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SEGURANÇA EM ALTA

Saem os números da área de Segurança Pública em Goiás, referentes 
ao primeiro semestre, mostrando redução de todas as ocorrências policiais 

e quase metade dos municípios goianos sem homicídios 
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Médicos do Japão 
saúdam Jogos sem 
espectadores, mas 
ainda veem risco

Goiânia faz “Maratona 
da Vacinação” contra a 

Covid-19 neste fim 
de semana

Trabalhadores nascidos 
em junho podem sacar 

auxílio emergencial

CoRonAvíRUS

24 hoRAS DE 
vACInAção 
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SAúdE

Mais 87.750 vacinas 
contra Covid-19  chegam 
para o Governo de Goiás
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ARRANcAdA iNdUSTRiAL

GoIÁS 
CRESCE 

MAIS 
Setor mais dinâmico da 

economia estadual foi 
o que mais evoluiu no 

Brasil, em maio, segundo 
o IBGE, com aumento de 

4,8% na produção 
poLíTicA  | 2
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SUpERaNDo a paNDEMia

Indústria goiana é a que mais cresceu 
no mês de maio em todo o Brasil: 4,8%

a produção indus-
trial cresceu em 11 
dos 15 locais pes-

quisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) de abril 
para maio deste ano. Os 
principais destaques fi-
caram com os estados de 
Goiás (4,8%), Minas Ge-
rais (4,6%), Ceará (4,4%) e 
Rio de Janeiro (4,3%).

Também apresentaram 
altas acima da média na-
cional, de 1,4%, os esta-
dos de São Paulo (3,9%), 
Mato Grosso (3,4%) e do 
Espírito Santo (2,1%). Os 
demais locais com taxa 
de crescimento foram 
Pernambuco (1,4%), Ama-
zonas (0,5%), Rio Grande 
do Sul (0,3%) e Santa Ca-
tarina (0,1%).

Por outro lado, quatro 
locais tiveram queda na 
produção de abril para 
maio: Pará (-2,1%), Bahia 
(-2,1%), Paraná (-1,4%) e 
Região Nordeste (-2,8%), 
a única região brasileira 
que tem sua produção 
analisada em conjunto.

Outras 
comparações

Na comparação com 
maio de 2020, a indús-
tria cresceu em 12 dos 
15 locais, com desta-
que para o Amazonas 
(98,2%) e Ceará (81,1%). 
Três locais tiveram que-
da no período: Bahia 
(-17,7%), Mato Grosso 
(-2,2%) e Goiás (-0,3%).

No acumulado do ano, 

houve altas em 11 dos 15 
locais pesquisados, sendo 
as maiores delas no Ama-
zonas (27,1%), em Santa 
Catarina (26,7%), no Ce-

ará (25,3%) e Rio Grande 
do Sul (22,6%). Por outro 
lado, quatro locais tive-
ram queda, entre eles a 
Bahia (-16,3%), com o 

maior recuo.
No acumulado de 12 

meses, houve avanços em 
dez dos quinze locais pes-
quisados, com destaque 

para Amazonas (13,3%) e 
Santa Catarina (12%). Dos 
cinco locais em queda, o 
maior recuo foi observa-
do na Bahia (-9,3%).

Segundo o IBGe, retomada no 
estado foi acima até mesmo de 
estados mais avançados, como 
Minas Gerais e São Paulo CN
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CPI ouve hoje servidor da Saúde sobre 
pressões nas negociações da Covaxin

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Co-
vid recebe nesta sexta-
-feira, 9, mais um servidor 
do Ministério da Saúde. 
Desta vez, quem depõe é 
o técnico da divisão de im-
portação da Pasta, William 
Amorim Santana. A sessão 
está marcada para 9h.

A expectativa é de 
que o servidor apresen-
te esclarecimentos sobre 
possíveis pressões no 
contrato firmado entre o 

governo federal e a Bha-
rat Biotech, representada 
no Brasil pela Precisa Me-
dicamentos para o forne-
cimento de 20 milhões de 
doses da vacina Covaxin.

A previsão inicial da 
comissão para hoje era 
ouvir reservadamente, 
no Rio de Janeiro, o ex-
-governador fluminense 
Wilson Witzel (PSC). A 
oitiva seria uma conti-
nuidade do depoimento 
prestado por ele à co-

missão, em 16 de junho, 
quando afirmou aos se-
nadores ter ‘fatos graves’ 
a relatar e garantiu que a 
corrupção na área da Saú-
de do Estado continuou 
após seu impeachment.

No entanto, após a oi-

tiva da fiscal de contratos 
do Ministério da Saúde, 
Regina Célia Oliveira, na 
última terça, 6, o comando 
da comissão decidiu prio-
rizar nesta semana a linha 
de investigação sobre a 
compra da Covaxin.

A convocação de 
William foi feita a pedi-
do do vice-presidente da 
CPI da Covid, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). “O 
convocado é servidor do 
Ministério da Saúde e, nes-
sa condição, tem conhe-

cimento de informações 
relevantes sobre esse con-
trato, daí a importância do 
depoimento”, destacou o 
senador no requerimento.

Segundo Regina Célia, 
William teria sido desig-
nado para fiscalizar os 
valores e especificações 
do “invoice” (espécie de 
faturas para negociações 
internacionais) da Covaxin.

Também em depoimen-
to à CPI, o chefe do órgão, 
Luis Ricardo Miranda, a 
quem William é subordi-
nado, afirmou que se re-
cusou a assinar a autori-
zação para importação do 
imunizante em função dos 
indícios de irregularidades. 
Segundo relatou o irmão 
do deputado Luis Miranda 
(DEM-DF), houve “pressão 
atípica” de seus superiores 
hierárquicos para aprova-
ção rápida da negociação 
com a Bharat.
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A previsão inicial da comissão para hoje era ouvir reservadamente, o ex-governador Wilson Witzel (PSC)

A expectativa é de que o servidor 
apresente esclarecimentos sobre possíveis 
pressões no contrato firmado entre 
o governo federal e a Bharat Biotech, 
representada no Brasil pela Precisa 
Medicamentos para o fornecimento de 20 
milhões de doses da vacina Covaxin

Na comparação com maio 
de 2020, a indústria cres-

ceu em 12 dos 15 locais
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segurança Pública

Goiás teve queda de 18% em todos 
crimes violentos letais intencionais

goiás registrou no pri-
meiro semestre de 
2021 queda de 18% 

em todos os Crimes Vio-
lentos Letais Intencionais 
(CVLI), na comparação com 
igual período de 2020. A 
taxa integra as ocorrências 
de homicídios (-18%), latro-
cínios (-9%) e lesão corporal 
seguida de morte (-50%). 
“Esses números significam 
vidas, respeito e liberdade 
para o cidadão andar e ca-
minhar com sua família, em 
segurança”, afirma o gover-
nador Ronaldo Caiado.

Os dados que delimi-
tam o cenário positivo 
são do Observatório de 
Segurança Pública e fo-
ram apresentados, nesta 
quinta-feira (08/07), pelo 
secretário de Estado da 
Segurança Pública, Rodney 
Miranda, em Goiânia.

Durante a exposição, o 
titular da pasta destacou o 
número de homicídios re-
gistrados no mês de junho 
deste ano, que foi o menor 

dos últimos 10 anos, com 
apenas 73 casos em todo 
o Estado. Na série histórica 
dos primeiros seis meses 
de 2021, a diminuição da 
modalidade criminosa 
fica ainda mais expres-
siva, com -14% de 2018 
para 2019 (quando assu-
miu a atual gestão do Go-
verno de Goiás); -17% de 
2019 para 2020; -18% de 
2020 para 2021.

Para o secretário, os in-
dicadores de criminalidade 
comprovam a excelência 
do trabalho desempenha-
do pelas forças policiais e a 
eficácia das estratégias ado-
tadas pela gestão do Estado 
nos últimos dois anos. “Esse 
é o fruto do trabalho reali-
zado: de integração e inte-
ligência, juntamente com o 
nosso esforço de reorgani-
zação do sistema prisional”, 
ressalta. “Um somatório de 
fatores que levaram a es-
ses números expressivos 
de redução”, reitera.

Os números positivos 

também foram verificados 
nos Crimes Violentos Contra 
o Patrimônio (CVP), com a 
queda de 34%. Essa modali-
dade inclui, por exemplo, os 
roubos de veículos, que di-
minuíram 32%; a transeun-
tes, que caíram 39%; em 
residência, que recuaram 
41%; e os roubos em comér-
cios, que reduziram 36%. Na 
zona rural, a quantidade de 
roubos em propriedades 
caiu 37%. O Estado saiu de 
uma média diária de 27,7 
roubos de veículos por dia, 
em 2018, para 5,7 neste ano.

Os dados consolidam 
a tendência de queda na 
violência, constatada desde 
2019. Segundo Rodney Mi-
randa, a meta é reduzir, cada 
vez mais, os crimes em Goi-

ás, devolvendo a tranquili-
dade aos goianos.

“Nós temos cidades 
e um Estado mais segu-
ros. Vamos continuar com 
a mesma seriedade e o 
mesmo empenho para al-
cançar zero em todos os 
crimes. Esse sempre foi o 
nosso objetivo e vai conti-
nuar sendo”, destaca o titu-
lar da Segurança Pública.

Produtividade
Durante o primeiro se-

mestre de 2021, as forças 
policiais apreenderam mais 
de 25 toneladas de drogas, 
o que representa uma mé-
dia de 136 quilos de entor-
pecentes retirados das ruas 
diariamente. Nesse período, 
houve um aumento de 94% 

nas apreensões de cocaína 
no Estado, na comparação 
com igual período do ano 
passado. “Lembrando que 
cerca de 80% dos crimes 
graves tem relação direta 
com o tráfico de drogas. Isso 
também ajuda a explicar a 
redução nos demais crimes”, 
pontua o chefe da SSP-GO.

Ainda nos primeiros seis 
meses de 2021, as forças de 
segurança pública de Goiás 
apreenderam 2.782 armas 
de fogo; realizaram 766.685 
abordagens policiais e efe-
tuaram 15.381 ações pre-
ventivas. Foram deflagradas 
14.750 operações, com o 
cumprimento de 2.356 
mandados de prisão e 
14.088 prisões em fla-
grante. Com as políticas 

de reestruturação do sis-
tema prisional, o Estado 
teve redução de 71% nos 
homicídios em presídios 
e uma queda de 68% de 
evasão carcerária.

“Quando nós chegamos 
ao governo, não era inco-
mum presidiários darem 
ordens para o cometimen-
to de crimes, dentro e fora 
[dos presídios]. Nós pratica-
mente acabamos com isso, 
o que é muito importante”, 
assinala Rodney. “Os pre-
sídios hoje são locais para 
o cumprimento de pena e 
não locais de lideranças ou 
planejamento de ações cri-
minosas. Isso reflete, certa-
mente, nos bons números 
que nós estamos tendo”, 
enfatiza o secretário.

Taxa integra ocorrências de homicídios 
(-18%), latrocínios (-9%) e lesão 
corporal seguida de morte (-50%). 
Na comparação com igual período de 
2020, também caem registros contra 
patrimônio (-34%). Índices seguem 
tendência de diminuição da violência, 
constatada desde 2019, primeiro ano da 
gestão do governador Ronaldo Caiado. 
“Esses números significam vidas, respeito 
e liberdade para o cidadão”, afirma
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Dados do Observatório de Segurança Pública foram apresentados Nesta quinta-feira (08) pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Rodney Miranda

Quase metade dos municípios goianos não 
registra homicídios no 1º semestre de 2021 
Os indicadores de cri-
minalidade, divulga-
dos nesta quinta-feira 
(08/07), referentes ao 
primeiro semestre de 
2021, em Goiás, mos-
tram que em 118 dos 
246 municípios não foi 
registrado nenhum caso 
de homicídio ao longo 
dos seis primeiros me-
ses do ano. “Goiás não se 
ajoelha mais para o cri-

me, isso é coisa do pas-
sado”, sentencia o gover-
nador Ronaldo Caiado. 
“Alcançamos resultados 
porque nossas polícias 
trabalham integradas, 
de forma preventiva e 
estratégica, e sem vaida-
de”, complementa.

O titular da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública de Goiás (SSP-
-GO), Rodney Miranda, 

reforça que o dado re-
presenta quase a me-
tade dos municípios do 
Estado sem ocorrência 
de homicídios. Durante 
nove dias, não houve re-
gistro desta modalidade 
criminosa em Goiás. 

Em Goiânia, foram 17 
dias consecutivos sem 
registros e o total de 123 
dias sem a ocorrência. 
“Isso nos leva a ter os me-

lhores números de redu-
ção do primeiro semestre, 
em relação ao mesmo 
período do ano passa-
do, um dos melhores do 
Brasil, se não o melhor”, 
comemora o secretário. 

O primeiro semestre 
deste ano também apre-
sentou queda de 18% em 
todos os Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLI), 
na comparação com igual 

período de 2020. A taxa 
reúne as ocorrências de 
homicídios (-18%), latro-
cínios (-9%) e lesão cor-
poral seguida de morte 
(-50%). A redução repre-
senta um total de 840 
vidas que foram preser-
vadas e famílias que fo-
ram poupadas do trauma 
provocado pela perda de 
um ente querido. 

Para Rodney Miranda, 

apesar da diminuição ve-
rificada, a meta da atual 
gestão é zerar os casos de 
crimes em todo o territó-
rio goiano. “Vamos conti-
nuar no mesmo ritmo, na 
mesma intensidade que 
nós temos: de combate, 
repressão e prevenção 
de crimes no Estado de 
Goiás. Esse sempre foi o 
nosso objetivo e vai con-
tinuar sendo”, concluiu.  
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Goiânia faz “Maratona da Vacinação” 
contra a Covid-19 neste fim de semana

a Prefeitura de Goi-
ânia realiza, neste 
final de semana, 

a primeira Maratona da 
Vacinação contra a Co-
vid-19. A ação acontece 
no Paço Municipal, das 8h 
de sábado (10/7) às 8h de 
domingo (11/7), no siste-
ma drive thru, sem neces-
sidade de agendamento. 
É destinada à aplicação 
da primeira dose do imu-
nizante na população a 
partir de 43 anos, sem co-
morbidades. Além de car-
ros, a população poderá 
utilizar moto e bicicleta 
para participar da ação.

Com a parceria do Go-
verno de Goiás e o envol-
vimento das Secretarias 
Municipais de Saúde, de 
Comunicação, Governo, 
Mobilidade, Comurg e 
Guarda Municipal, a es-
trutura da maratona con-
tará com dez pontos de 
vacinação, para otimizar o 
fluxo de atendimento. Pelo 

menos 300 servidores da 
Saúde municipal foram 
mobilizados para a linha 
de frente e apoio. Eles con-
tarão com o suporte das 
equipes do Exército.

“Chegamos a mais de 
800 mil doses aplicadas 
em Goiânia e, há muito, 
vínhamos planejando 
essa maratona que se 
materializa em uma ação 
inédita, cujo objetivo é 
vacinar o maior número 
de pessoas da faixa etá-
ria contemplada de 43 e 
mais. A vacina é o meio 
mais eficaz de reduzir a 
propagação do vírus, pro-
teger nossa população e, 
consequentemente, reto-
mar, com segurança, nos-
sas atividades”, aponta o 
secretário municipal de 
Saúde, Durval Pedroso.

O prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz, sa-
lienta que a Maratona 
da Vacinação viabiliza o 
atendimento, sem agen-

damento, de quem não 
tem condições de ir a 
um posto de vacinação 
no horário comercial. “A 
população goianiense 
pode ter certeza de que 
faremos de tudo para 
ampliar, ainda mais, a 

vacinação na capital, 
estendendo a proteção 
que a vacina proporcio-
na a todo o público alvo 
da campanha”.

“Com o avanço da cam-
panha de imunização, toda 
a população é beneficiada 

uma vez que a cobertura 
vacinal é a nossa esperan-
ça para vencer a pandemia 
e retomar a vida com saú-
de e proteção das pesso-
as. Nosso esforço diário 
tem sido garantir doses e 
o atendimento da popu-

lação nos postos e essa 
estratégia vem para faci-
litar a vacinação”, garante 
Rogério Cruz, ao adiantar 
que outras ações como a 
implantação de um novo 
sistema de agendamento 
estão em andamento.

Ação inédita com 24 horas de 
vacinação ocorre no Paço Municipal, a 
partir das 8 horas e atenderá público a 
partir dos 43 anos, sem comorbidades
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O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, salienta que a Maratona da Vacinação viabiliza o atendimento, sem agendamento

finanças

Prefeitura concede desconto de 50% no ISTI

Imóveis localizados na 
Capital podem ser regis-
trados com 50% no Im-
posto Sobre Transmissão 
de Imóveis (ISTI), tributo 
cujo pagamento precede e 
é condição para o registro 
de propriedade no cartório. 
O benefício, que foi sancio-
nado pelo prefeito Rogério 
Cruz nesta quinta-feira 
(8/7), faz parte do pacote 
de medidas lançado pela 
Prefeitura de Goiânia para 
estímulo à retomada eco-
nômica diante da pan-
demia do Coronavírus 
(Covid-19). A diminuição 
da alíquota vigora entre 
os dias 9 de julho e 7 de 
agosto deste ano e alcan-

ça os imóveis do Sistema 
Financeiro de Habitação 
(SFH) avaliados em até 
R$ 1,5 milhão.

Dentro desse prazo, a 
menor alíquota será de 
0,25%, cobrada dos imó-
veis cujo valor efetivamen-
te financiado some até R$ 
200 mil. Já as propriedades 
com financiamentos aci-
ma de R$ 200 mil e até 
R$ 650 mil, terão 0,50% 
de ISTI. As maiores bases 
de cálculo incidem nas 
aquisições com valor de 
financiamento superior a 
R$ 650 mil, com aplicação 
de 1%, e nas transações 
que não envolvem finan-
ciamento bancário e tem 

valor de até R$ 400 mil, 
cuja alíquota reduzida é de 
1,5%. Essas desonerações 
temporárias, de 50% para 
imóveis financiados e de 
25% para os não financia-
dos, dão à Goiânia o menor 
ISTI da história. Em termos 
comparativos, até 2011 o 
valor do Imposto Sobre 

Transmissão de Imóveis 
chegava a 3,5%.

“Além do ISTI, que san-
cionei nesta quinta-feira e 
que reduz em 50% o Im-
posto Sobre Transmissão 
de Imóveis, também es-
tamos realizando o maior 
Refis da história de Goiânia, 
sem entrada, com abati-

mento de juros e correções 
de até 99% e parcelamen-
to em até 60 vezes. Estas 
medidas vão permitir que 
empresários e cidadãos 
possam colocar em dia as 
obrigações tributárias que 
não puderam ser cumpri-
das em razão das dificul-
dades que a Covid-19 im-
pôs a todos”, diz o prefeito 
Rogério Cruz. As alíquotas 
reduzidas podem bene-
ficiar os adquirentes de 
casas, apartamentos, edi-
ficações comerciais, lotes 
e terrenos, nesses casos 
pagando a metade do 
imposto estabelecido no 
Código Tributário Muni-
cipal (CTM); assim como 
os que já têm imóveis 
não registrados, popular-
mente conhecidos como 
contratos de gaveta, que 
podem ser regularizados 
com desconto de 25%.

“Queremos trazer para a 
formalidade aqueles con-
tratos que estão na gaveta 
do cidadão goianiense e 
que não tiveram a trans-
ferência concretizada por 
meio do do pagamento do 
imposto. Como o ISTI é um 
imposto sobre a proprieda-
de, a pessoa só terá a pro-
priedade de fato quando 
ela tiver pago esse tributo. 
Documento no cartório, 
por si só, não dá a titula-
ridade da propriedade. Por 
isso estamos estimulando 
esse público a buscar a 
regularização do contra-
to de gaveta e, ao mesmo 
tempo, beneficiando quem 
está comprando o imóvel 
hoje, já que a cadeia eco-
nômica da construção é 
extremamente importan-
te para Goiânia”, explica o 
secretário de Finanças, Ge-
raldo Lourenço.
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A autuação do processo de ISTI já com os descontos sancionados pelo 
prefeito Rogério Cruz pode ser feita pela internet, por meio do site da 
Prefeitura de Goiânia, ou em qualquer das unidades Atende Fácil

Benefício é temporário e pode ser 
aproveitado pelos contribuintes 
entre os dias 9 de julho e 7 de agosto
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Beneficiados pelo PAA Estadual contam 
como programa impactou suas vidas

Cerca de 100 mil pes-
soas serão beneficia-
das pelo Programa 

de Aquisição de Alimentos 
(PAA Estadual) até janeiro 
de 2022, conforme proje-
ção da Secretaria de Esta-
do de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa). 
O programa passou a ser 
operacionalizado pela pri-
meira vez pelo Governo de 
Goiás, por meio do traba-
lho em conjunto entre a 
Seapa e a Agência Goiana 
de Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), em 
parceria com a Organi-
zação das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS).

A dona de casa Terezinha 
Teodoro Leite é uma das 
centenas de pessoas que 
já estão recebendo os ali-

mentos do projeto. Sua filha, 
Áquila Priscila Leite, é aluna 
da Associação dos Deficien-
tes Físicos de Anicuns (Ade-
fa), entidade selecionada 
pela OVG e GPS para par-
ticipar do programa. “Fico 
muitíssimo agradecida. 
São produtos de qualidade, 
fresquinhos e que têm nos 
ajudado muito, principal-
mente neste momento de 
dificuldade por causa da 
pandemia. Veio na hora cer-
ta”, conta alegre.

O PAA Estadual esta-
belece a articulação entre 
a produção da agricultura 
familiar e as demandas re-
gionais de suplementação 
alimentar, além do desen-
volvimento da economia 
local. O Governo do Estado 
adquire, pela modalidade 
Compra com Doação Si-
multânea, alimentos in na-

tura ou processados e re-
passa os produtos para as 
entidades sociais que, por 
sua vez, os distribuem para 
pessoas em condições de 
vulnerabilidade social.

No caso da Adefa, que 
começou a distribuir os ali-
mentos no início deste ano, 
foi previsto o repasse de 
1.011 quilos de bolo, 250 
quilos de alface, 200 quilos 
de banana maçã, 850 quilos 
de banana marmelo, 1.798 
quilos de mandioca, 800 
quilos de repolho e 1.200 
quilos de banana prata. 

Todos os alimentos são 
produzidos por agriculto-
res familiares assistidos 
pela Emater. Já participam 
do projeto 823 pequenos 
produtores, cadastrados 
pela Agência Goiana, e 113 

entidades sociais, identifi-
cadas e selecionadas pela 
OVG e GPS. O total inves-
tido chega a cerca de R$ 5 
milhões, recurso oriundo 
do Ministério da Cidadania.

De acordo com a coor-
denadora da Adefa, Rosana 
Reis, 50 famílias de asso-
ciados estão recebendo 
os alimentos, que são dis-
tribuídos semanalmente. A 
instituição é responsável 
por organizar a quantidade 
e selecionar os alimentos 
de cada remessa. “Quando 
a gente chega nas casas, 
eles dão graças a Deus 
que a comida chegou, às 
vezes o dinheiro não so-
bra nem pra comprar uma 
verdura e a gente chega 
lá com uma boa quanti-
dade de comida”, relata.

Ajuda para 
quem produz

Mesmo que os agricul-
tores familiares tenham 
a expertise necessária 
para produzir de maneira 
eficiente, a etapa de co-
mercialização continua 
sendo um desafio para a 
maioria desse segmento, 
como explica o presidente 
da Emater, Pedro Leonardo 
Rezende. “Existe um setor 
dentro do agronegócio 
que sofreu e tem sofrido 
consequências drásticas 
em decorrência da pande-
mia. A agricultura familiar 
tem encontrado uma série 
de dificuldades para co-
mercializar seus produtos, 
então o programa oportu-
niza a esses produtores a 
venda direta”, explica.

A agricultora familiar 
Elielma Mendonça, do 
Projeto de Assentamento 
(PA) Padre Felipe Leddet, 
em Itapirapuã, já forneceu 
para o PAA Estadual 285 
quilos de mandioca. Os 
técnicos da unidade local 
da Emater no município 
foram até o assentamen-
to apresentar detalhes do 
programa e cadastrar os 
produtores rurais. “A Ema-
ter me ajudou muito com 
esse programa me orien-
tando e ajudando na com-
pra do meu produto”, conta.

Horta da agricultora 
familiar Antônia Lúcia, 
em Anápolis; produto-
ra fornece couve, cheiro 
verde, jiló e banana para 
PAA Estadual | Imagem: 
Acervo Pessoal

Em Anápolis, a horticul-
tora Antônia Lúcia tam-
bém ficou sabendo sobre 
o PAA por meio da insti-
tuição. “Já recebi uma par-
cela do pagamento nesta 
semana”, revela. Em parte 
dos dois alqueires de terra, 
a produtora cultiva couve, 
cheiro verde, jiló e banana 
para comercializar através 
do projeto, que tem servi-
do para complementar sua 
renda, antes obtida quase 
exclusivamente pela ven-
da de tomate cereja para 
mercados locais. 

Programa, que prevê compra de 
alimentos produzidos pela agricultura 
familiar- pela modalidade Compra 
com doação Simultânea- e repasse 
dos itens a entidades filantrópicas e 
pessoas em vulnerabilidade social, 
passou a ser operacionalizado pelo 
Governo de Goiás de maneira inédita
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O PAA Estadual estabelece a articulação entre a produção da agricultura familiar e as demandas 
regionais de suplementação alimentar, além do desenvolvimento da economia local

safra 2020/2021

Goiás deve registrar 24,7 milhões de toneladas de grãos

De acordo com o 10º Le-
vantamento da Safra de 
Grãos da Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab), divulgado nes-
ta quinta-feira, (08/07), 
é esperada a produção 
de quase 24,7 milhões 
de toneladas de grãos 
na safra 2020/2021, em 
Goiás. Caso se confirme 
a previsão, o Estado deve 
se manter como 4º maior 
produtor nacional de grãos 
e a expectativa é que 6,2 
milhões de hectares se-
jam cultivados nessa safra, 
crescimento de 1,9% em 
relação à safra anterior.

Entre os destaques 
goianos estão sorgo e gi-
rassol, que ocupam a pri-
meira posição no ranking 
nacional de produção. No 
caso do sorgo, a estimati-
va é de quase 1,2 milhão 
de toneladas do grão, au-
mento de 7,3% na produ-
ção, em relação à safra 
2019/2020, e produtivi-
dade de 3,1 toneladas por 
hectare, crescimento de 
6,5% em comparação à sa-
fra anterior. A previsão é de 
área plantada de 377,9 mil 
hectares, 0,8% maior que 
na safra anterior.

Já no girassol, a estima-

tiva é de 34,5 mil tonela-
das na safra 2020/2021, 
aumento de 4,9% em re-
lação à safra anterior, e 
produtividade superior a 
1,5 tonelada por hectare. 
A área cultivada é previs-
ta em 23,0 mil hectares, 
crescimento de 17,3% em 

comparação com a safra 
2019/2020.

Nas culturas de soja 
e milho, a estimativa da 
Conab é de produção de 
13,7 milhões e 9,0 mi-
lhões na safra 2020/2021, 
respectivamente. A área 
cultivada prevista de soja 

é de quase 3,7 milhões 
de hectares, aumento de 
4,2% em relação à safra 
anterior, e produtivida-
de de 3,7 toneladas por 
hectare. No milho total, 
a área cultivada deve ser 
de pouco mais de 1,8 mi-
lhão de hectares e pro-
dutividade de 4,9 tonela-
das por hectare. Na soja, 
Goiás deve se confirmar 
como 4º maior produtor 
nacional, enquanto no 
milho a estimativa é que 
o Estado seja o 3º maior 
produtor no País.

No caso do trigo, Goiás 
deve registrar crescimen-
to de 53,9% na produção 
na atual safra, em com-
paração com a anterior. 
A estimativa é de 142,2 
mil toneladas do grão e 
área cultivada de 55,0 
mil toneladas, aumento 

de 138,0% em relação à 
safra 2019/2020.

De acordo com o titular 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tiago 
Mendonça, a produção de 
grãos na safra 2020/2021 
tem mantido as mesmas 
perspectivas, apesar de 
oscilar em uma cultura ou 
outra. “Isso é normal, por-
que depende de fatores 
como clima, período de 
plantio etc. Nas últimas se-
manas, tivemos uma que-
da na temperatura e isso 
pode refletir de alguma 
forma em determinadas 
culturas. No caso do milho 
safrinha, por exemplo, a 
falta de chuva somado ao 
plantio fora da janela já 
está refletindo em quase 
30% de queda em relação 
à safra passada”, explica.
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Segundo os dados do Levantamento Sistemático de 
Produção Agrícola, Goiás deverá registrar aumento na 
produção de culturas como laranja, uva, mandioca e banana

destaque para culturas como trigo, soja, 
sorgo, girassol, uva, laranja, mandioca 
e banana, que deverão ter aumento na 
produção em relação à safra anterior



6 sexta-feira, 9 de juLho de 2021governo

saúde

Mais 87.750 vacinas contra Covid-19  
chegam para o Governo de Goiás

o programa de va-
cinação contra a 
Covid-19 em Goiás 

ganhou reforço de mais 
87.750 doses do imuni-
zante Comirnaty, fabrica-
do pelo laboratório Pfizer. 
O carregamento, enviado 
pelo Ministério da Saúde 
(MS), chegou a Goiânia na 
tarde desta quinta-feira 
(08/07). O Governo do Es-
tado recebe outra remessa 
na manhã desta sexta-feira 

(09/07), às 9h, com 29.200 
unidades da CoronaVac, 
do Instituto Butantan. Os 
dois lotes somam 116.950 
doses, que reforçam os 
números da vacinação em 
todo o Estado, hoje com a 
marca de 4,3 milhões  de 
vacinas recebidas.

No primeiro lote, todas 
as doses do laboratório 
Pfizer são destinadas à pri-
meira dose. Os imunobio-
lógicos recebidos foram 

destinados para conferên-
cia na Central Estadual 
de Rede de Frio, onde são 
preparados para envio aos 
municípios. Já a remessa 
da CoronaVac será dividi-
da, metade para primeira 
aplicação e a outra para o 
reforço. 

“Vamos acelerar nossa 
vacinação, sem deixar de 
ter os cuidados de preven-
ção, como usar máscara, 

higienizar as mãos e evi-
tar, o máximo possível, as 
aglomerações”, recomen-
dou o governador Ronaldo 
Caiado. Ele reforçou ainda 
o compromisso de atin-
gir até o final do mês de 
setembro a marca dos 18 
anos entre os vacinados. 
“Será cumprida”, declarou, 
ao pontuar que segue em 
constante articulação jun-
to ao Ministério da Saúde.

O secretário de Estado 
da Saúde de Goiás, Ismael 
Alexandrino, afirmou que 
o avanço da campanha é o 
primeiro responsável pela 
diminuição no número de 
casos, internações e óbitos. 
“Eu não tenho nenhuma 
dúvida que grande parte 
dessa redução se deve à 
vacinação. As pessoas es-
tão na rua, trabalhando e 
passeando. Se não tivés-

semos as vacinas nós não 
teríamos essa queda”, ex-
plicou o secretário.

Ainda sobre os reflexos 
da imunização no Estado, 
Alexandrino pontuou que 
o efeito é muito positivo, 
sendo importante vacinar 
o maior número possí-
vel de pessoas no menor 
intervalo de tempo. “Por 
exemplo, na idade acima 
de 60 anos, que já foi toda 
vacinada, nós percebemos 
uma diminuição drástica 
no número de internações”, 
pontuou Ismael. 

Destinação
A partir dessa remessa, 

100% das doses serão uti-
lizadas para a vacinação 
por faixa etária. A pactua-
ção segue a Resolução da 
Comissão de Intergestores 
Bipartite (CIB) de Goiás. Os 
grupos prioritários que, por 
algum motivo, ainda não 
se vacinaram terão priori-
dade independentemente 
da idade. A ressalva con-
templa idosos, trabalhado-
res da saúde, educação ou 
grupos com comorbidades. 

Remessa desta quinta-feira (08/07) 
com imunizantes da Pfizer é destinada 
à primeira dose. estoque será 
reforçado na sexta-feira (09/07), às 
9h, com desembarque de mais 29.200 
unidades da CoronaVac para primeira 
e segunda aplicações. “Vamos acelerar 
nossa vacinação, sem deixar de 
ter os cuidados de prevenção”, 
diz governador Ronaldo Caiado
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Goiás recebe mais 87.750 doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para primeira aplicação

MULHeres edUCaÇÃo

Governo de Goiás e OVG formam 
1ª turma de “Mães Unidas” do país

Sead abre vagas para profissionais 
de Educação Física, Karatê e Judô

Implantado de forma pio-
neira em Goiânia, Anápolis 
e Aparecida de Goiânia, o 
programa nacional “Mães 
Unidas”, promovido pelo 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH), formou 
sua primeira turma, com 
68 mulheres, nesta quarta-
-feira (7/7). Executado em 
parceria com o Governo do 
Estado, por meio da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), e com as pre-
feituras das três cidades, 
a iniciativa tem o objetivo 
de capacitar mães para 

que possam compartilhar 
suas experiências e ajudar 
gestantes e outras mães 
em situação de vulnera-
bilidade social. O projeto 
visa promover também 
saúde, bem-estar e o forta-
lecimento de vínculo entre 
mães e filhos durante a 
gestação e nos dois primei-
ros anos de vida da criança.

Ao lado da diretora-ge-
ral da OVG, Adryanna Melo 
Caiado, que representou a 

presidente de honra da Or-
ganização e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais, primeira-dama 
Gracinha Caiado, partici-
param da cerimônia a se-
cretária Nacional de Po-
lítica para as Mulheres, 
Cristiane Britto, o prefei-
to e a primeira-dama de 
Goiânia, Rogério e Thel-
ma Cruz, e autoridades 
de Anápolis, Aparecida de 
Goiânia e da capital.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Administração 
(Sead), abre nesta sexta-
-feira (09/07) as inscrições 
para Processo Seletivo 

Simplificado com 10 vagas 
na Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer (Seel). Há 
oportunidades nas áreas 
de Educação Física, com 
foco em paradesporto e 
esporte paralímpico, Ka-
ratê e Judô. As inscrições 
estão disponíveis até o dia 
19 de julho, por meio do 
site selecao.go.gov.br.

Para se inscrever, o in-
teressado deverá pagar 
taxa única de R$ 20. As 
remunerações dos car-
gos temporários variam 
entre R$ 2.226,65 e R$ 
2.720,40. Todos os salá-

rios serão acrescidos de 
R$ 500 como auxílio-
-alimentação. A jornada 
de trabalho será de 40 
horas semanais. 

Segundo o cronogra-
ma divulgado no edital, 
até o dia 27 de julho serão 
publicados os resultados 
das inscrições deferidas e 
indeferidas na seleção de 
contratados temporários. 
O processo seletivo via-
biliza a implementação 
de Núcleos de Iniciação 
ao Esporte e Esporte Pa-
ralímpico nos municípios 
goianos (NIESPGO).
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As inscrições estão disponíveis até o dia 19 de julho, por meio do site selecao.go.gov.br

A diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, entrega 
diploma do “Mães Unidas” a Fabiana Santana Costa, colabora-
dora da OVG e voluntária do projeto do Governo Federal 

Estado é pioneiro 
na implantação do 
programa nacional. 
Iniciativa visa capacitar 
mães para dar apoio 
e acompanhamento a 
mulheres grávidas em 
vulnerabilidade social

Contratações 
temporárias vão 
viabilizar implantação 
dos Núcleos de 
Iniciação ao esporte e 
esporte Paralímpico 
nos municípios 
goianos (NIeSPGo)
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TurisTas
A prefeitura de Rio Quente espera receber 100 mil 

turistas para as férias de julho. e para conciliar 
o grande fluxo de pessoas com a segurança 

coletiva em tempos de coronavírus, o Município 
está intensificando as ações fiscalização e 

conscientização, que visam garantir a manutenção 
dos protocolos sanitários e impedir o avanço da 

doença. o secretário de Turismo, Romero Machado, 
explica que o último decreto, publicado pela 

Prefeitura Municipal, estabelece que hotéis e clubes 
aquáticos possam atuar com 75% da capacidade de 
ocupação. ” em todos os locais o uso de máscara e 

de álcool em gel é obrigatório, conforme determina 
lei municipal”, explica.

Férias do Bougainville
Quem tem criança em casa já deve ter ouvido falar 

sobre os fidgets toys, que em uma tradução livre 
significa brinquedos de inquietação. São atividades 
antistress que se tornaram mania e, por ocuparem 

as mãos, promovem um efeito semelhante a 
estourar as bolhas. e esse é o tema de uma das 

várias oficinas que acontecem neste mês de julho 
no Shopping Bougainville. Neste sábado, 10, por 
exemplo, as crianças vão produzir seus próprios 

fidget toy de balão.

coneXÃo Mega
Com objetivo de proporcionar aos lojistas ferramentas 
para maximizar vendas, o Grupo Mega Moda, formado 

pelos shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, 
Mega Moda Park e Mini Moda, está realizando uma 
série de treinamentos gratuitos pela ação “Conexão 

Mega”. Até o dia 11 de agosto, os empreendedores 
dos shoppings podem participar dos workshops 

sobre “Vendas on-line: Conheça as oportunidades 
para vender mais no mundo virtual”, com Cláudia 

Souza, “Como aumentar suas vendas no segmento 
de moda”, com Camila Machado, “Maratonando o 

Instagram”, com Ludmila estulano e “Formação de 
custo e preço de venda para produtos da moda”, 

com Ricardo Wanderley.

FesTival de  inverno
dias frios pedem aconchego e bebidas quentinhas. 

Pensando nisso, o havanna Café preparou um cardápio 
especial para a estação mais gelada do ano. o Festival 
de Inverno já está disponível na havanna Flamboyant 

e oferece três novas opções de bebidas quentes: 
Chocolate Quente Cremoso, com toques de morango, 
Latte Macadâmia, acompanhado de chantilly, e dulce 
de Leche Quente, feito com o tradicional doce de leite 

argentino. As bebidas combinam com os saborosos 
alfajores, havannets e tabletes  de chocolate, produtos 

queridinhos da marca havanna por todo o mundo. A 
unidade em Goiânia da charmosa cafeteria argentina 

está localizada no Piso 3 do Flamboyant Shopping, no 
jardim Goiás. o havanna Café também oferece opção 

delivery por meio do IFood e ubereats.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Positividade em Piri - donato no Relato apresenta sua mais nova música: “Fé Pra Tudo”. o reggaeton cheio 
de mensagem positiva marca um momento de boas energias em uma composição que convida para a dança, 
diversão e alegria. Para combinar com essa atmosfera “zen”, o clipe foi gravado na encantadora Pirenópolis, uma 
das mais charmosas de Goiás, com suas ruas de pedras e casarões antigos e já pode ser conferido no Youtube:

Viagem - Giselle Bittar, esbanja beleza em recente 
viagem e está em sua melhor fase, aproveitando 
as fases da vida.

2 3

4

Visionário - o empresário Anderson olimpio, gerente 
de negócios da startup de soluções tecnológicas 
docnix, agora é embaixador do capitalismo consciente 
em Goiás. No dia 20 de julho, às 19h, Anderson 
promove uma live sobre o tema, com transmissão pelo 
YouTube e LinkedIn da docnix.
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Participação - o cantor sertanejo dalmi júnior 
participou no último domingo, dia 4, do novo dVd da 
cantora Manu Bahtidão, que ocorreu em Belém, no 
Pará. No projeto, dalmi júnior e Manu dividiram os 
palcos para cantar “A música não para!”.
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Trabalhadores nascidos em junho 
podem sacar auxílio emergencial

Trabalhadores infor-
mais e inscritos no 
Cadastro Único para 

Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
nascidos em junho podem 
sacar, a partir de hoje (9) a 
terceira parcela do auxílio 
emergencial 2021. O di-
nheiro foi depositado nas 
contas poupança digitais 
da Caixa Econômica Fede-
ral em 24 de junho.

Os recursos também 
poderão ser transferidos 
para uma conta-corren-
te, sem custos para o 
usuário. Até agora, o di-
nheiro apenas podia ser 
movimentado por meio 
do aplicativo Caixa Tem, 
que permite o pagamen-
to de contas domésticas 
(água, luz, telefone e 
gás), de boletos, com-
pras em lojas virtuais 
ou compras com o códi-
go QR (versão avançada 
do código de barras) em 
maquininhas de estabe-
lecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 

Caixa funciona de segunda 
a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário 
pode consultar o site auxi-
lio.caixa.gov.br.

Ooriginalmente, o sa-
que estava previsto para 
ocorrer em 27 de julho, 
mas foi antecipado em 
quase três semanas por 
decisão da Caixa. Segun-
do o banco, a adaptação 
dos sistemas tecnológi-
cos e dos beneficiários ao 
sistema de pagamento do 
auxílio emergencial per-
mitiu o adiantamento do 
calendário.

O auxílio emergencial 
foi criado em abril do ano 
passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de fa-
mília monoparental e, de-
pois, estendido até 31 de 
dezembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova ro-

dada de pagamentos, 
durante quatro meses, 
prevê parcelas de R$ 
150 a R$ 375, dependen-
do do perfil: as famílias, 
em geral, recebem R$ 
250; a família monopa-
rental, chefiada por uma 
mulher, recebe R$ 375; e 
pessoas que moram so-
zinhas recebem R$ 150.

Regras
Pelas regras estabele-

cidas, o auxílio será pago 
às famílias com renda 
mensal total de até três 
salários mínimos, desde 
que a renda por pessoa 
seja inferior a meio sa-
lário mínimo. É necessá-
rio que o beneficiário já 
tenha sido considerado 

elegível até o mês de 
dezembro de 2020, pois 
não há nova fase de ins-
crições. Para quem recebe 
o Bolsa Família, continua 
valendo a regra do valor 
mais vantajoso, seja a 
parcela paga no progra-
ma social, seja a do auxí-
lio emergencial.

A Agência Brasil elabo-

rou um guia de perguntas 
e respostas sobre o au-
xílio emergencial. Entre 
as dúvidas que o bene-
ficiário pode tirar estão 
os critérios para receber 
o benefício, a regulariza-
ção do CPF e os critérios 
de desempate dentro da 
mesma família para ter 
acesso ao auxílio.

Parcela foi depositada em 24 de junho
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Neste ano, a nova rodada de pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil

saúde

País ultrapassa marca de 110 milhões de doses de vacinas aplicadas
Mais de 110 milhões de 
doses de vacinas contra a 
covid-19 já foram aplica-
das no Brasil, o que signi-
fica que mais da metade 
da população vacinável 
já receberam pelo menos 
uma dose de imunizante, 
ou seja, mais de 80 mi-
lhões de pessoas.

No país, considera-
-se público vacinável 
pessoas maiores de 18 
anos, correspondendo 
a cerca de 160 milhões 
de brasileiros. Já fo-
ram distribuídas, pelo 

Ministério da Saúde, 
mais 143 milhões de 
doses de vacinas para 
os estados e o Distrito 
Federal, possibilitando 
a imunização de 100% 
dos grupos prioritários da 
campanha, com pelo me-
nos uma dose da vacina.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse 
que essa marca vai além 
dos números. “Os efei-
tos da nossa campanha 
de vacinação podem ser 
percebidos na redução 
de óbitos e de inter-

nações decorrentes da 
doença. Estamos no ca-
minho certo para salvar 
cada vez mais vidas”.

O ministro ressaltou a 
importância de a popula-
ção completar o esque-
ma vacinal com as duas 
doses dos imunizantes. 
“A melhor vacina é aque-
la aplicada no braço do 
brasileiro. E, para que ela 
tenha o efeito desejado, é 
preciso que a pessoa vá 
até o local de vacinação 
no prazo correto e tome 
a segunda dose. Só as-

sim a imunização estará 
completa”, disse.

Nessa quarta-feira (7), 
o ministério lançou cam-
panha para incentivar a 
vacinação com a segunda 
dose do imunizante. Entre 
as vacinas liberadas pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
para serem aplicadas no 
Brasil, estão a AstraZene-
ca/Fiocruz, Pfizer/BioNTe-
ch e Coronavac/Butantan. 
Apenas a Janssen, da far-
macêutica Johnson & Jo-
hnson, é dose única.
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O ministro Marcelo Queiroga, disse que essa marca vai além dos números

redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

Tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231sexta-feira, 9 de juLho de 2021 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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covid-19

Médicos do Japão saúdam Jogos sem 
espectadores, mas ainda veem risco

especialistas médicos 
do Japão saudaram 
a decisão de realizar 

a Olimpíada de Tóquio 
sem espectadores devido 
às restrições para conter 
novo coronavírus, mas 

alertaram que a proibição 
não eliminará por com-
pleto o risco de um repi-
que de casos de covid-19.

A proibição de pú-
blico foi formalizada 
nesta quinta-feira en-

quanto o país luta para 
conter uma onda nova 
de infecções com um 
estado de emergência 
em Tóquio que termina-
rá após o evento de 23 
de julho a 8 de agosto.

“Eu, é claro, apoio ‘sem 
espectadores’, mas as pre-
ocupações não desapa-
recerão se tivermos um 
grande evento como os Jo-

gos, assim como férias e a 
temporada de verão”, disse 
Yuki Furuse, professor da 
Universidade de Kyoto que 
trabalha com o grupo de 
especialistas em corona-
vírus do governo.

A presença de público 
nos Jogos foi cancela-
da, e restaurantes serão 
instruídos a não servir 
álcool durante o estado 

de emergência.
Ainda assim, equipes 

médicas alertam que os 
riscos decorrentes do 
comportamento das pes-
soas nos arredores de 
eventos olímpicos, como 
beber e jantar juntas, são 
mais difíceis de controlar 
do que aqueles dentro 
dos locais de competição.

“Não é difícil imagi-

nar que muitas pessoas 
estarão cheias de ânimo 
depois dos Jogos e dese-
jarão tomar uma bebida 
com outras”, disse Fumie 
Sakamoto, gerente de 
controle de infecções do 
Hospital Internacional St 
Luke’s de Tóquio. “Haverá 
muitas oportunidades de 
transmissão do vírus fora 
dos locais de competição”.

Presença de público foi cancelada 
devido a estado de emergência
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