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IBGE MEIO AMBIENTE
Desemprego cai 1,6 
ponto percentual 
e atinge 12,6%

prefeitura De goiânia 
realiza segunDa etapa 

Do arborizagyn
Queda na taxa de desocupação do país 
se estendeu a todas as regiões

Queda na taxa de desocupação do país 
se estendeu a todas as regiões

Estado garante oitava posição nacional no acumulado do ano. Saldo no mês de outubro é de 4.850 novas vagas 
com carteira de trabalho assinada. Setores que mais alavancam criação de oportunidades são serviços, comércio e 

construção civil, conforme dados divulgados pelo Ministério da Economia. “Não existe programa social mais eficiente 
no mundo do que o emprego. É o que dá dignidade, condição de crescimento às pessoas”, afirma Ronaldo Caiado
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municípios goianos

Diante da variante ômicron, Ministério da Saúde 
paga R$ 16,5 milhões de emendas parlamentares

o Ministério da Saú-
de pagou nesta 
semana R$ 16,5 

milhões em emendas par-
lamentares individuais e 
de bancada indicadas pelo 
deputado federal Glaustin 
da Fokus (PSC-GO) a 44 
municípios goianos. Na 
visão do congressista, as 
transferências de recur-
sos ajudam a preparar as 
prefeituras para enfrentar 
uma provável nova onda 
de covid-19, diante da alta 
taxa de transmissibilidade 
da variante ômicron, iden-
tificada na África do Sul.

“Acompanhamos com 
apreensão como essa nova 
variante do coronavírus 
tem se espalhado pelo pla-
neta e infelizmente, mais 
cedo ou mais tarde, isso 
deve chegar ao Brasil”, diz 
Glaustin. “Esperamos que 
o nosso País seja capaz 

de conter a transmissão 
quando os primeiros casos 
de ômicron aparecerem 
por aqui. Esses recursos 
vêm em boa hora, portan-
to, porque nada melhor do 
que equipar os municípios 
para vencer mais essa ba-
talha contra o vírus.”

Os R$ 16,5 milhões in-
dicados por Glaustin be-
neficiam Adelândia, Águas 
Lindas de Goiás, Ameri-
cano do Brasil, Anicuns, 
Araguapaz, Bonfinópolis, 
Cachoeira Alta, Cachoeira 
de Goiás, Caldas Novas, 
Campo Limpo de Goiás, 
Carmo do Rio Verde, Ci-
dade Ocidental, Corumbá 
de Goiás, Cristalina, Cris-
tianópolis, Damianópolis, 
Edealina, Edéia, Flores de 
Goiás, Formoso, Goianésia, 
Guaraíta, Inaciolândia, Is-
raelândia, Itapuranga, Jan-
daia, Jaraguá, Mairipotaba, 

Marzagão, Mozarlândia, 
Ouro Verde de Goiás, Pa-
lestina de Goiás, Palmelo, 
Paranaiguara, Petrolina de 
Goiás, Pirenópolis, Posse, 
Quirinópolis, Santa Cruz 
de Goiás, São Francisco de 
Goiás, São Luís de Montes 
Belos, São Patrício, Terezó-
polis de Goiás e Vila Boa.

Classificada pela Orga-
nização Mundial de Saú-
de (OMS) como “de risco 
muito elevado”, a variante 
tende a ser mais transmis-
sível – porém menos letal, 
segundo especialistas. A 
preocupação se deve ao 
alto número de mutações, 
50, das quais 30 ocorrem 

na proteína spike, consi-
derada a chave usada pelo 
vírus para entrar nas cé-
lulas e tida como alvo da 
maioria das vacinas contra 
a covid-19. Essa caracterís-
tica pode reduzir a eficácia 
dos imunizantes atuais.

Até segunda-feira (29), 
62,5% da população bra-

sileira havia completado 
seu primeiro ciclo vacinal. 
O número representa mais 
de 133 milhões de pesso-
as. Em Goiás, 5,2 milhões 
(72,1%) haviam tomado a 
primeira dose e 4 milhões 
(55,8%) estavam comple-
tamente imunizados, com 
duas doses ou dose única.

Desde o início da pan-
demia, o Ministério da 
Saúde apoia estados e 
municípios na compra e 
entrega de equipamentos, 
habilitação de leitos de 
UTI e envio de recursos 
para enfrentar o coronaví-
rus. As emendas parlamen-
tares podem se destinar 
ao financiamento de ações 
e serviços de saúde, tanto 
da atenção primária e pro-
cedimentos diretamente 
associados quanto das 
necessidades decorrentes 
da atenção especializada 
para tratamento da co-
vid-19 – incluindo aqui-
sição de medicamentos, 
insumos, equipamentos 
e contratação de serviços 
em situação de emergên-
cia. Essas transferências 
também podem ser usa-
das para custear despesas 
operacionais decorrentes 
do plano de vacinação.

deputado federal Galustin da Fokus 
celebrou o pagamento “em boa 
hora” de recursos contra a covid-19 
indicados ainda no primeiro semestre 
ao orçamento Geral da União
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“Acompanhamos com apreensão como essa nova variante do coronavírus tem se espalhado pelo 
planeta e infelizmente, mais cedo ou mais tarde, isso deve chegar ao Brasil”, diz Glaustin da Fokus
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Em sessões ordinária e extra, Plenário dá aval a 10 matérias

O Plenário da Assembleia 
Legislativa encerrou as 
deliberações de novem-
bro, nesta terça-feira, 30, 
com a realização de duas 
sessões, uma ordinária e 
uma extraordinária. No 
primeiro encontro do Ple-
nário, foram aprovadas 
quatro proposições, sen-
do uma do Governo, uma 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM-GO) e 
duas assinadas por depu-
tados. Um pacote com 21 
proposituras que estavam 
com parecer favorável da 

Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) 
também recebeu aval do 
Plenário; todos os projetos 
foram encaminhados a co-
missões técnicas da Casa 
para análise. 

Após a realização de 
uma reunião extra da CCJ e 
de uma reunião da Comis-
são Mista, os deputados 
voltaram a se reunir, dessa 
vez, em uma sessão extra-
ordinária. Nesse segundo 
encontro, foram aprovadas, 
na Ordem do Dia, seis ma-
térias, sendo duas da Go-

vernadoria, uma de autoria 
da Mesa Diretora da Alego 
e três assinadas por parla-
mentares. 

Os trabalhos foram con-
duzidos, inicialmente, pelo 
deputado Humberto Aidar 
(MDB) e depois foram re-
passados ao seu correligio-
nário, o deputado Henrique 
Arantes. O presidente da 
Casa, Lissauer Vieira (PSB), 
assumiu posteriormente 
os comandos da sessão, 

encerrando os trabalhos da 
ordinária e liderando inte-
gralmente a extraordinária.  

Dentre as matérias que 
receberam o aval defini-
tivo do Parlamento goia-
no, destaque para a de nº 
8864/21, do Poder Execu-
tivo, que foi aprovada por 
unanimidade, com 21 vo-
tos favoráveis. O projeto, 
que deverá instituir, em 
Goiás, o programa “Pra Ter 
Onde Morar”, segue, agora, 

para sanção do governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM).

Auxílio-moradia 
A propositura em ques-

tão versa sobre a conces-
são de auxílio-moradia 
para 40 mil pessoas e fa-
mílias em situação de vul-
nerabilidade socioeconô-
mica, inscritas no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal. 
O benefício, estipulado em 

parcelas mensais de R$ 
350, também engloba es-
tudantes da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG) e 
beneficiários do Programa 
Universitário do Bem (Pro-
bem). Ele será garantido 
por meio da transferência 
de recursos financeiros 
abertos na forma de crédi-
tos especiais, depositados 
em nome da Agência Goia-
na de Habitação (Agehab). 

Segundo justificativa 
da proposição, a intenção 
da medida é a de “garantir 
o direito social à moradia 
digna com a transferência 
direta de renda para custe-
ar a locação de imóveis ou 
o pagamento da prestação 
da casa própria”. O tempo 
regular de permanência 
no programa será de até 
18 meses, podendo ser 
prorrogado por igual perí-
odo, caso as condições que 
determinaram a concessão 
permaneçam presentes e 
haja orçamento disponível.
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Destaque para a aprovação, em primeira fase, do projeto da Governadoria que altera o Regime Próprio de Previdência Social

o Legislativo goiano realizou duas sessões 
nesta terça-feira, 30, uma ordinária e uma 
extraordinária, além de reuniões da Comissão 
mista e da Comissão de Constituição, Justiça 
e redação (CCJ). No primeiro encontro 
do Plenário, quatro proposições foram 
aprovadas, incluindo a que institui, em Goiás, 
o programa “Pra Ter onde morar”
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Governo recebe inscrições para 
aluguel social em Aparecida

o Governo de Goiás 
recebe, até a próxi-
ma quinta-feira, 2, 

inscrições de moradores 
de Aparecida de Goiânia 
para o programa Pra Ter 
Onde Morar - Aluguel So-
cial, que vai custear men-
salmente em R$ 350 o 
aluguel de famílias que 
se enquadrarem no perfil 
socioeconômico estabele-
cido pela Agência Goiana 
de Habitação (Agehab). O 
município foi escolhido 
como projeto-piloto da 
nova linha do programa 
habitacional do Estado, 
que se encontra, no mo-
mento, na Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego) 
para segunda e definitiva 
votação no plenário. 

“Se tem um ponto do 
qual nós, no Governo de 
Goiás, não nos distancia-
mos, nem um minuto, é de 
cuidar das famílias mais 
vulneráveis do Estado”, 
destaca o governador Ro-
naldo Caiado. “Somos um 

governo que trabalha pelo 
social para chegar às pes-
soas. Esse é nosso objeti-
vo”, completa.

Para dar agilidade aos 
trâmites administrativos, a 
Agehab já iniciou o cadas-
tramento de famílias apa-
recidenses interessadas. 
Os primeiros contempla-
dos pelo aluguel social re-
ceberão seus cartões para 
uso do benefício durante o 
Mutirão Iris Rezende, nos 
dias 11 e 12 de dezembro, 
em Aparecida de Goiânia, 
entre os atendimentos da 
Agehab previstos para o 
evento. As inscrições dos 
interessados deverão ser 
feitas pela internet, no 
site www.agehab.go.gov.
br, ou pessoalmente na 
sede da agência, em Goi-
ânia, na Rua 18-A, nº 541, 
Setor Aeroporto.

O programa de aluguel 
social visa combater o défi-
cit habitacional no Estado, 
atendendo aos casos mais 
urgentes que ferem a dig-

nidade dos cidadãos goia-
nos em situação de vulne-
rabilidade social. Entre os 
requisitos para pleitear a 
participação no programa 
estão possuir inscrição no 
Cadastro Único (CadÚnico) 
no município de Aparecida 
de Goiânia, ser pessoa e/
ou família em vulnerabi-
lidade socioeconômica, 
ter mais de 18 anos ou 
ser emancipado, e morar 
em Aparecida por no mí-
nimo três anos. Alguns 

grupos são prioritários 
como idosos, pessoas 
com deficiência e vítimas 
de violência doméstica. 

Será concedido auxílio 
financeiro no valor mensal 
de R$ 350 para famílias 
sem casa própria que se 
enquadrarem nos requisi-
tos e que têm dificuldade 
de arcar com custos do 
aluguel, por até 18 meses. 
Caso haja aval da assis-
tência social da Agehab, 
ao final desse período, ele 

poderá ser prorrogado por 
mais 18 meses, conforme 
a evolução da situação. 
A proposta do Gover-
no de Goiás é subsidiar 
locação de imóveis até 
que as famílias estejam 
aptas a receber nova 
moradia e atender cerca 
de 30 mil famílias goia-
nas, conforme demanda 
detectada por meio de 
inscrições na Agehab.

Segundo o presidente 
da agência, Pedro Sales, 

a iniciativa se propõe a 
resolver uma situação ur-
gente de parte da popula-
ção que está sem condição 
imediata de arcar com o 
aluguel da moradia e vem 
complementar outras po-
líticas do Governo de Goi-
ás. “É preciso fomentar o 
desenvolvimento econô-
mico, ao mesmo tempo 
em que cuidamos das 
pessoas que precisam da 
mão do Estado. É o que 
o governador Ronaldo 
Caiado tem dito incansa-
velmente”, ressalta Sales.

O presidente lembra que 
o governador é sensível ao 
cuidado com as mães que 
precisam alimentar os filhos 
pequenos, com a perma-
nência do aluno na escola e 
com o apoio para a família 
pagar o aluguel para que as 
pessoas não fiquem em si-
tuação de rua. “Todas essas 
ações são complementares 
e cercam as famílias de cui-
dados em um momento de 
vulnerabilidade. Queremos 
que elas melhorem de vida 
e saiam dessa condição, 
mas é preciso entender as 
necessidades urgentes do 
momento e é isso que o 
programa Pra Ter Onde Mo-
rar vai fazer”, reafirma.

meta do governador é contemplar, 
com auxílio mensal de r$ 350, até 
30 mil famílias em todo o estado
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Para combater déficit habitacional no Estado, governador Ronaldo Caiado cria programa 
que subsidia em R$ 350 custo de aluguel de famílias pré-selecionadas pela Agehab

O governador Ronaldo 
Caiado vistoriou, nesta 
terça-feira (30/11), o distri-
to de Lagolândia, a 40 qui-
lômetros de Pirenópolis. 
O povoado ficou alagado 
após a queda de uma for-
te chuva. Acompanhado do 
prefeito de Pirenópolis, Ni-
valdo Melo, ele conversou 
com moradores que per-
deram casas e pertences. 
Andou pelas ruas e entrou 
nas residências que tive-
ram de ser desocupadas.

“Fizemos aqui uma vis-
toria e orientamos ações a 
serem tomadas, principal-
mente em relação às casas 
com risco de desabamento 
e com retirada de todos os 
entulhos acumulados para 
que não ocorra contami-
nação”, disse Caiado. “As 
fossas, com o volume de 
água, ficaram afloradas e 
romperam-se. Então, ago-
ra, o cuidado é com a saú-
de do distrito de Lagolân-
dia”, explicou o governador 
na Escola Estadual Bene-

dita Cipriano Gomes, que 
abriga parte das famílias 
afetadas pela enchente.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros Militar do Es-
tado de Goiás (CBM-GO), 
os 53 milímetros de pre-
cipitações provocaram a 
cheia do Rio do Peixe, que 
corta o local. O volume de 
água em relação ao curto 
espaço de tempo em que 
a chuva caiu é considera-
do atípico para a região. 
Conforme a corporação, 32 
famílias foram atingidas 
e tiveram perdas mate-
riais. Não há registros de 
mortes, nem de desapare-
cimentos. O Governo de 
Goiás e o CBM-GO atuam 
em Lagolândia ao lado 
da Secretaria Municipal 
de Ação Social de Pirenó-
polis, da 17ª Regional de 
Defesa Civil (17ª Redec), e 
da sociedade civil.

O Governo do Estado, por 
meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
enviou um caminhão para 

a localidade na manhã des-
ta terça-feira (30/11) com 
donativos que serão distri-
buídos aos atingidos pela 
enchente. Nesta primeira 
remessa, foram destinados 
50 cestas básicas, 10 enxo-
vais de bebê, 100 coberto-
res, água potável e brinque-
dos para crianças.

“Quando tomamos co-
nhecimento da situação, 
pedimos às nossas equi-
pes para que se deslocas-
sem para cá e dessem os 

primeiros socorros”, disse 
o prefeito de Pirenópolis, 
Nivaldo Melo. “Vieram jun-
tamente o Corpo de Bom-
beiros e a Polícia Militar. 
Aproveito para registrar o 
apoio irrestrito do Coman-
do da PM de Pirenópolis e 
dos Bombeiros, governa-
dor”, manifestou.

Os bombeiros promo-
vem a limpeza das ruas 
públicas de Lagolândia e 
devem receber o auxílio 
de colaboradores e de ca-

minhões de limpeza urba-
na vindos de Pirenópolis 
para o recolhimento de 
resíduos. Todos os esforços 
visam evitar uma epidemia 
sanitária no local.

“Nós vamos trabalhar 
para dar primeiro a segu-
rança. Na questão da saú-
de, já pedi para deslocar-
mos todo nosso pessoal 
para ajudar, juntamente 
com o Estado”, disse o pre-
feito. “Na hora da dor, da 
batalha, nos juntamos 

em prol da reconstrução”, 
destacou. Ele agradeceu 
ao governador por ter fei-
to questão de “parar sua 
agenda e trazer sua es-
trutura de governo para 
dar abraço amigo e pala-
vra de conforto”.

Caiado ressaltou que, 
por meio da série de re-
formas que reparou todas 
as escolas administradas 
pelo Estado em Goiás, foi 
possível levar famílias de-
sabrigadas para a estrutu-
ra da unidade escolar.

“Vocês enxergam que 
no distrito de Lagolândia 
tivemos, infelizmente, esse 
acidente, e passamos toda 
a estrutura para dentro da 
escola, já que temos salas 
e cozinha totalmente recu-
peradas, juntamente com 
móveis, fogões, panelas, 
talheres novos e pratos 
para servirmos pessoas 
que tiveram suas casas 
destruídas e que, hoje, re-
cebem alimentação aqui”, 
pontuou o governador.
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Caiado em vistoria ao distrito de Lagolândia. Povoado pertence ao município de Pirenópolis e foi acometido 
por chuvas intensas desde o último domingo (28): “Orientamos aqui todas as ações a serem tomadas”

Caiado vistoria distrito de Lagolândia alagado por forte chuva



4 quarta-feira, 1º de dezembro de 2021cidades

Meio aMbiente e Urbanização

Prefeitura de Goiânia realiza 
segunda etapa do ArborizaGyn

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Agência Munici-

pal do Meio Ambiente 
(Amma) e Companhia de 
Urbanização de Goiânia 
(Comurg), realiza o pri-
meiro plantio da segun-
da etapa do projeto Ar-
borizaGyn neste sábado 
(4/12), a partir das 8h, no 
Parque Ambiental Var-
gem Bonita, localizado na 
Av. Dona Leopoldina.  

Segundo o presidente 
da Amma, Luan Alves, a 
área que antes era ocu-
pada por invasões, hoje 
necessita da recupera-
ção da vegetação nativa 
da região, que mantém a 

nascente afluente do Rio 
Meia Ponte. “O local tem 
uma rica fauna, precisa 
resgatar a força do solo 
para que o lençol freático 
seja recarregado, man-
tendo o volume do rio 
que banha o estado de 
Goiás”, explica.  

A primeira etapa do 
projeto ArborizaGyn ultra-
passou a meta do plantio 
de 50 mil mudas de ár-
vores e bateu o recorde 
ao concluir o plantio de 
61.500 mudas. A próxima 
edição tem novo crono-
grama e novas metas. No 
dia 4 de dezembro, serão 
plantadas 4 mil mudas 
de espécies nativas do 

cerrado como ipê, aroeira 
pimenteira, pororoca, em-
baúba, cagaita e outras.

O objetivo é que Goiâ-
nia se torne a cidade mais 
arborizada do mundo, 

com um milhão de mudas 
plantadas durante esta 
gestão. “A participação da 
população é fundamen-
tal. O convite se estende 
a todos os cidadãos, para 

que novamente a nossa 
meta seja cumprida, afi-
nal, este projeto cuida do 
meio ambiente e deixa de 
legado uma cidade que 
pensa no futuro”, pondera 

Luan Alves.  
Para participar basta 

realizar o cadastro, cli-
cando aqui, e comparecer 
ao local do evento no dia 
e hora marcados.  

A primeira edição bateu recorde 
e plantou mais de 61 mil mudas. 
População está convidada para 
plantar mais quatro mil mudas 
na próxima fase do projeto
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A 1ª etapa do projeto ArborizaGyn ultrapassou a meta do plantio de 50 mil mudas de árvores e bateu o recorde ao concluir o plantio de 61.500 mudas

edUcação

Inscrições para processo seletivo da Educação 
terminam na quinta-feira, 2
As inscrições para o Pro-
cesso Seletivo Simplifica-
do para substituição de 
servidores efetivos da rede 
municipal de Educação de 
Goiânia terminam na pró-
xima quinta-feira (2/12). 
As vagas disponibilizadas 
pela gestão municipal vão 
substituir de forma tempo-
rária os servidores que es-
tão afastados por diversos 
tipos de licenças e outros 
afastamentos legais. O edi-
tal contempla 576 vagas 

temporárias para os car-
gos de pedagogo, profes-
sor de área, intérprete de 
libras, auxiliar de ativida-
des educativas e agente 
de apoio educacional.

O cadastro no processo 
é feito de maneira on-line. 
Para isso, os interessados 
devem acessar o site www.
goiania.go.gov.br, e clicar no 
ícone Concursos e Seleções, 
no link “Processo Seletivo 
Simplificado – Secretaria 
Municipal de Educação 

(SME) – Edital nº 001/2021” 
no período de 26 de no-
vembro a 1 de dezembro 
de 2021. As inscrições são 
regionalizadas por CRE (Co-
ordenadoria Regional de 
Educação). Para todos os 
cargos, a avaliação se dará 
mediante somatório dos 
pontos obtidos na Forma-
ção Profissional e Experiên-
cia Profissional.

Secretário de Educação 
de Goiânia, Wellington 
Bessa explica que o pro-

cesso seletivo tem valida-
de de um ano, podendo 
ser prorrogado por mais 
12 meses. “Os profissionais 
aprovados neste processo 
serão convocados no início 
do próximo ano. O objetivo 
da gestão do prefeito Ro-
gério da Cruz é de que os 
aprovados comecem a tra-
balhar na segunda quinze-
na de janeiro”, afirma.

O processo seletivo de 
substituição realizado pela 
SME visa garantir o fun-

cionamento normal das 
atividades nas instituições 
de ensino, uma vez que 
a Educação é considera-
da um serviço essencial 
de caráter contínuo. Para 
mais informações sobre 

o processo, acesse o edi-
tal completo e a página 
de concursos do site da 
Prefeitura de Goiânia. O 
resultado preliminar do 
processo será divulgado 
no dia 13 de dezembro.
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O cadastro no processo é feito de maneira on-line. Para isso, 
os interessados devem acessar o site www.goiania.go.gov.br
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clima NataliNo
em clima natalino, o Grupo mega moda, localizado na região 

da 44 em Goiânia, importante polo de moda atacadista do país, 
composto pelos shoppings mega moda Shopping, mega moda 

Park e mini moda, ampliará seu horário de funcionamento no 
mês de dezembro: abrirá nos domingos dias 5, 12 e 19, das 8h às 

14h. Já nos dias 24 e 31/12, os shoppings funcionarão com horário 
especial. Além da decoração natalina, o mega moda Shopping, 

mega moda Park e mini moda receberão no dia 08 de dezembro, 
das 9h às 13h, uma Parada de Natal, com a presença do Papai 
Noel e de uma banda instrumental tocando músicas de natal.

EmprEENdEdorismo fEmiNiNo
O Sicredi - instituição financeira cooperativa, buscou recursos 

fora do país para serem destinados a micro, pequenas e médias 
empresas brasileiras lideradas por mulheres. Com linha de 

crédito de US$ 80 milhões (cerca de r$ 438 milhões) o acordo de 
parceria foi firmado junto à DEG, Instituição de desenvolvimento 

financeiro alemã, subsidiária do Banco de Desenvolvimento 
Alemão (KFW), e à agência de fomento francesa ProPArCo 

subsidiária do Banco de Desenvolvimento Francês (AFD), 
instituições financeiras de desenvolvimento (DFIs sigla em inglês) 

que possuem o objetivo de prover financiamento e capital de 
longo prazo a empresas privadas em países emergentes e em 

desenvolvimento. O financiamento será destinado para aquelas 
empresas com faturamento anual de até r$ 6 milhões e que 

tenham mulheres como donas ou sócias detendo mais de 50% 
do capital social. Os recursos estarão disponíveis a partir da 

segunda quinzena de novembro às associadas ao Sicredi.

trabalhar dE casa
No universo do mercado financeiro existem muitas formas das 
pessoas se tornarem um profissional da área. Dentre as opções 

está a profissão de trader na Bolsa de Valores. Trata-se de 
um investidor que costuma ter foco no curto prazo e busca 

sempre oportunidades na Bolsa de Valores, comprando 
e vendendo os mais diversos ativos, desde ações até 

commodities como milho, boi, dólar, entre outros. de acordo 
com o empresário Uilton Filho, diretor-presidente da mesa 

proprietária X Prop, em Goiânia, atuando junto a empresa, o 
trader pode ter uma renda inicial acima de r$ 2 mil por mês.

ação dE solidariEdadE
A época de fim de ano, que envolve as festividades natalinas 
e o Ano Novo, costuma ser um período de reflexões, quando 

o amor ao próximo e a solidariedade marcam presença em 
muitos lares e instituições. depois de um Natal bastante 

atípico em 2020, com muitas perdas econômicas e afetivas 
em função da pandemia de Covid-19, a solidariedade se faz 

ainda mais necessária em 2021, pois leva consigo um pouco 
de carinho, em forma de doação e afeto. Pensando nesse 

momento de união e amor, a URBS Imobiliária deu início 
a uma campanha de arrecadação de brinquedos para o 

Natal Solidário. As doações serão entregues no dia 17 de 
dezembro ao Centro Juvenil São Domingos Sávio. O local, 

instalado em Aparecida de Goiânia, promove ações de 
formação social para crianças e suas famílias, levando às 

pessoas carentes, oportunidades de educação, inclusão 
social, cidadania e valorização da vida, com atendimento 

de cerca de 150 pessoas/mês.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Agência Eskutaki + Produzaki - Goiânia agora conta com um espaço incrível, no Setor Marista, 
todo pensado e projetado, para a produção de conteúdos para as redes sociais, o Eskutaki. 
Inaugurado com um coquetel para convidados pelo publicitário Lucas Mattos, a empresa conta 
também com o Produzaki, direcionado para produção de fotos e vídeos. A agência também conta 
com especialistas em marketing de influência e consultoria de comunicação em geral. 

Novo site - o cirurgião plástico Fernando de Nápole 
recebeu recentemente a visita da modelo fotográfica 
Jessyca Almeida e da fisioterapeuta dermato funcional 
Bruna Gonçalves. Na ocasião ele ofereceu um coffee 
break para alguns convidados em celebração ao novo 
site do médico (www.drfernandodenapole.com.br). 

32

4

Parceria - A empresária e dermaticista Karine 
Gouveia oficializou parceria com o influenciador 
digital Lucas Guimarães. A parceria visa 
a expansão da clínica de estética Karine 
Gouveia por todo o Nordeste brasileiro.
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Chá de revelação - Aconteceu no último 27 o chá 
de revelação do bebê de Lyandra Mota, filha de 
Andréa Mota e o cantor Leandro,  ela é casada com 
o engenheiro Lucas Santos e será um menino. A 
advogada Ana Carla Maia esteve presente na festa.
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habitação

Caiado sanciona Pra Ter Onde Morar, lei 
que dá direito à moradia a 30 mil famílias

o governador Ronal-
do Caiado sancio-
nou a Lei n° 21.186 

que institui o aluguel so-
cial do programa habita-
cional do Estado, o Pra Ter 
Onde Morar, benefício que 
concede um valor mensal 
de R$ 350 para assegurar 
direito à moradia a famí-
lias em vulnerabilidade 
social e estudantes.

A normativa foi publica-
da no suplemento do Diário 
Oficial do Estado, nesta ter-
ça-feira (30/11), e estabele-
ce a transferência de renda 
para custear a locação de 
imóveis ou o pagamento 
da prestação da casa pró-
pria. A previsão do Governo 
de Goiás é contemplar 30 
mil famílias goianas.

O Programa, coordena-
do pela Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), uti-
lizará a base do Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico) para atender 
os segmentos: pessoas e 

famílias em situação de 
vulnerabilidade socioe-
conômica, estudantes da 
Universidade Estadual de 
Goiás (UEG) e beneficiários 
do Programa Universitário 
do Bem (ProBem). A pro-
posta almeja favorecer o 
processo de inclusão so-
cial, aproximar o cidadão 
dos serviços públicos e 
combater a evasão escolar. 

A medida garante segu-
rança habitacional e cria 
um mecanismo de alcance 
imediato para atenção às 
famílias em condições de 
pobreza e endividamen-
to familiar. “Temos que 
proteger as famílias, dar 
condição de as pessoas 
morarem dignamente, 
viverem tranquilas e em 
paz”, declarou o governa-
dor Ronaldo Caiado.

A iniciativa inovadora 
visa combater, de maneira 
imediata, com subsídio para 
locação de imóveis, a falta 
de moradias, que em Goiás 
afeta cerca de 156 mil famí-

lias, de acordo com o Insti-
tuto Mauro Borges (IMB).

O auxílio será conce-
dido por um prazo de 18 
meses, com possibilidade 
de prorrogação deste perí-
odo. Ao longo do tempo da 
concessão, haverá acom-
panhamento social, com 
estímulo ao autossustento 
e recolocação no mercado 
de trabalho. Os recursos 
para garantir a ação são 
provenientes do Fundo de 
Proteção Social do Estado 
de Goiás (Protege).

A atuação do Governo 
de Goiás será correlacio-
nada a outras ações de 
políticas sociais para qua-
lificação profissional, em-
preendedorismo, geração 
de renda, planejamento 
e educação financeira. De 
acordo com o presidente 
da Agehab, Pedro Sales, 
o programa atende casos 
mais urgentes que ferem 
a dignidade dos cidadãos 
goianos mais vulneráveis 
financeiramente. “Ao lon-
go do tempo da conces-

são do benefício haverá, 
paralelamente, o acompa-
nhamento social da nossa 
equipe, com estímulo ao 
autossustento da família e 
à recolocação no mercado 
de trabalho”, observa.

Critérios
Além de ser cadastrado 

no CadÚnico, os benefi-
ciários devem atender às 
seguintes condições: ter 
mais de 18 anos ou ser 
emancipado; comprovar 
que reside no município 

pelo menos há três anos; 
para estudantes, ter frequ-
ência de 75% nas aulas.

Além disso, serão ob-
servados requisitos que 
estabelecem prioridades 
como estar em situação de 
moradia improvisada; ter 
perdido o financiamento 
imobiliário em virtude do 
não pagamento das parce-
las; aluguel que compro-
meta valor igual a 50% ou 
comprometimento de 75% 
da renda em dívidas; ser 
portador de deficiência ou 
tenha no núcleo familiar 
pessoa com deficiência. 
“As famílias vulneráveis 
terão o apoio do Governo 
de Goiás para que não per-
cam o teto”, disse o gover-
nador Ronaldo Caiado.

Serão atendidos pre-
ferencialmente ainda 
vítimas de violência do-
méstica; família mono-
parental; idosos; pessoas 
com renda familiar com-
prometida com dívidas 
formais; entre outros.

“São situações de ex-
trema vulnerabilidade 
social que precisam ser 
atendidas”, salienta Pedro 
Sales. Dados do Cadastro 
Único do governo federal 
apontam que já havia em 
Goiás, em 2020, mais de 
401 mil pessoas em si-
tuação de déficit habita-
cional, o que representa 
5,7% da população.

Ajuda terá prazo de 18 meses, 
período que pode ser prorrogado, e 
visa custear locação de imóveis ou 
pagamento da casa própria a 30 mil 
famílias em condição de pobreza e 
de endividamento
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Serão atendidas pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, estudantes 
da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem 

O Governo de Goiás, por 
meio das Secretarias de 
Estado da Saúde (SES-GO) 
e da Economia, celebrou 
Termo de Ajuste de Ges-
tão (TAG) com o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) 
para pagar dívida de R$ 
138.684.080,06 deixada 
pela gestão passada, entre 
os anos de 2016 e 2018. 
“Quando você tem res-
ponsabilidade fiscal, você 
dá garantia ao cidadão de 
que está aplicando corre-
tamente o dinheiro. Esta-
mos botando a casa em 
ordem”, afirma o governa-
dor Ronaldo Caiado.

O valor é referente às 
contrapartidas estaduais 
obrigatórias para execu-
ção de ações e serviços de 
saúde nos 246 municípios 
goianos. Segundo o acordo, 
o montante será dividido 
em 12 parcelas mensais, 
a serem pagas durante 

todo o ano de 2022. Men-
salmente, a Secretaria da 
Economia deverá liberar o 
valor de R$ 11.557.006,67 
para que a SES-GO disponi-
bilize os repasses, por meio 
do Fundo Estadual de Saú-
de, aos respectivos Fundos 
Municipais de Saúde.

Os secretários de Esta-
do da Saúde, Ismael Ale-
xandrino; e da Economia, 
Cristiane Schmidt; o presi-
dente do TCE, conselheiro 
Edson Ferrari; e o conse-
lheiro Kennedy de Sousa 
Trindade assinam o TAG. O 
acordo também tem anu-
ência dos presidentes da 
Associação Goiana de Mu-
nicípios (AGM), Carlão da 
Fox, e da Federação Goia-
na de Municípios (FGM), 
Haroldo Naves.

Para pagar essas des-
pesas, não deverá ocorrer 
prejuízo na liberação dos 
demais pagamentos relati-

vos ao cumprimento anual 
da vinculação constitucio-
nal dos municípios. Desde 
o início desta gestão, o 
Governo de Goiás garante, 
de forma democrática, 
os repasses das contra-
partidas estaduais para 
que todos os gestores 

municipais apliquem em 
programas e ações para 
a população, fortalecen-
do as políticas de saúde.

Em dois anos e 11 me-
ses, o Estado, por meio 
da SES-GO, repassou R$ 
561.745.396,00 corres-
pondentes às contraparti-

das obrigatórias, realizan-
do pagamentos regulares. 
Desse valor, R$ 139,9 mi-
lhões foram destinados 
a um repasse extraordi-
nário, feito em dezembro 
de 2020, com o intuito de 
auxiliar no combate à Co-
vid-19 nos municípios.

O secretário Ismael Ale-
xandrino frisa que, desde 
o início da atual gestão, 
há um comprometimento 
do governador Ronaldo 
Caiado de manter os paga-
mentos ordinários em dia.      
“Temos honrado os com-
promissos desde 2019. Ao 
pagar as dívidas deixadas 
pela administração ante-
rior ao longo do próximo 
ano, o Governo de Goiás 
vai possibilitar ainda mais 
que os municípios fortale-
çam o acesso à saúde em 
seus territórios”, observa o 
titular da SES-GO.

Cristiane Schmidt des-

taca que “este é um go-
verno republicano” e que 
o governador Ronaldo 
Caiado trabalha “de mãos 
dadas com a AGM e a FGM 
em prol dos 246 municí-
pios goianos”. Ela explica 
que havia uma dívida, de 
uma vinculação de saúde 
do governo anterior, que 
não foi cumprida, mas que 
agora “todos vão receber, 
até o final de 2022, além 
de continuarem sendo 
transferidas, rigorosamen-
te em dia, as vinculações 
que temos que repassar”.

“Agradeço ao governa-
dor Ronaldo Caiado pe-
los incansáveis esforços 
e amor aos municípios. 
Essa vitória representa 
muito para a saúde, nesse 
momento em que come-
çamos nossa retomada”, 
destaca o presidente da 
FGM e prefeito de Campos 
Verdes, Haroldo Naves.
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Com a assinatura do TAG, Governo de Goiás vai quitar dívida deixa-
da pela gestão anterior com pagamentos regulares, a exemplo do 
que é feito com os repasses referentes à atual administração

Governador paga dívida superior a R$ 138 mi, da gestão anterior
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empreendedorismo feminino
O Sicredi - instituição financeira cooperativa, buscou recursos fora do país para serem destinados a micro, pe-
quenas e médias empresas brasileiras lideradas por mulheres. Com linha de crédito de US$ 80 milhões (cerca de 
R$ 438 milhões) o acordo de parceria foi firmado junto à DEG, Instituição de desenvolvimento financeiro alemã, 
subsidiária do Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW), e à agência de fomento francesa PROPARCO subsi-
diária do Banco de Desenvolvimento Francês (AFD), instituições financeiras de desenvolvimento (DFIs sigla em 
inglês) que possuem o objetivo de prover financiamento e capital de longo prazo a empresas privadas em países 
emergentes e em desenvolvimento. O financiamento será destinado para aquelas empresas com faturamento 
anual de até R$ 6 milhões e que tenham mulheres como donas ou sócias detendo mais de 50% do capital social. 
Os recursos estarão disponíveis a partir da segunda quinzena de novembro às associadas ao Sicredi.

estácio
A Estácio de Goiás acaba de receber um novo diretor geral. O professor Guilherme Guterres Graça Cavalcanti, que 
possui formação em Comunicação Social, Marketing, Administração Estratégica e Liderança e Desenvolvimento 
de Pessoas. Ele acumula em seu currículo larga experiência na área educacional, por ter passado por instituições 
como Centro Universitário Estácio de Brasília, Centro Universitário Uniceplac e Centro Educacional Sigma.  

show 1
A banda “Roupa Nova” vai aterrissar em terras goianas para única apresentação. Marcado para a noite de 
sábado, dia 11 de dezembro, o novo espetáculo do grupo acontecerá no Centro de Convenções da PUC–
GO, e os ingressos já estão à venda pelo site www.furandoafila.com.br e nas Óticas Diniz. No repertório, 
os sucessos que marcaram época e seguem fazendo parte da vida de milhares de pessoas há 4 décadas, 
não vão faltar: “Dona”, “Whisky a Go Go”, “A Viagem”, “A Paz”, “Coração Pirata” e tantos outros. Os ingres-
sos limitados de 1º lote variam de R$ 100 a R$ 200 (valores de meia entrada, mediante doação de 2kgs de 
alimentos). A programação conta ainda com happy hour, a partir das 18h, com música ambiente, cervejas 
artesanais, vinhos, drinks especiais e cardápio variado em um ambiente leve e descontraído

show 2
Os empresários Francisco Minho e Elder Alves realizarão edição exclusiva das “Noites de Fado”, dias 10 e 
11 de Dezembro, no “Enoch Cafés Especiais”. Os jantares intimistas com música ao vivo típica portuguesa 
acontecerão nos mesmos moldes das casas lusitanas, no empreendimento localizado no Metropolitan 
Mall - Jardim Goiás. As apresentações e magia do tradicional “Fado Português” ficarão por conta dos mú-
sicos Ricardo Araújo e Renato Araújo, comandados pela cantora Marly Gonçalves. As reservas de mesa, 
compra de convites limitados e antecipados já estão disponíveis no próprio café, no valor de R$ 100 por 
pessoa (referente ao “couvert artístico”). O menu à la carte receberá a assinatura dos pratos tradicionais 
do Quinta do Minho Restaurante, parceiro do evento. Mais informações em @enochcafes .

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

dermato

GIRO

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

GIRO

Após ter registrado um aumento de 4,7% no ano passado, a tendência é que o merca-
do de make e skincare continue aquecido, como mostra a Euromonitor International, 
líder mundial de estratégia de mercado, em uma pesquisa recente, apontando que a 
projeção é que as vendas totais da categoria atinjam R$ 128 bilhões em 2021. Outra 
boa notícia é que, em termos de canais de vendas, o e-commerce se destacou no ramo 
com 84,5%, uma vez que, com o aumento do número de dispositivos com internet e 
graças às medidas de isolamento social impostas pela pandemia da Covid-19, os con-
sumidores têm realizado compras on-line com mais frequência.

iBGe

Desemprego cai 1,6 ponto percentual e atinge 12,6%

a taxa de desempre-
go atingiu 12,6% no 
terceiro trimestre 

deste ano, o que significa 
queda de 1,6 ponto per-
centual na comparação 
com o segundo trimestre 
de 2021. O número de 
pessoas em busca de em-
prego no país recuou 9,3% 
e, com isso, chegou a 13,5 
milhões. Os ocupados ti-
veram um crescimento 
de 4%, alcançando 93 mi-
lhões de pessoas. Os da-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios Contínua (Pnad Con-
tínua), foram divulgados 
ontem (30/11) pelo Insti-

tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Para a coordenadora de 
Trabalho e Rendimento do 
IBGE, Adriana Beringuy, o 
crescimento da ocupação 
no período foi relevan-
te. “No terceiro trimestre, 
houve um processo sig-
nificativo de crescimento 
da ocupação, permitindo, 
inclusive, a redução da po-
pulação desocupada, que 
busca trabalho, como tam-
bém da própria população 
que estava fora da força de 
trabalho”, observou.

A população fora da 
força de trabalho é o con-
tingente daqueles que não 

estão ocupados e nem 
buscando emprego. Com 
o crescimento no número 
de ocupados, o nível da 
ocupação, que é o percen-
tual de pessoas em idade 
de trabalhar que estão no 
mercado de trabalho, su-

biu para 54,1%, enquanto 
no trimestre anterior tinha 
sido de 52,1%.

Doméstico
De acordo com a coor-

denadora, dentro desse 
crescimento, a informali-

dade representa 54%. Os 
empregados do setor pri-
vado sem carteira assinada 
(10,2%), que somaram 11,7 
milhões de pessoas, estão 
entre as categorias de em-
prego que mais cresceram 
na comparação com o tri-

mestre anterior. No mes-
mo período, o número de 
trabalhadores domésticos 
atingiu 5,4 milhões - o que 
equivale a uma expansão 
de 9,2%, o maior desde o 
início da série histórica da 
pesquisa, em 2012. 

Queda na taxa de desocupação do 
país se estendeu a todas as regiões
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carteira de trabalho assinada

Goiás é líder na geração de empregos no 
Centro-Oeste, com saldo de 107.132 vagas

o saldo dos empre-
gos formais em 
Goiás no mês de 

outubro é de 4.850 no-
vas vagas com carteira de 
trabalho assinada. Os da-
dos são do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged), órgão 
do Ministério da Econo-

mia, e foram divulgados 
na terça-feira (30/11). O 
indicador é resultado de 
62.588 admissões contra 
57.738 demissões.

No acumulado de ja-
neiro a outubro, Goiás 
segue na liderança na 
Região Centro-Oeste e 
na oitava posição na-

cional, com saldo de 
107.132 vagas, resultado 
de 622.762 admissões 
ante 515.630 demissões. 

“Não existe programa 
social mais eficiente no 
mundo do que o empre-
go. É o que dá dignidade, 
condição de crescimen-
to às pessoas”, afirma 

o governador Ronaldo 
Caiado ao citar iniciati-
vas em desenvolvimento 
no Estado, como o pro-
jeto Cinturão da Moda, 
da Secretaria de Estado 
de Indústria, Comércio e 
Serviços (SIC), que deve 
levar para 30 pequenos 
municípios o modelo de 

negócios já frutífero da 
Região da 44, em Goi-
ânia, com previsão de 
geração de milhares de 
postos de trabalho. 

Outras ações são o 
programa Mais Empre-
gos, da Secretaria de Es-
tado da Retomada, e as 
diversas iniciativas de 

oferta de crédito a em-
presários e qualificação 
para trabalhadores. “Isso 
é fundamental para um 
Estado como Goiás, que 
tem uma posição geo-
gráfica importante, mas 
também grandes desafios 
que estamos vencendo”, 
completa o governador.  

estado garante oitava posição nacional no acumulado do ano. Saldo no mês de outubro é de 4.850 novas vagas com 
carteira de trabalho assinada. Setores que mais alavancam criação de oportunidades são serviços, comércio e construção 
civil, conforme dados divulgados pelo Ministério da Economia. “Não existe programa social mais eficiente no mundo do 
que o emprego. É o que dá dignidade, condição de crescimento às pessoas”, afirma governador Ronaldo Caiado 
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dados do caged 
Apesar do número posi-
tivo no mês de outubro, 
o saldo do período de 
dez meses ficou na casa 
dos 107 mil empregos 
formais, praticamen-
te o mesmo registrado 
entre janeiro e setem-
bro. Esse resultado se 
explica pelos ajustes 
feitos pelo Caged, que 
mudou as tabelas de 
todo o ano. 

Os setores que mais 
alavancaram a criação 
de vagas de trabalho 
no mês foram os servi-
ços, com saldo de 4.861 
empregos; seguido do 
comércio com 1.770; e 
construção civil (513). 

Já indústria (-449) e 
agropecuária (-1.845) 
apresentaram retração 
nas contratações. “O 
Governo de Goiás busca 
ações concretas no sen-
tido de gerar emprego”, 
afirma governador

Titular da Secretaria 
de Indústria, Comércio 
e Serviços (SIC), Joel 
Sant’Anna Braga Filho 
avaliou os números e 
disse que a economia 
goiana mostra toda a 
sua força e vigor nesse 
período de retomada da 
economia, com núme-
ros robustos no Caged. 

“A gente sabe da for-
ça da nossa indústria, 

do nosso comércio e 
da área de serviços. En-
fim, sabemos bem que 
o Estado tem potencial 
econômico forte em to-
dos os setores da eco-
nomia. E o resultado, 
nesse pós-pandemia, 
não poderia ser dife-
rente. Vamos resgatar 
os empregos e promo-
ver crescimento da eco-
nomia”, avaliou o secre-
tário. 

Ranking Estadual
Ranking Estadual 

Ainda de acordo com o 
Caged, Goiânia ocupa 
o primeiro lugar na ge-
ração de empregos no 

Estado no mês de outu-
bro, com saldo de 3.994 
vagas; Anápolis fica 
com o segundo lugar no 
ranking, com novas 531 
vagas; seguido de Apa-
recida de Goiânia (366); 
Catalão (355); Jataí 
(248), que tem a quinta 
maior geração de em-
pregos no mês.

Já no saldo acumula-
do, no período entre ja-
neiro e outubro, Goiânia 
também é líder entre 
os municípios, com sal-
do de 35.051, seguido 
de Anápolis, com 7.493. 
Aparecida de Goiânia é 
terceira colocada, com 
6.567; e Catalão com 

3.520, aparece na quarta 
colocação. Depois vem 

Rio Verde, na quinta co-
locação, com 3.190.
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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.
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China confirma Jogos de Inverno de 2022, 
apesar da variante ômicron da Covid-19
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A China espera rea-
lizar as Olimpía-
das de Inverno de 

2022 “tranquilamente” 
e no prazo apesar dos 
desafios criados pelo 
surgimento da variante 

ômicron do novo coro-
navírus (covid-19), disse 
o porta-voz do Ministé-
rio das Relações Exterio-
res, Zhao Lijian, em um 
briefing diário de rotina 
nesta terça-feira (30).

“Acredito que isto cer-
tamente representará 
algum desafio aos nos-
sos esforços para evitar 
e controlar o vírus, mas, 
como a China tem experi-
ência em evitar e contro-

lar o coronavírus, acredito 
plenamente que a China 
será capaz de sediar as 
Olimpíadas de Inverno no 
prazo, tranquilamente e 
com sucesso”, disse Zhao.

A China deve realizar 

os Jogos entre 4 e 20 
de fevereiro, sem es-
pectadores estrangeiros 
e com todos os atletas e 
pessoal relacionado con-
tidos em uma bolha sani-
tária e sujeitos a exames 

diários de covid-19.
Conforme sua política 

de covid zero, a China 
tem aplicado algumas 
das medidas preventivas 
mais rígidas do mundo 
contra a doença.

Evento está 
programado 
para o 
período de 
4 a 20 de 
fevereiro
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