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Junho vermelho habitação

Os recursos passam pela retomada de grandes eventos, como o Fica, a Procissão do Fogaréu e as Cavalhadas

Campanha marca Dia Mundial do Doador, comemorado amanhã -   brasil | 6

Unidades habitacionais receberão R$ 3,6 milhões do Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás. Caiado assinou, nesta segunda-feira (13), ordem de serviço para a 

construção das casas a custo zero em Mimoso de Goiás, no Entorno do DF
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Cidade de Goiás reCebe investimentos 
em turismo, Cultura e preservação

Hemorio lança CampanHa para 
inCentivar doações de sanGue

em mimoso de Goiás, Caiado autoriza 
Construção de 29 Casas a Custo zero
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ALegO

Deputados têm pauta com 87 
processos na sessão de 3ª-feira

O Legislativo de Goiás 
realiza nesta terça-
-feira, 14, reunião de-

liberativa para apreciação 
de de 87 processos legis-
lativos de iniciativas parla-
mentares e do Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás 
(TCE-GO). A sessão híbrida, 
a partir do plenário Iris Re-
zende, do Palácio Maguito 
Vilela, terá início às 15 horas 
e poderá ser acompanhada 
pela população em geral 
e imprensa pela TV Alego 
(canais 3.2 da TV aberta, 
8 da NET Claro e 7 da Gi-
gabyte Telecom), pelo site 
oficial do Parlamento (por-
tal.al.go.leg.br) e, ainda, 
pelo canal do Youtube.

No balanço da produ-
tividade da semana pas-
sada foi contabilizada a 

realização de três sessões 
ordinárias regulares. Os 
deputados proporciona-
ram quórum qualificado 
para votações e 35 deli-
berações foram efetivadas, 
dentre elas, 17 foram apre-
ciadas em fase definitiva. 
Além disso, os parlamen-
tares ainda promoveram, 
no decorrer da semana, 
dez sessões solenes, a fim 
de homenagear persona-
lidades que colaboram 
com o desenvolvimento 
de Goiás e ainda cinco 
reuniões de comissões.

Na votação desta ter-
ça-feira, integram a pauta 
prévia 36 projetos de lei 
de autoria parlamentar 
para apreciação definitiva 
e 50 em primeira fase de 
votação. Para apreciação 

única dos parlamenta-
res, há a apresentação de 
um processo legislativo 
de prestação de contas 
do TCE-GO, referente ao 
exercício de 2018.

A fim de incentivar a 
prática do empresário 
goiano do ramo alimen-
tício a priorizar o uso de 
materiais biodegradá-
veis e reutilizáveis para 
minimizar a degradação 
ambiental, poderá ser 
aprovada em definitivo 
a proposta do deputa-
do Paulo Trabalho (PL). A 
matéria é voltada a insti-
tuir o Selo Empresa Sus-
tentável Meio Ambiente 

Equilibrado e está proto-
colada sob nº 3886/19.

A prioridade no atendi-
mento e a gratuidade na 
emissão dos documentos 
para as mulheres em situ-
ação de risco, de violên-
cia doméstica e familiar, 
também poderá ser apro-
vada em segunda e últi-
ma votação do Plenário. 
De autoria da deputada 
Delegada Adriana Accorsi 
(PT), no texto do processo 
nº 6175/19, a autora sa-
lienta a situação enfren-
tada pela mulher vítima 
de violência doméstica 
e/ou familiar, e que es-
tas são vitimizadas duas 

vezes ao enfrentar barrei-
ras para recomeçar a sua 
vida. “A primeira delas é a 
falta de documentos obri-
gatórios para que possa 
concorrer a uma vaga de 
emprego, estudar, acessar 
benefícios sociais, viajar.” 

O deputado Cláudio 
Meirelles (PL) propõe 
medidas de apoio à mu-
lher gestante e à preser-
vação da vida na rede de 
saúde pública no texto 
do processo nº 1139/20, 
de forma a evitar a rea-
lização de aborto e que, 
em caso de necessidade 
de tal procedimento, seja 
feito a partir de expedi-

ção de alvará judicial.

Trabalho regular
As sessões ordinárias 

integram o calendário 
anual de trabalho legisla-
tivo e possuem a Ordem 
do Dia previamente de-
finida, ou seja, têm uma 
pauta de matérias aptas 
à votação. Normalmente 
são realizadas às terças, 
quartas e quintas-feiras e 
compõem-se das fases a 
seguir: Abertura, quando 
são apresentadas matérias 
e demais comunicações 
parlamentares; Pequeno 
Expediente; Grande Expe-
diente; e a Ordem do Dia.   

o Plenário da Assembleia Legislativa 
realiza amanhã, a partir das 15h, a 
1ª sessão ordinária da semana. na 
ordem do dia constam propostas 
de iniciativas dos parlamentares, 
sendo 36 projetos para apreciação 
definitiva e 50 em primeira fase 
de votação, e uma do TCe-Go
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A sessão híbrida, a partir do plenário Iris Rezende, do Palácio Maguito Vilela, poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Alego 
(canais 3.2 da TV aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom), pelo site portal.al.go.leg.br e, ainda, pelo canal do Youtube

CâmArA munICIPAL de gOIânIA

Vereador propõe que Libras seja critério 
de desempate em concursos
Projeto que estabelece 
como critério de desem-
pate em concurso público 
da Prefeitura, o curso de 
capacitação em Libras 
(Língua Brasileira de Si-
nais) tramita na Câmara 
Municipal de Goiânia.

O autor da proposta 
é o vereador Leandro 

Sena (PRTB) e a suges-
tão é que o certificado 
de proficiência em Li-
bras, conforme a legis-
lação federal vigente, 
seja apresentado du-
rante o processo seleti-
vo para concursos mu-
nicipais e sirva como 
um parâmetro a mais 

para o caso de empate 
entre os candidatos.

“As pessoas surdas ou 
com deficiência auditiva 
enfrentam dificuldades 
na comunicação e so-
frem com a dificuldade 
de recebimento e emis-
são de informações”, 
explica Sena, acrescen-

tando que “o desrespei-
to à acessibilidade gera 
discriminação, uma vez 
que prejudica o exercí-
cio de uma série de di-
reitos fundamentais da 
pessoa com deficiência 
conforme preceitua a Lei 
Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência”.
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O autor da proposta é o vereador Leandro Sena (PRTB) 
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habitação

Em Mimoso de Goiás, Ronaldo Caiado 
autoriza construção de 29 casas a custo zero

o governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta segunda-

-feira (13), ordem de ser-
viço para a construção de 
29 casas a custo zero em 
Mimoso de Goiás, no En-
torno do Distrito Federal. 
A iniciativa é do progra-
ma Pra Ter Onde Morar 
– Construção, da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), com investi-
mento de R$ 3,6 milhões.

“A casa é de custo zero. 
Ninguém paga nada. A 

pessoa vai receber a casa 
com a escritura. E a mo-
radia vem com ladrilho, 
com forro e com instala-
ção elétrica de padrão de 
excelência. São casas de 
primeira qualidade para 
dar dignidade a todas as 
pessoas que receberem”, 
salientou o chefe do Exe-
cutivo estadual.

Com o programa, o Go-
verno de Goiás beneficia 
a população com renda 
familiar de até um salá-
rio mínimo e possibilita 

a realização do sonho da 
casa própria sem neces-
sidade de financiamento 
bancário. Os recursos são 
do Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goi-
ás (Protege), coordenado 
pelo Gabinete de Polí-
ticas Sociais (GPS), por 

meio do Goiás Social.
A prefeita Rosângela 

Alves dos Reis exempli-
ficou alguns desses in-
vestimentos: a reforma 
da escola estadual, os 
uniformes utilizados hoje 
pelos alunos e a patrulha 
rural, que tem nos ajuda-

do muito”, enumerou.
Em todo o Estado, um 

total 3.016 mil unidades 
habitacionais já estão li-
beradas para construção 
na modalidade custo zero 
em 73 municípios. “De 
repente, cada vez mais 
as coisas vão acontecen-

do, vão melhorando. Com 
cada um dando as mãos, 
lutando pelo Estado de 
Goiás, a vida das pesso-
as vai melhorar. O nosso 
grande objetivo é dar 
qualidade de vida às pes-
soas”, concluiu o governa-
dor Ronaldo Caiado.

unidades habitacionais receberão R$ 
3,6 milhões do Fundo de Proteção 
Social do estado de Goiás. Caiado 
assinou, nesta segunda-feira (13), 
ordem de serviço para a construção 
das casas a custo zero em Mimoso de 
Goiás, no entorno do distrito Federal. 
A iniciativa é do programa Pra Ter 
onde Morar – Construção, da Agência 
Goiana de habitação 
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Sonho que vira realidade: 29 famílias de Mimoso de Goiás serão contempladas com a casa própria a custo zero

cultura

Cidade de Goiás recebe investimentos em 
turismo, cultura e preservação do patrimônio

“É a mãe de todas as cida-
des de Goiás”. A definição 
feita pelo governador Ro-
naldo Caiado, para se refe-
rir à primeira capital goia-
na, mostra a importância 
que o município de Goiás 
tem para a atual gestão 
estadual. A antiga Vila 
Boa, Patrimônio Cultural 
Mundial pela Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), se desta-
ca por sua história e pelas 

riquezas culturais, arquite-
tônicas e naturais.

Desde 2019, o Governo 
de Goiás trabalhou para 
destinar recursos que po-
tencializassem os atribu-
tos marcantes da cidade. 
Para isso, já investiu mais 
de R$ 13,6 milhões. Os re-
cursos passam pela reto-
mada de grandes eventos, 
como o Fica, a Procissão do 
Fogaréu e as Cavalhadas, 
também pela restauração 
de prédios históricos, como 

os palácios da Instrução e 
Conde dos Arcos, e a cria-
ção de estruturas para o 
turista que percorrer o Ca-
minho de Cora Coralina.

“Todo goiano se sente 
representado ao estar na 

cidade de Goiás. Uma obra 
lá significa ter o resgate 
daquilo que foi o início do 
nosso Estado. Tenho liga-
ções familiares com a an-
tiga Capital, onde vivi mi-
nha infância. Tenho boas 

recordações e fico alegre, 
como governador, em ofe-
recer melhores condições 
de saúde, de moradia, de 
trafegabilidade, enfim, de 
melhorar a vida das pesso-
as do município”, ressalta 
Ronaldo Caiado.

Com a pandemia de 
Covid-19, que paralisou o 
mundo, diversos eventos 
tradicionais em Goiás dei-
xaram de ser realizados. 
As ausências do Festival 
Internacional de Cinema 
e Vídeo Ambiental (Fica) e 
a Procissão do Fogaréu fo-
ram as mais notadas

O Fica 2022 foi realiza-
do, com público presencial, 
de 24 de maio a 5 de ju-
nho e abordou a temática 
“Meio ambiente e saúde: 
onde estamos e para onde 
vamos”. O evento teve qua-
tro mostras competitivas, 
com exibição de mais de 
50 filmes nacionais e in-

ternacionais, além de sho-
ws de graça com artistas 
como Vanessa da Mata, 
Manso e outros. Foram 
empregados mais de R$ 4 
milhões pelo Estado para 
a realização do festival.

Outro tradicional even-
to de Goiás que precisou 
ser suspenso, por conta da 
pandemia, e voltou com 
apoio do governo estadual 
foi a Procissão do Fogaréu. 
Neste ano, a atração rece-
beu aporte de R$ 260 mil 
por meio do Programa Es-
tadual de Incentivo à Cul-
tura – Goyazes. Com suas 
vestes coloridas, Farrico-
cos cortaram a madruga-
da da quinta-feira Santa 
(14/04) na encenação 
que apresenta a busca 
por Jesus Cristo. O evento 
foi acompanhado por mi-
lhares de pessoas, em um 
grande espetáculo teatral 
a céu aberto.
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Procissão do Fogaréu reuniu milhares de pessoas nas ruas de Goiás 
e contou com investimento de R$ 260 mil do Governo de Goiás

Cidade de Goiás recebe olhar atento aos 
cuidados com as tradições e com quem busca 
viver experiências na primeira Capital do 
estado. os recursos passam pela retomada 
de grandes eventos, como o Fica, a Procissão 
do Fogaréu e as Cavalhadas, também pela 
restauração de prédios históricos
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Hospital da Mulher alerta para 
doenças respiratórias no inverno

a chegada do inverno 
(21 de junho) é mo-
tivo de atenção para 

as doenças respiratórias, 
incluindo as que podem 
ter causas alérgicas. O  
Hospital Estadual da Mu-
lher (Hemu) alerta sobre 
os cuidados que as pesso-
as devem ter na estação.

No período mais frio 
do ano é comum o au-
mento de casos de rinite 
alérgica, asma, sinusite, 
pneumonias, entre outras. 
Os sintomas mais costu-
meiros são coriza, coceira 
na região dos olhos e na-
riz, espirros e tosse.

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), até o fim do sé-

culo metade da popula-
ção sofrerá algum tipo 
de alergia. Cerca de 30% 
da população mundial 
possuem, por exemplo, 
algum tipo de intolerân-
cia ao pó, mofo, pólen de 
plantas, dentre outros.

A alergista e imuno-
logista do Hemu, Lorena 
Diniz, explica que, devido 
ao tempo seco e a baixa 
umidade do ar, há menor 
dissipação dos poluentes. 
Os alérgenos  como áca-
ros, fungos e pólens, fi-
cam em maior concentra-
ção no ar, e consequente 
contato com nosso siste-
ma respiratório como na-
riz, boca e olhos levando 
a sintomas de rinite, con-

juntivite e asma alérgica.
A alergista ressal-

ta que algumas doen-
ças podem ser evitadas 
com a vacina, portanto, 
é importante estar com 
a carteira de vacinação 
em dia, além de lavar 
bem as mãos, prevenin-
do a  circulação de vírus.

Neste momento de 
tantas possibilidades, 
a especialista explica 
como diferenciar uma 
doença da outra. “Alergia 

respiratória se caracte-
riza por coriza, espirros, 
obstrução nasal, coceira 
no nariz e normalmente 
ela vem sem febre. O es-
tado gripal é um pouco 
diferente. A pessoa tem 
febre, queda do estado 
geral, dores no corpo, 
dores de garganta”.

Outra diferença im-
portante apontada por 
Lorena, é que estes sin-
tomas de alergia podem 
ser persistentes ou re-

correntes, enquanto que 
as gripes tem duração 
limitada e geralmente 
ocorrem em episódios 
esporádicos. “Ninguém 
fica gripado o ano todo 
ou por mais de duas se-
manas, se por acaso o pa-
ciente relata que a ‘gripe 
não sara’, isto pode ser 
uma rinite alérgica per-
sistente e deve e pode 
ser tratada para controle 
total dos seus sintomas”, 
afirma a médica.

Dicas contra 
ácaros e fungos

Evitar tapetes, carpetes, 
cortinas e almofadas; dar 
preferência a pisos lavá-
veis (cerâmica, vinil e ma-
deira) e cortinas do tipo 
persianas ou de material 
que possa ser limpo com 
pano úmido; passar pano 
úmido diariamente na 
casa ou usar aspiradores 
de pó com filtros especiais. 

Afastar o paciente alér-
gico do ambiente enquan-
to se faz a limpeza; o quar-
to de dormir deve ser bem 
ventilado; usar travessei-
ros e colchões de espuma, 
fibra ou látex, se possível 
envoltos em capas imper-
meáveis aos ácaros; tro-
car a roupa de cama duas 
vezes na semana; limpar 
o estrado da cama duas 
vezes por mês; camas e 
berços não devem ser jus-
tapostos à parede. 

Caso não seja possível, 
colocar junto à parede sem 
marcas de umidade, na par-
te mais ensolarada; evitar 
bichos de pelúcia, estantes 
de livros, revistas, caixas 
de papelão onde possam 
ser formadas colônias de 
ácaros no quarto de dor-
mir. Substitua-os por brin-
quedos  que possam ser 
lavados com frequência; 
dar preferência às pastas e 
sabões em pó para limpe-
za de banheiro e cozinha. 

As baixas temperaturas aliadas à 
queda na umidade do ar podem 
afetar o sistema respiratório,  com 
o surgimento de infecções e crises 
alérgicas. os alérgenos  como ácaros, 
fungos e pólens, ficam em maior 
concentração no ar, e consequente 
contato com nosso sistema 
respiratório como nariz, boca e 
olhos levando a sintomas de rinite, 
conjuntivite e asma alérgica 
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Evitar tapetes, carpetes, cortinas e almofadas; dar preferência a pisos laváveis (cerâmica, 
vinil e madeira) e cortinas do tipo persianas ou de material que possa ser limpo com pano úmido; 
passar pano úmido diariamente na casa ou usar aspiradores de pó com filtros especiais

cultura

Setor Laranjeiras recebe mostra de filmes para a garotada

As crianças do setor Laran-
jeiras assistiram, neste fim 
de semana, a uma das seis 
exibições que estão sendo 
realizadas pelo 9º Anápo-
lis Festival de Cinema, que 
termina na noite de hoje, 
13, com anúncio dos vence-
dores. “Foi muito divertido 
ver os filmes e ainda ga-
nhar brinquedos. Eu amei 
participar”, conta Ana Vic-
toria, de 9 anos de idade.

A janela de exibição 
contou com curtas-me-
tragens realizados em 
Anápolis e que foram se-
lecionados nas edições 
passadas do AFC, com ex-
ceção do Capitão Tocha, do 
diretor Matheus Leandro, 
que está na mostra com-
petitiva “Curta Anápolis”, e 
também “O Provocador de 
Sorrisos”, do projeto Alfa-
betização Audiovisual, 
um projeto contemplado 
pelo Fundo Municipal de 
Cultura. “Levamos a mos-
tra infantil até as crianças 
em bairros distantes das 
áreas centrais, ampliando 
o acesso aos filmes”, con-
ta a diretora de Cultura, 
Nabyla Carneiro.

“Eu adorei estar aqui. 

Brinquei, aprendi como 
escovar os dentes, vi fil-
me, comi pipoca e ganhei 
brinquedos. Foi muito 
legal”, destaca Joaquim 
Santos, de 8 anos. O pro-
grama Voluntários de 
Coração levou kits de hi-
giene bucal, além de uma 
palestra sobre o assunto 
para o público de aproxi-
madamente 200 crianças.

Esta é uma realização 
da Art Vídeo e Prefeitura 
de Anápolis, com recursos 
da Lei Aldir Blanc da Se-
cretaria de Estado da Cul-
tura, por meio do edital de 
Festivais e Eventos de Arte 
da Lei Aldir Blanc. A pro-
gramação completa está 
no site www.anapolisfesti-
valdecinema.com.br.
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“Levamos a mostra infantil até as crianças em bairros distantes das áreas centrais”, conta Nabyla

nona edição do 
Anápolis Festival 
de Cinema encerra 
na noite desta 
segunda-feira, 13
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libras 
Goiânia recebe 2ª edição da Bibliolibras com 
lançamento de dois livros audiovisuais. A 
programação conta com um seminário online no 
dia 13 de junho, às 14h. Ambos serão transmitidos 
pelo canal do Youtube do projeto.

Prêmio abrasce 2022
o grupo Abl Prime é f inalista em duas 
categorias ao Prêmio Abrasce 2022, a mais 
importante premiação do setor de shopping 
centers no Brasil .  o Grupo concorre na 
categoria de  Tecnologia e Inovação com o Lago 

Center Shopping, localizado em Araguaína, 
Tocantins e também na categoria de expansão 
e Revitalização, com o Recanto Shopping, em 
Recanto das emas, no distrito Federal. 
“Para nós, ter dois empreendimentos como 
finalistas na mais importante premiação do 
segmento sinaliza que estamos no caminho 
certo. É o reconhecimento de que o trabalho de 
toda equipe, feito com dedicação e empenho,  
traz grandes resultados”, diz Fernando Fonseca, 
sócio-diretor do Grupo ABL Prime. A premiação 
será no dia 22 de junho, durante a exposhopping 
2022, em São Paulo.

clube da esquina
os irmãos Lô Borges, Flávio Ventrurini, Telo Borges e 
Cláudio Ventrurini vão se juntar no palco no próximo 
dia 7 de julho, no Teatro Rio Vermelho. Com um 
repertório musical repleto de canções que marcaram a 
história da música brasileira, os cantores comemoram  
50 anos de história do Clube da esquina. o público 
poderá curtir hits da carreira de cada um dos músicos 
e não faltarão grandes sucessos do 14 Bis e temas do 
Clube da esquina, como “o Trem Azul”, “um girassol 
da cor do seu cabelo”, “Paisagem na janela” e clássicos 
como “Quem sabe isso quer dizer amor”, “Sonhando o 
futuro” e “Vento de maio”.

cabarÉ brasília
Aconteceu no último sábado (11) em Brasília o Cabaré com show de Leonardo, Bruno & Marrone e Rick e Renner e na ocasião a Arena BRB, antigo Mané 

Garrincha recebeu um camarote exclusivo onde Thiago Miranda da agência Mithi assinou o mailing do Camarote Top7, que recebeu cerca de 400 convidados 
vips, entre famosos e influenciadores, confira alguns dos convidados que estiveram presentes no camarote da Top7.

1 32

4 65

7 98

Fotos: Divulgação

Thiago Miranda e Lili Lima Gustavinho e Poliana Thiago duarte, Antonio Rafaski e Karen Marinho

Thiago Malva Fernanda Patricio e daniel Abem Kenzo Machida e Lorena Machida Fred Ferreira e Ana Carolina Alarcão

Sabrina Albert e Rodrigo Freire Iran Angelo denis Sousa e Adriana Mothé
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Hemorio lança campanha para 
incentivar doações de sangue

O Dia Mundial do Do-
ador de Sangue é 
comemorado ama-

nhã (14) no Rio de Janeiro, 
com o início da campanha 
do Hemorio Ingresso Soli-
dário, que vai até 30 de ju-
nho. A intenção é estimular 
a doação de sangue para 
reforçar os estoques no 
estado. A celebração se es-
tende ao Junho Vermelho.

Segundo o diretor do 
Hemorio, Luiz Amorim, 
este é o mês mais impor-
tante para a doação de 
sangue no planeta. “Por 
isso, preparamos uma 
série de iniciativas para 
inspirar e incentivar a po-
pulação a participar. Nos-
sa campanha, assim como 
as anteriores, busca criar 
conexões com os doado-
res, mostrando que esse 
gesto é universal e une a 
todos por meio da solida-
riedade”, acrescentou.

Como forma de convo-
cação internacional para 
a causa, o Monumento ao 

Cristo Redentor será ilumi-
nado na cor vermelha das 
19h às 20h. Para ampliar a 
divulgação, o surfista Pe-
dro Scooby foi convidado 
para ser embaixador ofi-
cial da campanha.

“É muito legal ter a 
chance de participar de 
uma iniciativa ‘maneira’ 
como essa. Doação de 
sangue é algo funda-
mental e pode fazer a di-
ferença no momento em 
que alguém mais preci-
sa. Eu, como profissional 
de esportes radicais, sei 
muito bem disso. Que os 
fãs e pessoas que acre-
ditam no meu trabalho 
de alguma forma possam 
estar presentes, partici-
pando e compartilhando 
essa campanha. Vai ser 
irado” afirmou.

Quem comparecer ao 
Hemorio, hoje, dia da aber-
tura da campanha, pode-
rá receber um dos 100 
vouchers de R$ 30 que 
estarão disponíveis, uma 

parceria do instituto com 
a rede de cinema Kinoplex 
e a Ingresso.com. Além 
disso, durante o período da 
campanha, as pessoas que 
forem ao Hemorio para 
doar sangue, inclusive os 
que não conseguirem por 
razões de saúde, também 
poderão levar um acompa-
nhante aos cinemas Kino-
plex gratuitamente.

“Todos que forem ao 
Hemorio doar sangue, 

no mês de junho, rece-
berão um comprovante 
com direito a um ingres-
so 2x1 Kinoplex, que 
concederá gratuidade ao 
acompanhante na com-
pra de um ingresso tipo 
inteira, exclusivamente 
nas bilheterias do cine-
ma, em todo o Rio de Ja-
neiro”, informou.

A campanha lança ain-
da o aplicativo Hemorio+, 
que segundo o hemocen-

tro facilitará o proces-
so de doação em todo o 
estado. Vai ser possível 
obter dados importantes 
como informações aos 
doadores sobre os requi-
sitos necessários, acom-
panhamento dos prazos 
e tipo sanguíneo. O app 
já está disponível para os 
sistemas iOS e Android.

Para facilitar também 
o deslocamento dos doa-
dores até o Hemorio, em 

outra parceria, dessa vez 
com a empresa de trans-
porte 99, serão oferecidos 
descontos de até R$ 30 
em corridas de ida e vol-
ta para doar sangue. Já o 
MetrôRio, disponibilizou 
500 passagens para todos 
que comparecerem ao ins-
tituto. Os cartões unitários 
de embarque poderão ser 
retirados, por ordem de 
chegada, ao iniciar os pro-
cedimentos para doação.

Campanha marca dia Mundial do 
doador, comemorado amanhã
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“Todos que forem ao Hemorio doar sangue, no mês de junho, receberão um comprovante com direito a um ingresso 2x1 Kinoplex, que 
concederá gratuidade ao acompanhante na compra de um ingresso tipo inteira, exclusivamente nas bilheterias do cinema, em todo o Rio

amazônia

Senado aprova comissão para apurar desaparecimento

O Senado aprovou, na 
sessão dessa segunda-
-feira (13), a criação de 
uma Comissão Temporária 
Externa para acompanhar 
as investigações do desa-
parecimento do jornalista 
Dom Phillips, correspon-
dente do jornal britânico 
The Guardian, e do indi-
genista Bruno Araújo Pe-
reira, servidor licenciado 
da Fundação Nacional do 
Índio (Funai). Os dois estão 
desaparecidos desde 5 de 
junho na região da reserva 
indígena do Vale do Javari, 
a segunda maior do país, 
com mais de 8,5 milhões 
de hectares.

O pedido de criação da 
comissão foi feito pelo se-
nador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). Segundo ele, 

a região está entregue a 
organizações criminosas 
de garimpo ilegal, de ex-
tração ilegal de madeira 
e também do narcotráfico. 
“E são essas organizações 
criminosas no Vale do Ja-
vari, contra as quais Dom 
Phillips, Bruno Pereira e os 
povos indígenas lutavam”, 
argumentou o senador.

O grupo será formado 
por três integrantes da Co-
missão de Direitos Huma-
nos, três da Comissão de 

Meio Ambiente e três da 
Comissão de Constituição 
e Justiça. Segundo Randol-
fe, o objetivo é ir até o Vale 
do Javari, apurar as causas 
do desaparecimento e in-
vestigar o aumento da cri-
minalidade na Amazônia, 
considerado por ele uma 
das causas do desapareci-
mento do jornalista e do 
indigenista. O colegiado 
deverá atuar por 60 dias.

Durante a sessão, o se-
nador Flávio Bolsonaro (PL-

-RJ) propôs aguardar mais 
alguns dias antes de criar a 
comissão. Para ele, pode ser 
questão de dias o desfecho 
do caso, com a localização 
de Phillips e Pereira, consi-
derando os esforços do po-
der público nas buscas. Pa-
checo, no entanto, manteve 
a votação do requerimento 
de Randolfe. O presidente 
do Senado entendeu que 
a missão da comissão ex-
terna vai além. O colegiado 
deverá se debruçar sobre as 

atividades criminosas prati-
cadas naquela região.

“Eu considero que a cria-
ção da comissão externa, 
além da questão do desa-
parecimento e do eventual 
desfecho trágico em relação 
ao indigenista Bruno Araújo 
e ao jornalista Dom Phillips, 
é aquilo que disse no come-
ço desta sessão: existe uma 
situação hoje, no Estado 
do Amazonas e em outros 
estados, onde há a Floresta 
Amazônica, de crime orga-
nizado, tráfico de drogas, 
tráfico de armas, desmata-
mento ilegal, extração de 
madeira ilegalmente, pesca 
ilegal, garimpo ilegal”.

No início da sessão, Pa-
checo fez uma longa fala 
sobre o caso, lamentando 
o ocorrido. “Nós não que-
remos precipitar o que de 
fato aconteceu com o Bru-
no Pereira e com o Dom 
Phillips, mas, caso se con-
firme o fato de terem sido 
eventualmente assassina-
dos, é uma situação das 

mais graves do Brasil”. Ele 
afirmou que o Senado tem 
o dever de reagir ao que 
tem ocorrido na Amazônia.

“Portanto, de fato, não por 
esse acontecimento apenas, 
mas por todo o contexto de 
um estado paralelo que se 
impõe num lugar em que 
infelizmente o Estado bra-
sileiro não consegue pre-
encher suficientemente, 
isso é motivo de alerta e 
de reação do Senado”.

Pacheco também exal-
tou o trabalho de Bruno 
Pereira como servidor da 
Funai, no combate às ilega-
lidades praticadas em ter-
ras indígenas. “Segundo se 
sabe, o Bruno Araújo Perei-
ra, servidor da Funai, vinha 
denunciando uma série de 
irregularidades, de cri-
mes praticados naquela 
região, de atentados a 
povos indígenas, de des-
cumprimento da lei, de 
um estado paralelo ali im-
plantado e que vinha então 
sendo denunciado por ele”.
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O grupo será formado por três integrantes da Comissão de Direitos Humanos, 
três da Comissão de Meio Ambiente e três da Comissão de Constituição e Justiça

Grupo de senadores 
deverá ir até o Vale 
do javari
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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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Você pode contribuir 
para fazer de Goiânia 
um lugar muito melhor. 

Mande seu elogio, 
sugestão, encaminhamento 
ou solicitação para a gente. 

Vamos trabalhar para 
continuar fazendo o que 
a gente faz de melhor: 
te escutar. 

(62) 98111-0121

secretaria de estado de esporte e Lazer (seeL)

Caiado prestigia 1ª Copa Construindo Campeões

o governador Ronal-
do Caiado acompa-
nhou, neste domin-

go (12/6), a abertura do 
segundo dia da 1ª edição 
da Copa Construindo Cam-
peões. “É um evento que 
brilha os olhos e emociona 
a todos nós. Projeto que 
tem nome inteligente, pois 
tenho certeza que daqui 
vão sair muitos campeões 
estaduais e nacionais”, 
disse o governador sobre 
o torneio, que começou 
ontem, no Ginásio Rio 

Vermelho, em Goiânia, e 
reúne mais de 1.600 alu-
nos do projeto, acima de 
3 anos, de 21 municípios 
representados, para dis-
putas de karatê.

O público-alvo de aten-
dimento do Construindo 
Campeões, da Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer 
(Seel), são crianças e adoles-
centes matriculados na rede 
pública de ensino e adultos 
de baixa renda. A iniciativa 
oferece aulas gratuitas de 
diversas modalidades es-

portivas como karatê, jiu-
-jitsu, taekwondo e judô.

Atualmente, mais de 
6.500 alunos, de 50 muni-
cípios goianos, são atendi-
dos. “Faz com que a gente 
se sinta comprometido 
em dar oportunidade e 
igualdade de condições às 
famílias mais vulneráveis, 
aos jovens que necessi-
tam da mão estendida do 
governo, promovendo uma 
mudança no conceito de 
prática de esporte”, afir-
mou o governador.

“É a primeira vez que 

estou competindo. Uma 
experiência única”, avaliou 
positivamente Amanda Vic-
tória de Carvalho Oliveira, 
12 anos, aluna do 7° ano 
do Colégio Estadual Poliva-
lente Frei João Batista, em 
Anápolis. “É um incentivo 
grande. Meu sonho é chegar 
à faixa preta, ganhar muitas 
medalhas e troféus”, declara 
a atleta que, mesmo tão jo-
vem, treina há três anos e já 
é faixa vermelha.

Para a realização da 1ª 
Copa foram disponibiliza-
dos transporte, alimentação 

e hospedagem aos partici-
pantes, que já contam com 
kimonos e luvas fornecidos 
pela Seel, além de um cur-
so de capacitação/recicla-
gem para os professores do 
projeto. “Essa é a primeira, 
mas virão outras copas, com 
mais atletas, mais pessoas, 
troca de faixas, desenvolvi-
mento e acompanhamen-
to”, assegurou o secretário 
Henderson de Paula Ro-
drigues. “Todos nós temos 
sonhos. Acredite nos de 
vocês”, disse o titular da 
Seel aos participantes.

Histórico
O projeto surgiu em Goi-

ânia, em 2019, com aulas 
no Jardim Guanabara, e foi 
expandido, em 2020, para 
quatro cidades da região do 
Entorno do Distrito Federal: 
Luziânia, Novo Gama, Águas 
Lindas de Goiás e Valpara-
íso de Goiás. Em seguida, 
diversas outras localidades 
goianas receberam turmas 
do projeto. “Obrigado, go-
vernador, por entender que 
o esporte é pilar essencial 
na formação do ser huma-
no”, declarou o prefeito de 
Trindade, Marden Júnior.

A partir de 2021 acon-
teceu um novo processo 
de expansão do projeto 
com novos núcleos, como 
em Aparecida de Goiânia, 
Goianira, Trindade, Edéia, 
Indiara, Jaraguá, Uruaçu, en-
tre outros, com capacidade 
de atendimento de até 200 
alunos em cada cidade. O 
Governo de Goiás ainda dis-
ponibiliza kimonos e luvas 
para o uso durante a prática 
esportiva, oportunizando 
aos jovens a experiência 
de treinar e competir com 
equipamentos de alta qua-
lidade, equiparados aos 
utilizados pelos atletas de 
alta performance.

em dois dias, torneio no Ginásio Rio 
Vermelho, em Goiânia, reuniu mais de 
1.600 alunos do projeto da Secretaria 
de estado de esporte e Lazer (Seel) , 
que tem como público-alvo crianças 
e adolescentes matriculados na rede 
pública de ensino e adultos de baixa 
renda. “Faz com que a gente se sinta 
comprometido, promovendo uma 
mudança no conceito de prática de 
esporte”, diz governador
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Ronaldo Caiado durante a abertura do segundo dia da 1ª edição da Copa Construindo Campeões
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