês passado já estão dis-
poníveis na versão atuali-
zada do aplicativo. Entre as 
novidades, a possibilidade 
de enviar arquivos de até 2 

gigabytes (GB) protegidos 
por criptografia de ponta a 
ponta. Anteriormente, ape-
nas arquivos de até 100 
megabytes (MB) podiam 
ser enviados ou recebidos 
com a ferramenta.

Outro recurso da nova 
atualização é a possibili-
dade de reagir a mensa-
gens enviadas por outros 
usuários usando seis tipos 
diferentes de emojis. 

“Conforme anunciamos, 
estamos desenvolvendo 
novos recursos para que 
organizações, empresas 
e outras pequenas comu-
nidades se comuniquem 
com segurança e realizem 

tarefas usando o WhatsA-
pp. Os comentários que 
recebemos até agora têm 
sido muito positivos, e mal 
podemos esperar para dis-
ponibilizar mais recursos 
para vocês”, disse a empre-
sa em comunicado.

O WhatsApp também 
informou que a ampliação 
de grupos para até 512 
usuários e a função “comu-
nidades” não serão dispo-
nibilizadas no momento no 
mercado brasileiro. De acor-
do com a empresa, a justifi-
cativa é a “estratégia de lon-
go prazo para o Brasil”, que 
não está entre os mercados 
prioritários para a novidade.
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Entre as novidades, a possibilidade de enviar arquivos de até 2 gigabytes (GB) protegidos por criptografia

Segundo 
comunicado, ação faz 
parte de estratégia 
de longo prazo
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Rafael Nadal evita derrota quase certa 
e avança às quartas do Aberto de Madri
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o tenista Rafael Na-
dal salvou quatro 
match points do 

belga David Goffin e ven-
ceu por 6-3, 5-7 e 7-6 (9) 
uma partida emocionante, 
que garantiu sua passa-
gem para as quartas-de-
-final do Aberto de Madri.

Assim como seu ama-
do Real Madrid esteve à 
beira da eliminação e se 

classificou para a final 
da Liga dos Campeões 
com gols salvadores nos 
acréscimos do segundo 
tempo e na prorrogação 
na quarta-feira (4), o atleta 
espanhol de 35 anos en-
controu uma energia extra 
guardada para vencer um 
longo tie break e garantir 
a vitória de número 1.050 
de sua carreira.

Erros atípicos e faltas 
duplas do terceiro cabeça-
-de-chave permitiram que 
Goffin quebrasse o saque 
de Nadal e abrisse 3-2 no 
início do jogo, mas o espa-
nhol rapidamente devolveu 
a quebra em dose dupla e 
sacou para definir o set, de-
finindo-o com um cruzado 
venenoso de forehand.

O jogo de Nadal ficou 

ainda mais confiante no se-
gundo set, utilizando cada 
canto da quadra para bater 
Goffin, que não teve respos-
ta, a não ser olhar para os 
céus em desespero. Mas o 
experiente belga encontrou 
seu ritmo eventualmente, 
passou a jogar com au-
toridade, e se recuperou 
de um placar contrário de 
3-5, quebrando duas vezes 

o saque do espanhol para 
forçar o terceiro set.

Em apenas sua segun-
da partida após o retorno 
de uma lesão na costela, 
Nadal parecia enferrujado 
enquanto deixava escapar 
sua vantagem, vendo Goffin 
salvar dois match points no 
segundo set, para o espanto 
dos torcedores espanhóis 
no Estádio Manolo Santana.

Nada parecia definido no 
terceiro set, que viu Goffin 
sair de um buraco de 4-1 no 
placar para quase conseguir 
a vitória antes de Nadal re-
tomar o controle e garantir 
a vaga nas quartas em pou-
co mais de três horas.

O espanhol enfrenta 
agora o compatriota Carlos 
Alcaraz ou o britânico Caron 
Norrie na próxima rodada.

Multicampeão 
espanhol 
venceu 
de virada o 
belga David 
Goffin



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231sexta-feira, 6 de maio de 2022 www.diariocentral.com.br

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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