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saúde

entrevista entorno do distrito federal

Iniciada obra de ampliação do Hospital Estadual de Formosa, que vai triplicar área 
construída e fazer do município referência em serviços de saúde na região. Durante 

o período de obras, todos os serviços do hospital serão mantidos

Governador elenca principais 
obras de infraestrutura 
e ressalta parceria com 
prefeituras. Também fala 
sobre situação da Enel, e que 
busca solução que melhor 
atenda aos anseios dos 
goianos. Ronaldo Caiado 
mencionou as principais 
ações do governo nesta 
segunda-feira (20/6), em 
entrevista ao Balanço Geral, 
da Record TV
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Desde novembro 
do ano passado, 

caravana leva 
serviços gratuitos 

à população de 
diferentes regiões. 

Na oitava edição, 
encerrada neste 

domingo (19/6), em 
Formosa, foram 

realizados mais de 77 
mil atendimentos e 

entregues  milhares 
de benefícios
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Governo anuncia r$ 112 milhões para 
ampliação do hospital de Formosa

caiado destaca os investimentos 
na reGião do sudoeste Goiano

Goiás social: mutirões do Governo 
ultrapassam 770 mil atendimentos
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CCJ se reúne nesta terça-feria, com 11 
processos para deliberação e votação

Os parlamenta-
res integrantes 
da Comissão de 

Constituição, Justiça e 
Redação do Legislati-
vo de Goiás se reúnem 
nesta terça-feira, 21, sob 
a coordenação do presi-
dente do colegiado, de-
putado Dr. Antonio (UB). 
Na pauta do encontro, 
que terá início às 14 
horas, 11 processos ha-
bilitados à deliberação 
e votação. Dentre eles, 
dez com parecer pela 
aprovação e um pela 
rejeição, além de ou-
tras 15 matérias aptas à 
distribuição, sendo sete 
de autoria parlamentar 
e oito vetos oriundos 
da Governadoria. 

A reunião poderá ser 
acompanhada pela po-
pulação e imprensa em 
geral pela TV Alego (ca-
nais 3.2 da TV aberta, 
8 da NET Claro e 7 da 
Gigabyte Telecom), pelo 
site oficial da Assem-

bleia Legislativa (por-
tal.al.go.leg.br) e, ainda, 
pelo canal do Youtube.

A proposta de instituir 
o selo “Livre de Cruelda-
de” como forma de cer-
tificação oficial aos pro-
dutos e marcas que não 
realizem testes em ani-
mais, com parecer favo-
rável. A matéria é objeto 
do processo nº 2114/22. 
De autoria do deputado 
Bruno Peixoto (UB), o ob-
jetivo é promover o bem-
-estar animal por meio 
do combate à realização 
de testes de produtos nos 

bichos. “As modernas te-
orias vêm ressaltando a 
importância da valoriza-
ção do bem-estar animal, 
para que possam ter dig-
nidade em suas vidas.”

Peixoto argumenta 
que a luta pelo bem-estar 
animal tortnou-se um 
imperativo na socieda-
de atingiu moderna, daí 
a razão das crescentes 
pautas reivindicatórias e 
movimentos em prol da 
proteção e da defesa ani-
mal. “É inadmissível que a 
sociedade seja conivente 
com qualquer prática que 

não corrobore no sentido 
de promover o bem-estar 
animal”, salienta. 

Por fim, o parlamentar 
assinala que, em decla-
ração para a imprensa 
nacional, o médico vete-
rinário Marcelo Weinstein 
Teixeira, membro da Co-
missão de Ética, Bioética 
e Bem-Estar Animal do 
Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária (CFMV), 
ressalta a importância de 
se instituir um selo oficial 
para marcas de cosméti-
cos que não realizam tes-
tes em animais.

Teletrabalho
A proposta de instituir 

o teletrabalho ou home 
office para servidores pú-
blicos de órgãos da admi-
nistração direta ou indire-
ta, autarquias e fundações 
tem parecer favorável da 
relatoria. De autoria do de-
putado Talles Barreto (UB), 
no texto do processo nº 
10075/22, o parlamentar 
assinala que a necessida-
de de readaptação das 
rotinas de trabalho em 
decorrência da pandemia 
de covid-19, demonstra-
ram que as atividades re-

alizadas de forma remota, 
com auxílio de tecnolo-
gia, surpreendentemente 
apresentaram resultados 
positivos, em diferentes 
ramos de atuação. 

Para Barreto, a experi-
ência possibilitou a cons-
tatação de inúmeros ti-
pos de trabalho, nas mais 
diversas funções e ativi-
dades que poderiam ser 
realizados à distância, 
de forma remota, “man-
tendo a eficácia e qua-
lidade dos serviços, bem 
como, diminuindo os cus-
tos operacionais”, reitera.

dr. Antonio vai 
comandar o 
encontro a partir 
das 14h
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A reunião poderá ser acompanhada pela população e imprensa em geral pela TV Alego, pelo site oficial da Assembleia Legislativa (portal.al.go.leg.br) e, ainda, pelo canal do Youtube

A Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) recebeu, 
na manhã desta segunda-
-feira, 20, a visita do presi-
dente nacional do Partido 
Social Democrático (PSD), 
Gilberto Kassab. O ex-mi-
nistro dos governos Dilma 
Rousseff (PT) e Michel Te-
mer (MDB) e ex-prefeito 
de São Paulo veio à Capi-
tal goiana para uma visita 
ao presidente da Alego, 
Lissauer Vieira (PSD), e, na 
oportunidade, conhecer a 
nova sede do Parlamento 
goiano, bem como se en-
contrar com políticos filia-
dos ao partido no estado. 

Ao chegar à Alego, Gil-
berto Kassab foi recep-
cionado na entrada do 
Palácio Maguito Vilela 
por Lissauer Vieira que, 
acompanhado de diver-
sas autoridades, conduziu 
o presidente do PSD ao 
gabinete da presidência. 
No caminho, Kassab fez 
também uma pequena 

visitação pela nova sede. 
O presidente estadual do 
PSD, Vilmar Rocha, deu as 
boas-vindas e falou sobre 
os projetos do partido 
para 2022, que tem, entre 
seus objetivos, conduzir o 
nome de Lissauer Vieira 
ao Senado. 

Rocha ressaltou que as-
suntos eleitorais deverão 
ser tratados futuramente 
após as convenções parti-
dárias, onde, então, serão 
elaboradas programações 
para, especificamente, tra-
tar tais questões. Em rela-
ção à visita de Kassab, Vil-
mar Rocha destacou que 
o ato reflete exatamente 
a grandeza que o partido 
possui em Goiás. “O PSD 
em nosso estado é respei-
tado e sinônimo de confia-
bilidade. Um partido não 
adianta ser só grande, mas 
tem que ter qualidade em 
seu crescimento. Nós te-
mos isso e a visita do pre-
sidente nacional só reforça 

e valida esse nosso traba-
lho”, disse Vilmar Rocha. Na 
Alego, o PSD tem quatro 
deputados: Lissauer, Max 
Menezes, Wilde Cambão e 
Cairo Salim.  

Em seguida, foi a vez 
do deputado federal Fran-
cisco Jr. (PSD) externar seu 
contentamento com a visi-
ta de Kassab a Goiás.  Ele 
ressaltou a importância do 
político no cenário nacio-
nal e para o crescimento 
do partido. “Kassab é con-
siderado um guru na polí-
tica brasileira. Sua contri-
buição é um dos grandes 
motivos para justificar o 
crescimento consistente 
que o PSD observa. Ele en-
xerga sempre um pouco à 
frente e sabe administrar 
as diferenças, qualidade 
que tem extrema impor-
tância no atual cenário po-
lítico brasileiro”, pontuou. 

Após a recepção na 
sala da presidência a co-
mitiva seguiu para uma 

coletiva de imprensa. Os 
repórteres dos meios de 
comunicação goianos 
abordaram questões polí-
ticas do cenário nacional 
e local. Kassab falou de 
suas perspectivas para o 
pleito de 2022, formações 
de alianças partidárias e 
destacou a importância 
de o partido apresentar 
um nome forte para re-
presentar Goiás no Con-
gresso Nacional. 

Lissauer Vieira, por sua 
vez, além de agradecer a 
visita de Kassab, falou so-
bre seu trabalho no Par-
lamento goiano, traçando 
um histórico da sua chega-
da à presidência da Casa 
e as contribuições que o 
Legislativo deu e que cola-
boraram para, segundo ele, 
tirar o estado de Goiás da 
crise em que se encontra-
va em 2019. “Hoje posso 
dizer que conheço Goiás 
e a realidade do estado. 
Cheguei a essa presidên-

cia com o compromisso de 
dar independência ao Par-
lamento goiano, mas uma 
independência que permi-
tisse a união de forças para 
pensar em todos os muni-
cípios goianos. E assim foi 
feito, a Alego ajudou o 
governador a tirar Goiás 
da crise e ser o único es-
tado do País a conseguir 
fazer a renegociação de 
suas dívidas. Isso se deve 
muito à Assembleia Le-
gislativa e ao nosso tra-
balho à frente dela.” 

Após a coletiva de im-

prensa foi realizada uma 
reunião partidária, no au-
ditório 2 da Casa de Leis, 
para expor os objetivos da 
legenda para as eleições 
deste ano e as previsões 
do partido, tanto em nível 
estadual quanto nacional. 
Participaram da reunião, 
além de Kassab, o presi-
dente estadual do PSD, 
Vilmar Rocha; o presidente 
metropolitano, Simeyzon 
Silveira; o deputado fede-
ral Francisco Jr.; deputados 
estaduais do partido, lide-
ranças e pré-candidatos. 
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A Casa recebeu, ontem, 20, o ex-ministro dos governos Dilma Rousseff 
e Michel Temer e atual presidente nacional do PSD. Presidente 
Lissauer Vieira ciceroneou o político na visita ao Parlamento

Gilberto Kassab no Parlamento
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Caiado destaca os investimentos 
na região do Sudoeste goiano

considerada uma das 
principais molas pro-
pulsoras da economia 

goiana, pela vocação para o 
agronegócio, a região Sudo-
este tem recebido considerá-
veis investimentos em infra-
estrutura. As principais ações 
foram mencionadas pelo 
governador Ronaldo Caiado 
nesta segunda-feira (20/6), 
em entrevista ao Balanço Ge-
ral, da Record TV. Entre elas, a 
reconstrução de rodovias, a 
parceria com as prefeituras e 
a efetiva busca por um des-
fecho ao caso Enel, que afeta 
o fornecimento de energia 
elétrica. “Nenhum Estado 
vai acompanhar nossa ca-
pacidade de crescimento”, 

projetou o governador.
Caiado classificou como 

absurda a forma com que 
as rodovias goianas foram 
construídas e mantidas 
nos últimos anos. “É o que 
chamo de ‘estrada meia-
-boca’, muitas não têm 
nem acostamento, e isso 
inviabiliza. Ou seja, foi um 
investimento muito mais 
do ponto de vista populista 
do que de resolver a ques-
tão de transporte. Passa 
a ser um grande gargalo 
hoje”, relatou. Desde 2019, a 
Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes (Goin-
fra) tem realizado uma série 
de obras que dão nova cara 
e qualidade às rodovias.

Entre as obras concluídas 
no Sudoeste goiano, desta-
que para a recuperação de 
26 quilômetros da GO-333, 
entre Rio Verde e Paraúna; e 
a recuperação de 55,9 qui-
lômetros da GO-174/422, 
de Rio Verde a Aparecida do 
Rio Doce. Outras em anda-
mento são: a pavimentação 
de 31,68 quilômetros da GO-
306, do entroncamento com 
a GO-341 (em Mineiros) até 
a ponte do Ribeirão Grande; 
e a pavimentação de 32,46 
quilômetros da GO-341, do 
entroncamento com a BR-
364, em Mineiros, ao entron-

camento com a GO-465.
Nesta terça-feira (21/06), 

por exemplo, Caiado vai ao 
Sul goiano para vistoriar 
mais três obras. Trata-se da 
pavimentação da GO-309, 
trecho entre Cachoeira Dou-
rada e Itumbiara; da res-
tauração da GO-206, mais 
conhecida como Avenida 
Modesto de Carvalho; e dos 
mais de 45,6 mil metros 
quadrados de recuperação 
de ruas e avenidas pelo pro-
grama Goiás em Movimen-
to – Eixo Municípios. “O vo-
lume de trabalho é enorme, 
isso sem descrever as cente-

nas de obras que estão sen-
do feitas de rodovias, além 
de viadutos, pontes e aque-
las com apoio aos prefeitos”, 
salientou o governador.

Energia elétrica
Outro gargalo deixado 

pela gestão anterior, e que 
dificulta o crescimento do 
Estado, é a venda da Celg-D à 
Enel Distribuição Goiás. Des-
de que assumiu a concessão, 
há mais de quatro anos, a em-
presa italiana tem sido alvo 
de sucessivas críticas pela má 
prestação de serviço. “Hoje é 
a pior distribuidora do Brasil. 

A média sem luz na casa do 
cidadão é de 18 horas e meia. 
Isso porque tem lugar que 
fica três, quatro, cinco dias 
sem energia”, comentou.

Caiado também citou os 
prejuízos que esse descaso 
provoca ao Estado, especial-
mente às cidades do interior, 
onde o problema é maior. 
“O produtor de laticínio, por 
exemplo, perde leite todo dia. 
O mesmo acontece com su-
permercado, restaurante. En-
fim, hoje o que impede Goiás 
de implantar mais indústrias 
é a deficiência e a falta de 
energia elétrica”, comentou.

Governador elenca principais obras 
de infraestrutura e ressalta parceria 
com prefeituras. Também fala sobre 
situação da enel, e que busca solução 
que melhor atenda aos anseios dos 
goianos. Ronaldo Caiado mencionou 
as principais ações do governo nesta 
segunda-feira (20/6), em entrevista ao 
Balanço Geral, da Record TV
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Governador Ronaldo Caiado fala sobre investimentos na região Sudoeste do Estado ao programa Balanço Geral da Record TV 

habitação

Governador Autorizada a construção de 
30 casas a custo zero em Fazenda Nova

O governador Ronaldo 
Caiado assinou ordem de 
serviço para construção de 
30 casas a custo zero em 
Fazenda Nova, município do 
Oeste do Estado. Com o pro-
grama, viabilizado por meio 
da Agência Goiana de Habi-
tação (Agehab), o Governo 
de Goiás beneficia a popu-
lação com renda familiar de 
até um salário mínimo. 

“Pela primeira vez, es-
tamos trazendo casa para 
o interior com essa qua-
lidade, de primeiro nível”, 
sublinhou o governador. 

“E sabe quanto vai custar 
para o cidadão? Nada, nem 
um centavo. Ele vai rece-
ber as chaves e a escritura 
em mãos”, garantiu. Caiado 
ainda deu alguns detalhes 
sobre a estrutura do em-
preendimento: “É casa com 
azulejo, forro, instalação 
elétrica e sanitária, tudo 
no granito e inox. O que 
tem de melhor”. 

Os recursos são pro-
venientes do Fundo de 
Proteção Social de Goiás 
(Protege), coordenado pelo 
Gabinete de Políticas So-

ciais (GPS). O Pra Ter Onde 
Morar - Construção é re-
alizado em parceria com 
os municípios, que doam 
o terreno. A execução do 
projeto fica sob responsa-
bilidade da Agehab. Mais 
de 3 mil casas já estão li-
beradas para construção 
na modalidade custo zero 
em 73 municípios.

Em Fazenda Nova, 
serão investidos R$ 
3.740.532,00 nas obras 
das 30 moradias. O prefei-
to Marcus Vinicius Azeredo 
Costa agradeceu ao gover-
nador por tornar realidade 
o sonho de tantas famílias. 
“Caiado nos deu 50 casas. 
As outras 20 só falta apre-
sentarmos o projeto”, re-

latou. “O governador tem 
olhos para o nosso muni-
cípio. Ele quer o bem para 
nossa cidade”, continuou 
ao mencionar outros be-
nefícios, como o Mães de 
Goiás, a CNH Social e mil 
cestas básicas que foram 
distribuídas desde o início 
da pandemia de Covid-19.

O deputado federal 
Adriano do Baldy afirmou 
que o momento, com o 
avanço da vacinação e 
redução de casos graves 
de Covid-19, “é de traba-
lhar por Goiás”, e atestou 
o compromisso do gover-
nador para cumprir esse 
objetivo. “Obrigado pelos 
investimentos na saúde, 
ações sociais e educação”, 
disse. Seu colega de par-
lamento, Delegado Waldir, 
lembrou que a conduta da 

atual gestão foi coerente 
especialmente no período 
mais crítico da pandemia, 
e que agora há uma ex-
pansão de ações e benfei-
torias em todas as áreas.

“Nada na vida se faz 
sozinho. Na política, muito 
menos. E hoje o prefeito de 
Fazenda Nova tem como 
parceiro um governador 
que nunca se curvou dian-
te das dificuldades. Ele se 
mostra um homem firme, 
ético e de comportamento 
ilibado”, comentou o depu-
tado estadual Thiago Al-
bernaz. Já o deputado es-
tadual Virmondes Cruvinel 
disse que Caiado também 
é parceiro dos parlamen-
tares. “Graças ao governa-
dor, tenho R$ 500 mil em 
emendas destinadas para 
esse município.”
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Caiado autoriza construção de 30 casas em Fazenda Nova

Município do oeste goiano é 
contemplado no programa Pra Ter onde 
Morar - Construção da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab). Investimentos 
serão de mais de R$ 3,7 milhões
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Goiás Social: Mutirões do Governo 
ultrapassam 770 mil atendimentos

a 8ª edição do Mu-
tirão Governo de 
Goiás realizou, nes-

te sábado e domingo (18 
e 19/6), em Formosa, mais 
de 77 mil atendimentos. 
Montada no Jardim Cali-
fórnia, a iniciativa do pro-
grama Goiás Social ficou 
lotada nos dois dias de 
funcionamento e recebeu 
também moradores de 
Planaltina, Água Fria de 
Goiás, Cabeceiras e Vila 
Boa. Com a ação deste fi-
nal de semana, o Estado 
alcança a marca de 770 
mil atendimentos des-
de o início da iniciativa, 
em novembro de 2021. 
O evento é o terceiro re-
alizado no Entorno do 
Distrito Federal somente 
neste ano. “Foi uma das 
maiores estruturas que 
o Estado já montou, com 
177 serviços para atender 
a população não só de 
Formosa, mas de toda a 
região”, comentou o go-
vernador Ronaldo Caiado.

Para o evento deste fi-
nal de semana, o Governo 
de Goiás contou com par-
ceria da Prefeitura de For-
mosa. Presente na abertu-
ra no sábado, a presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, definiu a 
parceria com as prefeitu-
ras da região do Entorno 
como fundamental para 
oferecer aos cidadãos des-
ses municípios um número 
cada vez mais expressivo 
de serviços. “O papel do 
Goiás Social é não deixar 
ninguém para trás, pres-
tando serviços e garantin-
do direitos. Mais do que 
nunca, o Entorno é, com 
muito orgulho, de Goiás. E, 
com apoio das prefeituras, 
vamos continuar trazendo 
cada vez mais benefícios e 
recursos para cá”, destacou.

Entre os serviços mais 
procurados na última edi-

ção do Mutirão, destaque 
para a emissão de carteira 
de identidade, que alcan-
çou recorde com 1.082 
emissões. O atendimento 
foi ampliado após a passa-
gem da caravana do Esta-
do por Valparaíso de Goiás, 
que registrou mais de mil 
RGs emitidos. Em Formosa, 
os guichês da Polícia Civil 
abriram com um dia de an-
tecedência, na sexta-feira, 
para receber o maior nú-
mero possível de pessoas. 

Também foram ofer-
tadas 250 oportunidades 
de trabalho formal pelo 
programa Mais Empre-
gos para o município. Na 
região do Entorno foram 
cerca de 2 mil vagas, e 
4,2 mil em todo o Estado. 
“O governador Ronaldo 
Caiado diz que a melhor 

política pública social é 
o emprego. O que faze-
mos nos mutirões, assim 
como em outras ações, é 
levar as vagas oferecidas 
pelos empresários aos 
trabalhadores e capaci-
tar os goianos com cur-
sos gratuitos do Colégio 
Tecnológico, preparando 
a mão de obra para a 
demanda de mercado”, 
explicou o secretário da 
Retomada, César Moura.

O estímulo ao empre-
endedorismo foi outra 
missão, com oferta de 
consultoria financeira e 
planejamento para micro 
e pequenos empresários, 
com o programa Mais 
Crédito. Também foram 
injetados R$ 221.427,96 
na economia local via 
cartões de programas 

de transferência de ren-
da do governo estadual, 
entregues a 134 pessoas 
durante o evento deste 
final de semana. Esses 
recursos serão utilizados 
por alunos aprovados nos 
cursos do Goiás Social, 
por meio do Colégio 
Tecnológico do Estado 
de Goiás (Cotec), para 
aquisição de equipa-
mentos e utensílios ne-
cessários para começar 
um pequeno negócio.

Neiara Santos, de 25 
anos, recebeu R$ 2.168,00 
do Crédito Social e R$ 250 
da Bolsa Qualificação e 
pretende ter autonomia 
financeira após concluir 
o curso de massotera-
pia. “Estou desemprega-
da, mas agora que fiz o 
curso e recebi o cartão, 

pretendo comprar os 
materiais e começar a 
trabalhar para melhorar 
minha renda e cuidar da 
minha família”, projetou.

Luara Miquely da Silva, 
de 21 anos, foi uma das 
1.000 pessoas beneficia-
das com os R$ 350 men-
sais do programa Pra Ter 
Onde Morar - Aluguel So-
cial. “Eu fiquei muito feliz 
por ter sido contemplada 
porque agora vou poder 
pagar conta de energia, 
botijão de gás, além de 
alimento, remédio e roupa 
para meu filho”, comentou 
ela, que mora em Formosa. 
Também foram entregues 
no evento 896 cartões do 
programa Mães de Goiás, 
que destina R$ 250 por 
mês a mulheres com filhos 
de até seis anos.

desde novembro do ano passado, 
caravana leva serviços gratuitos à 
população de diferentes regiões. 
Na oitava edição, encerrada neste 
domingo (19/6), em Formosa, 
foram realizados mais de 77 mil 
atendimentos e entregues 
milhares de benefícios
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Iniciativa do programa Goiás Social, Mutirão Governo de Goiás levou 177 serviços à população de Formosa e região neste final de semana

cultura

Com entrada gratuita, a ocupação Brasileirado movimenta o 
Teatro Goiânia e a Vila Cultural Cora Coralina

Durante um mês, de 27 
de junho a 27 de julho 
de 2022, o Teatro Goi-
ânia e a Vila Cultural 
Cora Coralina recebem 
a Ocupação Brasileira-

do. O evento com acesso 
gratuito ao público, con-
ta com apresentações 
de música, dança, teatro, 
circo, contação de his-
tória, além de cinema, 
exposições, oficinas e li-
teratura. O tema da Ocu-
pação é a Cultura Po-
pular Brasileira. A ação 
recebe artistas locais, 
regionais e nacionais, 
em uma imersão cultu-
ral única e livre para to-
das as idades.

A abertura do evento 
conta com o show “Re-

cuerdos”, às 19h, em que 
Tetê Espíndola e Alzira E 
fazem uma releitura de 
canções tradicionais pan-
taneiras. Que vão com-
partilhar suas memórias 
em comuns, embaladas 
pelas canções ouvidas 
em suas infâncias.

As cantoras que são 
donas de obras artísti-
cas independentes e de 
vozes distintas, farão o 
abre alas para a série 
de ações que vão ocor-
rer durante a vigência 
da Ocupação, quando o 

goianiense terá acesso a 
uma programação diária.  
No LineUp das apresen-
tações estão: Antônio 
Nóbrega (SP/PE), Rosane 
Almeida (SP), Giramundo 
(MG), Juraildes da Cruz 
(GO), Chapéu Di Paia 
(GO),Cabloco Roxo (GO), 
Passarinhos do Cerrado 
(GO),Meriele (DF),Chico 
de Assis e João Santa-
na (DF), Victor Batista 
(GO), Terra Cabula (GO), 
Viola Progressiva (DF), 
Antônio Meira (SP), 
Grupo Tuia (SP) , CIA de 

Teatro Nu Escuro (GO), 
CIA Carne Língua (SP), 
CIA Dons de Teatro Mu-
sical (SP), Grupo Bastet 
(GO), Teatro Destinatá-

rio (GO), CIA Tem Sim 
Sinhô (GO) e entre ou-
tros  espetáculos que 
vão movimentar a cida-
de durante 30 dias.
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Confira a programação completa pelo link: 
https://www.instagram.com/brasileirado.cultura/

o evento conta 
com apresentações 
de música, dança, 
teatro, circo, 
exposições, oficinas, 
literatura e cinema
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Vitrine do conhecimento 
A primeira palestra da Vitrine do Conhecimento 2022 será 
comandada pela psicanalista Ana Suy, no dia 29 de junho, 

às 19h30, no estacionamento coberto do Flamboyant 
Shopping Center, deck Sul 1. oportunidade para conferir 

a temática “A gente mira no amor e acerta na solidão”. 
Na palestra que é inspirada no livro de Ana Suy, o público 

terá acesso a experiências vividas pela autora em salas 
de aula, em sessões de análise com amigos, em leituras 

de pesquisas teóricas. o livro trata as questões da 
vida de forma verdadeira, clara e intensa, assim como 

promete ser a abordagem da psicanalista com o público. 
o projeto é uma realização do Instituto Flamboyant com 

co-realização do Sesc, sendo apoiado pela MKT Link, 
associada da Fundação dom Cabral, além de patrocínio 

do Flamboyant Shopping Center e Unimed Goiânia. 
Por isso, a palestra tem ingresso simbólico: a doação 

de um livro de literatura infantil em perfeito estado de 
conservação mais um quilo de alimento não-perecível. 

As trocas para a palestra “A gente mira no amor e acerta 
na solidão” estarão disponíveis até o dia 29 de junho ou 

enquanto houver ingressos.

hot ParK
Reconhecido pelo Tripadvisor Travelers’ Choice 2022 

como um dos Top 10 dos melhores parques de diversão 
do mundo, o Hot Park é o único parque aquático 

brasileiro a aparecer na lista, que leva em conta a opinião 
de milhões de viajantes pelo mundo, ocupando a 6ª 

posição. Localizado no município de Rio Quente, possui 
55 mil m² abastecidos por águas quentes, correntes e 
naturais, e diferentes atrações que atendem famílias 

e viajantes que buscam adrenalina e um lugar para 
se divertir. “Sermos lembrados como um dos 10 dos 
melhores parques de diversão do mundo, pelo voto 

de quem conhece e frequenta, é um reconhecimento 
importante e nos motiva a sempre buscar melhorar 

a experiência dos nossos clientes. Neste ano em que 
completaremos 25 anos, esse prêmio se torna ainda mais 

especial”, afirma Alessandro Cunha, CEO da Aviva.

Webinário
No dia 21 de junho das 19h30 às 20h30, o AMARÊ 

FASHIoN – Semana da Moda Goiana promoverá o 
Webinário “Custos, preço, qualidade e valor em moda”, 

juntamente com o Instituto Rio Moda. Realização do 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas empresas (Sebrae 

Goiás), Serviço Social do Comércio (Sesc), Sistema 
Federação do Comércio do estado de Goiás (Fecomércio 

Go), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), organização das Cooperativas de Goiás (oCB/

Go) e Governo de Goiás, o evento online ensinará a lógica 
entre Preço, Custo e Margem na Moda por meio do 

conhecimento matemático, articulando os movimentos 
que ocorrem ao longo de um ciclo de coleção. Ministrado 
pelo mestre em educação pela PUC-Rio e Pós-graduado 

pelo Coppead UFRJ, Rodrigo Meireles, que também é 
Fundador do Instituto Rio Moda e autor de livros sobre 

Comportamento do Consumidor, Pesquisa e Inteligência 
Competitiva, o Webinário é gratuito.

Sessão especial - Na última 
terça-feira (14), o Mirage Circus, mais 
conhecido como o gigante brasileiro, 
realizou uma sessão especial que 
contou com a presença da imprensa 
goiana, influencers, empresários e 
celebridades como Mateus, que faz 
dupla com Jorge, Israel, da dupla 
Israel e Rodolffo, Humberto, da dupla 
Humberto & Ronaldo, o ex-BBB e 
empresário dhomini e o ex jogador 
Alex dias.  A noite circense contou 
com coquetel exclusivo, coletiva de 
imprensa com o ator e anfitrião do 
circo Marcos Frota, e ainda muita 
diversão ao longo do espetáculo com 
apresentações dos artistas nacionais 
e internacionais. 

Doces, pudins, tortas 
bolo de pote -  e 
tantas outras delicias da 
Fabielle Confeitaria vão 
adoçar o paladar dos 
visitantes do 6º Festival 
Gastronômico ABC da 
Boa Mesa de Cristalina, 
de 23 a 25 de junho. 
A confeiteira Fabielle 
apresentou parte de 
suas criações para a 
consultora gastronômica, 
Sonea Stival e a Chef 
emiliana Azambuja que 
provaram e aprovaram.  

Marketing-  Hoje 21 de junho, às 20h, a Ceo 
da Comunicando e gestora de tráfego, Kamila 
Mendonça, realiza uma LIVe totalmente gratuita 
sobre “o que é, o que faz e como se tornar um 
gestor de tráfego”, no Instagram da Comunicando 
MKT digital (@comunicandomktdigital). Kamila 
vai apresentar dicas de como começar a dar os 
primeiros passos dentro dessa profissão que cresce 
consideravelmente no mercado.

Coldplay Live Experience  - o Teatro da FacUnicamps 
receberá o tributo “Coldplay Live experience”, às 22h 
desta sexta-feira, dia 24 de Junho. A apresentação é uma 
adaptação da famosa estrutura de shows em estádios 
(com impressionante riqueza de detalhes e equipamentos 
de última geração, trazendo a imersão musical e visual 
para o Teatro), de uma das maiores bandas do mundo 
na atualidade: o Coldplay! A semelhança física e vocal do 
vocalista Thiago Gonçalves é impressionante e faz com 
que o público se sinta frente a frente com Chris Martin. 
os ingressos para única sessão já estão disponíveis no 
site furandoafila.com.br e variam de R$ 45 a R$ 140. Mais 
informações em @coldplay.experience
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Casas a Custo zero
O município do Entorno 
do DF também está entre 
os contemplados no pro-
grama Pra Ter Onde Mo-
rar- Construção, executado 

pela Agência Goiana de 
Habitação (Agehab). O go-
vernador assinou ordem de 
serviço autorizando o iní-
cio das obras de 50 casas 

que serão entregues sem 
nenhum custo para os be-
neficiários. Por meio da ini-
ciativa, a prefeitura cede o 
terreno, enquanto o Gover-

no de Goiás arca com os 
custos da construção, no 
valor de R$ 6,23 milhões.

“Dá gosto de ver as ca-
sas que vamos entregar a 

custo zero para as pesso-
as”, disse o governador ao 
apontar a qualidade das 
instalações e do material 
utilizado em cada unida-

de habitacional, como te-
lhas, granito e inox. “Não 
tem casa meia-boca, aqui 
é tudo arrumado!”, come-
morou Caiado. 

saúde

Caiado anuncia R$ 112 milhões para 
ampliação do Hospital de Formosa

o governador Ronal-
do Caiado lançou 
a obra para am-

pliação do Hospital Es-
tadual de Formosa - Dr. 
César Saad Fayad (HEF), 
na última sexta-feira (17), 
com investimento de R$ 
112 milhões e início ime-
diato. A cidade já recebeu 
R$ 26,4 milhões para a 
instalação da Policlínica 
do município, que oferece 
atendimento em 20 espe-
cialidades médicas. 

“A cidade vai decolar. 
Formosa tem um grande 
potencial para ser uma 
referência na área da 
saúde, com medicina de 
excelência”, disse o gover-
nador. Segundo ele, os in-
vestimentos no HEF farão 
do hospital um centro de 
referência em cardiologia, 
com sala de hemodinâmi-
ca, e também em gestan-
tes de alto risco, atenden-

do a população do Entorno 
do Distrito Federal (DF) e 
Nordeste goiano. 

O hospital passará de 5 
mil metros quadrados de 
área construída para mais 
de 18 mil. A ampliação ga-
rantirá 150 leitos a mais 
para atender os moradores 
da região. De 90 leitos to-
tais, o hospital passará a 
ter 240. Com a estrutu-
ração para o acolhimen-
to de pacientes graves, 
serão 40 leitos de Uni-
dade de Terapia Inten-
siva (UTI), divididos em 
gerais, cardiológicos, 
pediátricos e neonatais. 

O projeto prevê ainda a 
instalação de leitos de ob-
servação e de emergência, 
bem como setores destina-
dos à enfermarias Cirúrgica, 
Médica, Psiquiátrica, Orto-
pédica, Cardiológica e Pedi-
átrica. A unidade terá cinco 
salas cirúrgicas gerais, além 

de três salas para partos 
normais e duas salas para 
cirurgias obstétricas.

A adequação arquitetô-
nica será realizada com a 
modernização da fachada 
e da parte interna, como 
laboratório, recepção e 
todo o bloco administra-
tivo. Durante o período de 
obras, todos os serviços do 
hospital serão mantidos. A 
previsão é que a obra dure 
dois anos, com os serviços 
sendo liberados progressi-
vamente. Em outubro deste 
ano, está prevista a entrega 
da sala de tomografia.

“Para manter essa es-
trutura toda, o Estado vai 
gastar o mesmo que arre-
cada aqui por mês. A re-
gião nunca teve tal apoio 
com estruturas regiona-
lizadas”, disse Caiado. Ele 
explica que o município 
arrecada em torno de R$ 
25 milhões mensais, e 

esse valor será destinado à 
manutenção constante do 
HEF e da Policlínica. 

“Sempre que vem à For-
mosa, o governador traz 
benefícios, boas notícias e 
investimentos. Ele nunca 
vem para passear!”, disse o 
prefeito de Formosa, Gus-
tavo Marques. Ele come-
morou os R$ 112 milhões 
investidos na saúde, além 
de cerca de R$ 45 milhões 
na educação, mais de R$ 
100 milhões em obras de 
infraestrutura e outros be-
nefícios para o município. 

Planejamento
A partir de janeiro de 

2023,  os moradores po-
derão ter acesso aos aten-
dimentos do serviço de 
apoio diagnóstico, com a 
instalação de aparelhos 
de última geração para re-
alização de exames como 
ressonância magnética, 

raio-x, mamografia, en-
doscopia, ultrassom e 
averiguações cardioló-
gicas. Na sequência, em 
setembro do mesmo ano, 
serão entregues a Ma-
ternidade de Alto Risco, 
o Pronto Atendimento, o 
Centro Cirúrgico e a Clí-
nica Médica. Em fevereiro 
de 2024, estão previstas 
as entregas das novas en-
fermarias, do laboratório 
e de 20 leitos de UTI.

“Antes desse governo, 
que dia poderíamos pen-
sar em um centro de alta 
complexidade em Formo-
sa?”, disse o secretário de 
Saúde de Goiás, Sandro 
Rodrigues. Para ele, a obra 
será um marco na região, 
ampliando o número de 
leitos de 90 para 240. 
“Isso traduz o que esse 
governo tem feito, isso 
é devolver Goiás para os 
goianos”, disse Rodrigues. 

Iniciada obra de 
ampliação do 
Hospital estadual 
de Formosa, que 
vai triplicar área 
construída e fazer 
do município 
referência em 
serviços de 
saúde na região. 
durante o 
período de obras, 
todos os serviços 
do hospital serão 
mantidos
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Ampliação garantirá 150 leitos a mais para 
atender aos moradores da região
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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

competição

Aparecidense é vice-campeã de 
taça de futebol de amputados

representante da 
cidade, a Apareci-
dense/Adfego, ficou 

com o vice-campeonato, 
atrás apenas da Assama/
Maringá que levou o títu-
lo. A final foi disputada no 
Espaço Gramados, que fica 
no Jardim Bela Morada.

“É um esporte de in-
clusão que recebe apoio 
de toda gestão, através 
da Secretaria Municipal 

de Esporte, Lazer e Ju-
ventude e do prefeito 
Vilmar Mariano. Parabe-
nizamos a Aparecidense 
pelo vice-campeonato e 
vamos continuar traba-

lhando pela promoção e 
incentivo ao esporte em 
nossa cidade”, aponta o 
secretário de Esporte, 
Geferson Aragão.

Jogando em casa, a Apa-

recidense/Adfego venceu 
duas partidas, empatou 
uma e perdeu apenas na 
final para o time parana-
ense por 2 a 0 . O título 
da Taça Aparecida de Fu-

tebol de Amputados era o 
grande objetivo do time 
local, mas o segundo lu-
gar também trouxe resul-
tados importantes.

“Foi uma competição 

excelente para nós [Apare-
cidense]. Essa competição, 
que é regional, garante 
classificação para Copa do 
Brasil e nós conseguimos. 
Agora, vamos nos prepa-
rar para Copa do Brasil e 
Campeonato Brasileiro. Es-
tamos de parabéns porque 
enfrentamos equipes de 
Série A”, comemora o joga-
dor Rogério Vidal.

O terceiro e quarto lu-
gar ficou com Assama Pa-
raná e Pantanal, respec-
tivamente. A partida foi 
decidida nos pênaltis. Os 
times receberam troféus 
e medalhas. Participaram 
do campeonato em Apa-
recida os times Apareci-
dense/Adfego, Pantanal 
F.C – MS, MDA-MG, Faro-
-RJ, MS, Assama-PR e As-
sama Maringá.

A Copa do Brasil de Fu-
tebol de Amputados será 
disputada em novembro, 
em Ourinhos –SP. O Cam-
peonato Brasileiro da 
modalidade deve ser rea-
lizado em novembro, em 
Maringá-PR.  

A Taça Aparecida 
de Futebol de 
Amputados, que 
foi realizada em 
Aparecida de 
Goiânia no último 
final de semana, 
reuniu seis 
equipes de três 
regiões brasileiras
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“Foi uma competição excelente para nós [Aparecidense]. vamos nos preparar para Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.”, comemora Rogério Vidal
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