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Governador planeja expandir Comando de Missões Especiais para interior do Estado
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sEguRança

Governador planeja expandir 
Comando de Missões Especiais 
para interior do Estado

primeiro governador 
goiano a dedicar 
agenda para visitar 

todas as unidades espe-
cializadas que compõem 
o Comando de Missões 
Especiais (CME) da Polícia 
Militar, Ronaldo Caiado 
anunciou o objetivo de 
levar a polícia especializa-
da também para o interior 
do Estado. “É fundamental 
implantar esse nível de 
assessoramento, de inteli-
gência em outras regiões 
de Goiás. Ações concretas 
reproduzem facilmente o 
combate eficiente”, des-
tacou Caiado, na manhã 
desta quinta-feira, dia 27. 
“Não podemos aceitar que 
o Estado se ajoelhe para a 
bandidagem e as facções. 
Esse é um compromisso 

de vida”, acrescentou.
Ainda em discurso, o 

governador disse que a 
“segurança pública é o ali-
cerce, a coluna vertebral 
que sustenta a economia, 
a condição de liberdade e 
a independência das pes-
soas”. Caiado reforçou que 
a repercussão do trabalho 
de excelência promovido 
pelas forças policiais goia-
nas é a própria vitrine do 
reconhecimento que tem 
vindo, principalmente, do 
Governo Federal. 

“É impressionante a 
quantidade de elogios 
que vocês recebem por 
meu intermédio”, assina-
lou aos policiais. Ele ain-
da listou algumas ações 
da Secretaria Estadual 

de Segurança Pública 
(SSP) que reduziram o 
número de roubos a ban-
cos e às propriedades 
rurais, além de terem 
contribuído para queda 
no valor do seguro auto-
motivo no Estado.

O Comando de Missões 
Especiais reúne 750 inte-
grantes e é composto por 
oito unidades. São elas: 
o Batalhão Especializa-
do de Policiamento em 
Eventos (Bepe), Batalhão 
de Policiamento Militar 
de Choque (BPM Choque), 
Batalhão de Operações 
Especiais (Bope); Bata-
lhão da Polícia Militar 
Rural, além da Compa-
nhia de Policiamento 
com Cães (CPcães), Com-

panhia de Policiamento 
de Choque (CPchoque),  
do Grupo de Radiopa-
trulha Aérea (Graer) e 
do Regimento da Polí-
cia Montada. 

O titular da SSP, Rodney 
Miranda, que acompanhou 
Caiado na visita à sede do 
CME, ratificou a orientação 
do governador. O auxiliar 
de primeiro escalão citou 
a recente visita do ministro 
da Justiça e da Segurança 
Pública, André Mendonça, 
a Goiânia. “Na oportunida-
de, eu destaquei a espe-
cialização como um dos 
vetores principais do 
governo Ronaldo Caiado. 
Nosso projeto é expan-
dir esse projeto de ex-
celência cada vez mais 

para todos os cantos do 
Estado”, completou.

Balanço
Responsável por apre-

sentar cada uma das oito 
unidades que integram o 
CME, o coronel Henrikson 
de Souza Lima apresentou 
um balanço dos resultados 
obtidos pelo Comando de 
Missões Especiais, do qual 
é chefe, durante a gestão 
Caiado. Foram apreendi-
dos 218 veículos, 309 ar-
mas, 2.200 munições, 106 
explosivos, 5.768 quilos 
de maconha, 1.339 quilos 
de cocaína e recaptura-
dos 849 foragidos. 

O comandante ainda 
elogiou a coragem do go-
vernador em estruturar o 

Batalhão Rural e disse que 
essa atitude também mu-
dou as estatísticas dos cri-
mes praticados no campo, 
principalmente nas pro-
priedades e estradas vici-
nais.  “Só esta noite, foram 
apreendidas três armas 
de fogo e mais de três 
quilos de entorpecentes, 
isso passava por nossa 
zona rural”, exemplificou.

O número de fazendas 
cadastradas por meio do 
georreferenciamento, con-
tinuou Lima, aumentou 
de 4 mil para mais de 25 
mil. “Esta é a primeira vez 
que um governador reser-
va agenda para visitar to-
das as unidades do CME. É, 
para nós, um grande reco-
nhecimento”, disse.

O comandante da Po-
lícia Militar, coronel Re-
nato Brum, ressaltou que 
o CME é o braço forte do 
governo. “Esta platafor-
ma está dando a maior 
resposta que eu já vi em 
30 anos, graças ao senhor 
e ao secretário, que têm 
nos dado a liberdade para 
trabalhar”, reconheceu. 

Acompanharam tam-
bém a visita do governa-
dor ao CME o secretário da 
Casa Militar, Luiz Carlos de 
Alencar; além dos coman-
dantes tenente-coronel 
Alyson Ferreira Sobrinho 
(Cavalaria), tenente-coro-
nel Pedro Henrique Batis-
ta (Bepe), tenente-coronel 
André Luiz Carvalho (Ba-
talhão Rural), major Murilo 
Rodrigues Felício (Cho-
que), major Rodrigo Barbo-
sa (Graer), major Rodrigo 
Espíndola Fidelis (CPCães) 
e major Cláudio Fernandes 
de Sousa (CPChoque); e o 
sub-comandante do CME, 
tenente-coronel José Cin-
tra Amorim, que também 
responde como coman-
dante interino do Bope.

ao lado do 
secretário Rodney 
Miranda (ssP), 
Caiado visita 
unidade que 
reúne batalhões 
especializados, 
entre eles 
Choque, Bope 
e graer. “É 
fundamental 
implantar 
esse nível de 
assessoramento, 
de inteligência 
em outras regiões 
de Goiás”, afirma
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PDT lança pré-candidato 
a prefeito em Aparecida

o PDT lançou o nome 
do ex-vereador Pro-
fessor Assis Brasil 

para concorrer a Prefeitura 
de Aparecida de Goiânia 
nas eleições deste ano. 
De acordo com o pré-
-candidato, que também 
é policial civil, as articu-
lações e visitas já foram 
iniciadas no intuito de 
criar musculatura para a 
disputa que se aproxima.

“Aparecida de Goiânia é 
um município com mais de 
meio milhão de habitan-
tes e precisa de pessoas 
dispostas para trabalhar 
em prol da sua população. 
O PDT teve esse entendi-
mento de que há situações 
que precisam ser melhora-
das com urgência, como 
as áreas do meio ambien-
te, transporte público e 

segurança pública”, pon-
tuou o pedetista.

De acordo com Assis 
Brasil, Aparecida de Goiâ-
nia possui diversas carên-
cias e a segurança públi-
ca é uma delas. “Hoje nós 
avaliamos que a Guarda 
Civil Municipal pode e 
precisa ser fortalecida, 
pois temos uma cidade 
conurbada com Goiânia 
e os problemas da ca-

pital também provocam 
problemas em Apareci-
da. Por isso, precisamos 
ter um sistema eficiente 
para que essas ações cri-
minosas não se estabe-
leçam aqui na cidade”, 
argumentou Assis Brasil.

Questionado sobre o 
recente posicionamento 
do partido, que integrou 
a base do prefeito Gusta-
vo Mendanha (MDB), em 

seguida endossou apoio 
à pré-candidatura de 
Glaustin da Fokus (PSC) e 
agora lançou candidatura 
própria, Assis argumenta 
que o partido não teve 
espaço na atual gestão 
e que o projeto pedetis-
ta também não pode ser 
engavetado por conta da 
desistência de Glaustin.

“O PDT sempre ca-
minhou com o MDB de 

Aparecida, mas, em ne-
nhum momento, houve 
um envolvimento do PDT 
na administração. Isso fez 
com que buscássemos um 
novo projeto, que seria o 
de Glaustin da Fokus, mas 
houve a desistência dele. 
Com essa situação, o nosso 
partido avaliou melhor e 
decidiu, em conjunto com 
o PDT estadual e nacional, 
pelo posicionamento in-

dependente no município 
com lançamento de can-
didatura própria”, expli-
cou o ex-vereador.

Professor Assis Brasil 
ainda reforça que o PDT 
está aberto a conversa-
ções com outros partidos, 
com objetivo de discutir 
uma aliança em torno de 
um projeto que seja be-
néfico para o município 
de Aparecida de Goiânia.

Partido assume 
postura 
independente 
no município
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plenário

Pauta da sessão ordinária remota de 
terça-feira, dia 1º  traz 64 processos
A pauta da sessão ordi-
nária remota da próxima 
terça-feira, 1º de setembro, 
da Assembleia Legislativa, 
traz 64 processos legislati-
vos aptos à apreciação.

Desse total, 40 deles 
são projetos de lei e 24 
são vetos do governador 
Ronaldo Caiado (DEM) a 
projetos de lei aprova-
dos anteriormente pela 
Casa, que já passaram 
pelo crivo da Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ).

Dos projetos de iniciati-
va parlamentar, 14 propos-
tas deverão ser apreciadas 
em fase de primeira dis-
cussão e votação, dois 
em segunda votação, e 
24 matérias com parece-
res favoráveis aprovados 
que estão sendo enca-
minhados pela CCJ.

Uma das matérias que 
serão submetidas à vo-
tação definitiva é de au-

toria do deputado Diego 
Sorgatto (DEM), de nú-
mero 1008/19, que cria o 
selo “Empresa Amiga da 
Mulher” em Goiás. O obje-
tivo da proposta é dar re-
conhecimento às empre-
sas que contribuem com 
ações e projetos em favor 
da valorização da mulher, 
e que cumpram regular-
mente suas obrigações 
fiscais e responsabilida-
des sociais. O texto diz 

que a comprovação dos 
requisitos necessários à 
habilitação das empresas 
ao selo deverá ser apre-
sentada por meio de por-
tfólio da própria empresa.

Os deputados vão se 
encontrar virtualmente 
para apreciar as maté-
rias, a partir das 15 ho-
ras, pelo Sistema de De-
liberação Remota (SDR), 
implantado na Casa em 
decorrência da pande-

mia do novo coronavírus.

Agosto
Durante o mês, os de-

putados já realizaram um 
total de 11 sessões ordi-
nárias com quórum qua-
lificado para votações. 
Como resultado dessas 
sessões, 80 deliberações 
foram realizadas e 31 
processos legislativos 
foram votados em defi-
nitivo. A votação de todas 

as matérias se deu por 
meio do sistema remoto 
implantado na Casa em 
decorrência da pandemia 
do novo coronavírus.

Entre as matérias que 
seguiram para sanção do 
Governador Ronaldo Caia-
do (DEM), destacam-se os 
projetos do Fundo de Ca-
pacitação do Servidor e de 
Modernização do Estado 
de Goiás (Funcam); o que 
aprimora o processo de se-
leção dos beneficiários do 
Programa CNH Social; e a 
proposta que institui a Po-
lítica Estadual de Atendi-
mento ao Cidadão e cria o 
Programa Simplifica Goiás.

Também foram desta-
ques as alterações apro-
vadas nos programas 
Produzir e Funproduzir; 
a suspensão de cobrança 
de dívidas ativas; a aber-
tura de crédito especial 
ao Fundo Estadual do 
Trabalho (FET) e ao Fun-

do Estadual de Assistên-
cia Social (Feas); e, por 
fim, o projeto de lei que 
dispõe sobre a segrega-
ção da massa de segura-
dos do Regime Próprio de 
Previdência Social do Es-
tado de Goiás (RPPS/GO). 

Sessões 
ordinárias

As sessões ordinárias 
constituem o calendário 
anual de trabalho legisla-
tivo e possuem a Ordem 
do Dia, previamente de-
signada, ou seja, têm uma 
pauta de votação. São re-
alizadas normalmente às 
terças, quartas e quintas-
-feiras e compõem-se das 
seguintes fases: Abertura, 
onde são feitas apresenta-
ções de matérias e demais 
comunicações parlamen-
tares; Pequeno Expedien-
te; Grande Expediente; e 
a Ordem do Dia.
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Senador Canedo realiza testagem em 
massa para covid-19 neste fim de semana

a Prefeitura de Se-
nador Canedo pre-
para uma grande 

ação de testagem para 
covid-19 neste fim de 
semana. A ação será de 
sexta-feira a domingo (28 
a 30/8).  Na ocasião, a po-
pulação será atendida em 
todas as 23 Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs) e 
em quatro pontos estra-
tégicos no sistema drive-
-thru. Os pontos de aten-
dimento são distribuídos 
em todas as regiões do 
município. O atendimen-
to será das 9h às 16h.

No domingo (30) o 
atendimento será so-
mente nos quatro pon-
tos de drive-thru. Eles 
funcionarão na Praça 
Criativa Central, Parque 

da Vila Galvão, em frente 
ao Pronto Socorro Par-
que Alvorada e em fren-
te ao Pronto Socorro São 
Sebastião, onde serão 
permitidas pessoas so-
mente em carros, motos 
e bicicletas. Cada carro 
deve conter no máximo 
quatro pessoas.

Para realizar o teste é 
necessário ser morador 
do município, ter mais de 
12 anos de idade, apre-
sentar documento de 
identificação, cartão do 
SUS, comprovante de en-
dereço e está de máscara. 
A testagem será realiza-
da para mapear ações de 
combate à covid-19 no 
município. Sintomáticos 
e assintomáticos podem 
realizar o exame.

Para realizar o teste é necessário 
ser morador do município, ter mais 
de 12 anos de idade, apresentar 
documento de identificação, 
cartão do SUS, comprovante 
de endereço e está de máscara
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prova de vida

Governo de Goiás mantém suspenso recadastramento 
obrigatório de aposentados e pensionistas do Estado
Em virtude do isolamento 
social pelo combate à Co-
vid-19, o Governo do Estado, 
por meio da Goiás Previdên-
cia (Goiasprev), suspendeu 
temporariamente o reca-
dastramento anual obri-
gatório, conhecido como 
prova de vida, dos aposen-
tados e pensionistas da 
Previdência estadual.

A medida teve início em 
março de 2020, quando foi 
decretada a pandemia, e im-
pediu o bloqueio de benefí-
cios dos aniversariantes de 
dezembro de 2019 a junho 
de 2020. Até a data atual, 
16.795 usuários foram con-
templados por essa ação e 
estão recebendo seus paga-
mentos em dia.

Segundo a gerente de Ca-
dastro, Auditoria e Junta Mé-
dica Previdenciária, Marina 
Ribeiro Moreira, a suspensão 

da prova de vida obrigatória 
permanecerá até que o re-
torno do atendimento pre-
sencial seja decretado pelo 
Governo de Goiás. 

Ela esclarece ainda que 
a regularização do cadas-
tro de aposentados e pen-
sionistas está sendo reali-
zada apenas para aqueles 
que já estavam com seus 
benefícios bloqueados an-
tes da data de suspensão 
(março/2020) e mediante 
pré-agendamento do aten-
dimento, que será realizado 
por videoconferência.

De acordo com a geren-
te, durante o período de 
teletrabalho, dos 533 blo-
queados antes de março, 
já foram regularizados 323 
cadastros por videoconfe-
rência, restam 190 pessoas 
em situação de bloqueio.

O presidente da Goias-

prev, Gilvan Cândido da 
Silva, destaca que essa foi 
mais uma ação do governa-
dor Ronaldo Caiado em re-
lação ao isolamento social. 

“Além de zelar pela vida 
dos nossos beneficiários, em 
sua maioria do grupo de risco, 
e também dos nossos cola-
boradores, o governador 
manteve os pagamentos 
em dia, evitando transtor-
nos a milhares de famílias 
que dependem dos benefí-
cios da previdência estadu-
al”, afirma o presidente.

Para agendar o atendi-
mento presencial de regu-
larização de cadastro, que 
é destinado apenas para 
aqueles que estão com 
benefícios bloqueados, é 
necessário acessar um dos 
canais da Goiasprev, dispo-
níveis no site www.goias-
prev.go.gov.br.
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novo cenário econômico

Passeio das Águas Shopping inova 
mais uma vez e capacita seus lojistas

o Passeio das 
Águas, maior 
shopping do 

Centro-Oeste e admi-
nistrado pela Aliansce 
Sonae, sempre buscou 
inovar no mercado de 
Shopping Center. Tan-
to que se tornou refe-
rência na realização de 
grandes eventos, pro-
porcionando aos con-
sumidores experiências 
únicas, se destacando 
não só como um centro 
de compras, mas como 
um centro de convivên-
cia, convivência e en-
tretenimento em Goiás.

Agora com esse novo 
cenário que estamos 
vivendo, o shopping se 
reinventou e inovou 
mais uma vez, comple-
mentado as vendas pre-
senciais com as feitas 
por meio eletrônico. E 
para alavancar ainda 
mais as vendas e contri-
buir com os lojistas na 

captação e manutenção 
de clientes, o empreen-
dimento criou um canal 
de vendas para conec-
tar o cliente com a loja, 
por meio de um hotsite 
(https: //passeiodasa-
guasshopping.com.br/
compra-online/); im-
plantou o sistema Drive 
Thru; além de reforçar 
o apoio aos lojistas nas 
vendas via Delivery.

Outro ponto muito im-
portante foi investir na 
capacitação dos lojistas 
para as vendas online. O 
shopping desenvolveu 
um curso de Marketing 
Digital exclusivo e per-
sonalizado, disponibili-
zando uma série de trei-
namentos especializados 
em vendas e relaciona-
mento nas redes sociais.

Para a gerente da 
Hope Lingerie, Nivea 
Stefani, o curso está 
ajudando na imersão da 
loja no mercado virtual. 

“Já participei de duas 
aulas onlines e duas 
presenciais e tive um 
direcionamento nas re-
des sociais. Hoje temos 
uma ampla oportuni-
dade de atuação neste 
segmento e o curso au-
xiliou nesta nova visão”, 
revela a lojista.

Entre os temas abor-
dados nos treinamentos 
estão: Estratégias Digi-
tais para Atrair Clientes; 
Como investir em anún-
cios pagos que tragam 
resultados no Instagram 
e Facebook; Como con-
verter Leads usando a 
experiência de compra e 
o novo comportamento 

do consumidor e Google 
Ads; e Como vender pelo 
WhatsApp e promover 
uma experiência incrível 
com seus clientes.

Marcella Oliveira, que 
é subgerente da loja Pro-
gram Plus Size, conta que 
é um curso mais rápido 
e prático e que ajudou a 
ter uma nova perspectiva 
neste período de pande-
mia. “Nesta nova realida-
de precisamos ser mais 
ágeis para executar um 
planejamento mais ob-
jetivo. E o curso de Ma-
rketing Digital foi muito 
bem direcionado, dando 
uma visão atual de e-
-commerce, vendas onli-

ne e a possibilidade de 
criar a minha plataforma 
de vendas e interações 
sociais. Estamos mon-
tando junto com a rede 
um planejamento para 
o segundo semestre de 
2020 todo voltado para 
o digital”, adianta.

Para o gerente de Ma-
rketing do Passeio das 
Águas Shopping, Rommel 
Sena, com aulas online 
gratuitas, ao vivo e 100% 
práticas, os lojistas sairão 
prontos para encarar o 
mercado digital e utilizar 
os canais digitais do sho-
pping. “Tudo isso integra-
do a revolução tecnológi-
ca que vivemos, pois os 

lojistas poderão se rein-
ventar e ganhar cada vez 
mais conhecimento para 
seus negócios”, destaca.

O executivo reforça 
ainda que o projeto al-
cançou tanto sucesso que 
será replicado em outros 
20 shoppings da compa-
nhia. “O Passeio das Águas 
é um grande hub logísti-
co, que tem a capacida-
de de entregar produtos 
para seus clientes com 
grande agilidade. Conti-
nuaremos proporcionan-
do uma experiência de 
compra diferenciada para 
nossos clientes, seja no 
ambiente do shopping ou 
no virtual”, finaliza.

o empreendimento desenvolveu um 
curso de Marketing digital exclusivo e 
personalizado para seus lojistas, além de 
criar outros canais de vendas digitais
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#mÉQUiPaTrocina

Méqui vai dar sanduíche de graça para 
quem pediu patrocínio da marca
Desde os primórdios das 
redes sociais, uma coisa 
não falta nos posts do 
Méqui: gente pedindo 
para ser patrocinada pela 
marca. São comentários 
como “Mecão, me patro-
cina, nunca te pedi nada” 
ou “Méqui, me patrocina 
e manda lanche, é meu 
sonho” que motivaram 
o McDonald’s a atender 
esse pedido frequen-
te dos consumidores. E 
a partir desta semana, 
quem postou em suas re-
des sociais um comentá-
rio como esse, vai poder 
resgatar um Quarterão 
com queijo de graça no 
balcão ou no Drive-Thru 
dos restaurantes da rede.

Garantir o cupom que 

dá direito ao sanduíche 
será fácil. Basta enviar o 
link da publicação que 
pede o patrocínio para o 
Méqui Zap, canal da rede 
no WhatsApp. O acesso 
pode ser feito pelo link 
ou adicionando o número 
(11) 3230-3223 aos con-
tatos. Vale lembrar que os 
posts devem ter sido pu-
blicados até o dia 19 de 
agosto de 2020, os links 
podem ser enviados até 
31 de agosto de 2020 e 
será possível resgatar seu 
Quarterão na faixa até 7 
de setembro de 2020.

“Ao longo do tempo, 
percebemos que milhares 
de pessoas nos enviam 
pedidos de patrocínio nas 
redes sociais e não tinha 

como ignorarmos esse 
movimento crescente. É 
uma forma de retribuir-
mos o carinho desses 

consumidores de forma 
simples e divertida, por 
meio do nosso Méqui Zap. 
E ainda vamos patrocinar 

um monte de promoções 
imperdíveis durante a 
semana inteira, assim, 
todo mundo vai poder 

matar a fome de Méqui, 
gastando pouco.” expli-
ca João Branco, CMO do 
McDonald’s Brasil.

Para comunicar essa 
mega oportunidade, a 
marca lançou a campa-
nha #MÉQUIPATROCI-
NA, desenvolvida pela 
agência DPZ&T, que es-
treou com um filme de 
60” em forma de COMU-
NICADO IMPORTANTE 
no intervalo do Jornal 
Nacional, da TV Globo, 
segunda-feira (24). 

Já para aqueles que não 
fizeram uma publicação no 
estilo #MÉQUIPATROCINA, 
a rede prepara uma sé-
rie de ofertas imperdíveis 
que estão ativas no app da 
marca e via Méqui Zap. 
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Contra a covid-19, comércio apostará 
em pagamentos por aproximação

Depois do Dia dos 
Pais ainda afetado 
pelas restrições de 

funcionamento do comér-
cio, a Semana Brasil 2020, 
que acontece de 3 a 13 de 
setembro, será a prova de 
fogo do varejo para testar 
as adequações feitas nas 
lojas antes da reabertu-
ra já no ‘novo normal’. E a 
principal aposta para atrair 
de novo os consumidores, 
principalmente os mais 
temerosos de contrair co-
vid-19, são as maquini-
nhas de pagamento por 
aproximação.

A pandemia deu um im-
pulso para popularizar o 
uso desses equipamentos 
no comércio. Tanto que, 
no 1º semestre, os paga-
mentos por aproximação 
cresceram 330%, segundo 
dados da Abecs (Associa-
ção Brasileira de Cartões 
de Crédito e Serviços). Nos 
seis primeiros meses des-
te ano, as transações com 

maquininhas de pagamen-
to por aproximação soma-
ram R$ 8,3 bilhões no país.

Os pagamentos feitos 
com recursos do Auxí-
lio Emergencial, através 
do aplicativo Caixa Tem, 
não entraram na conta da 
Abecs. A entidade argu-
menta que, como é uma 
injeção de aporte atípica, 
com data certa para aca-
bar, a inclusão das transa-
ções com o auxílio poderia 
insuflar os dados, compro-
metendo a comparação 
desse levantamento com 
as próximas análises do 
mercado.

Para o presidente do 
Sindilojas-GO (Sindicato 
do Comércio Varejista no 
Estado de Goiás), Eduardo 
Gomes, o aumento no uso 
do pagamento por aproxi-
mação mostra que a popu-
lação entendeu o recado 
das autoridades para se 
precaver do coronavírus. 
E completa: “Se o comér-

cio registra cifras tão altas 
assim mesmo em meio à 
pandemia, é sinal de que o 
varejo mantém a confiança 
do consumidor de que ele 
está comprando num local 
seguro.”

O empresário Douglas 
Pires tem uma loja de ca-
pinhas de celular e aces-
sórios em Aparecida de 
Goiânia. Ele conta que, “ao 
mesmo tempo em que o 
pessoal usa cada vez mais 
as maquininhas de cartão, 
para não ter que encostar 
em nada na loja, parece 
que as cédulas de dinheiro 
simplesmente desapare-

ceram. Se eu não tivesse 
a máquina de pagamento 
por aproximação, com cer-
teza à essa altura eu esta-
ria perdendo muitas ven-
das”, acrescenta Douglas.

10 dias de teste
Na avaliação do Sin-

dilojas-GO, as medidas 
sanitárias adotadas no 
comércio para evitar o 
contágio de covid-19 irão 
perdurar por meses, até 
sair a vacina contra a do-
ença. O presidente Edu-
ardo Gomes acredita que, 
por isso, a Semana Brasil 
2020, com seus 10 dias de 

ofertas especiais, será um 
importante termômetro 
para medir a capacidade 
de os lojistas atenderem 
uma quantidade maior de 
clientes simultaneamente 
sem comprometer as nor-
mas de segurança.

A Semana Brasil 
Coordenada pelo IDV 

(Instituto para Desen-
volvimento do Varejo), a 
Semana Brasil é uma ini-
ciativa do Ministério das 
Comunicações. O mote 
da campanha neste ano é 
“Todos juntos, com segu-
rança, pela retomada e o 

emprego”. 
Em 2019, a Semana 

Brasil teve adesão de 
mais de 14 mil empresas. 
Setores como o varejista 
e imobiliário e oferece-
ram descontos, promo-
ções e benefícios reais 
aos consumidores.

Segundo a Ebit/Nielsen, 
as vendas online cresce-
ram 41% durante nos dias 
da campanha em compa-
ração ao mesmo período 
de 2018. As vendas no 
varejo registraram cresci-
mento nominal de 11,3% 
no mesmo período, confor-
me levantamento da Cielo.

Modalidade de recebimento cresceu 
330% no 1º semestre; para o sindilojas-
go, os dez dias da campanha serão 
importante teste das medidas de 
segurança adotadas nas lojas
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Dia Nacional de Combate ao Fumo traz 
alerta sobre tabagismo e covid-19
O tabagismo tem papel de 
destaque no agravamento 
da pandemia de covid-19 
uma vez que fumantes pa-
recem ser mais vulneráveis 
à infecção pelo novo coro-
navírus. Por esse motivo, o 
Instituto Nacional de Cân-
cer José Alencar Gomes da 
Silva (Inca) escolheu como 
mote da campanha deste 
ano do Dia Nacional de 
Combate ao Fumo (29 de 
agosto) o tema Tabagis-
mo e Coronavírus.

A psicóloga e repre-
sentante da Divisão de 
Controle do Tabagismo 
do Inca, Vera Borges, res-
saltou que as pesquisas 
mostram a contribuição do 
tabagismo para os casos 

de hipertensão, diabetes 
e cardiopatias, doenças 
pulmonares obstrutivas 
crônicas, acidentes vascu-
lares cerebrais e câncer de 
pulmão. “Tudo isso se agra-
va no momento em que o 
mundo vive a pandemia da 
covid-19”, alertou.

Para ela, a questão do 
tabagismo no Brasil não 
se esgota na área de saúde 
e necessita da parceria de 
outros ministérios. Além 
disso, medidas legislativas 
e econômicas são funda-
mentais para alcançar o 
controle do tabaco.

O tabagismo - que é 
fator de risco para trans-
missão do vírus e para 
o desenvolvimento de 

formas mais graves de 
covid-19 - também é con-
siderado uma pandemia 
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

“A epidemia global do 

tabaco mata mais de 8 mi-
lhões de pessoas por ano 
por doenças crônicas não 
transmissíveis relaciona-
das ao seu consumo, das 
quais cerca de 1,2 milhão 

ocorre em não fumantes 
que morrem exatamente 
de doenças relacionadas 
ao tabagismo passivo”, ex-
plicou a diretora-geral do 
Inca, Ana Cristina Pinho.

“Quase 80%, mais de 
1 bilhão de fumantes em 
todo mundo, vivem em pa-
íses de baixa e média ren-
da, onde o peso da doen-
ça e mortes relacionadas 
ao tabaco é ainda maior”,  
completou durante semi-
nário virtual promovido 
pelo instituto hoje.

Interferências
O pesquisador do Inca 

André Szklo destacou as 
interferências (no campo 
jurídico e político) e as 

estratégias de marketing 
usadas pela indústria do 
tabaco no Brasil para in-
fluenciar a sociedade.

Ele citou como exem-
plo a lei de proibição de 
fumo em recintos fecha-
dos, de 1996, que levou 
praticamente 20 anos 
para ser implementada 
em todos os municípios. 
“Isso não se deu por aca-
so, houve uma pressão 
na época da liberação 
da lei no ambiente po-
lítico”, disse, acrescen-
tando que o argumento, 
naquele momento, era 
de que seria preciso ga-
rantir os direitos iguais 
de quem queria ou não 
fumar nesses locais.
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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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Duas partidas fecha-
ram a terceira fase 
da Copa do Brasil. 

No Estádio Augusto Bauer, 
o Brusque derrotou o Bra-
sil de Pelotas por 1 a 0 e 
confirmou a classificação. 
No confronto entre São 
José e Atlético-GO, dispu-
tado no Estádio Francisco 
Noveletto, em Porto Ale-
gre, o time da casa venceu 
por 1 a 0, mas quem avan-
çou foi a equipe goiana.

A vantagem de 2 a 0 
conquistada pelo Dragão 
no confronto de ida pode 
ter feito a diferença no 
primeiro tempo. A equipe 
do técnico Vagner Mancini 
entrou desligada e foi do-
minada pelo São José. Jo-
gando em casa, acostuma-
do ao gramado sintético, o 
Zequinha teve as melhores 
chances e abriu o placar 
aos 38 minutos. Tavares 
cobrou falta pela direita, 

a bola passou por toda a 
defesa, e Marcelo, na se-
gunda trave, completou de 
cabeça.

O Atlético-GO voltou 
melhor para a segunda 
etapa e não deu chances 
para o São José tentar se-
gundo gol. O Dragão con-
trolou bem as ações e ficou 
a maior parte do tempo no 
campo de defesa do ad-
versário. Mesmo com o de-
sespero para tentar levar 

a decisão para os pênaltis, 
o Zequinha não teve for-
ças para furar a defesa do 
Atlético-GO. No fim, vitória 
dos donos da casa por 1 
a 0, que não foi suficiente 
para a classificação.

Classificação inédita
No confronto das 19h, 

o Brusque venceu o Brasil 
de Pelotas por 1 a 0, no 
Estádio Augusto Bauer, e 
conquistou a classificação 
inédita para a quarta fase 

da Copa do Brasil. A equi-
pe catarinense repetiu o 
placar do jogo de ida, com 
gol de Marco Antônio, aos 
38 minutos do primeiro 
tempo.

O Brasil de Pelotas pre-
cisava da vitória e até criou 
as melhores oportunida-
des na etapa inicial, mas 
desperdiçou as chances. 
Na única vez que o Brus-
que chegou com perigo, 
abriu o placar. Airton fez 

boa jogada pela esquerda 
e cruzou na área para Mar-
co Antônio, de cabeça, fa-
zer o único gol da partida.

A virada do time gaúcho 
ficou mais difícil logo aos 
oito minutos do segundo 
tempo, quando Dellatorre 
recebeu o cartão vermelho. 
O árbitro expulsou o ata-
cante após cotovelada no 
rosto de Éverton Alemão. A 
esperança da classificação 
praticamente acabou aos 

25 minutos. Bruno Santos 
disputou bola com Edílson, 
abriu os braços e acertou 
a mão no rosto do lateral. 
O meia recebeu o segun-
do cartão amarelo e tam-
bém deixou a partida. Com 
dois jogadores a mais em 
campo e a vantagem no 
placar, o Brusque apenas 
administrou o resultado 
até o fim para avançar na 
competição.

Quadricolor 
consegue 
classificação 
inédita. Dragão 
passa com 
derrota Lu
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Brusque e Atlético-GO 
avançam na Copa do Brasil
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