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e empata para avançar

Governo de Goiás inicia 
primeiro mutirão de 

cirurgias eletivas

INSS paga a segunda 
parcela do 13º salário 

a partir de hoje

futebol

fim da espera

previdência

Br
un

o 
Co

rs
in

o/
AC

G

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 1.245
quarta-feira, 25 DE maio DE 2022

www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

Di
vu

lg
aç

ão
 C

la
ud

iv
in

o 
An

tu
ne

s

EconomIA

ApArEcIdA dE goIânIA

Protagonismo: Goiás é primeiro lugar na geração de empregos no 
Centro-Oeste. Exportações bateram recorde de crescimento

Para combater e prevenir focos do mosquito transmissor da dengue, nestas terça e quarta-
feira, 24 e 25 de maio, as equipes da Vigilância Ambiental realizam uma força-tarefa para 

limpeza e recolhimento de pneus descartados de forma incorreta no município - cIdAdEs | 4

poLítIcA  |  3

Goiás reGistrou crescimento de 
1.236% na Geração de empreGos

“semanão contra o aedes” tem força-
tarefa para recolhimento de pneus
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impasse sem Dória

Não teve surpresa. o ex-governador de 
São Paulo, João dória, cedeu à pressão 
da cúpula tucana e está fora da corrida 
presidencial. Tira uns dias de descanso e 
diz que vai ajudar a campanha do PSdB 
em São Paulo. dória sai e o problema 
continua. Tem grupo no PSdB que quer 
ressuscitar eduardo Leite no proces-
so. outro quer impor o nome de Tasso 
Jereissatti. e outro quer a aliança com 
mdB, com liberação do dinheiro para 
campanhas estaduais está claro que a 
cúpula tucana queria tirar dória do pá-
reo. E não tinha o plano B definido. 

Big Brother Brasil
Luciano Huck, eduardo Leite, arthur 
Virgílio, Sérgio moro e João dória são 
presidenciáveis que ficaram no meio do 
caminho. A partir de agora, dificilmente 
alguém vai desistir. Restam 12 pré-candi-
datos na disputa, em um processo cada 
vez mais polarizado entre Lula (PT) e Jair 
Bolsonaro (PL). No momento, quem está 
no “paredão” é Ciro Gomes (PdT). Há um 
grupo de estrategistas que entende que 
a saída de Ciro pode definir a eleição para 
os petistas, ainda no primeiro turno. Ciro 
representa a terceira via raiz. Dificilmen-
te deixará de ser candidato. 

Big Brother goiás
Junho será o mês decisivo para a defi-
nição das alianças para o Governo de 
Goiás. São oito nomes colocados na dis-
puta e será absolutamente normal a de-
sistência de até dois deles. a expectativa 
é de ter quatro competitivas, com estru-
tura na busca do voto do eleitor. 

Big Brother senaDo
É esperada para os próximos dias a de-
cisão da justiça eleitoral, liberando o 
lançamento de candidaturas avulsas ao 
Senado. Resolve a questão jurídica mas 
persiste a política. apenas delegado 
Waldir (UB) e alexandre Baldy (PP) de-
monstram ânimo com o lançamento de 
vários candidatos orbitando em torno da 
reeleição de Ronaldo Caiado (UB). dois 
deles buscam outros caminhos. Wilder 
moraes trocou de partido e já está via-
jando pelo estado ao lado do governa-
doriável Vítor Hugo (PL). João Campos 
(Republicanos) caminha para formar 
chapa com Gustavo mendanha (Patrio-
ta). Restam agora Luiz do Carmo (PSC) e 
Lisauer Vieira (PSD) para definir. 

agir é campos 
o antigo PTC formaliza nesta quinta, 
26, apoio à candidatura de João Cam-
pos ao Senado. 

meirelles livre  
Henrique meirelles não sentiu segu-
rança com as lideranças de Goiás para 
se lançar ao Senado. optou por acom-
panhar o projeto de João dória, que 
não existe mais.

reforços a Jhonatan

ex-secretário de Ciência e Tecnologia, e 
um dos responsáveis pelo projeto Cida-
de inteligente em aparecida de Goiânia, 
Jhonatan medeiros vai colecionando 
apoios na tentativa de chegar à alego 
nas eleições de outubro. além das boas 
relações deixadas no segundo maior 
município de Goiás, recebe nos próximos 
dias o apoio do atual deputado Zé Cara-
pó, que tem Jataí como base principal.

canDiDato Da cultura
Quem busca o voto em outubro é o 
publicitário e apresentador Hamilton 
Carneiro, um dos maiores agitadores 
culturais de Goiás. Com mais de quatro 
décadas mostrando a cultura goiana 
na TV, vai tentar cadeira como depu-
tado federal, em Brasília. Terá a defe-
sa da cultura como principal bandeira, 
com o compromisso de manter o atual 
programa “Frutos da Terra” no ar. a 
produção é veiculada aos sábados, na 
TV Serra dourada. 

marconi na espera
No comando do PSdB e preparando 
campana em Goiás, marconi Perillo 
adota posição cautelosa, depois da de-
sistência de João dória. amigo pessoal 
do ex-governador paulista, marconi 
torce por lançamento de um outro 
nome tucano para a disputa nacional. 
Goiás é um dos estados onde a prová-
vel aliança mdB-PSdB nacional levaria 
muita gente para o divã 

três feDerações
Chegando ao final do prazo estabele-
cido pela legislação, três federações 
vingaram para essa eleição. Com esse 
instrumento, os partidos se unem para 
a campanha e ficam juntos por longos 
quatro anos. PT, PCdoB e PV foram os 
primeiros a receber a homologação da 
justiça eleitoral. a segunda é formada 
pelo PSdB e o Cidadania. Por fim, Rede 
e PSoL registraram o último acordo. 

tiririca Desiste
o folclórico cantor desistiu de buscar 
novo mandato de deputado federal 
por São Paulo. o problema é que Ti-
ririca perdeu o número 2222, que tem 
acompanhado suas eleições, para este 
ano. o PL decidiu entregar o número, 
de fácil memorização, para eduardo 
Bolsonaro, recém-chegado ao partido. 
dudu tenta ser, novamente, o mais vo-
tado na eleição em São Paulo. 

lula organiza
o petista casou, tirou uns dias de folga e 
começou a campanha pra valer. Reuniu 
a liderança dos sete partidos que com-
põem a sua aliança, distribuiu funções e 
começou a definir os rumos da campa-
nha, a partir de agora. O desafio é man-
ter a estabilidade nas pesquisas com di-
reito à diminuição no índice de rejeição. 

trapalhaDa
o Centrão continua colocando em risco 
a afirmação presidencial de que acabou 
com a corrupção no país. depois dos kits 
de robótica em escolas que não tem in-
ternet, da internet concentrada no Rio 
Grande do Norte, na distribuição política 
de verbas da educação, agora é a vez de 
caminhões de coleta de lixo, priorizan-
do cidades com baixa população. Com 
direito a inclusão de empresas e parla-
mentares de Goiás. o senador Vanderlan 
Cardoso (PSd) é apontado como o mais 
animado com a distribuição, seguido 
pela deputada Magda Moffato (PL) e o 
ex-deputado alexandre Baldy (PP). Teve 
entrega com direito a desfile de autori-
dades e caminhão por ruas de cidades. 

vice em risco? 
Não é verdade que esse episódio tenha 
colocado em risco a intenção de Van-
derlan em colocar izaura Cardoso na 
vice de Vítor ugo. 

retomaDa em trinDaDe

Prefeito marden Júnior (Patriota) vai pro-
movendo a retomada das atividades na 
“cidade santa”. Já promoveu o Festival 
Gastronômico e continua levando even-
tos culturais a vários pontos do municí-
pio. Nesta semana, lança oficialmente 
a programação da Festa do divino Pai 
eterno, que volta a ser presencial, depois 
de dois anos, em função da pandemia. 
ainda nessa semana, marden pretende 
lançar o maior programa social já im-
plantado na cidade, para respaldar a 
retomada das atividads. 

retomaDa na ufg

a principal universidade de Goiás inicia, 
com atraso, o seu novo semestre letivo. 
de novo, as atividades presenciais, que 
podem ser retomadas a partir de agora, 
com exigência de vacinação para toda 
a comunidade. Tem aluno que vai com-
pletar dois anos e ainda não conseguiu 
frequentar a universidade, o que vai 
acontecer a partir de agora. estive por lá 
recentemente, acompanhando ana Cla-
ra, ilustre caloura de arquitetura. 

repouso 
enquanto isso, o governador Ronaldo 
Caiado (UB) permanece em repouso. 
Sem sintomas, cumpre o protocolo de 
isolamento da Covid-19. 

recaDo 
Presidente do PSd em Goiás Vilmar Ro-
cha está mandando recado nos últimos 
dias. Não aceita a ideia de candidaturas 
avulsas ao Senado. É mais um líder que 
quer a formação tradicional de chapa. 
a preferência do PSd é a aliança para a 
reeleição de Caiado. o nome do partido é 
Lisauer Vieira, atual presidente da alego. 

milton pop star
Um verdadeiro sucesso a última turnê 
do mineiro milton Nascimento. em 
apenas cinco horas, todos os ingressos 
disponibilizados para os shows em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
foram vendidos. Foram abertas datas 
extras para a sua despedida dos palcos 
no Brasil. em outubro, milton Nasci-
mento completa 80 anos. 

De volta
Por aqui, marcelo Barra retoma ação 
para formação de público, cantando 
em escolas. Começando por aparecida 
de Goiânia, nesta quarta, 25, na escola 
municipal andréia F. Barbosa. 

por que?
marconi e petistas ainda não enten-
deram que a união é a opção para a 
eleição?

“Ao brincar com a criança o adulto 
está brincando consigo mesmo” 

(Carlos Drummond de Andrade)
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Goiás registrou crescimento de 
1.236% na geração de empregos

mesmo com dois 
anos de cená-
rios econômicos 

adversos, 2019 e 2020, 
Goiás apresentou núme-
ros positivos na sua eco-
nomia em 2021 e nos 
três primeiros meses de 
2022, o que demons-
tra uma forte retomada 
em todos os indicado-
res. Levantamento feito 
nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados 
e Desempregados (Ca-
ged) mostra crescimento 
de 1.236% em 2021 na 
comparação com 2020; 
e salto de 413% em 
2021 comparado com 
2019. Os números da ba-
lança comercial também 
mostram que o esforço 
do Governo de Goiás no 
contexto da crise sanitá-
ria não foi em vão. Hou-
ve avanço importante no 
comércio exterior, com 
as exportações supe-
rando a casa dos US$ 9 
bilhões no ano passado.

Segundo o Caged, Goi-
ás teve saldo positivo de 

21.550 empregos com 
carteira de trabalho as-
sinada no ano de 2019. 
Em 2020, primeiro ano 
da crise sanitária global 
provocada pela covid-19, 
os números de empre-
gos sofreram importante 
queda no território goia-
no: apenas 8.270 vagas 
em doze meses.

O que se viu a seguir, 
no ano de 2021, após 
o governo estabelecer 
uma série de ações para 
proteger os micro e pe-
quenos empresários, bem 
como reforçar a política 
de atração de investi-
mentos e de patrocinar a 
aprovação de uma nova 
legislação sobre incen-
tivos fiscais, o ProGoiás, 
foi a reação da economia. 
Em 2021, o Caged indicou 
saldo de 110.537 empre-
gos. Em 2022, entre os 
meses de janeiro e março, 
já são 38.084. 

Com esse desempenho, 
Goiás ficou com primeira 
colocação na geração de 
empregos na Região Cen-

tro-Oeste, considerando-
-se os últimos três anos. 
O setor de serviços foi o 
que mais cresceu.

“É a retomada em Goi-
ás! É emprego, é investi-
mento e a demonstração 
que vale a pena acreditar 
em um governo que tem 
respeito pelo dinheiro 
público”, destaca o gover-

nador Ronaldo Caiado.
Titular da Secreta-

ria de Indústria, Comér-
cio e Serviços (SIC), Joel 
Sant’Anna, avaliou que 
a forte recuperação nos 
indicadores econômicos 
de Goiás já era esperada. 
Segundo ele, o Governo 
do Estado fez o dever 
de casa ao recepcionar 

os pequenos e micro-
empresários, ajudar os 
médios e consolidar os 
grandes. Todos, de al-
guma forma, receberam 
apoio do governo, o que 
evitou uma tragédia na 
economia do Estado.

“Temos motivo para 
comemorar. O governo 
acertou todas as vezes em 

que cuidou das pessoas 
durante a pandemia e 
olhou para as empresas 
com ações que evitaram 
prejuízos maiores. E nes-
te ano de 2022 ainda va-
mos avançar mais. A SIC 
está atuando em várias 
frentes que mostraram 
resultados positivos no 
final do ano”, disse Joel.

Segundo dados do Caged, o estado 
gerou 110.537 empregos em 2021. em 
2020 foram apenas 8.270. Balança 
Comercial goiana bateu recorde histórico 
com mais de US$ 9 bilhões em vendas 
para outros países no ano passado
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coméRcio exteRioR
Sob a gestão do governador 
Ronaldo Caiado, Goiás che-
gou à marca de US$ 9,28 
bilhões em exportações 
e bateu recorde histórico 
com crescimento de 14,1%, 
em 2021, na comparação 
com 2020. Já as importa-
ções deram um salto de 
69,4%, saindo de US$ 3,31 

bilhões em 2020 para US$ 
5,62 bilhões no ano pas-
sado. Com isso, a balança 
comercial goiana fechou o 
período com superávit de 
US$ 3,66 bilhões.

Comparado com o ano 
de 2019, a alta da ba-
lança comercial é ainda 
mais expressiva. As ven-

das internacionais cres-
ceram 31,8%, um avanço 
de mais de US$ 2,24 bi-
lhões. Enquanto as com-
pras do mesmo porte 
subiram 56,9%, saindo 
de US$ 3,58 bilhões para 
US$ 5,62 bilhões. No ce-
nário nacional, as vendas 
goianas cooperaram com 

3,3% das exportações 
brasileiras, que atingiram 
o patamar de US$ 280,63 
bilhões em 2021.

Entre os produtos que 
mais contribuíram para o 
recorde histórico de ex-
portações em 2021 estão 
o complexo de soja, que 
correspondeu a 46,1% do 

total vendido pelo Esta-
do; seguido pelas carnes 
(19%); ferroligas (8,9%); e 
o sulfeto de cobre (5,6%). 
Com alta nas vendas na 
comparação com 2020, 
estão o óleo de soja, com 
crescimento de 121,8%; 
o amianto (119,5%); cou-
ro e derivados (43,7%); e 

o ouro (39,4%). Os países 
que mais receberam os 
produtos goianos no ano 
foram a China (41,7%); 
Espanha (4,7%); e os Es-
tados Unidos (3,3%), sen-
do as cidades que mais 
fecharam vendas, Rio Ver-
de (21,8%); Jataí (6,7%); e 
Mozarlândia (5,8%).
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aparecida de goiânia

“Semanão Contra o Aedes” tem força-
tarefa para recolhimento de pneus

a Secretaria de Saúde 
de Aparecida (SMS) 
está reforçando, nes-

ta semana, o trabalho per-
manente de combate e pre-
venção contra o mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor 
da dengue, do zika vírus e 
da chikungunya. Como par-
te da estratégia do “Sema-
não Contra o Aedes”, nestas 
terça e quarta-feira, 24 e 
25 de maio, as equipes da 
Vigilância Ambiental reali-
zam uma força-tarefa para 
limpeza e recolhimento de 
pneus descartados de for-
ma incorreta no município. 
O objetivo é evitar o surgi-
mento e destruir criadouros 
do mosquito transmissor da 
dengue, além de promover 
a destinação sustentável do 
material recolhido.

Nos dois dias, os traba-

lhadores da SMS se concen-
tram no início da manhã no 
Bairro Independência antes 
de partirem para diferen-
tes pontos da cidade. Mais 
de dez automóveis da SMS, 
dentre caminhões e cami-
nhonetes, estão percorren-
do Aparecida recolhendo 
pneus, principalmente em 
borracharias, praças, aveni-
das e terrenos baldios. A po-
pulação também pode con-
tribuir e solicitar o serviço 
pelo telefone 3545-4819, 
caso tenha alguma carcaça 
para ser recolhida.

Os pneus são o tercei-
ro principal criadouro do 
mosquito transmissor da 
dengue e preocupa as au-
toridades de Saúde Pública: 
“O descarte incorreto desse 
material é um grave proble-
ma ambiental. O pneu leva 

centenas de anos para se 
decompor e também pode 
armazenar água parada, 
ambiente ideal para a re-
produção do Aedes Aegypti”, 
alerta o coordenador interi-
no de Vigilância Ambiental, 
Flávio Ned Alves.

Ele ainda destaca que 
“felizmente, uma parte da 
população está ajudando, 
muitos donos de borracha-
rias já deixam os pneus or-
ganizados para coletarmos. 
Lembro a toda a população 
que há menos de 10 dias ti-
vemos uma chuva forte em 

Aparecida, o que favoreceu 
o acúmulo de água e torna 
ainda mais importante re-
colhermos os pneus e dar 
a destinação correta para 
esse material.”

Responsabilidade 
com o bem-estar

Como aponta Flávio 
Ned, o apoio de grande 
parte dos borracheiros de 
Aparecida tem sido funda-
mental para a destinação 
correta dos pneus. É o caso 
de Orlando Nunes da Cruz, 

proprietário de uma bor-
racharia, que afirma: “Essa 
ação de recolhimento é 
muito importante porque 
assim eles não ficam jo-
gados no meio da rua, nós 
que trabalhamos com isso 
juntamos os pneus e eles 
buscam para não ter o ris-
co da dengue. Às vezes a 
Prefeitura recolhe até duas 
vezes por semana aqui. Se 
todos tiverem consciência 
de guardar os pneus para 
fazer o descarte correto, 
podendo até levar numa 
borracharia para a Prefei-

tura coletar, isso vai aju-
dar a evitar a dengue. E 
todo mundo deve limpar 
seus quintais para impe-
dir que se pegue a den-
gue e também proteger 
as crianças, as famílias. ”

Outro que trabalha no 
ramo e defende a impor-
tância de se contribuir para 
o bem-estar da comunida-
de é Murilo Chaves. Ele ga-
rante que “é mais que ne-
cessário esse trabalho da 
Prefeitura, para a gente é 
essencial essa coleta para 
evitar a dengue e deixar o 
ambiente mais limpo.”

Semanão contra 
o Aedes

Além desta ação de re-
colhimento de pneus, de 
23 a 28 de maio os agentes 
de combate a endemias da 
SMS estão reforçando as 
visitas domiciliares no setor 
Garavelo para prevenção 
contra focos do mosquito. A 
região tem mais de 11.500 
imóveis e é o terceiro bairro 
da cidade com o maior nú-
mero de casos confirmados 
de dengue. O Semanão en-
volve mais de 30 servidores 
que estão percorrendo as 
casas em visitas para visto-
ria e orientações.

Para combater e prevenir focos do 
mosquito transmissor da dengue, 
nestas terça e quarta-feira, 24 e 25 de 
maio, as equipes da Vigilância ambiental 
realizam uma força-tarefa para limpeza 
e recolhimento de pneus descartados 
de forma incorreta no município
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Os pneus são o terceiro principal criadouro do mosquito transmissor da dengue e preocupa as autoridades

artigo

Maio é o mês reservado  para o alerta 
sobre o glaucoma, doença que é res-
ponsável pela maior parcela  de ce-

gueira irreversível. São 4,5 milhões e meio 
de pessoas que perderam a visão por causa 
do glaucoma, no mundo. 1 milhão de brasilei-
ros estão diagnosticados com a doença. E boa 
parte nem sabe que tem o problema.

A razão é simples e incomoda. Os brasileiros 
não têm o hábito de frequentar o consultório 
dos oftalmologistas, para exames preventivos. 
Uma a cada cinco pessoas, no país, nunca fez 
uma consulta de vista. 10% dos que chegaram 
lá, foram apenas uma vez. E boa parte só pro-
cura o consultório depois de sentir um grande 
desconforto. E aqui nasce a preocupação.

O glaucoma é uma doença que atinge o 
nervo ótico, em função do aumento da pressão 
intraocular. É daqueles males silenciosos, sem 
apresentar grandes sintomas. Por isso, o sim-
ples ato de medir essa pressão no exame of-
talmológico faz toda a diferença. A doença vai 
destruindo células da retina que, por sua vez, 
são responsáveis por enviar o que os olhos 
veem para o cérebro. Sem essas células, a co-

nexão é interrompida, até chegar à cegueira.
A regra aqui continua valendo: quanto mais 

cedo o diagnóstico, maior será a chance de 
cura. Em casos menos graves, o tratamento 
pode ser feito através de colírios especiais, 
que levam à recuperação da visão. A novidade 
é que a oftalmologia evoluiu e está conseguin-
do reverter casos, com o uso de mini-válvulas, 
uma nova cirurgia que está começando a re-
escrever o caráter irreversível do glaucoma. É 
um início promissor para reverter essa reali-
dade. São cirurgias novas, que levam tempo 
ainda, para estar disponíveis a todos.

Por enquanto, segue o alerta para a vi-
sita ao oftalmologista, especialmente para 
pessoas acima dos 40 anos, quando é mais 
comum a incidência do glaucoma. Casos da 
doença em família e a convivência com dia-
betes e hipertensão, por exemplo, também 
devem antecipar a rotina das visitas. Pre-
venção é tudo. Principalmente quando que-
remos preservar a qualidade de vida, através 
de olhos mais saudáveis.

* Humberto Borges é Oftalmologista 

Humberto Borges 
OftalmologistaA cura do glaucoma
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Mirage circus
mirage Circus desembarca em Goiânia no próximo mês. 
Considerado um dos circos mais renomados do Brasil, o 

mirage Circus chega a Goiânia a partir de 10 de junho, na arena 
Flamboyant, no Flamboyant Shopping. Com um espetáculo 

diferenciado, o Gigante Brasileiro, como é conhecido, contará 
com mais de 800 toneladas de equipamentos de última 

geração equipados com som e iluminação digital, além de um 
enorme telão de Led, e atrações surpreendentes e inéditas. 

o  mirage Circus terá em sua programação artistas nacionais e 
internacionais que irão divertir o público nas apresentações de 
malabarismo, trapézio, mágica e palhaços, além do motocross 

Freestyle, com incríveis saltos de 10 m de altura e o famoso 
globo da morte. Com o intuito de proporcionar ao público uma 

experiência inesquecível, o Gigante Brasileiro traz ainda diversas 
opções na praça de alimentação, além de ambiente acessível 

e climatizado. os espetáculos acontecerão de terça a domingo 
a partir das 20h30 e sábado, domingo e feriados às 16h, 18h e 

20h30. os ingressos podem ser adquiridos pelo site wwww.
miragecircus.com.br ou ainda pela bilheteria física no próprio 

circo, de terça a domingo, das 10h às 22h.

aniversário 
a Wam Group celebrou no último dia 11 de maio, nove anos de 

trajetória de um modelo de negócio pioneiro no país, através da 
multipropriedade. apostando nas potencialidades do turismo 

nacional e num ciclo completo para atendimento ao cliente, 
a marca tem foco estratégico no ramo hoteleiro de lazer e 

oferece um modelo que possibilita a milhares de famílias realizar 
seus sonhos de férias a partir de uma estrutura sustentável, 

profissional e de credibilidade. Atenta a soluções completas para 
a carteira de clientes que administra, é composta pelas marcas 
Wam Comercialização, Wam incorporação, Wam Fidelidade, 

Wam Gestão, Wam ensino, Wam Hotéis e outras.

Terça gasTronôMica
a cartela de ofertas da promoção “Terça Gastronômica”, 

promovida pelo Flamboyant Shopping, segue válida até de 
junho, sempre às terças-feiras. as opções contemplam 24 

restaurantes participantes com ofertas para o almoço, lanche 
especial, para o cafezinho, happy hour e também jantar. Fazem 
sucesso as saladas, sanduíches, chocolates, cafés, pratos à base 
de camarão ou frango, pizza, comida oriental, massas, bebidas 

especiais e outras opções. Para facilitar a escolha, os clientes 
ainda podem acompanhar diversos conteúdos nos canais 

digitais do shopping, com destaque para o perfil no Instagram @
flamboyantshopping, que mostra pratos deliciosos e os valores.

Fondue
Com os termômetros marcando baixas temperaturas em 

Goiânia, o Restaurante Paris 6, lançou no seu menu duas opções 
de fondues. a primeira opção é o Fondue Quatro Queijos no 

brioche à Leona Cavalli, um delicioso fondue de queijo francês, 
graciosamente servido no pão de brioche, acompanhado de 

porções de filé mignon, batata doce noisete, calabresa, brócolis, 
goiabada e croutons. e para quem gosta de um doce, o Fondue 

de Chocolate Carol macedo no brioche é um fondue de chocolate 
meio amargo francês, deliciosamente servido no pão de brioche, 

acompanhado de porções de uvas, morangos, kiwi, manga, 
croutons, calda de chocolate, finalizado com raspas de chocolate.

Sala de Concerto - 
o estúdio de Piano & 
experiência musical Natália 
mendoza promove no dia 25 
de maio a ‘Sala de Concerto’, 
uma experiência musical e 
sensorial. Com curadoria das 
musicistas Gyovana Carneiro 
e ana Flávia Frazão, a noite 
promete unir o refinamento 
sonoro da música de 
concerto por meio de 
apresentações de músicos 
de renome internacional, 
junto ao melhor da 
gastronomia de Goiânia, em 
um ambiente intimista e 
aconchegante.

CASA REFÚGIO - o arquiteto e 
urbanista Lucas machado apresentou 
nesta quinta-feira (19), seu espaço 
‘Casa Refúgio’, na abertura da Casa Cor 
Goiás 2021.  Com 73m², o espaço foi 
intimamente inspirado no tema desta 
edição da mostra, Infinito Particular. Em 
meio à predominância de tons claros, 
iluminação pontual, contrastes sutis e 
uma atmosfera minimalista, o espaço 
abraça seus visitantes e os convida a 
parar e respirar, perceber os detalhes, 
desacelerar, se permitir sentir cada 
sensação com calma. a Casa Cor Goiás 
2022 acontece de 20 de maio a 5 de 
julho, no Flamboyant Shopping.

Aniversário - a Publicitária Roberta ariadne dona do 
perfil @viagemvamo celebra hoje seu aniversário e para 
comemorar a data irá reunir familiares e amigos.

Música e dança - os arquitetos Rodrigo 
Ferreira e isabela Tonelli recebem em seu 
ambiente, o Café Teatro,  Cláudia e Luana 
Gomes, que irão performar no espaço. 
Com sessões de até 25 minutos, mãe e 
filha confluem e se harmonizam com suas 
paixões: o piano e a dança. as sessões 
acontecerão entre os dias 26 de maio e 28 
de maio, às 18:30h e às 19:30h.
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O Governo de Goiás, por meio da Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), firmou contrato de parceria 
para transferência de tecnologia com o Consórcio Medxamano Brasil Biological Technology. A iniciativa as-
segura ao laboratório estatal o compartilhamento de conhecimento (know-how) e segredos industriais; bem 
como a concessão de direitos para uso, produção e comercialização de produtos de saúde.

O investimento, integralmente custeado pelo Consórcio, será de R$ 28 milhões nos próximos cinco anos. 
“A diretoria está exultante com o resultado das negociações e as possibilidades para o desenvolvimento 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 estatal e impulsiona o órgão es-
tadual dentro do cenário da saúde pública no Brasil. A ação evidencia ainda o compromisso assumido pelo 
governador Ronaldo Caiado de recuperar a credibilidade do laboratório e prospectar novas parcerias para as 
atividades do setor.

saúde

Governo de Goiás inicia primeiro 
mutirão de cirurgias eletivas

Para reduzir o tempo 
de espera de pacien-
tes por cirurgias eleti-

vas, que não são considera-
das de urgência, o Governo 
de Goiás inicia, neste mês, 
o 1º Mutirão de Consultas 
e Exames Pré-operatórios. 
A expectativa é atender 800 
usuários do Sistema Único 
de Saúde, dos quais 500 já 
foram chamados. A iniciati-
va será coordenada pela Se-
cretaria de Estado de Saúde 
e atende determinação do 
governador Ronaldo Caiado.

“No período da pan-
demia os procedimentos 
médicos que não eram de 
urgência ficaram suspensos, 
principalmente na área de 
ortopedia. Mas agora já é 
possível atender esses pa-
cientes, que precisam ser 

assistidos e ter seu proble-
ma solucionado”, esclareceu 
o governador. Os primeiros 
beneficiados passaram por 
consultas de reavaliação e 
exames, como laboratoriais, 
eletrocardiograma e risco 
cirúrgico, além de raio-X. 
Os atendimentos foram 
prestados no Centro Es-
tadual de Reabilitação e 
Readaptação Dr. Henrique 
Santillo (Crer), em Goiânia.

“O primeiro passo desse 
projeto foi a discussão do 
quantitativo de pessoas na 
fila com as unidades de saú-
de. Posteriormente, fizemos 
a identificação e qualifica-
ção clínica dos pacientes. 
Após isso, foi organizado o 
acolhimento de todos no 
Crer com a equipe da unida-
de. Agora, com todos os exa-

mes prontos, iniciaremos as 
cirurgias ortopédicas nesta 
semana”, explica o secretá-
rio de Estado da Saúde de 
Goiás, Sandro Rodrigues.

800 cirurgias
A partir desta quarta-

-feira, 25, as equipes da 
secretaria vão para Uruaçu 
fazer o mesmo trabalho de 
triagem, qualificação clíni-
ca e acolhimento de 300 
pacientes de municípios 
da região que serão opera-
dos no Hospital Regional 
do Centro-Norte, o HCN. “A 
qualificação clínica da fila 
foi para identificar tam-
bém a origem dos pacien-
tes e procurar atendê-los o 
mais próximo de onde mo-
ram. No HCN, será possível 
realizar os procedimentos 

de centenas de pacientes 
na macrorregião Norte do 
Estado”, explica Cárita Cris-
tina Castro, gerente de Ci-
rurgias Eletivas da SES-GO.

Os pacientes são acolhi-
dos de forma humanizada 
e rápida, de forma a con-
cluir toda a avaliação pré-
-operatória em um único 
dia. “No fluxo normal, eles 
fazem os exames em dias 
diferentes, mas no mutirão 
concentramos num perí-
odo menor para facilitar 
esse pré-operatório tanto 
para o paciente, como para 
as equipes da unidade de 
saúde”, diz Sandro Rodri-
gues. A ideia é realizar um 
mutirão por mês em dife-
rentes unidades de saúde, 
de acordo com as especia-
lidades atendidas.

Excelência
O Centro Estadual de 

Reabilitação e Readapta-
ção Dr. Henrique Santillo 
(Crer) é considerado refe-
rência no país em trata-
mentos na área de ortope-
dia e reabilitação. Segundo 
o diretor técnico da unida-
de, Ciro Bruno Silveira Cos-
ta, a direção formou uma 
equipe com 10 cirurgiões 
ortopedistas de diferentes 
subespecialidades e três 
cardiologistas especial-
mente para o mutirão.

Também foram pre-
parados os setores de 
eletrocardiograma, res-
sonância magnética, to-
mografia e exames labo-
ratoriais, o que permitiu a 
realização de 1.900 pro-
cedimentos em apenas 

três dias. A expectativa, 
conforme diz, é que todos 
os pacientes cadastrados 
no mutirão passem pelos 
procedimentos cirúrgicos 
em, no máximo, três meses.

Fim da espera
A satisfação tomou conta 

da dona de casa Maria Regi-
na Martins, de 60 anos, resi-
dente em Aparecida de Goi-
ânia e que há cerca de três 
anos aguarda a realização 
de uma cirurgia no quadril. 
Ela reconhece que a pande-
mia retardou a realização 
do procedimento, mas disse 
compreender que os médi-
cos tiveram responsabilida-
de ao não colocar a vida de 
pacientes em risco, quando 
havia um número elevado 
de casos de Covid-19.

Secretaria da Saúde prepara 
800 pacientes para cirurgias 
ortopédicas. Serviço será prestado 
em Goiânia, no Crer, e em Uruaçu, 
no Hospital Regional do Centro-
Norte. expectativa é realizar ação 
mensalmente com foco em diferentes 
especialidades médicas
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Dona de casa Maria Regina, de Aparecida de Goiânia, com o médico Gabriel Costa, concluindo o pré-operatório para cirurgia no quadril 

agenda

Gracinha Caiado é homenageada em 
evento nacional de bombeiras militares

O evento ocorre anual-
mente em diversos Esta-
dos do Brasil e, ao longo 
da programação, perso-
nalidades e autoridades 
são homenageadas pela 
contribuição à carreira da 
mulher bombeira militar. 
A condecoração é dada 
a um representante de 
cada ente federativo e, 
neste ano, Gracinha será 
a homenageada de Goiás.

Em sua sétima edição, 

o ENBOM reúne milita-
res do Distrito Federal 
e demais Estados, com 
intuito de discutir e fo-
mentar políticas rela-
cionadas à atuação do 
bombeiro militar em 
todo o país. O objetivo 
do evento é tratar do 
aprimoramento profis-
sional dentro da corpo-
ração, visando o melhor 
atendimento à sociedade.

A edição deste ano 

teve início nesta terça-
-feira (24/5) e segue até 
amanhã (26/5) no com-
plexo do Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito 
Federal, localizado no Se-
tor Policial Sul, no Audi-
tório José Nilton Alves, na 
capital federal. A cerimô-
nia que vai homenagear a 
primeira-dama Gracinha 
Caiado e demais autori-
dades está marcada para 
às 18 horas.
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A cerimônia que vai homenagear a primeira-dama Gracinha Caiado e demais autoridades está marcada para às 18 horas

a presidente de honra da organização das Voluntárias de Goiás (oVG) 
e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, recebe hoje, em Brasília, homenagem durante o 
encontro Nacional de Bombeiras militares (eNBom)
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Fiocruz faz 122 anos fabricando 
vacinas e remédios para todo o país

No início do ano de 
1900, a cidade do Rio 
de Janeiro enfrenta-

va uma epidemia de febre 
amarela e peste bubônica. 
Para conter o avanço des-
tas doenças, há exatos 122 
anos, em 25 de maio da-
quele ano, o governo inau-
gurou o Instituto Sorote-
rápico Federal. Começava 
ali a história da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Em 1908, o Instituto So-
roterápico recebeu o nome 
de Oswaldo Cruz, em home-
nagem ao bacteriologista 
que foi o primeiro diretor 
científico do Instituto e que 
depois assumiu a direção-
-geral da instituição. A 
transformação do instituto 
em fundação, reunindo di-
versas unidades de pesqui-
sas científicas e de produ-
ção de remédios e vacinas, 
ocorreu em 1970, quando 
um decreto estabeleceu a 
criação da Fundação Insti-
tuto Oswaldo Cruz.

Nos primeiros anos, os 
cientistas desenvolviam 
soros e vacinas em um pe-
queno prédio que ficava 
na fazenda de Manguinhos. 
Um local que na época era 
considerado bucólico, mas 
que hoje fica ao lado da 
Avenida Brasil, a principal 
via de acesso ao centro do 
Rio de Janeiro, por onde 

passam cerca de 250 mil 
veículos por dia.

A historiadora Simone 
Kropf, da Casa de Oswaldo 
Cruz, unidade responsável 
pela preservação da histó-
ria da Fiocruz, conta que no 
início do século passado a 
fazenda onde funcionava o 
Instituto Soroterápico era 
um local amplo e Oswaldo 
Cruz decidiu construir um 
castelo para se transformar 
em um símbolo da ciên-
cia. “O Castelo [Mourisco] é 
uma marca da instituição e 
da saúde pública brasileira. 
Ele é muito mais do que 
uma construção imponente. 
É um castelo vivo que está 
aberto para a sociedade”.

O Castelo Mourisco foi 
inaugurado em 1918. A 
construção tem 50 metros 
(m) de altura e uma arqui-
tetura que mistura estilos, 
com um toque inglês nas 
duas torres e inspiração 
árabe nas paredes e janelas 
além de mosaicos franceses 
e azulejos portugueses.

Ao longo do tempo, a 
fundação cresceu e se ex-
pandiu. Ela está presente 
nas cinco regiões do Brasil, 
com núcleos em dez esta-
dos, além do Distrito Fede-
ral, e ainda tem parcerias 
com instituições científicas 
de 50 países e com orga-
nizações internacionais, 

como a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

Atualmente, cerca de 5 
mil pessoas trabalham na 
Fiocruz. A funcionária Silvia 
Motta, de 61 anos, entrou 
na instituição quando tinha 
23 anos de idade. Hoje, 38 
anos depois, ela dirige a 
creche da fundação e não 
consegue imaginar sua 
vida longe da Fiocruz.

“Trabalhando na funda-
ção eu me sinto fazendo 
parte do desenvolvimento 
do sistema brasileiro de 
saúde. Eu cuido dos filhos 
e filhas de pesquisadores 
que criam vacinas e remé-

dios que são distribuídos 
para todo o país. O traba-
lho da creche ajuda quem 
está desenvolvendo uma 
pesquisa a se concentrar 
melhor no estudo, porque 
sabe que o filho está sen-
do bem tratado”.

Este orgulho que Silvia 
tem de trabalhar na Fiocruz 
pode ser explicado em nú-
meros. A fundação é a maior 
produtora mundial da vaci-
na contra a febre amarela. 
A instituição também pro-
duz vacinas contra diversas 
doenças, como sarampo, 
caxumba, rubéola, polio-
mielite e covid-19, entre 

outras. Só no ano passa-
do, o complexo tecnológi-
co da fundação entregou 
233 milhões de doses de 
vacinas ao Programa Na-
cional de Imunização, do 
Ministério da Saúde.

Nos próximos anos, o 
complexo de produção de 
vacinas de Bio-Mangui-
nhos vai ganhar uma nova 
fábrica que está sendo 
construída em um terre-
no de Santa Cruz, na zona 
oeste do Rio de Janeiro.

O diretor de Bio-Man-
guinhos, Mauricio Zuma, 
diz que este novo comple-
xo vai ser o maior da Amé-

rica Latina e um dos mais 
modernos do mundo.

No local, poderão ser 
fabricados 120 milhões de 
frascos de vacinas por ano, 
o que vai aumentar a auto-
nomia do Brasil no setor.

“Vamos incorporar no-
vas vacinas e diminuir os 
custos com a importação. 
O complexo vai permitir 
colocar em práticas novos 
projetos que estão sendo 
desenvolvidos pela Fio-
cruz que visam combater 
as doenças consideradas 
negligenciadas, que atin-
gem normalmente a popu-
lação mais pobre.”

instituição nasceu em 1900 
idealizada por oswaldo Cruz
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Além das vacinas, a Fiocruz também fabrica remédios. A produção é realizada no laboratório de Farmanguinhos, sediado no Rio de Janeiro e que é 
o maior fornecedor de medicamentos ao governo federal. Ele tem capacidade para produzir mais de 2,5 bilhões de comprimidos em um ano

ecoNomia

INSS paga a segunda parcela do 13º salário a partir de hoje

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) começa 
a pagar nesta quarta-feira 
(25) os valores da segunda 
parcela do décimo terceiro 
salário de aposentados e 
pensionistas. Inicialmente, 
recebem aqueles que ga-
nham um salário mínimo 
(R$ 1.212). Os que ganham 
acima disso recebem a 

partir do dia 1º até 7 de ju-
nho. A primeira parcela foi 
paga em abril.

Para consultar o valor, 
o beneficiário pode entrar 
no aplicativo Meu INSS 
(para dispositivos eletrô-
nicos com tablets ou ce-
lulares) ou no portal gov.
br/meuinss. Outra opção é 
a central de atendimento 
por telefone, pelo número 
135. Nesse caso, é preciso 
informar dados como o 
número do CPF e outras 
informações cadastrais. O 
atendimento por telefone 
está disponível de segun-
da a sábado, das 7h às 22h.

Ao todo, com a primeira 

e segunda parcelas pagas, 
serão injetados cerca de 
R$ 56,7 bilhões na econo-
mia. Mais de 36 milhões de 
pessoas vão receber a se-
gunda cota da gratificação, 
que vai cair na conta junto 
com o pagamento regular 
de maio. Este é o terceiro 
ano consecutivo que os 
pagamentos do décimo 
terceiro salário do INSS 
ocorrem entre abril, maio 
e junho. O adiantamento 
foi possível após edição 
de portaria do INSS, ainda 
em março.  Quem recebe 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) não tem 
décimo terceiro. 
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Este é o 3º ano consecutivo que os pagamentos do décimo terceiro salário do INSS ocorrem entre abril a junho

aposentados 
e pensionistas 
receberão até o 
dia 7 de junho
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Sul-Americana: Atlético supera 
altitude e empata para avançar
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o Atlético-GO fez his-
tória na noite desta 
terça-feira (25), pois, 

mesmo jogando no está-
dio Casa Blanca (Quito), 
arrancou empate de 1 a 1 

com a LDU (Equador) e ga-
rantiu a classificação para 
as oitavas de final da Copa 
Sul-Americana.

Com este resultado o 
Dragão garantiu a lide-

rança do Grupo F com 13 
pontos, ficando à fren-
te justamente da equipe 
equatoriana, único time 
que tinha possibilidade de 
tirar a vaga dos brasileiros.

Apesar de ficar com a 
vitória final, a equipe co-
mandada pelo técnico 
Jorginho viu a LDU abrir 
o placar aos 28 minutos 
do primeiro tempo, com 

um chute muito forte de 
Hoyos. Mas no intervalo o 
treinador colocou em cam-
po aquele que faria o gol 
da classificação, Gabriel 
Baralhas, aos 19 minutos 

do segundo tempo.
Após se garantir na Sul-

-Americana, o Atlético-GO 
joga pelo Brasileiro, onde 
pega o Internacional na 
próxima segunda (30).

Dragão mostra 
força e segura 
LDu em quito
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