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govERno

“Priorizar discussão política ao invés da vida do cidadão 
é covardia contra o povo brasileiro”, diz Ronaldo Caiado

Durante a primeira 
videoconferência re-
alizada com o novo 

ministro da Saúde, Nelson 
Teich, nesta quinta-feira, 
dia 30, o governador Ro-
naldo Caiado pediu que o 
Governo Federal repasse 
recursos para a manuten-
ção das estruturas de saúde 
no Estados e reiterou as de-
clarações que tem feito aos 
veículos de comunicação 
de que é inconcebível, no 
momento em que o mundo 
enfrenta a mais grave crise 

sanitária do século, concen-
trar esforços em discussões 
políticas, em detrimento 
do debate e implantação 
de medidas para conter a 
transmissão acelerada e as 
mortes pela Covid-19.

“Nós precisamos mostrar 
um novo momento, o que é 
um País, uma nação onde 
todos nós estamos abraça-
dos, unidos, independente-
mente de sigla partidária. A 
saúde tem que estar acima 
desse processo político elei-
toral. É inaceitável a politi-

zação neste momento em 
que estamos enfrentando 
uma pandemia. Isso chega 
a ser uma covardia que se 
pratica com o povo brasilei-
ro”, destacou Caiado.

A primeira apresenta-
ção de Teich a Caiado e 

aos outros governadores 
do Centro-Oeste ocorreu 
de forma virtual. O gestor 
e médico goiano falou da 
experiência do Estado no 
combate à propagação do 
coronavírus, já que foi o 
município de Anápolis o 

escolhido para receber os 
repatriados que estavam 
na China, quando o País 
ainda era o epicentro da 
crise, no mês de fevereiro.

Outro assunto aborda-
do pelo governador goia-
no com o representante 

do governo federal foi o 
pagamento pela habilita-
ção dos leitos de UTI do 
Ministério da Saúde (MS) 
nos Estados. “Precisamos 
arcar com a necessidade 
diária de termos a equipe 
médica e toda a estrutura. 
Essa contrapartida do mi-
nistério é importante”, as-
sinalou Caiado.

A proposta de que as 
unidades federativas bra-
sileiras mais preparadas e 
com maior quantidade de 
leitos de UTI disponíveis 
recebam pacientes de ou-
tros Estados também foi 
apresentada oficialmen-
te ao ministro. A logística 
para a transferência fica-
ria a cargo da Força Aérea 
Brasileira (FAB), sugeriu 
Caiado. “Vamos esquecer 
os limites geográficos e 
pensar em 220 milhões 
de brasileiros, onde cada 
um dá a mão ao outro para 
que a gente possa solucio-
nar, ajudar, minimizar as 
dificuldades”, frisou.

Governador participou de 
videoconferência com ministro 
da Saúde, criticou politização 
da pandemia, e solicitou 
contrapartida legal para arcar 
com despesas de leitos de UTi 
habilitados pelo ministério
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Glaustin garante mais R$ 3 milhões 
pagos à saúde de 22 municípios

o Ministério da Saú-
de repassou nesta 
semana mais R$ 

3 milhões das emendas 
parlamentares do depu-
tado federal Glaustin da 
Fokus (PSC-GO). Já nos 
cofres das prefeituras de 
22 municípios, os recur-
sos estavam previstos 
desde o início do ano 
para serem aplicados em 
serviços da rede pública 
e tiveram seu pagamento 
antecipado devido à pan-
demia de covid-19.

Dos quase R$ 3 mi-
lhões recém-entregues, 
mais de R$ 1,6 milhão 
se destina à compra de 
ambulâncias e equipa-
mentos para unidades de 
atenção especializada em 

saúde. Os veículos bene-
ficiam Pontalina e Santo 
Antônio do Descoberto. 
Já o maquinário hospita-
lar reforça a infraestru-
tura da rede pública de 
Inaciolândia, Montividiu, 
Nova Crixás, Porangatu e 
São Miguel do Araguaia.

Os R$ 1,4 milhões res-
tantes devem ser aplica-
dos tanto na atenção bási-
ca como em média e alta 
complexidade em saúde 
de 15 municípios: Anhan-
guera, Aparecida do Rio 
Doce, Aporé, Bom Jardim 
de Goiás, Brazabrantes, 
Caturaí, Cocalzinho de 
Goiás, Davinópolis, Es-
trela do Norte, Formoso, 
Guapó, Iaciara, Nova Gló-
ria, Santa Barbara de Goi-

ás e São Domingos.
“Mesmo antes de o 

mundo tomar conheci-
mento da gravidade do 
coronavírus, priorizamos 
nossos investimentos 
em saúde, com 60% dos 
quase R$ 16 milhões 
que tínhamos à disposi-
ção como emendas par-
lamentares impositivas”, 

destaca Glaustin. “Sabe-
mos que não existe hora 
para se precisar de um 
atendimento médico nem 
para prevenir doenças 
mais graves, e, com a cri-
se que vivemos hoje, es-
ses recursos se tornaram 
ainda mais necessários.”

Na semana passada, o 
Ministério da Saúde ainda 

pagou R$ 1,1 milhão em 
recursos extraorçamentá-
rios indicados por Glaus-
tin em 2019 para Minaçu, 
Professor Jamil e Trombas. 
Dos R$ 15,9 milhões des-
tinados em 2020 como 
emendas impositivas do 
deputado, o governo fe-
deral já transferiu R$ 4,7 
milhões às prefeituras de 

35 municípios priorizados 
pelo parlamentar.

Esses recursos entram 
diretamente nos cofres 
das prefeituras, respon-
sáveis por investi-los em 
políticas públicas ligadas 
ao custeio e ao atendi-
mento ambulatorial e 
hospitalar no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Do total de R$ 15,9 milhões 
indicados pelo deputado federal 
como emendas parlamentares 
individuais em 2020, R$ 4,7 milhões 
já chegaram às prefeituras

M
ar

co
s S

ou
za

sessão ordinária

Alego aprova criação do Parlamento 
Metropolitano e mudanças no Protege
A sessão ordinária remota 
dessa quarta-feira, 29, apro-
vou , urante a votação da 
Ordem do Dia, cinco projetos 
de lei, sendo um da Mesa Di-
retora da Casa, em primeira 
fase de discussão e votação; 
um da Governadoria, em 
fase final de apreciação; dois 
de parlamentares, em pri-
meira discussão e votação; 
e um parecer favorável da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ).

Entre os processos, está o 
projeto de lei de nº 1794/20, 
de autoria do Executivo. 
A matéria altera a Lei nº 
14.469, de 16 de julho de 
2003, que institui o Fundo 
de Proteção Social do Esta-
do de Goiás (Protege Goiás). 
A matéria reduz de 13 para 
sete membros a composição 
do conselho do Protege, e foi 
aprovada em segunda dis-
cussão, seguindo agora para 
sanção da Governadoria.

No teor da matéria, há 
a justificativa de que o ob-
jetivo é apresentar nova 
redação ao artigo 22, de 
forma que a própria lei es-
tabeleça as despesas que 
poderão ser financiadas 
com recursos do Fundo 
Protege, e que, para tal, 
buscou-se analisar as atu-
ais demandas por políticas 
sociais de Goiás, em tem-
pos de pandemia do novo 
coronavírus.

Ainda, poderão ser fi-
nanciados, com recursos 
do Fundo Protege Goiás, 
os projetos e as atividades 
voltados à inclusão social e 
à atenção integral, para su-
peração da pobreza e redu-
ção das desigualdades e da 
vulnerabilidade social das 
famílias de Goiás, especial-
mente os direcionados:

I - à complementação 
da renda ou à concessão 
de benefícios, materiais e 

transporte a famílias que se 
encontrem em situação de 
pobreza ou vulnerabilidade;

II – ao atendimento 
a idosos em situação de 
abandono ou comprova-
damente necessitados;

III - à assistência à saúde 
preventiva e à reabilitação;

IV - à assistência farma-
cêutica e nutricional su-
plementar;

V - à construção de ha-
bitações populares e às 

ações complementares 
de saneamento básico 
para a população de bai-
xa renda nos meios urba-
no e rural; dentre outros.

Mesa Diretora
Foi aprovado também o 

projeto de lei de nº 7821/19, 
de autoria da Mesa Diretora, 
que institui, no âmbito da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, o Parla-
mento Metropolitano.

A ideia é instituir, den-
tro da Casa, o Parlamento 
Metropolitano das regiões 
Metropolitanas de Goiâ-
nia e do Entorno do Dis-
trito Federal, alcançando, 
diretamente, mais de 7 
milhões de goianos que 
vivem nesses municípios: 
cerca de 2,5 milhões na 
região Metropolitana de 
Goiânia e 4,5 milhões na 
Região Integrada de De-
senvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno (Ride).

O texto do projeto frisa 
que iniciativas semelhan-
tes já estão sendo imple-
mentadas nas regiões me-
tropolitanas de Campinas 
(SP), Fortaleza (CE), Natal 
(RN), Porto Alegre (RS), Re-
cife (PE) e São Paulo (SP).

Outros processos
Por fim, foram aprova-

dos ainda o projeto de lei 
de nº 6182/19, em primeira 

votação, do deputado Amil-
ton Filho (Solidariedade), 
que declara de utilidade 
pública a Associação dos 
Gestores e Estudantes e 
Profissionais de Logística 
de Anápolis (GO); o proje-
to do deputado Delegado 
Humberto Teófilo (PSL), 
de nº 1205/19, também 
em primeira votação, que 
reserva a cota mínima de 
20%, para as mulheres, 
das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para 
Polícia Militar do Estado 
de Goiás e Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de 
Goiás; e o parecer favorável 
da CCJ de nº 1209/19, tam-
bém do deputado Amilton, 
que dispõe sobre a ade-
quação das instituições 
financeiras e das adminis-
tradoras de cartões de cré-
dito e cartões de afinidade 
ao atendimento de pessoas 
com deficiência visual.
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aparecida de goiânia

Empresários se juntam e doam 
alimentos para Assistência Social

a campanha “Apareci-
da Unida Pela Vida”, 
realizada pela Secre-

taria de Assistência Social, 
tem despertado a solida-
riedade em empresários e 
comerciantes de Aparecida 
e de Goiás. Na manhã desta 
quinta-feira, 30, a Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Aparecida de Goiânia 
(ACIAG) e a Equiplex Indús-
tria Farmacêutica, por meio 
do Instituto Hebrom, doa-
ram centenas de cestas bá-
sicas para a campanha.

De acordo com a secre-
tária de Assistência Social, 
Mayara Mendanha, a cola-
boração dos empresários é 
muito importante para que 
a Campanha alcance o má-
ximo de famílias possíveis. 

“A gente não podia deixar 
a população esperando, en-
tão por isso mobilizamos 
os empresários para nos 
ajudar a atender todos que 
precisam.Estou muito feliz 
em ver tanta solidariedade. 
Constantemente chegam 
doações, quase todos os 
dias alguma empresa des-
carrega alimentos aqui na 
secretaria”, destacou.

A secretária explica que 
as doações são distribuídas 
diariamente e como as liga-
ções não param, tem muita 
gente para receber ainda e 
muitos que vão precisar no-
vamente e por isso as con-
tribuições não podem parar. 
“Os canais de atendimento 
não param, pelo contrário, 
até congestionam de tan-

tas ligações e mensagens. 
Cerca de 25 carros com 25 
cestas básicas cada saem 
diariamente para diversos 
cantos da cidade, desde 
o dia 1º de abril. Temos 
atendido, com muita ética 
e responsabilidade, na me-
dida do possível, conforme 
chegam as doações”, expli-
cou a secretária.

O presidente da ACIAG, 
Leopoldo Moreira Neto, 

fez questão de entregar 
as doações pessoalmente. 
“Alguns dos nossos asso-
ciados se reuniram para 
arrecadar mil cestas bá-
sicas, mas nesse primeiro 
momento trouxemos 500 
cestas, e mais 250 estão 
programadas para o mês 
que vem. A primeira dama 
e secretária Mayara fez 
o pedido e atendemos 
com todo nosso cora-

ção nesta ação que é 
extremamente solidária, 
humanitária, e é muito 
importante que cada um 
faça sua parte, doando o 
que puder”, salientou.

O presidente da Equi-
plex Indústria Farmacêu-
tica, Heribaldo Egidio, 
doou por meio do Instituto 
Hebrom, 100 cestas. “Es-
tamos completando, com 
essa doação de hoje, cerca 

de cinco mil toneladas de 
alimentos e produtos de 
higiene foram doados para 
famílias de Aparecida e em 
outras cidades do Estado 
de Goiás. A situação do 
COVID esta fechando em-
presas, deixando as pesso-
as desempregadas, então 
precisam de trabalho e 
de alimentos, por isso es-
tamos envolvidos nessa 
campanha”, ressaltou.

Campanha já beneficiou cerca de 
cinco mil famílias com a doação de 
cestas básicas e kits de higiene desde 
o início das medidas de combate ao 
coronavírus na cidade
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Senador Vanderlan Cardoso elogia perfil 
de Gustavo: “É uma grata surpresa”

Gustavo Mendanha está 
sempre inovando na admi-
nistração e é, hoje, um dos 
primeiros prefeitos a ofe-
recer recursos para socor-
rer o setor produtivo nesta 
crise da Covid-19. A ava-
liação é do senador Van-
derlan Cardoso (PSD-GO), 
que comemorou nesta 
quinta-feira (30) quando 
Gustavo anunciou o lan-
çamento de linhas de cré-
dito para micro e peque-
nos empresários a juro 
zero, subsidiados pela 
Prefeitura de Aparecida 
numa iniciativa inédita.

“Você, Gustavo, tem sido 
motivo de muitos comen-
tários positivos. É uma 
grata surpresa para todos 
nós”, declarou Vanderlan. 
O senador e o prefeito de 
Aparecida conversaram 
ontem por quase uma 
hora numa live transmi-
tida pelo Instagram de 

Gustavo Mendanha.
Gustavo adiantou que 

a Prefeitura de Aparecida 
está dialogando com ins-
tituições financeiras para 
fechar os detalhes do pa-
cote de auxílio ao empre-
sários locais. O benefício 
será concedido às micro e 
pequenas empresas que 
estiverem adimplentes. 
Elas geram cerca de 53% 
dos postos de trabalho da 
cidade, segundo a Secreta-
ria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico.

Vanderlan tem sido um 
dos congressistas mais 
próximos da gestão Gus-
tavo Mendanha. Além de 
viabilizar a interlocução 
da Prefeitura de Apareci-
da com o governo federal 
em Brasília, o senador, que 
é empresário do ramo ali-
mentício, doou 300 más-
caras de proteção facial 
para a Secretaria de Saúde 

de Aparecida. “Foi uma sa-
tisfação enorme contribuir 
com Aparecida”, disse.

Pragmatismo 
na flexibilização

Durante a live, Vander-
lan vaticinou que Gustavo 
“vai chegar a ser governa-
dor do Estado de Goiás”. 
O parlamentar elogiou a 
postura que o prefeito de 
Aparecida tem adotado na 
condução da crise do novo 
coronavírus. Além de abrir 
90 novos leitos no Hospi-
tal Municipal de Aparecida 
(Hmap) para tratamento 
prioritário da Covid-19, a 
atual gestão ampliou re-
centemente de 25 para 
quase 300 a capacidade de 
testes semanais de casos 
suspeitos de coronavírus.

A Prefeitura de Apareci-
da continua recomendando 
o isolamento social. Numa 

medida de exceção ampa-
rada por estudos técnicos 
da Secretaria de Saúde, o 
Comitê Municipal de Pre-
venção e Enfrentamento 
ao novo Coronavírus deci-
diu liberar, nesta semana, 
a reabertura de 84% das 
atividades econômicas de 
Aparecida. A fiscalização 
nos comércios foi reforçada.

O prefeito Gustavo 
Mendanha manifestou 
preocupação com uma 
possível elevação na cur-
va de contágios e disse 
que, se isso acontecer, o 
comércio pode ser fechado 
novamente. Ele ressaltou: 
“É importante todos nós 
nos conscientizarmos da 
importância da prevenção 
para que a Covid-19 não se 
espalhe em Aparecida de 
Goiânia”. A cidade registra 
hoje 50 casos confirmados, 
dos quais 33 são de profis-
sionais da saúde.
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No Brasil, diariamente, o Ministério da Saúde divulga da-
dos sobre casos suspeitos do coronavírus (Covid-19). Os 
números mostram que a doença já está em todo o país. 

Cientistas e pesquisadores de vários países se empenham nos 
estudos sobre o novo coronavírus.

 Nesse momento,  em que todos os cuidados com hi-
giene devem ser observados, a  Academia Americana de 
Oftalmologia compartilhou informações importantes  so-
bre o avanço da Covid-19.

As orientações, sempre recomendadas por oftalmolo-
gistas, para evitar o contágio e disseminação da conjunti-
vite, contribuem para frear o avanço do novo coronavírus. 
Lembramos que a doença é contagiosa,  provoca inchaço 
nas pálpebras, vermelhidão nos olhos e intolerância à 
luz. No Carnaval deste ano, teve local que registrou até 
1.000% de aumento no número de casos.

Nesse alerta divulgado,  a AAO (Academia Americana 
de Oftalmologia) aponta que a Covid-19 pode ser contra-
ída pelos olhos, além de mucosas da boca e nariz. Segun-
do a Academia, esse tipo de vírus também pode causar 
conjuntivite, ou seja, a inflamação ou irritação da conjun-
tiva. Isso ocorre porque o vírus ataca as vias respiratórias 
através do canal lacrimal. Por isso, o alerta se estende 
aos nossos oftalmologistas que podem ter contato com 
pacientes infectados pelo novo coronavírus, destacando 
a necessidade do uso de máscaras ou óculos de proteção.

 Os especialistas estão também pedindo que os pacientes 
comuniquem ao médico se tiveram qualquer contato com pes-
soas com suspeita de terem se contaminado  além de outras 
informações relevantes em consultas oculares, isso porque 
alguns casos de coronavírus podem apresentar conjuntivite. 
Se o paciente estiver com sintomas de gripe ou conjuntivite, 
principalmente aqueles que obtiveram contato com alguma 
pessoa que também tenha feito esse tipo de viagem, é preciso 
atenção, pois ele pode ser um caso suspeito.

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
os sintomas da Covid 19 mais comuns são tosse seca, febre, 
cansaço e, em alguns casos, dores no corpo, congestão nasal 
e inflamação na garganta. Devido ao risco do surgimento 
de conjuntivite através da Covid-19, é preciso atenção em 
relação aos sintomas citados anteriormente.

Por isso, a importância de reforçar a higiene, sempre lavan-
do as mãos com água e sabão e evitar tocar os olhos.

* Humberto Borges

Humberto Borges
é médico oftalmologista

Cuidar dos olhos, 
mais longe do vírus
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Coronavírus: Brasil registra mais 
de 91 mil casos e 6,3 mil mortos

O Brasil chegou hoje 
(1º) a 91.589 pes-
soas infectadas 

por covid-19, doença res-
piratória causada pelo 
novo coronavírus. Em 
24h, foram registrados no 
país 6.209 casos, um au-
mento de 7% em relação 
ao total de notificações 
de ontem (30), quando 
85.380 pessoas testaram 
positivo para o vírus. O 
número de recuperados 
é de 38.039, o que cor-
responde a 41,5% do to-
tal de infectados.

De acordo com a atu-
alização do Ministério da 
Saúde divulgada nesta 
sexta-feira (1°), o total de 

mortes subiu para 6.329. 
De ontem para hoje, fo-
ram registrados 428 no-
vos óbitos, um aumen-
to de 7% em relação à 
quinta-feira (30), quan-
do foram contabilizados 
5.901 falecimentos.

São Paulo se mantém 
como o epicentro da pan-
demia no país, com 30.374 
casos. O estado também 
concentra o maior número 
de falecimentos (2.511). 
Em seguida vem o Rio 
de Janeiro, com 10.166 

casos e 921 óbitos.
Com 7.334 casos, Per-

nambuco aparece em ter-
ceiro no número de óbi-
tos, com 603. O Ceará tem 
7.879 casos e 505 mortes 
e o Amazonas registra 
5.723 caos e 476 óbitos.

Também foram regis-
tradas mortes no Pará 
(235), Maranhão (204), 
Bahia (117), Espírito San-
to (96), Paraná (89), Mi-
nas Gerais (88), Paraíba 
(67), Rio Grande do Sul 
(58), Rio Grande do Sul 

(56), Alagoas (53), San-
ta Catarina (48), Amapá 
(37), Distrito Federal (30), 
Goiás (29), Piauí (24), Acre 
(19), Rondônia (18), Sergi-
pe (14), Mato Grosso (11), 
Mato Grosso do Sul (9), 
Roraima (8) e Tocantins (3).

Número de 
recuperados é 
de 38.039, o que 
corresponde a 
41,5% do total
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desde que foi decretada a situação de pandemia, feito pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as autorida-
des sanitárias têm insistido no conceito de isolamento 

social como principal mecanismo de controle da disseminação 
do novo coronavírus.

A justificativa se fundamenta na falta de vacinas e ou 
medicamentos que sejam capazes de parar a reprodução do 
vírus em seres humanos. Assim, medidas rígidas relativas à 
quarentena foram adotadas por governadores, prefeitos e se-
cretários de saúde.

Em Goiás, um dos primeiros estados a adotarem o iso-
lamento social em todo o país, a curva de contágio ficou 
abaixo do esperado. Porém, conforme alerta o governador 
Ronaldo Caiado, o ciclo de contágio ainda está longe de 
ser fechado, ou seja, ainda é muito cedo para o relaxamen-
to total quanto às medidas de prevenção.

Ao longo do período de isolamento social, desde o final 
de março, algumas alterações flexibilizaram as regras de dis-
tanciamento no estado e em cidades da região metropolita-
na, a exemplo de Aparecida de Goiânia.

O prefeito Gustavo Mendanha anunciou na semana pas-
sada que a partir dessa terça-feira (28), 82% das empresas 
poderão reabrir as portas. Porém, alerta que, caso os empre-
sários e, principalmente, a população não cumpra com todas 
as determinações de prevenção, pode haver um endureci-
mento no isolamento social em Aparecida.

A mesma preocupação aparece nas falas do governador. Re-
centemente ele disse que pode revogar a liberação de funciona-
mento de parte do comércio que segue com as portas abertas. 
Nos últimos dias o noticiário goiano tem mostrado aglomera-
ções em diversas cidades.

Além das aglomerações há ainda parte da população 
que não adotou o uso de máscaras, o que é obrigatório 
em todo o estado. São vistas pessoas sem o adereço em 

filas de banco, lotéricas, praças, comércios, além de feiras e 
interior dos condomínios.

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 
em Aparecida de Goiânia, formado pela prefeitura e so-
ciedade civil, realiza reuniões para traçar novas estraté-
gias, porém as ações só terão o efeito esperado caso a 
população faça a sua parte.

Não chegaremos ao fim dessa pandemia esperando ações 
apenas do poder público. Aliás, são agentes que merecem 
nosso reconhecimento pelas ações acertadas no enfrenta-
mento ao novo coronavírus. Governador, prefeitos, secretários 
de saúde, economia, desenvolvimento social, entre outros.

Assim, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial da 
Região Leste de Aparecida de Goiânia (ACIRLAG ), vem, alertar a 
população para a responsabilidade individual de cada um.

São medidas que, além de prevenir novos contágios, 
vão garantir a permanência da reabertura das empresas 
e comércios fazerem girar a economia, garantir o susten-
to das famílias, voltarmos à nossa rotina de normalidade. 
Termos vida social, morar em um estado que cresce, que se 
desenvolve, que dá exemplo sendo um povo que se preo-
cupa com o bem-estar individual e coletivo.

* Maione Padeiro É presidente da Associação 
Comercial,  Industrial e Empresarial da Região 

Leste de Aparecida de Goiânia (ACIRLAG)

A responsabilidade da 
população no combate à Covid-19
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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

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo Whatsapp. mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

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$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUa TV10 
QD 6 LT 1 ST TRoPiCaL VERDE 
PRÓXimo ao PoSTo Com-
BUSTiVEL PQ iND. Joao BRaZ. 
maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Zagallo é escolhido para o Hall da Fama 
do Comitê Olímpico do Brasil 2020

Mário Jorge Lobo 
Zagallo merece 
todas as home-

nagens possíveis. Após in-
dicação da CBF, a lenda da 
Seleção Brasileira foi esco-
lhida para integrar o Hall 
da Fama do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) 2020. 
O tetracampeão mundial 
com a Amarelinha se junta 
a outras nove personalida-
des desportivas que rece-
bem esta ação de reconhe-
cimento por contribuírem 
de maneira notável para o 
esporte olímpico nacional.

Zagallo comandou a 
equipe brasileira na con-
quista da medalha de 
bronze nos Jogos de Atlan-
ta, em 1996, e é a primeira 
personalidade do futebol a 
integrar o Hall da Fama. A 
seleção de homenageados 
deste ano conta ainda com: 
Adhemar Ferreira da Silva 
(atletismo), Aída dos Santos 
(atletismo), Aurélio Miguel 
(judô), Bernard Rajzman (vô-
lei), Reinaldo Conrad (vela), 
Sebastián Cuattrin (cano-
agem velocidade), Tetsuo 
Okamoto (natação), Wlamir 

Marques (basquete), além 
do treinador Nelson Pessoa 
(hipismo saltos).

O nome de Zagallo che-
gou ao Comitê Olímpico 
do Brasil após uma inicia-
tiva da CBF e passou por 
um rigoroso processo de 
seleção até ser eleito. A Co-
missão Avaliadora do Hall 
da Fama fez uma reunião 

por meio de videoconfe-
rência, por conta das me-
didas de segurança pela 
pandemia de Covid-19, na 
última segunda-feira (27) 
e os 15 integrantes rece-
beram os formulários de 
votação virtualmente. A 
Comissão é composta por 
sete membros da diretoria 
do COB, dois representan-

tes nacionais do Comitê 
Olímpico Internacional 
(COI), dois integrantes da 
Comissão de Atletas do 
COB, e quatro do Conselho 
de Administração do COB.

Na sede do Centro de 
Treinamento do Time Brasil, 
no Rio de Janeiro (RJ), haverá 
um mural do Hall da Fama 
com os moldes das mãos 

ou pés dos homenageados 
– disponíveis à visitação 
–, além de um espaço para 
seus perfis, com as conquis-
tas, fotos e vídeos, dentro do 
site oficial do COB. 

O Hall da Fama foi idea-
lizado em 2018 e homena-
geia atletas ou treinadores 
que contribuíram de manei-
ra marcante com o esporte 
olímpico brasileiro, promo-
vendo o Olimpismo e ins-
pirando novas gerações. Já 
integram este seleto grupo 
os seguintes nomes: Jackie 
Silva e Sandra Pires, do vô-
lei de praia; Torben Grael, da 
vela; Vanderlei Cordeiro de 
Lima, João do Pulo, Joaquim 
Cruz e Sylvio de Magalhães 
Padilha, do atletismo; Hor-
tência e Paula, do basque-
te; Maria Lenk, da natação; 
Bernardinho e José Roberto 
Guimarães, do vôlei; Chiaki 
Ishii, do judô; e Guilherme 
Paraense, do tiro esportivo.

indicado pela CBF, ídolo da 
Seleção Brasileira recebe 
grande reconhecimento pela 
contribuição de maneira notável 
para o esporte olímpico nacional
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