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Hugol ultrapassa mais de 10 
milhões de procedimentos
O Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em 
Goiânia, últrapassou a marca de 10 milhões de procedimentos em 54 meses - de julho de 2015 a dezembro de 2019. p2

Número de 
brasileiros 

em Portugal 
cresce 43% 
em 2019 p2

Nova lei obriga rótulos de congelados 
a informar peso descongelado

Duas pessoas são presas com 30 kg 
de maconha em Senador Canedo

Os produtores goianos de alimentos congelados e glaciados deverão infor-
mar, nas embalagens, o peso anterior e posterior ao congelamento. p2

Duas pessoas foram presas com mais de 30 quilos de maconha no Setor Mora-
da do Morro. Policiais militares chegaram até a dupla após uma denúncia. p2
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‘Marighella’ 
ganha data 
de estreia p4
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hugol ultrapassa mais de 10 
milhões de procedimentos

O Hospital Estadual de 
Urgências da Região 
Noroeste de Goiânia 

Governador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol), em Goiânia, 
últrapassou a marca de 10 mi-

lhões de procedimentos em 
54 meses - de julho de 2015 a 
dezembro de 2019. O balanço 
considera atendimentos de 
urgência e emergência, inter-
nações, ambulatório e equipe 

multidisciplinar (7.387.816), 
procedimentos cirúrgicos 
(78.227), exames (2.646.732), 
transfusões (46.531) e coletas 
de sangue (40.838).

Quanto à origem dos pa-

cientes, 59% são moradores 
de Goiânia, principalmente 
da Região Noroeste, e 40% 
de outros municípios de 
Goiás. Além disso, 1% dos 
atendimentos foi dedicado a 

pacientes de outros Estados, 
denotando a representativi-
dade que o hospital tem obti-
do no âmbito nacional, como 
é o caso da unidade especiali-
zada em queimaduras.

Reprodução

Reprodução

Número 
de brasileiros 
em Portugal 
cresce 43% 
em 2019

Pelo terceiro ano se-
guido, cresce o número 
de brasileiros vivendo 
em Portugal. Só em 2019 
o aumento foi de 43%, 
segundo o Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras. 

O Brasil é o país com 
maior número de ci-
dadãos morando em 
solo português, com 
150.854 brasileiros em 
2019. Em 2018 eram 
105.423 brasileiros vi-
vendo em Portugal. 

O estudo aponta ain-
da que a quantidade de 
brasileiros vivendo em 
Portugal é bem maior 
do que o número oficial. 
Esta estatística não in-
clui brasileiros que pos-
suem dupla cidadania 
de Portugal ou de qual-
quer outro país da União 
Europeia e imigrantes 
em situação irregular. 

Após o Brasil, cidadãos 
de Cabo Verde, na África, 
ocupam o segundo lugar, 
com 37.393 habitantes em 
Portugal. Em seguida está 
o Reino Unido (34.340), 
Romênia (31.056) e 
Ucrânia (29.671).

Nova lei obriga rótulos 
de congelados a informar 
peso descongelado

Duas pessoas são presas com mais de 30 
quilos de maconha em Senador Canedo

Os produtores goianos 
de alimentos congelados 
e glaciados deverão infor-
mar, nas embalagens, o 
peso anterior e posterior 
ao congelamento. A lei 
sancionada pelo governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM) 
foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado nesta quinta-
-feira (16/1). A medida 

passará a valer em todo o 
Estado de Goiás em 90 dias. 

O texto sancionado pon-
tua que a informação sobre 
o peso do produto após des-
congelamento deve ser im-
pressa na embalagem, sob o 
título de “peso após descon-
gelamento”. A proposta é de 
autoria da deputada estadu-
al Adriana Accorsi (PT). 

Duas pessoas foram 
presas nesta sexta-feira 
(17/1) com mais de 30 
quilos de maconha no Se-
tor Morada do Morro, em 
Senador Canedo. Policiais 
militares chegaram até a 
dupla após uma denúncia 
anônima. 

O primeiro suspeito foi 
abordado em uma rua do 
bairro. Com ele a polícia 
apreendeu uma porção de 

maconha. Os mais de 30 
quilos da droga estavam 
na casa do suspeito,  no 
mesmo bairro da abor-
dagem. Uma mulher que 
estava na residência tam-
bém foi presa.

Segundo a polícia, os 
dois detidos já tinham 
passagens por tráfico de 
drogas. A dupla foi levada 
para o presídio de Sena-
dor Canedo. 
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Museu de Arte de Goiânia 
realiza exposição em 
comemoração aos seus 50 anos

O Museu de Arte de 
Goiânia deu início às co-
memorações dos seus 
50 anos, nesta terça-
-feira (14/1), com aber-
tura de nova exposição. 
Quase 100 obras com-
põem a exposição cole-
tiva MAG - Um Museu 
Fora do Eixo, nas duas 
salas do Museu. Entre 
as obras expostas, estão 
esculturas, desenhos, 
gravuras, fotografias e 
óleo sobre a tela. A ex-
posição ficará em cartaz 
até 8 de março.

Dentre os trabalhos 
mostrados, a curadoria 
da mostra - composta por 
Enauro Castro, Yara Pina 
e Maria de Pádua - traz 
artistas como Ana Maria 
Pacheco, Waldomiro de 
Deus, Nilson Pimenta, 
Carlos Sena e João Cola-
gem. Todas as obras em 
cartaz fazem parte do 
acervo do MAG.

Rubro-negro 
O empresário Fábio 

Sodré inaugura na ma-
nhã do dia 1ª de feve-
reiro a Escola Oficial do 
Flamengo em Goiânia, 
com a presença do ex-
-jogador rubro-negro 
Adílio (campeão mundial 
pelo clube). O espaço se-
diado no Goiânia Socie-
ty, localizado no Parque 
Amazônia, contará com 
aulas de futebol mas-
culino e feminino, coor-
denadas e avaliadas por 
equipe técnica formada 
pelo Clube Regatas Fla-
mengo. As aulas iniciam-
-se na segunda-feira, 3/2 
e maiores informações 
estão disponíveis em @
escolaflamengogoiania 
e no (62) 98596-0682 / 
(62) 3248-4176.

Tour e turnê 
O cantor e composi-

tor goiano Pedro Scalon 
esteve com sua turnê in-
ternacional pela Europa 
na primeira quinzena de 
janeiro. Pedro se apre-
sentou em Paris (França), 
Bruxelas (Bélgica) e Lisboa 
(Portugal). O artista goiano 
aproveitou os intervalos 
dos shows para conhecer 
os principais pontos turísti-
cos das regiões que esteve.

Canadense
O médico e educador 

Fernando Rassi Nader, 
diretor da Interschool 
Brasil, assinou contrato 
e abriu uma unidade da 
escola no Canadá volta-
da para o ensino médio. 
Agora os alunos terão a 
oportunidade de conti-
nuar os estudos, seguin-
do o mesmo programa, 
cursando o ensino mé-
dio na unidade da escola 
no Canadá, país citado 
mundialmente pelo alto 
padrão em educação. As 
matrículas serão abertas 
em janeiro de 2021.

Curso
A cirurgiã-dentista Ka-

milla Malaquias promo-
ve neste final de sema-
na um curso de imersão 
sobre bichectomia, pre-
enchedores (ácido hia-
lurônico) e toxina botu-
línica. Participam como 
convidadas desse curso 
as cirurgiãs-dentistas 
Jéssica Rosa e Marília Ca-
margo. O treinamento, 
que contará com teoria 
e prática em pacientes, 
será realizado no Centro 
Especializado em Odon-
tologia, Fisioterapia e Es-
tética (Ceofe) Malaquias, 
no Setor Bueno.

O filme Marighella, 
de Wagner Moura, 
ganhou data de es-

treia nos cinemas brasilei-
ros. O longa estrelado por 
Seu Jorge entra em cartaz 
no dia 14 de maio.

Com passagem por di-
versos festivais (Berlim, 
Hong Kong, Bari, Sydney, 
Havana, Cairo e Santiago), 
o filme narra a história dos 
últimos anos de Carlos Ma-

righella (1911-1969), guer-
rilheiro que participou de 
movimentos de resistência 
contra a ditadura brasileira, 
na década de 1960.

Além de Seu Jorge, o 
elenco conta com Adriana 
Esteves, Ana Paula Bouzas, 
Bruno Gagliasso, Bella Ca-
mero, Herson Capri, Hum-
berto Carrão, Jorge Paz e Luiz 
Carlos Vasconcelos. Primeiro 
longa-metragem dirigido por 

Wagner Moura, Marighella 
tem produção da O2 Filmes 
e coprodução da Globo Fil-
mes e Maria da Fé.

Em setembro do ano pas-
sado, os produtores do filme 
anunciaram o adiamento 
da data de lançamento do 
longa. Marighella estrearia 
em 20 de novembro, dia 
da celebração da Cons-
ciência Negra - e no mês 
que marcaria os 50 anos 

de morte de Carlos Mari-
ghella, que inspira a obra.

Segundo a nota divulgada 
na época, a data foi alterada 
porque a O2 Filmes não con-
seguiu cumprir a tempo to-
dos os trâmites exigidos pela 
Agência Nacional do Cine-
ma (Ancine). Na ocasião, 
especulou-se que o adia-
mento pudesse ser conse-
quência de uma retaliação 
à temática do filme.

Reprodução

‘Marighella’, de 
Wagner Moura, ganha 
data de estreia para maio


