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Projeto de reforma da 
Previdência será aprovado por 
ampla maioria, avalia Caroço
O projeto de reforma da Previdência estadual, proposto pelo 
governador Ronaldo Caiado, será aprovado por ampla maio-
ria dos deputados na Assembleia Legislativa, sem maiores 
dificuldades. A previsão é do deputado Sebastião Caroço 
(PSDB), para quem tanto a população quanto os parlamen-
tares já estão conscientes da sua necessidade. Ao comentar 
a situação de desequilíbrio entre servidores da ativa em que 
já se encontra o setor previdenciário no Estado, Sebastião 
Caroço comparou a situação àquele remédio amargo pres-
crito pelo médico, a ser ingerido pelo paciente sob pena da 
não obtenção da melhora desejada. “É como aquela injeção 
de antibiótico doída que o médico manda a aplicar na pes-
soa que está com infecção de garganta, em que o indivíduo 
sabe que não vai melhorar enquanto não tomar o remédio, 
por maior que seja a dor da injeção”, comparou. Questionado 
quanto ao melhor momento de aprovação da proposta, se 
agora ou aguardar a promulgação da PEC da reforma da Pre-
vidência Federal, como sugerem alguns, Caroço disse não vê 
justificativa para aguardar a promulgação da reforma federal. 
“Não se justifica aguardar a promulgação da reforma fede-
ral, porque ela já foi aprovada nas duas Casas do Congresso 
[Câmara e Senado], portanto não será modificada”, justificou.  

Domicílio ElEitoRal
Irista de car-
teirinha, o ex-
-prefeito de 
Bom Jardim, ad-
vogado Nailton 
Oliveira, vem 
sendo sugestio-
nado a transfe-
rir seu domicílio 
eleitoral para 
Goiânia. Vice-
-presidente da 
Codego no go-

verno de Ronaldo Caiado, Nailton Oliveira é nome forte 
lembrado com o um dos provais futuros candidatos a 
deputado estadual, em 2022. Ele, entretanto, não to-
mará a iniciativa de transferir o domicílio de Bom Jardim 
para a capital, sem antes consultar o amigo Iris.

aDib E caiaDo
Prefeito de Catalão, Adib Elias, volta hoje a Goiânia para 
nova rodada de conversas com o governador Ronaldo 
Caiado, sobre o destino partidário seu e de seus colegas 
expulsos do MDB, por ordem de Daniel Vilela. Segundo 
uma fonte próxima do grupo, as conversas estão giran-
do em torno do PTB, mas sem descartar alternativas.   

DE olho nas mulhEREs

Preocupados com a repercussão negativa do “laranjal” 
de alguns partidos em relação às candidaturas de mu-
lheres, na eleição de 2018, exemplo do PSL, segundo 
o noticiário, alguns partidos já iniciaram o trabalho de 
mobilização de mulheres, com disposição de participar 
das eleições de 2020, provavelmente como candidatas a 
vereadoras. Um desses partidos é o PSD, cujo presidente 
estadual, Vilmar Rocha, vem promovendo encontros re-
gionais no interior, de prováveis futuras candidatas nas 
câmaras municipais em praticamente todas as cidades 
do Estado. Em Goiânia, a mobilização do gênero vem 
sendo liderada pelo presidente do diretório municipal, 
Simeyzon Silveira, auxiliado pelo ex-presidente, Dago-
berto Menezes, como coordenador dos eventos.  
 
canDiDatuRa DE maRconi
A tese de candidatu-
ra do ex-governador 
Marconi Perillo (PSDB) 
a uma cadeira na Câ-
mara Municipal de Goi-
ânia, em 2020, volta ao 
noticiário, reforçando 
a discussão sobre a 
possibilidade. Segundo 
nota na Coluna Basti-
dores, do Jornal Opção 
do dia 27 de outubro. 
Aliás, foi o ainda sema-
nário Opção que saiu 
pela primeira vez essa informação no mês de abril desse 
ano e só negada pelo tucano, quatro meses depois. E 
conforme nota publicada nessa coluna há duas sema-
nas, Marconi tem sido aconselhado a reexaminar a pos-
sibilidade da candidatura. Estima-se que ele seria eleito 

com uma votação tão expressiva que ainda “arrastaria” 
outros candidatos tucanos para a lista dos eleitos, refor-
çando a representação do PSDB na Câmara e ainda lhe 
garantiria uma tribuna, de onde poderia expor os seus 
pontos de vista no dia a dia. Embora tenha negado no-
vamente a possibilidade da candidatura, o Jornal Opção 
voltou a mencionar o assunto, no último dia 27.  

alckmin também

Da mesma forma que vem ocorrendo em relação ao cor-
religionário Marconi Perillo, em Goiânia, o ex-governador 
do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, também foi con-
vidado a disputar eleição de vereador, em 2020. O convite 
foi formulado pelo presidente do diretório tucano na capital 
paulista, Fernando Alfredo. Lá, o argumento usado para 
tentar sensibilizar o ex-governador Alckmin é reforçar a 
representação do PSDB na Câmara paulistana, visto que a 
partir da eleição de 2020, não haverá coligação para a cha-
pa proporcional, o que leva os partidos a se preocupar em 
montar chapas bastante competitivas. Estima-se que, caso 
Alckmin se disponha sair candidato a vereador, a bancada 
tucana na Câmara poderá elevar o número da bancada de 
vereadores dos atuais dez parlamentares para 16.   

opção pEla mEDicina
Por enquanto, o ex-governador Geraldo Alckmin não de-
monstrou entusiasmo com a ideia de disputar mandato 
de vereador na capital paulista. Médico, Alckmin está mais 
interessado em continuar atuando como professor em duas 
faculdades de Medicina, em Santos, e cursar doutorado. Já 
o ex-governador Marconi Perillo, segundo matéria publica-
da no Jornal Opção, tem dado maior atenção aos processos 
que tramitam contra ele, na esfera judicial.

amigo vERDE
Será lançado com a presença do prefeito Iris Rezende, 
na manhã dessa terça-feira, no auditório da Amma, o 
Programa Amigo Verde, que busca estabelecer parce-
rias entre o Poder Público Municipal e entidades sociais, 
empresas privadas ou pessoas físicas para adoção de 
parques e a respectiva manutenção desses espaços. Na 
ocasião, também será lançado o Selo de Sustentabilida-
de Ambiental - Selo Verde, que certificará empresas am-
bientalmente responsáveis.
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Maldição?

Muda partido, muda grupo, líderes brigam, e a 
regra continua valendo: o partido do governa-
dor não consegue fazer o prefeito de Goiânia. 
Virou regra, a ponto de se dizer que o eleitor 
goianiense é de oposição. As exceções ficam 
justamente com as primeiras eleições da ca-
pital, depois da volta das eleições. Em 1985, 
o PMDB do então governador Íris Rezende 
tirou Daniel Antônio do PDT e ganhou. Em 
1988, o PMDB de Henrique Santillo foi na ló-
gica apostando em Nion Albernaz. Depois, só 
tunda. O mesmo PMDB de Íris e Maguito Vile-
la perdeu com Sandro Mabel, em 1992, e Luiz 
Bittencourt, em 1996. O PSDB de Marconi Pe-
rillo perdeu com Lúcia Vânia em 2000 e fugiu 
da raia em 2004, 2012 e 2016. Por fim, o PP de 
Alcides Rodrigues perdeu, de forma vexatória, 
com Sandes Júnior, em 2008.

Era caiado
Para o ano que vem... Segue a mesma toa-
da. O DEM de Ronaldo Caiado tem Paulo 
Daher como pré-candidato, apenas para 
ocupar espaço. Caiado vai apostar em nova 
aliança com Íris Rezende. 

a opção
Terceiro colocado para o Senado no ano pas-
sado, Wilder Moraes seria uma opção. Mas o 
empresário se mudou para o Pros, onde vem 
tentando se viabilizar. Pode ter simpatia e até a 
aliança de Caiado, mas estará em outro partido.

otiMisMo
O MDB conta com a reeleição de Íris Rezende. 
O prefeito é imbatível, na visão de seus segui-
dores. Hoje, se fala em repetir o fenômeno de 
2008 e eleger junto cerca de um terço dos 
vereadores. O otimismo é tanto que tem ve-
reador atual com medo de perder a reeleição. 

FiM das coligaçõEs
O veto à aliança dos partidos para a eleição 
de vereadores está multiplicando o núme-
ro de pré-candidatos. Pelo menos 15 serão 
oficializados até o final do ano. Metade che-
gará ao pleito, com os outros negociando 
posições de vice. 

oFiciais
Francisco Jr (PSD), Elias Vaz (PSB) e Virmon-
des Cruvinel (Cidadania) são os primeiros 
nomes colocados pelos partidos. Íris Rezen-
de (MDB), Vanderlan Cardoso (Progressis-
tas), Adriana Accorsi (PT), s Barreto (PSDB) 
e Major Araújo (PSL) são nomes bem cota-
dos. Dra Cristina pode trocar o PSDB pelo 
PDT para encarar a empreita. 

Kajuru não
Mesmo no Patriota, que pode ter Romário 
Policarpo como candidato a prefeito, Ka-
juru tem compromisso com Elias. Não há 
a menor possibilidade de deixar o Senado 
antes dos oito anos de mandato.

notávEis
O PT pode escalar 
suas celebridades 
para voltar a ter ve-
readores em Goiânia. 
A lista pode ser pu-
xada pelo ex-prefeito 
Pedro Wilson e pela 
ex-deputada Marina Sant’Anna. Com o obje-
tivo de eleger quatro parlamentares. 

psl na justiça
Jair Messias entrou, através de seu grupo, com 
pedido para afastar o desafeto Luciano Bivar 
do comando do PSL. Definição pode ter refle-
xos em sete Estados, incluindo Goiás.

caiu na rEdE
Coube ao partido de Marina Silva o pedido de 
cassação do mandato do deputado Eduardo 
Bolsonaro, pela defesa da volta do AI-5. Não 
deve dar em nada. A não ser mais dor de ca-
beça para o fritador de hambúrguer. 

sEca
Governo de Goiás mantém a proibição de 
captação de água para irrigação em Anápolis. 
Para tentar minimizar os efeitos no forneci-
mento feito pela Saneago. A crise hídrica pe-
gou Anápolis de vez. Medidas restritivas tam-
bém atingem a capital, já que não há previsão 
de chuvas constantes para novembro. 

sEM Educação
Ministro Abraham Weintraub visitou Palmas 
e Goiânia no domingo, durante a realização do 
Enem. Assumiu a guerra à Globo e maltratou 
profissionais da emissora, com expressões 
chulas e pouco apropriadas para quem res-

ponde pela Educação do país. 

aliás...
Escrever corretamente o nome do ministro da 
Educação seria uma questão fera no Enem. 

Barrigada
A turma de William Bonner continua procu-
rando uma saída honrosa para o episódio do 
porteiro. 

Enquanto isso...

Matheus Ribeiro apresenta no sábado o Jornal 
Nacional, dentro das comemorações dos 50 
anos do telejornal mais visto do país. 

FiM dE FEsta
Flamengo caminhando para o título nacional, 
com possibilidade de ser campão da Liberta-
dores. Já o meu Vila Nova caminha para o tri. 

marcelohel@gmail.com

“Como as plantas, a 
amizade não deve ser 

muito nem pouco regada”. 
(Carlos Drummond de Andrade)

Balanço 

Governo completa 300 dias, comemora 
investimentos e apresenta reformas
ao completar 300 

dias de governo, o 
presidente Jair Bol-

sonaro faz um balanço 
das últimas viagens e co-
memora os novos investi-
mentos no país, em ceri-
mônia prevista para hoje 
(5) no Palácio do Planalto. 
O governo deve apresentar 
também novas propostas 
de reformas para promo-
ver a eficiência do Estado 
e impulsionar a economia 
e a geração de empregos.

Depois da aprovação da 
nova Previdência, o gover-
no quer se concentrar na 

reforma do Pacto Federa-
tivo, para equilibrar o or-
çamento de todos os entes 
federados. Em entrevista 
na semana passada, Bol-
sonaro afirmou que deve 
levar a proposta pessoal-
mente ao Congresso e que 
espera consenso no Parla-
mento para a provação do 
texto. A revisão do Pacto 
Federativo pretende dar 
mais dinheiro para esta-
dos e municípios, além de 
desvincular e desindexar o 
Orçamento da União.

A reforma administrativa 
também está no radar da 

equipe econômica. Uma das 
medidas do governo deve 
ser a redução do número 
de cargos intermediários e 
mudança na estabilidade 
de novos concursados para 
o serviço público. Os atuais 
servidores e os de carreiras 
típicas de Estado, entretan-
to, devem manter a estabi-
lidade. Atualmente, todos os 
servidores públicos estatu-
tários têm direito à estabi-
lidade no cargo após três 
anos de atividade.

O presidente Jair Bolso-
naro se preocupa ainda com 
a alta carga tributária no 

país, que, segundo ele, enca-
rece a cadeia produtiva e é 
um entrave à competitivida-
de dos produtos brasileiros 
para exportação. A primei-
ra parte do projeto de re-
forma tributária que será 
encaminhado ao Legislati-
vo deve tratar da simplifi-
cação do PIS/Cofins.

Viagens
A criação de empregos 

no país já totaliza 761.776 
de janeiro a setembro, 6% 
a mais que no mesmo pe-
ríodo do ano passado. Para 
Bolsonaro, o saldo positivo 

é um sinal de recuperação 
da economia e confiança 
dos investidores no país.

O presidente comemora 
ainda os acordos bilaterais 
e investimentos anuncia-
dos durante sua última 
viagem à Ásia e ao Oriente 
Médio. Durante dez dias, 
ele passou por cinco paí-
ses apresentando as refor-
mas que o governo brasi-
leiro está empreendendo 
na área econômica e as 
oportunidades no país.

O grupo Mubadala, um 
dos dois grandes fundos so-
beranos dos Emirados Ára-

bes Unidos, anunciou mais 
investimentos no Brasil, 
assim como o Fundo de In-
vestimento Público saudita 
(PIF), que pretende desen-
volver projetos da ordem de 
US$ 10 bilhões. Com esses 
recursos, o governo brasilei-
ro quer impulsionar os pro-
jetos de infraestrutura e de 
concessões e privatizações 
do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI). De 
acordo com Bolsonaro, o 
Brasil já recebeu US$ 28 
bilhões em investimentos 
estrangeiros nos primeiros 
seis meses de 2019.
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Meio aMbiente

Prefeitura lança o programa Amigo Verde

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Agência Munici-

pal de Meio Ambiente 
(Amma), lança nesta ter-
ça-feira (5/11), às 8 horas, 
no auditório da Amma, na 
Rua 75, nº 137, Centro, os 
programas Amigo Verde e 
Selo da Sustentabilidade 
Ambiental - Selo Verde, 
com a presença do pre-
feito de Goiânia, Iris Re-
zende Machado.

O Amigo Verde visa 
promover parcerias entre 
o Poder Público Munici-
pal e entidades sociais, 
empresas privadas ou 
pessoas físicas para os 

fins de implantação, re-
forma, manutenção ou 
melhoria urbana, paisa-
gística e ambiental dos 
parques, por meio da 
adoção voluntária dos 
parceiros que se interes-
sarem em participar.

Os encargos neces-
sários à realização de 
obras e de serviços va-
riados relacionados à 
conservação do parque 
adotado ficarão sob a 
responsabilidade do 
adotante, que terá direi-
to a realizar divulgações 
publicitárias no local 
escolhido. Para evitar a 
poluição visual nos par-

ques, os adotantes terão 
de obedecer os critérios 
técnicos definidos no 
edital de chamamento e 
no termo de cooperação.

Já o Selo Verde vai 
garantir a certificação 
em sustentabilidade am-
biental das empresas 
que realizarem ações 

socioambientais, seja 
na execução de projetos 
técnicos ou propostas de 
conservação, recuperação 
e promoção da qualidade 
do meio ambiente no mu-
nicípio de Goiânia.

Os projetos técnicos 
ou propostas apresenta-
dos serão classificados 

nas seguintes áreas te-
máticas: água, emissão de 
gases do efeito estufa, re-
síduos sólidos, educação 
ambiental, energia limpa.

Cada tema terá uma 
pontuação, pela qual 
será emitido o Selo Ver-
de, que tem quatro ca-
tegorias: Selo Ouro (40 

pontos), Selo Prata (30 
pontos), Selo Bronze (20 
pontos) e Selo Boas Prá-
ticas (10 pontos).

Durante o evento, tam-
bém serão apresentados 
as ações da Amma volta-
das à desburocratização e 
modernização da gestão 
ambiental em Goiânia.

O projeto busca estabelecer parcerias 
entre o município e entidades, 
empresas privadas ou pessoas 
físicas para adoção de parques; 
também será lançado o Selo de 
Sustentabilidade Ambiental - Selo 
Verde, que certificará empresas 
ambientalmente responsáveis
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Melhorias

saúde na escola 

Por iniciativa do prefeito Divino Lemes, trecho 
que liga a GO-020 a GO-536 será reformado

Mostra do Programa Saúde na Escola começa nesta terça

A Prefeitura de Senador 
Canedo, em parceria com 
o Ministério Público, Cor-
po de Bombeiros, Polícia 
Militar e empresários, re-
alizarão as obras de revi-
talização e ampliação do 
trevo que liga as rodovias 
Go-020 e Go-536. Avaliada 
em mais de 200 mil reais, 
a obra será possível devido 
ao Termo de Cooperação 
firmado entre a administra-

ção municipal, e a Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra). A in-
tervenção será financiada 
pela Prefeitura de Senador 
Canedo e por doações vo-
luntárias de indústrias e 
empresas do município. Du-
rante 30 dias, o trecho es-
tará interditado. O desvio 
será pelo Condomínio Ci-
dade Alpha, passando pela 
Avenida São Francisco.

A Prefeitura de Goiânia, por 
meio das secretarias muni-
cipais de Educação e Espor-
te (SME) e de Saúde (SMS), 
promove, a partir desta ter-
ça-feira (5/11), a 4ª Mostra 
do Programa Saúde na Es-
cola (PSE). A primeira ação 
acontece no auditório do 

Parque Bernardo Élis, Setor 
Novo Horizonte, com par-
ticipação de profissionais 
da Coordenadoria Regional 
Jarbas Jayme e dos distritos 
Sudoeste e Oeste.

A Mostra consiste na ex-
posição de banners, vídeos 
e apresentações dos resul-

tados obtidos em 2019 no 
Programa Saúde na Escola. 
Dentre as ações desen-
volvidas nas instituições 
estão: o combate ao Aedes 
aegypti, práticas corporais 
e de atividade física, pre-
venção ao uso de drogas, 
cultura de paz, promoção 

dos direitos humanos, 
prevenção de violências 
e acidentes, promoção e 
prevenção de saúde bucal, 
atualização de vacinas, ali-
mentação saudável, saúde 
auditiva, direito sexual e 
reprodutivo e saúde ocular.

Atualmente, 220 equi-

pes da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) fazem parte 
do PSE e acolhem 154 ins-
tituições de ensino, sen-
do 14 escolas estaduais, 
70 municipais e 70 Cen-
tros de Educação Infantil 
(CMEI), totalizando 55.582 
alunos assistidos pelo pro-

grama. Ao todo, serão seis 
encontros na mostra, com 
término no dia 6 de de-
zembro, na Escola Munici-
pal Hebert José de Souza. A 
expectativa é da participa-
ção de 600 pessoas, entre 
alunos, pais e profissionais 
da Saúde e Educação.
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osTRa BRasil
Acontece hoje, o lançamento da 
coleção Cayena da marca Ostra 

Brasil, com um pocket desfile às 
19H, onde a empresária Lidianne 

Andrade irá receber os convidados 
na loja conceito em Goiânia que 
fica localizada na Av. 136, 1039 – 

Setor Sul.

FERiaDÃo 
No feriado prolongado da 

Proclamação da República, a 
cidade de Caldas Novas-GO 

celebra o sertanejo com a 
presença de nomes como Marília 

Mendonça, Gustavo Lima, Simone 
e Simaria e Chitãozinho e Xororó. 

Empregando comodidade para 
quem deseja desfrutar de lazer ou 

descanso durante o dia, o Prive 
Hotéis e Parques já anuncia tarifas 

promocionais para o período no 
site www.privehoteiseparques.

com.br

cUlTURa RURal
A Fazendinha chega em Goiânia 

pela primeira vez, no próximo 
dia 11 de novembro, no Parque 

Flamboyant. O projeto conta com 
cerca de 25 animais, entre eles 

pôneis, vacas, galinhas, pintinhos, 
coelhos, touros, patos, além de 

cabras, ovelhas, porquinhos-da-
Índia e cavalos. A atração, que 

segue até o dia 15 de dezembro, 
oferece também aulas sobre 

o estilo da fazenda, passeios a 
cavalo, passeios de charrete, 

coleta de ovos no ninho, passeios 
de pônei, fotos com animais e 

ordenhamento de leite em vacas 
no tradicional estilo caipira.

MUsical NaTal 
DocE 

Então é Natal! A data mais 
iluminada do ano está próxima 
e para celebrar esse momento 

especial, o  Papai Noel chega ao 
Aparecida Shopping no dia 10 de 
novembro, às 16h30 com muitas 

surpresas. Ainda no dia, o coral 
da Guarda Mirim Municipal de 

Aparecida de Goiânia e o Musical 
Natal Doce se apresentarão 

para o público, além de muitas 
brincadeiras, balões e pinturas 

faciais para as crianças.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

O lugar da arte - Anna Carolina Cruz, Wanessa Cruz e Sandro Tôrres estão de casa nova. Comemorando os 12 anos 
da Arte Plena Produção em Cultura, o trio inaugura no dia 9 de novembro a Arte Plena Casa Galeria, no Setor Sul.

Cardápio de natal - Odilon e Rita Cascão recebem 
convidados pro lançamento do cardápio de Natal da 
Richesse, no dia 12 de novembro na filial do Setor 
Marista. Entre as delícias, os panetones, cestas, 
presentes com a linha de cerâmicas exclusivas e pratos 
salgados pra Ceia e festas natalinas.

2 3

4

Turnê - Milton Nascimento apresenta em Goiânia show que 
reúne canções que marcaram a década de 1960, dos lendários 
álbuns “Clube da Esquina”. Os discos em  parceria com Lô 
Borges que comemoram mais de 40 anos, está rodando o 
país em turnê e faz parada no Centro de Convenções Puc, 
neste sábado, 9 de novembro, a partir das 21 horas.
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Inauguração - As empresárias Monick Camargo (foto) 
e Fabia Santos receberão convidados na noite desta 
quarta-feira (6/11) em coquetel de inauguração da “Pink 
Lash”, localizada na Rua 15, nº 555, Setor Oeste.
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Goiânia contra o aedes

Prefeitura e MP lançam nova versão 
do aplicativo Goiânia Contra o Aedes

a Prefeitura de 
Goiânia e o Mi-
nistério Público 

de Goiás lançam nesta 
terça-feira (5/11) uma  
atualização do aplicati-
vo para celular “Goiânia 
Contra o Aedes”. A fer-
ramenta permitirá que 
a população, mediante 
filmagem ou fotografia 
e pelo envio de loca-
lização (georreferen-
ciamento), encaminhe 
denúncia para a Vigi-
lância Epidemiológica.

O lançamento aconte-
cerá na sala 201, no edi-
fício-sede do MP-GO, às 
9 horas, com a demons-
tração de utilização do 
aplicativo. Será possível 
acompanhar o trabalho 
de eliminação do foco 
pelo próprio aplicativo, 

que está disponível nas 
versões para os sistemas 
Android e iOs.

A ferramenta passou 
por atualização para 
facilitar a efetivação 
de denúncias, com a 
redução de campos 
obrigatórios de preen-
chimento. De acordo 
com o promotor Marcus 
Antônio Ferreira Alves, 
da 53ª Promotoria de 
Justiça de Goiânia, ve-
rificou-se a necessida-
de de retirar algumas 
informações solicitadas 
na versão anterior, já 
que não eram essen-
ciais para a denúncia.

O sistema foi concebi-
do pelo Ministério Públi-
co e desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-

mico, Trabalho, Ciência e 
Tecnologia (Sedetec) em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
(SMS). Para a superinten-
dente de Vigilância em 
Saúde, Flúvia Amorim, a 
atualização do aplicativo 
vai facilitar a denúncia 
por parte da população. 
“Antes a pessoa tinha que 

fornecer dados pessoais 
como o CPF, agora ficou 
muito mais fácil, basta 
colocar o endereço, ou 
simplesmente clicar no 
mapa”, completa Flúvia.

Qualquer pessoa que 
fizer a denuncia poderá 
acompanhar o atendi-
mento pelo aplicativo. 
“Temos sempre que pen-

sar na saúde das popu-
lação. A chegada do pe-
ríodo chuvoso é sempre 
muito preocupante por-
que é quando temos um 
grande aumento do nú-
mero de casos de den-
gue, zika e chikungunya. 
O aplicativo é mais uma 
ferramenta para o con-
trole do mosquito em 

Goiânia”, afirma a secre-
tária de Saúde de Goiâ-
nia, Fátima Mrué.

A iniciativa encampa-
da pelo Município gerou 
uma economia de cerca 
de R$ 280 mil mensais, se 
considerado o valor pro-
vável para a execução e 
custo de manutenção do 
serviço no setor privado.

Nova versão vai facilitar a 
apresentação de denúncias, que 
passam a ser georrefenciadas e 
feitas por meio fotos ou vídeos
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saúde na escola

Mostra do Programa Saúde na Escola começa nesta terça
A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio das se-
cretarias municipais 
de Educação e Esporte 
(SME) e de Saúde (SMS), 
promove, a partir desta 
terça-feira (5/11), a 4ª 
Mostra do Programa 
Saúde na Escola (PSE). 
A primeira ação acon-
tece no auditório do 
Parque Bernardo Élis, 
Setor Novo Horizonte, 
com participação de 
profissionais da Coor-
denadoria Regional Jar-
bas Jayme e dos distri-
tos Sudoeste e Oeste.

A Mostra consiste na 
exposição de banners, 
vídeos e apresentações 
dos resultados obtidos 
em 2019 no Programa 
Saúde na Escola. Dentre 
as ações desenvolvidas 
nas instituições estão: 
o combate ao Aedes 
aegypti, práticas corpo-
rais e de atividade físi-
ca, prevenção ao uso de 
drogas, cultura de paz, 

promoção dos direitos 
humanos, prevenção de 
violências e acidentes, 
promoção e prevenção 
de saúde bucal, atu-
alização de vacinas, 
alimentação saudável, 
saúde auditiva, direito 
sexual e reprodutivo e 
saúde ocular.

Atualmente, 220 equi-
pes da Estratégia Saúde 
da Família (ESF) fazem 
parte do PSE e acolhem 
154 instituições de en-
sino, sendo 14 escolas 
estaduais, 70 municipais 
e 70 Centros de Educa-
ção Infantil (CMEI), to-
talizando 55.582 alunos 
assistidos pelo progra-
ma. Ao todo, serão seis 
encontros na mostra, 
com término no dia 6 
de dezembro, na Escola 
Municipal Hebert José 
de Souza. A expectativa 
é da participação de 600 
pessoas, entre alunos, 
pais e profissionais da 
Saúde e Educação.
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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

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

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$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Competição

Jogos Educacionais têm disputas de 
handebol, vôlei, basquete e futsal

está em andamento mais 
uma etapa dos Jogos 
Educacionais 2019 da 

Prefeitura de Goiânia. Por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte (SME), 
as modalidades de handebol, 
vôlei, basquete e futsal estão 
sendo disputadas em escolas 
municipais. Parque Odilon 
Soares, Parque Aquarius e no 
Clube do Povo desde o mês 
de outubro e se estendem até 
o final de novembro.

Esta etapa da competição 
é voltada para alunos do Ci-
clo III do Ensino Fundamental 
e da Educação de Adolescen-
tes, Jovens e Adultos (Eaja). Ao 
todo, cerca de 4,1 mil educan-
dos estão nas disputas, que 
conta com jogos de equipes 
femininas, masculinas e mis-

tas, no caso do vôlei.
Aberto oficialmente no 

mês de fevereiro, os Jogos 
Educacionais chegam ago-
ra à quinta etapa. Em abril, 
alunos da Educação Infantil 
participaram da modalidade 
de Trilhas, no Jardim Botâ-
nico; em maio, cerca de 2,7 
mil educandos disputaram 
as modalidades de atletismo, 
tênis de mesa e xadrez, na 
Universidade Federal de Goi-
ás; em junho 1,1 mil alunos 
participaram do Festival de 
Queimada; e em agosto 3,8 
mil crianças dos Ciclos I e II 
disputaram futsal. 

No cronograma da com-
petição estão previstos jogos 
durante todo o ano, tendo as fi-
nais dos esportes coletivos re-
alizadas no mês de dezembro.

Modalidades abrangem alunos do Ciclo 
III do Ensino Fundamental e Educação de 
Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja)
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