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Prefeitura oferece 350 
vagas para esportes e 

atividades culturais para 
crianças e adolescentes

Sisu registra 2,5 
milhões de inscrições

Prefeito vistoria locais e 
determina ação imediata 
contra estragos da chuva
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agRodEfEsa

Goiás será o primeiro Estado a ter aplicativo de 
celular para emissão de Guias de Trânsito Animal

inovação, integração e 
conectividade. Se an-
tes esses atributos pa-

reciam restritos apenas 
ao ambiente da cidade, 
agora eles estão cada vez 
mais próximos do homem 
do campo. Pelo menos em 
Goiás. Seguindo a deter-
minação do governador 
Ronaldo Caiado, de faci-
litar a vida da população, 
o presidente da Agência 
Goiana de Defesa Agro-
pecuária (Agrodefesa), 
José Essado, apresentou 
o aplicativo por meio do 
qual o produtor rural vai 
poder emitir, ao mesmo 
tempo, dois documentos 
de extrema importância 

para o setor: as Guias de 
Trânsito Animal (GTAs) de 
bovinos e as notas fiscais.

A ferramenta está em 
fase de finalização e, quan-
do lançada, dará a Goiás 
uma posição de vanguarda 
no País: primeiro Estado 
em que os produtores po-
derão, com o celular, ter 
disponibilizadas as GTAs 
e as notas fiscais.

A novidade veio acom-
panhada de outras. Até a 
liberação do aplicativo, 
os produtores goianos te-
rão mais alternativas para 
emitir os documentos, 
antes liberados apenas 
em unidades da Agrode-
fesa ou pelo Sistema de 
Defesa Agropecuária de 
Goiás (Sidago).

É que uma parceria 
fechada com represen-
tantes de associações, 
cooperativas e sindicatos 
rurais vai permitir que os 
colaboradores dessas ins-
tituições sejam treinados 
por técnicos da Agrode-
fesa para, também, aten-
der àqueles que precisam 
das guias de trânsito e 

notas fiscais. O termo 
de cooperação foi assi-
nado nesta quarta-feira 
(22/01) pelo governador 
Ronaldo Caiado e partes 
interessadas, na sede da 
agência, no Setor Pedro 
Ludovico, em Goiânia.

“Temos que ter esse 
olhar voltado, cada vez 
mais, para o setor da ino-
vação. Precisamos, sempre, 
melhorar o atendimento 
ao setor rural, com agilida-
de e integração dos servi-
ços”, disse, se referindo ao 
fato de que a aglutinação 
da emissão dos documen-
tos foi possível devido 
aos esforços conjuntos da 
Secretaria de Estado da 
Economia e da Agrodefesa. 
“O que eu não quero é go-
verno estanque”, reforçou, 
lembrando que, no últi-
mo fim de semana, outra 
parceria, desta vez com o 
governo federal, via Cor-
reios, foi fechada para que 
os serviços integrados do 
Estado cheguem, a longo 
prazo, em todos os muni-
cípios que foram excluídos 
das políticas públicas pe-

los gestores passados.
Logo depois da assina-

tura dos termos de coo-
peração, Caiado recebeu 
das mãos do presidente da 
Agrodefesa, José Essado, 
uma placa de agradeci-
mento por ser o primeiro 
governador a visitar a sede 
da agência. Essado fez um 
breve resumo das ações 
executadas neste primeiro 
ano de gestão e destacou 
a importância do traba-
lho realizado em conjunto 
com a Secretaria de Eco-
nomia. Ele ressaltou que as 
parcerias fechadas com as-
sociações, sindicatos e co-
operativas visam facilitar a 
vida dos produtores rurais, 
contribuindo para evitar 
perda de tempo e desloca-
mentos necessários.  

Também presente ao 
evento, o secretário esta-
dual de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, An-
tônio Carlos Neto, afirmou 
que a desburocratização é 
uma das metas da pasta. 
“Nosso objetivo é oferecer 
a eficiência e a agilidade 
que os produtores espe-

ram”, pontuou. Ele lembrou 
que o Sidago é referência 
no Brasil, tendo sido cedi-
do já para Amazonas, Pa-
raíba, Rondônia, Roraima 
e Acre. Mais duas unida-
des federativas – Distrito 
Federal e Bahia – e até 
outro País – o Suriname – 
também já demonstraram 
interesse.  

Para o vice-presidente 
da Organização das Co-
operativas Brasileiras do 
Estado de Goiás e vice-

-presidente da Coopera-
tiva Agropecuária Mista 
de Piracanjuba, Astrogildo 
Gonçalves Peixoto, a as-
sinatura dos termos vai 
contribuir para melhorar 
a vida do produtor goia-
no. “Vamos divulgar para 
todas as nossas 270 coo-
perativas no Estado para 
que possam prestar esse 
serviço também [emissão 
das GTAs e notas]. Atender 
bem ao produtor está no 
nosso DNA.”

novidade, 
apresentada 
ao governador 
ronaldo Caiado, 
está em fase 
de finalização
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Balanço agRodEfEsa 2019
• Lançado o Serviço de Atendi-
mento ao Produtor Goiano, com 
a padronização do atendimento 
nas regionais da Emater e agro-
defesa, e integração da atuação 
dessas agências.
• Conquistados recursos, no total 
de R$ 1,4 milhão, para custeio 
de ações de defesa e inspeção 
sanitária e industrial de produtos 
de origem animal. Valor obtido 
a partir de termos de coopera-
ção entre Seapa, Agrodefesa e 
Fundação de Defesa da Pecuária 
de Goiás (Fundepec).  

• Vacinação Contra Aftosa – 
Compromisso com a meta de 
tornar Goiás Zona Livre da Febre 
Aftosa sem a necessidade de 
vacinação até 2021. Na segunda 
etapa, realizada em novembro, o 
índice de vacinação foi de 99,4% 
(bovinos e bubalinos de zero a 24 
meses de idade).
• A Agrodefesa também vacinou 
cerca de 14 mil animais bovídeos 
(bovinos e bubalinos) de zero a 
24 meses em propriedades ru-
rais localizadas em comunidades 
quilombolas.
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MUNicípioS

Quase 24 mil atendimentos realizados pelo 
programa Alego Ativa indicam sucesso

Em 2019, o progra-
ma itinerante Alego 
Ativa desembarcou 

em sete municípios goia-
nos para realizar diversos 
serviços de assistência 
social nas áreas mais vul-
neráveis da comunidade 
local e regional. De acor-
do com o balanço anual 
divulgado pela Diretoria 
de Assuntos Institucionais 
da Assembleia Legislativa, 
responsável pela execução 
do projeto, as edições re-
alizadas em Acreúna, São 
Simão, Luziânia, Alvorada 
do Norte, Catalão, Anápo-
lis e Niquelândia somaram 
23.816 atendimentos.

O clima foi de festa en-
tre os moradores, que re-
ceberam diversos serviços 
gratuitamente, oferecidos 
pelo Legislativo goiano em 
parceria com diversas insti-
tuições públicas e privadas, 
por meio de acordo de co-
operação técnica. O Alego 
Ativa é uma iniciativa da 
Mesa Diretora desta 19ª 
Legislatura, presidida pelo 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), e tem como objeti-
vo fortalecer a relação da 
Casa com os municípios.

O programa faz parte 
de um pacote de ações da 
Assembleia voltadas a am-
pliar a representatividade 
e o envolvimento dela com 
a sociedade. Conforme o 
presidente Lissauer Vieira, 
além de oferecer atendi-
mentos sociais, o evento 
é uma oportunidade para 
que ele, outros parlamen-
tares e diretores da Alego 
realizem uma audiência 
pública com a presença 
de prefeitos, vereadores e 
outras lideranças políticas 
da região. “Ouvimos cada 
um dos participantes e 
levamos à nossa Casa de 
Leis todas as reivindica-
ções apresentadas”, frisou. 
Depois disso, segundo ele, 
as solicitações são en-
caminhadas aos órgãos 
competentes e é feito um 
trabalho conjunto para 
que os benefícios sejam 
entregues.

O presidente celebrou 
os resultados obtidos no 
ano passado. “Fico muito 
feliz em ver o quanto o 
Alego Ativa foi bem-suce-
dido e trouxe benefícios 
importantes para toda a 
população. Através dele, 
pudemos conhecer de 
perto as necessidades da 
região, ouvir dos morado-
res as demandas locais e 
aproximar o Poder Legisla-
tivo goiano da sociedade. 
Com boas parcerias, cria-
tividade e dedicação dos 
nossos servidores e parla-
mentares, já conseguimos 
realizar cerca de 24 mil 
atendimentos e tenho cer-
teza que, juntos, faremos 
muito mais”.

O Alego Ativa levou à 
comunidade serviços jurí-
dicos, como triagem para 
emissão de identidade e 
carteira de trabalho, e as-
sistência jurídica da De-
fensoria Pública do Estado 
de Goiás (DPE-GO); servi-
ços de saúde, que incluí-
ram atendimento odonto-
lógico, oftalmológico, teste 
de glicemia, aferimento de 
pressão, homeopatia con-
tra a dengue, auriculotera-
pia e exames diagnósticos; 
e de beleza, como corte de 
cabelo masculino e femi-
nino; além de cursos de 
capacitação e aperfeiçoa-
mento profissional em di-
versas áreas.

Milhares de mudas 
de plantas do Cerrado, a 
exemplo do cajueiro, jame-
lão, ipê e pau-brasil, ofere-
cidas pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
de Goiás (Semad), também 
foram distribuídas para 
contribuir na revitalização 
da vegetação das cidades 
atendidas. Diversos artis-
tas locais se apresentaram 
no palco do evento duran-
te todo o dia. Não faltaram 
atividades culturais e de 
entretenimento para fazer 
a diversão de crianças e 
adultos; peças de teatro, 
pula-pula, carrinho de pi-
poca, de algodão doce, e 

oficinas de arte, foram al-
gumas delas.

Em todas as edições, o 
projeto atendeu a muitas 
famílias, como é o caso das 
irmãs gêmeas Divina Al-
meida e Brazilina Almeida, 
de 49 anos, ambas diaris-
tas, que receberam aten-
dimento oftalmológico da 
Fundação Banco de Olhos 
(Fubog), no município de 
Acreúna. Elas, que são dia-
béticas, fizeram exames 
clínicos com a finalidade 
de prevenir e/ou diagnos-
ticar precocemente a re-
tinopatia diabética. Antes 
mesmo de realizarem a 
consulta, as gêmeas já ce-
lebravam a oportunidade 
de serem atendidas. “Esta-
mos felizes porque é um 
evento político que reforça 
a cidadania. A política tem 
que ser assim: feita para o 
povo”, ressaltou Divina.

Para o diretor de As-
suntos Institucionais, Si-
meyzon Silveira, a entrega 
de benefícios imediatos 
como esses que atende-
ram as irmãs Almeida tor-
na a política mais efetiva 
na vida das comunidades 
locais. “Quando levamos 
ao interior do estado ati-
vidades como essas que 
contribuem diretamente 
na vida dos cidadãos, faze-
mos com que o Parlamento 
vá além das suas funções 
constitucionais, que são 
as de fiscalizar e legislar, e 
isso além de gratificante, é 
fundamental”, avaliou.

Serviços
O diretor da Escola do 

Legislativo da Casa, Teófi-
lo Luiz dos Santos, expli-

cou que uma comissão da 
Casa visita, dias antes, a 
região da cidade que re-
ceberá o evento para fa-
zer um levantamento com 
as secretarias municipais, 
no intuito de saber quais 
as principais demandas e 
tentar incluí-las nas ativi-
dades de assistência social 
que serão oferecidas.

A demanda por emis-
são de carteiras de iden-
tidade é uma das mais 
frequentes. Em São Si-
mão, por exemplo, a pes-
cadora Andreia Souza, de 
40 anos, e a filha dela, a 
estudante Raissa Souza, 
de 9 anos, fazem parte de 
um grupo de 112 pessoas 
que recebeu as carteiras 
de identidade emitidas 
pelo Instituto de Identifi-
cação da Polícia Civil.

A edição de Niquelân-
dia também ofereceu esse 
serviço e atendeu o lavra-
dor Marcelo Evangelista, 
de 20 anos, que contou ter 
conseguido fazer a sua pri-
meira cédula de identida-
de. Segundo ele, graças ao 
programa, poderá organi-
zar sua situação civil. “Sem 
a ação seria muito demo-
rado para conseguir fazer 
o documento”, observou.

Em Anápolis, foi a vez 
da enfermeira Júlia Ribei-
ro, de 42 anos, aproveitar 
o Alego Ativa para fazer a 
carteira de identidade da 
filha, de 5 anos. “Nem to-
dos têm dinheiro para pa-
gar a taxa, outros não têm 
tempo durante a semana. 
Aqui, além de ser gratui-
to, é no sábado. Isso ajuda 
muito a população mais 
carente”, opinou.

Já em Luziânia, a maior 
procura da comunidade 
foi por serviços na área da 
saúde. Moradora do Jardim 
Ingá há mais de 30 anos, 
Dona Benedita se surpre-
endeu com a estrutura 
montada para recebê-la. 
“Eu nunca tinha visto isso 
na minha vida. Nunca vi 
tanta gente sendo atendi-
da com tanta coisa. Já fui 
ao dentista, fiz meu exa-
me de vista e ainda trouxe 
meus netos para brinca-
rem. Só agradecer a Deus 
por esse momento. Está-
vamos precisando muito”, 
disse, com entusiasmo.

Capacitação
O levantamento feito na 

região do município que 
receberá o evento também 
serve para determinar os 
cursos de capacitação que 
serão ministrados. O tema 
“Como aumentar a pro-
dutividade dos tratores”, 
oferecido pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), foi um 
dos escolhidos para a edi-
ção de Acreúna, já que a 
cidade tem a maior parte 
da sua economia voltada 
para o agronegócio e, por-
tanto, potencial para gerar 
empregos nessa área.

Desempregados, os pri-
mos Elvis da Silva, de 26 
anos, e Samuel da Silva, 
de 29 anos, viram no curso 
em questão uma oportu-
nidade para se capacita-
rem e buscarem emprego. 
“Chegamos recentemente 
da Bahia à procura de tra-
balho. Quando vimos o 
anúncio do curso, ficamos 
contentes com a oportu-

nidade de nos qualificar 
para tentarmos conseguir 
um emprego no ramo 
do agronegócio, que é 
o forte aqui de Acreúna 
e região”, contou Elvis. 
“Achei o curso excelen-
te! Aprendemos muito”, 
acrescentou Samuel.

Na edição que ocorreu 
no fim de setembro, em 
Alvorada do Norte, Kelly 
Avelar, de 31 anos, e o ma-
rido dela, Robson Almeida, 
de 37 anos, disseram ter 
aproveitado ao máximo o 
Alego Ativa. Eles têm uma 
empresa de assessoria na 
área da saúde e, com o ob-
jetivo de oferecer um ser-
viço com mais qualidade 
aos clientes, ela fez o curso 
“Excelência no atendimen-
to ao público”, ministrado 
pela Escola do Legislativo 
da Assembleia. Enquanto 
ela se capacitava nesse 
tema, ele assistia ao curso 
“Prestação de contas”, apli-
cado pelo Tribunal de Con-
tas dos Municípios (TCM). 
Tudo em prol do cresci-
mento da empresa. Mas 
não parou por aí.

Isso porque o casal 
também realizou o curso 
“Senar no campo”, minis-
trado pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Rural (Senar). Segundo 
Kelly, o curso foi esclare-
cedor para que eles pos-
sam começar a empre-
ender em uma pequena 
fazenda recém-adquirida. 
Ela ressaltou, ainda, que 
os alunos receberam 
orientações de como e 
em quais lugares poderão 
continuar o aperfeiçoa-
mento técnico nessa área.

BaLanÇo DiVULGaDo PELa 
DirEToria DE aSSUnToS 
inSTiTUCionaiS, rESPonSÁVEL PELa 
EXECUÇÃo Do aLEGo aTiVa, rEGiSTra 
UM ToTaL DE 23.816 aTEnDiMEnToS 
rEaLiZaDoS EM SETE EDiÇÕES
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Prefeito vistoria locais e determina 
ação imediata contra estragos da chuva

o prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, vis-
toriou, na manhã 

desta quarta-feira (22/1), 
regiões da capital que so-
freram danos provocados 
pelo grande volume de 
chuva que caiu na terça-
-feira (21/1) e determinou 
ação rápida e concentrada 
para consertar os estragos. 
Acompanhado do secretá-
rio de Infraestrutura (Sein-
fra), Dolzonan Mattos, e de 
representantes da Defesa 
Civil, Iris esteve no Córre-
go Caveirinha, no Recreio 
Panorama, local em que 
uma ponte foi levada pela 
água após 91 mm de chu-
va, valor seis vezes acima 
do normal, de acordo com 
a Defesa Civil.

“Quando ocorre uma 
chuva da dimensão des-
ta de terça-feira (21/1) já 
ficamos atentos e aqui 
nessa passagem iremos 
agir da forma mais rápida 
para que venha permitir 
o trânsito no local”, des-
taca o prefeito, que logo 
após seguiu para o Jardim 
Nova Esperança, na Ave-
nida Central, região que 
sofreu alagamento.

“Estamos discutindo 

desde o início da manhã 
a dimensão dos danos e 
daremos rápida respos-
ta à população após vir 
pessoalmente conhecer 
a profundidade dos es-
tragos para facilitar as 
decisões das ações que 
serão tomadas”, explica 
o prefeito, após ver o re-
latório da Seinfra sobre 
os motivos que levou ao 
transbordamento do Cór-
rego Caveirinha. 

Ação imediata
O secretário de Infra-

estrutura afirma que en-
viou, ainda na terça-feira 
(21/1), equipes da pasta 
para fazer os reparos nos 
locais danificados pela 
chuva. “Apesar dos danos 
no Jardim Nova Esperan-
ça, os técnicos da Seinfra 
foram aos locais e toma-
ram as medidas emergen-
ciais ontem mesmo. Não 
tenho conhecimento de 
um volume de chuva tão 
acentuado nos últimos 
anos e tão acima do que 
era previsto pelo alerta 
que chegou inclusive do 
governo federal”, explica 
o titular de Infraestrutura.

No setor Nova Esperan-

ça, na Região Sudoeste, a 
previsão de chuva era de 
22 mm, mas no período 
das 14h30 às 17h40, hou-
ve uma precipitação de 91 
mm, acarretando o trans-
bordamento do Córrego 
Caveirinha. Já no Bairro 
Goiá, na Região Oeste, a 
previsão de chuvas era de 
18 mm, mas no período 
das 14h30 às 17h40, hou-
ve uma precipitação chu-
vosa de 46 mm.

Além das reparos emer-
genciais feitos pelas equi-
pes da Seinfra, a pasta 
providencia uma licitação 
emergencial para a cons-
trução de uma nova es-
trutura sobre o Córrego 
Caveirinha. A Prefeitura 
executou, no mês passado, 
um serviço emergencial 
para reparos no encabeça-
mento da ponte e colocou 

uma defensa para isolar a 
pista onde o serviço foi re-
alizado. A Avenida C estava 
interditada com manilhas 
de concreto, mas a popu-
lação retirou o bloqueio e 
passava pelo local.

A ponte da Avenida 
Padre Monte, no Bairro 
Goiá, já foi sinalizado e a 
secretaria fará um diag-
nóstico para tomar as de-
vidas providências. Uma 
equipe operacional está 
trabalhando na Avenida 
Gabriel Henrique, no Re-
sidencial Goiânia Viva. 
Com a chuva de ontem 
o Córrego transbordou 
e levou parte do muro 
de proteção da ponte. 
Hoje, uma equipe opera-
cional da secretaria está 
na Avenida Gabriel Hen-
rique, Residencial Goi-
ânia Viva, trabalhando 

nos estragos provocados 
pela forte chuva.

E em relação ao ala-
gamento da Avenida 
Central, que liga o Jardim 
Nova Esperança ao Setor 
Finsocial, a Seinfra fará 
também um diagnóstico 
para ver se há necessida-
de de ampliação da rede.

Alerta
A Defesa Civil de Goi-

ânia informa que, consi-
derando as pancadas de 
chuva nos últimos dias 
e o aumento da umida-
de no solo, e a previsão 
de chuva até a próxima 
sexta-feira (24/1), é re-
comendado à popula-
ção que evite enfrentar 
áreas alagadas ou com 
enxurradas. Além disso, 
recomenda-se não per-
manecer sob árvores ou 

próximo de estruturas 
metálicas, equipamentos 
energizados, e se manter 
atento a trincas e racha-
duras nos imóveis.

Nesta quarta (22/1) 
juntamente com a Defesa 
Civil, a Seinfra continua 
monitorando e vistoriando 
os locais que sofreram ala-
gamentos intensos para 
identificar os danos poten-
ciais e está tomando todas 
as medidas necessárias 
para garantir a segurança 
da população em geral.

“Foi uma chuva ex-
cepcional, criando um 
volume de água impos-
sível de se conter, mas 
queremos tranquilizar a 
população e dizer que es-
tamos trabalhando com 
força total nos reparos e 
na contenção de danos”, 
afirma Dolzonan Mattos.  

região do Córrego Caveirinha 
recebeu 91 mm de chuva, seis 
vezes acima do normal para o 
período; Seinfra monitora todas 
as regiões realiza reparos nos 
locais que sofreram estragos
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aparecida de goiânia

Moradores do Morada dos Pássaros e região 
são homenageados durante Prefeitura em Ação
A prefeitura de Apareci-
da homenageou na noi-
te desta terça-feira, 21, 
os moradores que aju-
daram no crescimento 
e desenvolvimento dos 
bairros que compõem a 
região Morada dos Pás-
saros. Os certificados de 
reconhecimento pelos 
serviços prestados fo-
ram entregues a mais de 
200 pessoas. A solenida-

de faz parte da progra-
mação da 22ª edição do 
Prefeitura em Ação, que 
acontece na região du-
rante esta semana.

A solenidade foi reali-
zada no CMEI José Vicen-
te de Araújo, no Ameri-
can Park, e contou com a 
presença do vice-prefeito 
Veter Martins – que na 
ocasião representou o 
prefeito Gustavo Menda-

nha -, do deputado federal 
João Campos e vereado-
res João Santana, Arnal-
do Leite, Willian Panda e 
Ataídes Neguinho. “Esse 
certificado não é um sim-
ples papel, mas esse ges-
to tem uma representati-
vidade muito importante 
na vida das pessoas. É 
uma singela homena-
gem em reconhecimento 
aos que se dedicaram em 

prol do seu bairro e que 
colaboraram com desen-
volvimento da cidade”, 
destacou Veter Martins.

A Olieth Antônia Ca-
melo, 44, foi reconhecida 
pelas obras sociais na 
igreja de sua comunida-
de. “Eu tenho muito pra-
zer em ajudar e servir a 
essa cidade que tanto 
amo”, disse a moradora. 
O senhor José Cândido 

Ferreira, mora na Cidade 
Vera Cruz I, há 29 anos. 
Para ele é muito grati-
ficante ter seu trabalho 
reconhecido. “Não es-
perava por isso, ajudei 
muito as pessoas assim 
que foram chegando no 
meu setor, mas não es-
perava nada em troca. 
Estou muito feliz”, come-
morou o aposentado.

O vereador Arnaldo 

Leite parabenizou os ho-
menageados. “Gostaria 
de parabenizar a cada 
um que contribuiu com 
o poder público para tor-
nar essa região da forma 
que é hoje. Os benefícios 
chegaram graças a união 
de esforços entre o po-
der legislativo, executivo 
e também da sociedade”, 
disse o líder da região, ” 
disse o líder da região.
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coca cola ENERGY
Coca-Cola Energy chega ao mercado 

a partir de 27 de janeiro aos 
consumidores dos estados de Goiás e 

Tocantins pela Coca-Cola Bandeirantes. 
a nova bebida energética é uma 

combinação de cafeína, extrato de 
guaraná e vitaminas do complexo B, 

ingredientes que são fontes de naturais 
de energia. até março, o produto 

estará disponível em todo o Brasil. 
Com o gás de Coca-Cola, marca de 

refrigerante mais amada do mundo, 
Coca-Cola Energy tem a proposta de 

levar entusiasmo e sabor às diferentes 
atividades do dia a dia. o produto, 

sem adição de açúcar, reafirma ainda 
o compromisso da Coca-Cola Brasil de 

oferecer mais opções 
com menos calorias.

aNVisa
Uma nova regra da anvisa entra em 

vigor e amplia o prazo de validade 
dos registros de medicamentos no 

Brasil, passando de cinco para 10 
anos. o objetivo é que as empresas 

comprovem que aquele produto 
específico continua disponível no 

mercado brasileiro. a resolução da 
Diretoria Colegiada (rDC) 317 foi 

aprovada em 2019 e, de acordo com 
a anvisa, as empresas tiveram 90 

dias para se adequarem a mudança. 
além do prazo estendido, a resolução 

também estabelece documentação 
necessária para a manutenção da 

regularização de medicamentos no 
país. os registros vigentes serão 

atualizados automaticamente para 
o novo prazo, contadas a partir da 

concessão do registro ou 
da última renovação.  

FEcHaMENTo 
DE BalaNÇo

nesta sexta-feira (24), o SESCon-
Goiás promove o curso Fechamento de 

Balanço, destinado a profissionais da 
área contábil, estudantes, empresários, 

auditores, controllers, analistas de 
sistemas administradores, advogados, 

consultores e demais profissionais 
envolvidos com a área fiscal e tributária 

das empresas. o objetivo é abordar 
análises das contas, demonstrações 

contábeis, obrigatoriedades e tópicos 
importantes, entre outros. 

Para mais informações, 
(62) 3931-5206/ 3931-5210/ 3931-5211.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Live Painting - o artista visual e empresário Sandro Torres, a convite da fotógrafa regina Esteves, participa, 
na próxima quinta-feira, dia 23 de janeiro, a partir das 19h30, de uma live painting na Casa da Fotografia.

Turnê - após apresentação de sucesso no rock in rio, a banda 
cearense ‘Selvagens à Procura de Lei’ está lançando seu quarto 
álbum em turnê pelo Brasil e nesta sexta-feira (24 de janeiro) 
realizará um super show no ideologia 62, em Goiânia.

2 3

4

Janeiro branco - a psicanalista Ellen Muniz faz palestra sobre 
a influência da tecnologia em crianças de 0 a 2 anos. O evento 
será na próxima sexta-feira, 24, às 19h, no Gran Life Medical 
Complex, em anápolis.
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Show - o saxofonista Kaio Victor e a cantora jay 
oliveira (foto) se apresentarão na praça de alimentação 
do Shopping Cerrado. nesta sexta-feira (24), a partir do 
meio-dia, e no sábado (25), a partir das 19 horas.
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Sisu registra 2,5 milhões de inscrições

M ais de 2,5 mi-
lhões de ins-
crições foram 

realizadas no Sistema 
de Seleção Unifica-
da (Sisu) até as 20h20 
desta quarta-feira. Se-
gundo o Ministério da 
Educação, o número de 
inscritos chegou a 1,31 
milhão de estudantes. 

“O sistema está ro-
dando normalmente. 
Não teve interrupção. 
Está tudo funcionando”, 
disse o ministro da Edu-
cação, Abraham Wein-
traub, em vídeo publica-
do em rede social.

A pasta ressalta que 
entre meia-noite e 1 h 
desta quinta-feira (23), 
o Sisu será interrompido 
para que seja realizada 
a classificação de todas 
as inscrições. O período 
para inscrições no Sisu 
fica aberto até as 23h59 
do dia 26. O Sisu é a prin-
cipal forma de acesso ao 
ensino superior público 
com a nota do Ensino 

Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), divulgada na 
semana passada.

Nesta tarde, a pas-
ta informou que cerca 
de 70% das inscrições 
do Sisu têm sido feitas 
por dispositivos mó-
veis, como celulares e 
tablets. No início das 
inscrições, o sistema 
chegou a registrar 7 mil 
inscrições por minuto 
e apresentou lentidão. 
Segundo o MEC, a di-
ficuldade em acessar 
a página eletrônica foi 
registrada após mudan-
ça do sistema, que nes-
sa edição está armaze-
nado em nuvem. 

Para participar da se-
leção, é necessário não 
ter zerado a redação na 
edição de 2019 do exa-
me. Neste semestre, são 
237.128 vagas em 128 
instituições de ensino su-
perior públicas de todo o 
país. A inscrição é gratuita 
e deve ser feita na página 
do programa na internet. 

Sistema será interrompido durante 
uma hora nesta madrugada
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Produção de petróleo bate recorde 
e ultrapassa 1 bilhão de barris
A produção total de petró-
leo no Brasil bateu recorde 
em 2019 e pela primeira 
vez ultrapassou a marca 
de 1 bilhão de barris no 
ano. A produção exata foi 
1,018 bilhão de barris, um 
aumento de 7,78% em re-
lação ao volume produzi-
do em 2018, quando foram 
produzidos 944,117 mi-
lhões de barris. 

No mês de dezembro 
de 2019 a produção de 
petróleo foi 3,106 mi-
lhões de barris por dia 
(MMbbl/d), superando em 
0,52% o recorde registra-
do no mês anterior e em 
15,44% a produção de 
dezembro de 2018.

A produção do pré-sal 
em 2019 foi 633,980 mi-
lhões de barris de petró-
leo e 25,906 bilhões de 
metros cúbicos de gás 
natural, o que corres-
ponde a acréscimos de, 

respectivamente, 21,56% 
e 23,27% em relação à 
produção de 2018, quan-
do foram produzidos 
521,543 milhões de bar-
ris de petróleo e 21,016 
bilhões de metros cúbi-
cos de gás natural.

Em dezembro, a produ-
ção do pré-sal correspon-
deu a 66,82% da produ-
ção nacional, totalizando 
2,655 milhões de barris de 
óleo equivalente por dia 
(MMboe/d), sendo 2,118 
MMbbl/d de petróleo e 85,4 
MMm3/d de gás natural. 

Em relação ao mês an-
terior, a produção total au-
mentou 2,58% e 40,62% 
em relação a dezembro de 
2018. O campo de Lula, na 
Bacia de Santos, foi nova-
mente o maior produtor de 
petróleo e gás natural, re-
gistrando 1,074 MMbbl/d 
de petróleo e 45 MMm3/d 
de gás natural.

Gás natural
A produção total de 

gás natural em 2019 foi 
de 44,724 bilhões de 
metros cúbicos, um au-

mento de 9,46% em re-
lação aos 40,857 bilhões 
de metros cúbicos regis-
trados em 2018.

A produção de gás na-

tural em dezembro tam-
bém superou o recorde 
do mês anterior, regis-
trando um aumento de 
0,87% e alcançando a 

média 137,8 milhões de 
metros cúbicos por dia 
(MMm3/d). Em relação a 
dezembro de 2018 a va-
riação foi 21,19%.
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos
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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 simu-
lação sem compromisso, Créditos com 
parcelas a partir de 309,38 r$. Crédito 
Para novo  25.732,39. Entrada + Par-
celas de 422,26. Crédito para Semi 
novo 20.138,40 r$. Entrada 529,00 + 
Parcelas de 327,60 r$. Ligue e agen-
de 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 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

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

biZ 125 es 0 Km Entrada + Parcelas de 
218,41 r$ & oNix 0 Km. Entrada + Parcelas 
de 592,83. Consultora de Vendas: Cida Bueno 
Whatsapp : (062) 98190-0363.

serviços

oFiciNa de teatro Negro 
realização:Cia TEaTraL ZUMBi DoS PaL-
MarES - Professor: Paulo Vitória /setor 
Sul. inscrições: (62) 9219-20 33 / (62) 8510 
7260 ou 3432-0001

tv, iNterNet e teleFoNe a Par-
Tir DE r$ 94,80. nÃo PErCa TEMPo 
VEnHa Para nET. FonES: (62) 3626-
0075/ 9186-6656 (Whatsapp) /8550- 
9330 (oi)/8186-3371

acompanhantes

gela  39 anos, ótima em sexo oral até 
o fim R$ 50,00 com local F: 9964-3091 / 
9461-2970 / 8593-4990

d e p i l a ç Ã o  m a s c u l i N a  +  m a s -
s a g e m  r e l a x a N t e  -  C o M  C E r a 
a n E S T É S i C a  C o M  C a U T E r i Z a 
Ç Ã o  Q U E  E V i Ta  Q U E  o S  P Ê L o S 
E n C r a V E  o U  a P a r a  C o M  M Á Q U i -
n a .  T r :  ( 6 2 )  4 1 0 1 - 9 5 2 5

massageNs e depilaçÃo a 
MÃoS MaSCULina  Massagem re-
laxante e sensual ,  anti-stress,  es-
gotamento f ís ico,  tântrica,  pros-
tática e outras.  Terapûtica com 
estimulação e esfol iação corporal . 
9117-4159 /  99901-8676
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Prefeitura oferece 350 vagas para esportes e 
atividades culturais para crianças e adolescentes

atividades como 
futebol, natação 
e xadrez, reforço 

escolar, aulas de músi-
cas, canto e dança, além 
de acompanhamento 
com assistentes sociais e 
psicólogos, que visam a 
interação social, são dis-
ponibilizadas no contra-
turno da escola e são ofe-
recidas pelas unidades do 
Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS) 
por meio do Serviço de 
Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos.

As matrículas são re-
alizadas de segunda a 
sexta-feira das 7h30 às 

11h e das 13h30 às 17h. 
Os interessados devem 
comparecer em uma das 
oito unidades do CRAS 
e apresentar documen-
tos pessoais do respon-
sável e da criança, além 
de comprovante de 
endereço e declaração 
escolar. As inscrições 
devem durar até o pre-
enchimento das vagas.

“O Serviço de Convi-
vência tem como pro-
posta o enfrentamento 
a vulnerabilidade social, 
com profissionais capaci-
tados para atender a to-
dos, ofertando serviço de 
excelência, atendendo da 

melhor forma as famílias 
de cada região, além de 
incluir socialmente, pro-
mover qualidade de vida 
e o acesso aos direitos”, 
sublinhou a secretária de 

Assistência Social, Maya-
ra Mendanha.

No Centro Olímpico 
as aulas de natação são 
realizadas uma vez por 
semana. Já no Centro de 

Convivência os peque-
nos podem se divertir 
com atividades recreati-
vas, aulas de música, ci-
nema e arte. Atualmente, 
o município conta com 

11 Centros de Convivên-
cia que atendem 1.200 
crianças de 6 a 15 anos. 
Informações podem ser 
solicitadas pelo telefone 
3545-1204.

a Prefeitura de aparecida oferece 
350 vagas para atividades culturais 
e esportivas destinadas a crianças 
e adolescentes 6 a 15 anos que 
moram no município
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