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Campeonato de Judô

Anápolis sediará maioria das etapas do evento, 
que começou em março e vai até outubro
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CombaTe à Pandemia

infraesTruTura

Chefe do Executivo estadual esteve, nesta quinta-feira (02), na sede do Grupo Jaime Câmara, 
em Goiânia, e detalhou como pretende ampliar o atendimento do SUS em Goiás; trabalho do 

Governo de Goiás na pandemia foi elogiado por profissionais da área, em entrevista à CBN

Saúde leva 15 serviços a Valparaíso neste fim de semana  - governo | 6

Cidades  |  4

governador ronaldo Caiado anunCia 
novos investimentos para a saúde

mutirão do governo de goiás
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MaMãe cantei

o choro do cantor Gustavo Lima abre a 
oportunidade para discutir melhor a relação 
da arte e dos nossos artistas com a política. 
existe uma falsa polêmica em torno da Lei 
Rouanet. A impressão é que o possível be-
nefício a Chico Buarque e outros artistas que 
não se alinham com o presidente Bolsonaro 
condena o instrumento legal ao fim. Não é 
isso. A Lei Rouanet está longe de ser perfei-
ta. Penso que o dinheiro público deveria ser 
empregado no incentivo a artistas novos, 
a manifestações artísticas alternativas e à 
formação de público. Lei Rouanet é dinheiro 
público sim. Com a diferença de que quem 
capta e convence a empresa a investir é o 
próprio artista ou o seu produtor, com auto-
rização do governo federal. No caso de Gus-
tavo Lima, Zé Neto e Sérgio Reis é apenas 
show comprado direto com dinheiro público, 
principalmente de municípios. Mas é tam-
bém dinheiro público. Pode-se discutir uma 
regra. deve-se discutir uma regra. Mas não 
pode estabelecer amarra. Seja por estilo de 
produção artística, seja por posicionamento 
de artistas e políticos. Temos chance para 
discutir, de forma mais séria, essa questão. 
Sempre tendo em foco que incentivos fiscais 
para a produção artística em um país diver-
so, como o Brasil, é uma necessidade.
 
Hipocrisia
o choro de Gustavo Lima chama a atenção 
para o gasto público com shows. Gover-
nos estaduais e municipais adoram con-
tar com esse tipo de atração em grandes 
eventos, como inaugurações, feiras e fes-
tas. Agora, com festas juninas no país in-
teiro, por exemplo. em Goiás, há décadas 
o governo estadual contrata shows para 
as exposições agropecuárias que aconte-
cem nos municípios. Paul McCartney se 
apresentou em Goiânia há alguns anos, 
com patrocínio do governo estadual. e foi 
bom para todos. A moda mais recente é o 
uso de emendas parlamentares para des-
tinar dinheiro para a contratação de show, 
por parte de parlamentares de todos os 
partidos. Vamos discutir isso!
 
lula no “já ganHou”
Lula escorregou de novo, no exercício da 
desforra verbal. Lembrou que “eles” di-
ziam que o PT era uma desgraça que ti-
nha que acabar.. e que quem acabou foi o 
PSdB. e que o PFL já acabou. erro político 
em dose dupla. em primeiro lugar que o 
respeito aos contrários faz parte da demo-
cracia. o próprio Lula um dia disse que o 
PFL era um câncer que precisa ser extir-
pado. Não é assim que se faz política. em 
relação ao PSdB, Lula parece esquecer que 

buscaou no ex-tucano Geraldo Alckmin o 
vice ideal para este momento. Parece já 
ter esquecido que parte do hoje nanico 
PSdB declarou apoio à sua candidatura. 
Que ele, Lula, só é favorito hoje porque 
consegue avançar em cima desses votos, 
que tradicionalmente, não seus seus. errou 
de novo. esse tipo de verborragia é bom 
para o espírito. Mas péssimo para o voto.

Bolsonaro na MesMa
o presidente aparece na propaganda parti-
dário do PL rodeado de jovens. Busca que-
brar a resistência dessa faixa de eleitores. 
Mas se apresenta em uma roda falando das 
mesmas coisas, o mesmo discurso conser-
vador. o pior, sem permitir que esses jovens 
verbalizem alguma coisa. Pode dar certo. 
Normalmente, não resolve. Principalmente, 
quando se tem uma juventude que adora fa-
lar, se expressar e se posicionar.
 
Marconi quer candidato 

Presidente do PSdB em Goiás, o ex-gover-
nador Marconi Perillo defende candidatura 
própria à presidência com eduardo Leite, se-
gundo colocado nas prévias.
 
Marconi é candidato
Marconi  só anuncia o seu projeto para 
outubro em julho.  Mas tudo indica que 
vai  concorrer ao Governo de Goiás pela 
quinta vez.  Não tem fugido do deba-
te com o atual  governador,  Ronaldo 
Caiado (UB).  Tem demonstrado gosto 
pelo debate.  Por enquanto,  acredita 
que não há chance de al iança com o 
PT.  Alega que PT e PSdB terão candi-
datos à presidência,  o que inviabi l iza-
r ia qualquer conversa nesse sentido. 
Mas a possibi l idade continua viva nos 
bastidores.  em contato com a coluna, 
Marconi  diz que sua decisão não de-
pende da posição nacional  do PSdB.

pauta goiás
dois temas parecem já estar colocados na 
pauta para a rápida campanha estadual. A 
primeira é o investimento em saúde. A outra 
é o equilíbrio fiscal. Caiado e Marconi andam 
afiadíssimos nos temas. Gustavo Mendanha 
(Patriota) precisa se encaixar nessas questões. 
os outros... os outros são os outros.

sylvié nas urnas 
A apresentadora Sylviê Alves deixa a Record 
Goiás neste final de semana. Volta à telinha 
apenas em agosto, na propaganda eleitoral. 
Sylviê vai tentar cadeira de deputada federal. 

pé no cHão

o meu guru Ulisses Sousa continua atuan-
do de forma firme e espontânea nos bairros 
de Goiânia. A última iniciativa é o Varal So-
lidário, na Vila Alpes, sempre recolhendo e 
distribuindo agasalhos para quem precisa. 
Ajudou muita gente com aprimeira onde frio 
e vai ajudar um pouco mais com a nova que 
está chegando. Ulisses é pessoa que vem do 
povo, fala a linguagem do povo e faz pelo 
povo. de ofrma simples e desinteressada.

novo devolve dinHeiro
o Partido Novo parte para sua terceira 
eleição. o seu estatuto proíbe o dinheiro 
público para financiamento de campanha. 
Nesta semana, a sigla enviou ofício ao 
Tribunal Superior eleitoral, abrindo mão 
de R$ 87,7 milhões, valor destinado para 
2022, pelos oito deputados federais elei-
tos há quatro anos. No total, o Novo já 
abriu mão de R$ 125 mihões de verbas dos 
Fundos eleitoral e Partidário.

pix estadual
o deputado Henrique Arantes (MdB) 
apresentou uma emenda-jabuti para criar 
uma nova modalidade de emenda imposi-
tiva na Alego. Seguindo o exemplo fede-
ral, os deputados estaduais ganhariam o 
poder de transferir dinheiro do orçamento 
estadual para os municípios, sem destina-
ção específica para aplicação. Ideia ruim, 
que está sendo copiada por aqui.
 
recado de lisauer
o presidente da Alego, Lisauer Vieira (PSd), 
tem sido curto e grosso publicamente, em 
relação à formação de chapas para outubro: 
ele é candidato ao Senado, na chapa do go-
vernador Ronaldo Caiado (UB). Se isso não 
acontecer, Lisauer não é candidato e o PSd 
deve buscar outro barco.

pra onde correr?
Com o passar do tempo, menos gente acre-
dita na chance de intervenção no PSd, para 
que o partido ganhe o comando e a candi-
datura de Vanderlan Cardoso ao Governo de 
Goiás. Um dos riscos é perder candidatos a 
deputado. o ex-secretário Ismael Alexandri-
no, por exemplo, está no partido pelo acor-
do firmado até agora. É o principal, mas não 
o único que pode ficar sem espaço.

candidato da cultura  

em mais de quatro décadas, Hamilton 
Carneiro tem dedicado parte de seu 
tempo a mostrar a cultura goiana na 
TV. Teve “UBe Cultural” e “espaço dois”, 
entre outros títulos, até chegar ao atual 
“Frutos da Terra”. Filiado ao PSd e com 
larga experiência no marketing político, 
Hamilton se lança como candidato a de-
putado federal e fala à coluna sobre essa 
nova etapa. ele explica este momento, 
em contato com a coluna.
 
Como foi a definição da candidatura?
Já fui duas vezes pré-candidato, em 2006 
e 2010. A primeira vez desisti na hora da 
convenção. Na segunda, após uma pes-
quisa sobre credibilidade de apresentado-
res de TV - SeRPeS- Meu nome ficou em 
segundo lugar. então fui levado a colocar 
meu nome numa pesquisa estimulada pra 
deputado federal. os resultados foram 
surpreendentes e isso causou um certo 
ciúme na campanha . e como eu estava fa-
zendo essa campanha, resolvi não abraçar 
o projeto. Agora não tenho esse problema. 
Fui convidado pelo presidente do PSd , 
Vilmar Rocha, a ingressar no partido e me 
candidatar a deputado federal, aceitei. 

O que um deputado federal pode fazer 
pela cultura?
Minha identificação com a cultura e com o 
meio ambiente vem de muitos anos. Nos 
39 anos de Frutos da Terra - que preten-
do continuar fazendo - revelamos muitos 
talentos na área da música, das artes plás-
ticas, da literatura… demos grande rele-
vância aos fazedores e agentes das múl-
tiplas modalidades das nossas artes. Não 
é diferente o nosso tratamento às causas 
ambientais. Com uma cadeira na Câmara 
teremos mais um instrumento para pro-
mover e estimular esses valores.

O que o publicitário Hamilton está dizen-
do para o candidato Carneiro?
Ser ele mesmo, sem maquiagem, sem com-
putações mágicas. Ser a mesma pessoa que 
entra na casa de famílias de três ou mais ge-
rações, com a mesma sinceridade de sempre.

por que?
o Judiciário parece que manda mais, dentro e 
fora do seu quadrado?

“A paciência protege a nossa paz de 
espírito diante da adversidade” 

(Dalai Lama)
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combate à Pandemia

Ronaldo Caiado anuncia novos 
investimentos para a saúde

as cidades de Urua-
çu, Trindade, Águas 
Lindas de Goiás e 

São Luís de Montes Belos, 
entre outras, vão receber 
novos investimentos em 
saúde para ampliar o aten-
dimento à população. É o 
que afirmou o governador 
Ronaldo Caiado na manhã 
desta quinta-feira (02/06), 
em entrevista ao vivo à 
Rádio CBN Goiânia.

A emissora realizou 
uma edição especial do 
programa “Café com CBN” 
sobre regionalização da 
saúde, com a participação 
do médico infectologista 
Marcelo Daher e da pre-
sidente do Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde do Estado de Goi-
ás (COSEMSGO), Verônica 
Savatin, além de ouvintes. 
O secretário de Estado de 
Saúde, Sandro Rodrigues, 
acompanhou o bate-papo.

Ao projetar os próximos 
meses para a saúde, Caiado 
deu detalhes sobre a aber-
tura de novos leitos, abertu-

ra e ampliação de hospitais. 
“O Hospital do Centro-Norte 
Goiano, em Uruaçu, abrirá 
o serviço de oncologia. Em 
Trindade, vamos ampliar a 
área do Hetrin, com 20 lei-
tos de UTI, 90 leitos de clí-
nica médica e 20 leitos de 
clínica cirúrgica. Em Águas 
Lindas, onde já fizeram sho-
ws para a inauguração do 
hospital, agora sim vamos 
acabar a obra, com 164 lei-
tos e salas de cirurgias. Em 
Formosa, estamos aumen-
tando a área do hospital de 
5 mil metros para 17 mil 
metros quadrados. São Luís 
de Montes Belos, a unidade 
de saúde também terá sua 
área ampliada em 2,6 vezes 
até o fim do ano, com aten-
dimento especializado para 
cardiologia. Ainda tem o 
Hospital do Câncer, com vo-
tação na Câmara de Goiâ-
nia para desmembramen-
to da área, e que terá um 
complexo hospitalar. Isso é 
futuro já em construção. É 
o futuro que já está acon-
tecendo”, detalhou.

Para o chefe do Executi-
vo estadual, a descentrali-
zação do atendimento em 
saúde é um dos compro-
missos mais importantes de 
sua gestão. “A regionaliza-
ção já foi muito falada antes 
em discursos aqui em Goiás, 
mas fomos nós que demos 
os passos largos para tornar 
isso uma realidade. Temos 
que ampliar? Sim. Mas a 
diferença da estrutura de 
2018 para 2022 já é subs-
tantiva”, avaliou Caiado.

Herança

“Na verdade, estávamos 
em colapso antes da pan-
demia. Não podemos culpar 
apenas a pandemia pela 
situação. Tínhamos uma 
centralização da saúde em 
Goiânia, Anápolis e Apareci-
da de Goiânia. Fora isso, os 
outros 243 municípios não 
tinham nenhuma capacida-
de de atender ao cidadão 
vítima de infarto, de aci-
dentes”, relembrou Caiado, 
ao fazer um resumo sobre a 

situação em que se encon-
trava a saúde quando assu-
miu o governo, em janeiro 
de 2019, contando ainda 
que o Estado usurpava há 
13 meses a contrapartida 
para saúde dos municípios. 
“Os hospitais que abrimos 
na pandemia conseguem 
suprir casos graves com UTI 
e até cirurgias mais comple-
xas”, explicou.

Desde 2019, o Governo 
de Goiás entregou seis poli-
clínicas à população. As uni-
dades estão localizadas nos 
municípios de Posse, Quiri-
nópolis, São Luís de Montes 
Belos, Goianésia, Formosa e 
na cidade de Goiás. “Cida-
des grandes e importantes 
como Itumbiara, Jataí, Luzi-
ânia, Formosa, Porangatu e 
São Luís de Montes Belos 
não tinham leitos de UTI. 
No Entorno do Distrito Fe-
deral, onde temos o segun-
do maior contingente popu-
lacional em Goiás, não tinha 
nenhum também. A primei-
ra vítima de Covid-19 em 
Goiás veio de Luziânia para 

Goiânia e já chegou aqui 
sem vida. Saltamos de 244 
leitos para 885. Fizemos 
com que hospitais prioritá-
rios para Covid-19 tivessem 
leitos garantidos”.

Aos jornalistas Luiz Ge-
raldo e Nathália Lima, o 
governador lembrou que 
os novos investimentos são 
acompanhados do paga-
mento em dia dos repasses 
previstos aos municípios. 
“Com todas as dificuldades, 
nós nunca atrasamos um dia 
os repasses da saúde. Isso é 
inédito. Em 2020, fizemos 
repasses extraordinários 
em função do controle da 
pandemia. Parcelamos dívi-
das vindas desde 2016 até 
2018 e vamos pagar tudo. 
Já quitamos cinco parcelas e 
faltam mais cinco para zerar. 
Em Uruaçu, por exemplo, o 
Hospital do Centro-Norte 
teve investidos R$ 130 mi-
lhões em sua construção e 
aparelhamento. A manuten-
ção dele custará mais de R$ 
25 milhões ao mês. As Po-
liclínicas recebem mais de 

R$ 2 milhões por mês. Os 
municípios não conseguem 
arcar com esse custo por-
que não têm dinheiro para 
manter”, analisou.

Representante das secre-
tarias municipais de saúde, 
Verônica Savatin confirmou 
que as prefeituras enfren-
tavam dificuldades com 
os atrasos constantes em 
outras gestões. “Municípios 
com 5 mil habitantes e que 
têm hospitais municipais 
não tinham como manter 
profissionais para trabalhar. 
A rede de urgência de Goi-
ás era concentrada na re-
gião Metropolitana. Levar o 
atendimento de saúde para 
mais próximo da população, 
além de acrescentar quali-
dade de vida, desonera os 
cofres públicos dos municí-
pios, reorganiza diárias de 
motoristas e as despesas 
de pacientes. As pessoas 
aderem mais ao tratamento 
de saúde quando está mais 
perto elas. Temos avanços 
ainda a fazer? Temos. Mas já 
desonera bastante”.

Chefe do executivo estadual esteve, nesta quinta-feira (02), na sede do Grupo Jaime Câmara, 
em Goiânia, e detalhou como pretende ampliar o atendimento do SUS em Goiás; trabalho do 

Governo de Goiás na pandemia foi elogiado por profissionais da área, em entrevista à CBN
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Caiado em entrevista à rádio CBN Goiânia: “Com todas as dificuldades, nós nunca atrasamos um dia os repasses da saúde. Isso é inédito”

exemPlo no combate à Pandemia
O médico Marcelo Daher 
atestou que Goiás viveu 
uma grande transforma-
ção na área de saúde nos 
últimos três anos. “Goiás 
tinha uma fama de ser o 
Estado mais centraliza-
dor nesta área no Brasil. 
Moro em Anápolis e lem-

bro que outros governa-
dores governavam só 
para Goiânia”, comentou. 
Para ele, o Governo de 
Goiás agiu de forma cor-
reta durante a pandemia 
de Covid-19, evitando o 
colapso: “Quando avalia-
mos o cenário nacional, 

Goiás achatou a curva 
(de infecções e mortes) 
na primeira onda e na 
segunda, quando foi pior, 
tivemos um momento 
relativamente passagei-
ro”, relembrou.

“Naquele momento, 
ações como a suspen-

são de cirurgias eletivas 
foram importantes, pois 
pessoas corriam o risco 
de contrair uma doença 
mais grave. A intervenção 
era necessária mesmo”, 
emendou Marcelo Daher. 
Hoje, o Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de 

Estado da Saúde (SES), 
está realizando mutirões 
mensais para reduzir o 
número de cirurgias ele-
tivas pendentes.

Homenagem
Antes da entrevista, a 

Rádio CBN Goiânia de-

dicou uma homenagem 
à memória do jornalista 
e ex-coordenador de co-
municação da SES, Pedro 
Henrique Ferreira, que 
morreu no início de abril, 
aos 33 anos, em decor-
rência de complicações 
de uma pneumonia.
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goiânia

Tony Carlo reafirma compromisso da 
Prefeitura com total transparência

o secretário de Comu-
nicação da Prefeitu-
ra de Goiânia, Tony 

Carlo Bezerra Coelho, rea-
firmou o compromisso da 
gestão do prefeito Rogério 
Cruz com a transparência 
em sessão solene que ho-
menageou 83 jornalistas na 
Câmara de Vereadores, no 
fim da tarde desta quinta-
-feira (02/06). Tony afirma 
que a relação entre a admi-
nistração municipal com a 
imprensa é a mais madura 
possível, e contribui para 
que o poder público resol-
va demandas da população 
com mais rapidez. 

As palavras do prefeito 
Rogério Cruz aos jornalis-
tas são de gratidão. Muito 
obrigado pelo trabalho que 
vocês desempenham”, dis-
se Tony Carlo. “Vocês são 
essenciais para nossa de-

mocracia. Graças a vocês, 
o cidadão tem acesso a 
notícias e o poder público 
melhora, a cada dia. Se não 
fossem vocês, muitos pro-
blemas da cidade não se-
riam resolvidos. A impren-
sa mostra o que precisa ser 
solucionado. A prefeitura 
reconhece a legitimidade 
do trabalho de todos”. 

A sessão foi proposta 
pelo vereador Geverson 
Abel, em alusão ao Dia 
Nacional do Jornalista, co-
memorado em 1º de junho 
desde que o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
sancionou a lei 9.831. 

Geverson destacou papel 
que jornalistas exercem na 
divulgação e fiscalização do 
trabalho dos vereadores da 
capital. O vereador lembra 
que a maioria dos eleitores 
não tem condições para 

assistir à maioria das ses-
sões plenárias e acompa-
nhar a tramitação de pro-
jetos. “A notícia imparcial 
agrega, ajuda e tira-nos a 
venda dos olhos”. 

Geverson disse ainda 
que a imprensa foi funda-
mental nos meses críticos 
de pandemia, em que a de-
sinformação poderia contri-
buir para ampliar o medo da 
população e agravar a resis-
tência às medidas de con-
trole sanitário. “Jornalistas 
merecem respeito. Muitos 
saíram de suas casas e 
correram riscos para levar 
informação ao público. 
São, portanto, dignos de 
nossas homenagens”. 

Em nome dos home-
nageados, Thaís Freitas, 
apresentadora da TV Brasil 
Central, classificou como 
“missão” o ofício exercido 

por ela e demais colegas de 
profissão. “Nada mais gra-
tificante, na vida, do que o 
reconhecimento. Não pela 
vaidade de ser reconhecido, 
mas pela afirmação coletiva 
de que os nossos atos tive-
ram aprovação majoritária 
em meio a essa imensidão e 
à diversidade de pessoas que 
trabalham no jornalismo”. 

Profissionais que atuam 
ou que passaram pela ges-
tão Rogério Cruz integraram 
a lista de homenageados. 
Entre eles, o fotógrafo Juci-
mar de Sousa, o ex-assessor 
da Secretaria Municipal de 
Esportes Arthur Magalhães 
e a ex-participante da equi-
pe da Secretaria de Comu-
nicação Jéssica Torres. Além 
de Geverson Abel, partici-
param os vereadores Cabo 
Senna, Thialu Guiotti e Pau-
lo Henrique da Farmácia. 

em nome do prefeito Rogério Cruz, o Secretário de Comunicação 
classificou relação da administração municipal com imprensa como 
“a mais madura possível” e disse que profissionais contribuem para 
o aprimoramento de serviços prestados ao goianiense. “Vocês são 
essenciais para nossa democracia”, complementou Tony Carlos
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Em nome do prefeito Rogério Cruz, secretário municipal de 
Comunicação, Tony Carlo Bezerra Coelho, participa de sessão 
solene, na Câmara de Vereadores de Goiânia, que homenageou 
83 jornalistas, por ocasião do Dia Nacional da Imprensa

alego

Pacote com 17 matérias de parlamentares foi votado

Os parlamentares do 
Legislativo goiano se 
reuniram na tarde des-
ta quinta-feira, 2, para a 
última sessão ordinária 
da semana. Durante o 
encontro, 17 matérias fo-
ram analisadas, todas de 

iniciativa parlamentar. Do 
total, sete receberam aval 
definitivo do Plenário e 
dez seguem para segun-
da etapa de apreciação. A 
sessão híbrida ocorreu no 
plenário Iris Rezende, do 
Palácio Maguito Vilela.

Durante o Expediente, 
a Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Ale-
go) recebeu duas maté-
rias, uma da Governadoria 
do Estado, que indica o 
nome de Wagner Oliveira 
Gomes para o cargo de 
conselheiro da Agência 
Goiana de Regulamen-
tação (AGR) e um outro, 
também do Executivo, 
que veta parcialmente o 

autógrafo de lei nº 325.
Por intermédio do líder 

do Governo, Bruno Peixo-
to, a Mesa acolheu proje-
tos devidamente delibe-
rados na Comissão Mista 
e de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ). O par-
lamentar também anun-
ciou, para apreciação, 
pedido de licença do pri-
meiro vice-presidente, o 
deputado Henrique Aran-

tes (MDB), que manifesta 
interesse em empreender 
viagem ao exterior com 
recursos próprios.

Como destaque entre 
as proposições aprovadas 
em definitivo está a cria-
ção da “Semana Da Mu-
lher Rural”, sugerida pelo 
deputado Paulo Trabalho 
(PL). A celebração, proto-
colada sob o processo nº 
3947/19, será realizada 

anualmente na última se-
mana do mês de maio e 
busca valorizar e estimu-
lar a presença da mulher 
na agricultura familiar.

Além disso, também 
recebeu sinal verde fi-
nal da Alego a institui-
ção da Política Estadual 
de Estímulo, Incentivo e 
Promoção da Economia 
Colaborativa. O deputa-
do Virmondes Cruvinel, 
responsável pela matéria 
de nº 2039/20, tem como 
objetivo fomentar o con-
sumo em Goiás através 
de crédito colaborativo e 
inteligência de conexão 
de ofertas e demandas.

“Neste modelo, é pos-
sível que empresas ou 
profissionais autônomos 
prestem serviços ou ofe-
reçam produtos entre si, 
sem se restringir à troca 
com apenas uma empre-
sa ou prestador de servi-
ço, como ocorre na forma 
bilateral”, explica o parla-
mentar na justificativa.
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A sessão híbrida ocorreu no plenário Iris Rezende, do Palácio Maguito Vilela

Na última sessão ordinária da semana, 
o Plenário priorizou as matérias de 
deputados, sendo que 17 delas foram 
apreciadas e votadas na tarde desta 
quinta-feira, 2. destaque para a criação 
da “Semana da Mulher Rural”, que será 
realizada na última semana de maio 
para valorizar e estimular a presença da 
mulher na agricultura familiar. Também foi 
aprovada a instituição da Política estadual de 
estímulo, Incentivo e Promoção da economia 
Colaborativa. Os dois projetos tiveram 
votação definitiva e seguem para sanção
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Com Voluntários de Coração, famílias da região 
Norte recebem centenas de atendimentos

a ação semanal pro-
movida pelo pro-
grama Voluntários 

de Coração chegou a 
mais um ponto da região 
Norte, realizando mais de 
230 atendimentos a famí-
lias em situação de vul-
nerabilidade social refe-
renciadas pelo Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS). A ação, que 
aconteceu na manhã des-
ta quinta-feira, 2, no pátio 
do Cmei Jorge Amado, foi 
possível graças à parceria 
da Secretaria Municipais 
de Integração Social, Es-
porte e Cultura com as 
pastas de Educação, Meio 
Ambiente e Indústria, Co-
mércio, Inovação, Traba-
lho, Turismo e Agricultura.

Por meio do programa 
Voluntários de Coração, 
os serviços e as doações 
são disponibilizados para 
a população sem a neces-

sidade de grandes deslo-
camentos. A solenidade 
contou com a presença 
da primeira-dama e ide-
alizadora do programa, 
Vivian Naves, além das 
secretárias de Integra-
ção Social e Educação, 
Andrea Lins e Eerizania 
Freiras, respectivamente.

Foram disponibiliza-
dos os serviços do CRAS, 
como a atualização e in-
clusão no CadÚnico, além 
do referenciamento de 
famílias e atendimentos 
do programa Criança Fe-
liz. Os serviços do Centro 
de Referência Especiali-
zado de Assistência So-
cial (CREAS), Centro de 
Referência e Atendimen-
to à Mulher (CRAM), tam-
bém foram oferecidos, 
junto com a confecção 
de currículos e encami-
nhamento para o merca-
do de trabalho através 

do Sistema Nacional de 
Empregos (SINE).

A gestora do Cmei Jor-
ge Amado, Nayara Borges, 
fala com alegria da par-
ceria que tornou a ação 
possível na unidade. “Fi-
camos muito felizes em 
receber toda a equipe do 
programa Voluntários de 
Coração aqui. O programa 

está atendendo não só as 
famílias dos nossos alu-
nos, mas toda a comuni-
dade”, destacou.

Os moradores ainda 
levaram cestas com fru-
tas, verduras e legumes, 
que são separadas, mon-
tadas e higienizadas pela 
equipe do Banco de Ali-
mentos de Anápolis, que 

distribuiu rosca de batata 
para os presentes. Ainda 
foram distribuídas mudas 
de plantas, como, goiaba, 
amora, limão e ipê rosa, 
reforçando a importância 
do reflorestamento na Se-
mana do Meio Ambiente. 
Os pequenos levaram para 
casa brinquedos.

Selma Candido, de 45 

anos, trabalha como ven-
dedora autônoma e fala 
com emoção da alegria 
em receber as doações. 
“Estou muito feliz em 
participar. As coisas es-
tão muito difíceis e todas 
essas doações vão me 
ajudar muito. Agradeço à 
Prefeitura e aos Voluntá-
rios de Coração”, concluiu.

Cestas com frutas, verduras e 
legumes, atualização do CadÚnico e 
confecção de currículos foram alguns 
dos serviços levados à população
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A solenidade contou com a presença da primeira-dama e idealizadora do programa, Vivian Naves, além 
das secretárias de Integração Social e Educação, Andrea Lins e Eerizania Freiras, respectivamente.

Não basta oferecer uma 
refeição balanceada e sau-
dável para os estudantes 
da rede municipal, é pre-
ciso que ela seja visual-
mente desejável e, prin-
cipalmente, agradável ao 
paladar. Exatamente por 
isso, a equipe de nutri-
cionistas da Secretaria 
Municipal de Educação, 
que elabora a merenda 
escolar, tem visitado as 
unidades de ensino tes-
tando a aceitação de no-
vas receitas e sabores por 
parte das crianças.

O papel da merenda 
dentro do contexto es-

colar vai além de deixar 
os estudantes saciados: 
ela é fundamental para o 
crescimento, tem impacto 
direto no desenvolvimen-
to, rendimento e aprendi-
zagem, além de ser peça-
-chave para a formação 
de hábitos alimentares 
mais saudáveis.

Elvira Valentim é uma 
das profissionais respon-
sáveis pelos cardápios. 
Ela conta que “todas as 
refeições servidas nas 
unidades de ensino são 
elaboradas levando em 
conta as necessidades nu-
tricionais dos estudantes. 

Priorizamos cardápios com 
o uso de frutas, verduras, 
legumes e proteínas. Nes-

ta semana, por exemplo, 
preparamos mousse com 
leite, batata doce e frutas.”

Para a secretária muni-
cipal de Educação, Eeriza-
nia de Freitas, o papel dos 
estudantes na construção 
dos cardápios é imprescin-
dível. “Eles são protagonis-
tas de todo o processo de 
ensino. Por isso, é essencial 
que eles estejam envolvi-
dos na elaboração de uma 
merenda gostosa, saudá-
vel e que vai trazer benefí-
cios à saúde”, comenta.

A alimentação ofere-
cida à educação infantil 
das unidades da rede se-
gue as recomendações do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 

(FNDE), que é responsável 
pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(Pnae). O órgão definiu 
a proibição da oferta de 
cereais adoçados, balas, 
bombons, bolachas reche-
adas, entre outros alimen-
tos que possuem adição 
de açúcar, nos Centros Mu-
nicipais de Educação In-
fantil (Cmeis). Além disso, a 
resolução nº 6, de maio de 
2020, também orienta que 
sejam oferecidas mais por-
ções semanais de frutas 
e hortaliças, restringindo 
ainda o consumo de enla-
tados, margarinas e doces.
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Equipe de nutricionistas da rede tem visitado as unidades para 
acompanhar a aceitação de novas receitas por parte das crianças
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Mutirão do governo de goiás

Saúde leva 15 serviços a Valparaíso

valparaíso de Goiás, 
na região do En-
torno do Distrito 

Federal, recebe a sétima 
edição do Mutirão Gover-
no de Goiás, neste sábado 
e domingo (4 e 5). A Se-
cretaria da Saúde (SES-
-GO) oferecerá 15 servi-
ços à população, como 
mamografia, ecocardio-
grama, vacina e teste de 
Covid-19, entre outros. 
Mais de 150 servidores 
serão mobilizados em 
cada dia da ação, entre 
médicos, biomédicos en-

fermeiros e trabalhadores 
administrativos. 

“A gestão da secretaria 
adotou a estratégia de 
aproveitar os mutirões 
para ampliar a oferta dos 
serviços de saúde e redu-
zir os vazios assistenciais 
que existiam, diminuindo 
assim a fila de espera”, 
explica o titular da SES, 
Sandro Rodrigues. 

Os mutirões do Go-
verno de Goiás garante 
ao usuário do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
não precisar esperar dias 

para fazer alguns tipos 
de exames, como cardía-
cos ou oftalmológicos. O 
serviço de oftalmologia 
oferecerá consultórios 
para atendimento e terá 
apoio do ônibus da Fun-
dação Banco de Olhos de 
Goiás (Fubog). Os exames 
oferecidos serão de au-
torrefração e tonometria. 

Esta edição do Mu-
tirão Governo de Goiás 
também contará com a 
Carreta da Prevenção ao 

Câncer de Mama e Colo 
Uterino, que oferece exa-
mes de mamografia e ci-
tologia. Caso os exames 
indiquem a necessidade 
de algum procedimento, 
a paciente será imedia-
tamente regulada para 
acompanhamento médi-
co adequado. Exames de 
imagem, como ultrasso-
nografia, ecocardiografia 
e eletrocardiografia serão 
feitos nas tendas monta-
das no local.

A unidade móvel do 
Hemocentro de Goiás é 
outro serviço que estará 
presente, para receber 
doações de sangue. A 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Valparaíso de 
Goiás será parceira para 
a aplicação das vacinas e 
testagem da Covid-19. 

Atendimentos
Oftalmologia, teste de 

Covid-19, doação de san-
gue, cadastro de medula, 

vacinas contra Covid-19, 
influenza e tríplice viral; 
exames de ultrassono-
grafia, doppler de ca-
rótida, ecocardiograma, 
eletrocardiograma, cito-
lógicos, mamografia e to-
mografia; regulação

22,5 mil
é o número de aten-

dimentos já realizados 
pela SES-GO nas seis 
edições do Mutirão do 
Governo de Goiás.

Pela segunda vez no entorno 
do dF, ação será realizada, no 
próximo sábado e domingo, quando 
apenas a Secretaria de estado da 
Saúde de Goiás prevê oferecer 5 
mil atendimentos. Mais de 150 
servidores serão mobilizados em 
cada dia da ação, entre médicos, 
biomédicos enfermeiros e 
trabalhadores administrativos
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Profissionais fazem triagem para os diversos tipos de serviços oferecidos no Mutirão do Governo de Goiás

esporte

Com mais de 800 atletas, começa a Copa Quilombola

A Copa Quilombola está 
chegando! Voltado para 
as comunidades rema-
nescentes de quilombos 
de Goiás, o torneio re-
alizado pelo Governo 
de Goiás, por meio do 
programa Goiás Social, 
terá sua edição 2022 
em junho. Ao todo, se-
rão seis etapas regio-
nais, disputadas em 
três finais de semana, 
na fase classificatória.

A rodada de abertura, 
em Piracanjuba, será en-
tre os dias 3 e 5 de junho. 
Em seguida, as partidas 
serão nos municípios de 
Posse, Niquelândia, Alto 
Paraíso, Iporá e Pirenó-
polis. Os campeões avan-
çam à fase final, que será 

disputada em Cavalcante, 
no Nordeste goiano.

Ao todo, são 39 equi-
pes inscritas para dispu-
tar a competição, sendo 
sete femininas e 32 no 
masculino, representan-
do 32 comunidades de 26 
municípios. São mais de 
800 atletas e um total de 
mais de 2 mil pessoas en-
volvidas na competição.

Coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais 
e presidente de honra 
da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, explicou que a 
Copa Quilombola é mais 
uma ação do Goiás Social 
para promover inclusão e 
o desenvolvimento social 

em comunidades rema-
nescentes de quilombos. 
“O Goiás Social é esse 
grande projeto criado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado para que todas as 
secretarias de governo 
possam dar a sua contri-
buição para a área social. 
Agora chegamos com 
mais uma ação para as 
comunidades quilombo-
las, desta vez promoven-

do a integração por meio 
do esporte”, comemorou.

“Sempre digo que 
nosso papel é fomen-
tar o esporte em todos 
os seus aspectos e am-
bientes, das grandes ci-
dades aos municípios de 
pequeno porte, e agora 
também estamos olhan-
do para as comunidades 
quilombolas, população 
que historicamente este-

ve à margem das políti-
cas públicas no esporte. 
A Copa Quilombola será 
um grande marco para a 
integração por meio do 
esporte nas nossas co-
munidades tradicionais”, 
destacou o secretário de 
Esporte e Lazer, Hender-
son Rodrigues.

Superintendente de 
Paradesporto e Fomento 
Esportivo da Seel, Ro-

berta Wendorf, também 
avalia a Copa Quilombo-
la como marco esportivo 
e cultural para Goiás. “As 
comunidades quilombo-
las do nosso Estado têm 
uma bagagem cultural e 
histórica muito rica. Te-
mos a maior comunidade 
quilombola remanescen-
te do Brasil em Goiás, 
em Cavalcante. A Copa 
Quilombola não vai ser 
apenas um evento espor-
tivo, mas também uma 
oportunidade de integrar 
e promover a cultura dos 
nossos povos tradicio-
nais, valorizando uma 
página fundamental da 
nossa história”, enfatizou 
a superintendente.

A Copa Quilombola é 
um evento da Superin-
tendência do Paradespor-
to e Fomento Esportivo, 
fomentado pelo Fundo 
de Proteção Social (Fun-
do Protege), em ação do 
Goiás Social, projeto do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), do Governo de 
Goiás. A competição é re-
alizada em parceria com 
os municípios.
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São 39 equipes para disputar a competição, sendo sete femininas e 32 no masculino, representando 32 comuni-
dades de 26 municípios. São mais de 800 atletas e um total de mais de 2 mil pessoas envolvidas na competição

Torneio de futebol realizado pelo 
Governo de Goiás por meio do Goiás 
Social promove integração e valorização 
de povos tradicionais. o evento terá seis 
etapas regionais e final em Cavalcante, 
cidade com a maior comunidade 
remanescente de quilombos do Brasil
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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.
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Cerca de 500 atletas participam do 
Campeonato Goiano de Judô amanhã

o Ginásio Interna-
cional Newton de 
Faria sediará a 4ª 

etapa do Campeonato 
Goiano de Judô neste sá-
bado, 4, a partir das 8h15. 
São seis categorias dividi-
das por faixa etária, com 
lutas masculinas e femi-
ninas, e a inscrição das 
equipes de academias 
estão abertas até hoje, 2. 
A organização pede que 
atletas e público levem 
um quilo de alimento não 
perecível e vestuário para 
serem doados a pessoas 
em situação de vulnera-
bilidade social e institui-
ções que ajudam público 
com esse perfil.

“É uma competição de 
alto nível que agrada tan-

to aos simpatizantes quan-
to aos que têm curiosidade 
de conhecer o judô”, desta-
ca o diretor de Esportes da 
Secretaria Municipal de 
Integração Social, Esporte 
e Cultura, Eduardo Jun-
queira. A realização é da 
Federação Goiana de Judô 
(Fegoju), com o apoio da 
Prefeitura de Anápolis.

Três faixas da com-
petição participarão das 
seletivas para o campe-
onato, sendo estas as 
sub-13, sub-15 e sub-21. 
As categorias de até 8 
anos de idade e sub-11 
contam com lutas em 
formato de festival, com 
caráter educativo. As 
faixas mais avançadas 
(sênior e master) apre-

sentarão ao público a 
competição de lutadores 
veteranos. Mais informa-
ções pelo site da Fede-
ração (https://judogoias.

com.br/web/index.php).
O Campeonato Goiano 

de Judô iniciou em março 
deste ano e irá até outu-
bro. Das sete etapas pre-

vistas, cinco acontecem em 
Anápolis. “A cidade tem um 
papel especial na difusão 
deste esporte para a edu-
cação de crianças e jovens, 

chegando a eles nas aca-
demias e nas escolas, edu-
cando o corpo e a mente”, 
ressalta o presidente da 
Fegoju, Josmar Amaral.

Município sediará maioria das 
etapas do evento, que começou 
em março e vai até outubro Se
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4ª Etapa do Campeonato Goiano de Judô. Data: 4 de junho. Horário: 8h15. Local: Ginásio Internacional Newton de Faria
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