
Município celebra desenvolvimento 
econômico e investe R$ 1 bilhão em 
infraestrutura na preparação para 
as próximas gerações; população 
já passa de 600 mil habitantes
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reequilíbrio fiscal

“Em três anos, investimos muito mais do que em outros governos. No meu governo, dinheiro não 
vai para benefício de quem estava nas secretarias”, ressaltou o governador Ronaldo Caiado

política  |  3

“apoio dos prefeitos é fruto do Nosso respeito e 
respoNsabilidade com os muNicípios”, diz caiado
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reforma tributária

Ministro da Economia defende taxar 
super-ricos e desonerar empresas

Para destravar a re-
forma tributária no 
Senado, o ministro 

da Economia, Paulo Gue-
des, disse ontem (9) que 
o governo pode apre-
sentar uma versão “mais 
enxuta” do projeto com a 
proposta de aumento do 
imposto de renda sobre 
os super-ricos e redução 
dos impostos cobrados 
sobre as empresas.

“A hora é agora. Já apro-
vamos essa reforma na 
Câmara [dos Deputados], 
ela está travada no Sena-
do. Podemos fazer uma 
versão mais enxuta, tri-
butando os super-ricos 
e reduzindo o imposto 
sobre as empresas”, disse 
Guedes durante a apre-
sentação de uma nova fer-
ramenta para monitorar os 
investimentos no país.

O ministro defendeu 
ainda o fim de toda tri-
butação sobre a indústria 
“para permitir que o Brasil, 
que tem todas as matérias-
-primas, seja uma potência 
mundial”. Ele disse que o 
governo já segue nesse 

caminho, e mencionou a 
redução no Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI), promovida via de-
cretos publicados no fim 
do mês passado.

A fala do ministro 
ocorre depois de o minis-
tro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ter suspen-
dido, na sexta-feira (6), 
parte da redução do IPI, 
atendendo a pedido do 

partido Solidariedade.
A legenda alegou que 

a redução do IPI em todo 
o país para produtos que 
também são produzidos 
na Zona Franca de Manaus 
prejudicaria a vantagem 
competitiva e o desenvol-
vimento da região.

Moraes suspendeu li-
minarmente (de maneira 
provisória) a redução do 
IPI para todos os produtos 
que também sejam produ-

zidos na Zona Franca, onde 
vigora regime tributário di-
ferenciado, protegido pela 
Constituição. Isso inclui 
itens como sapatos, TV’s, 
aparelhos de som, móveis, 
brinquedos e outros.

“A redução de alíquotas 
nos moldes previstos pe-
los decretos impugnados, 
sem a existência de me-
didas compensatórias à 
produção na Zona Franca 
de Manaus, reduz drastica-

mente a vantagem compa-
rativa do polo, ameaçando, 
assim, a própria persistên-
cia desse modelo econô-
mico diferenciado consti-
tucionalmente protegido”, 
escreveu o ministro.

Monitor de 
investimentos

O Monitor de Inves-
timentos foi lançado 
nesta segunda-feira 

(9) em parceria com o 
Banco Interamericano 
de Desenvolvimento 
(BID) e apoio finan-
ceiro do governo do 
Reino Unido, por meio 
de um fundo dedicado 
ao desenvolvimento 
sustentável.

Na plataforma ficam 
disponíveis dados e pro-
jeções sobre a economia 
brasileira e os planos de 
desenvolvimento para 
os setores como os de 
infraestrutura, energia, 
conectividade e sanea-
mento. A ideia é que a 
ferramenta traga o deta-
lhamento e a avaliação 
sobre a sustentabilidade 
de todos os projetos de 
parceria público-privada 
existentes no Brasil.

“A plataforma vai 
reunir para o investidor 
informações relevan-
tes sobre cada projeto 
disponível, dados da 
série histórica, aspecto 
social, aspecto ambien-
tal, plano de expansão 
e todas as informações 
necessárias para ajudar 
a ilustrar não só proje-
ções de investimento 
como para dar subsídio 
na tomada de decisão”, 
explicou Daniella Mar-
ques, secretária de Pro-
dutividade e Competiti-
vidade do ministério.
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“Já aprovamos essa reforma na Câmara [dos Deputados], ela está travada no Senado”, diz o ministro Paulo Guedes

educação

Inscrições para o Enem 2022 começam hoje

As inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) começam 
hoje (10) e vão até o 
próximo dia 21. Nesta 
edição, os interessados 
em participar do exame 
poderão fazer o paga-
mento da taxa de inscri-
ção por meio de PIX ou 
cartão de crédito.

As provas serão rea-
lizadas nos dias 13 e 20 
de novembro. A aplica-
ção dos testes impres-
sos seguirá o horário de 
Brasília. A abertura dos 
portões será às 12h e 
o fechamento às 13h. O 

início das provas será às 
13h30. No primeiro dia de 
Enem, o término das pro-
vas será às 19h. No segun-
do dia de testes, às 18h30.

O resultado dos re-
cursos para isenção da 

taxa de inscrição já está 
disponível na Página do 
Participante. O Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) 
ressalta que a aprovação 

dos pedidos não garante 
a inscrição no exame.

A taxa de inscrição para 
o Enem 2022, versões di-
gital e impressa, foi man-
tida no valor de R$ 85. O 
período para efetuar o 
pagamento termina em 27 
de maio. A participação no 
exame será garantida ape-
nas após a confirmação do 
pagamento da taxa.

O pagamento da taxa 
de inscrição também po-
derá ser feito por meio 
do tradicional boleto, que 
deve ser gerado na Pá-
gina do Participante e 
pago em qualquer banco, 
casa lotérica, aplicativos 
bancários ou agência dos 
Correios, obedecendo aos 
critérios estabelecidos 
por esses corresponden-
tes e respeitando os ho-

rários de compensação.
Os interessados em 

fazer o Enem 2022 que 
obtiveram a isenção da 
taxa devem se inscrever 
na Página do Participan-
te, mas não precisam 
fazer o pagamento para 
confirmar a participação.

Provas
O exame terá quatro 

provas objetivas e uma 
redação em língua por-
tuguesa. Cada prova ob-
jetiva terá 45 questões 
de múltipla escolha.

No primeiro dia do exa-
me, serão aplicadas as pro-
vas de linguagens, códigos 
e redação (língua portu-
guesa, literatura, língua 
estrangeira, artes, educa-
ção física e tecnologias 
da informação e comu-

nicação) e de ciências 
humanas e suas tecnolo-
gias (história, geografia, 
filosofia e sociologia).

A aplicação terá cin-
co horas e 30 minutos 
de duração, contadas a 
partir da autorização do 
chefe de sala para o iní-
cio das provas.

No segundo dia do 
exame, serão aplicadas 
as provas de ciências da 
natureza (química, física 
e biologia) e matemática 
e suas tecnologias. A apli-
cação terá cinco horas de 
duração, contadas a partir 
da autorização do chefe 
de sala para o início das 
provas. Os gabaritos das 
provas objetivas serão 
divulgados no Portal do 
Inep até o terceiro dia útil 
após a última prova.
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Os interessados em fazer o Enem 2022 que obtiveram a isenção 
da taxa devem se inscrever na Página do Participante, mas não 
precisam fazer o pagamento para confirmar a participação

Taxa pode ser paga 
por Pix ou cartão 
de crédito
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reequilíbrio fiscal

“Apoio dos prefeitos é fruto do nosso respeito e 
responsabilidade com os municípios”, diz Caiado

em entrevista à CBN 
Goiânia e ao Jornal 
O Popular, realizada 

na manhã desta segunda-
-feira (09/05), na sede do 
Grupo Jaime Câmara, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
afirmou que o apoio ma-
ciço que tem recebido de 
prefeitos se deve, sobretu-
do, ao respeito e respon-
sabilidade com que tem 
tratado os municípios. Ele 
ressalta que, pela primeira 
vez em 20 anos, o governo 
estadual paga em dia as 
vinculações constitucio-
nais da educação e saúde 
devidas às prefeituras.

Caiado lembrou que ao 
receber o Estado, em janei-
ro de 2019, encontrou um 
quadro fiscal e financeiro 
de completo descontrole, 
com dívidas imediatas que 
somavam perto de R$ 7 
bilhões e apenas R$ 11 mi-
lhões em caixa. Somava-se 
às vinculações atrasadas, a 
folha de dezembro e parte 
da de novembro de 2018, 
que sequer haviam sido 
empenhadas. “Recebi o Es-

tado devendo sete meses 
das vinculações da saúde e 
13 meses de inadimplência 
na educação”, relembrou.

O governador lembra 
que foi orientado, inclusi-
ve, a negligenciar a dívida 
do governo anterior com 
os municípios, mas que 
de pronto se negou a agir 
como seus antecessores. 
“Eu disse não. Jamais vou 
ficar com um centavo que 
não seja de competência 
do Executivo. Paguei rigo-
rosamente em dia todas as 
vinculações para os muni-
cípios que eram de nossa 
competência, ao mesmo 
tempo em que já paguei 
mais de R$ 82,4 milhões 
dos repasses atrasados 
da Educação e assinamos 
Termo de Ajuste de Ges-
tão (TAG) para parcelar 
outros R$ 138,6 milhões 
da saúde, cujo débito deve 
ser inteiramente pago nos 
próximos meses”, explicou.

Caiado avalia que os pro-
gramas do Governo de Goi-
ás, que foram implantados 
em prol dos municípios, é 

outro ponto que tem levado 
à manifestação de respaldo 
dos prefeitos. “Nós implan-
tamos o Goiás Social, a Pa-
trulha Mecanizada e o Goiás 
em Movimento – Eixo Mu-
nicípios, um programa que 
tem como objetivo levar 
obras de infraestrutura vi-
árias para as cidades, asfal-
tando ruas e avenidas, sem 
nenhum custo ou contra-
partida para as prefeituras. 
Então, tudo isso foi percebi-
do pelos prefeitos”, aponta.

Dívida
Ronaldo Caiado também 

falou das medidas adotadas 
para conter a série histórica 
de déficit orçamentário, ex-
perimentado pelo Estado 
desde 2012. Logo no seu 
primeiro ano de mandato, 
Caiado conseguiu reverter 
o quadro, passando a fechar 
as contas com superávit or-
çamentário, fato que, para 
ele, foi fundamental para 

o reequilíbrio fiscal e reto-
mada dos investimentos. O 
governador lembrou que 
Goiás pagava, em serviços 
da dívida, em torno de R$ 
250 milhões mensais, cerca 
de R$ 3 bilhões ao ano em 
amortização e juros. O valor 
representava em torno de 
12,5% da Receita, acima do 
teto constitucional de 11,5%.

“Renegociamos uma dí-
vida criminosa. Ao precisar 
pagar uma dívida grande, 
renegociamos para não 
pagar R$ 3 bilhões ao ano. 
Hoje, temos uma dívida 
escalonada, com receita 
crescente”, explicou. Caia-
do lembrou, ainda, que ao 
assumir o governo, o Esta-
do tinha dívidas em atraso 
de R$ 3,2 bilhões, com 4,5 
mil fornecedores. Hoje, três 
anos depois, a carteira 
de credores se resume a 
pouco mais de 200 forne-
cedores e um montante 
de R$ 230 milhões.

Avanços
Sobre os avanços de 

seu governo, o governador 
citou o reequilíbrio das 
contas públicas, a acentu-
ada queda dos índices de 
violência no Estado, a re-
gionalização da saúde, os 
investimentos na educa-
ção e os programas sociais 
implantados. “Em três anos, 
investimos muito mais do 
que em outros governos. No 
meu governo, dinheiro não 
vai para benefício de quem 
estava nas secretarias. So-
mos primeiro lugar no Bra-
sil em educação. Onde foi 
parar o dinheiro que não 
era investido nessas áre-
as?”, questionou.

Venda da Enel
Perguntado sobre a 

possibilidade de venda 
da Enel Distribuição, con-
cessionária de energia 
elétrica que atende Goiás, 
sucessora da estatal Celg-

-D, vendida em 2016 pela 
gestão anterior, Caiado 
disse que é um assunto 
que tem acompanhado 
de perto e que já esteve, 
inclusive, com o ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, preocupado 
em manter os interesses 
da população goiana.

Caiado lembrou que a 
venda da estatal goiana 
foi um negócio que gerou 
grande prejuízo ao Estado. 
A Celg-D, que havia sido 
federalizada em 2011, foi 
vendida por R$ 2,2 bilhões, 
cabendo a Goiás cerca de 
R$ 1,1 bilhões, ou R$ 800 
milhões líquidos. O passivo 
deixado pela empresa, no 
entanto, assumido pelo Te-
souro Estadual, passou dos 
R$ 7,5 bilhões – somando 
o empréstimo com a Cai-
xa Econômica Federal, de 
cerca de R$ 2,5 bilhões e 
outros R$ 5 bilhões em ou-
torga de ICMS à Enel.

em entrevista aos veículos do Grupo 
Jaime Câmara, governador lembrou 
que recebeu o estado com os repasses 
das vinculações constitucionais com 
atraso de até 13 meses e que, desde 
o primeiro mês da sua gestão, não 
deixou de repassar os recursos aos 
246 municípios goianos
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O governador Ronaldo Caiado em entrevista aos veículos do Grupo Jaime Câmara, nesta segunda-feira (09/05): “Em três anos, investimos 
muito mais do que em outros governos. No meu governo, dinheiro não vai para benefício de quem estava nas secretarias”, ressaltou

educação

Concurso para 500 professores da UEG será aberto neste ano

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, anunciou 
nesta segunda-feira (09), 
a abertura de 500 vagas 
para o quadro de docentes 
da Universidade Estadual 
de Goiás (UEG). O concurso 
será aberto neste ano e terá 
vagas para todo o Estado 
com chamamento previsto 
para o próximo ano. O edi-
tal será publicado após a 
conclusão de outro certa-
mente em andamento.

O governador explicou 
que o Governo de Goiás 
cancelou 700 contratos da 
gestão passada por deter-
minação da Justiça e, agora, 
prepara licitação para suprir 
a demanda por professores 
na universidade. “Esta será 
a forma de repormos estas 
funções em várias unidades 
da UEG, que foram dura-
mente penalizadas pelos 
contratos irregulares da 
gestão anterior”, disse.

De acordo com o reitor 
da UEG, Antônio Cruvinel, as 
equipes dos institutos aca-
dêmicos realizam um deta-
lhamento das necessidades 
de docentes em cada cam-
pus e unidade universitária. 
A previsão é que o edital 
seja publicado após o tér-
mino do certame que está 
em andamento para profes-
sores da área da saúde (com 
97 vagas), que deve ter seu 
resultado final publicado no 

próximo dia 27 de junho.
A realização de con-

cursos públicos para do-
centes faz parte da rees-
truturação que o Governo 
de Goiás promove na UEG 
desde 2019, início da 
atual gestão. Hoje, a ins-
tituição está presente em 
todas as oito macrorregi-
ões do Estado, com papel 
social fundamental de 
oferecer ensino superior 
gratuito e de qualidade.

Di
vu

lg
aç

ão
 / 

U
EG

O governador Ronaldo Caiado explicou que o Governo 
de Goiás cancelou 700 contratos da gestão passada por 
determinação da Justiça e, agora, prepara licitação para 
suprir a demanda por professores na universidade

Seleção será realizada ainda este ano e terá vagas para todo o estado. “esta será a forma 
de repormos estas funções em várias unidades da universidade, que foram duramente 
penalizadas pelos contratos irregulares da gestão anterior”, afirmar governador
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Transformações mais significaTivas
Seguindo a industrialização 
iniciada pelo ex-prefeito 
Ademir Menezes; a conso-
lidação como cidade refe-
rência no Centro-Oeste e 
no Brasil, no governo de 
Maguito Vilela; e o reco-
nhecimento como cidade 
inteligente, conquistado 
com investimentos em tec-
nologia na gestão Gustavo 
Mendanha, Aparecida exe-
cutou, nos últimos anos, 
grandes obras estruturais. 
Elas abrangeram várias áre-
as da administração pública.

No campo da infraestru-
tura, o município teve de-
zenas de bairros completa-
mente asfaltados; cerca de 
80 quilômetros de ciclovias 
e ciclofaixas construídos em 

grandes avenidas; redes de 
águas pluviais estruturadas 
por toda a cidade e cinco 
novos eixos viários inau-
gurados, quatro deles no 
sentido norte-sul e um no 
sentido leste-oeste.

Na área da saúde (um 
dos segmentos que mais 
se transformaram neste 
primeiro século de Apare-
cida), o município construiu, 
nos últimos anos, o HMAP, 
nomeado como Hospital 
Municipal de Aparecida 
Iris Rezende Machado; 40 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs) e 3 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), 
além do Centro Municipal 
de Especialidades, que fun-
ciona no Jardim Boa Espe-

rança, região do Garavelo.
Na educação pública, 

além de ter criado 5.600 
vagas para crianças que 
esperavam no cadastro de 
reserva, a Prefeitura de Apa-
recida implantou o ensino 
de robótica já em metade 
das unidades escolares. 
A gestão municipal tam-
bém reformou 17 escolas 
e um Centro Municipal de 
Educação Infantil (Cmei), 
inaugurou o CMEI Retiro 
do Bosque e entregou à 
comunidade, ainda, novas 
quadras poliesportivas em 
mais duas escolas.

Segundo o prefeito 
Vilmar Mariano, foram 
intensificados os inves-
timentos também em 

qualidade de vida e bem-
-estar, com a construção, 
nos últimos cinco anos, 
de aproximadamente 130 
praças de esportes e la-
zer, em toda a cidade.

“Aparecida, hoje, está não 
só mais bonita e arborizada, 

também está mais segura. 
Através do programa Ci-
dade Inteligente, que é um 
programa de governo, a Pre-
feitura investiu mais de R$ 
50 milhões para criar um 
videomonitoramento com 
mais de 2 mil câmeras, ins-

taladas nas ruas da cidade e 
também em órgãos públi-
cos, que estão interligadas 
por uma rede de mais de 
700 quilômetros de fibra 
óptica, ajudando a resguar-
dar nossa população no dia 
a dia”, completa o prefeito.

adminisTração

aparecida está en-
trando definiti-
vamente para o 

grupo de cidades cente-
nárias. Com mais de 601 
mil habitantes, o segundo 
maior município de Goi-
ás completa 100 anos de 
fundação no próximo dia 

11 de maio, num contexto 
de franco crescimento.

É uma expansão que 
começa por sua própria 
população. Nos últimos 
20 anos, o número de 
moradores na cidade 
aumentou 79%, saltan-
do de 336.392, em 2000, 

para os atuais 601.844 
habitantes, segundo es-
timativa feita em 2021 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Toda essa po-
pulação mora em mais 
de 300 bairros.

Durante muitas dé-
cadas, até o início dos 
anos 2000, Aparecida 
carregou o estigma de 
cidade dormitório. Era 
assim chamada pelo 
fato de muitos mora-
dores trabalharem em 
Goiânia e cidades vizi-
nhas, driblando a pou-
ca oferta de empregos 
no município.

Mas essa situação co-
meçou a mudar nos úl-
timos 20 anos. Com in-
vestimentos feitos pela 
Prefeitura de Aparecida 
para melhorar a infraestru-
tura da cidade e desburo-
cratizar serviços prestados 
às empresas, o município 
passou a atrair grandes 
companhias dos ramos da 
indústria e logística, im-
pulsionando seu desenvol-
vimento econômico.

Aparecida, então, foi se 
transformando em cidade 
industrial, com economia 
aquecida, propícia à gera-
ção de emprego e renda. E 
os resultados começaram 

a chegar. Em 2017, por 
exemplo, Aparecida foi o 
segundo município que 
mais gerou empregos for-
mais no Brasil, com saldo 
de 4.342 novos postos de 
trabalho criados no ano, 
conforme o Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged).

Num movimento in-
verso, quem antes traba-
lhava fora de Aparecida, 
agora tira sua renda em 
empresas na própria ci-
dade. E até moradores 
de outros municípios da 
Região Metropolitana 
hoje cruzam as divisas 
da cidade para trabalhar 

em Aparecida. Os reflexos 
dessa empregabilidade 
são sentidos no Produto 
Interno Bruto. O PIB local 
cresceu 122% de 2010 a 
2018, chegando atual-
mente a R$ 14,4 bilhões.

“Para acompanhar o de-
senvolvimento da cidade, 
a Prefeitura de Aparecida 
investiu e continua inves-
tindo em infraestrutura, 
mobilidade urbana, saúde, 
educação, assistência so-
cial, esportes, lazer e outras 
áreas sensíveis, garantindo 
à população qualidade de 
vida e acesso aos serviços 
públicos”, assegura o pre-
feito Vilmar Mariano.

município celebra desenvolvimento 
econômico e investe R$ 1 bilhão em 
infraestrutura na preparação para 
as próximas gerações; população 
já passa de 600 mil habitantes
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Programa Cidade Inteligente já inspira cidades até de outros estados, como Gaspar (SC) 
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No centenário, Aparecida já mira 
2050: planejamento a longo prazo
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Feira de TransporTe 
inTermodal e logísTica

Goiânia será sede da maior e única Feira de Transporte 
intermodal e Logística, FTL , do Centro-oeste, nos dias 

11 a 14 de maio, no Centro de Convenções. a feira busca 
fomentar a cadeia do transporte, da logística da região, 

e com isso a Capital foi escolhida devido sua posição 
geográfica estratégica. Com expectativa de receber em 

torno de seis mil pessoas, a FTL, irá reunir empresários e 
profissionais do setor. Os expositores e o público visitante 
terão a oportunidade de encontrar lançamentos, serviços, 
produtos e as novas tendências do setor para tornar suas 

empresas mais competitivas.

douTor esTranho no BuriTi 
Consolidando-se como uma das estreias mais esperadas 
do ano, a mais nova aposta da marvel “doutor estranho 
no multiverso da Loucura” está disponível no moviecom 

Buriti Shopping. O filme possui muitas surpresas reservadas 
durante seus 126 minutos que prometem agradar e 

levar o público à loucura, literalmente.  Na trama, o mCU 
desbloqueia o Multiverso e expande seus limites mais do 
que nunca. após derrotar dormammu e enfrentar Thanos 

nos eventos de Vingadores: Ultimato, o mago Supremo, 
Stephen Strange, e seu parceiro Wong, continuam suas 
pesquisas sobre a Joia do Tempo. mas um velho amigo 

que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos 
e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, 

o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. 
Os horários das sessões estão no site do Moviecom, além 

disso, a promoção “Todo mundo paga meia” continua: para 
os ingressos adquiridos entre às segundas e quartas-feiras, 

todos pagam meia entrada.

Flor do pequi
ao longo deste ano está acontecendo uma roda de bordado 

por mês no Shopping Bougainville, evento que incentiva a 
arte, proporciona aprendizado e conexão entre as pessoas. 

A cada encontro uma flor do cerrado representa o evento 
e neste mês das mães a escolhida foi a flor do pequi. O 
próximo Bordartilhar, que conta com a parceria com a 

Cooperativa Bordana, será no dia 14 de maio, às 15h30, no 
Espaço experiência que fica piso 3 do centro comercial. As 

oficinas, com limite de 10 pessoas, terão duração de 2h e os 
ingressos custam 60 reais, sendo que o participante ganha 

kit completo de bordado.

grupo Kurujão
Para celebrar os 33 anos de existência do Grupo Kurujão, a 

empresa realizou na última quarta-feira (4), uma festa de 
inauguração da unidade K143, antigo Posto Varjão, na cidade 

de Santana do araguaia, no Pará. estiveram presentes na 
comemoração vários parceiros, clientes e autoridades como 

o senador Zequinha marinho ao lado da deputada Júlia 
Marinho.A recém inaugurada unidade do Grupo Kurujão 

está localizada na rota Ferrogrão, que prevê a consolidação 
de um novo corredor ferroviário de exportação do Brasil 

pelo arco Norte, conectando a região produtora de grãos do 
Centro-oeste ao estado do Pará, conforme informações da 

agência Nacional de Transportes Terrestres (aNTT).

DVD - Diego Araújo 
bailarino e coreógrafo, 
conhecido por ter trabalhos 
com artistas de renome 
nacional como Joelma do 
calypso, Israel e Rodolffo, 
terceiro lugar no show dos 
Famosos do Faustão com 
a Naiara azevedo, dentre 
outros. diego grava seu 
primeiro dvd de dança na 
cidade de Goiatuba-Go onde 
nasceu, no dia 28de maio. 
o espetáculo contará com 
12 bailarinos, 5 figurinos e 
promete colocar a dança 
como protagonista nos 
palcos.

Pelo Globo -  a 
empresária e 
produtora de eventos 
mirelle Pinheiro, 
está em viagem 
pela Califórnia 
comemorando seu 
aniversário. em seu 
roteiro, Mirelle junto 
ao marido Caubi 
Pinheiro tem passando 
por vários locais 
turísticos e registrando 
vários momentos 
inesquecíveis.@
mirellepinheiro

Rap à Moda - artur alves Ferreira, conhecido 
pelo nome artístico: ART!, é rapper, poeta, produtor 
musical, produtor de conteúdo, beatmaker e artista 
independente. Repensando na temática do fazer 
artístico do mC, o artista irá integrar no evento “Rap 
à moda” no dia 15/05, às 16h, na casa de eventos 
dom Lopes. 

Trancoso - o empresário Juliano Carrilho esteve em 
Trancoso (Ba) recentemente para celebrar a união do 
casal Juliano que faz dupla com Henrique (foto) e mohana 
do Couto. Juliano é um empresário muito conhecido na 
capital, por estar à frente do tradicional Bahrem Bar, além 
de ser responsável por assinar grandes eventos que tem 
movimentado o cenário de entretenimento.

1

2

4

3

Jhonnathas Franco

Arquivo pessoal Divulgação

Divulgação



6 terça-feira, 10 de maio de 2022governo

saúde

Ronaldo Caiado inaugura UTIs neonatal e 
maternidade do Hospital Estadual de Uruaçu

o Hospital Estadual do 
Centro-Norte Goiano 
(HCN), localizado em 

Uruaçu, ganhou dez Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs) Neonatal, cinco Uni-
dades de Cuidados Intensi-
vos Neonatais (Ucins), uma 
maternidade com 30 leitos 
e um centro obstétrico para 
partos normal e de condu-
ção cirúrgica. As estruturas, 
que já estão em funciona-
mento, foram oficialmente 
inauguradas nesta segun-
da-feira (09/05) pelo gover-
nador Ronaldo Caiado.

“Será o maior centro de 
referência de medicina no 
Centro-Norte do Estado. 
Não tem nada parecido com 
a estrutura que estamos 
transformando em realida-
de aqui”, assegurou o go-

vernador. A unidade de saú-
de dispõe de tecnologia e 
atendimento especializado 
para moradoras da região 
e seus respectivos bebês. 
“A mãe que tiver uma gra-
videz de risco não precisa 
mais se deslocar para Goi-
ânia”, completou Caiado.

A ampliação da unidade 
surge como uma forma de 
garantir a saúde das ges-
tantes da região Centro-
-Norte goiano, que terão no 
HCN um perfil assistencial 
de atendimento a casos 
de alta complexidade. Os 
novos setores do hospital 
vão funcionar em forma de 
circuito. Neles, as mulheres 
terão assistência durante a 
gestação, no parto e após 
o nascimento do filho. 
Trata-se de mais um passo 

no processo de regionali-
zação da saúde promovido 
pela gestão Caiado.

As pacientes e os bebês 
serão assistidas por uma 
equipe multiprofissional, 
composta por pediatras, 
ginecologistas, neonatolo-
gistas, cirurgiões pediátri-
cos, fonoaudiólogos, fisio-
terapeutas, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem. 
Ainda, há possibilidade 

de realização de exames, 
tudo via Sistema Único 
de Saúde (SUS). “É difícil 
em algum lugar de Goi-
ás, mesmo em hospital 
privado, ter o padrão de 
qualidade que o gover-
nador entrega hoje”, su-
blinhou o secretário da 
Saúde, Sandro Rodrigues.

Diretor-geral do HCN, 
João Batista da Cunha apre-
sentou balanço sobre a uni-

dade, que foi inaugurada 
em março do ano passado 
para atendimento exclusivo 
de pacientes com Covid-19, 
e iniciou os atendimentos 
gerais no final de novem-
bro. Neste último período, 
foram 4,5 mil atendimentos 
em pronto-socorro e 7,2 mil 
consultas. “Em cinco meses, 
temos várias histórias de 
êxito de tratamento”, cele-
brou. O índice de satisfação 

dos pacientes é de 97%.
Atualmente, o hospital 

tem 247 leitos ativos, e a 
expectativa é ampliar para 
307. A próxima etapa, pre-
vista para julho, contará 
com a instalação de uma 
ala para tratamento de cân-
cer. “O serviço de oncologia 
terá 36 leitos e 24 postos de 
atendimento à quimiotera-
pia”, confirmou João Batista. 
“Vamos criar aquilo que não 
existe fora de Goiânia-Aná-
polis”, relatou o governador 
sobre o centro oncológico.

O deputado estadual 
Henrique Arantes afirmou 
que os recentes avanços 
na saúde em Goiás são 
consequência de uma boa 
gestão estadual. “O poder 
público só funciona com 
parceria. Se o governador 
tem condição de fazer isso, 
hoje, é porque tem par-
ceria com o parlamento, 
bom trânsito no Executivo 
nacional, nos ministérios, 
e conseguiu destravar o 
Estado”, disse. “Isso era um 
sonho de quase 50 municí-
pios”, celebrou o deputado 
federal Delegado Waldir 
sobre o funcionamento do 
hospital em Uruaçu.

Já em funcionamento, leitos intensivos 
são destinados ao atendimento de 
recém-nascidos. Novo complexo 
possui, ainda, 30 leitos e um centro 
obstétrico, com salas para partos 
normal e de condução cirúrgica
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“Será o maior centro de referência de medicina no Centro-Norte”, diz Ronaldo Caiado ao inaugurar ala 
voltada para maternidade e cuidados com recém-nascidos no Hospital de Uruaçu

A cidade de Uruaçu, no 
Norte goiano, recebeu, 
nesta segunda-feira (09), 
a caravana do Goiás So-
cial, programa criado pela 
gestão do governador Ro-
naldo Caiado para com-
bater as desigualdades 
sociais nos municípios. A 
ação, realizada no Parque 
de Exposições Agrope-
cuárias na manhã desta 
segunda-feira (09/05), 
concedeu inúmeros be-
nefícios à população.

“Tudo que vocês estão 
vendo aqui, é mérito do 
trabalho pesado do nos-
so governador”, afirmou o 
secretário da Retomada, 
César Moura, que repre-
sentou a presidente de 

honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais 
(GPS), primeira-dama Gra-
cinha Caiado. “A diferença 
está em um governo sério, 
que não tem corrupção, e 
o resultado está aqui com 
vocês: programas sociais 
e atendimento direto à 
população, sem olhar ban-
deira”, acrescentou.

“Sou mãe solteira e, para 
mim, tem sido muito difícil, 
porque não posso traba-
lhar”, explicou uma das be-
neficiadas com o cartão do 
Mães de Goiás, a dona de 
casa Karolayne Cristina da 
Silva. A jovem de 24 anos 
é mãe de três crianças com 

idades entre 4 meses e 7 
anos e pretende utilizar o 
dinheiro para as despesas 
com compra de fraldas e 
alimentação. As contempla-
das pelo programa da Se-
cretaria de Desenvolvimen-

to Social (Seds) em Uruaçu 
receberam o valor referente 
aos meses de fevereiro a 
maio, o que fez o benefício 
chegar a R$ 1 mil, já que são 
repassados R$250,00 men-
sais. “Dá para comprar muita 

coisa, guardar e ter um gas-
to menor no mês que vem”, 
planejou Karolayne.

Durante a manhã, a Seds 
também ofereceu serviços 
como a emissão do Passa-
porte do Idoso, da Carteira 
do Autista, do Passe Livre 
da Pessoa com Deficiência 
e do Registro Civil. “Espera-
mos um dia produtivo, que 
todos vocês saiam daqui fe-
lizes com estes benefícios”, 
salientou a superintendente 
de Desenvolvimento, Assis-
tência Social e Inclusão da 
pasta, Silvana Cruz Fuini.

Por meio da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), o Governo de 
Goiás entregou à popula-
ção 350 cartões do Alu-

guel Social. “Já são 14 mil 
no total. Isso faz uma di-
ferença muito grande na 
casa de cada um, porque 
tira toda família daquela 
condição de vulnerabilida-
de e dá uma oportunidade 
de desenvolvimento”, pon-
tuou a diretora financeira 
da agência, Priscilla Tejota.

Com a unidade itineran-
te OVG Perto de Você, a en-
tidade entregou donativos à 
população, que conseguiu 
também realizar inscrições 
no programa Tarifa Social, 
da Enel. A Secretaria de 
Estado da Retomada e a 
Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) ofertaram cursos de 
qualificação e capacitação.
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Governo atende famílias de Uruaçu com a caravana do Goiás Social
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRaNCo 
2014 ComPLeTo 4 PoR-
TaS ÚNiCo doNo aCeiTo 
TRoCa e FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTaS BRaNCo 2014 
C/ aR+dH ÚNiCo doNo aCeiTo 
TRoCaS e FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRmeLHa 2014 GaRaN-
Tia de FÁBRiCa ÚNiCo doNo 2.0 
FLeX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 aU-
TomÁTiCo PNeUS NoVoS aCei-
To TRoCa e FiNaNCio WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s a p p.  ma i s  i n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  a n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou Whatsapp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRaTa 2010 Com-
PLeTa aCeiTo TRoCa e FiNaNCio 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRaTa 
2008 CaBiNe dUPLa aCeiTo 
TRoCa e FiNaNCio WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRmeLHo 
2003 ComPLeTo 2 PoR-
TaS 1.0 SoLeiL R$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
R$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: ana Paula Pimentel.
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futebol

Fifa indefere recurso e reagendará 
duelo suspenso Brasil x Argentina

o Comitê de Apela-
ção da Fifa decidiu, 
nesta segunda-

-feira (9), que a partida 

das eliminatórias para 
a Copa do Mundo entre 
Brasil e Argentina que foi 
abandonada no ano pas-
sado deve ser reagenda-
da, depois de considerar 
os recursos apresentados 
pelas federações de am-
bos os países.

O jogo de setembro foi 
suspenso poucos minu-
tos após o pontapé inicial 
quando as autoridades 
sanitárias brasileiras in-

vadiram o gramado para 
impedir que jogadores 
argentinos que moram na 
Inglaterra jogassem, di-
zendo que haviam violado 
as regras de quarentena da 
covid-19 do país.

As duas equipes já se 
classificaram para a Copa 
do Mundo do Catar no fi-
nal deste ano, com o Brasil 
liderando as eliminatórias 
e a Argentina terminando 
em segundo lugar.

Mas a Fifa havia decidi-
do em fevereiro que a par-
tida deveria ser repetida.

“Depois de analisar as 
apresentações de ambas 
as partes e considerando 
todas as circunstâncias do 
caso, o Comitê de Apela-
ção confirmou que a par-
tida será repetida”, disse 
a Fifa em comunicado. “A 
Fifa também manteve a 
multa de 50.000 francos 
suíços (R$ 258 mil) que foi 

imposta a ambas as fede-
rações como resultado do 
abandono”, acrescentou.

A Fifa também mul-
tou a CBF e a AFA em 
500.000 francos suí-
ços (R$ 2,6 milhões) e 
200.000 francos suíços (R$ 
1 milhão), respectivamen-
te, por não terem garanti-
do “ordem e segurança”.

Entretanto, o Comitê 
de Apelação disse que 
havia decidido reduzir a 

multa da CBF em 250.000 
francos suíços (R$1,3 mi-
lhão), enquanto a multa 
da AFA havia sido redu-
zida em 100.000 francos 
suíços (R$ 516 mil).

No mês passado, a 
AFA havia dito que leva-
ria seu recurso ao Tribu-
nal de Arbitragem para o 
Esporte. Brasil e Argen-
tina também se enfren-
tarão em junho em um 
amistoso em Melbourne.

Jogo pelas 
eliminatórias foi 
interrompido 
pela anvisa 
em setembro
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 Federações não querem 
que confronto aconteça

 Federações não querem 
que confronto aconteça

 Federações não querem 
que confronto aconteça

 Federações não querem 
que confronto aconteça
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