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Nicholas Santos, João 
Gomes Júnior e Bruno 
Fratus (foto) vencem

Escola do Futuro está 
com 210 vagas abertas

Goiás Turismo realiza 
1º Congresso Brasileiro 

de Trilhas. Serão 
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principais trilhas de 
longo curso do Brasil 

e do mundo no Centro 
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Evento do Goiás Social distribui cartões Mães de Goiás e donativos a famílias 
vulneráveis. Foram ofertadas 3 mil vagas de emprego, além de cursos e crédito para 
empreendedores. Moradores também tiveram acesso gratuitamente a emissão de 

documentos e realização de exames, serviços de beleza e lazer para crianças

Mais de 5 mil pacientes já passaram pelo atendimento especializado e de alto 
custo de doenças vasculares, hoje sediado no Hospital Estadual da Criança e do 

Adolescente, inaugurado em fevereiro deste ano pelo Governo - cidades | 4
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gracinha caiado entrega benefícios 
em mutirão nos Jardins do cerrado

hecad é referência nacional 
no tratamento de hemangiomas
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Caixa paga parcela do Auxílio Brasil 
para Beneficiários NIS final quatro

a Caixa Econômica 
Federal paga nesta 
segunda-feira (23) 

a parcela de maio do Auxí-
lio Brasil aos beneficiários 
com Número de Inscrição 
Social (NIS) de final 4. O 
valor mínimo do benefício 
é R$ 400. As datas seguem 
o modelo do Bolsa Família, 
que pagava nos dez últi-
mos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá 
consultar informações so-
bre datas de pagamento, 
valor do benefício e com-
posição das parcelas em 
dois aplicativos: Auxílio 
Brasil, desenvolvido para 
o programa social, e Caixa 
Tem, usado para acompa-
nhar as contas poupança 
digitais do banco.

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

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem três 

benefícios básicos e seis 
suplementares, que po-
dem ser adicionados caso 
o beneficiário consiga em-
prego ou tenha filho que 
se destaque em competi-
ções esportivas, científicas 
ou acadêmicas.

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

Benefício 
permanente

Na semana passada, o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancio-
nou a medida provisó-
ria que torna o Auxílio 
Brasil de R$ 400 um 
benefício permanente. A 
sanção foi publicada no 
Diário Oficial da União.

A proposta inicial do 
governo federal previa que 
esse valor valesse apenas 

até dezembro de 2022. Os 
parlamentares, no entan-
to, decidiram tornar o va-
lor permanente, e o texto 
aprovado pelo Senado, no 
último dia 4, já tornava o 
piso de R$ 400 permanen-
te com a inclusão de uma 

espécie de complemento 
ao valor do Auxílio Brasil. 
Antes, o benefício tinha o 
tíquete médio de R$ 224.

De acordo com a Se-
cretaria-Geral da Presi-
dência da República, o 
governo gasta cerca de 

R$ 47,5 bilhões anuais só 
com o volume regular do 
Auxílio Brasil. A estimati-
va é que o governo preci-
se desembolsar outros R$ 
41 bilhões por ano para 
bancar o valor comple-
mentar ao benefício.

“A sanção presidencial 
é importante para efeti-
var o Programa Auxílio 
Brasil, tornando-o perene 
à sociedade, mitigando o 
gargalo financeiro rela-
tivo aos mais necessita-
dos”, disse a pasta.

o valor mínimo do benefício é R$ 400
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Partidos têm até dia 31 para pedir registro de federações partidárias

Até o dia 31 deste mês, a 
Justiça Eleitoral encerra o 
prazo para a oficialização 
de federações partidárias. 
Inédita no país, a nova 
regra, criada depois de as 
coligações partidárias se-
rem extintas para pleitos 
regionais e mantidas ape-
nas para eleições majori-
tárias, permite que duas 
ou mais siglas atuem em 
conjunto. Inicialmente, a 
data final para o registro 

era 1º de março, mas uma 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) pror-
rogou o prazo. 

Diferentemente das 
coligações, onde a par-
ceria poderia ser desfeita 
assim que se encerrasse 
o processo eleitoral, nas 
federações os partidos 
mantêm sua autonomia, 
mas deverão atuar como 
um só desde o período 
eleitoral, quando os can-

didatos vão concorrer a 
cargo político, até o fim 
dos quatro anos do man-
dato, caso sejam eleitos. 

O eventual descumpri-
mento da regra poderá 
causar ao partido dissi-
dente a impossibilidade 

de federar com outras 
siglas durante as duas 
próximas eleições, ou até 
completar o prazo míni-

mo remanescente.
Aprovadas pelo Con-

gresso no ano passado, as 
federações foram criadas 
para tentar minimizar os 
problemas criados pela 
pulverização partidária 
no país, que tem 32 siglas 
de correntes variadas. Al-
guns desses partidos  se-
quer conseguiram eleger 
representante no Parla-
mento. Unidas, as agre-
miações também fundem 
o tempo de televisão para 
propaganda eleitoral e 
recursos que recebem 
para campanhas e manu-
tenção dos partidos.
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Inédita no país, a nova regra, permite que duas ou mais siglas atuem em conjunto

Nova regra permite que duas ou 
mais siglas atuem em conjunto
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De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o governo gasta cerca de R$ 47,5 bilhões anuais só com o volume regular do Auxílio Brasil
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goiás social

Gracinha Caiado entrega benefícios 
em mutirão nos Jardins do Cerrado

Para ampliar a pro-
teção social junto 
à população mais 

vulnerável, o Governo de 
Goiás entregou benefícios 
aos moradores do Jardins 
do Cerrado, na região Oes-
te de Goiânia, nesta sexta-
-feira (20/05). A estrutura 
de atendimento foi insta-
lada na Escola Estadual 
Jardim do Cerrado, de onde 
a presidente de honra da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, acompanhou a 
prestação de serviços e 
percorreu todos os estan-
des de atendimento.

“Nós não vamos de-
sistir de fazer Goiás ser o 
melhor lugar para se viver 
no Brasil”, frisou ela. Orien-
tado pelo governador Ro-
naldo Caiado, o trabalho 
na área social mantém o 
olhar direcionado à popu-
lação mais carente em to-
das as regiões do Estado: 
“A determinação do gover-
nador é dar oportunidades 
a essas pessoas e é isso 
que estamos fazendo aqui 

no Jardins do Cerrado”, en-
fatizou Gracinha Caiado. 
Apenas durante o perío-
do da manhã, as equipes 
realizaram mais de 1.200 
atendimentos no local.

Esta é a segunda vez 
neste ano que a caravana 
do Goiás Social chegou à 
região do Jardins do Cer-
rado. No início do mês de 
abril, o evento foi realiza-
do ao lado do Centro de 
Referência da Assistência 
Social (Cras), na Rua Flor 
da Noite, também levando 
os serviços e os benefícios 
sociais do Governo de Goi-
ás à população.

“Voltamos aqui hoje 
em menos de dois meses 
da última ação e vamos 
continuar voltando. Em 
2019, quando o gover-
nador assumiu a gestão 
estadual, estive aqui e, 
muito preocupada, ouvi 
dos moradores que eles 
não podiam contar com o 
poder público. Mas, agora, 
a realidade é outra”, co-
memorou Gracinha.

Convergência
O evento contemplou 

distribuição de cartões 

de programas sociais, do-
ação de donativos, servi-
ços de saúde, cidadania, 
vagas de emprego e 
diversão para crianças. 
“Essa sinergia entre as 
pastas colabora para que 
a gente, realmente, faça 
uma transformação so-
cial da comunidade para 
que ela possa evoluir”, 
declarou o titular da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Seds), 
Wellington Matos.

A Seds disponibilizou 
520 cartões do Programa 
Mães de Goiás e estruturou 
o Espaço da Beleza para 
corte de cabelo. Quem vi-
sitou o estande da pasta 
teve acesso ainda a servi-
ços como emissão do Pas-
saporte do Idoso, Carteira 
do Autista, Passe Livre da 
Pessoa com Deficiência e 
Registro Civil. Equipes da 
Polícia Civil ainda realiza-
ram a emissão da carteira 

de identidade.
“Estamos com mais de 

3 mil vagas de emprego. A 
maioria são aqui nessa re-
gião”, destacou o secretário 
estadual da Retomada, Cé-
sar Moura, ao acrescentar 
que foram  disponibili-
zadas à população lo-
cal oportunidades para 
qualificação profissional, 
bem como o crédito so-
cial para fomentar o em-
preendedorismo local.

Social
A desempregada Ozia-

na Almeida da Silva, 38 
anos, que busca reco-
locação no mercado, se 
cadastrou para o curso 
de massoterapia. “Quero 
me capacitar primeiro e 
correr atrás das oportuni-
dades”, afirmou. Morado-
ra do Jardins do Cerrado 
10, Oziana explicou que 
o evento próximo à sua 
residência foi um diferen-

cial. “É uma oportunidade 
porque, muitas vezes, a 
gente não tem como ir 
em um lugar mais longe. 
Quando está assim mais 
perto, a gente se benefi-
cia”, avaliou.

“Aqui é já uma comuni-
dade mais carente. Quan-
do um evento assim vem 
para cá todo mundo vem 
aproveitar, porque tem 
muita gente que precisa 
de muita coisa”, afirmou 
Ketley Lorrane, 26 anos. 
Atendida no local, a mora-
dora ganhou uma nova ca-
deira de rodas. “Essa minha 
já anda toda quebrada e, lá 
onde eu faço acompanha-
mento, é só de quatro em 
quatro anos que eu consi-
go pegar. Para mim foi uma 
maravilha”, disse.

A população também 
recebeu donativos por 
meio da unidade itineran-
te OVG Perto de Você, que 
registrou a entrega de 700 

cestas básicas e 720 co-
bertores. A instituição re-
alizou 250 atendimentos e 
distribuiu donativos, entre 
cadeiras de rodas, fraldas 
descartáveis e enxovais 
para bebês, além de kits 
do Mix do Bem, alimento 
nutritivo e saboroso de 
preparação rápida e que 
rende até dez porções.

A ação contemplou ain-
da serviços do Vapt Vupt e 
da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), com testes 
rápidos de IST/HIV, vacina-
ção e carreta da prevenção 
com exames de mamogra-
fia e citopatológico, além 
de avaliação fisioterápica. 
Estiveram presentes o pre-
sidente da Goiás Telecom, 
Hipólito Prado; a subse-
cretária de Saúde, Luciana 
Vieira; a chefe de gabinete 
da OVG, Solange Miranda; 
e a coordenadora regional 
de Educação, professora 
Enicleia Morais.

evento do Goiás Social distribui 
cartões mães de Goiás e donativos 
a famílias vulneráveis. Foram 
ofertadas 3 mil vagas de emprego, 
além de cursos e crédito para 
empreendedores. moradores também 
tiveram acesso gratuitamente a 
emissão de documentos e 
realização de exames, serviços 
de beleza e lazer para crianças
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A presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, acompanhou a prestação de serviços e percorreu todos os estandes de atendimento

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
está intensificando as 
inscrições no Programa 
Pra Ter Onde Morar – Alu-
guel Social em Itumbiara. 
O primeiro evento de en-
trega dos cartões na cida-
de está programado para 
a próxima semana, mas 
ainda dá tempo de inte-
ressados se inscreverem.

O prazo, porém, é 

curto já que depois da 
inscrição, os habilitados 
ainda precisam entregar 
os documentos para se-
rem convocados a rece-
ber o benefício. Os can-
didatos devem acessar o 
endereço www.agehab.
go.gov.br, onde está a 
ficha de inscrição, regras 
e requisitos para partici-
par do programa.

Com projeção de con-
templar 40 mil famílias, 

o Aluguel Social garante 
segurança habitacional 
imediata às famílias em 
situação de superendivi-
damento e que ainda não 
têm moradia própria. Os 
recursos são provenien-
tes do Fundo de Prote-
ção Social do Estado de 
Goiás (Protege), coorde-
nado pelo Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS) 
da Governadoria, dentro 
do programa Goiás So-

cial. “Temos de dar con-
dição para as pessoas 
morarem dignamente, 
viverem tranquilas e em 
paz”, ressalta o governa-
dor Ronaldo Caiado.

Para o presidente da 
Agehab, Pedro Sales, o 
programa reflete a sen-
sibilidade do Governo de 
Goiás em atender os mais 
prejudicados com a cri-
se econômica e sanitária 
causada pela pandemia 

da Covid-19. “Continuamos 
fazendo tudo que está ao 
nosso alcance para agili-
zar o cadastro e aprovação 
das famílias, sem perder 
de vista a seriedade da 
análise da situação de 
vulnerabilidade. Estamos 
atendendo quem realmen-
te precisa”, afirma Sales.

O auxílio do Aluguel 
Social é concedido pelo 
prazo de 18 meses, com 
possibilidade de prorro-

gação por igual período. 
Ao longo do tempo da 
concessão, há acompa-
nhamento social, com es-
tímulo para recolocação 
ao mercado de trabalho. 
A atuação do Governo de 
Goiás é correlacionada a 
outras ações de políticas 
sociais para qualificação 
profissional, empreende-
dorismo, geração de ren-
da, planejamento e edu-
cação financeira.

Intensificadas inscrições do Aluguel Social em Itumbiara
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Hecad é referência nacional no 
tratamento de hemangiomas

O Hospital Estadual 
da Criança e do Ado-
lescente (Hecad) é 

reconhecido nacionalmen-
te pelos atendimentos e 
tratamentos de heman-
giomas e linfohemangio-
mas por meio do Serviço 
de Más Formações Vascu-
lares da Criança (Sismav), 
coordenado pelo cirur-
gião pediátrico Zacharias 
Calil. Mais de cinco mil 
pacientes já passaram 
pelo atendimento do 
Sismav, atualmente se-
diado no Hecad.

O hemangioma é um 
tumor benigno formado 
pelo acúmulo anormal 
de vasos sanguíneos, que 
pode surgir em diversos 
locais do corpo, levando 
ao aparecimento de uma 
área inchada e com uma 
mancha avermelhada ou 
arroxeada. A patologia 
acomete crianças prema-
turas e cinco vezes mais as 
pessoas do sexo feminino.

Diretora-geral do He-
cad, a médica Mônica Ri-
beiro Costa reconhece o 

trabalho realizado pela 
equipe do Sismav. “É muito 
bom sabermos que esta-
mos impactando positi-
vamente a vida de tantas 
pessoas. O Dr. Zacharias 
Calil é referência mundial 
nesse tipo de atendimento 
e compõe o corpo clínico 
do nosso hospital, que é 
extremamente preparado. 
Além disso, nosso objeti-
vo também é sensibilizar 
a sociedade para este tipo 
de patologia, combatendo 
o preconceito e devolven-
do a autoestima de crian-
ças e jovens”, pontua ela.

De acordo com Calil, a 
equipe é especializada nos 
procedimentos dos he-
mangiomas e linfoheman-
giomas. “Desenvolvemos 
a patente de um medica-
mento para os linfohe-
mangiomas e temos trata-
do os pacientes com quase 
100% de cura sem inter-
venção cirúrgica. É uma 
assistência de ponta para 
estes casos, disponível de 
forma gratuita e acessível 
para a população.

Laserterapia
Somente nos últimos 

quatros meses, mais de 
50 usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
foram beneficiados pelo 
tratamento de Lasertera-
pia oferecido no Hecad. 
A terapia é considerada 
de alto custo devido à 
precisão do equipamento 
Etherea. Cada sessão dura 
em média uma hora.

Na rede particular, uma 
única sessão de laser chega 
a custar R$ 8,5 mil. “Recebe-
mos pedidos de atendimen-

tos de todo país. O Hecad é 
o único hospital no Brasil 
que tem esse equipamento 
para o tratamento das do-
enças vasculares em crian-
ças”, destaca Zacharias.

Ana Paula Lima Andrade, 
28 anos, moradora da ci-
dade de Mossâmedes, mãe 
da paciente Heloísa Vitória 
Lima Silva de 3 anos, falou 
da relevância do tratamen-
to. “Sou muito grata ao He-
cad e ao doutor Zacharias 
Calil. Jamais teria condições 
financeiras de pagar pelas 
sessões de laser. Desde os 

oito meses, a minha filha 
é acompanhada para o tra-
tamento do hemangioma 
que ela tem na região da 
boca. A lesão já diminuiu 
bastante e isso impactou 
em uma melhor qualida-
de de vida para todos nós, 
pois a região da face é a 
identidade do ser humano”, 
agradeceu Ana Paula.

Hecad
Inaugurado em feverei-

ro deste ano pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, o 
Hecad é um centro espe-

cializado em pediatria com 
124 leitos e referência 
para vários tratamentos 
especializados. Localizado 
no Parque Acalanto em 
Goiânia, o Pronto-Socorro 
funciona ininterruptamen-
te durante 24 horas em to-
dos os dias da semana. O 
Hecad conta ainda com 12 
consultórios de especiali-
dades como cardiologia, 
pneumologia, alergia/
imunologia, neurologia, 
endocrinologia, cirurgia 
pediátrica, gastroente-
rologia e outros.

mais de 5 mil pacientes já passaram 
pelo atendimento especializado e 
de alto custo de doenças vasculares, 
hoje sediado no Hospital estadual da 
Criança e do adolescente, inaugurado 
em fevereiro deste ano pelo Governo
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Hecad tem tratamento de ponta para hemangiomas e doenças vasculares pelo SUS

aparecida de GOiânia

Escola do Futuro está com 210 vagas abertas

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento e 
Inovação (Sedi) está com 
vagas abertas para cursos 
de qualificação profissio-
nal na Escola do Futuro 
do Estado de Goiás (EFG) 
Luiz Rassi, em Aparecida 
de Goiânia. São 210 va-
gas para turmas presen-
ciais de auxiliar de análi-
se e processo de software 

(60), mídias sociais (60), 
programação de com-
putadores (30), planeja-
mento e criação de novos 
negócios (60). Os cursos 
têm carga horária de 160 
ou 240 horas.

O período de inscri-
ção termina no próximo 
domingo (22). São consi-
derados aptos os candi-
datos com idade mínima 

de 16 anos e com o ensi-
no fundamental comple-
to. Além disso, 60% das 

vagas serão destinadas 
a estudantes de esco-
las públicas, com renda 

familiar per capita de 
até um salário mínimo 
e meio ou em situação 
de vulnerabilidade so-
cial; e alunos com de-
ficiência ou transtornos 
globais do desenvolvi-
mento. Os outros 40% 
são voltados para a co-
munidade em geral.

Os estudantes serão 
selecionados por meio 
de um sorteio, de acor-
do com o número de va-
gas estabelecidas mais 
o equivalente a 50% do 
número de vagas para 
composição de cadastro 
reserva. Os interessados 
podem conferir o edital 
por meio do site (https://
efg.org.br/cursos/editais).

O sorteio será on-line 
e transmitido ao vivo por 
meio do canal do Centro 
de Educação, Trabalho e 
Tecnologia (Cett), da Uni-
versidade Federal de Goi-
ás (UFG), no YouTube, na 
sexta-feira, 3 de junho, a 
partir das 12h. O resulta-
do final da seleção tam-
bém está previsto para 
ser divulgado no mesmo 
dia, até as 23h59.

As aulas irão começar 
no dia 8 de junho. Em 
caso de dúvida, o aluno 
pode entrar em contato 
com a secretaria da Es-
cola do Futuro Luiz Rassi 
por telefone (62) 3581-
4140 ou e-mail: apareci-
dadegoiania@efg.org.br.
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Qualificação: cursos gratuitos totalizam 210 vagas para 
qualificação nas áreas de software, programação de 
computadores, mídias sociais e criação de novos negócios 

inscrições para cursos gratuitos de 
qualificação profissional terminam 
neste próximo domingo (22). Candidatos 
devem ter no mínimo 16 anos e 
ensino fundamental completo
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campanha do agasalho 
o frio veio e veio com força com recordes 
de baixas temperaturas registradas pelos 

sistemas de meteorologia. Como bons goianos, 
não estamos preparados para esse clima, 

imagina para quem não tem condição e vive à 
mercê da solidariedade .

Pensando nisso, o iConnect Gyn, dos 
empresários Laio andrade e Nicholas Barhtras, 

está lançando a campanha do agasalho. 
estamos arrecadando cobertores, mantas, 

agasalhos em bom estado, luvas, toucas, 
cachecóis e tudo mais que possa aquecer as 

pessoas de mais vulnerabilidade da nossa 
capital.

Junto a essa iniciativa, alguns parceiros entram 
nessa ajuda  tornando-se também pontos de 

coleta para essa ação,  afinal o frio deve durar 
por algum tempo. Por isso contamos com 

sua ajuda, divulguem e compartilhem, vamos 
expandir essa corrente do bem e fazer desse 

frio um lugar mais caloroso para suportar.
Para doar é  fácil, só  encontrar nossos 

parceiros que estão distribuídos pela cidade. 
Com certeza terá um próximo de você onde 

poderá deixar a sua contribuição.
Vamos aquecer o corpo e o coração de alguém 

neste período de frio.
Confira a lista de parceiros abaixo:

@companhiadocorpooeste @
companhiadocorpocanedo @contatooptica @

infestamutimarcas @barbeariadomandrade 
@suprema.pizza @emporiodaviutilidades @

sougzui

Festival Brasil saBor
Goiânia e aparecida recebem, até 29 de maio, a 
16ª edição do Festival Brasil Sabor, considerado 

o maior festival gastronômico do mundo. 
Realizado pela associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes - Seccional Goiás (abrasel Goiás) 

e pelo Sindicato de Bares e Restaurantes do 
município de Goiânia (Sindibares Goiânia), o 
evento reúne 48 restaurantes, nesta edição, 
que oferecem aos visitantes um novo prato 

que remeta à sua cozinha local, especialmente 
elaborado para o festival, em celebração aos 

sabores de todos os cantos do País.

4ª edição da Feira de 
arte goiás

a quarta edição da Feira de arte Goiás (FaRGo) 
acontecerá de 27 a 29 de maio, nas galerias 

do maC, do Centro Cultural oscar Niemeyer 
e traz novidades. após um pequeno hiato, a 
feira que é considerada a maior no ramo de 

negócios em arte do Centro-oeste volta  a ter 
versão presencial – esse ano será híbrida, com 

site próprio -, diferente da última edição que 
aconteceu somente virtual
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Fotos: Divulgação 

Inauguração da CASACOR Goiás 
a CaSaCoR Goiás 2022 abriu as portas para convidados nessa quinta-feira (19) e contou com a presença exclusiva do 

diretor nacional do evento andré Sechin.  Com show exclusivo do baixista Riq Vasconcelos e Trio, as organizadoras  
da CaSaCoR Goiás Sheila de Podestá e eliane martins receberam cerca de 700 convidados, entre autoridades como 
o prefeito de Goiânia Rogério Cruz e o deputado Jefferson Rodrigues, na edição que comemora 25 anos da CaSaCoR 

Goiás. o buffet foi assinado por Fernando Hanna.

Sheila de podestá, Lívia pedreira presidente do conselho 
curador da CaSaCoR e eLiaNe maRTiNS 

os arquitetos expedito bezerra e Lucas Panobianco com 
a artista mitushi (no meio) 

Havanio Soares e amanda mendonça Rogério Rodrigues e a designer de interiores Larissa Leite 

eliane martins, Leo Romano e Cris Bava Gervasio milaneze, Linda Bessa e Clécio Lourenço 

alessandra Camara diogo Carlos e Gerson Gomes 
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Evento do Goiás Turismo realiza 
1º Congresso Brasileiro de Trilhas

a Agência Estadual 
de Turismo (Goiás 
Turismo), em par-

ceria com a Rede Brasilei-
ra de Trilhas, realiza o 1º 
Congresso Brasileiro de 
Trilhas (CBT), no Centro 
Cultural Oscar Niemeyer, 
em Goiânia, de 25 a 29 de 
maio. O evento, em forma-
to híbrido, irá reunir, pela 
primeira vez, os principais 
especialistas em trilhas 
de longo curso nacio-
nais e internacionais. A 
transmissão on-line será 
realizada no canal da 
Rede no Youtube.

As trilhas de longo 
curso têm como objeti-
vo a conexão das paisa-
gens, funcionando como 
ferramenta para con-
servação ambiental e, 
também, oportuniza aos 
municípios envolvidos a 
transformação do turis-
mo local, com geração de 
desenvolvimento econô-
mico e social. Segundo 
a Organização Mundial 

do Turismo (OMT), no ce-
nário pós-pandemia, os 
viajantes têm procurado 
destinos que oferecem 
maior contato com a na-
tureza. Com isso, o mer-
cado do ecoturismo e tu-
rismo de aventura é cada 
vez mais promissor.

O presidente Goiás 
Turismo, Fabrício Amaral, 
afirma que o Estado é re-
ferência no segmento de 
trilhas de longo curso e 
pretende fazer do con-
gresso uma oportunida-
de para divulgar o ecotu-
rismo goiano. “Teremos 
dezenas de trilhas reu-
nidas, governança, parti-
cipação de palestrantes 
internacionais. De fato, 
será um marco para esse 
segmento no qual a gen-
te tanto acredita”.

O 1º CBT visa à inte-
gração e capacitação dos 
atores envolvidos na im-
plementação das trilhas 
de longo curso no territó-
rio nacional e contará com 

a presença de integrantes 
de diversos segmentos e 
de gestores de trilhas em 
países das Américas do 
Norte, Central e do Sul 
para troca de experiên-
cias. Na ocasião, sob a 
liderança da World Trails 
Network, serão discutidas 
as bases para uma Rede 
Pan Americana de Trilhas.

De acordo com o presi-
dente da Associação Rede 
Brasileira de Trilhas, Hugo 
de Castro, Goiânia foi es-
colhida para sediar o con-
gresso pelo protagonismo 

de Goiás na implantação 
de trilhas importantes, 
como o Caminho de Cora 
Coralina, Caminho dos Ve-
adeiros e Caminho do Pai, 
que fazem parte da TLC 
Caminho Goyazes.

“A escolha também se 
deu pela ótima relação 
que temos com o Governo 
de Goiás e, principalmente, 
pela vontade de transfor-
mar trilhas em políticas 
públicas. Queremos me-
lhorar a governança de to-
dos os atores do segmento, 
trocar experiências e for-

talecer as trilhas de todo o 
Brasil”, afirmou o represen-
tante da associação.

O evento contará com 
palestras, minicursos, ofi-
cinas técnicas, fóruns para 
acordos institucionais, 
mostra fotográfica e visi-
tas técnicas em trilhas de 
Goiás. Serão cinco dias de 
atividades simultâneas 
à Feira de Negócios – X 
– Trilhas, com parceiros 
dos setores público e 
privado. Na programação 
está prevista, também, 
apresentação de casos 

de sucesso – como a Rota 
Vicentina de Portugal e a 
Rede Boliviana de Trilhas.

Entre os nomes confir-
mados estão: a arquiteta 
referência no cicloturismo, 
Renata Falzoni; o especia-
lista em marketing digital 
no Turismo, Thiago Akira; 
a cofundadora da Rota Vi-
centina, Marta Cabral. Os 
interessados em participar 
podem se inscrever, gratui-
tamente, no link: bit.ly/1-
-congresso-trilhas, onde 
também está disponível a 
programação do evento.

Serão apresentadas as principais 
trilhas de longo curso do Brasil e 
do mundo no Centro Cultural oscar 
Niemeyer, de 25 a 29 de maio. 
Principais nomes do ecoturismo e 
turismo de aventura discutem futuro 
das trilhas. inscrições são gratuitas
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Goiânia foi escolhida para sediar o congresso pelo protagonismo de Goiás na implantação de trilhas importantes

saúde

Parceria garante R$ 28 milhões de investimentos na Iquego

O Governo de Goiás, por 
meio da Indústria Quí-
mica do Estado de Goiás 
(Iquego), firmou contrato 
de parceria para transfe-
rência de tecnologia com 
o Consórcio Medxamano 
Brasil Biological Techno-
logy. A iniciativa assegura 
ao laboratório estatal o 
compartilhamento de co-
nhecimento (know-how) e 

segredos industriais; bem 
como a concessão de di-
reitos para uso, produção e 
comercialização de produ-
tos de saúde.

O investimento, inte-
gralmente custeado pelo 
Consórcio, será de R$ 28 
milhões nos próximos cin-
co anos. “A diretoria está 
exultante com o resultado 
das negociações e as pos-

sibilidades para o desen-
volvimento da empresa, 
colhendo os frutos de um 
trabalho árduo”, afirma o 
presidente da Iquego, José 
Carlos dos Santos.

A parceria garante a 
qualificação operacional 
do parque industrial da es-

tatal e impulsiona o órgão 
estadual dentro do cenário 
da saúde pública no Bra-
sil. A ação evidencia ainda 
o compromisso assumido 
pelo governador Ronaldo 
Caiado de recuperar a cre-
dibilidade do laboratório e 
prospectar novas parcerias 

para as atividades do setor.
“Quando recebi a in-

cumbência de presidir a 
Iquego, tinha a consciência 
do desafio. A minha pri-
meira missão foi realizar 
o diagnóstico da situação 
financeira e buscar alter-
nativas para viabilizar um 
plano de recuperação para 
a empresa. Colocar a casa 
em ordem leva tempo, mas 
o sentimento é de dever 
cumprido com a assina-
tura deste contrato, que 
cria possibilidades e ex-
pectativa de crescimento 
para a empresa”, afirma o 
ex-presidente da Iquego e 
atual assessor de assuntos 
estratégicos da empresa, 
Denes Pereira.

A Indústria Química do 
Estado de Goiás tem a fi-
nalidade de produzir e co-
mercializar medicamentos 
e produtos de saúde para 
atender a demanda do Mi-
nistério da Saúde, secreta-
rias de saúde estaduais e 
municipais, além de institui-
ções que atendam ao servi-
ço de saúde pública. A pro-
dução industrial do órgão 
estadual foi retomada no 
início da pandemia, quando 
foi iniciada a fabricação de 
álcool 70% líquido e em gel, 
com capacidade de atingir 
70 mil litros por mês. Com 
menor custo, o produto é di-
recionado para instituições 
públicas municipais, esta-
duais ou federais.

Recursos previstos para os próximos 
cinco anos elevam capacidade produtiva 
do laboratório público de Goiás. Parceria 
garante a qualificação operacional do parque 
industrial da estatal e impulsiona o órgão 
estadual dentro do cenário da saúde pública
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Governo de Goiás estabelece parceria que assegura transferência 
de tecnologia e R$ 28 milhões em investimentos para Iquego
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

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

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

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

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

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

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

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

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

crédito para Novos 

40.390,00 R$. entrada + parcelas 

592,83 R$. Ligue e agende sua 

visita & Realize seu sonho! 

Telefone ou Whatsapp : (062) 

99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

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

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

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

motos

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

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



8 segunda-feira, 23 de maio de 2022esporte

natação

Brasil tem dia dourado no Mare Nostrum
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nicholas santos, 
João gomes 
Júnior e Bruno 
fratus (foto) 
vencem

o Brasil teve um óti-
mo domingo (22) 
na etapa de Mô-

naco do Mare Nostrum 
Swim Tour 2022, com a 
conquista de três meda-
lhas de ouro: com Nicho-
las Santos, João Gomes 

Júnior e Bruno Fratus.
O Mare Nostrum, que 

é disputado em formato 
de mata mata até uma 
final entre apenas dois 
atletas, terá mais duas 
etapas, em Barcelona 
(Espanha),  nos dias 25 e 

26 de maio, e em Canet 
(França), nos dias 28 e 
29. A competição serve 
como preparação para o 
Campeonato Mundial de 
Esportes Aquáticos, em 
junho, em Budapeste.

Nicholas Santos con-

quistou seu ouro nos 50 
metros estilo borboleta, 
onde nadou em 22s83 
para superar o norte-
-americano Michael An-
drews. Já João Gomes 
Júnior venceu nos 50 me-
tros peito ao nadar em 

27s10 diante do holandês 
Arno Kamminga e do ale-
mão Lucas Materath, que 
empataram na semifinal.

A terceira conquista 
foi de Bruno Fratus nos 
50 metros estilo livre, 
na qual nadou em 21s49 

para bater o holandês 
Thom de Boer. Além das 
três medalhas douradas, 
o Brasil garantiu uma 
prata na competição com 
o medalhista olímpico 
Fernando Scheffer nos 
200 metros estilo livre.
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