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multa

A partir de agora, pagará 
multa quem acionar de forma 
indevida serviços telefônicos 

de atendimento do Corpo 
de Bombeiros Militar (193), 
da Polícia Civil (197), ou da 

Polícia Militar (190)
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cpi da pandemia

Jogos de Tóquio 
começam com protocolos 

rígidos e medo

Prorrogada, CPI da 
Pandemia já ouviu 
33 depoimentos e 
quebrou 62 sigilos

Homens são as principais 
vítimas de golpes 

financeiros, diz pesquisa
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Rede estadual de ensino está quase toda reformada, para garantir conforto aos 
alunos e manter Goiás em 1º lugar no IDEB. “As crianças terão orgulho de estudar 

nas escolas públicas do nosso Estado”, garante o governador Ronaldo Caiado 
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Em ipiranga dE goiás

Região do 10º Comando da PM registra 
50 dias sem registrar nenhum homicídio

o vice-governador de 
Goiás, Lincoln Te-
jota, prestigiou na 

manhã desta quarta-feira 
(21/07), a comemoração 
do aniversário de 21 anos 
de emancipação do muni-
cípio de Ipiranga de Goiás. 
Em seu discurso, Tejota 
enalteceu a atuação da 
segurança pública em Goi-
ás, em especial na região 
do Vale de São Patrício, 
onde o 10º Comando Re-
gional da Polícia Militar 
não registra homicídios 
há mais de 50 dias. 

“Isso significa que seu 
filho sai de casa e volta, 
que você sai para trabalhar 
com tranquilidade. Tudo 
isso é política. A política 
tem um poder transforma-

dor muito grande. Por isso, 
eu acredito tanto no poder 
do Estado que nós esta-
mos construindo”, disse o 
vice-governador depois de 
pedir uma salva de palmas 
ao Tenente Coronel Lopes, 
comandante do 10º CRPM. 

Tejota ainda afirmou que 
Goiás tem sido um palco 
de transformações graças a 
gestão do governador Ro-
naldo Caiado. “Se a gente 
fosse dar sobrevida para a 
forma que a política aconte-
cia, só trabalharíamos com 
14 prefeitos. Mas não, com 
o governador Caiado, esta-
mos atendendo todos os 
246 municípios. Já entrega-
mos 95 escolas reformadas 
e esse ano demos início as 
obras de outras 254 unida-

des”, pontuou. O Governo 
de Goiás, por meio da Se-
cretaria Estadual de Edu-
cação, está com 460 obras 
em andamento. 

Cerimônia 
Em comemoração ao 

21º aniversário de Ipiranga 
de Goiás, o prefeito Alex de 

Queiroz anunciou a che-
gada de dois novos ônibus 
escolares, agora a educa-
ção municipal passa a ter 
quatro veículos para fazer o 
transporte de estudantes no 
município. A administração 
ainda exibiu veículos, vans 
e ambulâncias que também 
estão à disposição do servi-

ço público da cidade. 
O prédio que atual-

mente abriga a Prefeitu-
ra e a Câmara Municipal 
passou por obras de re-
forma e ampliação e foi 
oficialmente inaugurado 
durante as comemorações 
de hoje. A cerimônia ainda 
contou com hasteamento 

das bandeiras, execução 
do Hino Nacional e foi 
prestigiada por prefeitos 
e vereadores de cidades 
vizinhas, deputados esta-
duais Amilton Filho, Wag-
ner Neto, Hélio de Souza, 
Talles Barreto e deputados 
federais Delegado Waldir e 
Célio Silveira. 

Vice-governador participou da 
cerimônia que celebrou o 21º 
aniversário de emancipação do 
município de Ipiranga de Goiás; o 10º 
Comando Regional da Polícia Militar 
não registra homicídios há 50 dias 
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Lincoln Tejota, prestigiou na manhã desta quarta a comemoração do aniversário de 21 anos de emancipação do município de Ipiranga de Goiás

saúdE

Assembleia Legislativa continua com ações que reforçam 
os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19

Mais de 50% da população 
vacinável de Goiânia, pes-
soas com mais de 18 anos, 
receberam a primeira dose 
da vacina. Em Goiás, já fo-
ram aplicadas cerca de 2 
milhões e 500 mil doses da 
vacina contra a covid-19. 
As notícias são boas, mas, 
ainda assim, falta muita 

gente para tomar a segun-
da dose, dose única, ou até 
mesmo a primeira dose da 
vacina. De acordo com a 
maioria dos modelos epi-
demiológicos, espera-se 
que a imunidade de grupo 
seja alcançada quando a 
proteção atinge entre 60% 
e 80% da população. Por-
tanto, até chegar nesse 
patamar, é preciso seguir 
com os cuidados.

Na Assembleia Legislativa 

de Goiás (Alego), várias regras 
de funcionamento para evitar 
a proliferação da covid-19 e 
preservar a saúde de todos os 
servidores e servidoras foram 
adotadas. Recentemente, a 
seção de Serviços Especiais 
de Engenharia de Segurança, 
Medicina do Trabalho e Meio 
Ambiente reforçou essas 
medidas. E recomendou que 
as chefias sigam protocolos 
para evitar a disseminação do 
vírus. Entre as medidas estão:

Se possível, estabelecer 
home office no departa-
mento;  Escalar apenas o 
número de colaboradores 
necessários para o traba-
lho presencial;  As chefias 
têm total autonomia para 
dispensar seus servidores 
de atividades presenciais 
e seguir com as ativida-
des em home office.

E é claro que evitar a 
proliferação da doença 
não é papel apenas da 

chefia, mas de todos servi-
dores da Casa de Leis. To-
dos devem ajudar:

Evitando usar o ar-con-
dicionado;  Deixando as 
salas arejadas, com portas 
e janelas abertas;  Sempre 
usando máscara de prote-
ção;  Evitando o contato fí-
sico e aglomerações;  Res-
peitando a distância de 2 
metros de outras pessoas.

A Assembleia Legis-
lativa de Goiás estuda a 

possibilidade de retorno 
do trabalho presencial 
no segundo semestre, 
mas isso ainda está em 
análise. A previsão é de 
retomar as sessões pre-
senciais da Assembleia 
Legislativa a partir de 
setembro. Porém, isso só 
vai ocorrer se houver se-
gurança sanitária e mais 
de 70% da população 
vacinada ao menos com 
a primeira dose. 

Prevenção sanitária 
segue rigorosa
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em morrinhos

“Já reformamos mais de mil escolas”, destaca 
Caiado durante entrega de Colégio  e Vapt Vupt

o governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado, 
entregou, nesta 

quarta-feira (21/07), a 
reforma do Colégio Es-
tadual Mariquita Costa e 
da unidade Vapt Vupt, no 
município de Morrinhos, 
no Sul goiano. Para a re-
alização das obras, o Es-
tado disponibilizou mais 
de R$ 272 mil. A restaura-
ção da escola ocorreu em 
tempo recorde. No ano 
passado, ele esteve no 
município para assinatu-
ra da ordem de serviço e, 
neste ano, retornou para 
inauguração. 

“O que economizamos 
na educação com prédios 
que eram alugados por 
fortunas e dinheiro des-
viado [pelas gestões pas-
sadas], retornamos 100% 
para educação. Nós já 
reformamos mais de mil 
escolas”, afirmou Caiado. 
Ainda segundo o gover-
nador, a meta é manter 
Goiás em primeiro lugar 
no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Bá-
sica (Ideb). “As crianças 
terão orgulho de estudar 
nas escolas públicas do 
nosso Estado”, destacou. 

Por meio da Secretaria 
de Estado da Educação 
(Seduc), o Governo de 
Goiás investiu no colé-
gio um valor total de R$ 

207.127,73. A partir do 
segundo semestre deste 
ano, a unidade funciona-
rá como Centro de Ensi-
no em Período Integral 
(Cepi). Em seu discurso, o 
governador foi homena-
geado por professores e 
alunos. Emocionado, ele 
agradeceu aos presentes 
e garantiu que ampliará 
os investimentos no setor. 

“Teremos escolas mais 
bonitas, educação de qua-
lidade, nova grade curricu-
lar. Com tudo isso, nossos 
colégios serão referência 
nacional”, pontuou. “A es-
cola pública não pode per-
der hora alguma o padrão 
de educação no Estado de 
Goiás”, complementou. 

A obra no Cepi foi ini-
ciada em junho de 2020, 
com conclusão neste mês, 
e teve como objetivo prin-
cipal melhorar a acomo-
dação dos estudantes na 
volta das aulas presenciais 
do próximo semestre. 

“Antigamente, diretor 
de escola vivia com pires 
na mão, mendigando di-
nheiro. Hoje, esse tempo 
passou. Só aqui em Mor-
rinhos são R$ 5 milhões. 
Na regional toda são R$ 
14 milhões investidos 
pelo Governo de Goiás na 
reforma e ampliação de 
escolas”, contabilizou a 
coordenadora Regional de 

Educação de Morrinhos, 
Walkíria Romano. 

A reforma incluiu a 
construção de um novo 
pavilhão de salas de 
aula, pintura geral da es-
cola, restauração da cen-
tral de gás, instalação de 
recursos de prevenção e 
combate a incêndio e 
de acessibilidade. Além 
disso, a unidade recebeu 
uma nova quadra. Atual-
mente, o colégio atende 
cerca de 269 alunos. 

Vapt Vupt
O governador Ronaldo 

Caiado também entregou 
a revitalização da unidade 
Vapt Vupt de Morrinhos. 
A reforma foi viabilizada 
pela Secretaria de Estado 
da Administração (Sead) e 
contou com o investimen-
to de mais de R$ 65 mil. 

“Toda estrutura está re-
formada, com móveis no-
vos, em condições dignas 
para os servidores traba-
lharem e para a população 

ser atendida”, listou Caiado 
ao descerrar a placa de 
inauguração do espaço. 

A agência, que possui 
capacidade para realizar 
aproximadamente 20 mil 
atendimentos mensais, 
passou por reparos estru-
turais como prevenção e 
correção de infiltrações, 
pintura interna, e raspa-
gem de piso. Também hou-
ve a troca de mobiliários 
que estavam com defeitos.

“Tivemos muito cui-
dado com essa reforma 
neste prédio, que é his-
tórico, tombado, com pin-
tura da década de 1950. 
Na obra, preservamos as 
características originais e 
adequamos o espaço para 
oferecer conforto e quali-
dade no atendimento à 
população”, explicou o 
secretário de Administra-
ção, Bruno D’Abadia.

Na unidade revita-

lizada, os cidadãos de 
Morrinhos também terão 
acesso ao totem de auto-
atendimento do progra-
ma Expresso. Dentre os 
principais serviços digi-
tais disponibilizados pela 
ferramenta estão solici-
tação de primeira via de 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), segunda 
via de conta da Saneago, 
emissão de guia de trân-
sito animal, entre outros. 

escola agora é Centro de ensino em 
Período Integral. Com investimento 
de R$ 207 mil, adequação na 
estrutura prepara unidade para 
retomada das aulas presenciais
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Em Morrinhos, governador Ronaldo Caiado entrega reforma do Colégio Estadual Mariquita Costa: “Nossos colégios serão referência nacional”

Dentre os principais serviços digitais disponibilizados pela ferramenta estão: solicitação de primeira 
via de CNH; segunda via de conta da Saneago; emissão de guia de trânsito animal; e muito mais

Em Morrinhos, aproveitan-
do a Semana da Agricultu-
ra Familiar, comemorada 
de 19 a 23 de julho, o go-
vernador participou, ainda, 
da entrega de produtos do 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA Estadual), 
na sede da loja colabora-
tiva CooperArt. No muni-
cípio, atualmente, são 19 
agricultores beneficiados. 

O Governo de Goiás 
deve adquirir 25.208,20 
quilos desses produtores 
até o final de 2021, ao 
custo de R$ 111.420,24. 

Os alimentos são com-
prados de agricultores 
familiares e doados para 
entidades sociais. 

Segundo Caiado, o 
projeto federal, em par-
ceria com o Estado, con-
tribui para a promoção 
da segurança alimentar 
e nutricional de pessoas 
em situação de vulnera-
bilidade social, ao mesmo 
tempo em que promove a 
agricultura familiar. “Isto 
é o que sustenta o peque-
no agricultor no campo, 
dá renda ao produtor. Ele 

entrega a produção, rece-
be e volta para trabalhar 
na lavoura”, registrou. 

O PAA é desenvolvido, 
no Estado, pela Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater), em par-
ceria com Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), Gabinete de Polí-
ticas Sociais e Ministério 
da Cidadania. 

Por meio de dois cha-

mamentos públicos, fo-
ram selecionados 823 
produtores da agricul-
tura familiar, de 92 mu-
nicípios. Ao todo, serão 
disponibilizados R$ 5,36 
milhões por meio dos 
dois editais. As entregas 
de alimentos são feitas 
desde abril de 2021. 

Na sede da CooperArt, 
além da entrega do PAA, 
o governador esteve com 
artesãos locais e conheceu 
parte do acervo artístico 
produzido por eles. Os ma-
teriais são comercializados 

na sede da cooperativa 
com apoio da Secretaria 
de Estado da Retomada.

Participaram da agenda 
em Morrinhos o secretário 
Tiago Mendonça (Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento); o vice-presidente 
da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), Luiz 
Sampaio, representante 
do vice-governador Lin-
coln Tejota; e os deputa-
dos estaduais Francisco 
Oliveira, Maycllyn Carrei-
ro e Amauri Ribeiro.

Também compareceram 

o presidente da Câmara 
Municipal de Morrinhos, 
Cayto Divino da Silva, e 
demais vereadores; o ex-
-prefeito Rogério Tronco-
so; a diretora do Colégio 
Estadual Mariquita Costa, 
professora Marilene Lú-
cia Rosa; o diretor do Co-
légio Estadual da Polícia 
Militar de Goiás (CEPMG) 
de Caldas Novas, major 
Antônio Belelli; o presi-
dente do Sindicato Ru-
ral de Morrinhos, Arthur 
Chiari; além de gestores, 
professores e alunos.

Programa de Aquisição de Alimentos apoia vulneráveis
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senado federal

Prorrogada, CPI da Pandemia já ouviu 
33 depoimentos e quebrou 62 sigilos

prorrogada na semana 
passada para mais 
três meses de traba-

lhos, a CPI da Pandemia 
chega ao recesso parla-
mentar com uma bagagem 
de 33 depoimentos colhi-
dos e informações referen-
tes à quebra dos sigilos 
de 62 pessoas e empre-
sas. Nas próximas duas 
semanas, a  comissão 
parlamentar de inquérito 
deve fazer diligências in-
ternas, antes de retomar 
as audiências, em agosto.

O volume de informa-
ções reunidas pela CPI é 
recorde em investigações 
parlamentares do Senado 
Federal, e o material deverá 
ser analisado pelos sena-
dores e suas assessorias no 
período do recesso para em-
basar os próximos passos. 
Além dos depoimentos e 
dos sigilos quebrados, a CPI 
tem contratos para compra 

de vacinas e insumos, atas 
e relatórios da Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Avisa), auditorias do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) e perícias sobre docu-
mentos e mensagens.

Na terça-feira (20), após 
reunião entre senadores e 
a equipe de apoio técnico, o 
presidente da comissão, se-
nador Omar Aziz (PSD-AM), 
disse que o trabalho de pe-
neiragem do material será 
importante para que a CPI 
“não cometa injustiça”.

— Nós colhemos muitas 
informações. A palavra de 
ordem hoje é se aprofun-
dar nas investigações, fazer 
as ligações entre empresas, 
pessoas e servidores para 
que a gente não saia falan-
do coisas que depois não 
consiga provar. O objetivo 
da CPI sempre foi um tra-
balho técnico, e não político.

Omar também disse 

que na volta dos traba-
lhos, após o recesso, a 
comissão já deverá enca-
minhar novos pedidos de 
quebra de sigilos contra 
empresas que tenham 
sido citadas nos depoi-
mentos mais recentes.

O relator da CPI, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
já antecipou que a priorida-
de dos senadores a partir 
de agora serão as denún-
cias de favorecimento a 
empresas e pedidos de 
propina dentro do Ministé-

rio da Saúde. Segundo ele, 
a comissão está diante de 
um “mar de lama”, e a ave-
riguação pode chegar até 
o Palácio do Planalto.

— Nós vamos aprofun-
dar a investigação em re-
lação à roubalheira que 
ocorreu no Ministério da 
Saúde durante o enfren-
tamento da pandemia. Va-
mos definitivamente saber 
se houve ou não a parti-
cipação do presidente da 
República — disse Renan 
na semana passada.

Até agora, 13 pessoas 
estão relacionadas como 
investigadas pela CPI, 
incluindo o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga; 
seu antecessor no cargo, 
Eduardo Pazuello; e o ex-
-secretário-executivo de 
Pazuello, Elcio Franco. A 
primeira versão da lista 
de investigados tinha 14 
nomes, mas a ex-coorde-
nadora-geral do Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), Francieli Fantinato, 
foi retirada depois do seu 

depoimento à comissão.
Além de avançar no 

tema das denúncias de 
corrupção, os documen-
tos que serão examinados 
pela CPI durante o recesso 
podem acrescentar emba-
samento às fases anterio-
res do trabalho. As primei-
ras movimentações da CPI 
se concentraram sobre as 
políticas e decisões do go-
verno federal para a pan-
demia de covid-19. Renan 
garantiu que esse tema 
“não ficará para trás”.

Prorrogada na semana passada 
para mais três meses de trabalhos, 
a CPI da Pandemia chega ao recesso 
parlamentar com uma bagagem 
de 33 depoimentos colhidos e 
informações referentes à quebra dos 
sigilos de 62 pessoas e empresas
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O ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello e o 
presidente da CPI, Omar 
Aziz, em maio

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, indicou Au-
gusto Aras para mais dois 
anos à frente da Procura-
doria-Geral da República 
(PGR). Para que a recondu-
ção ocorra, Aras precisa da 
aprovação do Senado: será 
sabatinado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) e terá seu 
nome votado em escrutí-
nio secreto pelo Plenário. 
A indicação de Bolsonaro 
tem  repercutido entre os 
senadores. O novo man-
dato, caso confirmado, co-
meçará em setembro. Em 
2019, Aras teve sua indi-
cação aprovada no Sena-
do por larga margem: 68 
a 10. Ele precisa de 41 
votos para ter confirmada 
a recondução. 

Vários senadores de 
oposição reagiram nes-
ta quarta-feira (21) com 

críticas à atuação de Aras 
como procurador-geral da 
República. Para eles, Aras 
deixou de agir em mo-
mentos importantes nos 
últimos dois anos. Esses 
senadores também lamen-
tam o fato de Bolsonaro, 
mais uma vez, ignorar a 
lista tríplice da Associação 
Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), pela 
qual são sugeridos ao pre-
sidente da República os 
três nomes mais votados 
pelos integrantes do Mi-
nistério Público para exer-
cer a chefia da PGR. Aras 
não esteve entre os mais 
votados pelo MP.

“Indicar um engave-
tador para a PGR é como 
contratar um ‘seguro de 
impunidade’: não surpre-
ende que Bolsonaro boi-
cote novamente a lista 
tríplice! Cabe ao Senado 

cumprir de forma sobera-
na o papel que a socieda-
de espera, rejeitando a in-
dicação!”, disse o senador 
Fabiano Contarato (Rede-
-ES) em rede social.

“Bolsonaro está pre-
miando a conivência da 
Procuradoria-Geral com 
os malfeitos do governo. O 
Aras está, claramente, se-
guindo a orientação dele. 
Não investiga, não enca-
minha as acusações contra 
o governo em relação ao 
Supremo”, criticou o sena-
dor Paulo Rocha (PT-PA).

Em entrevista à Radio 
Senado, o senador Hum-
berto Costa (PT-PE) foi ou-
tro que ponderou sobre a 
recondução de Aras.

— Achamos que o pro-
curador Aras de um lado 
teve aspectos positivos em 
sua gestão. Mas de outro 
achamos que poderia ter 

sido muito mais incisivo 
em relação às irregularida-
des cometidas pelo presi-
dente da República, por in-
tegrantes de seu governo e 
seus aliados políticos. Mas 
vamos avaliar isso tudo 
dentro de um contexto, 
depois de novas conversas 
com o próprio procurador-
-geral — afirmou o senador.

Os senadores Alva-
ro Dias (Podemos-PR), 
Jorge Kajuru (Podemos-
-GO) e Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) também 
criticaram, em suas res-
pectivas redes sociais, 
a tentativa de reconuzir 
Aras. Para Alvaro Dias e 
Alessandro Vieira, Bolso-
naro erra outra vez ao não 
considerar a lista da ANPR, 
que foi respeitada entre 
2003 e 2017. E Kajuru pre-
feriu ironizar: “Uma indica-
ção chamada gaveta!”
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Augusto Aras, atual procurador-geral da República, foi indicado 
pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para mais dois anos 
no cargo; decisão sobre recondução será do Senado

Manutenção de Aras na PGR será aprovada pelo Senado
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Goiânia

Cinco praças para conhecer

cada espaço tem suas 
particularidades e 
história, e separamos 

cinco praças que todo goia-
niense precisa conhecer.

Praça Cívica
A Praça Doutor Pedro 

Ludovico Teixeira, também 
conhecida como Praça 
Cívica, foi construída em 
1933. Ela marca a constru-
ção de Goiânia e abriga a 
sede do Executivo esta-
dual. Projetada pelo urba-
nista Atílio Corrêa Lima, 
o local abriga um gran-
de patrimônio  Art Decó 
como o Museu Goiano 
Zoroastro Artiaga e o Pa-
lácio das Esmeraldas.

Praça 
Universitária

Considerado um mu-
seu a céu aberto, a Praça 
Universitária foi tombada 
como Patrimônio Histórico 
e Cultural de Goiás. Além 
de uma pista de caminha-
da, espaço para prática de 
exercícios, a praça abriga 
ainda uma biblioteca e 
possui diversas esculturas 
espalhadas pela praça.

Praça do Cruzeiro
A Praça Comendador 

Germano Roriz, conhecida 
como Praça do Cruzeiro, é 
um espaço de convivência 
para toda a família e conta 
com parque infantil, esta-
ção de ginástica e espelho 
d´água. Após revitalização, 
o local recebeu um ajar-
dinamento mais moderno, 
com árvores nativas, plan-
tas resistentes e coloridas.

Praça do Avião
A Praça do Avião, loca-

lizada no Setor Aeroporto, 
abriga uma réplica do 14 
BIS, a primeira aeronave 
construída pelo aviador 
brasileiro Santos Dumont. 
O monumento foi constru-
ído por Fernando Nolêtho. 
Também conta com área 
verde, parque infantil, pista 
de esportes e espaço para 
ginástica.

Praça Tamandaré
Reduto de intelec-

tuais, poetas, artistas e 
jovens nas décadas de 
70 e 80, a Praça Taman-
daré está localizada na 
Av. Assis Chateaubriand, 
no Setor Oeste. O espa-
ço é um refúgio verde 
em meio a prédios e ruas 
movimentadas, que abriga 
a famosa Feira da Lua, re-
alizada todos os sábados.

A capital de Goiás é conhecida por suas belas praças e parques, espaços de lazer ao ar livre com muito verde e 
flores cuidadosamente cuidados pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg)
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Saúde amplia vacinação para pessoas a partir de 35 anos

A Prefeitura de Goiânia 
amplia a vacinação con-
tra Covid-19 para pes-
soas a partir de 35 anos 
nesta quinta-feira (22/7). 
As pessoas elencadas 
no grupo devem fazer o 
agendamento por meio 
do aplicativo ou no site da 
prefeitura para uma das 
16 unidades disponíveis, 
que terão seu funciona-
mento das 9h às 17h, ou 
poderão comparecer no 
drive thru do Shopping 

Passeio das Águas a par-
tir das 9h, onde serão dis-
tribuídas duas mil senhas.

O prefeito Rogério Cruz 
comemora a chegada de 
43.804 doses e a possi-
bilidade de ampliação da 
idade. “Sabemos que só a 
vacinação pode dar segu-
rança à população e permi-
tir que voltemos a ter uma 
vida normal. Agora, com a 
ampliação para 35 anos, 
temos certeza que vamos 
aumentar a cobertura va-

cinal na nossa cidade. Es-
tamos prestes a atingir um 
milhão de doses aplicadas 
e só vamos parar quando 
todos os goianienses esti-
verem seguros”, ressalta.

Segunda dose 
(AstraZeneca)

Goiânia segue apli-
cando a segunda dose 
para pessoas com apra-

zamento para o mês de 
julho. Nesta quinta-feira 
(22/7), poderão receber o 
imunizante AstraZeneca 
aqueles com data mar-
cada até o dia 24/7 e em 
atraso, sem necessidade 
de agendamento. Mas 
atenção, as escolas muni-
cipais não serão disponi-
bilizadas para aplicação 
de segunda dose, devido 
à testagem ampliada de 
antígeno para a Covid-19. 
A administração da se-
gunda dose estará dis-
ponível na Área I da PUC 
Goiás, das 9h às 17h.

Grupos 
prioritários

Em atendimento à 
resolução da Comissão 
Intergestores Bipartite 
(CIB), Goiânia ampliou o 

atendimento aos grupos 
prioritários da vacinação 
contra a Covid-19. Além 
dos idosos, gestantes, 
puérperas (até 45 dias 
após o parto) e pesso-
as com comorbidades, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) retomou 
nesta semana a vacina-
ção dos trabalhadores da 
saúde e dos profissionais 
da Educação. O atendi-
mento é por agenda-
mento para o CSF Leste 
Universitário, exceto ges-
tantes e puérperas, que 
continuam sendo atendi-
das no Ciams Dr. Domin-
gos Viggiano (antigo Cia-
ms Jardim América), sem 
agendamento. Idosos que 
não receberam a primeira 
dose ou estão com atraso 
para a segunda, também 
podem procurar o Ciams.
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Para informações detalhadas para qualquer um dos dias e dos grupos, 
basta acessar o site https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn

Agendamento poderá ser feito para
 uma das 16 unidades disponíveis, além 
do drive thru Passeio das Águas a partir 
das 9h. A administração da segunda 
dose estará disponível na Área I 
da PUC Goiás, das 9h às 17h

Praça do cruzeiroPraça do cruzeiroPraça do cruzeiro

Praça cívica Praça do avião



6 quinta-feira, 22 de juLho de 2021governo

em morrinhos

Caiado inaugura readequação 
de aeródromo e batalhão da PM

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou série de obras e 

benefícios em Morrinhos, 
no Sul do Estado, na ma-
nhã desta quarta-feira 
(21). A primeira delas foi a 
readequação do aeródro-
mo do município. Também 
instalou o 36º Batalhão da 
Polícia Militar, com entrega 
de 13 viaturas, e vistoriou 
a nova Área de Assepsia da 
12ª Companhia Indepen-
dente Bombeiro Militar.

“Mandato não foi feito 
para projeto de poder pes-

soal, mas para prestar con-
ta à população e, a cada 
dia, melhorar a vida de to-
dos, em cada quadrante de 
Goiás”, reforçou Caiado.

As ações executadas 
pela Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) no aeródromo 
incluem a elaboração do 
plano básico de zona de 
proteção, revitalização da 
sinalização horizontal e 
vertical, regularização das 
faixas de pistas, varredu-
ra mecanizada da pista 
de pouso e pátio de ae-

ronaves, construção do 
indicador horizontal de 
vento (biruta) e pequena 
reforma do terminal de 
passageiros. Foi investi-
do aproximadamente R$ 
100 mil nas adequações 
da unidade.

“Mais um aeródromo 
reformado, sinalizado e 
entregue para ter aqui 
qualidade de pouso, com 
total segurança”, destacou 
o governador Ronaldo 
Caiado, durante vistoria da 
pista. Caiado ressaltou ain-
da que este é o 20º aeró-
dromo reformado em seu 
mandato. De acordo com o 
planejamento da Goinfra, 
28 aeródromos serão con-
templados com serviços 
de reestruturação. “Esse é 
nosso compromisso até o 
final do mandato. Faltam 
oito e ainda temos mais 

um ano e meio”, declarou.
A liberação de pousos e 

decolagens ocorrerá após 
homologação do espa-
ço pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). O 
processo está sendo exe-
cutado pela Goinfra e tem 
como etapa final a vistoria 
presencial dos técnicos da 
Anac, programada para os 
dias 29 e 30 de julho. Os 
representantes da agên-
cia reguladora avaliarão 
se o aeródromo cumpre 
com os requisitos de se-
gurança operacional para 
a liberação do tráfego.

O início do processo de 
regularização só foi pos-
sível após as melhorias 
executadas nos últimos 
12 meses. Há 10 anos o 
local perdeu a habilita-
ção para receber aero-
naves. “É um aeródromo 

estratégico e importante 
para o turismo, para a ci-
dade de Morrinhos, e que 
agora está pronto para 
receber a visita da Anac”, 
explicou o presidente da 
Goinfra, Pedro Sales.

Polícia Militar
O governador também 

participou da cerimô-
nia de instalação do 36º 
Batalhão da Polícia Mi-
litar de Morrinhos (36º 
BPM), que substituirá a 
10ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar. 
A mudança é resposta a 
uma demanda antiga da 
região e segue o planeja-
mento de ações técnicas 
e estratégicas adotadas 
pelo Governo de Goiás.

“A inauguração deste 
36º Batalhão dá a Morri-
nhos um destaque na área 

da segurança”, diz governa-
dor. “Cada vez mais, nós es-
taremos atentos para que 
a segurança pública em 
Goiás, hora alguma, seja 
quebrada e que o cidadão 
de bem vai se sentir res-
peitado onde ele estiver”, 
ressaltou. “Sempre foi um 
sonho de todo morrinhen-
se”, acrescentou.

O 36º BPM foi instala-
do no prédio onde antes 
funcionava a 10ª CIPM. O 
local passou por ampla 
reforma, com substituição 
das janelas, nova pintura, 
construção de 100 me-
tros de muro, novo esta-
cionamento, instalação 
de um reservatório com 
capacidade para 10 mil 
litros de água e recape-
amento asfáltico. Foram 
ainda adquiridos novos 
aparelhos de ar-condi-
cionado e equipamentos 
de informática.

Para o secretário de 
Estado de Segurança Pú-
blica, Rodney Miranda, 
a atuação na segurança 
tem sido estratégica. “Te-
mos implementado uma 
segurança técnica em 
que nós pegamos o mapa 
criminal e alocamos, ins-
talamos, completamos, 
fazendo as alterações nas 
localidades do nosso efe-
tivo”, pontuou. “Uma das 
nossas principais marcas 
também é a integração”, 
completou ao mencionar 
a política de cooperação 
entre as forças policiais do 
Estado e demais esferas 
públicas que atuam com 
políticas de segurança.

Governo de Goiás alcança 20 
aeródromos reformados, de um 
total de 28, em dois anos e meio. 
Setor destinado à desinfecção de 
ambulâncias e outros veículos 
oficiais oferece mais segurança a 
servidores e à população
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Em Morrinhos, o governador Ronaldo Caiado entrega reestruturação do aeródromo do município: 
“Mais um reformado, sinalizado e entregue para ter aqui qualidade de pouso, com total segurança”

punição

Quem passar trote para serviços de emergência 
em Goiás pode pagar multa de até R$ 3 mil 

Já está valendo em Goiás 
a lei que prevê aplicação 
de multa de R$ 1 mil para 
quem fizer trotes aos 
números de atendimen-
to de urgência. O valor 

pode chegar a cerca de 
R$ 3 mil. A Lei nº 21.057, 
publicada no Diário Ofi-
cial desta quarta-feira 
(21/07), diz que as medi-
das devem ser adotadas 

em caso de acionamento 
indevido dos atendimen-
tos de emergência manti-
dos pelo Estado de Goiás. 
O projeto é de autoria 
dos deputados Humberto 
Teófilo e Diego Sorgatto 
e foi sancionada pelo go-
vernador Ronaldo Caiado. 

O acionamento inde-
vido é aquele originado 
de má-fé ou que resulte 
em frustração do aten-
dimento em razão da 

inexistência dos eventos 
anunciados, salvo nos 
casos de erro justificável 
comprovado.  

A prática indevida dos 
serviços telefônicos de 
atendimento do Corpo de 
Bombeiros Militar (193), 
da Polícia Civil (197), da 
Polícia Militar (190) ou 
de qualquer outro ser-
viço de emergência do 
Estado de Goiás possibi-
litará aplicação de multa 

de R$ 1 mil ao titular da 
linha telefônica utilizada. 
Se houver reincidência 
a multa será duplicada 
e, também, triplicada, se 
resultar em morte ou em 
lesão corporal de nature-
za grave ou gravíssima à 
pessoa que deixou de ser 
atendida ou foi atendida 
com retardo em razão do 
acionamento indevido. 

A pessoa que fizer o 
trote também deverá pa-

gar pelos prejuízos cau-
sados aos entes públicos, 
em razão do acionamento 
indevido, e serão acres-
cidos ao valor da multa, 
sempre que possível, a 
respectiva mensuração. 
Após a identificação dos 
responsáveis pelas linhas 
telefônicas usadas nos 
trotes, a pessoa terá 10 
dias para apresentar de-
fesa por escrito junto ao 
órgão competente.
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Caiado instala o 36º Batalhão da Polícia Militar de Morrinhos (36º 
BPM): mudança é resposta a uma demanda antiga da região e segue o 
planejamento de ações técnicas e estratégicas adotadas pelo Governo

Segundo lei sancionada pelo governador 
Ronaldo Caiado, serão multados aqueles 
que acionarem de forma indevida serviços 
telefônicos de atendimento do estado
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Homens são as principais vítimas 
de golpes financeiros, diz pesquisa

sondagem feita pelo 
Centro de Estudos 
Comportamentais e 

Pesquisas (Cecop), da Co-
missão de Valores Mobili-
ários (CVM), revela que, de 
maneira geral, os homens 
são as principais vítimas de 
golpes financeiros (91%), 
estão em sua maioria na 
faixa etária de 30 a 39 anos 
de idade (36,5%), têm ensi-
no superior completo com 
pós-graduação (38%) e pos-
suem renda familiar mensal 
entre dois e cinco salários 
mínimos (23%). 

A pesquisa foi feita com 
base em reclamações de 
investidores enviadas à 
autarquia, vinculada ao 
Ministério da Economia, 
entre 2017 e 2019. Essas 
reclamações, entretanto, 
não envolviam apenas 
fraudes financeiras, mas 
situações diversas, escla-
receu hoje (20), em entre-
vista à Agência Brasil, o su-
perintendente de Proteção 
e Orientação aos Investi-
dores (SOI) da CVM, José 
Alexandre Vasco.

Ao todo, foram analisa-
das 1.002 respostas e detec-
tadas 178 vítimas de golpes 
financeiros. Criptomoedas 
foram o produto de inves-
timento mais citado pelas 
vítimas, sendo mencionadas 
por 43,3% dos consultados. 

Seguem-se mercado Forex, 
para transações de câmbio 
(29,8%); opções binárias 
(16,9%); e ações (15,2%). O 
principal meio de divulga-
ção para atrair as vítimas foi 
o Whatsapp (27,5%), segui-
do pela divulgação boca a 
boca pessoalmente (19,7%), 
e-mail e ligação telefôni-
ca (12,4% cada), mostrou a 
sondagem da CVM.

Segundo explicou o 
superintendente da CVM, 
embora a participação das 
mulheres no mercado de 
capitais tenha crescido, o 
maior número de inves-
tidores ainda é do sexo 
masculino. “De modo que 
era natural mesmo espe-
rar ter um número maior, 
uma predominância de 
homens” entre as vítimas 
de golpes financeiros, dis-
se Vasco. Outro fator que 
pode justificar esse cená-
rio é o apetite por inves-
timentos alternativos, de 
maior risco, por parte dos 
homens, enquanto as mu-
lheres demonstram maior 
desconfiança de seu co-
nhecimento em termos 
financeiros e, por isso, evi-
tam grandes riscos.

Os valores perdidos os-
cilaram de R$ 100 a mais 
de R$ 100 mil. A maior par-
te das vítimas investiu en-
tre R$ 10.001 e R$ 50 mil 

(22,5%) e entre R$ 1.001 e 
R$ 5.001 mil (21,3%).

Alta confiança
De acordo com a pes-

quisa da CVM, muitas das 
vítimas de fraudes têm alta 
confiança em sua capaci-
dade de investir. “Talvez 
esse excesso de confiança 
seja uma característica de 
confiança mais dos inves-
tidores masculinos do que 
das investidoras. Essa dú-
vida talvez tenha salvado 
muitas pessoas de caírem 
em uma coisa alternativa 
ou estranha”, disse o supe-
rintendente.

Ele esclareceu que nem 
todas as ofertas sem re-
gistro na CVM são fraudes 
financeiras. Às vezes, é uma 
oferta irregular, mas não é 
uma fraude. “Mas, nos casos 
de golpes ou fraudes finan-

ceiras, eles usam sempre os 
temas do momento. Lá atrás 
era boi gordo, avestruz, con-
tratos de risco coletivo”. Com 
o tempo, os golpes foram 
mudando e os fraudado-
res buscaram novos temas. 
Agora, são as criptomoedas. 
“Por serem uma coisa inova-
dora, elas têm predominado 
nos golpes. Daqui a cinco 
anos, se a gente fizer uma 
nova pesquisa, será outra 
coisa. Porque a prática não 
muda; o que muda são os 
embustes”, afirmou.

O superintendente res-
saltou, ainda, a parte com-
portamental da pesquisa 
que captou diferenças de 
atitudes dos investidores. 
Aqueles que foram víti-
mas de golpes financeiros 
achavam que era bom in-
vestir em algo não regu-
lado porque tinha retorno 

financeiro maior. 
Entre as vítimas, houve 

mais concordância com a 
afirmação de que é mais 
difícil obter um bom patri-
mônio apenas trabalhan-
do. Da mesma forma, con-
sideravam que não eram 
suficientemente recom-
pensadas pelo seu traba-
lho do que os investidores 
não vítimas.

“Estão buscando um re-
torno maior para compensar 
aquilo que eles não são re-
compensados no trabalho”. 
Essas pessoas estão mais 
atentas a oportunidades de 
investimentos que ninguém 
conhece, completou. Essa é 
a média, afirmou.

Perfis
Foram notados no le-

vantamento da CVM al-
guns perfis de vítimas. O 

primeiro engloba aqueles 
que pagam para ver, es-
tão dispostos a entrar em 
mercados não regulados, 
investem em pequeno va-
lor para testar. À medida 
em que a vítima vai ad-
quirindo confiança, ela vai 
aumentando a aposta. 

“Essas, geralmente, são 
as pessoas que perdem 
mais porque, quando a 
pirâmide desmorona, o 
capital investido foi bem 
maior”. Outras vítimas são 
movidas pela confiança e 
acabam enganadas. Acre-
ditam em um site bem 
organizado e tiveram in-
dicação de um amigo de 
um círculo de relaciona-
mento, que diz que aqui-
lo está dando certo. “Em 
geral, esse esquema tem 
uma rentabilidade mais 
modesta de 2% a 3% ao 
mês, o que é muito di-
nheiro”, afirmou.

Um terceiro grupo 
abrange os entusiastas do 
mercado financeiro, com 
perfil aberto a novas opor-
tunidades. “Eles acham que 
entendem e confiam. Estu-
dam a opção e investem. 
Esses, em geral, optam por 
não denunciar. Ficam mais 
envergonhados, é o que a 
gente estimou. Reclamam 
com quem lhes apresen-
tou a novidade. Eu conhe-
ço casos de pessoas que 
pagaram às vítimas. Inde-
nizaram o que o fraudador 
verdadeiro levou”, declarou 
o superintendente.

estudo da CVM foi feito com base 
em reclamações de investidores
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Quem não caiu em golpes investe mais em ações, fundos de investimento, FII (fundos de investimento imobiliário)

CoVid-19

Saúde amplia projeção de entrega de vacinas para agosto

O Ministério da Saúde 
anunciou nesta quarta-
-feira (21) que aumentou 
para 63,3 milhões a pre-
visão de doses de vaci-
nas contra covid-19 que 
devem ser entregues em 
agosto pelos laboratórios 
contratados. A previsão 
anterior era de 60,5 mi-
lhões de unidades.

Segundo a pasta, a nova 
projeção representa um au-

mento superior a 50% em 
relação a julho, quando o 
país deve receber 40,4 mi-
lhões de doses previstas.

Nesta quarta-feira, o 
ministério confirmou que 
recebeu do Instituto Bu-
tantan mais 1,5 milhão 
de doses da Coronavac. Os 
imunizantes serão inclu-
ídos no Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) e 
distribuídos para os esta-
dos e Distrito Federal. 

Além das vacinas rece-
bidas, o instituto aumen-
tou a expectativa de en-
trega para o próximo mês 
de 15 milhões para 20 
milhões de doses. A entre-

ga de imunizantes da Pfi-
zer também foi ampliada, 
passando de 32,5 milhões 
para 33,3 milhões.

Além dessas doses, o 
Brasil também vai con-
tar com a entrega de 
10 milhões de doses da 
AstraZeneca, produzidas 
pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

De acordo com a pasta, 
164 milhões de doses de 
todas as vacinas contra a 
covid-19 que fazem parte 
do PNI foram distribuí-
das aos estados. Do total, 
foram aplicadas 126,6 
milhões, sendo 91,4 mi-
lhões de primeira dose e 

35,1 milhões de segunda 
dose e dose única. 

Segundo o ministé-
rio, o número de pessoas 
que receberam a primeira 
dose representa mais da 
metade da população-al-
vo (57%) de 160 milhões 
de pessoas com mais de 
18 anos no Brasil. Quem 
está com a imunização 
completa (2º dose ou 
dose única) representa 
21,7% da população-alvo.

Por meio do vaci-
nômetro do Ministério 
da Saúde, a população 
pode acompanhar o an-
damento da vacinação 
em todos os estados. 

Fu
nd

aç
ão

 O
sw

al
do

 C
ru

z (
Fi

oc
ru

z)

Além dessas doses, o Brasil também vai contar com a entrega de 
10 milhões de doses da AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz

Nova estimativa é 
que país receba 63,3 
milhões de doses
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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.



10 quinta-feira, 22 de juLho de 2021esporte

pandemia

Jogos de Tóquio começam com 
protocolos rígidos e medo

não é a primeira vez 
que Tóquio teve que 
lidar com incerte-

zas quanto à realização da 
Olimpíada. A edição que 
deveria ser realizada no 
país em 1940 foi transferi-
da para Helsinque, na Fin-
lândia, por conta de guerra 
e instabilidade política 
(leia mais). Oitenta anos 
depois, em 2020, a pande-
mia de covid-19 trouxe um 
novo clima de inseguran-
ça e medo, com a doença 
tomando conta do mundo 
e ameaçando a realização 
da competição.

Após muita pressão, 
em março de 2020, logo 
após a declaração da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS) elevando o 
estado de contaminação 
pelo novo coronavírus 
como pandemia, o Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI) anunciou o adia-
mento da 32ª edição do 
evento para 2021. 

Depois de mais de um 
ano, a covid-19 continua a 
matar milhares de pesso-
as por dia, as vacinas são 
escassas - principalmente 

nos países mais pobres – e 
a maioria dos japoneses é 
contra a realização enquan-
to a pandemia perdurar, mas 
os Jogos Olímpicos foram 
confirmados e vão ocorrer 
com protocolos e medidas 
duras de segurança a partir 
desta quarta-feira (21), com 
a cerimônia de abertura na 
sexta (23). A chama olímpi-
ca, que chegou ao país no 
dia 20 de março de 2020, 
permaneceu no Japão du-
rante todo o ano. O reveza-
mento da tocha foi adapta-
do às exigências sanitárias e 
retomado em 25 de março 
de 2021, culminando no 
acendimento da pira duran-
te a abertura oficial.

Apesar de ser em 2021, 
o nome oficial dos Jogos 
continuou como Tóquio 
2020, já que cada ciclo 
olímpico, que são as Olim-
píadas, dura quatro anos. 
Mesmo suspenso pela 
pandemia, a competição 
representa o fim do ciclo 
olímpico que resultou no 
32º Jogos Olímpicos de 
verão, subsequente ao 
Rio 2016. Também pesa o 
lado comercial, uma vez 

que não seria viável lan-
çar outra marca, que já era 
licenciada para venda de 
produtos e afins. 

De acordo com o pre-
sidente do COI, Thomas 
Bach, há simbolismo na 
manutenção do nome, 
como uma “celebração da 
humanidade, que superou 
esse desafio sem prece-
dentes do coronavírus”: 
“Com essa decisão, esta-
mos demonstrando nosso 
compromisso com os Jo-
gos Olímpicos de Tóquio 
2020 e com o sucesso do 
evento, e também nossa 
gratidão ao povo japonês, 
ao Comitê Organizador, 

às autoridades governa-
mentais e a todos que 
prepararam esses Jogos 
Olímpicos tão bem”, afir-
mou, em entrevista.

A medida mais rígida 
é a ausência do público. 
Apenas atletas, comissão 
técnica e equipe organi-
zadora estarão nas arenas 
e instalações de competi-
ção. A organização ainda 
planejou que os atletas 
sejam submetidos a tes-
tagem constante, restrição 
de deslocamento pela 
cidade, necessidade de 
distanciamento social e 
utilização obrigatória de 
máscaras – com exceção 

durante as competições.
O técnico da seleção 

masculina de vôlei, Renan 
Dal Zotto, em coletiva no 
Japão, disse que “os pro-
tocolos estão bastante 
rígidos, o que impediu 
até a realização de jogos 
amistosos para prepara-
ção”. Renan ficou interna-
do no Brasil durante 40 
dias em consequência da 
covid-19, mas conseguiu 
se recuperar a tempo dos 
Jogos de Tóquio.

Monitoramento
Até o pódio será dife-

rente. Não haverá mais 
a tradicional entrega de 

medalhas aos vencedo-
res. Os próprios atletas 
terão que pegar as me-
dalhas e colocar no pei-
to. Se alguém tiver um 
teste confirmado para a 
covid-19, será isolado e 
não poderá competir. O 
não cumprimento dos 
protocolos poderá levar 
à exclusão dos Jogos 
Olímpicos e até a depor-
tação do Japão.

Nem mesmo a imi-
nência da cerimônia de 
abertura e as primeiras 
partidas disputadas no 
beisebol/softbol e fute-
bol afastam totalmente 
o risco de um cancela-
mento de última hora. É 
o que assegurou o chefe 
do comitê organizador 
dos Jogos, Toshiro Muto. 
Em entrevista coletiva 
concedida nesta terça 
(20), ele afirmou que a 
organização está atenta 
ao número de infecções 
pelo novo coronavírus e 
segue mantendo discus-
sões. O governo japonês 
ainda ampliou a fase de 
emergência da pandemia 
até o dia 22 de agosto para 
evitar a proliferação da co-
vid-19, com ampliação das 
proibições de circulação e 
funcionamento de ativida-
des comerciais na capital. 

olimpíada ocorre em meio a estado 
de emergência para conter o Covid-19
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Tóquio viveu um clima parecido com o da década de 1930: em setembro de 1940, a cidade receberia a Olimpíada
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