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“Nosso objetivo é atender à demanda da população com um governo que 
rompe as desigualdades ao criar alternativas de empregos”, diz Caiado

Caldas Novas, Morrinhos, 
Porangatu e Quirinópolis 
entram para lista de municípios 
atendidos pelo programa
cidades | 4

governo  |  6

estado de Goiás lidera 
Geração de empreGos no 

centro-oeste em 2022

aluGuel social 
está com 
inscrições 
abertas em 
mais 4 cidades
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Sessão ordinária desta terça, 
7, tem 91 processos na pauta

O Parlamento goiano 
realiza nesta terça-
-feira, 6, reunião 

deliberativa e na Ordem 
do Dia constam, para a 
apreciação do Plenário, 91 
processos legislativos de 
iniciativas parlamentares, 
do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás (TCE-GO) 
e da Governadoria. A ses-
são híbrida, com início às 
15 horas, será a partir do 
plenário Iris Rezende, do 
Palácio Maguito Vilela.

Constam da pauta pré-
via 41 projetos de lei de 
autoria parlamentar para 
apreciação definitiva e 45 
em primeira fase de vota-
ção. Para análise dos par-
lamentares, em apreciação 
única, há a apresentação 
de um processo legislativo 
de prestação de contas do 
TCE-GO, referente ao exer-
cício de 2018, e de uma 
Proposta de Emenda à 

Constituição Federal (PEC), 
de autoria parlamentar.

A pauta contempla dois 
processos referentes a 
convênios de Imposto so-
bre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Ser-
viços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), 
oriundos da Governadoria. 
São matérias de discussão 
e votação únicas.

Em fase de primeira dis-
cussão e votação, consta da 
pauta outra PEC, originária 
da Governadoria. A matéria 
autoriza os municípios goia-
nos a aderirem a plano de 
benefícios da previdência 
complementar que o Estado 
seja patrocinador. 

Dentre as propostas com 
possibilidade de aprova-
ção em definitivo, consta 
a obrigatoriedade de des-
taque na identificação de 

produtos da agricultura 
familiar e a Política de In-
centivo de Construção de 
Barragens Produtoras de 
Água na Bacia do Rio Meia 
Ponte para o Consumo Hu-
mano. A primeira, assina-
da pelo deputado Wagner 
Neto (PRTB) e protocolado 
sob nº 1847/19, visa o for-
talecimento do setor, a fim 
de que sejam oferecidos ali-
mentos de qualidade com 
preços acessíveis, de forma 
a garantir a sustentabilida-
de dos negócios, além de 

promover a distribuição de 
renda e a permanência do 
trabalhador no campo. 

“A presente propositura 
visa reposicionar a agricul-
tura familiar nas políticas 
agrícolas, ambientais e so-
ciais, aumentar a visibilida-
de dos pequenos agriculto-
res, trazendo a atenção para 
o papel dessa modalidade 
de agricultura na erradica-
ção da fome e pobreza e 
na segurança alimentar e 
nutricional, na proteção do 
meio ambiente e no de-

senvolvimento sustentável, 
particularmente nas áreas 
rurais”, afirma Camargo.

Ao prever mecanismos 
para evitar a escassez de 
água, a proposta da Política 
de Incentivo de Construção 
de Barragens Produtoras de 
Água na Bacia do Rio Meia 
Ponte para o Consumo Hu-
mano, de autoria do depu-
tado Virmondes Cruvinel 
(UB). O texto do processo 
nº 5789/19, assinala que o 
objetivo é que tais barra-
gens, acima da captação de 

Goiânia, garantam o abaste-
cimento de água nos meses 
de setembro a outubro. 

Dentre outros pontos, a 
matéria prevê que a realiza-
ção das obras físicas caberá 
exclusivamente à iniciativa 
privada sob o controle téc-
nico do poder público. Após 
a conclusão, o direito de 
propriedade será repassado 
à Saneamento de Goiás S/A 
(Saneago), mediante com-
pensação pecuniária esta-
belecida por leilão público, 
por contrato de 20 anos. 

os deputados estaduais realizam hoje, 
a partir das 15h, a 1ª sessão ordinária da 
semana, com 91 processos de autoria 
dos próprios parlamentares, do Tribunal 
de Contas e da Governadoria
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Em destaque, matérias sobre agricultura familiar e construção de barragens. A sessão, no plenário Iris Rezende, será transmitida ao vivo 
pela TV Alego (canais 3.2 da TV aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom) pelo site oficial portal.al.go.leg.br e, ainda, no canal do Youtube

Em sua quinta edição nes-
te ano de 2022, o projeto 
Escola no Legislativo re-
cebe, na tarde desta terça-
-feira, 7, alunos do ensino 
médio do Colégio BioClass, 
localizado no setor Recan-
to das Minas Gerais, em 
Goiânia. Na ocasião, 35 
estudantes participarão 
de palestra com o tema 
“Origem, Evolução Histó-
rica e Importância do Po-
der Legislativo”, ministra-

da pelo servidor Maurício 
Paranaguá, e farão uma 
visita guiada pelo Palácio 
Maguito Vilela, sede do 
Parlamento goiano.

A iniciativa estava 
suspensa há dois anos 
em razão da pandemia 
de covid-19 e teve suas 
atividades retomadas no 
início de maio. As visitas à 
sede da Alego podem ser 
agendadas diretamente 
pelas escolas ou por in-

dicação de parlamenta-
res da Casa. Nessa quinta 
edição, a indicação foi 
feita pela deputada Dele-
gada Adriana Accorsi (PT).

O projeto, que é execu-
tado pela Escola do Legis-
lativo, busca estimular o 
desenvolvimento de uma 
consciência de cidadania e 
aproximar a sociedade, por 
meio da comunidade es-
tudantil, o Legislativo e o 
trabalho parlamentar, que 

representa os anseios do 
povo. O intuito é contribuir 
para uma educação volta-
da à formação de cidadãos 
dotados de competências 
que os habilitem a fazer 
suas escolhas e a atuar cri-
ticamente em seus respec-
tivos cotidianos.

O projeto Escola no Le-
gislativo atende unidades 
integrantes de toda a rede 
de ensino de Goiás, tanto 
públicas quanto privadas. 

Em média, de 30 a 40 ins-
tituições educacionais, do 
ensino fundamental ao su-

perior, circulam pelas de-
pendências da Assembleia 
Legislativa, anualmente.
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As visitas à sede da Alego podem ser agendadas diretamente 
pelas escolas ou por indicação de parlamentares da Casa
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Projeto Escola no Legislativo recebe, na tarde de 
hoje, estudantes do Colégio BioClass
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agronegócios

Ronaldo Caiado participa da 
abertura da 47ª ExpoMorrinhos

o governador Ronaldo 
Caiado participou, 
nesta segunda-feira 

(06/06), da abertura da 47ª 
Exposição Agropecuária 
de Morrinhos, a ExpoMor-
rinhos. O evento segue 
até 19 de junho com ex-
pectativa de atrair 80 mil 
pessoas. Durante a aber-
tura, o governador visitou 
as instalações, conversou 
com produtores rurais e 
reafirmou suas raízes no 
campo.  “Eu já tenho 
uma vida de luta no 
setor rural”, afirmou ao 
reforçar que se dedica 
à área há 36 anos.

“Nós temos investido 
fortemente em Morrinhos”, 
declarou Caiado sobre a 
destinação de recursos 
que contribuíram para 
melhorias na educação, 
saúde, apoio social e in-
fraestrutura. “Fizemos o 
asfaltamento daqui até 
Rio Quente, ampliando 
os nossos acessos com a 
melhoria na nossa malha 
viária”, exemplificou ao 

lembrar a recuperação da 
rodovia GO-213.

A ExpoMorrinhos é 
realizada pelo Sindica-
to Rural de Morrinhos, 
com apoio da Prefeitura 
Municipal, em parceria 
com Serviço Nacional 
de Aprendizagem Ru-
ral de Goiás (Senar-GO), 
Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas de Goiás 
(Sebrae-GO) e empresas 
do setor. Estão expostos 
cerca de 100 animais, in-
cluindo gado das raças 
gir, girolando e jersey, 
bem como de máquinas 
agrícolas e veículos, com 
estandes das empresas 
concessionárias.

Presidente do sindica-
to, Arthur Chiari disse que 
o evento é extremamente 
importante para o muni-
cípio. “Movimenta a nossa 
economia, todos os seto-
res giram com a realiza-
ção da ExpoMorrinhos”, 
avaliou. O secretário de 
Estado de Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça, refor-
çou a união em prol do 
setor. “Todas entidades 
do agronegócio dentro 
do Estado de Goiás estão 
junto com esse Governo, 
fazendo com que a gen-
te possa melhorar cada 
dia mais, transformando 
Goiás em um dos maiores 

produtores de grãos”.
Deputado Federal e 

presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária 
de Goiás (Faeg), José Má-
rio Schreiner celebrou o 
retorno dos eventos pre-
senciais. “As exposições 
agropecuárias represen-
tam exatamente tudo isso 
que o agro faz por não só 

Morrinhos, mas que realiza 
também por Goiás e por 
todo o Brasil”, destacou. 
“Nós precisamos render 
as nossas homenagens a 
esses produtores rurais, 
ao homem e à mulher do 
campo. Pessoas que acor-
dam cedo, trabalham dia e 
noite”, afirmou o presiden-
te da Assembleia Legis-

lativa de Goiás, deputado 
Lissauer Vieira.

A programação do even-
to começou no último do-
mingo (05), com desfile de 
cavaleiros. Até 19 de junho, 
serão oferecidas palestras 
com temas diversos, como 
qualidade do leite, susten-
tabilidade da agricultura 
familiar, questão ambien-
tal e mercado de commo-
dities. Na agenda cultural, 
shows artísticos com vá-
rias duplas sertanejas, e 
ainda o tradicional rodeio.

Participaram da pro-
gramação os deputados 
federais Delegado Waldir, 
Célio Silveira e Adriano do 
Baldy; os deputados esta-
duais Francisco Oliveira, 
Thiago Albernaz e Amauri 
Ribeiro; o presidente da 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater), Pedro 
Leonardo; presidente da 
Câmara Municipal de Mor-
rinhos, Wellington Dias; 
presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial, 
Agropecuária e Turismo de 
Morrinhos (ACIM), Fernan-
do José; Associação Goia-
na dos Criadores de Zebu 
(AGCZ), Gilberto Marques 
Neto; diretor da Associa-
ção dos Produtores de Soja 
de Goiás (Aprosoja-GO), 
Bartolomeu Braz; prefei-
tos, vereadores e diretoria 
do Sindicato Rural.

evento conta com exposição de 
animais e máquinas agrícolas, 
além de palestras e shows 
sertanejos. expectativa é reunir 
80 mil pessoas até 19 de junho
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Na 47ª ExpoMorrinhos, Caiado estreita diálogo com entidades do agronegócio e produtores rurais

saúde

Hemocentro de Goiás envia duzentas bolsas de sangue para 
Pernambuco, atingido por fortes chuvas nas últimas semanas

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado Da Saúde de Goiás 
(SES-GO), enviou, nesta 
segunda-feira (06/06), 
200 bolsas de sangue ao 
estado de Pernambuco. 
A remessa atende soli-
citação do Ministério da 
Saúde para auxílio à Fun-

dação de Hematologia e 
Hemoterapia de Pernam-
buco (Hemope), que está 
com déficit de 40% no es-
toque. As bolsas possuem 
concentrado de hemá-
cias de dois tipos san-
guíneos: A e O positivo. 
Cada uma pode benefi-
ciar até quatro pessoas.

A contribuição foi pos-
sível graças ao investi-
mento que o Governo de 
Goiás vem realizando para 
ampliar a Rede Estadu-
al de Hemocentros (Rede 

Hemo). “Sangue salva vi-
das e, com o investimen-
to na Rede Hemo Goiana 
conseguimos ajudar Per-
nambuco neste momento 
difícil”, reforçou o secre-

tário de Estado da Saúde, 
Sandro Rodrigues. 

“Como vocês têm acom-
panhado, nas últimas três 
semanas nós temos passa-
do por uma situação crítica 
por conta das fortes chu-
vas no Estado, e isso com-
prometeu muito o nosso 
estoque de sangue aqui 
no Hemope, o que nos le-
vou a pedir ajuda da Coor-
denação do Sangue, que 
prontamente mobilizou 
os outros hemocentros em 
favor de melhorar nosso 
estoque”, conta Anna Faus-
ta Cavalcante, diretora de 
Hemoterapia do Hemope. 

Anna Fausta pontuou 
que o apoio do Hemo-

centro de Goiás e dos 
demais estados que se 
prontificaram a auxiliá-
-los neste momento será 
fundamental para garantir 
a manutenção do serviço 
de hemoterapia em Per-
nambuco. “Agradecemos 
a todos os hemocentros 
que enviaram bolsas de 
sangue para atender a 
população pernambuca-
na, que precisa continuar 
com seus tratamentos. É 
importante salientar que 
mesmo diante dessa tra-
gédia as pessoas continu-
am adoecendo, continuam 
acontecendo acidentes e a 
gente precisa atender esse 
público”, reforça. 

Br
itt

o 
e 

Fl
áv

ia
 R

oc
ha

Hemocentro de Goiás envia 200 bolsas de sangue para o estado 
de Pernambuco; banco de sangue do estado nordestino enfrenta 
déficit 40% devido à situação de calamidade após enchentes_

estado nordestino está com estoque 
em situação crítica devido ao aumento 
da demanda por bolsas de sangue no 
atendimento às vítimas das enchentes. 
Número de doadores caiu desde que 
o governo decretou calamidade
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Com 9ª edição em formato híbrido, Festival 
de Cinema começa nesta quinta-feira, dia 9

O 9º Anápolis Festival 
de Cinema (AFC) co-
meça nesta quinta-

-feira, 9, e vai até o dia 13 
de junho, com exibições no 
Instituto Federal de Goiás 
(IFG) – Campus Anápolis e 
atividades em diferentes 
espaços da cidade. Ofici-
nas e encontro de cine-
clubes levam formação 
para o setor audiovisual 
e as exibições em escolas 
cativam o público infan-
til. Esta é uma realização 
da Art Vídeo e Prefeitura 
de Anápolis, com recur-
sos da Lei Aldir Blanc da 
Secretaria de Estado da 
Cultura, por meio do edi-
tal de Festivais e Eventos 
de Arte da Lei Aldir Blanc 
pelo Governo de Goiás.

Além da exibirão de 
filmes, na abertura terá 
espetáculo teatral e uma 
homenagem póstuma 
ao cineasta Carlos Cesar 
Santos, conhecido como 
Cesinha, uma referência 
audiovisual em produções 
de publicidade, TV e cine-
ma, com participação ativa 
desde a primeira edição 
do AFC, que morreu em 

junho do ano passado. 
A programação tem for-
mato híbrido. “Iremos 
para além do presencial, 
disponibilizando o aces-
so aos filmes, rodas de 
conversa e outras ações 
através do site”, explica 
a secretária municipal de 
Integração Social, Espor-
te e Cultura, Andrea Lins.

As três mostras compe-
titivas na grade de exibição 
(“Curta Anápolis”, “Curta 
Goiás” e “Curta Nacional”) 
estarão disponíveis onli-
ne no site do evento nos 
dias do Festival. O filme de 
abertura será o contem-
plado pelo Prêmio Incen-
tivar da 8ª edição do AFC, 
que é o curta “Choveu há 
pouco na montanha de-
serta”, de Rei Souza, já se-
lecionado em festivais de 
referência no país, como 
a Mostra de Tiradentes, e 
premiado no Fica 2021. O 
filme de encerramento é 
o longa “Vermelha”, do di-
retor Getúlio Ribeiro, que 
venceu a mostra competi-
tiva de longas da Mostra 
de Tiradentes, em 2019.

As escolas municipais 

receberão a mostra infan-
til nas manhãs e tardes 
de sexta-feira, 10, e se-
gunda, 13. O 8º Encontro 
Anápolis de Cineclubes 
(EAC) realizará uma pro-
gramação no sábado, 11, 
voltada para a prepara-
ção de cineclubistas e 
público interessado na 
escrita de projetos para 
ações e manutenção de 
cineclubes. O EAC tem o 
apoio da União de Cine-
clubes de Goiânia. Os di-
álogos com os diretores 
das três mostras compe-

titivas estão marcados 
para o domingo, 12, em 
transmissão online.

Oficinas
Duas formações che-

gam para qualificar rea-
lizadores e pessoas que 
querem aprender sobre a 
arte cinematográfica e a 
imagem. “Esta é uma par-
te fundamental do festival 
em que fomentamos no-
vos talentos no audiovi-
sual local, como também 
marcamos o evento como 
referência na difusão do 

fazer cinema”, explica a 
diretora de Cultura, Na-
byla Carneiro. Com o nome 
“Ouver imagens: do ouvido 
pensante à narrativa so-
nora”, a oficina parte da 
sensibilidade da percep-
ção auditiva do partici-
pante e vai para a mon-
tagem de uma paisagem 
sonora da produção de 
filmes. O ministrante é 
Guile Martins, destacado 
pesquisador e montador 
que há 18 anos tem seu 
trabalho premiado em fil-
mes de destaque nacional.

A oficina “Imagem em 
Movimento – Iniciação a 
imagem animada” vai nas 
origens das imagens em 
movimento e sequenciais, 
com conceitos e experi-
mentos dos dispositivos 
que deram origem ao 
cinema. Quem ministra 
esta formação é o artista 
plástico, curador e gestor 
cultural João Angelini, que 
desde 2005 tem sido se-
lecionado e premiado em 
mostras de arte no país, 
com destaque para o Ani-
ma Mundi, em 2009.

Além de mostras competitivas, 
evento contará com filmes 
convidados e apresentações artísticas
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Para conhecer toda a programação, basta acessar www.anapolisfestivaldecinema.com.br

HabitaçãO 

Aluguel Social está com inscrições abertas em mais 4 cidades

O meio da Agência Goia-
na de Habitação (Agehab), 
abre inscrições do progra-
ma Pra Ter Onde Morar – 
Aluguel Social para mais 
quatro cidades: Caldas 
Novas, Morrinhos, Poran-
gatu e Quirinópolis. Com 
a inclusão, o número de 
municípios atendidos pelo 
programa chega a 53 no 
Estado. As inscrições de-
vem ser realizadas pelo 
site www.agehab.go.gov.br, 
no qual também será pos-
sível apresentar a docu-
mentação exigida, no caso 

de candidatos aprovados.
As inscrições são anali-

sadas por ordem de inser-
ção no sistema da Agehab. 
A quantidade de benefícios 
por município, especificada 
por edital, é calculada com 
base em levantamento do 
Instituto Mauro Borges 
(IMB). Em Caldas Novas, 
por exemplo, está prevista, 
inicialmente, a entrega de 
600 cartões do programa. 
Já em Morrinhos e Poran-
gatu serão entregues 270 
cartões, em cada cidade, 
e em Quirinópolis, serão 

300 famílias beneficiadas 
a princípio. O auxílio de R$ 
350 é concedido pelo pra-
zo de 18 meses.

No site da Agehab, os 
interessados podem aces-
sar o edital e conferir se 
atendem aos requisitos do 
programa, como possuir 
inscrição no CadÚnico, ter 

mais de 18 anos ou ser 
emancipado, estar em si-
tuação de vulnerabilidade 
social e morar há mais de 
três anos no município. O 
presidente da Agehab, Pe-
dro Sales, reforça o empe-
nho do Governo de Goiás 
na expansão do progra-
ma. “Aumentar o núme-

ro de famílias atendidas 
pelo benefício é prova 
da sensibilidade do go-
vernador Ronaldo Caia-
do, que tem como missão 
cuidar dos goianos”.

Sales ressalta que o 
benefício auxilia famílias 
que estão em dificuldades 
financeiras. “Alguns, com 
o dinheiro que economi-
zaram do aluguel, estão 
melhorando a alimenta-
ção dos filhos. Há ainda 
aqueles que estão se ca-
pacitando para melhorar 
a renda. É muito gratifi-
cante saber que estamos 
chegando às famílias que 
realmente precisam e 
ajudando a melhorar suas 
vidas”, completa.

Além da atenção aos 
requisitos para participar 
do Aluguel Social, também 
é preciso estar atento ao 

preenchimento dos dados 
no momento da inscrição, 
para que informações erra-
das não inviabilizem a can-
didatura ao benefício. Após 
a inscrição, as equipes 
de cadastro da Agehab 
avaliam as informações 
prestadas, validando ou 
negando a candidatura. 
A fase seguinte é o en-
vio dos documentos que 
comprovam a situação 
do beneficiário.

Os recursos do Aluguel 
Social são provenientes do 
Fundo de Proteção Social 
do Estado de Goiás (Prote-
ge), coordenado pelo Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS) da Governadoria, 
dentro do programa Goiás 
Social. A meta do Governo 
de Goiás é alcançar 40 mil 
famílias com o benefício 
até o final deste ano.  
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As inscrições são analisadas por ordem de inserção no sistema da Agehab

Caldas Novas, Morrinhos, Porangatu e 
Quirinópolis entram para lista de municípios 
atendidos pelo programa. Com a inclusão, 
o número de municípios atendidos pelo 
programa chega a 53 no estado
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saúde mental 
e educação

A convite do Instituto Ânima, 
com apoio da seguradora Zurich, 
o professor Titular de Psiquiatria 

da Faculdade de Medicina da 
USP e Presidente do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas 
da FMUSP, Wagner Gattaz (foto), 

irá falar sobre depressão, pânico 
e burnout para profissionais da 

educação da Secretaria estadual 
de educação de Goiás (Seduc-Go). 

A palestra, também aberta ao 
público, será transmitida pelo canal 

CePFoR Goiás no YouTube, na 
terça-feira, 7 de junho, a partir das 

10h. A iniciativa, chancelada pela 
Seduc-Go, faz parte do Programa 

Projeto de Vida, que começou 
a ser implantado pelo Instituto 

Ânima na rede estadual este ano, 
levando capacitação a professores, 

fornecimento de planos de aula 
e materiais didáticos voltados à 

preparação dos estudantes do 
ensino Médio. Como resultado, os 

alunos terão subsídios para realizar 
seus projetos por meio de aspectos 
pedagógicos, socioemocionais e de 

saúde menta

namorados 
no Zimbro

dois dias dedicados aos 
namorados. Assim será a 

programação do Zimbro Cocktails 
& Co para o final de semana mais 

romântico do ano. Nos dias 11 e 
12 de junho, haverá um brunch, 

com discotecagem do dJ Múcio, 
das 10h às 15h. No cardápio, 

clássicos como a mimosa da casa 
(espumante brut, suco de laranja 

bahia clarificado) para abrir os 
“trabalhos” e um buffet especial 

com frutas da estação, bolo de 
mel com especiarias, manteigas, 

pães artesanais e pratos quentes 
como creme de milho com ragú de 

linguiça de Trindade e ovo estalado, 
cupim assado em crosta de ervas 

frescas e sobremesas como um 
creme de burrata com chocolate 

branco, goiaba em calda e tuille de 
broa, entre outras delícias. entre 

os shots: Coquetel do mar (suco de 
tomate, polvo e salsa) e Aguachile 

de camarão (suco de limão com 
pepino, camarão e coentro).

Anavitória no Flamboyant In Concert -  dando 
continuidade à temporada 2022, o Flamboyant In 
Concert traz ao palco, dia 28 de junho, uma atração 
mais que especial: o duo Anavitória. As cantoras 
Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão 
são conhecidas pelas vozes doces e que tocam o 
coração das pessoas com canções inesquecíveis. 
Numa trajetória marcante, a dupla formada em 2014 
conseguiu com o primeiro álbum de estúdio, Anavitória 
(2016), receber a certificação de disco de diamante, 
vendendo mais de 300 mil cópias. os ingressos para 
o show no Flamboyant In Concert 2022 já podem ser 
trocados, mediante apresentação de notas fiscais 
de lojas do Flamboyant Shopping. Na apresentação 
de Anavitória serão aceitas notas fiscais de compras 
realizadas em lojas aderentes à promoção com datas 
entre os dias 1º a 28 de junho de 2022 ou enquanto 
houver ingressos disponíveis para trocas.

H&J em Goiânia - No 
último domingo (05) 
aconteceu o show da 
dupla Henrique & Juliano 
no estádio Serra dourada, 
que contou também com 
show de vários outros 
artistas e um deles foi o 
Rapper Hungria ao centro 
da foto ladeado pelo 
casal Tiago Reis e Camila 
Borges. 

Congresso - o advogado Vítor Cardoso participará amanhã (08) 
do 1° Congresso empresarial Goiano - edição Anápolis. o evento 
contará com palestras, rodada de negócios, mentorias empresariais, 
muito networking e um happy hour de encerramento.

FROM ALAGOAS - o promoter Wilton Rocha foi 
convidado pelo badalado Hotel Porto Maceió para 
começar suas prévias de aniversário.
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Estado de Goiás lidera geração de 
empregos no Centro-Oeste em 2022

goiás registrou o me-
lhor desempenho 
da região Centro-

-Oeste no quesito gera-
ção de empregos, com 
saldo positivo de 49.035 
postos entre os meses de 
janeiro a abril, segundo o 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged). Em abril, Goiás 
registrou saldo de 13.166 
novas vagas de empre-
go. Na comparação com 
o mês anterior, o Estado 
obteve a segunda maior 
taxa de variação positiva 
do País (0,98%), atrás ape-
nas do Amapá (1,04%).

Os outros estados do 
Centro-Oeste também re-
gistraram saldos positivos 
na geração de postos de 

trabalho: Mato Grosso 
(27.267 novos postos de 
trabalho), Distrito Federal 
(20.181) e Mato Grosso 
do Sul (19.068).

O Caged revelou que 
o setor de serviços, com 
45,37%, foi o que mais 
gerou empregos no Esta-
do em abril de 2022, com 
5.973 novos postos de tra-
balho. Em seguida estão 
indústria (2.503), agricul-
tura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicul-
tura (2.064) e construção 
(1.816). “Nosso objetivo é 
continuar a atender à de-
manda da população com 
um governo que rompe 
as desigualdades ao criar 
alternativas de empre-
gos”, comemorou o gover-

nador Ronaldo Caiado.
O titular da Secretaria 

da Retomada, César Mou-
ra, pontua que a sequência 
de indicadores positivos 
sobre geração de empre-
go em Goiás é fruto de 
uma série de ações volta-
das para o fortalecimento 
das pequenas empresas. 

“Principalmente após o 
início da pandemia, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
intensificou as políticas 
públicas de Estado visan-
do recuperar e manter as 
micro e pequenas empre-
sas, que são as grandes 
responsáveis pela geração 
de emprego e renda”, pon-

tuou o secretário.

Acumulado do ano
Considerando os últi-

mos 12 meses, de maio de 
2021 a abril de 2022, Goiás 
também ocupa a primeira 
posição no Centro-Oeste 
na geração de empregos 
formais, de acordo com o 

levantamento do Caged. 
Foram criadas 110.359 
novas vagas de trabalho, 
enquanto Mato Grosso 
ficou em segundo lugar, 
com 64.914 vagas; Distrito 
Federal na sequência, com 
60.300 oportunidades; e 
o Mato Grosso do Sul, em 
último, com 37.808 vagas.

em abril, Goiás teve segundo melhor 
desempenho do País, com criação de 
13.166 novas vagas. Levantamento 
revela ainda que foram gerados 
49.035 postos de trabalho nos 
quatro primeiros meses desse ano
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“Nosso objetivo é atender à demanda da população com um governo que rompe as desigualdades ao criar alternativas de empregos”, diz Caiado

saúde

Caiado anuncia ampliação de leitos para Covid-19

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-
-GO), anunciou nesta 
segunda-feira (06), o 
acréscimo de 101 leitos 
na rede estadual para 
pacientes com Covid-19 
– 66 de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e 
35 de enfermaria. Com 
a mudança de perfil de 
leitos gerais para su-
portes específicos para 
pacientes com Covid-19 
e a abertura de novos, o 
Estado passará a ofere-
cer 176 leitos destina-
dos ao enfrentamento 
da doença – sendo 116 
leitos de UTI e 60 de en-

fermaria. Os novos leitos 
serão implantados nos 
próximos dias.

A ampliação é uma 
estratégia da SES-GO 
diante do atual cenário 
epidemiológico, com alta 
sazonal do número de ca-
sos da Covid-19, influen-
ciada pelo clima frio, e 
também pelo aumento do 
número de solicitações 
de internações para casos 
suspeitos da doença, que 
necessitam de isolamen-
to. Serão 20 novas vagas 
de UTI Covid em unida-
des da rede estadual em 
Itumbiara, 20 em Uruaçu, 
16 em Goiânia e 10 em 
Nerópolis. Já os leitos de 

enfermaria para o trata-
mento da doença terão 
acréscimo de 15 novas 
vagas em Nerópolis, 10 em 
Goiânia e 10 em Uruaçu.

“Antes, tínhamos ao 
todo 244 leitos de UTI 
somente em três cidades, 
Goiânia, Aparecida e Aná-
polis. Hoje, nossa rede de 
hospitais, acrescidos dos 
convênios, nos dão leitos 
de UTI em 23 municípios 

goianos”, ressalta o go-
vernador Ronaldo Caiado 
sobre o processo de regio-
nalização da saúde no Es-
tado. Atualmente, a rede 
estadual de saúde possui 
2.360 leitos de enferma-
ria e 885 leitos de UTI 
ativos, que somam 3.245 
vagas para internação.

“Desde o início da pan-
demia, o Governo de Goi-
ás priorizou a instalação 

de leitos em hospitais de 
alvenaria, com estruturas 
fixas, que permanecem ati-
vos e podem ter perfil mo-
dificado novamente para 
pacientes com Covid-19, 
caso se constate essa ne-
cessidade”, explica o secre-
tário de Estado da Saúde, 
Sandro Rodrigues.

A SES-GO mantém vigi-
lância contínua em relação 
ao número de solicitações 

de internações para casos 
suspeitos de Covid-19, 
que necessitam de leitos 
específicos de isolamento, 
e avalia o cenário para as 
tomadas de decisão.

Leitos pediátricos
A SES-GO está reestru-

turando a rede estadual de 
leitos pediátricos para lei-
tos de isolamento. Assim, 
esses leitos estarão ade-
quados para receber tanto 
os pacientes gerais, quanto 
aqueles casos que necessi-
tem de isolamento. A pasta 
esclarece que muitos pe-
didos recebidos no Com-
plexo Regulador Estadual 
(CRE) relativos à Síndrome 
Respiratória Aguda Gra-
ve (Srag) são cancelados 
após resultados de exame 
negativo para Covid-19 e, 
conclui-se que, mais de 
60% das solicitações não 
chegaram à internação. 
Portanto, a reestrutura-
ção dos leitos pediátricos 
garantirá a otimização do 
uso das vagas.
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Governo anuncia ampliação para 176 o número de leitos exclusivos para pacientes com Covid-19. Ao 
todo, a rede estadual de saúde possui 3.245 vagas de internação, sendo 2.360 de enfermaria e 885 de UTI

estado disponibiliza 101 novas vagas de UTI 
e enfermaria para Covid-19 passam a ficar à 
disposição dos pacientes. Rede estadual 
oferece agora 176 leitos somente para o 
tratamento da doença. Ao todo, Goiás 
possui hoje 3.245 vagas de internação geral
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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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 Ginásio internacional newton de Faria

Campeonato de judô reforça o papel de 
Anápolis na cena esportiva do Estado

Di
vu

lg
aç

ão

academias e equipes 
agitaram o Giná-
sio Internacional 

Newton de Faria e no ta-
tame, com transmissão 
online e ao vivo de cada 
confronto. Esse foi o clima 
da 4ª etapa do Campeona-
to Goiano de Judô, que tem 
o apoio da Prefeitura de 
Anápolis e aconteceu du-
rante todo o sábado neste 
último final de semana.

Entre os familiares e pú-
blico presente, a Elizângela 
Martins foi acompanhar o 
atleta João Marcelo, de 10 
anos, que estava se con-
centrando para sua luta no 
nível sub-13, uma das cate-
gorias com acesso ao cam-
peonato brasileiro, junto aos 
sub-15 e sub-21. “A preocu-
pação inicial era com uma 
atividade física para que 
pudesse melhorar um qua-

dro de saúde. Além de con-
seguir isso através do judô, 
tem ganhado na disciplina 
e no desempenho esco-
lar”, conta ela. Para João 
Marcelo, em seus treinos 
semanais e competições, o 
esporte proporciona para 
ele uma diversão.

“Praças esportivas de 
excelência, como o Giná-
sio Internacional, junto ao 
fomento que o município 

tem oferecido ajuda na 
descoberta de novos ta-
lentos”, aponta o diretor de 
Esporte, Eduardo Junqueira. 
O campeonato goiano está 
na quarta de oito etapas 
previstas para acontecerem 
até novembro deste ano. 
Cinco delas serão realiza-
das em Anápolis. “Em to-
dos os aspectos do judô, 
da competição ao trabalho 
de base em caráter social, 

temos aqui na cidade um 
dos maiores expoentes, 
inclusive por onde temos 
passado no País”, destaca 
o presidente da Federação 
Goiana de Judô (Fegoju).

Além dos sub’s (11, 13, 
15, 18 e 21), aconteceu a 
modalidade de festival, com 
idade até 8 anos, que con-
tagiou a todos com as brin-
cadeiras realizadas com os 
professores antes de inicia-

rem as lutas, com todos re-
cebendo premiação. Os ex-
perientes do goiano tiveram 
seus confrontos nas cate-
gorias Sênior (nascidos até 
2007) e Máster (nascidos 
até 1992). O Campeonato 
Goiano de Judô tem arbi-
tragem em padrões na-
cionais e é uma realização 
da Fegoju, contando nesta 
última etapa com o apoio 
da Prefeitura de Anápolis.

Cidade 
receberá cinco 
das oito etapas 
e contou com 
mais de 500 
atletas no 
último sábado
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