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UPA’s, CAis e UBs’s
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Aparecida 

monitora casos 
suspeitos e 

confirmados de 
Monkeypox por 

Telemedicina
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Por meio do programa social, o Governo de Goiás transfere R$ 350,00 
por mês para garantir moradia à população em vulnerabilidade 

social. Benefício já chegou em 63 municípios -  governo  |  6

Atividades são realizadas nos períodos matutino e vespertino, de segunda-
feira a sexta-feira, para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos de idade, no 
primeiro campo público da capital com grama sintética -  esPorte |  8

hABitAçãoAnáPolis

Famílias do Norte e 
Nordeste de Goiás recebem 

cartões do aluGuel social

aulas Gratuitas de Futebol society, 
são oFerecidas No ceNtro esportivo 
maGuito vilela, coNjuNto riviera

Lideranças exaltaram o legado de um governo fundamentado nas parcerias; 
partido também trabalha para eleger bancada federal e estadual

PolítiCA  |   3

eleições 2022

coNveNção do avaNte coNFirma apoio 
à reeleição de roNaldo caiado
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a dúvida é Marconi

Muita coisa continua acontecendo nos 
próximos dias. o ex-governador Mar-
coni Perillo se mantém no centro. 
tem um acerto com o Pt para mon-
tar o palanque de Lula em goiás. 
apareceu a carta tucana, no meio 
do caminho, para viabilizar a Câma-
ra Federal, que anda bem movimen-
tado. Marconi sempre quis ser can-
didato a governador. ser deputado 
é atender à voz do bom senso. Mas 
é o caminho para ficar no ostracis-
mo em Brasília, já que a perspectiva tu-
cana não é boa. Com carta ou sem ela, 
a decisão continua na mão de Marconi.

Maior líder?

desistindo, Marconi deixa no arva per-
gunta: quem é o maior líder político de 
goiás? Marconi dividiu a preferência 
durante mais de uma década com Íris 
Rezende. Iris partiu quando, como Mar-
coni, estava sem mandato. 

lisauer fora

o Psd,que perdeu Henrique Meirel-
les na nano passado, perde agora 
Lisauer Vieira como candidato ao 
senado. dificilmente haverá jeito 
de encontrar um novo nome. Li-
sauer pode ser mais um na busca de 
mandatos de deputado federal

novo quadro
Conforme previsto, a sucessão em 
goiás será comandada por oito can-
didatos a governador. os mais estru-
turados serão Ronaldo Caiado (UB), 
gustavo Mendanha (Patrícia), Vitor 
Hugo (PL), mais a chapa que sair en-
tre Marconi Perillo (PsdB) e Wolmir 
amado (Pt). Caiado continua como 
favorito, com tendência forte, quase 
certa, de segundo turno.

auxílio Brasil resolve?

ainda há dúvidas mas o benefício de 
600 reais começa a ser pago na semana 
que vem. Bolsonaro já apresenta sinais 
de crescimento entre os mais pobres. É 
o que mostram as últimas pesquisas.

Bolsonaro na Mídia

o presidente resolveu ocupar espaços 
na mídia. deixa a globo falando sozi-
nha, mas vem se apresentando nas ou-
tras emissoras. diz pretender participar 
dos debates, mesmo se Lula não for.

BBB Brasil
a reta final está agitadas. Luciano 
Bivar (UB) saiu do jogo para buscar 
novo mandado de deputado federal e 
ser o presidente da Câmara na nova 
era Lula. se o petista for eleito. 
Pablo Marçal fez festa na conven-
ção e viu o PRos mudar de mãos de 
não vô. Marçal ficou na mão e a si-
gla deve apoiar Lula. andré Janones 
segue avante no mesmo caminho.

Bancada da 
tornozeleira
Mesmo cumprindo prisão domiciliar 
com direito a tornozeleira, Roberto 
Jefferson se lançou candidato a presi-
dente. Com a companhia do deputa-
do daniel silveira, lançado ao senado 
pelo Rio. Não é sério. os dois estão 
inelegíveis. É só pra criar confusão 
com a justiça eleitoral e dar discurso 
pro líder do pessoal.

o que falta
entre os presidência eis, andré Jano-
nes pode sair. Roberto Jefferson faz 
parte da esculhambação. Pablo Mar-
çal fica pra próxima. e Álvaro dias 
pode entrar de última hora.

aposta do ptB

atuando há vários ano s no s bastido-
res e na gestão pública, eduardo Ma-
cedo puxa a chapa do PtB, que busca 
representação em Brasília. a campa-
inha foi lançada no final de semana 
em grande estilos.

pela educação

No Pt, o ex-reitor da UFg, edwards 
Madureira se posiciona na articulação 
de uma bancada da educação. No final 
do último mandato na reitoria, sentiu 
na pele o corte de verbas. Mas conse-
guiu consolidar foco na tecnologia, en-
tre outros avanços, na UFg.

aposta eM Jeferson

Uma das apostas conservadoras é Jefer-
son Rodrigues (Republicanos). em segun-
do mandato e com votações crescentes, 
é pastor licenciado e tem atuado junto a 
lideranças e no terceiro setor. determi-
nado, é um dos nomes novos que busca 
espaço na Câmara Federal.

câMara dá o ritMo

Com 25 parlamentares envolvidas na 
eleição, a Câmara Municipal de goiânia 
deve ter mais problemas para realizar 
sessões, que já vem sendo presididas 
pelo vice Clécio alves. em 2018, foram 
eleitos o senador Jorge Kajuru, o depu-
tado federal elias Vaz e os estaduais 
alysson Lima, eduardo do Prado e Viní-
cius Cirqueira. a turma era outra.

Besteirol 
a pauta parou na votação de projeto 
que cria o dia do CaC. de Colecionador, 
atirador e Caçador. Que vem sendo 
desvirtuado pela política e pela falta de 
concreto. Parece que a cidade não tem 
coisa mais importante pra discutir.

alego taMBéM no cliMa

a primeira sessão da alego também 
não rendeu. a falta de quórum deve ser 
uma constante. Nessa semana tem as 
convenções. Na semana que vem, os 
registros. depois, o início da campanha.

vila é vila

Mais pontos perdidos. Mas já é um 
segundo turno com melhor começo. 
agenda tripla para a semana. o time 
de aspirantes joga contra o lanterna 
Juventude em casa para vencer e as-
segurar a classificação. Já com acesso, 
o time feminino inicia a semifinal da 
terceirona contra o taubaté, que tem 
melhor campanha. Na série B, a meta 
é vencer o Ituano no serra pra conso-
lidar a recuperação.

por que?
as articulações só acabam quando 
terminam.

“Na política, promessa é dúvida”   
(Dito popular)
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Convenção do Avante confirma apoio à 
reeleição de Caiado

o diretório estadual 
do Avante confir-
mou apoio à re-

eleição do governador 
Ronaldo Caiado (União 
Brasil) em sua convenção 
nesta terça-feira (2/8), no 
Teatro FAC Unicamps, no 
setor Coimbra, em Goiâ-
nia. A legenda parte para 
o pleito com 39 candida-
tos a deputado estadual e 
18 candidatos a deputado 
federal. O respaldo à can-
didatura de Caiado visa a 
continuidade de um go-
verno fundamentado nas 
parcerias, que garantiram, 
em menos de quatro anos, 
a ampliação das ações so-
ciais e avanços nas áreas 
de segurança pública, saú-
de, educação e oportuni-
dade de emprego aos 7,3 
milhões de goianos.

“É isso que precisamos 
fazer: governar com trans-
parência, aplicar o dinheiro 
público corretamente para 
o cidadão sentir a diferen-
ça na qualidade de cada e 
dia a dia”, comprometeu-
-se Caiado, que exaltou o 
clima da convenção. “É de 
emocionar, de arrepiar. A 

militância é o que ganha 
eleição”, destacou Caiado. 

O Avante trabalha com 
perspectiva de eleger dois 
até deputados federais e 
três estaduais. O governa-
dor congratulou os pré-
-candidatos, pontuando 
que “quem tiver mais ca-
pacidade de trabalho, de 
sensibilizar a população, 
terá condições plena de 
lutar pelos cargos na Câ-
mara Federal e Assembleia 
Legislativa”. E ao concluir, 
frisou: “o lema do Avante 
é seu próprio nome. Vocês 
lutam com muita garra e 
muito orgulho”.

O presidente do diretó-
rio estadual e vereador por 
Goiânia, Thialu Guiotti, que 
é também pré-candidato 
a deputado federal, res-
saltou o compromisso da 
legenda em um segundo 
governo Caiado. “Nós va-
mos ajudar a administrar 
juntamente com o gover-
nador”, salientou.  

Por sua vez, Caiado re-
alçou os méritos do “jovem 
político” que conseguiu 
algo que classificou como 
“inédito”: não só criar uma 

nova sigla partidária, como 
representá-la na Câma-
ra Municipal de Goiânia. 
“Thialu esteve sempre ao 
meu lado e, se Deus qui-
ser, continuará conosco. 
Agora almeja algo maior, 
que merece, por ter cre-
dibilidade. Vai chegar ao 
Congresso Nacional com 
condição de fazer a voz 
dos goianos valer muito 
mais”, frisou Caiado.

Reconhecimento
O presidente nacional 

do Avante e deputado 
federal por Minas Gerais, 
Luís Tibé, que veio a Goi-
ânia especialmente para 
a convenção, salientou 
que Caiado tem sido um 
excelente governador. “O 
Estado tem muito que 
agradecer. É uma revolu-
ção. Na área de seguran-
ça pública Minas perdeu 
o posto pela competência 
do governador e a gente 
sente nas ruas a sensação 
de tranquilidade que as 
pessoas têm”, observou. 
“Goiás estará em boas 
mãos nos próximos qua-
tro anos”, reforçou.

Lideranças exaltaram o legado de um governo 
fundamentado nas parcerias; partido também 
trabalha para eleger bancada federal e estadual
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“Ronaldo Caiado tem sido um excelente governador”, comentou o presidente nacional do Avante 
e deputado federal por Minas Gerais, Luís Tibé, que veio a Goiânia especialmente para a convenção

Em reunião realizada na 
tarde desta quarta-feira 
(03/08), Nárcia Kelly (PP), 
prefeita de Bela Vista de 
Goiás, cidade da Região 
Metropolitana de Goiânia, 
declarou apoio ao projeto 
de reeleição do governa-
dor Ronaldo Caiado (União 
Brasil). O anúncio foi feito 
ao lado do presidente do 
PP estadual e pré-candi-
dato ao Senado, Alexandre 
Baldy. A prefeita afirmou 
que a decisão de caminhar 
ao lado de Caiado se deve, 
sobretudo, aos avanços 
que o Goiás experimen-
tou nesses três anos e sete 
meses de gestão do atual 
governador e à certeza de 
que muito ainda fará pela 
população da cidade ad-
ministrada por ela. 

Com o apoio da prefeita 
de Bela Vista, Caiado passa 
a contar com o respaldo 
de 16 dos 19 prefeitos da 
Região Metropolitana de 
Goiânia no seu projeto de 

reeleição, incluindo o pre-
feito da Capital, Rogério 
Cruz (Republicanos); e de 
Trindade, Marden Júnior 
(Patriota). Em todo Estado, 
Caiado tem o apoio decla-
rado de 215 prefeitos, o 
que corresponde a quase 
90% dos gestores munici-
pais.

“Estou aqui hoje como 
prefeita de Bela Vista de 
Goiás para reafirmar o 
nosso apoio à reeleição 
do governador Ronaldo 
Caiado, agradecendo tudo 
que ele já tem feito pelo 
Estado, mas, especialmen-
te, confiante em tudo que 
ele fará por nossa cidade”, 
frisou a prefeita em vídeo 
ao lado do governador. 

No exercício do segun-
do mandato à frente da 
administração de Bela Vis-
ta, Nárcia Kelly disse não 
ter dúvidas de que Caiado 
muito contribuirá para a 
execução de projetos au-
daciosos da sua gestão 

que, com a ajuda do go-
verno estadual, serão im-
plantados a partir do pró-
ximo ano. Para ela, Caiado 
se mostra um governador 
municipalista e republica-
no, que tem feito correta-
mente os repasses consti-
tucionais aos municípios e 
atendido as demandas dos 
prefeitos, independente-
mente de partidos ou de 
apoio.

Na oportunidade, o go-
vernador enalteceu Nárcia 
Kelly, a quem chamou de 
“grande líder” e “referência 
de gestão” no Estado. O 
pré-candidato à reeleição 
reiterou o seu compromis-
so, enquanto governador 
do Estado, com a cidade 
de Bela Vista e com todos 
os demais 245 municípios 
goianos, anunciando que 
cada vez mais irá ampliar 
as ações e construir pro-
jetos com os prefeitos. 
“Aprendi muito cedo que 
se governa é com parce-
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Revelação da política goiana, Nárcia Kelly disse que decisão de abraçar projeto de reeleição deve-se aos avanços 
conquistados nestes três anos e sete meses em Goiás; Governador tem apoio da ampla maioria dos prefeitos

Prefeita de Bela Vista de Goiás declara apoio à reeleição do governador
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Saúde de Aparecida monitora casos suspeitos e 
confirmados de Monkeypox por Telemedicina

assim, todos aqueles 
que tiverem sinto-
mas da doença e 

que sejam notificados em 
unidades de saúde pas-
sam a receber ligações da 
equipe médica da pasta. 
Essa estratégia já foi ado-
tada durante a pandemia 
da covid-19 e demons-
trou eficiência, oferecendo 
aos pacientes assistência, 
atestados e receitas de for-
ma remota, evitando que 
eles circulem pela cidade 
e transmitam a doença.

O superintendente de 
Atenção à Saúde de Apa-
recida, Gustavo Assunção, 
explica que qualquer 
pessoa que tenha início 
súbito de febre, acom-
panhada de inchaço dos 
linfonodos do pescoço, 
conhecido popularmente 
como íngua, e erupções 
na pele deve procurar 
imediatamente um ser-
viço de saúde para ava-
liação. “Os profissionais 
das UPA’s e Cais ou UBS’s 
vão avaliar os casos, re-
alizar a notificação e, se 
necessário, encaminhar 

para realização de exa-
me. A partir disso, todos 
os pacientes passam a 
ser monitorados pela 
equipe de Telemedicina 
da SMS”, completa.

Ele acrescenta que o 
diagnóstico da Monkey-
pox é realizado exclu-
sivamente de forma 
laboratorial, por teste 
molecular ou sequencia-
mento genético: “O teste 
para diagnóstico labora-
torial deve ser realizado 
em todos os pacientes 
enquadrados na defini-
ção de caso suspeito. A 
amostra analisada é co-
letada, preferencialmen-
te, da secreção da lesão. 
Quando as lesões já estão 
secas, o material a ser en-
caminhado são as crostas 
das feridas. As amostras 
estão sendo direciona-
das para os laboratórios 
de referência”.

Tratamento 
da doença

O coordenador médi-
co de Aparecida, Murillo 

de Castro, explica que 
os casos confirmados de 
Monkeypox são tratados 
com medidas para aliviar 
sintomas e prevenir e tra-
tar complicações e seque-
las. “Em caso suspeito da 
doença, deve ser realizado 
o isolamento imediato do 
indivíduo e o rastreamento 
de contatos. O período de 
isolamento do paciente só 
deve ser encerrado quan-
do todas as lesões na pele 
desaparecerem por com-
pleto. Na maioria dos ca-
sos, os sintomas desapare-

cem em poucas semanas. 
No entanto, é possível a 
ocorrência de casos graves 
e óbitos”, informa

Situação da doença 
em Aparecida

A superintendente de 
Vigilância em Saúde de 
Aparecida, Daniela Ribei-
ro, informa que até o mo-
mento o município tem 
apenas três casos confir-
mados, mas está em alerta. 
“Desde o primeiro registro 
da doença no país inten-

sificamos o trabalho de 
vigilância em Aparecida. 
Tanto que identificamos 
rapidamente os primeiros 
dois casos do estado de 
Goiás. Eles já receberam 
alta. Na última segunda, 
1º de agosto, confirmamos 
o terceiro caso, que segue 
sendo acompanhado pela 
equipe da SMS”.

A gestora alerta a popu-
lação para o fato da trans-
missão da Monkeypox 
entre humanos ocorrer 
principalmente por meio 
de contato pessoal com 

secreções respiratórias, le-
sões de pele de pessoas 
infectadas ou objetos re-
centemente contaminados 
e fluidos corporais: “Apesar 
de ser uma doença que 
exige contato muito pró-
ximo e prolongado para 
transmissão de pessoa a 
pessoa, não sendo carac-
terística a rápida dissemi-
nação, trata-se de um vírus 
com potencial epidêmico.”

Desinformação
Daniela Ribeiro ressalta 

ainda que, apesar do nome 
da doença, a Monkeypox 
não é transmitida por 
macacos: “embora ela te-
nha sido identificada pela 
primeira vez em macacos, 
o surto atual não tem re-
lação com esses animais. 
Eles não são reservatórios 
do vírus”. Ela salienta tam-
bém que a Monkeypox não 
é uma doença típica da ho-
mossexualidade como foi 
difundido em muitos lo-
cais: “já foi identificado no 
mundo todo que a trans-
missão entre humanos tem 
ocorrido principalmente 
por relações sexuais, mas 
é importante destacar 
que isso independe da 
orientação sexual. Via de 
regra, a transmissão por 
gotículas requer conta-
to mais próximo entre o 
paciente infectado e ou-
tras pessoas, o que torna 
trabalhadores da saúde, 
membros da família e 
outros contactantes, pes-
soas com maior risco de 
contaminação”.

Com o aumento do número de 
casos suspeitos e confirmados de 
Monkeypox no território brasileiro, 
a secretaria de saúde de aparecida 
(sMs) estruturou a Central de 
telemedicina da cidade para 
monitorar os pacientes

 Ê
ni

o 
M

ed
ei

ro
s

Todos aqueles que tiverem sintomas da doença e que sejam notificados em 
unidades de saúde passam a receber ligações da equipe médica da pasta

entretenimento

Edição do Moto Rock acontece no próximo domingo

O evento une a paixão 
pelo motociclismo e o 
automobilismo em um 
único espaço com atra-
ções de exposição e mu-
sicais para quem conhece 
e quem quer conhecer o 
universo sobre rodas.

Durante o festival, 
diversas atrações es-
peram os visitantes 
amantes da cultura au-

tomotiva com mostras 
de carros rebaixados, 
veículos antigos e mo-
tocicletas do estilo old 
school. Há ainda apre-
sentação de bandas de 
rock locais, praça de ali-
mentação e espaço kids.

Os organizadores do 
evento esperam um pú-
blico superior a seis mil 
pessoas nesta edição, que 

movimenta o Setor Cru-
zeiro do Sul. Neste ano, 

estão confirmados moto-
clubes de outras cidades 

de Goiás e vários esta-
dos como Mato Grosso, 
Tocantins, Brasília e Rio 
Grande do Norte.

“Esse é um evento que 
todos os participantes 
se envolvem a partir do 
amor e do carinho pelo 
mundo sobre rodas e co-
loca Aparecida na rota 
dos grandes eventos 
voltados para o mundo 
duas rodas”, afirma o or-
ganizador do Aparecida 
Moto Rock, Wagner Mou-
ra (Waguinho).

Durante esta edi-
ção há ainda o sorteio 
de brindes por meio de 
cupons. Esses, podem 

ser adquiridos por meio 
da doação de alimentos 
não perecíveis ou na do-
ação de um brinquedo. 
Cada quilo de alimento 
ou um brinquedo garan-
te 1 cupom para partici-
par do sorteio.

O 3º Aparecida Moto 
Rock acontece das 10h às 
19h do próximo domin-
go, dia 7, na Rua Canavial 
com Rua dos Marmelos, 
no setor Cruzeiro do Sul, 
em Aparecida de Goiânia. 
O evento é realizado por: 
Guardiões Motoclube, Sal 
Marinho Filmes e Fusca-
nalhas, com apoio da Pre-
feitura de Aparecida.
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Durante esta edição há ainda o sorteio de brindes por meio de cupons

a 3ª edição do aparecida Moto Rock, 
festival que une a paixão pelo mundo sobre 
rodas, acontece no próximo domingo, 7 de 
agosto, em aparecida de goiânia
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Webinário gratuito
o aMaRÊ FasHIoN – semana da Moda 

goiana promove o Webinário gratuito 
“Marketing, branding e consumo de 

moda”, no dia 9 de agosto. 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), a palestra online será 
ministrada por evelyn Bonorio, que atua 

na área de moda desde 1990. Formada em 
Jornalismo pela Universidade gama Filho e 

pós-graduada em estratégia e Qualidade 
pela Universidade Candido Mendes, evelyn 

ministra aulas de Marketing, Produção, 
Pesquisa e Consultoria de Moda, em cursos de 
graduação e pós-graduação.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, governo de goiás, 
Capricórnio e aeR-44 (associação empresarial 

da Região da 44).

Feira Passeio das artes
 Neste fim de semana, será realizada no 
Passeio das Águas, a primeira edição do 

projeto Feira Passeio das artes, que busca 
fomentar ações e atividades relacionadas 

à arte, cultura e artesanato. a iniciativa 
pretende aquecer a economia local e 

estimular o trabalho de artistas, artesãs 
e empreendedoras de goiás. o evento 

tem entrada franca, é aberto à população. 
a Feira funcionará no mesmo horário do 

shopping. No sábado das 10h às 22h e no 
domingo das 14h às 20h.

HaPPy land
devido ao grande sucesso alcançado na 

temporada de férias de 2022, com público 
estimado em 30 mil pessoas ao longo de 

50 dias de estadia na Pecuária de goiânia, 
a Happy Land vai levar um pedacinho do 

universo encantado para a  75ª exposição 
agropecuária do estado de goiás, entre 

os dias 5 e 14 de agosto. os sábados e os 
domingos serão animados pelos espetáculos  

‘a Bela e a Fera’, que acontece às 17 horas 
e o sucesso de ‘encanto’, com início às 

18h30. além das apresentações, a Happy 
Land ainda disponibilizará de segunda a 

domingo, vários brinquedos infantis, oficinas 
e mini fazendinha.os ingressos podem ser 

adquiridos online pelo Baladapp,fisicamente 
na bilheteria do evento, na Komiketo da 

avenida t-4, ou pelo link https://baladapp.
com.br/a/pecuaria-de-goiania-2022/2934.

BRAZZA BBQ 
- Quem não é 
apaixonado por 
carnes? Um festival 
então?! o Brazza será 
realizado no dia 6 de 
agosto de 2022, no 
Parque de exposições 
agropecuárias de 
anápolis. são mais 
de 2 toneladas de 
carnes, nas mãos de 
12 chefs renomados, 
em 8 horas de evento 
open bar e open food, 
organizado pelo chef 
Romer Pereira.

Prêmio SomosCoop - o 1º Prêmio 
somosCoop goiás reconheceu a 
Unimed goiânia como vencedora 
na categoria redes sociais. Com a 
campanha agradeça uma Mulher, 
a empresa conquistou o primeiro 
lugar ao promover o cooperativismo 
com uso do carimbo somosCoop. 
o trabalho de marketing propôs ao 
público substituir os parabéns pelo 
obrigado no dia das Mulheres e 
reforçou o impacto da cooperativa 
na comunidade local. Conselheiro 
de administração diolindo Freire 
e representantes do Marketing da 
Unimed goiânia recebem prêmio.

Venda de camarotes para o show de Caetano Veloso em 
goiânia teve início ontem, quarta-feira (3). Restam, ainda, 
poucas unidades de ingressos para o show, que acontece 
no próximo dia 20, no Centro de Convenções da Puc goiás, 
em comemoração ao aniversário do cantor, celebrado no 
próximo domingo (7)

Pedido de namoro - Um novo local com clima 
romântico tem estimulado pedidos de namoro 
e casamento em goiânia: o trust gastronomia 
Intimista. o projeto é inédito na capital e conta 
com cerca de 100 cabanas suspensas na beira 
do lago, no goiânia golfe Clube. a inovação, 
a privacidade em meio à natureza, músicas 
românticas com a junção de uma boa comida 
contemporânea tem sido a pedida do público na 
hora de oficializar o romance, como foi o caso da 
empresária Roberta toledo e do desenvolvedor 
de sistemas Felipe Fernandes.
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Famílias do Norte e Nordeste de Goiás 
recebem cartões do Aluguel Social

oO Governo de Goi-
ás, por meio da 
Agência Goiana 

de Habitação (Agehab), 
realiza atendimentos 
com cartões do progra-
ma Pra Ter Onde Morar 
– Aluguel Social em mais 
quatro cidades nesta 
quinta (04/08) e sexta-
-feira (05/08). A primeira 
incursão, na quinta, está 
sendo realizada nesta 
manhã, em Alto Paraíso 
de Goiás, no Centro de 
Convivência da cidade. Às 
13 horas, a ação será em 
Niquelândia, no Ginásio 
de Esportes Teófilo José 
Taveira. Encerrando o dia, 
São João D’Aliança recebe 
atendimento na Câmara 
Municipal, às 14 horas. 
Na sexta, Campos Belos 
fecha a lista, com traba-
lhos iniciados às 9 horas, 
no CRAS do município.

Devem comparecer 
aos locais de atendi-
mentos as famílias que 
receberam a convoca-
ção para que busquem 
seus cartões do progra-
ma e recebam a carta de 
orientações para baixar 
o aplicativo bancário 
pelo qual os repasses de 
recursos serão realizados. 
Os nomes dos convocados, 
para aqueles que quiserem 
conferir, estão publicados 
em listas no site www.
agehab.go.gov.br. 

Na hora de receber o 
cartão, é preciso apre-
sentar um documento 
pessoal com foto. Basta 
um dos titulares, quando 
a família é composta por 
casal, para pegar o bene-
fício. Depois, é necessário 
baixar o aplicativo Pra 
Ter Onde Morar e esperar 
até dez dias para cair o 

primeiro depósito, no va-
lor de R$ 350. O recurso 
deve ser transferido para 
o dono do imóvel (loca-
dor) e deve ser utilizado 
exclusivamente para pa-
gar aluguel. A partir do 
segundo mês, o recurso é 
depositado todo dia 28 ou 
dia útil seguinte, soman-
do-se 18 meses no total.

Candidatos a bene-

ficiários que estão com 
nomes na lista de inelegí-
veis devido a informações 
prestadas erroneamente 
durante o ato de inscrição 
podem solicitar a correção 
de dados diretamente na 
Agehab. Um erro comum 
é a informação errada so-
bre o tempo mínimo de 
três anos de vínculo com 
a cidade. Se houver dificul-

dade em fazer a correção 
sozinho pela internet, é 
possível solicitar a corre-
ção por e-mail, com men-
sagem para protocolo@
agehab.go.gov.br pedindo 
abertura de processo.

O Aluguel Social as-
siste neste momento 63 
municípios em diferentes 
fases de execução, entre 
elas inscrição, análise de 

adequação aos critérios 
do programa, convocação 
para entrega de documen-
tação e chamamento para 
entrega do cartão. A ini-
ciativa opera com recursos 
provenientes do Fundo de 
Proteção Social de Goi-
ás (Protege), coordenado 
pelo Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), dentro do le-
que do Goiás Social.

Por meio do programa social, o 
governo de goiás transfere R$ 350,00 
por mês para garantir moradia à 
população em vulnerabilidade social. 
Benefício já chegou em 63 municípios
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Atendimento com cartões do Aluguel Social já chegou a mais de 60 municípios em todo o Estado de Goiás

Gracinha Caiado é presidente 
de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG)

agenda

Gracinha Caiado agradece voluntários e forças de segurança 
durante início da nova etapa de entrega de cestas básicas

O Governo de Goiás dá 
início à nova etapa de en-
trega de cestas básicas 
nesta quinta-feira (04/08), 
às 12h, na Região Noroeste 
de Goiânia. Na ocasião, a 
presidente de honra da Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e coordena-

dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, concederá 
entrevista coletiva na antiga 
sede do 13º Batalhão da Po-
lícia Militar, no Setor Estrela 
Dalva, local que servirá de 
ponto de encontro para a 
equipe estadual. 

Além do GPS e OVG, a 
ação contará com apoio 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), da 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater) e das for-
ças de segurança do Esta-
do de Goiás. O objetivo é 
distribuir, em apenas um 
dia, 2 mil cestas básicas a 
famílias goianienses em 
vulnerabilidade social. A 

ação, no entanto, vai con-
tinuar nos próximos dias 
em diferentes pontos da 
Região Metropolitana. 

O trabalho integra a 
nova fase da campanha 
de segurança alimentar 
do Estado de Goiás. Nesta 
quinta etapa da campa-
nha, serão entregues 200 
mil cestas, adquiridas por 
meio de licitação com 
recursos do tesouro es-
tadual e investimento de 
R$ 16 milhões.

As prefeituras de mu-
nicípios situados fora da 
Região Metropolitana vem 
realizando, desde o último 
dia 25 de julho, a retirada 
de sua cota de cestas bá-
sicas diretamente na sede 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) e 
estão encarregadas da dis-
tribuição. Mais de 70 cida-
des já receberam os alimen-
tos. A inscrição no Cadastro 
Único (CadUnico) é requisito 
para ser beneficiário.

o governo de goiás dá início à nova etapa 
de entrega de cestas básicas nesta quinta, 
às 12h, na Região Noroeste de goiânia
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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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para crianças e adolescentes

Aulas gratuitas de futebol society, são oferecidas 
no Centro Esportivo Maguito Vilela, Conjunto Riviera

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

pal dos Esportes (SMESP), 
oferece aulas de iniciação 
esportiva de futebol so-
ciety no Centro Esportivo 
Maguito Vilela, localizado 
no Conjunto Riviera. Ao 
todo, são 120 vagas para 
crianças e adolescentes 
de 07 a 17 anos de idade. 

Interessados podem fazer 
inscrição no local.

As aulas são realizadas 
segunda-feira, quarta-feira 
e sexta-feira, nos períodos 
matutino e vespertino, 
divididas por turmas, de 
acordo com a idade. Alunos 
que estudam em escolas 
de tempo integral podem 
participar dos treinos na 
terça-feira e quinta-feira, 
das 17h30 às 18h30.

Inscrições podem ser 

realizadas no local, das 
08h às 12h, e das 14h às 
18h. Até o momento, 70 
alunos estão inscritos e 
participam das aulas, que 
começaram no dia 1º de 
agosto. Os uniformes são 
oferecidos pela Secreta-
ria Municipal dos Espor-
tes (SMESP).

“Incentivar a população 
a participar de práticas es-
portivas nos bairros é uma 
das metas da Prefeitura 

de Goiânia”, afirma o pre-
feito Rogério Cruz. “Vamos 
proporcionar, ao máximo, 
lazer e bem-estar à co-
munidade, por isso é que 
inauguramos o primeiro 
campo society de grama 
sintética de Goiânia, e va-
mos fazer mais”, completa.

Centro Esportivo 
Maguito Vilela

O Centro Esportivo 

Maguito Vilela foi inau-
gurado pelo prefeito Ro-
gério Cruz em dezembro 
de 2021. O espaço dispõe 
de amplo vestiário, sala 
administrativa, arquiban-
cada, área permeável com 
grama natural, quadra de 
areia, academia ao ar li-
vre, playground e esta-
cionamento. O campo so-
ciety possui dimensões 
de 50 metros de com-
primento por 35 de lar-

gura, com 1.200 metros 
quadrados de grama 
sintética. O local, que é 
todo cercado por alam-
brados, possui abrigos 
cobertos para atletas e 
comissão técnica.

O centro esportivo é 
parte integrante do pro-
jeto de requalificação 
da Praça Fábio Nasser, 
localizada na Avenida 
Liberdade com Rua 14, 
Conjunto Riviera.

atividades são 
realizadas nos 
períodos matutino 
e vespertino, de 
segunda-feira 
a sexta-feira, 
para crianças e 
adolescentes 
de 07 a 17 anos 
de idade, no 
primeiro campo 
público da 
capital com 
grama sintética. 
Inscrições podem 
ser feitas no local
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Prefeitura de Goiânia oferece aulas gratuitas de futebol society, no Centro Esportivo Maguito Vilela, no Conjunto Riviera: atividades são realizadas nos 
períodos matutino e vespertino, de segunda-feira a sexta-feira, para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos de idade, e inscrições podem ser feitas no local
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