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Goiás sedia pela 3ª vez a feira Campus 
Party, avançando com laboratórios 

para a Educação e digitalização total 
dos serviços públicos 
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DesenvolviMento rUral 

Órgão estadual de assistência aos produtores, 
principalmente os de menor porte, já foi até 
extinto pelos governos do PSDB, mas volta 

com força total e nova estrutura física
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cRiticaVa No paSSaDo

Bolsonaro entrega o governo ao Centrão, 
com aumento no número de Ministérios 

pressionado pelo Cen-
trão e com a popu-
laridade em queda 

livre, o presidente Jair Bol-
sonaro vai fazer uma refor-
ma ministerial, nos próxi-
mos dias, para fortalecer 
sua base de sustentação 
no Congresso e sobreviver 
às crises. A novidade será 
a entrada do senador Ciro 
Nogueira (PI), presidente 
do Progressistas, na Casa 
Civil. Sem conseguir en-
frentar até agora acusa-
ções que pesam contra o 
governo na CPI da Covid 
no Senado, Bolsonaro vai 
mudar a articulação polí-
tica do Palácio do Planal-
to e desmembrar o Minis-
tério da Economia.

Com a mudança, o Cen-
trão entra agora no núcleo 
duro do governo, no Palá-
cio do Planalto. O general 
Luiz Eduardo Ramos, que 
hoje comanda a Casa Ci-
vil, será deslocado para a 
Secretaria-Geral da Pre-
sidência, atualmente nas 
mãos de Onyx Lorenzoni. 
Considerado um curinga 
do governo, Onyx irá para 

o Ministério do Trabalho 
e Emprego, pasta que 
hoje está sob o guarda-
-chuva da Economia e 
será recriada.

Ramos disse que “não 
sabia” das mudanças. “Fui 
atropelado”, afirmou (mais 
informações na pág. A10). 
O Progressistas é o prin-
cipal partido do Centrão 
e, além de Nogueira, tem 
como expoentes o presi-
dente da Câmara, Arthur 
Lira (AL), e o líder do go-
verno na Casa, Ricardo 
Barros (PR), atualmente na 
mira da CPI da Covid.

Foi apurado que o se-
nador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) foi o primeiro 
nome a ser chamado para 
comandar a Casa Civil 
e também a Secretaria-
-Geral da Presidência, mas 
não quis. Ex-presidente 
do Senado, Alcolumbre 
hoje comanda a Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) e tem mostrado re-
sistências à indicação do 
advogado-geral da União, 
André Mendonça, para 
ocupar uma cadeira no Su-

premo Tribunal Federal.
A CCJ vai sabatinar Men-

donça em agosto, quando 
terminar o recesso parla-
mentar. O governo quer 
atrair novamente o sena-
dor, visto como um aliado 
rebelde, mas ele prefere 
investir na candidatura à 
reeleição, em 2022.

Bolsonaro disse ontem 
que fará uma “pequena re-
forma” no ministério, pre-
vista para segunda-feira. 
Na campanha de 2018, o 
então candidato do PSL 
havia prometido não ceder 
a pressões políticas por 

cargos nem lotear a equi-
pe. Eleito com um discur-
so de enxugamento da 
máquina pública, Bolso-
naro também anunciava 
uma Esplanada com ape-
nas 15 ministérios. Com 
a pasta do Trabalho, ele 
terá 24, nove a mais do 
que o prometido.

Em entrevista à rádio 
Jovem Pan Itapetininga 
(SP), o presidente afirmou 
que os novos ministros fo-
ram escolhidos “com crité-
rios técnicos”, sem dar mais 
detalhes. “É para a gente 
continuar administrando o 

Brasil”, justificou.
Aliados do governo 

avaliavam que Bolsona-
ro precisava contemplar 
o Senado, principalmente 
agora, com o governo acu-
ado pela CPI e na expec-
tativa de aprovar as indi-
cações de Mendonça para 
uma vaga no Supremo e 
a recondução de Augusto 
Aras como procurador-ge-
ral da República.

Trabalho e Emprego é o 
segundo ministério recria-
do por Bolsonaro para aco-
modar a base aliada. No 
ano passado, o presidente 

havia relançado o minis-
tério das Comunicações 
para nomear o deputado 
Fábio Faria (PSD-RN), que 
está de malas prontas para 
o Progressistas e também 
despacha no Planalto, ao 
lado de Flávia Arruda (PL) 
na Secretaria de Governo.

Nos grupos de WhatsA-
pp do Progressistas, parla-
mentares já começaram a 
parabenizar Nogueira pelo 
cargo. Efetivada a nomea-
ção do senador, hoje titular 
da CPI da Covid, quem as-
sume a vaga no Senado é 
sua mãe, Eliane Nogueira.

A novidade será a entrada do senador 
Ciro Nogueira (PI), presidente do 
Progressistas, na Casa Civil
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O presidente afirmou que os novos ministros foram escolhidos “com critérios técnicos”. “É para a gente continuar administrando o Brasil”.

cRiSE iNStitUcioNal

“Eleições são inegociáveis, diz presidente 
do Senado em reação a ameaça de general

O presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco, rea-
giu às ameaças à realiza-
ção de eleições em 2022 
atribuídas ao ministro da 
Defesa, Walter Braga Net-
to. Reportagem publicada 
nesta quinta-feira (22), 
do jornal O Estado de S. 
Paulo, sustenta que Braga 
Netto disse ao presidente 
da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira, que não 
haverá eleições no próxi-
mo ano sem a aprovação 
do voto impresso pelo 
Congresso. Em nota, o mi-
nistro da Defesa emitiu 
opinião sobre o sistema 
eleitoral e negou que te-
nha usado interlocutores 
para se comunicar com o 

presidente da Câmara.
Em sua manifestação, 

o presidente do Sena-
do ressaltou a clareza 
do texto constitucional. 
“Discussões sobre o sis-
tema político-eleitoral, 
formas de financiamento 
de campanhas, voto ele-
trônico ou impresso, en-
tre outros temas, cabem 
ao Congresso Nacional, a 
partir do debate próprio 
do processo legislativo e 
com respeito às divergên-
cias e à vontade da maio-
ria”, ressaltou Pacheco em 
postagem no Twitter.

O presidente do Se-
nado acrescentou: “Seja 
qual for o modelo, a rea-
lização de eleições perió-

dicas, inclusive em 2022, 
não está em discussão. 

Isso é inegociável. Elas 
irão acontecer, pois são a 

expressão mais pura da 
soberania do povo. Sem 
elas não há democracia e 
o país não admite retro-
cessos”.

“Constantes ameaças” 
O senador Humberto Cos-
ta (PT-PE) ressaltou que 
não é papel das Forças Ar-
madas discutir temas po-
líticos e disse esperar que 
Braga Netto seja ouvido 
pelo Congresso a respeito 
da ameaça que teria dirigi-
do a Arthur Lira.

“Bolsonaro vem prepa-
rando o terreno para um 
golpe. É fundamental que 
todas as forças democrá-
ticas do país manifestem 
o seu total repúdio a es-
sas ameaças golpistas. 

E a melhor maneira de 
respondermos a essas 
tentativas é por meio da 
resistência e mobilização 
popular”, manifestou-se.

Ele também encami-
nhou ofício ao procura-
dor-geral da República, 
Augusto Aras, cobrando 
apuração dos fatos nar-
rados na reportagem do 
Estado de S. Paulo, que 
expõem ameaça às ins-
tituições constitucionais 
“por mensagens de quar-
teladas, contra as elei-
ções livres, solapando a 
democracia aqui urdida 
por duras batalhas e que 
tantas vidas custaram e 
sofrimento trouxeram ao 
povo brasileiro”.
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Em manifestação pelas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pache-
co, ressaltou que o debate sobre o sistema político-eleitoral, financiamento 
de campanhas, voto eletrônico ou impresso cabe ao Congresso Nacional
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melhorias

Caiado anuncia progressão salarial 
para os profissionais da Educação

o governador Ronaldo 
Caiado anunciou o 
pagamento de pro-

gressões de carreira para 
3.516 servidores da Secre-
taria da Educação, durante 
a apresentação do Plano de 
Retorno das Aulas Híbridas 
e do Guia de Implementa-
ção do Protocolo de Bios-
segurança e as Medidas Pe-
dagógicas para Retorno às 
Atividades Presenciais.

São 891 beneficiados 
com a progressão vertical; 
2.285 servidores do magis-
tério e 340 administrativos 
terão a progressão hori-
zontal. Esses benefícios 
representam um investi-
mento de R$ 1.023.294,52 
por mês, pagos com recur-
sos do Estado.

“Cada professor e pro-
fessora, que já está na fo-
lha do mês de julho, vai 

receber o valor referente 
às progressões verticais 
e horizontais”, informou o 
governador Caiado. “Como 
eu prometi, todo centavo 
economizado pela secre-
taria eu vou repor 100% 
na Educação. Hoje, vocês 
têm a progressão garan-
tida pelo governador em 
todos os cursos que vocês 
vierem fazer”, assegurou 
Caiado. Em contraparti-
da, pediu aos educadores 
que se dediquem a cursos 
de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado.

“Vamos implantar cada 
vez mais o estímulo para 
vocês estudarem. Melho-
rando a qualidade do en-
sino e a condição do pro-
fessor, teremos a equação 
fechada. Locais dignos, 
alunos tratados com dig-
nidade, segurança e pro-

fessores estimulados, com 
vontade de ensinar bem”, 
arrematou o governador.

Progressão
No caso da progressão 

vertical, o reajuste varia 
de 12,75% a 19,78%. Os 
acréscimos significam um 
impacto mensal de R$ 
637.602,31, na progressão 
vertical; R$ 298.678,29, na 
progressão horizontal ma-
gistério; e R$ 87.013,92, na 
progressão horizontal ad-

ministrativo.
Para servidores com o 

cargo P-III, letra A, que 
forem para o P-IV, a dife-
rença na progressão ver-
tical será de R$ 425,76 na 
remuneração. O benefício 
é fruto de uma luta da 
atual gestão para recom-
pensar o mérito daqueles 
que foram diretamente 
responsáveis pela primei-
ra colocação do Estado 
no Índice de Desenvol-
vimento da Educação 

Básica (Ideb). “Hoje é dia 
não de falar quanto tem-
po demorou, mas de di-
zer que acabou a espera”, 
saudou a servidora da Se-
duc, Priscila Quintanilha.

As últimas progressões 
(vertical e horizontal) con-
cedidas à categoria foram 
em abril de 2017 e abril de 
2018. “Sei a importância 
da progressão, porque ela 
nos incentiva a estudar”, 
afirmou a secretária da 
Educação (Seduc), Fátima 

Gavioli. “Ou você almoça, 
ou tira xerox. Essa é a re-
alidade dos professores 
no Brasil, mas não pode 
ser a de Goiás, porque nós 
somos primeiro lugar em 
tudo”, adicionou.

Quitação de dívidas
O governador também 

informou que o Estado 
está solucionando milha-
res de processos de dife-
renças salariais devidas a 
servidores e ex-servidores 
da Seduc, que tramitam 
desde 1994. O pagamen-
to dessas dívidas, de res-
ponsabilidade das ges-
tões passadas, foi definido 
como prioridade em 2019 
e tem sido efetuado, mês 
a mês, ultrapassando, atu-
almente, R$ 53 milhões, 
reclamados em mais de 36 
mil processos.

Só no ano de 2021, já fo-
ram pagos mais de 6,5 mil 
processos, no valor total de 
R$ 9.8 milhões. Agora, em 
julho, serão quitados mais 
774 processos, no valor de 
R$ 1.444.159,46. A quitação 
destas diferenças salariais 
beneficia trabalhadores, 
efetivos e em contratos 
temporários, lotados em 
unidades escolares, Coorde-
nações Regionais de Educa-
ção e nas sedes da Seduc.

Serão beneficiados 3.516 servidores, 
com investimento de R$ 1.023.294,52 
por mês. Na progressão vertical, 
diferença percentual varia de 12,75% a 
19,78%. “Como prometi, todo centavo 
economizado pela secretaria eu vou repor 
100% na educação”, destaca Caiado
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Governador Ronaldo Caiado durante anúncio de medidas para volta às aulas presenciais 
e do pagamento de progressão salarial a profissionais da educação: “Ao melhorar a 
qualidade do ensino e a condição do professor, teremos a equação fechada” 

Caiado e Gavioli também 
apresentaram o Plano de 
Retorno das Aulas Híbri-
das e o Guia de Imple-
mentação do Protocolo de 
Biossegurança e Medidas 
Pedagógicas para Retorno 
às Atividades Presenciais. 
“Cumprimento todos que 
elaboraram o guia ex-
tremamente didático. Eu 
duvido que algum Estado 
do país tenha feito o que 
vocês fizeram”, elogiou 
Caiado. “Acredito que já 
pode mandar para o mi-
nistro da Educação, que 
ele vai copiar e mandar 
para o Brasil todo.” Com 
41 páginas, o documento 
é encaminhado para to-
das as unidades escolares 
da rede pública estadual 
e também será disponibi-
lizado no site da Seduc.

“Não foi fácil construí-
-lo, porque ninguém tem 
respostas prontas para a 
pandemia, mas nós fize-

mos um documento que, 
acredito, deixará os pais, 
estudantes e servidores 
se sentirem seguros ao 
ler”, afirmou a secretária 
Fátima Gavioli.

“A gente teve uma ex-
periência boa com as 
escolas que retornaram 
em 2020”, pontuou a Su-
perintendente de Vigilân-
cia em Saúde (Suvisa) da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), Flúvia Amo-
rim. “Desde que o COE 
(Centro de Operações de 
Emergências) deliberou 
pelo retorno das aulas 
presenciais, esse proto-
colo traz claramente em 
que situação deve ser 
testado, em que situação 
o aluno ou trabalhador 
da Saúde deve ser afasta-
do, e essa testagem deve 
seguir esses passos.”

O objetivo é orientar 
professores e gestores 
sobre a importância das 

medidas pedagógicas e 
de monitoramento cons-
tante para a retomada 
das aulas presenciais. O 
guia também traz infor-
mações sobre a organiza-
ção do espaço escolar e 
as medidas de prevenção 
e controle da Covid-19 
durante o retorno gradual 

das aulas. “É imprescindí-
vel a comunicação muito 
afinada entre pais, traba-
lhadores da educação e 
Secretaria de Saúde, para 
que, na ocorrência de 
qualquer caso, seja notifi-
cado imediatamente para 
tomar as providências”, 
completou Flúvia.

“Esse lançamento é um 
marco para retomada das 
aulas. Não dá para man-
ter mais os estudantes em 
casa, sem falar em perda 
de aprendizagem”, afir-
mou a Superintendente 
de Organização e Aten-
dimento Educacional da 
Seduc, Patrícia Coutinho. 
“Mas o retorno não pode 
ocorrer se não for seguro. 
Para isso, o governo inves-
tiu R$ 7 milhões em EPIs 
e EPCs (equipamentos de 
proteção individual e equi-
pamentos de proteção co-
letiva)”, adicionou.

“Foi construído a mui-
tas mãos, pensando um 
processo de retorno o mais 
tranquilo, humano e ético 
possível. É uma prática 
especial, neste momento 
de crise, legitimar sen-
timentos e oportunizar 
o pertencimento no am-
biente escolar”, salientou 
a Gerente de Segurança e 

Saúde do Servidor, Jaque-
line Rocha Corneti.

A publicação foi elabo-
rada com a participação 
das Superintendências 
de Gestão Estratégica e 
Avaliação de Resultados; 
do Centro de Estudos, 
Pesquisa e Formação dos 
Profissionais de Educa-
ção; de Ensino Médio; de 
Ensino Fundamental; de 
Modalidades e Temáticas 
Especiais; de Segurança 
Escolar e Colégio Militar; 
de Gestão Administrati-
va; Desporto Educacional, 
Arte e Educação; de Ges-
tão e Desenvolvimento de 
Pessoas; da Educação In-
fantil e Ensino Fundamen-
tal; de Infraestrutura; de 
Planejamento e Finanças; 
de Educação Integral; de 
Tecnologia; de Organiza-
ção Pedagógica e Revisão 
Técnica e de Organização 
dos Protocolos de Biosse-
gurança e Revisão Técnica.

W
es

le
y 

Co
st

a

“Não foi fácil construír o Plano de Retorno das Aulas Híbridas, porque 
ninguém tem respostas prontas para a pandemia, mas nós fizemos 
um documento que, acredito, deixará os pais, estudantes e servidores 
se sentirem seguros ao ler”, afirmou a secretária Fátima Gavioli

Retorno com segurança às aulas presenciais
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EM GoiÂNia 

Incidente entre PMs e advogado  
terá apuração também pelo MP

o Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) 
informou, no início 

da tarde desta quinta-feira 
(22), que instaurou pro-
cedimento investigatório 
para apurar as circunstân-
cias da ocorrência militar 
que culminou na agressão 
contra um advogado, em 
Goiânia. O caso ocorreu na 
tarde de quarta-feira (21) 
e foi filmado por testemu-
nhas que estavam no local.

Em nota, o órgão infor-
mou que recebeu a notícia 
de fato relacionada ao “gra-
ve episódio”, acompanha-
da das correspondentes 
filmagens, e “já instaurou 
procedimento investigató-
rio para a pronta e rigorosa 
apuração das circunstân-
cias em que o fato ocorreu, 
notadamente em relação 
aos limites da atuação das 

forças policiais”.
Mais cedo, a Secre-

taria de Seguranla Pú-
blica de Goiás (SSP-GO) 
disse que a Polícia Civil 
também já iniciou a in-
vestigação para apurar 
o caso. De acordo com a 
nota da pasta, a corpora-
ção vai apurar a condução 
do caso pelos policiais 
civis dentro da delega-
cia onde a ocorrência 
estava sendo registrada. 
Conforme a vítima, um 
agente teria visto a agres-
são, mas não interviu.

A pasta disse que não 
coaduna com qualquer 
ação perpetrada por agen-
tes que integram as forças 
policiais do Estado que 
não seja pautada pela 
aplicação do procedimen-
to operacional padrão.

O governador Ronaldo 

Caiado (DEM) reconheceu 
que os PMs se excederam 
na abordagem. “Não tenho 
dúvida, isso está nítido ali, 
tanto é que o nosso co-
mandante da PM já tomou 
as atitudes”. O político 
ressaltou que todo proce-
dimento policial tem um 
protocolo e disse que não 
aceitará nada que extrapo-
le os protocolos, que, se-
gundo ele, “são muito bem 
definidos”. “Esses excessos 

não serão admitidos de 
maneira alguma, nem pelo 
governador, nem pelo co-
mando da PM, nem pelo 
secretário de segurança 
pública”, disse.

DPE
A Defensoria Pública do 

Estado de Goiás (DPE-GO) 
também repudiou o caso. 
Em nota divulgada na noi-
te da última quarta-feira 
(21), a instituição classifi-

cou o episódio como “vio-
lência policial” e disse que 
houve violação à dignida-
de da pessoa humana. “É 
inadmissível que a abor-
dagem realizada nas con-
dições visualizáveis, em 
clara violação à dignidade 
da pessoa humana, seja 
tolerada e normalizada em 
um Estado Democrático de 
Direito. A truculência, des-
preparo e abuso da condu-
ta dos policiais impressio-

nam”, diz a DPE-GO.
O órgão afirmou ainda 

que os fatos exigem inves-
tigação e responsabiliza-
ção dos envolvidos. Além 
disso, afirma que tanto a 
sociedade quanto as au-
toridades competentes de-
vem expressar “explícitas e 
públicas manifestações de 
repúdio e indignação”.

OAB acompanha 
o caso

Em nota, a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Se-
ção Goiás (OAB-GO)  repu-
diou o ocorrido e afirmou 
que a “truculência e o 
despreparo demonstrados 
pelos policiais nos vídeos 
chocam, basicamente, pelo 
abuso nítido na conduta 
dos policiais, que agiram 
de forma desmedida, em-
pregando força além da 
necessária para o caso, em 
total descompasso com as 
garantias constitucionais, 
legais, e até mesmo contra 
as disposições contidas no 
Procedimento Operacional 
Padrão (POP) da Polícia 
Militar do Estado de Goiás”.

Órgão reforçou que recebeu as 
imagens em que o advogado aparece 
agredido e que irá apurar “os limites 
da atuação das forças policiais.”
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Um advogado acusa policiais militares do Giro de agressão e tortura após, ele ter tentado defender um flanelinha

coMUNicaÇÃo

“Cidade conectada com o futuro”, novo  
conceito para divulgação de Rio Verde
Rio-verdense de coração 
e com forte atuação mu-
nicipalista, o presidente 
da Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), Lissauer 
Vieira (PSB), cumpriu agen-
da nesta quarta-feira, 21, 
em Rio Verde, onde presti-
giou o lançamento da nova 
marca da cidade. Ao lado 
do prefeito Paulo do Vale, 
do vice, Dannillo Perei-
ra, do deputado estadual 
Chico KGL (DEM), do reitor 
da UniRV, Alberto Barella 
e demais autoridades, o 
chefe do Poder Legislativo 
conheceu o novo conceito 
que tem como slogan “Rio-
VerdeGo, cidade conectada 
com o futuro”. De acordo 
com o parlamentar, uma 
logomarca que representa, 
concretamente, a pujança 
e o potencial econômico e 
tecnológico do município.

“Hoje é um dia de ale-
gria e de muito orgulho 

para todos nós, rio-ver-
denses. Sem dúvidas, essa 
nova marca mostra de 
forma concreta a força e o 
grande potencial da nossa 
cidade, um município pro-
gressista, que tem avança-
do em todas as áreas e que 
tem se tornado verdadeira 
referência para Goiás e 
todo o Brasil. Por isso, pa-
rabenizo o prefeito Paulo 
do Vale e toda a sua equipe 
por transformar a gestão 
pública, atraindo empresas, 
gerando empregos e inves-
tindo em setores impor-
tantes, como saúde, educa-
ção e moradia, mesmo em 
meio a tantos desafios. É 
assim que se constrói uma 
cidade do futuro”, destacou 
Lissauer Vieira.

Por sua vez, o prefeito 
Paulo do Vale também re-
conheceu a expressividade 
de Rio Verde no campo 
econômico, político e ad-

ministrativo e afirmou que 
a nova marca tem como 
intuito principal reforçar 
na população o conceito 
de pertencimento, civis-
mo e cidadania. “O nosso 
objetivo maior é fazer com 
que todo cidadão da nos-
sa cidade se sinta, de fato 
e com muito orgulho, um 
verdadeiro rio-verdense. 
Rio Verde sempre foi pro-

tagonista na política ad-
ministrativa e econômica 
de todo o estado de Goiás 
e queremos reforçar ainda 
mais esse protagonismo 
através dessa nova identi-
dade”, pontuou.

Já o secretário munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, 
Denimarcio Borges, salien-
tou, durante a apresenta-

ção do projeto, que a nova 
marca está diretamente 
ligada à ideia de avanço, 
modernidade e transfor-
mação. “Visamos com essa 
nova identidade buscar 
o que há de novo, de im-
portante e, acima de tudo, 
pensar no futuro, porque 
os ciclos passam e preci-
samos avançar cada vez 
mais. Vejo que essa marca 

vai nos levar mais adiante, 
trazendo mais credibilida-
de para o nosso municí-
pio, atraindo novos inves-
timentos e transmitindo 
também um sentimento 
de pertencimento para 
toda a população”, afirmou.

Também prestigiaram a 
cerimônia de lançamento, 
a primeira-dama de Rio 
Verde e secretária munici-
pal de Assistência Social, 
Lillian do Vale; presidente 
da Câmara Municipal, ve-
reador Lucivaldo Medei-
ros; comandante segundo 
batalhão da Polícia Militar, 
Tenente Coronel Carvalho; 
comandante do quarto ba-
talhão do Bombeiro Mili-
tar, Tenente Coronel Amil-
ton, presidente Sindicato 
Rural de Rio Verde, Lucia-
no Guimarães, além de re-
presentantes de entidades 
classistas, vereadores e de-
mais autoridades.
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“Hoje é um dia de alegria e de muito orgulho para todos nós, rio-verdenses. Sem dúvidas, essa nova 
marca mostra de forma concreta a força e o grande potencial da nossa cidade”, destacou Lissauer Vieira
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Transferência da capital para a cidade de 
Goiás é cancelada pelo 2º ano consecutivo 

a Prefeitura de 
Goiânia prepa-
ra para agosto o 

retorno presencial das 
atividades educacionais 
da Orquestra Sinfônica 
de Goiânia (OSG), entre 
elas, da Rede Municipal 
de Núcleos Musicais. A 
retomada deve ocorrer 
nos vários núcleos es-
palhados pela cidade e 

também na sede da Or-
questra, que fica no Par-
thenon Center. Os editais 
para convocação de novos 
alunos deverão ser lança-
dos ainda neste mês.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Casa Civil, informa 
que em razão da pande-
mia de Covid-19, a transfe-
rência simbólica da capital 
para a cidade de Goiás, 
que ocorre desde 1961, 

no dia 25 de julho, não 
será realizada neste ano 
de 2021. Como se trata de 
uma transferência simbó-
lica não há a necessidade 
de publicação de um ato 
institucional informando a 
não realização do festejo.

Pelo segundo ano con-
secutivo, a antiga Vila 
Boa de Goiás não recebe-
rá a tradicional solenida-
de para sediar os poderes 
Executivo, Legislativo e 

Judiciário no dia do ani-
versário do município. 
Para marcar a data, o go-
vernador Ronaldo Caia-
do cumpre agenda entre 
esta sexta-feira (23/07) 
e domingo (25/07). Entre 
os compromissos, estão 
vistoria de obras e en-
trega da revitalização do 
Palácio da Instrução, mar-
co na mudança do estilo 
arquitetônico da antiga 
capital do Estado.

Histórico
O ato de transferência 

da capital do Estado teve 
início com o então gover-
nador, Mauro Borges, e 
se estendeu até o ano de 
1978, quando ocorreu a 
revogação da lei pelo go-
vernador Ary Valadão. 

As celebrações só vol-
taram a ser realizadas em 
1984, após a edição de 
uma nova legislação, a Lei 
nº 9.314, de 21 de junho 

de 1983, sancionada na 
época pelo governador Iris 
Rezende. Desse ano para 
cá o evento ocorreu de 
forma ininterrupta até o 
ano de 2020, sendo a série 
interrompida devido à si-
tuação de emergência em 
saúde no Estado.

Conforme previsto 
na Lei nº 20.756, de 28 
de janeiro de 2020, que 
dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores 
públicos civis do Estado 
de Goiás, das autarquias 
e fundações públicas es-
taduais, em seu artigo 
269, será celebrado no 
dia 26 de julho, próxima 
segunda-feira, o feriado 
consagrado à fundação 
da cidade de Goiás. 

Portanto, na segunda-
-feira (26/07) não ha-
verá expediente nas 
repartições ou serviços 
do Estado, exceto nas 
unidades que desenvol-
vam atividades que, por 
sua natureza ou em ra-
zão do interesse público, 
tornem indispensável a 
continuidade do serviço. 
Os horários de funcio-
namento, no feriado, dos 
órgãos que desenvolvam 
essas atividades serão di-
vulgados posteriormente.

Na segunda-
feira (26/07), 
será feriado 
de fundação 
do município 
e não haverá 
expediente 
nas repartições 
ou serviços do 
estado, exceto 
nas unidades que 
desenvolvam 
atividades 
que sejam 
indispensáveis ao 
interesse público
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Senador Canedo entrega mais de 7,5 mil 
cestas e 3 mil cobertores no 1º  semestre 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidada-
nia de Senador Canedo (Se-
masc) intensificou as ações 
realizadas em decorrência 
do período de pandemia. 
Mais de 7.500 cestas e 3.000 
cobertores foram viabiliza-
dos neste primeiro semes-
tre de 2021. Pensando nas 

famílias numerosas atendi-
das pela pasta, mais itens 
foram incluídos nas cestas 
de alimentos como leite, 
bolacha, café e doce, totali-
zando 24 itens alimentícios. 

Preocupadas com a 

proteção das famílias, as 
equipes da Semasc tam-
bém distribuíram kits de 
máscaras  para a popu-
lação. “É prazeroso para 
mim enquanto assistente 
social colocar em prática 

tudo que aprendi em anos 
de estudo. Estamos traba-
lhando para garantir os 
direitos da população gra-
ças a total autonomia que 
temos para realizarmos 
o nosso trabalho”, disse 

Thais Helene, diretora de 
Proteção Básica. 

Ao longo dos últimos 
seis meses, a Semasc de-
senvolveu parcerias com 
empresas do município, 
que se prontificaram a fa-
zer doações de máscaras, 
álcool em gel e kits de 
higiene para atender as fa-
mílias. Além disso, o Gover-
no de Goiás, por meio da 
Organização das Voluntá-
rias de Goiás – OVG, viabi-
lizou cerca de 2.500 cestas 
que estão sendo distribuí-
das para a população. 

A secretária da Semasc 
e primeira-dama, Simo-
ne Assis, fez questão de 
comentar com entusias-
mo sobre as ações da 
pasta. “Além das cestas, 

distribuímos mais de 
3.000 cobertores nesse 
período, quando o clima 
é mais frio e diversas fa-
mílias muitas vezes não 
têm cobertores suficien-
tes para todos” disse. 

Suporte nas 
adversidades

Nem sempre as notí-
cias foram boas, mas a 
assistência social esteve 
presente dando todo o 
suporte às famílias que ti-
veram suas casas alagadas 
na Vila São João, no Terra 
Bela e as que sofreram as 
consequências da queda 
do reservatório de água no 
Parque Industrial no início 
do mês de julho.

Di
vu

lg
aç

ão

Preocupadas com a proteção das famílias, as equipes da Semasc também distribuíram kits de máscaras 

Balanço das ações 
promovidas no 
primeiro semestre 
pela Assistência 
Social e Cidadania 
de Senador Canedo 
apontam números 
positivos  

A antiga Vila Boa de Goiás não receberá a 
tradicional solenidade para sediar os pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário no dia 

do aniversário do município
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TeCnoLogIA APLICADA

Nova edição da Campus Party em Goiás 
intensifica uso da tecnologia na Educação

o governador Ronal-
do Caiado parti-
cipou da abertura 

oficial da Campus Party 
Digital, nesta quinta-feira 
(22), no Passeio das Águas 
Shopping, em Goiânia. 
Esta é a terceira edição 
do evento em Goiás, que 
é considerado a maior 
experiência para os fãs 
de tecnologia do mundo. 
“Um prazer enorme fazer 
a abertura oficial de um 
evento tão importante que 
conseguiu conquistar não 
só a juventude, mas todos 
aqueles que se interessam 
pela inovação e tecnolo-
gia”, afirmou o governador.

O Instituto Campus Par-
ty é parceiro da Educação 
de Goiás na implantação 
dos laboratórios Include. 
Desta vez, foi escolhido o 

formato híbrido, com cin-
co palcos 100% on-line e 
o Palco Goiás, presencial. 
Durante o primeiro painel, 
Caiado ressaltou como o 
Estado avançou a partir do 
investimento em tecno-
logia, desde 2019. “Goiás 
era um dos Estados que 
menos atendia à popula-
ção e que menos fornecia 
resultado em informatiza-
ção e serviço digital. Esta-

va entre os 10 piores e, no 
entanto, hoje Goiás está 
no 7º lugar do ranking”, co-
mentou o governador.

Também presente, o se-
cretário-chefe da Governa-
doria (SGG), Adriano da Ro-
cha Lima, destacou que o 
formato híbrido possibilita 
a participação de pessoas 
que não poderiam vir a 
Goiás. “Temos cinco países 
da América Latina (Argen-

tina, Colômbia, Paraguai e 
Uruguai) participando em 
conjunto e duas unidades 
da federação, além Goiás. 
Esperamos que no ano 
que vem possamos fazer 
de forma presencial, como 
foi feito em 2019, quando 
tivemos um surpreendente 
público de 70 mil pessoas”.

O Palco Goiás ainda 
contou com a participa-
ção, de maneira remota, 

do presidente do Instituto 
Campus Party, Francesco 
Farruggia, e do professor 
de ética e filósofo Clóvis 
de Barros Filho.

Laboratórios 
Include

A parceria firmada com 
o Instituto Campus Par-
ty, ainda em 2019, ano da 
primeira edição em Goiás, 
permitiu que, em 2021, 
fossem inaugurados seis 
laboratórios Include e 
outros 14 estão previstos 
para serem entregues até 
o final de 2021. Os labora-
tórios são equipados com 
o que há de mais moderno 
em tecnologia e inteligên-
cia artificial e vão atender 
estudantes da rede esta-
dual de ensino.

O governador lembrou 
que os seis laboratórios 
foram instalados durante 
a pandemia da Covid-19, 
sendo dois em Goiânia, 
um em Cavalcante, um em 
Alto Paraíso, um em Val-
paraíso e um em Luziânia. 
“Um agradecimento espe-
cial ao Francesco, que tem 
olhado com muito carinho 
nosso Estado para que 
pudéssemos promover 
eventos que motivem as 
crianças e os jovens com 
os laboratórios de robóti-
ca, estimulando não só a 
teoria, mas a prática”, enfa-
tizou Caiado.

Secretária de Educação 
de Goiás, Fátima Gavioli 
contou como a realidade 
dos alunos da rede estadu-

al mudou após a implan-
tação do Include. “Vocês 
escolheram muito bem as 
comunidades mais vulne-
ráveis para colocar esses 
laboratórios. Ao recebê-
-los, eles se sentiram ex-
tremamente prestigiados”, 
relatou. Segundo Fátima 
Gavioli, os laboratórios são 
uma espécie de chamativo 
para que os estudantes 
retornem às aulas pre-
senciais a partir do dia 
2 de agosto. “Acabaram 
sendo uma ‘chama’ para 
eles entenderem que es-
tamos cuidando de todos, 
principalmente dos que 
não têm acesso nenhum”, 
concluiu a secretária.

Além dos laboratórios, 
outro programa imple-
mentado pelo Governo de 
Goiás na educação, funda-
mentado na tecnologia, é 
o Leitura Todo Dia - Clássi-
cos da Literatura. Ao todo, 
são 30 escolas estaduais 
que participam do projeto, 
que visa contribuir para a 
formação de estudantes 
leitores e críticos, “capa-
zes de interagir com a 
realidade, na condição de 
cidadão consciente”, con-
forme as palavras da pro-
fessora da rede estadual 
de Goiás, Ana Cristina 
Sousa de Jesus. “A imple-
mentação desse projeto 
favorece significativa-
mente o processo de en-
sino-aprendizagem visto 
que propõe a colaboração 
para estímulo da leitura e 
da escrita”, explicou Ana 
Cristina Sousa de Jesus.

durante três dias 
de evento, serão 
mais de 250 horas 
de conteúdo 
construídos 
a partir de 
comunidades 
digitais e 
parcerias com 
universidades, 
startups e 
institutos

 C
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Caiado participa da abertura da 3ª edição da Campus Party e destaca avanços a partir do investimento 
em inovação e tecnologia: “Goiás era um dos Estados que menos atendia a população e fornecia resul-
tado em informatização e serviço digital. Estava entre os 10 piores e hoje é 7º lugar do ranking” 

Com transmissão 100% 
on-line. Serão 36 ativi-
dades, como workshops, 
palestras e painéis, pro-
movidas por 13 parceiros 
e três secretarias de Es-
tado. Os especialistas vão 
discutir temas diversos, 
como economia circular, 
biotecnologia, inteligência 
artificial, resíduos sólidos, 
empreendedorismo, ener-
gia hidrelétrica, ecossiste-
ma de inovação e vendas 
no delivery, dentre outros.

Nos três dias de even-

to, são mais de 250 horas 
de conteúdo construídos 
a partir de comunidades 
(hackathons, call4 talks, 
startup 360º), curadoria 
(Campus Party, Include, Cy-
bervolunteers) e parcerias 
com universidades, star-
tups e institutos. As ati-
vidades serão realizadas 
entre 11h e 22h. A previ-
são é de que mais de três 
milhões de campuseiros 
acompanhem o evento on-
line só no Brasil.

A CP Digital receberá 

palestras com grandes no-
mes do empreendedoris-
mo digital no Brasil, como 
Caito Maia (fundador da 
Chilli Beans), Abílio Di-
niz (CEO Península), Luis 
Justo (CEO Rock’n’Rio), Ri-
cardo Cappra (Chief Data 
Scientist Cappra Lab), 
Maitê Lourenço (CEO do 
BlackRocks Startups) e 
Dado Schneider (criador 
da marca Claro).

Assim como as demais 
edições, a Campus Party 
2021 também terá um 

hackathon. Chamado de 
Hackathon Reboot The 
Word, a maratona de tec-
nologia tem objetivo de 
encontrar soluções para 
problemas de diversos 
segmentos usando a tec-
nologia como meio. Du-
rante o evento, os parti-
cipantes podem escolher 
um dos desafios/temáti-
cas disponíveis, encontrar 
outros parceiros para for-
mar seus times, caso ain-
da não esteja formado, e 
desenvolver soluções.

Comunidade 
global

Com mais de 80 edi-
ções em todo o mundo, a 
Campus Party é a maior 
experiência internacio-
nal baseada em inovação, 
pensamento disruptivo e 
criatividade. É o catalisa-
dor que reúne empresas 
visionárias, pessoas excep-
cionais, comunidades uni-
das, instituições públicas, 
privadas e de ensino, para 
formar uma única comu-
nidade global. Um hub 

mundial que serve como 
referência para as novas 
gerações sobre questões 
sociais atuais e do futuro e 
o uso consciente da tecno-
logia para mudar o mundo.

A edição 2021 da Cam-
pus Party Digital também 
será latino-americana, en-
volvendo, além do Brasil, 
Argentina, Colômbia, Pa-
raguai e Uruguai entre dos 
dias 22 e 24 de julho. Cin-
co países em transmissão 
simultânea, mas cada um 
com seu conteúdo.

Em virtude da pandemia, o Palco Goiás não terá cadeiras para 
o público, apenas espaço para os participantes convidados
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ASSISTÊnCIA AoS ProDUToreS 

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
ra nesta sexta-fei-

ra (23/07), às 10h, a nova 
sede administrativa da 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater). O prédio, 
situado próximo ao Cam-
pus II da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), 

fará parte do Complexo 
de Inovação Rural, que 
inclui também o Com-
plexo de Laboratórios, o 
Centro de Treinamento 
e Capacitação (Centrer) 
com Agroindústria e a Es-
tação Experimental Nati-
vas do Cerrado. 

A entrega ocorre no 
encerramento da Sema-
na da Agricultura Fa-

miliar, instituída pelo 
governador em razão 
do Dia Nacional da Agri-
cultura Familiar, come-
morado em 24 de julho, 
e marca também os 62 
anos completados pela 
Emater em 2021. 

Para as obras do edi-
fício onde funcionarão 
os escritórios, retoma-
das em dezembro de 

2019, foram investidos 
R$ 11.000.472,59. Já o 
Centrer demandou va-
lor de R$ 7.131.526,24. 
Os recursos são prove-
nientes da antecipação 
de ativos remanescen-
tes da liquidação da 
antiga Emater empresa.

Durante a solenidade, 
que contará com partici-
pação do presidente da 

Emater, Pedro Leonardo 
Rezende, também serão 
entregues oito novos 
veículos, adquiridos a 
partir de recursos prove-
nientes de convênio com 
o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa).

Juntamente com a 
nova sede da agência, o 
Governo de Goiás tam-

bém inaugura, no Com-
plexo de Inovação Rural, 
a Agroindústria Escola. O 
espaço será utilizado para 
a capacitação de agricul-
tores familiares em pro-
dução industrial e para o 
fomento do empreende-
dorismo rural, com cursos 
em áreas como panifica-
ção, laticínios e fabrica-
ção de polpas de frutas.

Prédio entregue nesta sexta-feira 
(23/07), às 10h, recebe investimento 
de R$ 11 milhões e integra Complexo 
de Inovação Rural, com reunião dos 
setores administrativo, de pesquisa e 
qualificação agropecuárias. Estrutura 
inclui escritórios, complexo de 
laboratórios, estação experimental e 
Centro de Treinamento e Capacitação 
com Agroindústria. Agência também 
recebe oito novos veículos  

AgronegóCIo

Goiás é responsável por 70% da produção nacional de girassol 

Boa resistência hídrica, 
menor incidência de pra-
gas e doenças e capacida-
de de suportar tempera-
turas mais elevadas. Essas 
características do sistema 
do cultivo de girassol têm 
estimulado agricultores 

goianos a investir, cada 
vez mais, na produção do 
grão como alternativa de 
cultura para a segunda 
safra, principalmente em 
sucessão à soja.

Com a atenção maior à 
cultura, o Estado passou a 

liderar o ranking nacional 
de produção de girassol 
na safra 2020/2021, com 
estimativa de 42 mil to-
neladas, crescimento de 

27,7% em relação à safra 
anterior. Esses números 
integram a edição de julho 
do Agro em Dados, infor-
mativo mensal elaborado 

pela Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa). 

De acordo com o bo-
letim, Goiás é responsá-
vel por 70,1% da produ-
ção nacional de girassol, 
com 20 mil hectares na 
atual safra, aumento de 
2,0% em comparação 
com a área cultivada na 
safra 2019/2020 e pro-
dutividade média de 2,1 
toneladas por hectare, 
crescimento de 25% em 
relação à safra anterior. 
Entre os principais pro-
dutores goianos estão 
Piracanjuba, Vianópolis 
e Caldas Novas. 

O secretário de Agricul-

tura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tiago Mendonça, 
explica que, no Estado, esse 
grão é bastante utilizado 
na produção de biodiesel 
e pela indústria de alimen-
tos para fabricação de óleo 
e beneficiamento, além de 
nutrição animal como fa-
relo, silagem e grão. “Essa 
diversificação no uso do 
girassol tem chamado a 
atenção do agricultor, que 
já percebeu a viabilidade 
técnica e econômica dessa 
atividade agrícola. Isso faz 
com que o cultivo do grão, 
que também encanta pela 
beleza de seus campos de 
girassóis, cresça cada vez 
mais no Estado”, destaca. 
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“A diversificação no uso do girassol tem chamado a atenção do 
agricultor, que já percebeu a viabilidade técnica e econômica 
dessa atividade agrícola”, explica o secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça

É o que aponta a edição de julho do 
boletim Agro em dados, publicação da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Segundo o informativo, 
estado deve registrar crescimento de 
27,7% no cultivo do grão na atual safra, em 
comparação com a anterior
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Depois de até ser extinta, no passado, 
Emater ressurge com nova estrutura

Di
vu

lg
aç

ãoA entrega ocorre no encerramento 
da Semana da Agricultura Familiar, 

instituída pelo governador em 
razão do Dia Nacional da Agricultu-
ra Familiar, comemorado em 24 de 

julho. Marca também os 62 anos 
da Emater em 2021
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EDiÇÃo liMiTaDa
Aos apaixonados não restam dúvidas, o doce 

combina com qualquer ocasião, seja como 
presente ou guloseima para trazer felicidade 

instantânea. Talvez você nunca tenha 
pensado sobre isso, mas as possibilidades 

são diversas até mesmo para inspirar a 
criação de produtos. Pensando em quem 

ama chocolate e a praticidade de ter cores 
incríveis para combinar com looks diversos, 
o Boticário apresenta linha Make B. Cocoa, 

em edição limitada. os produtos são 
apaixonantes, livres de testes em animais, 
com tons quentes que prometem realçar o 

glow da pele e aroma irresistível com notas 
de avelã e coco caramelizado.

cursos DE Férias 
estácio lança novos cursos de férias com 

30% de descontos. São mais de 1.300 opções 
de cursos para ajudar a dar um upgrade no 

currículo e melhorar as chances de conquistar 
o tão almejado emprego. A campanha, que vai 
até o dia 31 de agosto, foi criada para apoiar as 

pessoas que querem atualizar seus currículos, 
deixando-as mais preparadas e competitivas 

no mercado de trabalho. o portfólio completo 
de cursos livres de férias pode ser conferido 
no site da estácio:  https://portal.estacio.br/

cursoslivres/

arrEcaDaÇÃo
Reforçando seu papel social com a comunidade 

e o poder público, a as empresas associadas 
da Ademi-Go se uniram para arrecadar cestas 

básicas para a campanha Seplanh Solidária, 
da Secretaria Municipal de Planejamento 

urbano e habitação (Seplanh). os kits foram 
entregues pela diretora de Gestão e Relações 

Institucionais da entidade, Patrícia Garrote, ao 
secretário Valfran Ribeiro, e serão destinados 

ao programa GynSocial, coordenado pela 
primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz.

DrivE Thru coviD
Mesmo com a esperada imunização contra 

Covid-19 em curso, os testes rápidos 
ainda são grandes aliados no controle 

da pandemia. em Goiânia, o drive Thru 
Covid, sob comando da empresária Bia 

Moreno, testa em média 400 pessoas 
por dia nos seis pontos  espalhados pela 

capital. A rede possui 54 colaboradores 
entre biomédicos enfermeiras e auxiliares 

administrativos, que entregam os resultados  
da testagem em até 40 minutos. Além do 
drive, a empresa começou convênios com 

empresas e parcerias com eventos nos quais 
a equipe de biomédicos vai até o local para 

testar os interessados.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Homenagem - homenagem que o cel edson  Moura  CMT 17° CRPM ÁGuAS LINdAS fez aos seus colaboradores especiais 
Capitão Werlen Vieira e Larissa Leão,  pelo magnífico evento de corrida de rua realizado em ÁGUAS LINDAS de Goiás.

Expansão - A havanna do Shopping Bougainville vai 
ganhar um espaço maior nos próximos dias. Segundo 
Rhafael Teixeira, franqueado da cafeteria argentina em 
Goiânia, a expansão foi necessária para garantir maior 
comodidade e conforto aos clientes.

2 3

4

Semana DAYMOON - durante o período de lua 
cheia, de 23 a 30 de julho, o Spa deia e Renata  
aproveita a influência do astro  no fortalecimento dos 
cabelos e  realiza a semana dAY MooN.
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Copa futvôlei Manakai  - Neste final de semana, 
(24/07) acontecerá a 2ª Copa futvôlei Manakai 
masculino e feminina. O empresário e profissional de 
educação física Felipe Fernandes está preparando 
junto a sua equipe um sábado para receber 
competidores, com muita animação, seguindo todas as 
recomendações da oMS.
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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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Olimpíada tem abertura oficial nesta sexta

Nesta sexta-feira (23), 
os olhos de boa 
parte da população 

mundial estarão voltados 
para a cidade de Tóquio. 
Após o adiamento de um 
ano por causa da pande-
mia da covid-19 e ame-
aças de cancelamento, a 
32ª edição da Olimpíada 
de verão ter á a abertu-
ra oficial a partir das 8h 
(horário de Brasília) no 
Estádio Olímpico de Tó-
quio (também chamado 
de Estádio Nacional).

Pela primeira vez na 
história, as cerimônias de 
abertura e encerramento, 
assim como as competi-
ções na capital do Japão, 
não terão a presença de 
público. A decisão de proi-
bir espectadores foi toma-
da por conta da decretação 
do estado de emergên-
cia em Tóquio até o final 
das competições até 8 de 
agosto, e em meio a crí-
ticas de autoridades de 
saúde do país e rejeição da 
população à competição.

Outras províncias que 
vão sediar competições 
também já confirmaram 
que não terão público: 
Chiba (que vai sediar com-
petições de surfe, esgrima, 
taekwondo e luta olímpi-

ca), Kanagawa (beisebol/
softbol, iatismo e futebol), 
Saitama (basquete, golfe e 
futebol), Fukushima (bei-
sebol/softbol) e Hokkaido 
(futebol e atletismo). As 
províncias de Miyagi (fu-
tebol) e Shizuoka (ciclis-
mo) Ibaraki (futebol) ainda 
mantém previsão de públi-
co (50% do total e limitado 
a residentes no Japão) du-
rante competições.

Os Jogos de Tóqu6io 
são a primeira Olimpíada 
da era moderna a ter um 
adiamento. Desde 189 
(quando foram realizados 
os Jogos Olímpicos de Ate-
nas), três edições foram 
canceladas: as Olimpíadas 
de Berlim em 1916 (que 
não foi realizada por causa 
da 1ª Guerra Mundial), as 
Olimpíadas de Helsinque 
em 1940 e as Olimpíadas 
de Londres em 1944 (am-
bas canceladas por causa 
da 2ª Guerra Mundial). 

É a segunda vez que Tó-
quio recebe os Jogos Olím-
picos: a primeira foi em 
1964, com 5.151 atletas de 
93 países. Um dos momen-
tos mais marcantes daque-
la edição foi o acendimen-
to da pira olímpica: quem 
fez as honras foi Yoshinori 
Sakai, nascido em dia 6 de 

agosto de 1945, em Hi-
roshima – no mesmo dia 
que a bomba atômica de-
vastou a cidade.

Abertura e 
competições

Prevista para às 8h 
(horário de Brasília) desta 
sexta-feira (23) e com du-
ração de cerca de três ho-
ras, a tradicional cerimô-
nia de abertura dos Jogos 
Olímpicos sofrerá altera-
ções em Tóquio, causadas 
pela emergência sanitária. 
Além da proibição de ven-
da de ingressos, algumas 
delegações (incluindo a 
brasileira) deverão enviar 
menos atletas para a ceri-
mônia em que a Pira Olím-

pica é acesa. 
Nesta quinta-feira (22), 

o Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) confirmou 
que levará apenas quatro 
pessoas para a cerimônia 
(número mínimo exigido 
de atletas e oficiais): os 
porta-bandeiras Bruno Re-
zende (voleibol) e Ketleyn 
Quadros (judô), o chefe de 
Missão Tóquio 2020, Marco 
La Porta, e um oficial admi-
nistrativo. De acordo com o 
COB, “a decisão foi tomada 
levando-se em considera-
ção a segurança dos atle-
tas brasileiros em cenário 
de pandemia, minimizan-
do riscos de contaminação 
e contato próximo”.

O imperador Naruhito 
irá declarar a abertura 

das competições. A or-
dem dos desfiles das de-
legações da abertura dos 
Jogos Olímpicos também 
será particular. Ela se-
guirá, na maioria dos ca-
sos, a ordem do alfabeto 
japonês katakana. Com 
isso, logo após a Grécia 
(que, tradicionalmente, é 
a primeira equipe a des-
filar) e a Equipe Olímpica 
de Refugiados, entrarão 
no Estádio Olímpico a 
delegação da Islândia 
(Aisurando em japonês), 
Irlanda (Airurando) e 
Azerbaijão (Azerubaijan). 
As exceções ficarão com 
as três últimas equipes a 
entrarem: Estados Unidos, 
França e Japão – que fecha 
a parada das nações). O 

Brasil será a 152º delega-
ção a entrar no desfile.

A lista de comitês olím-
picos participantes con-
ta também com o Time 
Olímpico de Refugiados, 
formado por pessoas que 
não podem competir pelo 
país de origem e por isso, 
defendem a bandeira do 
Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI). O Comitê 
Olímpico Russo traz uma 
delegação de atletas da 
Rússia proibidos de com-
petirem com a bandeira 
e o nome do país (nem o 
hino russo pode ser exe-
cutado) devido a puni-
ções por parte da Agência 
Mundial Antidopagem 
(WADA) e da Corte Arbi-
tral do Esporte (CAS).

Cerimônia de abertura está prevista 
para 8h (horário de Brasília)
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A delegação com maior número de membros é a dos Estados Unidos, com 613 atletas. O país-sede, Japão, terá 590 atletas nos Jogos Olímpicos
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