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investimentos

Dados do Caged apontam que, de janeiro a março deste ano, a cidade criou 3.168 
novos empregos formais, superando, exceto capitais, todos os municípios da região

Caiado ressalta importância de governar em parceria com as prefeituras: “população 
colhe os resultados”. O pacote de benefícios é superior a R$ 11,7 milhões - política | 3

cidades  |  4

aparecida lidera geração de empregos 
no centro-oeste no primeiro trimestre

governador anUncia constrUção de 40 casas, 
oBras e reconstrUção de escola em piranhas
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Em Rio VERdE

Lissauer Vieira anuncia melhorias para o Hospital do 
Câncer e reforça compromisso com a comunidade

No sábado, o parla-
mentar prestigiou 
a final da “Taça 

Lissauer Vieira de Fute-
bol Society”, realizada 
no Bairro Promissão. Na 
segunda-feira, 16, ele 
participou, ao vivo, do 
programa Papo Líder, da 
Rádio Líder FM, e visi-
tou, juntamente com o 
secretário estadual de 
Saúde, Sandro Batista, e 
o prefeito do município, 
Paulo do Vale, as obras 
de reforma do Hemo-
centro e as instalações 
do Hospital do Câncer 
de Rio Verde (HCRV).

Ao visitar a instituição, 
que é referência no tra-
tamento oncológico da 
região Sudoeste, o presi-
dente da Alego destacou 
os recursos já repassados 
para a unidade hospita-
lar através de emendas 
parlamentares de sua 
autoria e anunciou junto 
ao secretário estadual de 
Saúde a disponibilização 
de serviços de oncologia 

por meio do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Se-
gundo ele, o tratamento 
de quimioterapia, que 
atualmente é realizado 
de forma terceirizada, 
será ofertado em parce-
ria com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-
-GO), beneficiando, as-
sim, todos os pacientes 
do município e também 
de outras localidades. 

“Nós temos contribu-
ído muito, de uma forma 
ou de outra, com essa 
importante instituição, 
que é referência em nos-
so município e em todo o 
estado de Goiás. Através 
de emendas parlamenta-
res de minha autoria, nós 
já destinamos mais de R$ 
2 milhões para área da 
saúde de Rio Verde, so-
mente para o Hospital do 
Câncer foram mais de R$ 
1 milhão. E hoje, aqui, nós 
temos a alegria de trazer 
mais uma grande notícia, 
que é essa parceria com 
a Secretaria Estadual de 

Saúde, um anseio anti-
go de todos os direto-
res que já passaram por 
aqui e que vai beneficiar 
significativamente to-
das aquelas pessoas que 
precisam de tratamento”, 
ressaltou Lissauer. 

Da mesma forma, a 
presidente do Hospital do 
Câncer de Rio Verde, Célia 
Mendes, salientou a rele-
vância da parceria com a 
SES-GO. “Essa notícia que 
estamos recebendo hoje 
é a concretização de um 
sonho e de um trabalho de 
muitos anos. Eu sou defen-
sora do SUS e sei que ele 
funciona, mas também sei 

que para isso nós temos 
que ter parceiros como 
todos vocês. Por isso, nós 
só temos a agradecer pelo 
comprometimento e por 
acreditarem em nosso tra-
balho e em nossa missão.” 

O secretário Sandro Ba-
tista pontuou que a expec-
tativa é de que os serviços 
de oncologia ofertados 
pelo SUS sejam iniciados 
já a partir do mês de julho. 
“Rio Verde tem um exce-
lente hospital oncológico, 
que já conta com a parce-
ria do Governo do Estado. 
O que faremos agora é 
acoplar esse serviço de on-
cologia e estruturá-lo de 

uma forma mais adequada. 
As equipes técnicas vão, 
agora, detalhar um plano 
de trabalho e, estando 
tudo dentro do planeja-
mento inicial, queremos 
começar a ofertar esses 
atendimentos já a partir 
do próximo.” 

Também participaram 
da visita à unidade hos-
pitalar a superintenden-
te de Atenção Integral à 
Saúde, Danielle Jaques; 
o secretário municipal de 
Saúde de Rio Verde, Djan 
Barbosa; a coordenado-
ra da Regional de Saúde 
Sudoeste I, Anna Otília; e 
outras autoridades. 

Hospital do Câncer 
de Rio Verde

Voltado para a preven-
ção, diagnóstico e tratamen-
to de doenças oncológicas 
com excelência e susten-
tabilidade, o Hospital do 
Câncer de Rio Verde é uma 
entidade filantrópica que 
atua há mais de 30 anos 
na região Sudoeste do es-
tado. Possui atualmente 
70 leitos, quatro centros 
cirúrgicos e UTI huma-
nizada. É referência no 
serviço de tratamento de 
lesões do câncer de colo 
de útero e para diagnós-
tico de câncer de mama.

o presidente da assembleia 
Legislativa de Goiás (alego), deputado 
Lissauer Vieira (PSd), cumpriu agenda 
nesse fim de semana em Rio Verde, 
no Sudoeste do estado
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“Nós temos contribuído muito, de uma forma ou de outra, com essa importante instituição, que é referência em nosso município e em todo o estado de Goiás”, ressaltou Lissauer

alEgo

Projetos de deputados são destaques na pauta desta terça

A Assembleia Legislativa 
de Goiás realiza, nesta 
terça-feira, 17, a primei-
ra sessão deliberativa da 
terceira semana do mês 
de maio. Na Ordem do Dia 
constam, para a aprecia-
ção do Plenário, 78 maté-
rias que contemplam ini-
ciativas parlamentares e 
do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás (TCE-GO). 
A sessão, com início às 15 
horas, será realizada pelo 
sistema híbrido, com par-
te dos parlamentares no 
plenário do Palácio Ma-
guito Vilela, e outra parte 

de forma remota.
Para a reunião, a pau-

ta traz 36 projetos de lei 
de iniciativa parlamen-
tar para votação defi-
nitiva e 40 em fase de 
primeira apreciação. Há, 
também, para análise 
dos deputados, em apre-
ciação única, uma apre-
sentação à Câmara dos 
Deputados de uma Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição Federal (PEC), e 
um processo legislativo 
de prestação de contas 
do TCE-GO, referente ao 
exercício de 2018.

Entre os projetos de lei 
que podem ter aprovação 
definitiva no decorrer da 
sessão estão propostas 
que versam sobre a saúde 
da população. Um exem-
plo é a nº 7483/19, do 
deputado Bruno Peixoto 
(UB), que torna obrigató-
ria a realização do “teste 

do bracinho”, para identi-
ficar problemas de hiper-
tensão arterial, em crian-
ças a partir de 3 anos.

Também de iniciativa 
do líder do Governo, está 
na pauta o projeto de lei 
nº 8815/21, que versa so-
bre a regulamentação das 
atividades suplementares 

em farmácias e drogarias, 
estabelecendo práticas e 
atividades que promo-
vam a saúde da socieda-
de. As mudanças visam 
regulamentar as far-
mácias de manipulação 
que pretendem comer-
cializar outros produ-
tos, como cápsulas ole-
aginosas, sprays, florais, 
sais de banho e outros, 
consideradas práticas 
integrativas e comple-
mentares, e que são ven-
didos nas drogarias.

No âmbito da saúde 
mental, há a proposta de 
Jeferson Rodrigues (Re-
publicanos), que tem o 
objetivo de criar a “Sema-
na Estadual de Prevenção, 
Conscientização e Com-
bate à Automutilação”. O 
evento, sugerido pela ma-
téria de nº 3921/19, será, 
caso aprovado, realizado 

anualmente na semana 
do dia 10 de setembro. 
No período, deverão ser 
promovidas palestras, 
assim como debates e 
campanhas educativas 
relacionadas ao tema em 
escolas, universidades e 
órgãos públicos.

“A automutilação é 
mais comum do que se 
pensa. Existem diversos 
relatos de adolescentes 
e adultos, com quadros 
característicos desse pro-
blema. Para muitas pes-
soas esse processo é a 
válvula de escape para as 
dores emocionais que as 
acometem. Esse ato pode 
ser fatal e está vincula-
do a um grande sofri-
mento, requerendo uma 
atenção especial dos 
familiares e amigos da 
vítima”, explica o parlamen-
tar em sua justificativa.

De
ni

se
 X

av
ie

r 

Em destaque matérias que tratam de saúde e defesa 
do consumidor. A sessão híbrida, com início às 15h, terá 
transmissão ao vivo pela TV Alego pelo site portal.al.go.leg.br

o Plenário da assembleia Legislativa 
realiza, nesta terça-feira, 17, a primeira 
sessão deliberativa da semana e na 
ordem do dia constam 78 matérias de 
iniciativas parlamentares e do TCe-Go
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Governador anuncia construção de 40 casas, 
obras e reconstrução de escola em Piranhas

o governador Ronal-
do Caiado anun-
ciou, neste domin-

go (15/5) em Piranhas, no 
Oeste goiano, a construção 
de 40 casas, a reconstru-
ção de uma escola e a 
recuperação de ruas e ave-
nidas da zona urbana. “Goi-
ás, hoje, tem um governo 
comprometido com as pre-
feituras. Fazemos tudo em 
parceria. Ou seja, se Estado 
e município dão certo, a 
população colhe os resul-
tados”, ressaltou sobre o 
pacote de benefícios. O in-
vestimento total é superior 
a R$ 11,7 milhões.

A construção das 40 
unidades habitacionais 
está inserida no progra-
ma Pra Ter Onde Morar, 
da Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab). As mo-
radias serão destinadas a 
famílias de baixa renda. 
O aporte estadual para o 
empreendimento é de R$ 
4,9 milhões, oriundo do 
Programa Goiás Social, e 

será construído em um 
terreno doado pela pre-
feitura. “Vamos entregar 
as casas a custo zero para 
essas pessoas. Toda es-
truturada e regularizada, 
com padrão excelente”, 
garantiu Caiado.

O prefeito de Piranhas, 
Marco Rogério Leite, o Chi-
cão, projetou que a inau-
guração das moradias será 
em um dia de grande festa. 
O gestor municipal ainda 
agradeceu essa e as outras 
benfeitorias que o Caiado 
anunciou em prol do povo 
piranhense. “O senhor só 
pisa aqui para dar notí-
cias boas”, pontuou. “Nosso 
município está entre os 
dez que mais crescem em 
Goiás. Isso é porque temos 
um governo que olha para 
nossa cidade.”

Patrulhas
Sobre a infraestrutu-

ra, serão destinados R$ 
855 mil à recuperação de 
ruas e avenidas da zona 

urbana, por meio do Goi-
ás em Movimento - Eixo 
Municípios. Piranhas tam-
bém receberá o Patrulhas 
Mecânicas Regionais, que 
destina maquinários, com 
operários e combustível, 
para melhoria das estradas 
municipais não pavimen-
tadas da zona rural, como 
as vias que dão acesso ao 
assentamento de São Do-
mingos e à região de Jeru. 
Os trechos que recebem 
os programas, executados 
pela Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), são definidos 
pela prefeitura. Os traba-
lhos terão início neste mês.

Na educação, o Gover-
no de Goiás, por meio da 
Secretaria de Educação 
(Seduc), vai investir R$ 6 
milhões na transforma-
ção do Colégio Estadual 
Professor Joaquim Fran-
cisco de Souza em Es-
cola Padrão Século XXI. 
Construída com placas de 
cimento, a estrutura será 
demolida e totalmente 
refeita em alvenaria. Hoje, 
o governador vistoriou as 
instalações e conversou 
com a comunidade esco-
lar. A previsão é que os 
projetos e orçamentos 
sejam finalizados até 10 
de junho. Daí, a obra pas-

sa pela tramitação finan-
ceira, processo de licita-
ção e, depois, assinatura 
da ordem de serviço.

O ex-deputado Daniel 
Vilela lembrou que o Oes-
te goiano tem histórico de 
esquecimento por parte 
das gestões anteriores, 
e que agora o povo sen-
te a presença do Estado. 
“Caiado tem promovido 
descentralização de in-
vestimentos. As regiões 
mais esquecidas nos últi-
mos anos agora recebem 
apoio”, comentou. “Quando 
se chega em Piranhas e vê 
uma área totalmente pre-
parada para construir as 

casas, por exemplo, é por-
que o governo está na mão 
de pessoas sérias”, comple-
mentou o deputado fede-
ral José Mário Schreiner.

“Posso testemunhar que 
o governador distribui in-
vestimentos pelos quatro 
cantos de Goiás”, declarou 
o deputado estadual Thia-
go Albernaz. Já seu colega 
de parlamento, Francisco 
Oliveira disse que “a ges-
tão Caiado se dedica aos 
goianos. O objetivo é ser-
vir a população”. Também 
participaram do evento o 
prefeito de Iporá, Naçoitan 
Leite, vereadores e lideran-
ças regionais.

Caiado ressalta importância de 
governar em parceria com as 
prefeituras: “população colhe os 
resultados”. o pacote de benefícios 
é superior a R$ 11,7 milhões
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Governador Ronaldo Caiado anuncia investimentos nas áreas de habitação, educação e infraestrutura de Piranhas

nesta terça, 17

Caiado cumpre agenda em Senador Canedo e Goiânia

O governador Ronaldo 
Caiado cumpre agenda 

nesta terça-feira (17/5) em 
Senador Canedo e Goiânia. 

Pela manhã, às 8h, partici-
pa do Dia D de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
em parceria com a Prefei-
tura de Senador Canedo, 
na região Metropolitana. Já 
às 14h, assina protocolos 
de intenções junto à em-
presa Anglo American.

A força-tarefa contra 
a dengue será na Praça 
Criativa, no Jardim das Oli-
veiras, bairro com maior 
índice de infestação em 

Senador Canedo. O traba-
lho do Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Saúde e do 
Corpo de Bombeiros, con-
siste na intensificação das 
visitas domiciliares por 
agentes de combate às en-
demias, ações educativas e 
utilização de drones para 
monitoramento de locais 
de difícil acesso por terra. 
É o 5º Dia D realizado nos 
municípios desde o início 

de abril. Goiânia, Valparaí-
so, Luziânia e Piracanjuba 
já receberam a iniciativa. 

Já às 14h, no Palácio 
das Esmeraldas, na Praça 
Cívica, em Goiânia, o go-
vernador assina dois pro-
tocolos de intenções com 
a Anglo American, empre-
sa inglesa dona de duas 
instalações industriais 
em Goiás (Barro Alto e 
Niquelândia) para extra-
ção mineral. Serão assi-

nados dois documentos, 
um para Barro Alto, que 
deve receber investimen-
to de R$ 1,7 bilhão para 
ampliação da sua planta 
industrial, mantendo os 
437 empregos diretos e 
636 terceirizados; e o ou-
tro para patrocinar inves-
timento em Niquelândia, 
no valor de R$ 500 mi-
lhões, para manter os 955 
empregos diretos e ou-
tros 1.952 terceirizados.

o trabalho do Governo de Goiás, por 
meio da SeS e do Corpo de Bombeiros, 
consiste na intensificação das visitas 
domiciliares por agentes de combate às 
endemias, ações educativas e utilização 
de drones para monitoramento 
de locais de difícil acesso por terra

redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral



4 terça-feira, 17 de maio de 2022cidades

economia

Aparecida lidera geração de empregos 
no Centro-Oeste no primeiro trimestre

aparecida é a cida-
de que mais gerou 
novos empregos de 

carteira assinada no Cen-
tro-Oeste no 1º trimestre 
deste ano, na comparação 
com os 467 municípios da 
região, exceto capitais. De 
janeiro a março, Aparecida 
abriu 3.168 novos postos 
de trabalho, segundo o 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged). É um saldo maior, 
por exemplo, do que o 
de Anápolis-GO (2.182), 
Rondonópolis-MT (2.424) 
e Dourados-MS (1.526), ci-
dades que, historicamente, 
têm bom desempenho no 
Caged.

Com esse resultado, 
Aparecida registra alta de 
15% em relação às vagas 

criadas no município de ja-
neiro a março de 2021. São 
3.168 novas vagas neste 
ano ante 2.754 empregos 
formais gerados em igual 
período do ano passado.

Em janeiro deste ano, 
Aparecida também se des-
tacou no Caged, desta vez 
como 4º município do Cen-
tro-Oeste que mais gerou 
novos empregos formais 
(1.149). Naquela ocasião, 
formou o top 4 da região 
ao lado de Goiânia (4.273 
vagas), Brasília-DF (3.107) 
e Sorriso-MT (1.196). Ago-
ra, com o resultado ainda 
mais expressivo do 1º tri-
mestre, o município chega 
a 106 mil trabalhadores 
contratados na cidade com 
carteira assinada.

“Esses números provam 

que Aparecida, com 100 
anos de história, é uma ci-
dade pujante. E por ter um 
bom ambiente de negó-
cios, Aparecida acaba sen-
do berço de muitos novos 
empreendimentos e desti-
no de empresas de grande 
porte, que já chegam aqui 
contratando centenas de 
pessoas”, analisa o prefeito 
Vilmar Mariano.

Secretário municipal de 
Trabalho, Jeferson Ferreira 
atribui o aquecimento nas 
contratações à consolida-
ção da parceria mantida 
entre a Prefeitura de Apa-
recida e o setor produtivo. 
“As empresas entenderam 
o funcionamento do Sis-
tema Municipal de Empre-
gos, o Sime, e perceberam 
que ele acelera e qualifica 

bastante a divulgação da 
vaga, a seleção e a con-
tratação do colaborador”, 
pontua o gestor.

Sistema de gestão 
de empregos

O Sime funciona fazen-
do a ponte entre a empre-
sa e os candidatos. Nesse 
sistema criado pela Secre-

taria Municipal do Traba-
lho, as empresas informam 
as vagas à Prefeitura de 
Aparecida, que divulga as 
oportunidades na impren-
sa e faz a triagem inicial 
e o encaminhamento do 
candidato para entrevista 
na empresa. Com o Sime, a 
gestão municipal divulga 
semanalmente centenas 
de vagas de trabalho.

dados do Caged apontam que, de 
janeiro a março deste ano, a cidade 
criou 3.168 novos empregos formais, 
superando, exceto capitais, todos 
os municípios da região

Di
vu

lg
aç

ão

“Esses números provam que Aparecida, com 100 anos de história, é uma cidade pujante”, analisa o prefeito Vilmar Mariano

responsabilidade social

Assistência Social entrega kits com cobertores para 
população em situação de rua

A iniciativa da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, realizada na noite 
desta segunda-feira, 16, 
tem como objetivo prote-
ger essas pessoas das bai-
xas temperaturas previstas 
para os próximos dias.

A ação social ocorreu 
em pontos estratégicos 
onde tem maior concen-
tração de pessoas em 
situação de rua como na 
Praça da Matriz, no centro 
da cidade; no Céu das Ar-
tes Orlando Alves Carnei-
ro, no setor Cidade Vera 
Cruz II; nos bairros Jar-
dim Belo Horizonte, Jar-
dim Rosa do Sul e Cru-
zeiro do Sul, em frente a 
Cais Jardim Nova Era.

A secretária Mayara 

Mendanha, que fez a en-
trega dos kits juntamente 
da equipe da secretaria, 
ressalta que a ação é anual 
e realizada sempre no final 
de maio e início de junho, 
mas que como haverá uma 
queda de temperatura 
nesta semana, conforme a 
previsão do tempo, optou-
-se por antecipar a data.

“Com a antecipação da 
distribuição de kits, con-
seguimos chegar a essas 
pessoas antes que fossem 
atingidas pelo frio, e ga-
rantimos que durante a 
frente fria todos estejam 
aquecidos. Mas ainda va-
mos continuar essa ação 
ao longo do inverno até 
alcançar todos que preci-
sam da nossa ajuda. Mas 

para isso contamos com 
a contribuição de toda 
sociedade para arrecadar 
agasalhos, cobertores e 
até mesmo itens de higie-
ne”, explica Mayara.

Segundo Mayara, além 
da entrega dos kits, as 
equipes também apro-
veitaram as visitas para 
prestar outros serviços de 
assistência aos benefici-
ários. “A equipe do Centro 
Pop acompanha a gente e 
realiza o cadastro dessas 
pessoas para receberem 
todas as assistências pos-
síveis, bem como encami-
nhamento médico, entre 
outras necessidades. Es-
tamos aqui para dar todo 
respaldo a essas pessoas 
que estão em situação de 

vulnerabilidade social e de 
rua”, explicou.

Um dos beneficiados, 
W.S.B. de 48 anos, acredita 
que a ação ajuda bastante 
toda a população de rua. 
“Eu acho muito bom, o frio 
está chegando, então é ex-
celente. Só tenho a agra-
decer pois ajuda bastante. 
É difícil, não é fácil não, o 
frio é tenso”, completou.

O J.R.S. de 51 anos, que 
frequenta o Centro Pop 
de Aparecida ficou saben-
do da frente fria que se 
aproxima e ficou preocu-
pado. “Nós que estamos 
acostumados com o calor 
e eu sou magro, qualquer 
frio é um sofrimento. Essa 
ação da prefeitura ajuda 
muito”, comentou.

Doação
Os kits são compos-

tos por um cobertor, itens 
de higiene como creme 
dental, escova de dente, 
sabonete, álcool em gel, 
shampoo e condicionador. 
Durante a ação também 
foram distribuídos lanches 
como bolachas e achoco-
latado quente. A entrega 
dos kits é baseada tanto 
na aquisição dos itens 
quanto na doação espon-
tânea de cobertores por 
empresas de Aparecida.

A população também 
pode contribuir com as 
ações da Secretaria de 
Assistência Social, com a 
doação de cobertores e 
agasalhos. Os itens podem 
ser entregues na secretaria 
ou o morador pode entrar 
em contato com a secre-
taria pelo 3545-5970. Por 
meio do telefone, as equi-
pes da assistência também 
podem ser acionadas para 
acompanhamento em 
tempo real de moradores 
em situação de rua.
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“Essa ação da prefeitura ajuda muito”, comentou J.R.S. de 51 anos

Solidariedade, empatia e união de esforços resultaram na distribuição de kits de 
cobertores e higiene pessoal à população em situação de rua de aparecida de Goiânia
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Web série Jornada da Vida
“Jornada da Vida” é um projeto independente que terá 

sua primeira temporada disponível no YouTube, com 
episódios semanais, a partir do próximo domingo, 

dia 22 de maio. Uma história de simplicidade, da vida 
e do que fazemos dela todos os dias. Uma história 

sobre as nossas escolhas e dos frutos que colhemos 
a partir delas, onde se destaca Núbia (Bianca Bam), 

uma menina simples, de família humilde, com 
inúmeras virtudes, entre elas o amor e a persistência, 

e seus pais, Val (Washington alves) e Valéria (Neide 
Madeira), que fazem de tudo para a filha. Larissa 

(isabella Galvão), a melhor amiga com quem Núbia 
divide seus segredos, e Gil (marina merola), um 

fator de dificuldade, que às vezes atrapalha as duas, 
para atormentar Nubia. Na história temos também 

Bárbara (isa Félix) uma menina de classe média e 
coração gigante, os irmãos Thiago (daniel Casadei) 

e Laura (Bella Casadei), de classe alta e exalando 
humildade. o encontro dessas histórias traz ainda 

alguns amigos como Geovanna (Bella Bertozzi), 
Jéssica (Manu Ramalho) e Lara (Paolla de Paulo). 

Embalada pela narração de Léo Henriques, juntos 
esses personagens enfrentam a vida, seus desafios, 
suas crises e adversidades, aprendendo lições como 
perdão, solidariedade, amor e empatia. a web série 

estreia no próximo domingo, dia 22 de maio, às 11h, no 
YouTube, e segue com episódios semanais.

conecTa brasil
o Conecta Brasil começou o mês de maio de casa nova. o 

instituto continua com sede em Goiânia, mas está agora 
no edifício New Business Style, localizado na avenida 

deputado Jamel Cecílio, Jardim Goiás.  Com o objetivo de 
viabilizar o crescimento de iniciativas sociais por meio 
de uma plataforma digital e 100% gratuita, o Conecta 
faz ponte entre instituições, doadores e iniciativas. as 

doações das campanhas de maio já serão recebidas na 
nova sede. Neste mês, o Conecta está com mais de 20 

campanhas abertas em sua plataforma, com pedidos 
para todo o Brasil. Só em Goiás, estão sendo solicitadas 

1190 cestas básicas, além de outros itens como caixas de 
leite e peças de enxoval para recém-nascidos.  aqueles 

que desejam ajudar podem acessar diretamente o 
conectabrasil.org ou ainda entrar em contato com a 

equipe do Conecta pelo Instagram @conectabrasiloficial 
ou pelo Whatsapp (62) 98595-9091.

inédiTa na consTrução
Com central de concreto instalada em Goiânia, 
a engemix, unidade de negócio de concreto da 

Votorantim Cimentos, lançou uma funcionalidade 
em seu aplicativo oficial que é inédita no mercado 

da construção. agora, as construtoras contam com a 
“Solicitação de Programação” que permite agendar de 

forma online a data e horário para recebimento dos 
volumes de concreto na obra. Lançado em 2018, o app 

engemix online já contribuiu com a disponibilização 
em tempo real de mais de 1 milhão de entregas, com 

índice de 80% de pontualidade.
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Divulgação Cristiano Borges

Divulgação

DVD - o gaúcho, 
natural da cidade de 
Porto Alegre (RS) 
e ex-vocalista do 
grupo de pagode “os 
meninos” agitou a 
capital goianiense na 
última quinta-feira 
(12) com a gravação 
do seu primeiro dVd, 
na Toca Lounge. O 
dVd conta com seis 
músicas autorais e três 
regravações através 
de pot-pourri– tipo 
de execução de várias 
músicas em uma 
mesma faixa.

Comédia goiana - o 
comediante e influenciador 
digital Fidelis Falante dá 
continuidade ao seu projeto de 
Stand Up Comedy, mas desta 
vez em um projeto solo. Será 
no palco do Teatro PUC, no 
dia 19 de junho, às 18h, que ele 
apresenta histórias inéditas. 
o show ‘onde tá o pobre tá 
o pobrema’, produzido pela 
Cultura do Riso, promete 
levar alegria para o público 
goiano. Os ingressos estão à 
venda no site ingressodigital.
com e presencialmente na 
livraria Leitura do Goiânia 
Shopping.

CASACOR Goiás -  Como acontece tradicionalmente, a 
CaSaCoR Goiás abre as portas para convidados no dia 19 
de maio. Com show exclusivo do baixista Riq Vasconcelos 
e Trio, as organizadoras da mostra Sheila de Podestá e 
eliane martins receberão os 600 convidados na edição 
que comemora 25 anos da CaSaCoR Goiás. o  buffet é 
assinado por Fernando Hanna.

Perfumaria - Mell Alta Perfumaria 
inaugura sua loja com produtos exclusivo. 
além de arquitetura e design modernos, 
na loja de aromas de alto padrão, você 
encontrará perfumes que são usados por 
pessoas que não abrem mão de exclusividade 
de um cheiro único.
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Em dois anos, OVG capacita três mil 
trabalhadores sociais em 243 municípios

governo de Goiás, por 
meio da Organiza-
ção das Voluntárias 

de Goiás (OVG), Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Social (Seds) e Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS), já capacitou, em 
dois anos, cerca de 3 mil 
trabalhadores sociais em 
243 municípios do Esta-
do. O trabalho é feito pela 
Gerência Social, estrutu-
ra criada dentro da OVG 
para integrar os municí-
pios goianos e capacitar 
primeiras-damas, gestores 
e técnicos da área.

Desde o dia 8 de maio 
de 2020, no início da pan-
demia da Covid-19, a pre-
sidente de honra da OVG 
e coordenadora do GPS, 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, comanda sema-
nalmente encontros vir-
tuais para apresentar os 
programas estaduais às 
prefeituras e organizar as 
demandas sociais em cada 
município, fortalecendo 
laços entre os entes fe-
derativos, com ênfase no 
atendimento a pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade. Os Debates Sociais, 
como foram batizados 

os encontros virtuais, ga-
nharam força e a estrutu-
ra criada dentro da OVG 
possibilitou a realização 
de capacitações e estudos 
por meio de oficinas e mi-
nicursos.

Em dois anos, já foram 
realizados cerca de 140 
Debates Sociais e mais 
de 15 mil certificados 
emitidos por participa-
ção em oficinas temáti-
cas, minicursos e demais 
atividades. “A pandemia 
foi desafiadora e tivemos 
de criar pontes para con-
tinuar trabalhando, sem 
deixar ninguém para 
trás. Criamos processos 
de avaliação e supervi-
são, fortalecendo a polí-
tica social em Goiás e, é 
claro, garantindo melhor 
atendimento à popula-
ção, sobretudo aqueles 
que mais precisam do 
poder público”, explica 
Gracinha Caiado.

Para desenvolver o 
trabalho nos municípios, 
a Gerência Social conta 
com quatro supervisores, 
professores especialistas 
que trabalham de forma 
on-line temas como pro-
teção social, cadastro úni-

co, vigilância social, entre 
outros. O grupo também 
é responsável pela con-
fecção de material de 
estudo, que já acumula 
mais de 12 apostilas com 
conteúdo autoral que são 
distribuídas a todas as 
prefeituras do Estado.

“Tudo isso a um custo 
zero. Desta forma, Goiás 
passa a contar com um 
corpo técnico social cada 
vez mais qualificado para 
atender a quem mais pre-
cisa nos municípios”, ex-
plica a diretora-geral da 
OVG, Adryanna Caiado. A 
OVG também possui 19 
polos de capacitação 
em todas as regiões do 
Estado. São estruturas 
que facilitam a chega-
da dos benefícios da 
OVG aos municípios e 
estão à disposição dos 
técnicos e gestores de 
Assistência Social para 
cursos de capacitação.

No último dia 29 de 

março, para comemorar os 
avanços e ampliar o forta-
lecimento das políticas so-
ciais no Estado, o Governo 
de Goiás promoveu o 1º 
Encontro de Primeiras-Da-
mas de Goiás, realizado no 
Palácio das Esmeraldas. O 
evento contou com repre-
sentantes de mais de 200 
municípios que participam 
virtualmente há dois anos 
dos debates promovidos 
pela Gerência Social.

“Por orientação do go-
vernador, eu e toda a equi-
pe social fazemos questão 
de tratar o social de ma-
neira técnica, sempre bus-
cando ajudar ao máximo a 
qualquer um que realmen-
te esteja em vulnerabilida-
de. Goiás é muito grande e, 
para alcançarmos os dois 
milhões de goianos que 
vivem em vulnerabilidade, 
eu precisaria de ajuda e de 
parcerias. E foi justamente 
isso que buscamos”, com-
pleta a primeira-dama.

Balanço de ações
Desde 2019, o Estado 

tem aprimorado o su-
porte a pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade 
social nas mais diversas 
áreas, estratégia que se 
expandiu durante a pan-
demia. Nesse período, o 
isolamento necessário 
para conter a dissemina-
ção da Covid-19 acabou 
agravando a situação de 
algumas famílias, o que 
motivou o Governo de 
Goiás a ampliar o leque 
da sua rede de proteção.

Entre os programas 
de maior destaque estão: 
Mães de Goiás, que, na 
primeira etapa, atende 
100 mil mulheres (com 
filhos de até seis anos) 
com repasses mensais de 
R$ 250; Aluguel Social, 
que auxiliará 30 mil famí-
lias com R$ 350 mensais 
para aluguel de moradia; 
Pra Ter Onde Morar, com 
a construção de moradias 

a custo zero para famílias 
que se enquadram no 
perfil socioeconômico; e 
Água Social, que dá des-
contos nas faturas da Sa-
neago a inscritos no Ca-
dastro Único (CadÚnico).

Na área da educação, 
o Bolsa Estudo conce-
de R$ 100 mensais a 
concluintes do Ensino 
Médio da rede pública 
estadual e o Programa 
Universitário do Bem 
(ProBem) chega a 12 mil 
universitários atendidos 
com bolsas de estudo 
para o ensino superior. 
Outras iniciativas que 
entram na lista são o 
Dignidade Menstrual, 
que auxilia cerca de 146 
mil mulheres; e o Crédi-
to Social, que concede 
benefício de até R$ 5 mil, 
por meio de transferência 
de renda, para a compra 
de equipamentos e insu-
mos para empreendedores 
abrirem o próprio negócio.

Serviço a custo zero para prefeituras é 
realizado pela Gerência Social, estrutura 
criada dentro da oVG para integrar 
os municípios goianos e capacitar 
primeiras-damas, gestores e técnicos 
da área. em dois anos, já foram cerca de 
140 encontros virtuais comandados pela 
primeira-dama Gracinha Caiado e mais 
de 15 mil certificados emitidos
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Primeira-dama Gracinha Caiado e diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, em um dos 19 polos de capacitação da OVG

saúde

Policlínicas levam atendimento especializado ao interior

O Governo de Goiás leva 
21 especialidades médicas 
para o interior do Estado, 
com a inauguração de seis 
policlínicas distribuídas 

em seis regionais de saú-
de. As unidades ampliam 
a regionalização da saúde 
em Goiás, compromisso 
da gestão do governador 

Ronaldo Caiado, e repre-
sentam investimentos de 
R$ 112,9 milhões, com a 
oferta de mais de 211 mil 
consultas e atendimentos 
para os goianos.

As Policlínicas Estadu-
ais da Região Nordeste II, 
em Posse; da Região São 
Patrício, em Goianésia; da 
Região Sudoeste II, em 
Quirinópolis; da Região do 
Entorno, em Formosa; da 
Região Oeste II, em São Luís 

de Montes Belos; e da Re-
gião Rio Vermelho, em Goi-
ás marcam um importante 
avanço na descentralização 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em todo o Estado.

“Tomamos a decisão de 
regionalizar a saúde pú-
blica porque levar o servi-
ço para perto do cidadão 
humaniza o atendimento 
e mostra respeito às pes-
soas. Um serviço de saú-
de mais próximo de casa 

dá dignidade e melhora o 
bem-estar de todos”, afir-
mou o governador Ronal-
do Caiado na inauguração 
da policlínica da Região 
Rio Vermelho, a mais re-
cente a ser entregue, no 
último dia 11 de maio. 
Ele ainda acrescentou 
que a descentralização 
da saúde é algo esperado 
há anos pela população e 
inédito no Estado.

A Policlínica Estadual da 

Região Rio Vermelho, na 
cidade de Goiás, foi a sexta 
unidade inaugurada na atu-
al gestão, o que ampliou os 
atendimentos hospitalares 
e ainda facilitou o acesso 
aos serviços do SUS. Todas 
as unidades foram plane-
jadas para cobrir vazios 
assistenciais em saúde que 
sempre existiram em Goiás 
e prejudicavam mais a po-
pulação que vive distante 
das maiores cidades.

Promessa de campanha do governador Ronaldo 
Caiado, a atual gestão inaugurou seis unidades, 
com investimentos de R$ 112,9 milhões. ao 
todo, as policlínicas foram responsáveis por 
mais de 211 mil consultas e atendimentos
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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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Goiânia recebe JUBs Futebol, competição nacional 
universitária com equipes de oito estados e DF

a Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secre-
taria Municipal dos 

Esportes (Seesp), recebe os 
Jogos Brasileiros Universi-
tários de Futebol (JUBs Fu-
tebol) 2022. A competição, 
organizada pela Confede-
ração de Desporto Universi-
tário (CBDU), reúne 16 equi-
pes de oito estados mais 
o Distrito Federal. Torneio 

começou neste domingo 
(15/05) e segue até o dia 22 
de maio, com jogos na capi-
tal e em Trindade.

O JUBs Futebol traz 16 
times, oito femininos e oito 
masculinos, de universida-
des públicas e privadas. 
Na capital, os jogos são 
realizados no Clube Sesi 
Antônio Ferreira Pacheco, 
na Avenida João Leite, 915, 

Setor Santa Genoveva, e 
no Estádio Olímpico, na 
Rua 74, Centro.

O secretário municipal 
dos Esportes, Álvaro Alexan-
dre, salienta a importância 
de receber uma competição 
de nível nacional, em espe-
cial, que integra diferentes 
atletas, universidades, ór-
gãos públicos e privados. 
“Nosso compromisso é 

justamente esse, trazer à 
capital competições in-
ternacionais, nacionais e 
estaduais que consolidem 
seu lugar no cenário es-
portivo”, afirma.

Histórico
Goiás também sediou 

a competição no ano pas-
sado, entretanto, o evento 
realizado no município 

de Rio Verde contou com 
restrições em virtude do 
cenário epidemiológico 
proveniente da Covid-19. 
Por isso, os jogos segui-
ram rígidos protocolos 
biossanitários, como teste 
RT-PCR de todos os parti-
cipantes, uso obrigatório 
de máscara (exceto para 
os jogadores em campo) e 
público restrito aos atletas, 

comitê organizador, comis-
são técnica e imprensa. A 
edição teve, como campeã, 
as equipes da Universo, 
com medalhas de ouro 
para masculino e feminino.

Em 2022, apesar do 
avanço da vacinação e fle-
xibilização pelas autorida-
des sanitárias, os cuidados 
continuam, porém, com a 
permissão de torcidas.

evento, organizado pela Confederação de desporto Universitário (CBdU), tem 16 equipes femininas e masculinas de 
universidades públicas e privadas. Na capital, jogos são realizados no Clube SeSi antônio Ferreira Pacheco e estádio olímpico
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Capital recebe o JUBs Futebol, competição nacional universitária organizada pela Confederação de Desporto Universitário (CBDU), jogos são realizados na capital e em Trindade, até o dia 22/05 
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