
PREFEITURA DE PADRE BERNARDO

InformativoInformativo
Ano I - Edição Formato Digital Número 01 - Abril de 2.022

Prefeitura realiza Mutirão 
na Praça da Cidadania

O aniversário de Padre Bernardo está chegando 
e temos várias atrações para comemorar esta 
data tão importante, afinal são 58 anos de histó-
ria.
Fique atento, as datas e horários das nossas 
atrações. Você é o nosso convidado mais que 
especial.
06/05 - Missa em Ação de Graças (Local: Igreja 
do Divino 19h) Show com Cantores Regionais na 
Praça Central às 20h30;
07/05 - Cavalgada Fazenda São Pedro as 09h e 
Show Max Luan (Praça Central 22h);
08/05 - Show de Diego e Arnaldo (Praça Central 
as 22h);
09/05 - Desfile Cívico à partir das 07h), Culto 
Campal (Praça Central às 19h e Show Gospel 
com Aurelina Dourado 20h30).

Programa FAEG JOVEM é lançado em Padre Bernardo

Escolinha de Futebol Aluno Nota 10
chega ao Distrito de Monte Alto

Prefeitura promove Audiência Pública com 
Secretário de Indústria e Comércio do Estado de 

Goiás

Município de Padre Bernardo se 
torna polo de grandes empresas

Mais um empreendimento chega ao município 
de Padre Bernardo 

Município volta a construir casas 
populares após mais de 16 anos
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Prefeitura de Padre Bernardo
amplia atendimentos na saúde
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A Prefeitura de Padre Bernardo em parceria com o Estado de Goiás iniciou a primeira a constru-
ção das casas populares a custo zero.  A  primeira etapa está a todo vapor e serão construídas 
32 casas, para famílias hipossuficientes. 
Cada casa custará ao estado R$120 mil, e a prefeitura entrará com uma contrapartida para cada 
unidade, no valor de R$ 23.772,58, totalizando mais de R$ 760 mil no investimento. O município 
doou o terreno, com toda a regularização e infraestrutura exigida pelo Programa Habitação Po-
pular, como instalação de ÁGUA, LUZ E ASFALTO.
“Agradeço ao governador, Ronaldo Caiado , que é um grande parceiro dessa gestão, e que não 
tem poupado esforços para trazer benefícios para o nosso município, o nosso muito obrigado e o 
nosso reconhecimento.” ressaltou o prefeito Joseleide Lazaro.
Uma Gestão séria se faz com harmonia, parceria e responsabilidade.

Município volta a construir casas 
populares após mais de 16 anos
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A prefeitura de Padre Bernardo, através da Secretaria Municipal de Saúde equipou o 
Centro Cirúrgico do Hospital Municipal e contratou médicos especialistas em diversas 
áreas. Hoje o município oferece através dessas equipes, consultas médicas em diversas 
especialidades, acompanhamento de pré-natal, pequenas cirurgias e até partos normais 
e cesarianas.

Os atendimentos médicos, com consultas ginecológicas e pequenas cirurgias estão sen-
do estendidos a regiões longínquas. Um sistema informatizado de Prontuários foi im-
plantado para facilitar  e oferecer mais qualidade nos atendimentos.

Prefeitura de Padre Bernardo
amplia atendimentos na saúde

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA DE PADRE BERNARDO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
HOSPITAL MUNICIPAL Dra MARIA MÁRCIA GONZAGA   

Hospital Municipal Dra Maria Márcia Gonzaga – contatohmpb@gmail.com 
Avenida Martins SN – Vila Maria – Padre Bernardo – Goiás – CEP: 73.700-000 

 

 

 

ESPECIALIDADES 

 

Especialidade Dia 

Neurologista Segunda e Terça 

Pediatra De Segunda a Sexta 

Ginecologista / Obstetra De Segunda a Quarta 

Ortopedista Quinta 

Cardiologista Sexta 

 

Padre Bernardo, 27 de abril de 2022 
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RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS 
Desde o Início da Gestão 2021-2024 

 

Atendimento / Procedimento Quantidade 

Neurologista 793 

Pediatra 6457 

Ginecologista / Obstetra 2967 

Ortopedista 422 

Cardiologista 2381 

Partos 372 

Pequenas Cirurgias 267 

Cirurgias de Hérnia / Laqueadura 213 

Vasectomia 78 

 

Padre Bernardo, 27 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

A marcação de consulta é feita na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, na Rua Carlos Gomes, 523, centro.

A Saúde de Padre Bernardo avança e o município recebe uma ambulância novinha.
Uma conquista importante para a comunidade, mais um suporte de qualidade para atender todos 
que precisam da saúde pública.
E não para por aí, vem muito mais mais novidades, aguardem!

MAIS UMA AMBULÂNCIA PARA A POPULAÇÃO
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Na tarde de quarta-feira, dia 13 de abril, a Prefeitura de Padre Bernardo realizou uma importante AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA com a presença do Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de 
Sant’Anna Braga Filho e o Assessor da Governadoria, Marcos Cabral.
Entre a pauta, diversos temas relevantes foram tratados, como a disponibilidade da Secretaria para acom-
panhar o andamento de projetos, junto a outros órgãos, oferta de cursos profissionalizantes, acesso ao 
Goiás Fomento, lançamento de uma feira do Agronegócio em Padre Bernardo, entre outros.
A reunião contou com representantes do ramo comercial, industrial, fazendeiros e outros segmentos do 
município.
Participaram também da reunião, a Secretária de Turismo, Fabiana Soares, o Superintendente do Comér-
cio, Roger Pires, Presidente da CDL de Padre Bernardo, Cleudimar Loyola, os empresários, Cecin Sarkis 
e Sávio, o Presidente da Câmara, Dudu de Taboquinha e os vereadores, Branco Policena, Harlysson Pis-
ca e Mariano Fernandes.

Prefeitura promove Audiência Pública com 
Secretário de Indústria e Comércio do Estado de Goiás

“Estamos trabalhando em um Plano de Desenvol-
vimento Econômico e juntamente com a Secretaria 
de Indústria e Comércio vamos trazer o progresso 
para todo o Município de Padre Bernardo e deixar a 
região mais forte.” Frisou o Prefeito Joseleide Láza-
ro.

Participação de empresários do Município
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No início do ano passado o prefeito Joseleide Lázaro determinou o início dos trabalhos de reposição 
de lâmpadas e manutenção de todo o sistema de iluminação pública do município e desse período até 
o momento muito serviço já foi realizado.
Neste ano, o serviço está sendo ainda mais intensificado. A equipe técnica ganhou um reforço  com a 
contratação de mais três ELETRICISTAS, que se juntam à equipe, que atua em dois turnos nas ruas, 
praças, e outros espaços públicos. 
A ação está sendo coordenada pela Superintendência de Iluminação Pública, vinculada a Secretaria 
Municipal de Obras e está percorrendo também os distritos de Monte Alto, Mariápolis e Trajanópolis. 
“A minha ordem é para que onde tiver um contribuinte da taxa de iluminação pública o serviço seja en-
tregue com qualidade e respeito.” Destacou o Prefeito Joseleide.
A Prefeitura está efetuando a troca das lâmpadas de vapor de sódio, que tem um grande consumo de 
energia e alto valor de manutenção, por lâmpadas de LED, que proporcionam mais economia, maior 
vida útil e sustentabilidade.
Milhares  de lâmpadas já foram trocadas e em breve todo município será atendido, o que irá garantir 
muito mais conforto e segurança para a população.
O serviço de troca de lâmpadas agora pode ser solicitado através do Whatsapp: 9 9614-5145

Prefeitura de Padre Bernardo realiza manutenção 
e melhorias no Sistema de Iluminação Pública

A Prefeitura de Padre Bernardo, através da ENEL iniciou 
nesta sexta-feira (11/03) a execução da EXTENSÃO DE 
REDE DE ENERGIA no terreno em TRAJANÓPOLIS, onde 
serão construídas a primeira remessa de 30 CASAS PO-
PULARES a custo ZERO para a população de baixa renda. 
A obra teve um custo de R$ 27.561,02 para a Prefeitu-
ra de Padre Bernardo e em breve a Agência Goiana de 
Habitação (AGEHAB) iniciará a construção das casas.
Outras 32 casas populares já estão sendo constru-
ídas no setor Vila Canaã em Padre Bernardo e es-
sas obras estão acontecendo graças a uma par-
ceria entre a Prefeitura e o Governo de Goiás. 
A prefeitura entra com a doação do TERRENO, TER-
RAPLANAGEM e toda infraestrutura, como ÁGUA, 
LUZ E ASFALTO e a AGEHAB constrói as casas, que 
tem o valor estimado de até R$ 124 mil por unidade.
“Iniciamos em boa hora a construção dessas casas, 
pois há mais de 16 anos não se construía casas po-
pulares a custo zero no município, o que gerou uma 
grande demanda reprimida.” Frisa o Prefeito Joseleide.

Prefeitura inicia obra de extensão de rede de energia onde serão 
construídas as casas populares a custo zero em Trajanópolis
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A VAN foi entregue na manhã de sexta-feira, 8 de abril, na sede da Prefeitura de Padre Bernar-
do e contou com a presença do Deputado Estadual Wilde Cambão, quem destinou a Emenda 
Parlamentar no valor de R$ 200.000,00. A prefeitura entrou com uma contrapartida no valor de 
R$ 62.133,00, totalizando R$ 262.133,00.
O prefeito Joseleide Lázaro em seu discurso falou da importância das parcerias para conseguir 
recursos para o município e reiterou seu apoio ao esporte e atletas.

Escolinha de Futebol Aluno Nota 10 é contemplada 
com uma Van para Transporte de Atletas

 
As equipes da Prefeitura trabalham diaria-
mente para melhorar a qualidade de vida da 
população. 
Uma importante ação foi realizada na Ponte 
sobre o Rio do Sal, localizada na Região do 
Cristal. 
A ponte que é feita de madeira, passou por ma-
nutenção e foi restaurada para oferecer mais 
segurança aos que trafegam pelo local.
Com extensão de 26 metros por 4 de largura, 
a ponte teve o assoalho, o guia de rodas e o 
guarda terra substituídos.
Cuidar da população é o compromisso da Pre-
feitura de Padre Bernardo.

PREFEITURA EM AÇÃO
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Aconteceu na tarde de quinta-feira, 7 de abril, no Centro de Convivência do Idoso e contou com a presen-
ça do Prefeito Joseleide Lázaro e Secretária Municipal de Assistência Social e Primeira Dama, Andressa 
Franciele.
A realização do programa está acontecendo graças a uma parceria da Prefeitura de Padre Bernardo com 
o Governo Estadual e visa a qualificação e a integração de jovens no mercado de trabalho. 
Os participantes têm em média 14 a 15 anos e já estão recebendo uma renda mensal para fazer o trei-
namento e prestarem os serviços.
A iniciativa tem como objetivo a promoção da inclusão social, aumento na renda familiar, melhoria na qua-
lidade de vida e garantia da permanência do jovem na escola. 
Serão 29 jovens contratados com todos os benefícios de um trabalhador e trabalharão junto aos órgãos 
estaduais bem como às secretarias municipais.
Eles receberam uniformes, crachás, cartão vale-alimentação e também um tablet, com acesso a internet, 
que para que sejam realizadas as atividades e cursos on-line. 
De todos os alunos selecionados no estado, 10 receberão um bolsa de estudo para estudar em Barcelo-
na, na Espanha.

“Vocês estão tendo uma chance, uma 
oportunidade para que aconteça uma 
mudança na vida de vida de vocês, 
através de treinamentos, e todos os be-
nefícios que irão receber. Ressaltou o 
prefeito Joseleide Lázaro.

Participaram da cerimônia o Gerente de Mobilização Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social - SEDS, Ana Carolina; o Gerente da Criança e Adolescentes da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social - SEDS, Bruno Silva; o Chefe de Gabinete, Denilson Palmitesta; o Secretário de Admi-
nistração Leandro Camilo;  Secretário de Desenvolvimento de Monte Alto Elkson Barbosa; Secretário de 
Desenvolvimento de Trajanópolis, Naldo e os vereadores Jhonny Silva, Oséas Paulo e Joaquim Canta.

O prefeito anunciou que em breve a  prefeitura lançará 
o programa Municipal Jovem Promissor, que oferece-
rá Bolsa de estudos e cursos profissionalizantes, entre 
outros benefícios.

Prefeitura de Padre Bernardo apresenta jovens 
selecionados no Programa Aprendiz do Futuro
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Chega em Padre Bernardo o Programa Faeg Jovem que traz capacitação profissio-
nal para a juventude do município, por meio do empreendedorismo e do agronegócio.  
Em parceria com o sistema FAEG/SENAR a Prefeitura de Padre Bernardo lançou na tarde des-
ta quarta-feira, dia 20 de abril o Programa Faeg Jovem, para o município de Padre Bernardo.
O objetivo do programa é qualificar os jovens para o mercado de trabalho, através da promo-
ção da liderança, empreendedorismo e sucessão a jovens do estado que atuam com agrone-
gócio e que estejam vinculados a inovação através de  cursos, concursos e outros eventos.
O evento aconteceu no Espaço Conviver, representantes da Prefeitura e da Faeg apre-
sentaram como funciona o programa e abriu as inscrições para que os jovens padre-
-bernardenses possam se capacitar e assim ter oportunidades no mercado de trabalho. 

Programa FAEG JOVEM é lançado em Padre Bernardo

Em Padre Bernardo, Prefeitura e Faeg é uma parceria que deu certo.

A prefeitura de Padre Bernardo, através da Secretaria Municipal de Obras está realizando o ser-
viço de recuperação asfáltica nas ruas e avenidas do Município. 
Com a chegada do período de sol a  Secretaria Municipal de Obras intensificou o trabalho para 
atender todos os setores e distritos do Município de Padre Bernardo-GO. 
“Quero agradecer todos os nossos servidores públicos pela dedicação e resultado, e também os 
nossos trabalhadores terceirizados” disse o Prefeito Joseleide Lázaro.

PREFEITURA ESTÁ REALIZANDO OPERAÇÃO TAPA BURACOS 
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Município de Padre Bernardo se 
torna polo de grandes empresas

O prefeito Joseleide Lázaro realizou uma reunião na tarde do dia 19 abril para celebrar a implanta-
ção de mais um empresa no Munícipio, uma filial da Araguaia Produtos Agropecuários, que ficará 
localizada na entrada da cidade. 
A Araguaia Produtos Agropecuários fez um estudo e chegou a conclusão que o Munícipio de Padre 
Bernardo tem um grande potencial de mercado, com isso veio a iniciativa de começar os trabalhos 
na cidade. 
Estiveram presentes o engenheiro civil da Araguaia Produtos Agropecuários, Douglas, o empresá-
rio do ramo imobiliário do Munícipio, Danilo, o Vereador Renato Ubaldino, e o Chefe de Gabinete, 
Denilson Palmitesta. 
O prefeito Joseleide Lázaro tem buscado grandes parceiros para que o Munícipio possa oferecer 
mais oportunidades de trabalho à população. 
“A princípio serão 10 vagas de emprego e futuramente surgirão mais, tenho buscado grandes em-
presas para o Município pois é fundamental para o crescimento da nossa economia e geração de 
emprego” disse o prefeito Joseleide Lázaro.
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Mais um empreendimento chega ao 
município de Padre Bernardo 

No dia 19 de abril o Prefeito Joseleide Lázaro recebeu em seu Gabinete a Encarregada Adminis-
trativa da Calcário Pirineus, Neida Rezende para uma reunião sobre a implantação de uma filial 
da empresa na região do assentamento Baixão, conhecida como Coopervida, as margens da 
251, em Padre Bernardo - GO. 
Também estiveram presentes o Vereador Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jhonny Silva, o 
Chefe de Gabinete, Denilson Palmitesta, e a senhora Divina Maracaípe, moradora do assenta-
mento onde ficará localizada a Empresa Calcário Pirineus, ela está contribuindo para que a em-
presa possa ajudar as pessoas da região. 
O prefeito Joseleide Lázaro comentou sobre a parceria que a prefeitura tem com o SENAR-GO e 
solicitou que a empresa fizesse um levantamento de quais vagas que serão oferecidas para soli-
citar cursos profissionalizantes na área, afim de qualificar a mão de obra do Munícipio. 
“Darei o apoio necessário para implantação dessa empresa em nosso Município, pois ela abrirá 
portas e trará muitas oportunidades as pessoas do assentamento e demais regiões” disse o pre-
feito Joseleide Lázaro.

O Prefeito Joseleide Lazaro esteve reunido com re-
presentantes do Sindicato dos Servidores Públicos de 
Padre Bernardo SINDSER-PB ,na manhã de sexta-fei-
ra, dia 18 de fevereiro no Centro de Convivência. Na 
pauta, que foi discutida juntamente a Equipe Técnica, 
Presidente da Câmara, Vereador Dudu de Taboquinha 
e  o Vereador, Branco Policena, Foram debatidos me-
lhorias e atualizações  noS  cargos  dos GPMs e de 
outros cargos que ficaram de fora da valorização. 
Dentre as melhorias estão:
- Mudança da Nomenclatura de VIGIA para GUARDA 
PATRIMONIAL MUNICIPAL-GPM;
- Atualização das Referências do Plano de Carreira, 
Progressão Horizontal para os GPMs;
- Desmembramento da tabela da GPM da tabela da 
administração;
- Aquisição de UNIFORMES para a GPM;
- Projeto de Lei propondo todas as mudanças;
- Criação de um GRUPO DE TRABALHO para implan-
tação da GPM e acompanhamento de todo o proces-
so.

Gestão trabalha para valorização de servidores
Outras categorias que também serão valorizadas:  
- Coveiro;
- Gari;
- Auxiliar de Topografia;
- Lubrificador;
- Auxiliar de Saúde Bucal. 
Vale ressaltar, que essas categorias não recebem va-
lorização desde 2.018 e que a partir de agora, nessa 
gestão, terão seus direitos reconhecidos.
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Educação valorizada
A Prefeitura de Padre Bernardo investe na educação do município e a prova dis-
so são os inúmeros benefícios que estão sendo feitos, como reforma de esco-
las, capacitação de professores, aumento na verba para a merenda escolar e 
agora a entrega de equipamentos tecnológicos que somam R$ 700 mil. São Mo-
nitores, data shows, computadores, que farão a diferença em sala de aula. 
É a atual gestão trabalhando para mudar a educação do município, tanto na Área Rural e Distritos.

A Prefeitura de Padre Bernardo, por meio das Secretarias de Educação e Secre-
taria de Obras está reformando as Escolas do Município. Algumas já receberam a 
reforma e outras estão em andamento.

Prefeitura reforma escolas municipais

ESCOLA MUNICIPAL DA MATINHA ESCOLA MUNICIPAL SANTO
ANTONIO DE PÁDUA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
LAURA RIBEIRO 

ESCOLA MUNICIPALIZADA ALFREDO 
NASSER 
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Brasil Sorridente está de volta
Após ficar mais de quatro anos inativo pela antiga gestão, o programa Brasil Sorridente volta 
a funcionar em Padre Bernardo e atende várias pessoas diariamente.
Segundo o prefeito Joseleide Lázaro, o programa estava com recurso bloqueado, e foi reati-
vado agora em sua gestão graças ao empenho e a força de vontade de toda sua equipe em 
trazer de volta um programa tão importante para a comunidade.
“Ontem mesmo, a unidade móvel do programa Brasil Sorridente esteve na Zona Rural do 
Passa Trinta, levando atendimento odontológico para os moradores da região. Esta é mais 
uma conquista do povo padre-bernardense, que dia após dia tem visto a saúde do município 
evoluir”, argumentou o prefeito.

No dia 24 de março, a Prefeitura de Padre Bernardo por intermédio da Secretaria Municipal de Obras iniciou 
a reforma da quadra do Setor Leste. 
O local necessitava de reparos em sua estrutura, para que ficasse mais adequado para a prática de esportes. 
A iluminação era precária e recentemente foi substituída por refletores de LED de 200 watts, de alta qualida-
de, que são mais eficientes. 
Foram realizados consertos das paredes danificadas, pintura na parte interna e externa e reforma dos vesti-
ários. 
“Quero cuidar do que é do nosso Município e valorizar o esporte, eu acredito que ele pode proporcionar a 
oportunidade para um futuro melhor” afirmou o Prefeito Joseleide Lázaro. 
Em breve a Prefeitura estará fazendo também a recuperacão da Quadra Poliesportiva do Setor Divinópolis, 
de forma gradual e de acordo com a força de trabalho da Secretaria Municipal de Obras.

QUADRA DO SETOR LESTE É REFORMADA

ANTES DEPOIS



Padre Bernardo recebeu mais uma vez a edição do programa Campo Saúde que traz 
atendimentos de saúde e também de cidadania. 
O programa foi um sucesso, com mais de mil atendimentos, beneficiando a comunida-
de do distrito de Monte Alto, na região da Vendinha.

Pagina 13

Campo Saúde realiza atendimentos em Monte Alto

Em comemoração ao aniversário de Padre Bernardo a Prefeitura realiza várias atividades, e uma delas é o 1º Tor-
neio de Futsal Feminino Bernardense.
O evento, um torneio intermunicipal, aconteceu no último domingo, dia 1º de maio, e contou com a participação de 
10 times, sendo dois de nossa cidade e oito convidados.
Esta é uma gestão que investe no esporte por acreditar que o esporte muda vidas, transforma realidades, além é 
claro de proporcionar momentos de convivência e alegria entre os participantes.
Prova disso, é que o torneio não teve custo para os participantes, sem taxas de inscrição. A Prefeitura deu total su-
porte aos atletas com alimentação, água, atendimento médico à disposição e segurança no local.
Para o prefeito Joseleide Lázaro, a inclusão do futebol feminino nas festividades do município é um reconhecimento 
e mais que isso uma valorização de todas as atletas que batalham, que treinam e se esforçam para alcançar seus 
objetivos.
O torneio contou com premiação para o primeiro e segundo lugar, sendo R$ 1.500 e R$ 800 respectivamente. E o 
time vencedor foi o União, de Brasília e o vice foi o Assunção de Goiás.

ESPORTE FEMININO VALORIZADO
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Ações no Distrito de Monte Alto

A prefeitura de Padre Bernardo, com a participação de todas as Secretarias Municipais 
e servidores, realizou um Mutirão na Praça da Cidadania, no sábado dia 9 de abril.
A praça recebeu todos os cuidados, como podas de árvores, roçagem da grama e uma 
pintura nova para oferecer mais conforto para a população.
O prefeito Joseleide Lázaro mais uma vez colocou a "mão na massa" ajudando e acom-
panhando a execução de cada detalhe da revitalização da praça.

Prefeitura realiza Mutirão na Praça da Cidadania

A Prefeitura de Padre Bernardo realiza ações nos quatro cantos da cidade, inclusive Distritos e Área 
Rural. 
Acompanhe o que foi feito nos últimos 15 dias, são obras de patrolamento, recuperação asfáltica, lim-
peza das vias, melhorias na luminação e muito mais.
O secretário de Desenvolvimento Regional, Elkisson Barbosa acompanha de perto todas as ações e 
afirma que a determinação do prefeito Joseleide Lázaro é atender todas as demandas da população, 
para levar mais qualidade de vida, comodidade e segurança. 
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No dia 23 de abril o Prefeito Joseleide Laza-
ro, juntamente com a equipe deu o pontapé 
inicial, colocando o projeto para funcionar 
no Bairro Ouro Verde, distrito de Monte Alto. 
Atendendo crianças e adolescentes de 
quatro a dezessete anos de idade, em bre-
ve será estendido aos outros distritos e vai 
oferecer além do futebol, outras modalida-
des como futsal, vôlei, atletismo e a inicia-
ção esportiva. 

Os alunos têm acompanhamento do de-
sempenho escolar para que possam se de-
senvolver tanto no esporte quanto em sala 
de aula.

Escolinha de Futebol Aluno Nota 10
chega ao Distrito de Monte Alto

Isso é se preocupar e investir na juventude padre-bernardense.

Uma van foi adquirida para atender os alu-
nos da escolinha no transporte durante as 
atividades.
Recentemente o Vila Nova Futebol Clube 
realizou uma seletiva em Padre Bernardo, 
ocasião que novos talentos foram revela-
dos.
Isso mostra que educação e esporte trans-
formam vidas. 
Prova disso, são os frutos deste trabalho, 
já que hoje são vários alunos que atuam no 
futebol profissional, como é o caso do Jo-
sué Oliveira, que joga no futebol profissio-
nal polonês, e tantos outros que disputam 
os campeonatos goianos e brasiliense.


