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Senadores aprovaram uma série de propostas para tentar controlar a escalada dos preços dos combustíveis  
política  |  2

Centro de Referência Estadual de Igualdade (CREI) disponibiliza 
atendimento psicológico, jurídico e encaminhamento para 

capacitação profissional  governo  |  6

economia rede de proteção

Preço de combustíveis foi desafio 
do senado no Primeiro semestre

governo oferece 
acolhimento às 

mulheres vítimas 
de violência

Dados do Observatório de Segurança Pública mostram que, comparando números do período de 2021 com o de 2022, Crimes 
Violentos Letais Intencionais (CVLI) e os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) atingem as menores taxas da série histórica
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segurança pública

crimes violentos em goiás têm 
queda histórica no 1º semestre do ano



2 terça-feira, 19 de julho de 2022POLÍTICA

TeTO de gAsTOs
Parte dos benefícios tem 
foco justamente na ques-
tão de combustíveis. Uma 
delas foi a criação de par-
cela extra bimestral no Au-
xílio Gás no valor de 50% 
do valor médio do botijão 
de 13 kg. A medida inclui 
ainda um auxílio para 
compensar os estados 
que concederem créditos 
de ICMS para produtores 
e distribuidores de eta-
nol; além de um voucher 
de R$ 1 mil mensais para 
caminhoneiros e um au-
xílio para taxistas. 

De acordo com a Insti-
tuição Fiscal Independente 
(IFI), órgão vinculado ao 
Senado, o aumento dos 
benefícios em ano eleitoral 
fragiliza o teto de gastos, 
regra criada em 2016 para 
conter o crescimento dos 
gastos da União. O alerta foi 

feito pelo diretor-executivo 
da instituição, Daniel Couri, 
e pela diretora da IFI Vilma 
Pinto em um estudo publi-
cado após a aprovação do 
texto no Senado. 

“À parte o mérito das me-
didas adotadas até então, o 
efeito colateral é fragilizar 
a principal âncora fiscal do 
país, com consequentes 
efeitos sobre a sustentabi-
lidade das contas públicas”, 
apontam os economistas.

O foco nos benefícios 
sociais ganhou força após 
resistência de governa-
dores à   PEC 16/2022. O 
núcleo da PEC era com-
pensar os estados e o 
Distrito Federal pela re-
dução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre o 
diesel e o gás. A proposta 
acabou perdendo espaço 

para a PEC 1 e o dinhei-
ro da compensação aos 
estados que zerassem o 
ICMS dos combustíveis 
foi direcionado aos bene-
fícios sociais. Em reunião 
da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) dias 
antes da promulgação da 
nova Emenda à Constitui-
ção, o líder do governo 
recordou as negociações 
com governadores.

— Esperávamos que os 
governos estaduais tives-
sem a disposição de redu-
zir a zero o ICMS para que 
fossem compensados, mas, 
diante da resistência, a al-
ternativa para atingir lá na 
ponta o governo está aten-
dendo com essa PEC, botan-
do R$ 40 bilhões na mesa, 
cortando do seu superávit, 
coisa contra que os estados 
relutaram — apontou Carlos 

Portinho (PL-RJ).
Paralelamente, o Con-

gresso fechou o semestre 
derrubando o veto (Vet 
36/2022) do presiden-
te Jair Bolsonaro a uma 
compensação financeira 
para os estados, que po-
dem sofrer perda de arre-
cadação do ICMS. 

Em sessão conjunta no 
dia 14 de julho, deputados e 
senadores concordaram em 
incluir duas modalidades de 
compensação previstas no   
Projeto de Lei Complemen-
tar 18/2022,   transformado 
em junho na  Lei Comple-
mentar 194, de 2022.   A 
norma trata justamente 
da compensação da União 
aos estados pela fixação da 
alíquota do ICMS de com-
bustíveis, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo em patamares mí-

nimos (17% ou 18%) . 
Mas a saga dos senado-

res para reduzir o impacto 
dos combustíveis no bolso 
dos brasileiros começou 
muito antes e é recheada de 
capítulos. Em 2021, os com-
bustíveis estiveram entre os 
principais responsáveis pelo 
alto índice de inflação, que 
ficou em 10,06% (IPCA) e já 
apontavam para um cenário 
desafiador para a economia 
brasileira, que sofreu nova 
pressão com o início da 
guerra da Rússia contra 
a Ucrânia em fevereiro. O 
conflito impactou direta-
mente o preço do barril de 
petróleo no mercado inter-
nacional. Senadores, então, 
decidiram agir.

Já em março, o Senado 
aprovou o PLP 11/2020, que 
resultou na Lei Complemen-
tar 192/2022. A proposição 

determinou a incidência 
por uma única vez do ICMS 
sobre combustíveis, com 
base numa alíquota fixa e 
única em todo país por vo-
lume comercializado. Além 
disso, concedeu isenção de 
tributos federais até o fim 
de 2022.  

A proposta foi aprovada 
na quarta tentativa de vo-
tação em Plenário e após 
uma série de discussões 
promovidas pelo presidente 
do Senado e o relator, Jean 
Paul, com diversos setores. 

O leque de instrumentos 
legislativos para contornar 
o problema dos sucessivos 
aumentos na bomba inclui 
também a autorização para 
que produtores e impor-
tadores de etanol possam 
vender diretamente para 
postos de combustíveis, eli-
minando os distribuidores. 

eCOnOmIA

Preço de combustíveis foi desafio 
do Senado no primeiro semestre

Reduzir o impacto dos 
preços dos combus-
tíveis no bolso dos 

brasileiros foi uma das 
principais preocupações 
do Senado no primeiro 
semestre. Uma série de 
projetos de lei e propostas 
de emenda à Constituição 
foram aprovadas pelos se-
nadores para tentar con-
trolar a escalada dos pre-
ços do diesel, da gasolina 
e do gás de cozinha desde 
o início dos trabalhos le-
gislativos em fevereiro. A 
promulgação da Emenda 
Constitucional do Estado 
de Emergência (EC 123) foi 
o ato final nesse desafio.

Em sessão do Congres-
so no dia 14 de julho, de-
putados e senadores sa-
cramentaram a tramitação 
do texto. Oriunda da Pro-

posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 15/2022, 
também chamada de PEC 
dos Auxílios, a Emenda 
123 possibilitará ao gover-
no gastar por fora do teto 
de gastos mais R$ 41,25 
bilhões até o fim do ano 
para aumentar benefícios 
sociais, conceder ajuda fi-
nanceira a caminhoneiros 
e taxistas, ampliar a com-
pra de alimentos para pes-
soas de baixa renda e di-
minuir tributos do etanol.

— Com tais medidas, 
objetiva-se combater em 
diversas frentes os efeitos 
inflacionários suportados 
pelos brasileiros, seja au-
mentando diretamente a 
renda das parcelas mais 
vulneráveis e mais afe-
tadas da população, seja 
reduzindo os custos atre-

lados ao preço dos com-
bustíveis, atingindo assim 
toda a cadeia nacional de 
distribuição, concentrada 
na matriz rodoviária — 
avaliou o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
durante a sessão. 

A PEC 15/2022 foi 
apresentada pelo sena-
dor Fernando Bezerra Co-

elho (MDB-PE) para esta-
belecer um diferencial de 
competitividade para os 
biocombustíveis. O texto 
foi aprovado com pare-
cer favorável do relator 
Fábio Garcia (União-MT) 
em junho e seguiu para 
a Câmara dos Deputados. 
Lá, o texto foi turbinado 
com a   PEC 1/2022, que 

passou no Senado no 
último dia de junho. En-
cabeçada pelo senador 
Carlos Fávaro (PSD-MT) 
e relatada por Fernando 
Bezerra, a proposta abriu 
espaço para a instituição 
do estado de emergência 
até o final do ano para 
ampliar o pagamento de 
benefícios sociais e criar 

auxílios em ano eleito-
ral. A solução foi resulta-
do de ampla negociação 
e acabou recebendo o 
apoio tanto do governo 
quanto da oposição.

Senadores de oposi-
ção votaram a favor da 
proposta, defendendo a 
necessidade de amplia-
ção dos benefícios sociais, 
mas criticaram a condução 
do processo pelo governo. 
Para Jean Paul Prates (PT-
-RN), as medidas previs-
tas na PEC já eram neces-
sárias há muito tempo.

— A proposta decreta 
um estado de emergência 
“decorrente da elevação 
imprevisível dos preços 
de combustível”. Imprevi-
sível para quem? Dezoi-
to meses atrás eu estava 
dizendo que o preço do 
petróleo internacional 
vai subir porque a econo-
mia mundial vai retomar 
e ligar seus motores. Era 
totalmente previsível — 
afirmou Jean Paul duran-
te a votação da proposta. 

Senadores aprovaram uma série de 
propostas para tentar controlar a 
escalada dos preços dos combustíveis

Ed
ils

on
 R

od
rig

ue
s/

Ag
ên

cia
 S

en
ad

o

Em sessão do Congresso no dia 14 de julho, deputados e senadores sacramentaram a tramitação do texto
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segurança Pública

Crimes violentos em Goiás têm queda 
histórica no 1º semestre do ano

novos dados do Ob-
servatório de Se-
gurança Pública, 

da Secretaria de Segura 
Pública do Estado (SSP), 
mostram redução de até 
61% nas estatísticas de 
violência em Goiás, com-
parando o primeiro se-
mestre desse ano a igual 
período de 2021. O estu-
do considera crimes con-
tra o patrimônio – que 
são os roubos em diver-
sas modalidades – e cri-
mes letais – como os ho-
micídios, principalmente. 

Nos Crimes Violen-
tos Letais Intencionais 
(CVLI), que abarcam os 
crimes contra a vida 
como homicídio doloso 

e latrocínio, o Estado de 
Goiás registrou queda 
de 12%. Essa sigla é uma 
metodologia adotada 
pelo Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública. 

O avanço na diminui-
ção das ocorrências tam-
bém foi verificado nos 
Crimes Violentos Contra 
o Patrimônio (CVP) que 
apresentaram, no mesmo 
período, recuo de 17%. Os 
números são os menores 
desde que os indicadores 
de criminalidade passa-
ram a ser aferidos pelo 
Observatório de Seguran-
ça Pública da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública (SSP), em 2011. 

Na taxa de Crimes Vio-

lentos Contra o Patrimônio 
que inclui todas as ocor-
rências de roubo consuma-
do, destacam-se as redu-
ções de roubo de veículos 
(-25%), roubo em comércio 
(-28%), roubo de cargas 
(-61%), roubo a transeun-
tes (-17%) e roubo em 
propriedade rural (-28%), 
comparando o primeiro 
semestre de 2022 com o 
mesmo período de 2021. 

Já nos Crimes Violen-

tos Letais Intencionais o 
destaque é a redução dos 
registros de homicídios 
(-12%). O mês de junho 
de 2022 obteve a menor 
taxa desse crime desde 
o início da compilação 
dos dados: 68 ocorrên-
cias em todo Estado.

Produtividade 
das forças de 
segurança

No primeiro semestre 
de 2022, as forças de se-
gurança pública do Estado 
cumpriram 2.669 manda-
dos de prisão e realizaram 
13.310 prisões em flagran-
te. Nesse período, 601.594 
pessoas foram abordadas, 
2.593 armas de fogo foram 
apreendidas e 2.187 veícu-
los foram recuperados.

O Corpo de Bombeiros 
Militar realizou 10.052 
ações de busca e salva-

mento, 43.704 resgates, 
além do combate a 1.606 
incêndios urbanos e 3.034 
combates a incêndios flo-
restais nos seis primeiros 
meses do ano. O Grupa-
mento de Ações e Res-
postas Rápidas (Garra), 
implantado em 2019, rea-
lizou 1.318 atendimentos 
na Região Metropolitana 
de Goiânia. Já o Serviço de 
Resgate Aéreo completou 
102 atendimentos.

dados do observatório de Segurança 
Pública mostram que, comparando 
números do período de 2021 com 
o de 2022, Crimes Violentos letais 
Intencionais (CVlI) e os Crimes Violentos 
contra o Patrimônio (CVP) atingem as 
menores taxas da série histórica
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Atuação das forças de segurança resulta em queda nos índices de crimes de roubos, homicídios e latrocínios, entre outros

Parlamentar

Líder do PT na Alego, avalia o primeiro semestre 
de 2022 do Legislativo goiano como produtivo

O primeiro semestre de 
2022 como produtivo. So-
mando seu desempenho 
ao da colega de legenda, 
Delegada Adriana Accor-
si, foram apresentados 46 
projetos de lei, transferidos 
aproximadamente R$17 
milhões em emendas par-
lamentares, realizadas 14 
sessões solenes e pro-
movidas duas audiências 
públicas.  “Tanto eu como 
a Adriana temos uma ca-
racterística comum muito 
forte, que é a defesa dos 
temas: saúde, educação, 
meio ambiente e serviço 
público”, frisa o parlamen-

tar, que afirma, ainda, que 
60% das matérias apre-
sentadas versavam sobre 
educação e meio ambiente 
e 85% das emendas foram 
para educação e saúde. 

Segundo Gomide, o po-
sicionamento e atuação 
em prol de causas impor-
tantes são aspectos que o 
PT busca sempre ressaltar 
em suas ações na Casa de 
Leis goiana. “Nós, do PT, 
entendemos que o mais 
importante na atividade 
parlamentar é nos posicio-
narmos em nome daquilo 
que defendemos. Somos 
um partido com uma linha 

programática e acredita-
mos de verdade, nada é 
apenas para “marcar posi-
ção””, pondera.

Para ilustrar seu ar-
gumento, o deputado 
destaca, também, que 
coordena a Frente Par-
lamentar em Defesa das 
Universidades e Frente 
Parlamentar em Defesa da 
Chapada dos Veadeiros. 

Diálogo 
Antônio Gomide de-

fende que, como partido 
de oposição, o PT busca 
sempre promover a troca 
de ideias com os parla-
mentares que estão na 
base do Governo. Em sua 
visão como líder da ban-
cada, não há discordância 
apenas para se posicionar 
contrariamente sem qual-

quer embasamento.
“A ação do Partido dos 

Trabalhadores é em opo-
sição ao Governo, mas eu 
e Adriana temos o enten-
dimento de que o debate 
precisa ser feito com ar-
gumentos. Por isso, sem-
pre usamos a tribuna e 
apresentamos projetos 
não para confrontar, mas 
sim para promover o diá-
logo. Entendo que essa foi 
a tônica do nosso primeiro 
semestre”, considera.

E continua: “Há um di-
álogo permanente com a 
base, sempre busco o Bru-
no Peixoto (UB), líder do 
Governo, para trocarmos 
ideias sobre aquilo que 
podemos melhorar. Conse-
guimos, por exemplo, fazer, 
com sucesso, emendas em 
projetos do Executivo. Não 
houve dificuldade nenhu-
ma nesse sentido”. 

Legislativo e 
sociedade

Apesar dos benefícios 
já visíveis com a mudança 
para a nova sede, na ava-
liação do petista, ainda 
há muito o que ser feito 
para aproximar a socie-
dade do dia a dia da Ale-
go. O deputado defende 
que houve, sim, aumento 
na interlocução com o 
povo de Goiás, mas que 
o trabalho está longe de 
estar concluído.

“É preciso que conti-
nuemos os investimentos 
em transparência para 
que se conheça o que 
acontece dentro do Le-
gislativo goiano. Acredito 
que este deve ser um dos 
maiores objetivos des-
ta Casa: criar um canal 
de comunicação pleno e 
ininterrupto”, argumenta. 
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Deputado Antônio Gomide, líder do PT na Assembleia goiana

em entrevista à Agência de Notícias da 
Alego, o deputado Antônio Gomide (PT) 
avalia, do ponto de vista da bancada do 
Partido dos Trabalhadores (PT),
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habitação

Anápolis abre inscrições para programa ‘Meu 
Lote, Minha História’ nesta terça-feira, 19
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Aparecida oferta 532 vagas de emprego nesta semana

As vagas são cooptadas 
por meio do Sistema Mu-
nicipal de Emprego (SIME) 
junto aos Recursos Hu-
manos das indústrias e 
empresas do município, 
com o objetivo de ofertar 
sempre centenas de opor-
tunidades de trabalho aos 
moradores de Aparecida.

Entre as principais va-
gas estão 33 para auxi-
liar de produção, 26 para 
vendedor externo, 20 para 
portadores de deficiência 
e 25 para auxiliar de caixa.

Para concorrer às vagas, 

o trabalhador interessado 
deve buscar atendimento 
no Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC), que é re-
alizado por livre demanda, 
ou seja, sem a necessidade 
de agendamento.

De segunda a sexta, o 
interessado pode com-
parecer presencialmen-
te a uma das unidades 
SAC do Centro, SAC Cida-
de Administrativa, SAC 
Parque Flamboyant, SAC 
Vila Brasília, SAC Cidade 
Livre, SAC Veiga Jardim 
e SAC Polo Empresarial, 

além das lojas do SAC 
instaladas no Vapt-Vupt 
Garavelo e Vapt-Vupt 
Buriti Shopping com os 

documentos pessoais 
necessários.

O trabalhador deve 
apresentar os seguintes 

documentos pessoais: RG, 
CPF, carteira de trabalho, 
comprovante de endereço 
e informar um telefone 

para contato. Caso exista 
vaga disponível no seu 
perfil, o trabalhador rece-
berá uma carta de enca-
minhamento para realizar 
a entrevista de emprego 
na empresa contratante. 
Se não encontrar a vaga, o 
interessado pode acessar 
o site novamente, pois as 
oportunidades são atua-
lizadas diariamente pela 
Central de Captação de 
Vagas. Informações pelo 
telefone (62) 9 9194-3491.

Além disso, a Prefeitura 
de Aparecida também está 
disponível para os empre-
sários que buscam mão de 
obra para suas empresas. 
O número de WhatsApp 
disponível para as empre-
sas realizarem o cadastro 
das vagas de emprego é 
(62) 9 9297-4113.
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De segunda a sexta, o interessado pode comparecer presencialmente a uma das unidades SAC

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por 
meio da Secretaria de Trabalho, oferta, 
nesta semana, 532 vagas de emprego 
em diversas áreas e empresas na cidade

Cadastro totalmente online será 
feito no site anapolis.go.gov.br/
meuloteminhahistoria

o prefeito de Anápo-
lis, Roberto Naves, 
anunciou na noite 

desta segunda-feira, 18, 
a abertura das inscrições 
para o programa de habi-
tação popular “Meu Lote, 
Minha História”, a partir 
desta terça-feira, 19. Os 
2,8 mil lotes, localizados 
em diferentes regiões da 
cidade, serão concedidos 
a cidadãos que atendam 
os critérios definidos em 
edital que será publicado 
na edição do Diário Oficial 

do Município desta segun-
da-feira. “A ideia é ter um 
programa democrático e 
atender realmente os que 
mais precisam”, ressaltou o 
prefeito, observando que 
a ordem de cadastro não 
influencia nas chances de 
obter o terreno.

As inscrições serão 
divididas em três eta-
pas (preenchimento do 
formulário via internet, 
envio de documentos 
por upload e visita do-
miciliar para conferên-

cia de informações) e 
podem ser feitas pelo 
site anapolis.go.gov.br/
meuloteminhahistoria 
até as 23h59 do dia 16 
de setembro de 2022.

“O programa será audi-
tado por nós e Ministério 
Público para garantir a 
maior transparência pos-
sível”, afirmou Roberto Na-
ves, destacando que será 
aceita apenas uma inscri-
ção por núcleo familiar. 
Além disso, o candidato 
precisa ter idade mínima 

de 18 anos, morar em Aná-
polis há pelo menos cinco 
anos consecutivos e a ren-
da familiar mensal bruta 
não deve ultrapassar um 
salário mínimo e meio. No 
último ano, o candidato ou 
qualquer outro membro do 
núcleo familiar não pode 
ter sido beneficiado com 
nenhum outro programa 
habitacional e também 
não deve ser proprietário 
de nenhum imóvel ou ter 
adquirido financiamento 
no âmbito do Sistema Na-

cional de Habitação.
A ordem de classifi-

cação será definida por 
maior pontuação, con-
forme edital, incluindo 
renda per capita e com-
posição do grupo familiar. 
A definição do endereço 
do lote concedido para 
cada candidato classifi-
cado será feita por sor-
teio. Após a concessão 
do terreno, o beneficia-
do tem até um ano para 
dar início à construção do 
imóvel, seguindo projeto 

arquitetônico definido na 
Lei Complementar n° 439, 
de 19 de maio de 2022.

É importante que os 
interessados leiam aten-
tamente o edital no Diário 
Oficial do Município para 
entender todas as etapas 
do processo de seleção. 
Na página de inscrição 
encontram-se perguntas e 
respostas, mas também é 
possível tirar dúvidas aces-
sando o Zap da Prefeitura, 
de segunda a sexta, em 
horário comercial.
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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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julho amarelo

Saúde reforça importância da testagem 
para hepatites B e C durante campanha

a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-GO) 
está reforçando 

neste mês de julho a im-
portância do teste rápido 
para aumentar o número 
de diagnósticos da hepati-
te B e hepatite C, doenças 
silenciosas e que muitos 
só descobrem em estágio 
avançado. O “Julho Ama-
relo” é uma campanha 
nacional com o intuito de 
conscientizar sobre a ne-
cessidade de cuidados da 
população em relação às 
hepatites virais, associa-
das à cirrose e ao câncer 
no fígado. O dia 28 de ju-
lho é a data mundial de 
combate à doença. 

Em 2020 e 2021, Goiás 
confirmou 1.365 casos de 
hepatite B e 717 de hepa-
tite C. Este ano, até o mês 
de junho, foram 225 casos 
confirmados de hepatite B 
e 182 da hepatite C. A do-
ença ocasiona inflamação 
no fígado e pode ser pro-
vocada por vírus ou pelo 
abuso de medicamentos, 

álcool e outras drogas. A 
transmissão das hepatites 
B e C ocorre ainda pelo 
contato com sangue con-
taminado ou relação sexu-
al sem proteção. 

Testes
Em Goiás, são realiza-

das durante todo o ano 
as testagens que visam 
aumentar o número de 
diagnósticos da hepati-
te B e C na população. As 
ações da SES-GO contam 
com parceria de universi-
dades e ocorrem em feiras 
e eventos de saúde. Além 
disso, podem ser realiza-
das em pátios de empresas 
e entidades de classe que 
solicitam o serviço para os 
colaboradores, juntamen-
te com outras testagens, 
tais como: HIV e Sífilis. As 
empresas que se interes-
sam pela testagem devem 
entrar em contato pelo te-
lefone (62) 3201-7894 ou 
pelo e-mail programadeis-
taidsgoias@gmail.com.

Só este ano, até o mês 

de junho, foram feitos 
5.706 testes em diversas 
cidades do interior e na 
capital goiana. Em Arua-
nã, por exemplo, a ação 
de testagem com a popu-
lação indígena somou 184 
testes. Durante o Festival 
Internacional de Cinema 
Ambiental (FICA), na ci-
dade de Goiás, foram 840 
testes. De acordo com 
a gerência de Atenção 

Primária da SES-GO, as 
ações visam disseminar a 
importância da prevenção 
e esclarecer sobre a assis-
tência ofertada pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

O SUS oferece trata-
mento gratuito para as 
duas doenças, além de 
disponibilizar a vacina 
contra a hepatite B, que 
deve ser aplicada em toda 
a população. Importante 

lembrar que a hepatite 
C tem cura e hepatite B 
tem tratamento para não 
se tornar crônica. O diag-
nóstico precoce é muito 
importante para evitar o 
agravamento dos casos.

Medidas de prevenção 
comuns às hepatites B e 
C:  Uso de preservativos 
masculinos ou femininos;  
Não compartilhar com ou-
tras pessoas qualquer ob-

jeto que possa ter entrado 
em contato com sangue 
humano, como seringas, 
agulhas, alicates de unha, 
escova de dente e lâminas 
de barbear;  Observar se 
os estabelecimentos como 
estúdio de tatuagens e 
piercing e salões de bele-
za, entre outros, seguem as 
normas da biossegurança 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Mês é dedicado à conscientização 
sobre cuidados da população em 
relação às hepatites virais. diagnóstico 
precoce permite controle e cura

Di
vu

lg
aç

ão

Em Goiás, são realizadas durante todo o ano as testagens que visam aumentar o número de diagnósticos da hepatite B e C na população

rede de Proteção

Governo oferece acolhimento às mulheres vítimas de violência

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimen-
to Social (SEDS) oferece 
acolhimento a mulheres 
vítimas de violência por 
meio do Centro de Refe-
rência Estadual de Igual-
dade (CREI), localizado 
na sede da secretaria, na 
Praça Cívica, no Centro de 
Goiânia. No local, é dispo-
nibilizado atendimento 
psicológico, jurídico e até 
mesmo encaminhamento 
para cursos de capacita-
ção profissional.

O atendimento presen-
cial é feito de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 18h. 
As interessadas também 
podem entrar em con-
tato com o CREI pelos 
números 3201-7489 ou 
98306-0191 e pelo email 
crei.seds@goias.gov.br. O 
primeiro passo no acolhi-
mento é feito por meio de 
acompanhamento psicoló-
gico e de assistência social.

Caso deseje, a vítima de 
violência tem a opção de 
realizar o boletim de ocor-
rência acompanhada por 
um profissional capacita-
do. Para garantir sua segu-
rança, a Seds oferece esta-
dia em hotéis conveniados 

até que a vítima encontre 
um ambiente seguro. 

As mulheres atendidas 
pelo CREI também podem 
se inscrever em cursos de 
capacitação profissional, 
oferecidos pela Secretaria 
de Estado da Retomada 
e ter acesso ao programa 
Crédito Social da Seds que 

oferece até R$ 5 mil para 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade que foram 
capacitadas. Este recurso 
é feito por transferência 
direta, não se trata de em-
préstimo, o valor é des-
tinado à estruturação do 
próprio negócio.

Somente no CREI, são 

realizados cerca de 80 aten-
dimentos por mês, a maioria 
na modalidade presencial. 
O encaminhamento é 
personalizado, e obedece 
às necessidades de cada 
pessoa. Mulheres vítimas 
de crimes sexuais têm 
acompanhamento para 
realização dos exames, 
da ocorrência e assesso-
ramento jurídico gratuito.

Pacto
O Pacto Goiano de 

Combate à Violência Con-
tra a Mulher, instituído 
em 2019 pelo Governo 
de Goiás, reúne ações 
aprimoradas e protegidas 
pela Rede de Proteção que 
conta com apoio do Minis-
tério Público, Defensoria 
Pública, Tribunal de Justiça, 
Segurança Pública, OAB, 
Universidade Federal de 
Goiás, Universidade Esta-

dual de Goiás, Pontifícia 
Universidade Católica de 
Goiás, Assembleia Legis-
lativa de Goiás, Câmara 
Municipal de Goiânia e 
outras instituições.

GEACRI
Outro ponto de atendi-

mento importante criado 
pelo Governo de Goiás é 
o Grupo Especializado no 
Atendimento às Vítimas de 
Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância (GEACRI), da 
Polícia Civil. Nele, profis-
sionais da segurança, em 
parceria com a Rede de 
Proteção, são capacitados 
para receber as vítimas e 
conduzir a investigação. 
Além de mulheres víti-
mas de violência, o GEA-
CRI, assim como o CREI, 
recebem vítimas de LGB-
Tfobia, racismo, intole-
rância religiosa e outros.
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Centro de Referência Estadual de Igualdade (CREI) acolhe mulheres 
vítimas de violência com oferta de atendimento psicológico, 
jurídico e encaminhamento para cursos profissionalizantes

Centro de Referência estadual de 
Igualdade (CReI) disponibiliza atendimento 
psicológico, jurídico e encaminhamento 
para capacitação profissional
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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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Seleções do Brasil garantem vaga 
no mundial de basquete sobre rodas

o Brasil estará re-
presentado, nos 
dois naipes (ho-

mens e mulheres), no 
Campeonato Mundial de 
Basquete em Cadeira de 
Rodas, que será realiza-
do em Dubai, nos Emi-
rados Árabes Unidos, no 
mês de novembro. As va-
gas foram conquistadas 
durante a Copa América, 
disputada no Centro de 
Treinamento Paralímpi-
co, em São Paulo.

A seleção feminina 
assegurou a classifica-
ção nesta segunda-feira 
(18), último dia da com-
petição, graças à vitó-
ria por 57 a 45 sobre a 
Argentina, na disputa 
pela medalha de bronze. 
Como as três melhores 
equipes se garantem no 
mundial, o terceiro lugar 
era fundamental para as 
brasileiras, que tiveram 
Lia Soares (13 pontos) e 

Vileide Almeida (12 pontos 
e 13 rebotes) como desta-
ques. A argentina Maria 
Palleres foi a cestinha da 
partida com 18 pontos.

O Brasil havia encerra-
do a primeira fase na se-
gunda colocação do Grupo 
B, com vitórias sobre Gua-
temala (62 a 29) e Bolívia 

(98 a 16) e derrota para o 
líder Canadá (39 a 85). No 
domingo (17), pelas se-
mifinais, a seleção verde 
e amarela não resistiu ao 
favorito Estados Unidos e 
perdeu por 68 a 30.

A equipe masculi-
na também disputou o 
terceiro lugar nesta se-

gunda-feira, mas foi su-
perada pelo Canadá, por 
56 a 46. Com 33 pontos, 
Nikola Goncin comandou 
a vitória dos canadenses, 
com Anderson Ferreira 
(18 pontos) e Leandro Mi-
randa (nove pontos e 11 
rebotes) sendo os desta-
ques brasileiros. A sele-

ção, porém, estava com o 
lugar garantido no Mun-
dial desde sábado (15), ao 
vencer Porto Rico por 83 a 
53, pelas quartas de final. 
No torneio dos homens, os 
quatro melhores (portanto, 
os semifinalistas) se classi-
ficavam para Dubai.

Na briga por vaga na 

final da Copa América, no 
domingo (17), o Brasil foi 
batido pelos EUA (59 a 
77). Antes do mata-mata, 
os brasileiros haviam fica-
do em segundo lugar no 
Grupo B, com uma vitória 
sobre o Canadá na estreia 
(66 a 52) e uma derrota 
para a Argentina (38 a 53).

Classificações 
foram 
asseguradas 
durante a Copa 
América, em 
São Paulo

AL
E 

CA
BR

AL
/C

PB

Copa do Mundo da categoria será disputada  nos Emirados Árabes (Dubai), em novembro


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

