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CIDADES

Baú do IF Goiano leva
ciência a municípios do
médio norte
Com espaços experimentais interativos, caminhão criado pelo
campus Ceres percorre locais que não têm acesso a estruturas
mais avançadas

19/06/2022 - 19:42

Desde março um laboratório móvel percorre cidades do
médio norte goiano levando atividades cientí�cas para a
população. A ideia, idealizada e fomentada no campus
Ceres do Instituto Federal Goiano, é popularizar a ciência
e estimular a formação de professores. O Baú da Ciência,
com ambientes interativos, tem chamado a atenção de
estudantes e adultos que acompanham de perto reações
em quatro eixos cientí�cos: química, física, biologia e
informática/robótica.

“Somos uma instituição pública. Esta é uma forma de
devolver à sociedade o investimento feito aqui”, explica o
diretor da unidade, Cleiton Mateus Sousa. Foi a
preocupação com o pouco interesse pelos cursos de
licenciatura oferecidos pelo IF Goiano que fez a escola
pensar em atividades extramuros. A presença do Baú da
Ciência em eventos, como feiras e exposições, tem
aguçado a curiosidade de pessoas que nunca tiveram a
oportunidade de ver de perto um microscópio.

(Foto: IF Goiano)
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“Esta é a ideia. Ficar longe dos grandes centros onde as
escolas contam com estrutura mais avançada”, explica
Cleiton Sousa. A carreta transformada no Baú da Ciência
foi uma doação da Delegacia da Receita Federal em Goiás,
na gestão de José Aureliano Ribeiro de Matos, que se
sensibilizou com o projeto. O veículo tinha sido
apreendido em atividade ilícita e passou por um amplo
processo de adaptação para receber quatro laboratórios,
uma empreitada assumida por Priscilla Pimentel.

Nos 34,3 m2 da carroceria foram instalados os
laboratórios de física, química, biologia e
informática/robótica, além de uma sala para depósito.
Todos os ambientes são integrados e climatizados e
possuem móveis planejados e cores que os distinguem.
Iluminação em LED, caixa d’água, lavatório, escada, toldo
retrátil e plataforma elevatória para receber pessoas com
mobilidade reduzida completam a estrutura móvel. O
aparelhamento foi possível através de uma emenda
parlamentar no valor de R$ 130 mil capitaneada pelo
deputado federal Rubens Otoni Gomide (PT/GO).

O Baú da Ciência foi o�cialmente apresentado em março
no aniversário de 27 anos do campus Ceres do IFG Goiano.
Depois, em maio, esteve na Feira Agro Centro-Oeste
Familiar, realizada pela unidade, e na Exposição das
Tecnologias Voltadas ao Desenvolvimento da Pecuária
(Expopec), de Porangatu. No início de junho, passou pela
Festa do Peão/Feira do Empreendedor de São Luiz do
Norte. À frente do projeto está o professor Mairon
Marques dos Santos, que tem se surpreendido com o
interesse. “Estamos recebendo muitos convites de cidades
vizinhas”, a�rma.

E até mesmo de quem já vivenciou a experiência. Cristiane
Gonçalves dos Reis, diretora do Instituto de Formação,
Extensão, Pesquisa e Inovação, de Porangatu, conta que
300 pessoas passaram pelo Baú da Ciência no único dia
que ele aportou por lá e �cou “um gostinho de quero
mais”. Segundo ela, como muitas escolas estavam em
período de avaliação, não puderam enviar seus alunos.
“Elas já nos procuraram para agendar, com antecedência.
Queremos trazer novamente o caminhão em agosto,
durante a ExpoNorte”, revela.

Os responsáveis pelo projeto comemoram o sucesso da
iniciativa, mas se veem diante de novos desa�os. “Não
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temos condições de atender a grande demanda pelo Baú
da Ciência. Faltam recursos humanos, porque não
podemos �car deslocando professores, e �nanceiros para
cobrir custos com combustível e diárias de motorista”,
explica o diretor do campus Ceres do IF Goiano. Cleiton
Sousa espera que haja uma contrapartida dos
interessados para arcar com os gastos de deslocamento.

Alunos têm acesso a experiências

Para mostrar, na prática, o que a ciência revela,
professores das áreas de�nidas para compor a unidade
móvel decidem o que será apresentado em cada parada
do caminhão. O pessoal da química prepara soluções que
mostram reações como mudança de cor em função do PH
que podem ser visualizadas a olho nu; o da biologia leva
um fungo, uma bactéria ou material vegetal que é
colocado no microscópio; a turma da física mostra
detalhes da eletricidade, de força ou energia; e, para
complementar, peritos em informática entram com a parte
de automação e construção de materiais para impressão
em 3D.

Aparentemente pode parecer algo simples para quem está
acostumado a frequentar laboratórios, mesmo em escolas
de nível básico, mas faz uma grande diferença em
localidades mais distantes. 
“Muitos estudantes precisam chegar à faculdade para ter
acesso a um laboratório. O que estamos fazendo é que
isso aconteça muito antes e não estamos atingindo
apenas jovens matriculados nas redes de ensino, mas
também adultos que podem se inteirar com os processos
cientí�cos”, ressalta Cleiton Souza.

Leia também:  
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Cidades Ciência IF GOIANO Baú da Ciência
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Advogado é repreendido
por juíza ao dizer que ‘está
na moda denúncia por
crimes sexuais’
Segundo a polícia, empresário é suspeito de passar a mão nas
partes íntimas das funcionárias. Homem teve a prisão mantida
durante audiência de custódia em que advogado foi rebatido por
juíza

25/01/2023 - 20:21
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O advogado de um empresário suspeito de importunar
funcionárias sexualmente foi repreendido pela juíza Lígia
Nunes de Paula durante a audiência de custódia do
cliente dele, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Durante a
sessão, o advogado a�rmou que "está na moda [fazer]
denúncia por crimes sexuais", para justi�car suas
colocações.

"Diferente do colocado pela defesa, não está na "moda" a
denúncia por crimes sexuais, até mesmo porque se trata
de uma situação extremamente vexatória para a vítima",
repreendeu a juiza, no termo da audiência.

Leia também: 

- MPC instaura procedimento de apuração para �scalizar
acessibilidade no transporte público

- Obra da nova sede do Coren-GO está parada há dois
anos

- Encol começará a pagar mais de 6 mil ex-funcionários
em janeiro, diz síndico da Massa Falida

A reportagem entrou em contato com o advogado por
mensagem na tarde desta quarta-feira (25) e solicitou um
posicionamento quanto à fala realizada por ele e quando
a prisão de seu cliente e aguarda retorno. Além disso, a
reportagem entrou em contato com a Seção de Goiás da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para saber se o
advogado está ou vai ser investigado por sua fala durante
a audiência, mas não obteve retorno até a última
atualização deste texto.

Após a audiência de custódia, que foi realizada na terça-
feira, o comerciante teve a prisão mantida pela Justiça de
Goiás.

Importunação sexual contra funcionárias

O comerciante representado pelo advogado em questão
foi preso na segunda-feira (23) suspeito de importunar
sexualmente funcionárias do comércio que é dono. A
reportagem, a delegada Isabella Joy explicou que quatro
funcionárias denunciaram terem sofrido as
importunações sexuais durante o período em que
trabalharam no estabelecimento.

Comerciante suspeito de importunar sexualmente funcionárias de
estabelecimento, em Anápolis, Goiás (Foto: Divulgação/Polícia Civil)
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Cidades Cidades Crimes Sexuais Investigação

Leia também:

"Elas contam que ele passava a mão nelas, tentava dar
encoxadas nas vítimas e sempre dizia que eram
brincadeiras", detalhou a delegada.

A polícia ainda a�rmou que o homem era agressivo com
as funcionárias e que chegou a queimar o braço de uma
delas com uma forma quente. Segundo a delegada, devido
as situações as quais eram submetidas, as funcionárias
não permaneciam muito tempo no local, trabalhando
poucos meses e depois se demitindo.

As denúncias foram feitas na Delegacias Especializadas no
Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis no início do
ano e, após o início das investigações, foi realizada a
prisão do suspeito, que foi convertida em preventiva.

Segundo a delegada, o empresário a�rmou à polícia de
que suas atitudes "não tinham nada de sexual".

"Ele diz que quando encostava era sem querer. Fala que o
local era pequeno e que não tinha como passar sem
encostar. Disse que elas querem vingança", detalhou a
delegada.

A delegada ressalta que o homem também é alvo de
investigação por estupro de vulnerável contra uma
menina de 13 anos, inquérito que corre sob sigilo na
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
de Anápolis.
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Câmpus do IF Goiano em
Urutaí abriga resistência da
etnia Xakriabá
Câmpus local do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) recebe
desde 2008 um grande número de integrantes do povo Xakriabá,
do norte de Minas Gerais

01/01/2023 - 20:00
Em Urutaí, a 168 km de Goiânia, a formatura no mês de dezembro da
primeira mulher indígena em um curso superior no câmpus local do
Instituto Federal Goiano (IF Goiano) traz uma enorme simbologia.
Gilmara Rodrigues de Souza, de 36 anos, que fez licenciatura em
Química, é um dos mais de 300 membros de sua etnia, os Xakriabá, do
norte de Minas Gerais, que mantém uma estr...Oi, Maracaibo.

Você pode ler 3 matérias de graça neste mês.
Quer ler mais uma agora?
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Cidades Xakriaba Urutaí Câmpus IF Goiano

Leia também:
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Biomédico
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Imóvel
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quartos à
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COMPASS
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Imóvel
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à venda, 166.0m²

Goiânia/GO
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Policial dá chutes em
homem rendido durante

ABRIR
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Victoria
Lacerda abordagem em Cristalina;

vídeo
Os policiais envolvidos foram afastados e o caso será
investigado, informou a Polícia Militar

23/01/2023 - 16:26

Um policial foi �lmado dando chutes em um homem que
já estava rendido durante uma abordagem em Cristalina,
no Entorno do Distrito Federal. As imagens mostram
quando o homem está de costas para os policiais, e um
deles o chuta por trás das pernas e, depois, nas costas.

Segundo a corporação, o caso aconteceu no último 
domingo (22), após uma denúncia de briga de trânsito
próximo à Praça da Liberdade. Imagens também mostram
uma briga generalizada, momentos antes dos policiais
chegarem.

Leia também: 

- Homem �lmado destruindo relógio do século 17 no
Planalto é considerado foragido, diz governo

- Empresário é preso suspeito de importunar sexualmente
ao menos 4 funcionárias, em Anápolis

- Suspeito de esfaquear mulher no rosto é preso em
Goiânia

Em nota, a Polícia Militar (PM) de Goiás informou que
tomou conhecimento do ocorrido, determinou a abertura
de um procedimento administrativo para apurar o caso e
afastou os policiais militares das atividades operacionais.
A PM ainda reforçou que não compactua com nenhum tipo
de desvio de conduta e que "o caso será apurado com o
devido rigor."
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Navegue pelo assunto:

Cidades Cidades goianas Cristalina Policiais Militares

Leia também:

Imóvel Imóvel Carros Imóvel

Como o nome do policial não foi divulgado, O POPULAR
não conseguiu obter um posicionamento diretamente com
ele diante do fato até a última atualização desta
reportagem.

Policial dá chutes em homem rendido durante abordagem em Cristalina (Foto:
Reprodução/Internet)
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CIDADES

IF Goiano está com
inscrições abertas para
cursos técnicos, graduação
e pós-graduação
As capacitações na instituição federal, que possui campi
espalhados por todo o território goiano, são gratuitas

12/12/2022 - 14:51

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) está com inscrições
abertas para diversos cursos, desde técnicos, passando
por graduações e até pós-graduações em suas muitas
unidades espalhadas pelo estado. Todas as capacitações
são gratuitas. Informações mais detalhadas podem ser
conferidas no site da instituição: ifgoiano.edu.br.

Para quem terminou o ensino fundamental e está de olho
em cursos técnicos no ensino médio, nesta terça-feira (13)
é o último prazo para se inscrever aos cursos de
Agropecuária, Informática para Internet e Meio Ambiente
no Campus Ceres, unidade que �ca a 190 km de Goiânia,
no Vale do São Patrício. São 280 vagas para os cursos que
têm duração de três anos. A seleção será por sorteio. Para
se inscrever basta acessar ifgoiano.edu.br/ceres. A
inscrição não tem custo.

Instituto Federal Goiano (IFGoiano) (Foto: Reprodução)
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Navegue pelo assunto:

Cidades IF GOIANO Inscrições Abertas Cursos Técnicos

GRADUAÇÃO

Leia também:

Para graduação, até o dia 31 deste mês de dezembro é
possível se inscrever para o processo seletivo dos 27
cursos do IF Goiano em dez campi diferentes. São 1,8 mil
vagas disponíveis. Nesta seleção será utilizada a nota do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2016
a 2022. A metade das vagas é destinada a estudantes de
escolas públicas, mas também há cotas para pretos,
pardos, indígenas e pessoas com de�ciência. Também
nesse caso, a inscrição é gratuita. Para se
inscrever: ifgoiano.edu.br.

Na última semana foi divulgado o edital do processo
seletivo de mestrados e doutorado do IF Goiano. O
período de inscrições vai de 23 de janeiro a 18 de
fevereiro de 2023. São 148 vagas em 13 cursos oferecidos
em seis campi distintos. Nesse caso o valor da inscrição é
50 reais. Para se inscrever é preciso acessar o
site ifgoiano.edu.br/posgraduacao.

O IF Goiano, que faz parte da Rede Federal de Educação
Pro�ssional e Tecnológica, tem campi em Campos Belos,
Catalão, Ceres, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá,
Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí. A reitoria
está instalada em Goiânia. A instituição conta com 20 mil
estudantes, nas modalidades presencial e à distância. O
estado conta também com o Instituto Federal de Goiás
(IFG), com diferentes cursos e campi.

Leia também:
- Prazo para realizar matrículas na rede estadual de
ensino termina no próximo domingo
- Afetados por bloqueio orçamentário, bolsistas da pós-
graduação da UFG aderem a paralisação nacional
- UFG oferece 4,4 mil vagas para cursos de graduação no
Sisu 2023
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CIDADES

Homem é preso por
suspeita de pedo�lia ao
gravar e armazenar vídeos
de pornogra�a infantil
Durante a abordagem, suspeito ainda confessou um possível
abuso sexual contra a �lha, informa polícia

26/01/2023 - 15:50
Um homem de 35 anos foi preso na noite desta quarta-feira (25), no
Setor Aeroviário, em Goiânia, suspeito de pedo�lia por ter gravado e
guardado vídeos de pornogra�a infantil no próprio celular. De acordo
com o Comando de Policiamento Urbano (CPU) da Polícia Militar (PM),
durante a abordagem, o suspeito ainda confessou um possível abuso
sexual contra a �lha. As equipe...Oi, Maracaibo.

Você pode ler 3 matérias de graça neste mês.
Quer ler mais uma agora?
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Alexandre
Ferrari Serrinha

Duelo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Goiano e será
disputado a partir das 10h30 no próximo domingo (29)

26/01/2023 - 15:49

Goiás e Vila Nova vão se enfrentar pela 7ª vez na Serrinha,
na história. O duelo entre os times será disputado no
próximo domingo (29), a partir das 10h30, em confronto
válido pela 6ª rodada do Goianão 2023.

No retrospecto na Serrinha, o Goiás venceu em três
ocasiões, o Vila Nova derrotou o rival em dois jogos e um
clássico terminou empatado.

A última vez que se enfrentaram na Serrinha foi em 2021,
no dia 24 de setembro, pela 26ª rodada da Série B. Esse
foi o último clássico entre os rivais, que não se
enfrentaram em 2022. Na ocasião, o Tigre levou a melhor e
venceu por 2 a 1, com gols de Pedro Júnior e Alesson, que
hoje atua pela equipe esmeraldina - Welliton descontou
para os donos da casa.

As três vitórias do Goiás contra o rival na Serrinha foram
em 2010, 2019 e 2021. Todos pelo Campeonato Goiano.

Leia também
+ Con�ra a classi�cação atualizada do Goianão 2023
+ Aos 79 anos, morre Edson Rodrigues, o Monstro Sagrado
do rádio

Con�ra todos os jogos entre Goiás e Vila Nova na Serrinha:
2005 - Goiás 0x1 Vila Nova
Campeonato Goiano - 1ª rodada

Em 2021, Goiás e Vila Nova jogaram pela 1ª vez na Serrinha em um jogo de
Campeonato Brasileiro (Foto: Wesley Costa/O Popular | 24/9/2021)
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Navegue pelo assunto:

Esporte Goiás Esporte Clube Vila Nova Futebol Clube

Futebol Goiano Campeonato Goiano Goianão 2023

Leia também:

Data: 16/1/2005
Gol: Heleno

2010: Goiás 2x0 Vila Nova
Campeonato Goiano - 5ª rodada
Data: 30/1/2010
Gols: Fernandão e Felipe

2019: Goiás 2x0 Vila Nova
Campeonato Goiano - 3ª rodada
Data: 27/1/2019
Gols: Michael e Júnior Brandão

2020 - Goiás 1x1 Vila Nova
Campeonato Goiano - 4ª rodada
Data: 2/2/2020
Gols: Talles (Vila Nova) e Adalberto (Goiás, contra)

2021 - Goiás 1x0 Vila Nova
Campeonato Goiano - 3ª rodada
Data: 7/3/2021
Gol: Michel Figueira

2021 - Goiás 1x2 Vila Nova
Série B - 26ª rodada
Data: 24/9/2021
Gols: Welliton (Goiás), Pedro Junior e Alesson (Vila Nova)
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ESPORTE

Jordan, Ralf e Marcelinho
devem voltar no Vila Nova
no clássico contra o Goiás
Time colorado visita o rival esmeraldino no próximo domingo
(29), pela 6ª rodada do Goianão 202

26/01/2023 - 15:29

O Vila Nova deve contar com o
retorno de três jogadores
considerados titulares para o
clássico contra o Goiás no
próximo domingo (29). Jordan,
Marcelinho e Ralf foram
preservados na goleada diante
do Iporá e naturalmente
retornam no duelo contra o
rival esmeraldino.

Jordan e Marcelinho não foram
utilizados diante do Iporá e
permaneceram durante o jogo

de quarta-feira (25) no banco de reservas. O técnico
Claudinei Oliveira explicou que não utilizou os jogadores
porque ambos estavam pendurados. O volante Ralf, por
sua vez, entrou no decorrer da partida e atuou durante 28
minutos.

Leia também
+ Con�ra a classi�cação atualizada do Goianão 2023
+ Aos 79 anos, morre Edson Rodrigues, o Monstro Sagrado
do rádio

Ralf, volante do Vila Nova
(Foto: Wesley Costa/O
Popular)
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Navegue pelo assunto:

Esporte Vila Nova Futebol Clube Futebol Goiano

Campeonato Goiano Goianão 2023

Leia também:

Imóvel Imóvel Carros Agro

O Vila Nova, porém, terá o desfalque do zagueiro e capitão
Rafael Donato no clássico. O defensor sofreu uma lesão na
coxa e �ca fora dos gramados por pelo menos seis
semanas. Ele vai perder a reta �nal da 1ª fase do Goianão
e só estará disponível em março. Carlos Alexandre e
Eduardo Doma disputam a posição.

A equipe colorada se reapresenta nesta quinta-feira (26) e
terá dois dias de treinos até o clássico contra o Goiás.

Vila Nova e Goiás se enfrentam pela 6ª rodada do Goianão
no próximo domingo, na Serrinha. O duelo terá torcida
única, da equipe esmeraldina, que é a mandante do jogo,
e será disputado a partir das 10h30.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.
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POLÍTICA

Veja quem são os presos da
operação que investiga
contratação irregular de
empresa por OS da saúde
Entre os investigados está Daniel Alexandrino, irmão do ex-
secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. Outras duas
pessoas apontadas como laranja também foram detidas

26/01/2023 - 15:17

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (26) três pessoas
suspeitas de envolvimento na contratação irregular de
uma empresa por uma organização social que administra
hospital em diferentes cidades de Goiás. Os detidos são
Daniel Alexandrino, irmão do ex-secrátario de Saúde,
Ismael Alexandrino, e duas pessoas apontadas pela
Polícia Civil como laranjas.

Daniel Alexandrino

Daniel é médico e tem com especialização em cirurgia
vascular e angiologia. Nas redes sociais, Daniel se
apresenta como tenente da Marinha, gestor em saúde e
trader.

Segundo as investigações, é o verdadeiro dono da
empresa Amme Saúde, que foi contratada pela

Daniel Alexandrino, Andréia Lopo de Oliveira Silva e Fernando Borges de
Oliveira foram presos em operação (Foto: Montagem/g1
Reprodução/Instagram e Reprodução/TV Anhanguera)

Classi Clube O Popular Jornal Daqui Jornal do Tocantins Ludovica

62 99995 2795 2 ANUNCIE AQUI ASSINE JÁ

CAPA POLÍTICA ECONOMIA MUNDO CIDADES ESPORTE MAGAZINE OPINIÃO INFOMERCIAL BIBLIOTECA PUB. LEGAL
PODCAST DIGITAL

BUSCAR

https://imoveis.classi.com.br/anuncio/lote-a-venda-420-0m-518949?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://imoveis.classi.com.br/anuncio/casa-com-2-quartos-a-venda-509746?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://carros.classi.com.br/anuncio/honda-fit-518252?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://agro.classi.com.br/anuncio/insumos-agropecuarios-113495?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://api.whatsapp.com/send?text=Ba%C3%BA%20do%20IF%20Goiano%20leva%20ci%C3%AAncia%20a%20munic%C3%ADpios%20do%20m%C3%A9dio%20norte%20https%3A%2F%2Fopopular.com.br%2Fnoticias%2Fcidades%2Fba%25C3%25BA-do-if-goiano-leva-ci%25C3%25AAncia-a-munic%25C3%25ADpios-do-m%25C3%25A9dio-norte-1.2476114%3Fref%3Dwhatsapp
https://api.whatsapp.com/send?text=Veja%20quem%20s%C3%A3o%20os%20presos%20da%20opera%C3%A7%C3%A3o%20que%20investiga%20contrata%C3%A7%C3%A3o%20irregular%20de%20empresa%20por%20OS%20da%20sa%C3%BAde%20https%3A%2F%2Fopopular.com.br%2Fnoticias%2Fpolitica%2Fveja-quem-s%25C3%25A3o-os-presos-da-opera%25C3%25A7%25C3%25A3o-que-investiga-contrata%25C3%25A7%25C3%25A3o-irregular-de-empresa-por-os-da-sa%25C3%25BAde-1.2602748%3Fref%3Dwhatsapp
https://www.gjccorp.com.br/
https://opopular.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999952795
https://uaiz.opopular.com.br/anuncie-pop
https://opopular.com.br/popstore-web/?token=c7669bda3ba75c3121d9a218307e8b29
https://opopular.com.br/?ref=menu
https://especiais.opopular.com.br/biblioteca-o-popular
https://opopular.com.br/publicidade-legal
https://opopular.com.br/noticias/podcast


26/01/2023 15:53 Baú do IF Goiano leva ciência a municípios do médio norte

https://opopular.com.br/noticias/cidades/baú-do-if-goiano-leva-ciência-a-municípios-do-médio-norte-1.2476114 20/24

organização social Instituto Brasileiro de Gestão
Compartilhada (IBGC) para prestar serviços a hospitais. A
Polícia Civil informou que o IBGC teria contratado de
forma irregular a empresa terceirizada, já que havia o
parentesco entre o verdadeiro dono e o então secretário
de saúde, Ismael Alexandrino.

O advogado de Daniel não falou com a imprensa sobre a
prisão do cliente.

Andréia Lopo de Oliveira Silva

Andréia é registrada como parte do quadro de sócios da
empresa Amme Saúde, investigada na operação. No site
da Amme, ela é listada como responsável legal. No
entanto, a Polícia Civil disse que ela é usada como laranja
no esquema de fraude na contratação.

Procurados na delegacia durante a prisão de Andréia, o
advogados não falaram com a imprensa.

Fernando Borges de Oliveira

Fernando é administrador operacional e já trabalhou em
várias instituições �nanceiras, segundo a defesa. O nome
dele consta no site da Amme como um dos responsáveis
pela empresa.

O advogado Valdemir Pereira da Silva informou que a
defesa “recebe com serenidade a decisão judicial
cumprida em seu desfavor e a�rma que comprovará a
inocência de Fernando quanto às imputações que ora lhe
são feitas”.

Investigações

As investigações começaram após a polícia receber
informações sobre irregularidades nos contratos de
gestão da OS Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada
(IBGC), que teria terceirizado o serviço para a empresa
Amme Saúde. Ela seria registrada em nomes de laranjas,
mas pertenceria, na realidade, a Daniel Alexandrino.

A OS é responsável por administrar cinco hospitais no
estado. Nos contratos com o Hospital Estadual de
Itumbiara e as Policlínicas das Regionais de São Luís dos
Montes Belos e da cidade de Goiás, a suspeita é que
houve um direcionamento à empresa terceirizada por
meio de processos de contratações simulados.
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Navegue pelo assunto:

Em nota, a IBGC disse que ainda não tem conhecimento
o�cial de todos os dados contidos nos mandados, mas
está colaborando com as investigações. "O IBGC rea�rma
que será mantida a regularidade do atendimento à saúde
e gestão nas Policlínicas e unidades de saúde
administradas por essa Organização Social", informou.

“A organização social pode subcontratar esse serviço
concedido a ela. A OS não é obrigada a fazer um processo
de licitação, eles adotam um procedimento de
concorrência simpli�cado. E esse processo é que há
indícios de que foi direcionado a essa empresa vencedora
por meio de simulação de concorrência”, disse o delegado
Francisco Lipari.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
informou que a ação é re�exo do trabalho de uma força-
tarefa instalada na SES por determinação do governador
Ronaldo Caiado, com participação da Controladoria-Geral
do Estado, antes da atual gestão da secretaria.

A pasta ainda informou que o governo de Goiás não
admite eventuais desvios dentro da gestão pública e seus
mecanismos de controle trabalham de forma permanente
para coibir e investigar qualquer indício de irregularidade.

Operação

Além dos três mandados de prisão, foram cumpridos
outros 17 de busca e apreensão. Os mandados foram
cumpridos em Goiânia, São Luís de Montes Belos e
Palmeiras de Goiás. Um dos alvos foi o ex-secretário
Ismael Alexandrino. Na casa dele foram apreendidos
documentos e equipamentos eletrônicos, incluindo o
celular.

A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 11
milhões dos investigados. Os crimes apurados são de
organização criminosa, falsidade ideológica, uso de
documento falso, advocacia administrativa e de lavagem
de dinheiro.

Leia também:
- Daniel Alexandrino passou por exame de corpo delito
em hospital que possui contrato com investigada
- Operação faz busca e apreensão na casa do ex-
secretário de Saúde Ismael Alexandrino
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Política Ismael Alexandrino Daniel Alexandrino OS
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Leia também:
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Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.
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Carlos André

PORTUGUÊS EXPRESSO

Nada a ver o seu nada haver
26/01/2023 - 14:34

Um milhão de vezes, não use nada haver no sentido de
“não há relação com o que estou falando”. 

Quando você quiser dizer a alguém que aquilo dito por
ele precisa ter mais coerência, precisa ter mais lógica com
o que você está a dizer, atente que aquilo não
possui nada a ver. Isso mesmo: nada a ver. 
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Navegue pelo assunto:

Magazine

Leia também:

Nada a ver signi�ca nada a ser visto. Nesse caso,
esse nada a ser visto possui relação �gurada com algo
fora do contexto, que não pode, portanto, ser relacionado
com uma sequência lógica de raciocínio.  

Até existe a expressão nada haver, mas ela possui outro
sentido...Bem, mais isso é tema para outro programa!!

Leia também:

- Cabeu é para quem pensa
- Isso é correto?
- Preto ou negro?

Abraço fraterno

Até o próximo Português Expresso de O Popular

Professor Carlos André

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.
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