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O Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais a dispositivos de três leis aprovadas pelo parlamento
 política |  2

brasília

congresso derruba vetos presidenciais

Certame terá três etapas e as inscrições serão iniciadas em 14 
de agosto. Salários variam de R$ 1.971,69 a R$ 3.943,37 e serão 

acrescidos com R$ 1.000 de auxílios alimentação e aprimoramento
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5.050 vagas 

publicado edital de concurso 
público para professores
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Congresso derruba vetos 
presidenciais de três leis

O Congresso Nacional 
derrubou ontem (14) 
os vetos presiden-

ciais a dispositivos de três 
leis aprovadas pelo parla-
mento. Com a derrubada 
dos vetos, os trechos apre-
ciados na sessão conjunta 
de hoje serão promulgados.

Um dos vetos derru-
bados diz respeito a in-
centivos à indústria da 
reciclagem. Foram vetados 
trechos de uma lei que 
criou o Fundo de Apoio 
para Ações Voltadas à Re-
ciclagem (Favorecicle) e os 
Fundos de Investimentos 
para Projetos de Recicla-
gem (ProRecicle).

A derrubada parcial dos 
vetos restaurou os artigos 
que tratavam da dedução 
no imposto de renda do 
apoio a projetos de recicla-
gem aprovados pelo Minis-
tério do Meio Ambiente. O 
mecanismo dessa dedução 
é semelhante ao que ocor-
re com projetos culturais 
no âmbito da Lei Rouanet. 
Os parlamentares, no en-
tanto, decidiram manter a 
parte do veto que rejeitou 
a isenção de Imposto so-
bre Operações Financeiras 
(IOF) sobre as operações 
dos novos fundos.

Também foram derru-

bados vetos aplicados a 
dois dispositivos do marco 
regulatório da minigera-
ção de energia elétrica. Foi 
derrubado o veto à inclu-
são dos projetos de mini 
e microgeração de ener-
gia distribuída no Regime 
Especial de Incentivos ao 
Desenvolvimento da In-
fraestrutura (Reidi). Dessa 
forma, esses projetos po-

derão receber recursos do 
Reidi. Também foi derruba-
do o veto à permissão de 
classificar como mini ou 
microgeradores as unida-
des flutuantes de geração 
fotovoltaica instaladas so-
bre lâminas d’água.

Um terceiro veto apre-
ciado foi ao Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 18/22, 
sobre a compensação da 

União aos estados pela fixa-
ção de teto na alíquota do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em itens considera-
dos essenciais. Seis de 15 
dispositivos vetados no PLP 
foram derrubados.

Entre os itens do veto 
presidencial que agora se-
rão retomados na lei está 
a compensação financei-

ra por meio do desconto 
de parcelas de dívidas 
refinanciadas pela União. 
Também passará a valer o 
trecho que previa a com-
pensação aos estados por 
meio da apropriação da 
parcela da União relativa 
à Compensação Financeira 
pela Exploração de Recur-
sos Minerais (CFEM).

Outro dispositivo que 

teve o veto derrubado, e 
que por isso passará a va-
ler, zera a cobrança da Con-
tribuição para o Programa 
de Integração Social e o 
Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/Pasep) e da 
Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade So-
cial (Cofins) sobre produtos 
como gasolina e etanol.

Trechos serão 
promulgados
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eLeIções 2022

Cidades se preparam para receber voto em trânsito
A partir de hoje (15), mu-
nicípios com eleitorado 
superior a 100 mil pessoas 
devem habilitar locais de 
votação convencionais ou 
específicos para  o recebi-
mento do voto em trânsito, 
permitido somente nessas 
localidades. A data está pre-
vista no calendário eleitoral. 

A medida deve ser cum-
prida para permitir que 
o eleitor possa solicitar 
o voto em trânsito, cujo 
prazo começa na próxima 
segunda-feira (18) e vai 
até o dia 18 de agosto. Na 
ocasião, o cidadão poderá 

indicar o local, fora de seu 
domicílio eleitoral, onde 
pretende votar. 

O voto em trânsito é 
permitido somente para 
eleitores que estão com o 
título regularizado. Quem 
estiver fora de seu esta-
do poderá votar somente 
para presidente da Repú-
blica. O eleitor que es-
tiver fora de sua cidade, 
mas em um município lo-
calizado no mesmo esta-
do, poderá votar para to-
dos os cargos em disputa. 

Essa modalidade não 
vale para urnas eletrôni-

cas instaladas no exterior, 
porém, o eleitor brasileiro 
que mora fora do país, mas 
estará no Brasil no período 
de eleições poderá solici-
tar o voto em trânsito. 

O primeiro turno será 
realizado no dia 2 de ou-
tubro, quando os eleitores 
vão às urnas para eleger o 
presidente da República, 
governadores, senadores, 
deputados federais, esta-
duais e distritais. Um even-
tual segundo turno para a 
disputa presidencial e aos 
governos estaduais será 
em 30 de outubro.
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O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro

A partir de hoje, municípios devem habilitar locais de votação

Também foram derrubados vetos aplicados a dois dispositivos do marco regulatório da minigeração de energia elétrica
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Governo de Goiás publica edital de concurso 
público com 5.050 vagas para professores

o Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria de Estado da 

Administração (Sead), di-
vulgou, nesta sexta-feira 
(15/7), o edital do con-
curso público para provi-
mento de 5.050 vagas no 
cargo de professor nível 
III, do quadro permanente 
do magistério da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(Seduc). As inscrições po-
derão ser feitas no período 
de 14 de agosto a 12 de 
setembro. A taxa de inscri-
ção será de R$ 100.

A seleção será realizada 
em três etapas: provas ob-
jetivas e discursivas, com 
caráter classificatório e 
eliminatório; e a prova de 
títulos, que possui apenas 
função classificatória. A 

primeira fase do concur-
so ocorrerá em 25 de se-
tembro. Os aprovados vão 
atuar na rede estadual de 
ensino, em todas as regi-
ões de Goiás. A convocação 
dos aprovados começará 
no início de 2023. 

A remuneração inicial 
é classificada conforme a 
carga horária estabelecida 
pela Seduc, podendo ser 
20, 30 ou 40 horas sema-
nais e varia de 1.971,69 
a R$ 3.943,37. Os valo-
res serão acrescidos pelo 
auxílio-alimentação, de 
R$ 500; e auxílio apri-
moramento, também de 
R$ 500, nos termos das 
legislações vigentes. 

É a primeira vez que 
são ofertadas vagas para 
profissionais Indígenas, 

Quilombolas, intérpretes 
de Libras e instrutores de 
Libras e Braille. Este será o 
maior concurso realizado 
na Educação nos últimos 
12 anos em Goiás. O con-
curso anterior, realizado 
em 2018, os aprovados 
não foram convocados à 
época. No início de 2019, a 
atual gestão fez o chama-
mento dos 500 professo-
res aprovados. 

Para mais informações, 
os interessados devem 
acessar o Edital 007/2022 

na íntegra, assim como os 
demais comunicados, dis-
poníveis nos portais da 
Escola de Governo (www.
escoladegoverno.go.gov.
br) e do Instituto Ameri-
cano de Desenvolvimen-
to – Iades (http://www.
iades.com.br), instituição 
responsável pela organi-
zação do certame.

A rede estadual
Os 5.050 professores 

aprovados no concurso 
público integrarão a rede 

pública estadual que, atu-
almente, conta com 1.049 
unidades escolares e aten-
de mais de 500 mil estu-
dantes do Ensino Funda-
mental, sobretudo do 6º ao 
9º ano, do Ensino Médio, 
da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), além do En-
sino Especial. 

São 40 Coordenações 
Regionais de Educação 
que contemplam os 246 
municípios goianos e 
seus distritos e povoa-
dos. Os novos professo-

res efetivos das escolas 
estaduais encontrarão 
novas escolas, escolas 
reformadas, reequipadas 
e preparadas para os de-
safios do século 21. 

A rede estadual de 
Goiás, 1º lugar no Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), 
recebeu, desde 2019, R$ 
4 bilhões em recursos, 
significativos para os 
avanços na gestão das 
escolas e, principalmen-
te, na consolidação de 
políticas públicas estru-
turantes para a melhoria 
da Educação com vistas 
à formação do estudante 
para a vida. 

Valorização
A partir de 2019, todos 

os professores, efetivos e 
em contrato temporário, 
alcançaram benefícios 
financeiros equivalen-
tes. Todos, igualmente, 
receberam duas ajudas 
de custo e de incentivo 
à aquisição de equipa-
mentos e de serviços de 
tecnologia. A primeira foi 
no final de 2020 e a outra 
em dezembro de 2021. 

Certame terá três etapas e as 
inscrições serão iniciadas em 14 
de agosto. Salários variam de 
R$ 1.971,69 a R$ 3.943,37 e serão 
acrescidos com R$ 1.000 de auxílios 
alimentação e aprimoramento
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Aprovados em concurso público integrarão rede estadual de ensino, que conta 
com 1.049 unidades escolares e atende mais de 500 mil estudantes em Goiás

saúde

Portal Expresso divulga estoque de bolsas 
de sangue do Hemocentro diariamente

O portal Expresso, lan-
çado há pouco mais de 
um ano pelo Governo de 
Goiás, disponibiliza, em 

sua página inicial, infor-
mações sobre o estoque 
de bolsas de sangue na 
maioria das unidades da 
Rede Estadual de He-
mocentros - Rede HEMO 
(Hemocentro Coordena-
dor Estadual Prof. Nion 
Albernaz e os quatro 
Hemocentros Regionais), 
com indicadores da si-
tuação, por grupo san-
guíneo. Os dados podem 
ser acessados por meio 
do endereço eletrônico 

www.expresso.go.gov.br.
Essa divulgação é im-

portante para orientar 
doadores e a comunidade 
em geral sobre a necessi-
dade de novas doações, 
na tentativa de manter o 
estoque de sangue está-
vel em todo o Estado. O 
indicador é disponibiliza-
do, no site do Expresso, 
com informações repas-
sadas diariamente pela 
própria Rede Hemo.

A classificação leva em 

consideração a quantida-
de de bolsas de sangue 
disponíveis de cada tipo 
e a demanda daquele 
grupo sanguíneo. Para 
sangue AB negativo, por 
exemplo, acima de 20 
bolsas em estoque é con-
siderado estável; entre 
10 e 19 está em alerta 
e abaixo de 10 é consi-
derado crítico. Já para 
o grupo A positivo, as 
quantidades vão para 60 
- estável; entre 30 e 59 - 

em alerta e abaixo de 30 
- crítico. Os indicadores 
mostram a quantidade 
exata de bolsas disponí-
veis em cada grupo.

Ainda na plataforma, 
no campo dos indicado-
res, há um link para quem 
deseja se tornar doador, 
que direciona para o 
agendamento no site do 
Hemocentro. Os critérios 
para se tornar um doador 
de sangue são simples e 
envolvem estar em boas 

condições de saúde, ter 
entre 16 e 69 anos (me-
nores de idade precisam 
de autorização para doar), 
pesar no mínimo 50 kg e 
respeitar um intervalo 
mínimo de 60 dias para 
homens, e 90 dias para 
mulheres, desde a última 
doação. Outros detalhes, 
como doenças pré-exis-
tentes e outras condições, 
podem ser conferidos no 
site do Hemocentro (he-
mocentro.org.br). 

Indicadores por 
tipo sanguíneo 
orientam doadores 
e comunidade sobre 
necessidade de 
novas doações
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aparecida de goiânia

Em parceria com empresas, Prefeitura 
faz seleção com 150 vagas de emprego

a ação é realizada 
pela secretaria em 
parceria com cinco 

empresas nos ramos de 
logística, supermercadis-
ta, farmacêutica e consul-
toria. Além disso, os can-
didatos podem ter acesso 
as mais de 700 vagas que 
já estão sendo ofertadas 
no Sistema Municipal de 
Emprego (SIME).

“Aparecida hoje é líder 
de emprego, ficando atrás 
somente da capital, tudo 
isso é resultado dessa 
parceria que temos com 
o setor produtivo e que 
tem dado muito certo. Com 
essa ação, tornamos essas 

oportunidades acessíveis a 
população e contribuímos 
com a geração de empre-
go no município”, destacou 
o secretário de Trabalho, 
Jeferson Ferreira.

As vagas disponibi-
lizadas pelas empresas 
parceiras, são para repo-
sitor de mercadorias (20 
vagas), ajudante de carga 
e descarga (10), cozinhei-
ro (1), auxiliar de controle 
de qualidade (1), operador 
de caixa (25), atendente 
de loja (2), jovem aprendiz 
(6), auxiliar de prevenção 
de perdas (5), repositor 
de hortifrúti (1), motoris-
tas categoria ‘D’ e ‘E’ (4 e 
3 vagas respectivamente), 
auxiliar de deposito (30), 

consultor de vendas (30) e 
auxiliar de armazenamen-
to para sexo masculino de 
18 a 35 anos (10 vagas).

Wilson Vale, 18, parti-
cipa da ação pela segun-
da vez buscando a opor-
tunidade como auxiliar 
de mercadoria. “Estou há 
dois meses procurando 
um emprego. Fui no úl-
timo feirão de empregos, 
consegui uma oportuni-
dade, só que infelizmen-
te fui dispensado. Agora, 
busco ter experiência 
em várias áreas e novas 
oportunidades”, comenta.

Silvana Nascimento, 40, 
ficou sabendo da seleção 
através da sobrinha e não 
perdeu a chance de ir em 

busca de um novo empre-
go como repositor. “Se for 
da vontade Deus, quero 
sair daqui empregada. Já 
trabalhei nessa área, mas 
não era com carteira assi-
nada, a experiência que eu 
tenho é só em auxiliar de 
serviços gerais”, disse.

A parceira com o se-
tor produtivo tem gerado 
bons resultados na gera-
ção de empregos no muni-
cípio. A encarregada de RH 
de uma das empresas do 
ramo de supermercadista, 
Letícia Machado, conta que 
a parceria com a Prefeitura 
facilita a entrega da vaga 
aos candidatos.

“Essa parceria com a 
Prefeitura por meio da 

Secretaria do Trabalho, 
tem sido um canal muito 
interessante pra gente, 
pela abertura com a po-
pulação, em trazer a po-
pulação que busca uma 
oportunidade no merca-
do de trabalho para pre-
encher as vagas”, conta.

Na seleção, a empre-
sas oferta 71 vagas, entre 
repositor de mercadorias, 
ajudante de carga e des-
carga, cozinheiro, auxiliar 
de controle de qualida-
de, operador de caixa, 
atendente de loja, jovem 
aprendiz, auxiliar de pre-
venção de perdas e repo-
sitor de hortifrúti. “As vagas 
não exigem experiência, 
mas procuramos candida-

tos com disponibilidade 
de horário e pessoas que 
queiram vestir a camisa da 
empresa”, completa.

Para preencher qual-
quer cargo, exceto moto-
ristas categorias ‘D’ e ‘E’, é 
necessária apenas que seja 
maior de idade. O trabalha-
dor comparece ao local da 
seleção com RG, Carteira 
de Trabalho, comprovante 
de endereço e currículo 
atualizado. Quem não con-
seguir alguma oportunida-
de na seleção desta quinta, 
14, pode ainda fazer o ca-
dastro em uma unidade do 
SAC e acompanhar outras 
oportunidades que são 
disponibilizadas e atuali-
zadas diariamente.

A Secretaria 
do Trabalho 
de Aparecida 
realizou nesta 
quinta-feira, 
14, o processo 
seletivo, onde 
ofertou 
cerca de 150 
vagas de 
emprego, 
no Shopping 
Independência 
no jardim 
Monte Cristo
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Em busca de uma oportunidade de emprego, Silvana Nascimento participa do processo seletivo no Shopping Independência

economia

Banana, batata e ovos lideram variação de 
preços na cesta básica em Anápolis, diz Procon
Pela terceira vez consecu-
tiva neste ano, a banana 
liderou a variação de pre-
ços entre os itens da cesta 
básica pesquisados pelo 
Procon Anápolis. Nes-
te mês, a diferença mais 
que dobrou, chegando a 
270%, com preço entre 
R$ 1,89 e R$ 6,99, contra 
105% no mês passado e 
110% em maio, uma osci-
lação considerável.

A dúzia de ovos bran-
cos ocupou o segundo 

lugar, com variação de 
115% e valor entre R$ 
5,99 e R$ 12,98. Já em 
terceira posição, o item 
que sofreu maior varia-
ção foi a batata (97%), 
com preço entre R$ 
2,79 e R$ 5,49.

Além dos itens pre-
sentes na cesta, também 
foram pesquisados pro-
dutos de higiene pessoal 
e de limpeza. O sabão em 
pó (800g) teve variação de 
87%, com valores entre R$ 

5,89 e R$ 10,99, seguido 
pela água sanitária (litro), 
com diferença de 41% e 
preço oscilando entre R$ 
2,19 e R$ 3,09.

No total, o Procon Aná-
polis pesquisou 23 itens 
em seis estabelecimentos 
comerciais da cidade nos 
dias 4 e 5 de julho. Para 
consultar a pesquisa com-
pleta e o relatório técni-
co, basta acessar https://
www.anapolis.go.gov.br/
pesquisas-procon/.
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Além dos itens presentes na cesta, também foram pesquisados produtos de higiene pessoal e de limpeza
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ExpositorEs dE 
BrEchó Gyn

Goiânia recebe a 2ª edição do expositores de 
Brechó Gyn, que acontece na Associação de 

Moradores do Conjunto Riviera, sábado, 16 de 
julho, das 9h às 16 horas. o evento reúne 11 

expositores que buscam a moda sustentável 
e consciente, com a missão de diminuir 

o impacto da moda fast fashion. entrada 
gratuita.

laGuna GastroBar
O Laguna Gastrobar Goiânia traz neste fim de 

semana o grupo Bom Gosto. o show acontece 
na sexta-feira (15) e conta com o melhor do 

pagode para o goianiense. No mesmo dia, o 
grupo Xeque Mate também subirá ao palco 

do Laguna e para finalizar a noite, a curtição 
fica por conta do DJ Residente. No sábado 
(16), quem comanda a festa é o dj carioca 

Yuri Martins, que já conta com milhões 
de visualizações no YouTube, além de ser 

responsável pela produção das músicas “Vai 
Malandra”, de Anitta, “Tic Tac”, de lucas lucco 

e Mc lan, entre outros sucessos. As vendas 
de ingressos estão disponíveis pelo site 

baladaapp.com.br

Mônica toy
A animação Mônica Toy é sucesso nas telas 

e agora chega ao Flamboyant Shopping 
para uma experiência ainda mais completa 

que promete conquistar ainda mais os 
fãs da Turma da Mônica. Até o dia 28 de 

agosto, as aventuras bem-humoradas da 
versão toy art da turminha mais amada do 
Brasil estarão disponíveis no Atrium - Piso 
2 do Flamboyant Shopping, em um espaço 

divertido e totalmente interativo. Com horário 
de funcionamento de segunda a sábado, 
das 10h às 22h e aos domingos e das 14h 

às 22h, são oferecidas mais de 10 atrações. 
Os destaques ficam por conta dos formatos 

infláveis e jogos que estimulam brincadeiras 
lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, 

Cascão, Cebolinha, Milena e toda Turma. entre 
os brinquedos que prometem ser disputados 
pela garotada estão escorrega-pula, quebra-

cabeça, gangorra, jogo da memória, game, 
entre outras atividades tematizadas. o 

valor do ingresso é de R$40,00 por criança 
e o tempo de permanência é de 40 minutos, 

contados a partir da validação do ingresso. há 
também a opção de 20 minutos pelo valor de 
R$ 25,00. os ingressos serão vendidos online, 

pela plataforma Sympla ou diretamente na 
bilheteria do evento. Menores de 6 anos 

precisam estar acompanhados por um adulto 
responsável. Neste caso, não é cobrada a 

entrada do acompanhante.

Menu executivo - Pensando 
em um novo conceito para 
o menu do Kanpai Blue, o 
chef lucas Santos, fundador 
do restaurante lote 17, foi 
convidado para criar pratos 
exclusivos e com toque da 
culinária contemporânea. em 
meio as novidades, os clientes 
encontrarão, pratos com massas, 
proteínas e risotos, trazendo uma 
proposta atual para o almoço 
executivo do Kanpai Blue, que 
é conhecido tradicionalmente 
por ser o primeiro restaurante 
japonês do estado de Goiás. 
Na foto Roberto Aranha, lucas 
Santos e luíz otávio.

Azzure - Para começar o 
final de semana, a banda 
25Zeroum se apresenta na 
sexta-feira (15) na melhor 
balada de Goiânia.  Na 
mesma noite, a dupla Neto 
e jr (Foto)  também subirá 
ao palco juntamente com os 
djs André Melo e low. No 
sábado (16), a dupla Netto e 
henrique são os responsáveis 
por animar a galera. durante 
a noite, os djs Skype, 
Noobreak e Andre Melo farão 
a alegria da galera com funks, 
eletrohouse e muito mais.

Palestras - Após paralisação de eventos devido 
a pandemia da Covid-19, a AAPeGo volta a com 
a realização de atividades que buscam o bem-
estar corporal e o aprimoramento da mente. 
o Presidente da AAPeGo (Associação dos 
Aposentados e Pensionistas do estado de Goiás), 
joaquim Moura leal, irá promover, durante todo 
o mês de julho, palestras especiais e oficinas de 
jogos com o intuito de proporcionar práticas 
saudáveis nas atividades do dia a dia.

Remix - dj Márcia Cardoso e o dj brasileiro que reside 
atualmente na Bélgica Rafael Azevedo, promete grandes 
novidades e a primeira é uma sequência de lançamentos, e 
na quinta-feira (21) estará disponível 2 remixes no canal do 
YouTube djMarciaCardoso e também terá um podcast ainda 
nesse mês de junho.
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saúde

Médicos alertam que doenças 
masculinas preocupam

a demanda entre ho-
mens e mulheres 
por atendimento 

médico no Sistema Único 
de Saúde (SUS) permane-
ce desequilibrada, embo-
ra a distância entre os gê-
neros venha se reduzindo 
ao longo dos anos.

Levantamento inédito 
da Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU), com dados 
do Sistema de Informação 
Ambulatorial do Ministé-
rio da Saúde, indica que, 
enquanto mais de 312 
milhões de homens já fo-
ram atendidos em 2022, as 
mulheres ultrapassam 370 
milhões. No ano passado fo-
ram mais de 725 milhões de 
homens contra mais de 860 
milhões de mulheres.

Para o coordenador 
do Departamento de 
Andrologia, Reprodução 
e Sexualidade da SBU, 
Eduardo Miranda, por 
uma questão cultural, 
o homem vai menos ao 
médico que as mulheres.

“Ainda há um certo tabu, 
muitas vezes [eles] não têm 
a cultura do autocuidado e 
ir ao médico é visto como si-
nal de fraqueza. Há também 
a questão cultural. A menina 
é levada pela mãe ao gine-
cologista desde a primeira 

menstruação, enquanto o 
homem não vai ao médico 
depois que ele não precisa 
mais de acompanhamento 
regular com pediatra. Esse 
é um processo que precisa-
mos trabalhar ao longo de 
gerações e espero que pos-
samos ver um aumento da 
ida dos homens [aos con-
sultórios] para fazer acom-
panhamento de rotina com 
o urologista”, afirmou.

A diferença na demanda 
entre homens e mulheres 
fica bem evidente nos aten-
dimentos específicos. Neste 
ano, houve mais de 1,2 mi-
lhão de atendimentos fe-
mininos por ginecologistas, 
mas a procura dos homens 

por urologistas ficou em 
200 mil atendimentos.

“As mulheres estão mais 
habituadas a realizar exa-
mes preventivos anuais e 
se preocupam mais com 
a saúde. Elas geralmente 
marcam as consultas para 
seus maridos. Mas os ho-
mens têm procurado mais 
o urologista por uma maior 
conscientização por meio 
de campanhas, por exem-
plo”, destacou o supervisor 
da disciplina de câncer de 
bexiga da SBU, Felipe Lott.

Para o presidente da 
SBU, Alfredo Canalini, as 
principais causas que afas-
tam o homem das consul-
tas médicas são o medo e 

a desinformação. “Mas as 
campanhas que a SBU pro-
move ano após ano indicam 
uma mudança de compor-
tamento, e já sentimos uma 
diferença significativa com 
a procura espontânea, prin-
cipalmente para a avaliação 
da próstata”, argumentou.

A diretora de Comuni-
cação da SBU, Karin Anzol-
ch, ponderou, no entanto, 
que, apesar de os homens 
se mostrarem mais cons-
cientes com relação aos 
cuidados com a saúde, es-
tudos desse tipo mostram 
que ainda há um longo 
caminho a trilhar. A mé-
dica acrescentou que, por 
atuar em problemas extre-

mamente impactantes na 
qualidade de vida e sobre-
vida dos homens, a Urolo-
gia apoia a causa.

Alerta
Com base nos dados e 

aproveitando o Dia do Ho-
mem, comemorado hoje 
(15), a SBU alerta para a im-
portância do cuidado com a 
saúde masculina, especial-
mente para a prevenção do 
câncer de bexiga, que, de 
acordo com a entidade, é o 
segundo tumor urológico 
mais incidente nessa popu-
lação. Em primeiro lugar é o 
câncer de próstata.

“Neste mês, a SBU tam-
bém alerta sobre o câncer 

de bexiga, que acomete três 
vezes mais os homens do 
que as mulheres, e é o se-
gundo tumor mais frequen-
te na urologia, somente 
atrás do câncer de próstata, 
sabendo que muitos ainda 
desconhecem os fatores de 
risco e os sinais de alerta 
para essa doença, que pode 
ser muito grave e devasta-
dora”, relatou Karin.

A SBU informou, tam-
bém, que, estimativas do 
Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), apontam que, 
em 2022, serão identifi-
cados 7.590 novos casos 
entre os homens e 3.050 
entre as mulheres. Os nú-
meros do Inca indicam, 
ainda, que, em 2020, hou-
ve 4.595 óbitos causados 
por tumor na bexiga. Entre 
eles, 3.097 em homens e 
1.498 em mulheres.

Segundo o coordenador 
do Departamento de Uro-
-Oncologia da SBU, Ubira-
jara Ferreira, em 80% dos 
casos o sintoma inicial é 
sangue na urina, que, ao ser 
notado, deve ser realizado 
na sequência um exame 
de imagem, de preferência 
tomografia de abdômen. 
“O prognóstico depende 
da extensão de invasão da 
parede vesical. Se acome-
ter somente a superfície 
interna da bexiga, chega a 
90% de sobrevida em cin-
co anos. Caso invada toda 
a parede, pode cair a 40% 
em cinco anos”, explicou.

homem vai menos 
ao médico que as 
mulheres, diz SBu
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Além da campanha do Dia do Homem, a SBU desenvolve a Novembro Azul e, também, a #VemProUro, que, em setembro, já estará em sua quinta edição

Covid-19

Ministério explica esquema de aplicação da vacina Janssen

O Ministério da Saúde di-
vulgou nesta quinta-feira 
(14) recomendação para 
quem iniciou o esquema 
vacinal contra a covid-19 
com o imunizante da Jans-
sen. Segundo a pasta, imu-
nizante deve ser aplicado 
quatro vezes: dose única 
inicial, seguida da primei-
ra, da segunda e da tercei-
ra dose de reforço.

A primeira dose de re-
forço da Janssen deve 
ser aplicada entre 2 e 6 

meses após a dose única, 
com o mesmo imunizan-
te. Já a segunda aplicação 
de reforço deve ser feita 4 
meses depois da primei-
ra dose de reforço. Nesse 
caso, podem ser usadas as 
vacinas da Pfizer, Astraze-
neca ou a própria Janssen.

De acordo com mi-
nistério, pessoas com 
idade superior a 40 anos 
podem tomar o terceiro 
reforço, que deverá ser 
aplicado após o interva-
lo de quatro meses do 
segundo. Nesses casos, 
a recomendação é que 
também sejam usadas 
as vacinas Astrazeneca, 
Pfizer ou Janssen.

“É importante ressaltar 
que esse esquema é re-
comendado apenas para 
quem iniciou a vacinação 
contra a covid-19 com a 
Janssen, ou seja, tomou a 
dose única do imunizan-
te. As pessoas que come-
çaram o esquema vacinal 
(primeira e segunda dose) 
com outros imunizantes 
e se vacinaram com a 
Janssen como dose de 
reforço não se encaixam 
nessas recomendações”, 
informa a pasta.

Segundo informações 
do LocalizaSUS, estados 
e Distrito Federal já re-
ceberam mais de 581 mi-
lhões de imunizantes.
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Segundo a pasta, imunizante deve ser aplicado quatro vezes: dose única inicial, seguida das subsequentes

devem ser aplicadas 
quatro doses do 
imunizante
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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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aparecida de goiânia

Jogador da Aparecidense é convocado 
para Copa do Mundo de Amputados

a parecida de Goi-
ânia terá repre-
sentante na Copa 

do Mundo de Futebol 
de Amputados. O vo-
lante da Aparecidense-
-Adfego, Valdo Firmino, 
26 anos, foi convocado 
pelo técnico Rodrigo 
Oliveira e vai disputar 
o Mundial na Turquia.

Há cinco anos na mo-
dalidade, ele já foi con-
vocado para Seleção Bra-
sileira outras vezes para 
treinamentos. Valdo teve 
ainda duas oportunida-
des para participar de 
competições oficias, mas 
lesões tiram o jogador do 
Sul-Americano e da Copa 
das Confederações.

O volante da Apareci-
dense irá se apresentar 

à Seleção no final de 
agosto para fase prepa-
ratória e, segundo ele, a 
ansiedade é grande para 
finalmente participar de 
uma competição oficial. 
“É a realização de so-
nho. Estou batalhando 

no futebol de amputa-
dos há cinco anos e já 
participei de algumas 
fases de treinamento 
com a Seleção, agora, é 
a grande oportunidade 
de disputar a Copa do 
Mundo. É minha gran-

de oportunidade”, cra-
va o atleta.

Mesmo acostumado 
com embates acirrados 
dentro de campo, o joga-
dor não esconde o frio-
zinho na barriga quando 
lembra que vai encarar 

várias horas de voo até 
Istambul. “Nunca voei vai 
ser a primeira vez, será 
um grande desafio. Nun-
ca sai para fora do Bra-
sil, mas estou preparado 
para tudo isso”, revela o 
ilustre morador do Bairro 

Independência Mansões, 
em Aparecida de Goiânia.

Com 24 seleções de 
cinco continentes, a 
Copa do Mundo de Fute-
bol de Amputados será 
disputada entre 30 de 
setembro e 9 de outubro 
na Turquia. Valdo desta-
ca que o Brasil é um dos 
times favoritos. “O Brasil 
é um dos favoritos ao tí-
tulo, é uma grande equi-
pe. A seleção que vai se-
dia também é forte”, diz.

Orgulho
“A convocação do Val-

do nos enche de alegria e 
orgulho, provando que o 
esporte em Aparecida de 
Goiânia é valorizado pela 
gestão. Trabalhamos com 
dezenas de modalidades 
desde a iniciação esporti-
va até o alto rendimento 
e, é claro, incentivamos e 
valorizamos igualmente 
o esporte para deficiente 
como o futebol de ampu-
tados, basquete em ca-
deira de rodas e outras 
modalidades”, destaca 
o secretário de Esporte, 
Lazer e Juventude, Ger-
feson Aragão.  

A convocação de Val-
do Firmino foi anunciada 
na última terça-feira,12, 
pela Associação Brasilei-
ra de Desporto Para Defi-
cientes Físicos (ABDF).  

Após ser cortado 
do Sul-Americano 
e Copa das 
Confederações, 
volante de 26 
anos considera 
oportunidade 
como “realização 
de um sonho
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Valdo Firmino se apresenta ao técnico Rodrigo Oliveira no final de agosto para fase de treinamentos antes da Copa do Mundo
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