
En
io

 M
ed

ei
ro

s

esporte  | 8

cidades  | 4

governo | 6

ouro

saúde

imposto

Seleção feminina é 
campeã por equipes no 

Pan de ginástica artística

Prefeitura amplia o 
combate às hepatites 

no Julho Amarelo

Parcelamento do 
IPVA cresce 94% após 
ampliação do número 

de parcelas

Parque 
OlímPicO

aParecida 
de gOiânia

dOBrO de 
adePTOs 

aO PraZO

Di
vu

lg
aç

ão

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 1.278
seGunda-feira, 18 DE JULHO DE 2022

www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

Re
pr

od
uç

ão
Di

vu
lg

aç
ão

 / 
Po

líc
ia

 C
iv

il

Região é alvo de operação durante os meses de temporada do Araguaia. Equipes também 
investigam instalação de sistema de drenagem irregular e morte de peixes -  governo  |  6
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POlícia civil invesTiga reTirada de água 
de fOrma irregular dO riO araguaia

Caiado mantém liderança, com dobro das intenções de voto do 2º colocado
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SerpeS pode decidir

o objetivo das pesquisas nas  campanhas é 
orientar ações. e, claro, gerar comentários 
positivos para o candidato de cada um. Por 
ser a pesquisa mais tradicional nas eleições 
goianas, o Serpes acaba mostrando o retra-
to atual da opinião do eleitor. É com esses 
números que os articuladores partem ago-
ra para as definições finais na formação de 
capa. decide tudo? Não. Mas dá argumento 
para a formalização ou não de determinadas 
alianças. Até porque há candidatos que costu-
mam perder fôlego na reta final. Outros que 
ganham votos. e existe ainda um eleitor mais 
quieto, silencioso, se informando e se decidin-
do a partir de informações que busca na inter-
net, nas redes sociais.
 
caiado favorito, maS...

A posição do governador Ronaldo Caiado 
(uB) é estável nos levantamentos publicados 
até agora. É líder, tem o maior número de 
apoios. A pesquisa mostra, no entanto, que 
o quadro não é tão favorável como alguns 
apoiadores tentam mostrar. A tendência, por 
exemplo, é de ter segundo turno na eleição. 
Gustavo Mendanha (Patriota) está consoli-
dado no campo da oposição, com uma rejei-
ção baixíssima, o que indica possibilidade de 
crescimento. Marconi Perillo (PSdB) anunciou 
oficialmente a candidatura e se mostra viável, 
um pouco atrás de Mendanha e com uma 
rejeição bem menor do que tina há quatro 
anos. Sobra pouca coisa para os outros cinco 
poretendentes. A maior expectativa é sobre 
a influência das campanhas presidenciais a 
favor de Vítor Hugo (PL) e Wolmir Amado 
(PT). historicamente, tem pouco peso. Mas 
é a única aposta que esses dois candidatos a 
governador tem, no momento.

marconi e Waldir 
idem, maS...

Pessoas que tem trabalhado na elaboração 
de propostas de governo tem afirmado que 
a disposição de Marconi, desde sempre, é 
disputar o governo. Mas ele mesmo diz que 
tudo pode acontecer daqui até a data final 
das convenções. Marconi não só lidera, mas 
se apresenta como favorito na corrida para o 
Senado. Sem ele, Delegado Waldir (UB) apa-
rece na frente. O delegado não pode se quei-

mar no processo de definição da base caiadis-
ta. Acordo para as candidaturas avulsas está 
encaminhado e esse não é o problema. Nas 
eleições para deputado federal, Waldir cres-
ceu na reta final e a partir das redes sociais e 
chegou na frente. Na eleição que disputou 
para a Prefeitura de Goiânia, saiu na frente e 
murchou. Qual dos dois será o Waldir candi-
dato ao Senado?
 
antibolSonariSmo
A pesquisa mostra ambiente bem menos fa-
vorável ao bolsonarismo. A exemplo do que 
vem acontecendo em toda a Região Cen-
tro-oeste, Bolsonaro saiu de uma liderança 
folgada para uma situação de empate técnico 
com Lula. Isso tem reflexo nas candidaturas 
raiz em Goiás. Tanto Vítor Hugo governador 
como Wilder Morais senador conseguem 
pouco mais de 3% das intenções de voto. Vai-
se repetir o fenômeno de crescimento na reta 
final? Será suficiente para chegar ao segundo 
turno ou conseguir a vaga ao Senado? É pou-
co provável.

oS fiaScoS
Vítor Hugo (PL), por sinal, é o maior fiasco da 
pesquisa. Apoiadores mais exaltados chega-
ram a falar em dois dígitos para o candidato, 
graças à identificação com o presidente. Isso 
não está mostrado na pesquisa. Lisauer Vieira 
(PSD), Alexandre Baldy (PP) e Luiz do Carmo 
(PSC) tem mesmo que usar outros argumen-
tos para emplacar as candidaturas. lisauer e 
Baldy tem paridos fortes. Carmo a reeleição à 
cadeira herdada de Caiado.
 
marconi governador, 
maS...
O ex-governador anunciou oficialmente seu 
projeto político no sábado, mas deixou vazar 
um pouco antes, talvez como vacina para 
qualquer efeito da pesquisa. A partir de agora, 
Marconi, como animal político que é , passa a 
intensificar as conversas com os partidos para 
a formação de capa e constituir alianças. Pode 
sair candidatura puro sangue, já existe o ace-
no de coligação com o Cidadania, seguindo o 
acordo nacional. Marconi conversa com to-
dos, de Mendanha ao PT, passando por PSd 
e siglas menores. Ninguém no QG marconista 
admite, mas há possibilidade até de recuo 
para concorrer ao Senado.
 
viaduto chama 
atenção de cruz?
Apesar de vender a imagem de gestão volta-
da para o social, seria bom o prefeito Rogério 
Cruz (Republicanos) ter um olhar diferenciado. 
Foi uma temeridade. Mas é lamentável que o 
viaduto da T-63 com a 85 tenha sido incendia-
do a partir da busca por uma pedra de crack 
revela que existem pessoas que precisam ser 
acolhidas nas ruas da capital, por um lado. Por 
outro, que o patrimônio público está despro-
tegido, sujeito ao vandalismo alheio.
 

cidadão 2000

No sábado, me assustei com o número de 
moradores de rua instalados sob a marquise 
de uma loja fechada na Avenida Indepen-
dência, na Região da 44. Realidade que vem 
se multiplicando em vários pontos da capi-
tal. Seria bom buscar um passado recente e 
lembrar da experiência da Sociedade Cidadão 
2000, apoiada pelo então prefeito Darci Ac-
corsi. Gerou polêmica, mas foi uma iniciativa 
de sucesso, reconhecida internacionalmente. 
Goiânia precisa conviver com iniciativas im-
pactantes como essa. Se quiser realmente 
combater o problema e apresentar opções para 
essas pessoas que precisam ser acolhidas.

vergonha nacional
Presidente jair Bolsonaro marcou para 
essa segunda-feira encontro com em-
baixadores para denunciar as “fraudes” 
nas eleições de 2014 e 2018 e já projetar 
os “problemas” de 2022. Até pelo am-
biente diplomático, Bolsonar sabe que 
não será questionado. e sabe também 
que ninguém será convencido pelo seu 
Power Point. Até por força da função, 
os embaixadores sabem perfeitamente 
o que acontece no país. As “fraudes” de 
2014 foram denunciadas pelo tucano Aé-
cio Neves, que se convenceu há anos que 
o resultado foi correto. “As” de 2018 o pre-
sidente continua falando nas redes sociais, 
mas preferiu não levar ao conhecimento da 
justiça eleitoral. Os “problemas” de 2022 
foram descobertos do alto da Terra Plana.

a deSculpa de fachin
Convidado, o presidente do TSe, Édson Fa-
chin avisou que não vai. Alegou, que como 
membro da justiça eleitoral, se sente im-
pedido de participar de evento promovido 
por pré-candidato. Faz sentido.

vergonha paranaenSe
Não é possível apontar razão política para 
o assassinato do tesoureiro do PT em Foz 
do Iguaçu (PR). Com menos de uma sema-
na de investigação, que envolveu o depoi-
mento de 17 testemunhas. Não há perícia, 
entre outros pontos. A conclusão serve 
apenas para preservar o pedido de prisão 
preventiva do autor. Afirmar que não hou-
ve motivação política é surreal.

ativiSmo
Aliás, essa tem sido uma característica de um 
novo ativismo promovido por órgãos de con-
trole e investigação. No caso do Amazonas, 
envolvendo o indigenista brasileiro e jorna-
lista britânico, em uma semana a PF concluiu 
que foi rixa pessoal, nada a ver com crime 
organizado na região. Exatamente como o 
líder do pessoal havia sugerido. No caso de 
Foz do Iguaçu, idem. Pior foi o Ministério da 
Mulher que pediu investigação contra mé-
dicos que realizaram aborto legal em uma 

menina de 11 anos, grávida depois de um 
estupro. em todos os casos, as vítimas são 
submetidas à culpa pelos episódios. Tudo 
para defender convicções de grupos que 
estão no poder. Sem debate, em alteração 
dos marcos legais. Todos perem com isso. 
Principalmente o país, que assiste ao enfra-
quecimento das leis e das instituições.

começam aS convençõeS
A partir desta quarta, 20, estão liberadas as 
convenções, que definem os candidatos às 
eleições de outubro. A maior parte desses 
eventos, no entanto vai ficar para a reta fi-
nal. O prazo termina em 5 de agosto. 

aS peSquiSaS
Questionadas por 
quem está atrás, 
as pesquisas se-
rão fundamentais 
para a projeção 
de quadros. Ciro 
Nogueira, respon-
sável pela articu-
lação política do 

governo federal, previa crescimento de Bol-
sonaro depois da implantação de programas 
sociais, puxados pelo Auxílio Brasil de 400 
reais, que começou a valer em janeiro. Tudo a 
ponto de Bolsonaro chegar ao topo em maio. 
Não aconteceu. A aposta está renovada para 
agosto ou setembro, mas pode ser também 
em outubro. Ou novembro. Ou dezembro.
 
liberou geral
A PeC da esculhambação deve dar ganhos 
eleitorais sim a Bolsonaro. Teve o apoio ada 
oposição, que não quis ser responsabilizada 
por não permitir a distribuição de dinheiro pra 
quem está precisando. A falta de cadastro de 
caminhoneiros autônomos e taxistas deve 
gerar, no mínimo, pagamentos indevidos. 
Mas há outra curiosidade. Na surdina, foi au-
torizada a distribuição de bens por parte dos 
governos e mexidas na destinação de verbas, 
dentro do período eleitoral. Será que os go-
vernador vão seguir o mau exemplo?

vila é vila

O Vila Nova fecha o primeiro turno na lanterna 
da Série B. A partir de agora, disputa um cam-
peonato próprio pela permanência. Tem que 
vencer 10 dos 20 jogos que faltam na competi-
ção. É possível? Com a falta de tesão mostrada 
contra o CSA, não. Mas pode ser. essa é a conta, 
a partir de agora. Até porque o acesso já vai-se 
desenhando para Cruzeiro, Vasco, Grêmio e 
Bahia. Se não conseguir, vamos disputar a Série 
C em 2023. Pra ser tetra! Aqui é Vila!

por que:?
As pesquisas tem o poder de tirar tranqui-
lidade dos olhos de articuladores e acabar 
com a paciência de muitos.

“Dialogar é dizer o que 
pensamos e suportar o 
que os outros pensam”   

(Carlos Drummond de Andrade)
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Pesquisa Serpes Goiás: Ronaldo Caiado, 37,6%; 
Gustavo Mendanha, 18,7%; Marconi Perillo, 15%

com 37,6% das in-
tenções de voto, o 
governador Ronaldo 

Caiado (União Brasil) li-
dera o primeiro levanta-
mento do Instituto Ser-
pes, divulgado pelo jornal 
O Popular, na noite desta 
sexta-feira (15/07). Na se-
quência, aparecem o ex-
-prefeito de Aparecida de 
Goiânia, Gustavo Menda-
nha (Patriota), com 18,7% 
e o ex-governador Mar-
coni Perillo (PSDB), com 
15%, empatados dentro 
da margem de erro. A pes-
quisa Serpes foi realizada 
entre os dias 10 e 14 de 
julho em Goiás. O tucano, 
no entanto, vai anunciar 
neste sábado (16) qual 
cargo irá concorrer.

O deputado federal 

e pré-candidato do pre-
sidente Jair Bolsonaro 
(PL), Major Vitor Hugo 
(PL) tem 3,1% e o ex-rei-
tor da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Goiás 
(PUC-GO) Wolmir Ama-
do (PT), 1%. A socióloga 
Cíntia Dias (PSOL) e a 

professora Helga Mar-
tins (PCB) aparecem com 
0,7% e 0,1%, respectiva-
mente. O empresário e es-
critor Edigar Diniz (Novo) 
não pontuou. 18,4% dos 
entrevistados não decidi-
ram o voto e 5,4% preten-
dem anular o voto.

Na pesquisa espontâ-
nea, onde os entrevistados 
citam os nomes dos pré-
-candidatos sem terem os 
nomes apontados, 66,3% 
se disseram indecisos. 
Caiado tem 17,2%, en-
quanto Gustavo Mendanha 
é citado por 8,2% e Marco-

ni Perillo, por 3%. O major 
Vitor Hugo aparece com 
1,1%; Helga Martins e Cín-
tia Dias, com 0,2% cada; e 
Wolmir Amado com 0,1%. 
Outros 3,5% dizem que 
vão anular o voto.

O Instituto ouviu 801 
eleitores. A margem de 

erro é de 3,5 pontos por-
centuais para mais ou 
para menos e o intervalo 
de confiança, de 95%. A 
pesquisa foi contratada 
pela Organização Jaime 
Câmara e registrada no 
Tribunal Regional Elei-
toral de Goiás sob pro-
tocolo GO-02837/2022 
e no Tribunal Superior 
Eleitoral com o número 
09130/2022.

Esse é o segundo levan-
tamento realizado pelo 
Instituto Serpes. O pri-
meiro, encomendado pela 
Associação Comercial e 
Industrial de Goiás (Acieg), 
também apontava lideran-
ça do governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil) com 
37,1% das intenções de 
voto, já o ex-governador 
Marconi Perillo estava em 
segundo com 14,1% das 
intenções de voto. Gustavo 
Mendanha, tinha 13%. De 
lá para cá, o tucano esta-
cionou na margem de erro 
e o ex-prefeito de Apare-
cida subiu 5 pontos per-
centuais. Caiado também 
manteve a mediana.

Caiado mantém 
liderança, com 
dobro das 
intenções de voto 
do 2º colocado
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Levantamento confirma governador em 1º lugar, com 37,6% das intenções de voto no cenário estimulado, e chega a 49,3% dos votos 
válidos, próximo de vencer no 1º turno; ampla vantagem se repete na pesquisa espontânea e em todas as simulações de 2º turno

Programa itinerante

Alego Ativa celebra 32 mil atendimentos no 1º semestre

Programa idealizado e 
executado pela atual Mesa 
Diretora da Assembleia Le-
gislativa de Goiás, o Alego 
Ativa leva atendimento em 
diversas áreas, para onde a 
população está: nos muni-
cípios goianos. O objetivo 
é aproximar cada vez mais 
a Assembleia Legislativa 
da sociedade. Além disso, 
facilitar o acesso a serviços 
que muitas vezes só estão 
disponíveis a quilômetros 
de distância, iniciativa 
aproxima o cidadão do Po-
der que o representa. 

Com 16 edições reali-
zadas até o momento, a 
iniciativa já contabilizou 
mais de 100 mil aten-
dimentos nas áreas de 
saúde, jurídica, social e 
capacitação profissional, 
realizados com o apoio 
de instituições públicas e 

privadas. E só no primeiro 
semestre desse ano, foram 
mais de 32 mil atendimen-
tos realizados, segundo 
a Diretoria de Assuntos 
Institucionais da Casa. Em 
2022, quatro municípios 
receberam o Alego Ativa: 
Goianésia, Nova Gama, Rio 
Verde e Itapaci. 

Os benefícios, ofereci-
dos de forma gratuita e 
simplificada, incluem, en-
tre outros, a emissão de 
documentos, atendimento 
odontológico, oftalmo-
lógico, teste de glicemia, 
aferimento de pressão, 
homeopatia contra a den-
gue, exames diagnósticos, 
corte de cabelo masculino 
e feminino. São realizadas, 
ainda, no evento, apresen-
tações culturais, recreação 
para as crianças, distribui-
ção de mudas de espécies 

nativas do Cerrado (visan-
do a preservação do meio 
ambiente), consulta ao 
SPC, negociação de débi-
tos e atendimentos espe-
cializados do Vapt Vupt.

Um dos serviços mais 
procurados pela popula-
ção é o atendimento jurí-
dico. Na manhã do sábado, 
26 de março, o mecânico 
Marcos Túlio Nunes e a 
esposa Kevelen Rocha So-
ares saíram cedo de casa 
para resolver uma situação 
que se arrastava há cinco 

anos. Durante a realização 
do programa Alego Ativa, 
em Goianésia, no Vale do 
São Patrício, Marcos Túlio 
procurou a assistência da 
Defensoria Pública Estadu-
al para solicitar o reconhe-
cimento socioafetivo da 
filha de Kevelen. Quando 
ela ainda estava grávida 
da menina, o pai biológico 
da criança a abandonou.

Logo depois do nasci-
mento da filha, Kevelen 
começou um novo rela-
cionamento com Marcos, 

que assumiu a criação da 
menina. No programa iti-
nerante, o casal foi docu-
mentar a relação, que já 
existe, de fato. “O Marcos 
é o pai que minha filha 
conheceu. E quando meu 
segundo filho nasceu, ela 
me perguntou porquê no 
nome do irmão tem Nu-
nes e no dela não tem. 
Aí decidimos registrá-la 
também como filha dele, 
mas a gente não tem con-
dições de pagar um advo-
gado. Estou muito feliz”, 

disse sorridente Kevelen. 
A Defensoria Pública é 

um dos parceiros do Alego 
Ativa, presente em todas 
as edições do programa. 
Além de permitir o acesso 
do cidadão em situação de 
vulnerabilidade à justiça, a 
participação da Defensoria 
visa promover a educação 
em direitos e cidadania.

Na edição de Goiané-
sia, o subdefensor geral 
do Estado, Tiago Gregório, 
explicou que nem todas 
as cidades contam com a 
Defensoria, daí a impor-
tância da parceria com o 
programa Alego Ativa, para 
fazer esses atendimentos 
chegarem mais perto des-
sa população. “As pesso-
as precisam saber que a 
Defensoria Pública é um 
direito do cidadão. E o 
acesso à justiça se dá não 
somente com o proces-
so judicial, mas também 
no acordo extrajudicial. 
E, por isso, a Defensoria 
participa do programa, 
para permitir esse acesso 
e, principalmente, já re-
solver várias demandas, 
através dos acordos”, ex-
plicou Gregório.
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Para o presidente da Alego, Lissauer Vieira, os números de atendimentos realizados 
comprovam a relevância do programa. “Temos percebido de perto os resultados 
positivos na vida da população dos quatro cantos de Goiás”, afirma

No primeiro semestre do ano, o programa 
itinerante do Parlamento goiano levou 
benefícios, oferecidos de forma gratuita e 
simplificada, para a população dos municípios 
de Goianésia, Novo Gama, Rio Verde e Itapaci
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saúde 

Aparecida amplia o combate 
às hepatites no Julho Amarelo

a Secretaria de Saúde 
de Aparecida (SMS) 
realiza, ao longo 

deste mês, atividades alu-
sivas ao Julho Amarelo de 
Conscientização das Hepa-
tites Virais. A mobilização, 
organizada pela Superin-
tendência de Vigilância 
em Saúde, tem o objetivo 
de intensificar as ações de 
prevenção, monitoramento 
e controle dessas doenças, 
além de destacar a impor-
tância, para os profissio-
nais da assistência e para a 
população, do teste rápido 
e dos exames sorológicos 
para as hepatites B e C.

A superintendente de 
Vigilância em Saúde, Da-
niela Fabiana Ribeiro, in-
forma que o Julho Amarelo 
também visa aprimorar o 
fluxo de atendimento, es-
timular os pacientes diag-
nosticados a continuar se 
tratando, e, ainda, ampliar 
o acesso à prevenção, ao 
diagnóstico e ao trata-
mento dessas doenças 
para evitar novas infec-
ções e até o risco de morte. 
“Além disso, realizaremos a 

VI Oficina de Capacitação 
sobre Hepatites Virais de 
Aparecida de Goiânia, um 
evento para debatermos 
temas atuais sobre essas 
doenças e aprimorarmos a 
atenção prestada à popu-
lação em diversos níveis”, 
destaca a gestora.

O secretário de Saúde 
Alessandro Magalhães 
explica que as hepatites 
virais são doenças infla-
matórias do fígado que 
nem sempre apresentam 
sintomas e que represen-
tam um grave problema 
de Saúde Pública não 
apenas no Brasil, mas em 
todo o mundo. Ele alerta 
que muitas pessoas não 
sabem que estão infecta-
das, portanto, não buscam 
assistência médica e aí a 
doença evolui podendo 
até se tornar crônica.

Segundo levantamento 
de 2017 da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de 1,4 milhões de 
pessoas morrem em todo 
o planeta seja por infecção 
aguda, câncer hepático ou 
cirrose associada às hepati-

tes. Em 2010, a Organização 
apontou que aproximada-
mente 57% dos casos de 
cirrose hepática e 78% dos 
casos de câncer primário 
do fígado estão associados 
à infecção pelos vírus das 
hepatites B e C.

Alessandro Magalhães 
ressalta que, no Brasil, em 
2021, a taxa de mortalida-
de da hepatite C pôde ser 
comparada às do HIV e da 
tuberculose, mas que há tra-
tamento e chances de cura. 
“Para a hepatite C há cura 
com medicamentos, já a B 
não tem cura, mas há uma 
vacina contra ela disponível 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS) ”, destaca o secretário.

Sinais de alerta
Alessandro Maga-

lhães ensina que, quando 

apresentam sintomas, as 
hepatites mais comuns 
(causadas pelos vírus A, B 
e C) causam olhos e pele 
amarelados, cansaço, febre, 
mal-estar, tontura, vômitos, 
dor abdominal, urina escu-
ra e fezes claras. Ele ainda 
destaca que as principais 
medidas de controle des-
sas doenças virais e de 
transmissão sanguínea 
e sexual são a adoção de 
medidas preventivas como 
o uso de preservativos nas 
relações sexuais e o não 
compartilhamento de ob-
jetos contaminados como 
seringas e lâminas.

Testagem
A coordenadora do 

Programa de Infecções 
Sexualmente Transmissí-
veis (IST’s)/Aids e Hepati-

tes Virais da SMS, Daniele 
Prates, acrescenta que, em 
Aparecida, de 2007 a junho 
de 2022, foram notificados 
2.458 casos de hepatites 
Virais, sendo destes 990 
casos confirmados das va-
riedades B e C. “Todas as 
pessoas devem ser testa-
das pelo menos uma vez 
na vida para esses tipos de 
hepatite, e os órgãos inter-
nacionais de Saúde defen-
dem a testagem periódica 
das populações mais vul-
neráveis. Em Aparecida 
temos, permanentemen-
te, testes rápidos de de-
tecção dos vírus B e C em 
todas as Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS’s) do 
município”, relata ela.

Daniele também sa-
lienta que o aumento no 
número de testes rápidos 

e na realização de exames 
sorológicos são estraté-
gias importantes para a 
ampliação do acesso ao 
diagnóstico precoce de 
IST/HIV/Aids e hepatites 
virais e contribuem para a 
redução da incidência des-
sas doenças e dos óbitos 
causados por elas.

Nesse contexto, a ges-
tora avisa que a SMS está 
distribuindo materiais edu-
cativos para divulgar os tes-
tes rápidos para HIV, sífilis e 
hepatites virais em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s), Centros de Saúde, 
no Serviço de Assistência 
Especializada (SAE), no Cen-
tro de Testagem e Aconse-
lhamento (CTA), no Centro 
de Testagem e Aconselha-
mento Itinerante (CTAi) e 
nos CAIS’s e UPA’s da cidade.

em alusão ao 28 de julho, dia 
Mundial de luta Contra hepatites 
Virais, a Secretaria de Saúde 
realiza, durante todo o mês, uma 
mobilização para aprimorar ações de 
conscientização, vigilância, prevenção 
e controle dessas doenças
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Em cada local, a Secretaria está orientando os profissionais a conversarem com a população para ofertar os testes e reforçar a 
conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento das hepatites. Também estão sendo entregues kits educativos 

Nesta sexta-feira, 15, o ôni-
bus com três consultórios 
do Centro de Testagem e 
Aconselhamento Itinerante 
(CTAi) esteve na UPA Buri-
ti Sereno com testagens e 
orientações para a popula-
ção. A coordenadora Danie-
le Prates, que acompanha 
os trabalhos, ressalta a im-
portância dessa testagem 
que acontece o ano inteiro, 
sem necessidade de agen-
damento prévio, nas UBS’s 
e no CTA, localizado no 
Centro de Especialidades 
(Jardim Boa Esperança): “Re-
alizamos quatro testes para 
detecção das hepatites B e 
C, sífilis e HIV. Todos devem 
fazer ao menos uma vez 
na vida, é rápido, basta um 

furo no dedo e o resultado 
sai em cerca de 15 minutos. 
Quem tem resultado positi-
vo para alguma das doen-
ças já é orientado sobre o 
tratamento, que é gratuito 
pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS). Quanto antes se 
tem o diagnóstico, maiores 
são as chances de sucesso 
dos tratamentos”.

César Augusto, 29 anos, 
fez os testes no CTAi e apro-
vou a iniciativa: “Vim trazer 
minha sogra na UPA e apro-
veitei essa testagem. Foi rá-
pido, legal, muito bom saber 
se temos essas doenças ou 
não, parabenizo todos os 
envolvidos nessa campa-
nha. É a primeira vez na vida 
que faço, nem sabia que 

existia, então é muito boa 
essa conscientização. Re-
comendo que todos façam 
esses testes e pesquisem 
a respeito, é excelente a 

Prefeitura mostrar que tem 
essa testagem e oferecê-la 
para a população. ”

Andréia Cristina, 48 anos, 
também fez os testes no 

ônibus do CTAi na UPA Bu-
riti. Ela conta que foi à uni-
dade acompanhar a mãe, 
viu na recepção que estava 
tendo a testagem na tenda 
da área externa e não per-
deu tempo: “Eu não sabia 
desse tipo de testes e achei 
muito positivo. A população 
precisa ter conhecimento 
dessas coisas para se cuidar 
e proteger toda a comuni-
dade. E é só um furinho no 
dedo, não dói nada e já co-
leta sangue para 4 exames 
de uma vez, Aparecida está 
de parabéns por isso. ”

Quem também elogia a 
iniciativa e participa ativa-
mente da mobilização é a 
diretora geral da UPA Buriti, 
Helga Jaime: “É essencial a 

participação das UPAS’s no 
Julho Amarelo por causa 
da prevenção. O paciente já 
sai com o diagnóstico. E, se 
for positivo, é orientado e 
encaminhado para buscar 
ajuda médica. O tratamen-
to precoce tem muito mais 
chances de cura ou de me-
lhorias. Aparecida é exem-
plo em Saúde Pública em 
todo o Estado de Goiás e 
estamos firmes também 
no Julho Amarelo. ”

Com foco no diagnósti-
co precoce, em todo o mês 
de julho, serão intensifica-
das as testagens para he-
patites B e C, HIV e sífilis 
em toda a cidade, inclusive 
em algumas empresas do 
Pólo Industrial.

Com foco no diagnóstico precoce, em todo o mês de julho, serão 
intensificadas as testagens para hepatites B e C, HIV e sífilis em 
toda a cidade, inclusive em algumas empresas do Pólo Industrial

Diagnóstico precoce e conhecimento
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PalEsTRa 
No dia 19 de julho às 08h30, no CoTeC - Centro de Apoio Taquaral 

de Goiás, localizado no Centro de Taquaral (Go), o AMARÊ 
FAShIoN convidou a especialista em vendas e consultora em 

Gestão Corporativa na área comercial Ana Cláudia Monteiro para 
realizar a palestra “Aumente suas Vendas de Moda no Atacado 
e no Varejo”. Com vasta experiência em atacado, varejo próprio 

e franquias, análise do mercado e definição de estratégias 
comerciais, responsável por mais de 70 unidades de franquias, 

com passagem por importantes marcas como Mercatto, Sonho 
dos Pés, Folic e Mylash, Ana Cláudia irá apresentar também 

novidades sobre o mercado da moda brasileiro, bem como a 
oportunidade empreendedora para as marcas locais do polo de 

moda. As inscrições para participar são gratuitas e devem ser 
feitas no COTEC - Centro de Apoio Taquaral de Goiás. Realização 

do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae 
Goiás), Serviço Social do Comércio (Sesc), Sistema Federação do 

Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio GO) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac), o Amarê Fashion - Semana da 
Moda Goiana conta com o apoio da Organização das Cooperativas 

de Goiás (OCB/GO), do shopping de moda atacadista Mega Moda 
Park, SeNAI e Governo de Goiás.

MERcado iMobiliáRio aquEcido
A Louly Caixe Incorporadora, que no início deste ano lançou o ART 

haus, residencial com 256 unidades, na Vila Rosa, com todas as 
suas unidades vendidas, lançou no último sábado (2) o Link Club 

House, o mais novo empreendimento imobiliário da empresa. 
Ao longo do evento cerca de mil pessoas passaram pelo stand 

de vendas, o que resultou na venda de aproximadamente 80% 
do empreendimento, com VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 75 

milhões. O Link Club House é um condomínio residencial vertical 
com 232 unidades, divididas em duas torres e está localizado no 

Jardim Palácios, na região sul da Grande Goiânia, próximo aos 
novos condomínios Jardins, Parqville e Aldeia do Parque. Além 

do lançamento do Link Club House, a Louly Caixe entregou a 
praça Link com quadra esportiva e equipamentos urbanos para 

os moradores da região. O evento contou com campeonato 
de futvolêi com a participação de 224 atletas, organizado pelo 

Manakai Esportes, que ao longo do ano desenvolverá ações de 
esporte e lazer no local.

dia c
A Cooperativa Sicredi Celeiro Centro oeste se juntou por mais 

um ano a mobilização do Dia C (Dia de Cooperar), uma iniciativa 
nacional liderada pela Organização das Cooperativas Brasileiras 

(oCB), que ocorre sempre no dia Internacional do Cooperativismo 
- primeiro sábado de julho. Em todas as 22 cidades onde atua, 
a Cooperativa marcou presença com ações de voluntariado e 

muita arrecadação, beneficiando especialmente as famílias que 
mais precisam. Neste ano, o tema da mobilização foi “Atitudes 
simples, movem o mundo”. em parceria com outras cooperativas 
e organizações locais, foram realizadas ações de responsabilidade 

social nas comunidades, alinhadas aos princípios do cooperativismo. 
A Cooperativa iniciou as mobilizações no mês de março e, conforme 
levantamento, fechou as ações após o dia C com total de 830 cestas 
básicas arrecadadas, 225 kg de carne, 36 kits escolares, 660 litros de 
leite e mais de 300 itens de higiene pessoal e limpeza. Ainda foram 

contabilizadas a arrecadação de 17 pacotes de fraldas geriátricas, 366 
cobertores e duas capas de colchão.

Isso é Calypso - O Laguna Gastrobar Goiânia vai 
receber a cantora Joelma com a turnê “Isso é Calypso”, 
no próximo dia 23 de outubro, com a abertura 
dos portões prevista para às 12 horas. Com quase 
30 anos de carreira, a rainha do calypso promete 
grandes sucessos que fizeram parte de sua trajetória 
e ainda novas canções que já estão na boca do povo. 
A cantora, dançarina, coreógrafa, compositora e 
empresária já vendeu cerca de 20 milhões de álbuns, 
sendo reconhecida como recordista de vendas de 
discos no Brasil, além de acumular diversas vitórias 
e indicações a prêmios importantes da música, 
incluindo três indicações ao Grammy Latino. Os 
ingressos para o show de Joelma no Laguna Gastrobar 
Goiânia serão vendidos pela plataforma Baladapp e 
as vendas serão iniciadas no próximo dia 20 de julho. 
Outras informações e reservas de lounges podem ser 
adquiridas pelo WhatsApp (62) 9.9943-9739.

Imersão no Vale do Silício -  Sempre 
atento a diferentes propostas de inovação, 
o diretor executivo da Yellot, Pedro Bouhid, 
participou de uma imersão no Vale do Silício. 
A experiência contou com mentoria da 
Plataforma de Conhecimento em Negócios 
StartSe e participação de cerca de 30 seletos 
empresários brasileiros. Na foto, a Head 
de Operações da StartSe, Krystel Leal, o 
empresário Pedro Bouhid juntamente 
com o escritor e sócio da StartSe Mauricio 
Benvenutti. A programação contemplou 
troca de experiências com representantes 
de marcas como Google e Tesla, com ênfase 
ao que há de mais atual no cenário da 
tecnologia mundial.

Arraiá Pé de Serra - o apresentador Paulo lica, 
ladeado pela cantora Andrromeda Mendes, prestigiaram 
o Arraiá Pé de Serra no último sábado (16) que aconteceu 
na praça Seriema e o intuito do arraiá foi de arrecadar 
alimentos para pessoas necessitadas. 

Beleza na Europa - eliana Martins, 
do salão da Vitrine da Mulher, ministrará 
ensinará europeias a  fazer o uso da técnica 
microemborachada. A empresária do segmento 
da beleza, Eliana Martins, se prepara para 
uma turnê na europa. destaque nacional 
e, principalmente, no meio artístico, Eliana 
desenvolveu uma nova técnica de alongamento 
capital que se chama microemborrachada que 
se destaca por não desgastar e estragar o cabelo 
natural, além de permitir que ele se recupere 
durante o uso do alongamento.
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Polícia Civil investiga retirada de água 
de forma irregular do Rio Araguaia

a Polícia Civil, por 
meio da Delega-
cia de Repressão 

a Crimes Contra o Meio 
Ambiente (Dema), apura 
denúncias de captação 
de água de forma irre-
gular no Rio Araguaia, 
em uma fazenda locali-
zada em Jussara, a 225 
quilômetros de Goiânia.  
A investigação, iniciada 
no ano passado, revelou 
que a propriedade possui 
30 pivôs para retirada de 
água de um lago formado 
pelo Ribeirão Água Lim-
pa, afluente do Araguaia. 

Segundo o delegado 
Luziano de Carvalho, o 
proprietário da fazenda foi 
identificado e será intima-

do a prestar depoimento 
nos próximos dias. Se ficar 
comprovado que os equi-
pamentos foram instala-
dos sem as devidas licen-
ças ambientais, o sistema 
poderá ser embargado. 

“O Rio Araguaia está 
secando porque muitos 
afluentes estão secando. 
Especialistas já disseram 
que o Água Limpa não tem 
capacidade para suportar 
a retirada de um volume 
tão grande de água. O pre-
juízo pode ser irreversível”, 
afirmou o investigador. 

O proprietário pode 
responder pelo crime de 
“construir, em qualquer 
parte do território nacio-
nal, estabelecimentos, 

obras ou serviços poten-
cialmente poluidores, 
sem licença ou autori-
zação dos órgãos am-
bientais competentes, ou 
contrariando as normas 
legais e regulamentares 
pertinentes”, previsto na 
Lei 9.605/98. A pena é de 
detenção de um a seis 
meses, e/ou multa. 

Ameaças
A captação irregular de 

água não é a única ame-
aça ao Araguaia. Equipes 
da Dema em atuação na 
Operação Temporada do 
Araguaia 2022 também 
apuram casos de desmata-
mento, instalação de siste-
ma irregular de drenagem 
em área de preservação am-

biental e morte de peixes. 
Os policias civis da uni-

dade especializada se des-
locaram para a região de 
Aruanã no último dia 7 de 
julho e utilizam uma em-
barcação fluvial para per-
correr o rio e seus afluentes. 

O trabalho é executa-
do há mais de 20 anos. As 
ações de conscientização 

ambiental, como a visi-
ta a acampamentos para 
distribuição de camisetas 
e material educativo, são 
intensificadas nos meses 
de junho e julho. 

“Nosso objetivo é 
promover a consciência 
ecológica de fazendeiros, 
ribeirinhos e turistas”, 
concluiu o delegado.

Região é alvo de operação durante 
os meses de temporada do Araguaia. 
equipes também investigam 
instalação de sistema de drenagem 
irregular e morte de peixes
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Embarcação é um dos meios utilizados pela polícia para investigação de crimes ambientais na região do Araguaia

doBro de adepTos ao praZo

Parcelamento do IPVA cresce 94% após ampliação 
do número de parcelas

Os dados do primeiro 
semestre deste ano mos-
tram que a alteração no 
Calendário 2022 do IPVA, 
que ampliou de 3 para 
10 o número de parcelas, 
quase dobrou a procura 
pelo parcelamento do 
imposto. O número de ve-
ículos que tiveram o IPVA 
parcelado saltou de 151 
mil no ano passado para 
293 mil nesse ano, um 
crescimento de 94% na 

adesão ao maior prazo. 
Em valores, esse cres-

cimento foi de 115% 
comparando janeiro a ju-
nho de 2021 com o mes-
mo período de 2022. No 
primeiro semestre do ano 
passado, foram realizados 
cerca de R$ 100 milhões 
em parcelamento, já nes-
te ano os parcelamentos 
de janeiro a junho subi-
ram para R$ 215 milhões.

Os dados são da Ge-

rência de IPVA da Se-
cretaria da Economia e 
mostram que quase o 
dobro de proprietários de 
veículos aderiu ao prazo 
maior para quitar o IPVA. 
O pagamento em parcela 
única também foi altera-
do, passando para o se-
gundo semestre a partir 
de setembro. E a forma de 
adesão abriu várias possi-
bilidades para que o con-
tribuinte possa escolher o 

que é melhor segundo a 
situação de cada um. 

Em 2022 o calendário 
não foi fechado para ne-
nhuma placa. O motorista 
pode pagar as parcelas 
a qualquer momento, 
pois o governo não co-

bra taxa por atraso. Ele 
só não pode pagar depois 
do vencimento da data 
final, de setembro a de-
zembro. No primeiro se-
mestre do ano passado, 
o prazo para pagamento 
do imposto já teria sido 

realizado para os motoris-
tas com placas 1, 2, 3 e 4. 

O boleto para paga-
mento do IPVA é emi-
tido no site do Detran 
(www.detran.go.gov.br) 
e o parcelamento é feito 
eletronicamente.
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Opção por parcelamento do IPVA atraiu mais proprietários de veículos em Goiás, em 2022

Quantidade de veículos que tiveram imposto parcelado saltou de 151 mil 
para 293 mil, de 2021 para 2022. Além da permissão para parcelar IPVA em 
10 vezes, Calendário 2022 jogou pagamento à vista para segundo semestre
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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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Seleção feminina é campeã por 
equipes no Pan de ginástica artística

ao longo da última 
semana, as ginastas 
brasileiras vinham 

sobrando no Pan-Ameri-
cano de Ginástica Artística, 
que está sendo disputado 
na Arena Carioca 1, no Rio 
de Janeiro. Neste domingo 
(17), o domínio se transfor-
mou em história: pela pri-
meira vez, o Brasil superou 
os Estados Unidos, uma 
das grandes potências 
mundiais da modalidade, 
em uma prova por equi-
pes e saiu com o ouro. Vale 
destacar que a seleção dos 
Estados Unidos competiu 
com parte da equipe prin-
cipal. O feito inédito coloca 
uma cereja no bolo da se-
mana da equipe: na sexta-
-feira (15) as brasileiras já 
haviam obtido a melhor 
somatória entre todos os 
países nas disputas indi-
viduais e, consequente-
mente, garantido vaga no 
Mundial da modalidade, 

que será disputado em 
outubro, em Liverpool 
(Inglaterra). No fim da 
tarde deste domingo (17), 
o Time Brasil também 
brilhou no masculino, ao 
faturar a prata por equi-
pes, ficando atrás apenas 
dos Estados Unidos.

As grandes estrelas da 
equipe brasileira foram 
as mesmas responsáveis 
por três ouros e duas pra-
tas para o Brasil na sexta: 
Flávia Saraiva e Rebeca 
Andrade. As duas foram 
acompanhadas por Caroly-

ne Pedro, Júlia Soares, Lor-
rane Oliveira e Christal Be-
zerra (reserva). No total, o 
Brasil acumulou 162.999 
pontos, contra 161.000 
dos Estados Unidos, que 
ficaram com a prata, e 
155.534 do Canadá, que 
conquistou o bronze.

Rebeca conseguiu a 
maior nota entre as gi-
nastas do Brasil com sua 
performance no salto, 
que rendeu nota 14.500. 
Neste aparelho, Flávia 
Saraiva alcançou 14.300 
e Carolyne Pedro, 13.300. 

Nas barras assimétri-
cas, Lorrane foi acionada 
e cravou 13.100. Flavinha 
alcançou 13.600 e Rebeca 
14.433.Já nas traves, o 
Brasil teve as três melho-
res notas entre todas as 
participantes: novamente 
Rebeca foi a primeira, 
com 14.133, seguida por 
Flávia (13.867) e Júlia 
Soares (13.467).

Por último, no solo, 
Rebeca ficou de fora. Fla-
vinha conseguiu 13.633. 
Júlia obteve 12.867 e 
Carolyne 12.333.

Esta foi a segunda vez 
consecutiva que a sele-
ção feminina saiu com o 
ouro por equipes no Pan. 
Porém, em 2021, quando 
a competição também 
foi disputada no Rio, os 
Estados Unidos não par-
ticiparam, por já estarem 
classificados aos Jogos 
Olímpicos de Tóquio.

Na disputa que encer-
rou o Pan de ginástica 
artística, já na noite deste 
domingo, o Brasil conquis-
tou a prata por equipes 
entre os homens. A seleção 

brasileira, formada por Ar-
thur Zanetti, Arthur Nory, 
Caio Souza, Diogo Soares 
e Lucas Bitencourt, somou 
244.234 pontos, ficando 
atrás dos Estados Unidos 
(ouro com 245.698) e à 
frente do Canadá (bronze 
com 240.034). Com este 
resultado, o Brasil fechou a 
competição com o melhor 
desempenho entre todos 
os países, com sete ouros 
e um total de 14 meda-
lhas, além da classifica-
ção dos dois naipes para 
o Mundial de Liverpool.

Seleção 
masculina é 
prata, atrás 
apenas dos 
estados unidos 
com o ouro
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