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Maguito E íRis votaM

essa é a expectativa para domingo. Claro que Maguito Vilela vai 
depender da evolução do quadro de saúde. A avaliação é que a 
melhora vem sendo sentida a cada dia e os otimistas acreditam 
na possibilidade de voto no domingo. Já o prefeito Íris Rezende, 
que havia dito que nem iria votar, deve comparecer ao Colégio 
Marista. de preferência, às 7 horas na abertura da votação. e 
com poucas testemunhas.
 
10 pontos nas pEsquisas
esta é variação entre os institutos de pesquisa para a intenção 
de voto de Maguito Vilela (MdB) e Vanderlan Cardoso (PSd), 
em Goiânia, com quadro geral de segundo turno. Tudo em si-
tuação de empate técnico. Na melhor das pesquisas, Vander-
lan tem 3 pontos de frente. do outro lado, Maguito chega a 7 
pontos de vantagem. em comum, os levantamentos mostram 
crescimento constante de Maguito. O mais provável é que ele 
fecha à frente no domingo. A dúvida é o tamanho da diferença, 
que será fundamental para o planejamento do segundo turno.
 
EM tEMpo
em nenhuma eleição na capital, houve virada no segundo tur-
no. Todos que chegaram à frente no primeiro turno viraram pre-
feitos. Foi assim com Pedro Wilson (2000) e Íris Rezende (2004 
e 2016).

vai EntEndER
em São Paulo, o republicano Celso Russomano reclamou do 
dataFolha, que teria colocado o seu nome à frente no início da 
campanha para prejudicá-lo. Na mente conspiratória, o objeti-
vo seria mostrar a forte queda. A novidade é candidato reclamar 
de ter liderado pesquisa. Mas a justiça liberou a divulgação da 
nova rodada do DataFolha, que confirmou Russomano derre-
tendo, mais uma vez.

vandERlan sEM padRinho
Presidente Jair Bolsonaro acabou mandando recado pelo depu-
tado Vitor Hugo (PSL) de que não vai entrar na campanha em 
Goiânia, por ver com simpatia tanto Vanderlan quanto Magui-
to. Apesar do anúncio, Ronaldo Caiado arrumou pouco tempo 
pra pedir votos em Goiânia.
 

BolsonaRo 6%
esta é a projeção para os dois 
candidatos que evocam a figu-
ra e a história de Bolsonaro na 
eleição em Goiânia. Talvez um 
pouco mais. Prova de que a 
conversa municipal é outra.

Muitas vagas na soBRa 
Se as regras atuais fossem aplicadas na votação de 2016, 
seriam 12 as vagas para a Câmara de Goiânia decididas 
pelas sobras. Partidos que fizeram a lição de casa pra for-
mação de chapa devem garantir espaço. O PT deve voltar 
a ter representação.
 
pouco dinhEiRo E Muita oBRa
Íris Rezende teve trabalho duro para colocar as contas no azul 
na prefeitura. Gastou mais tempo do que o previsto inicialmen-
te para isso. Recuperou capacidade de endividamento, conse-
guiu dinheiro, mas não conseguiu concluir a maioria das gran-
des obras, que ficam para o próximo prefeito. Com problemas 
na arrecadação em função da pandemia em 2020, vai exigir 
novo cronograma a ser cumprido a partir do ano que vem.

44 EM tRansE
O Natal deve ser mais magro para a principal região comercial 
de Goiânia. A alta no preço dos alimentos pode tirar dinheiro e 
ânimo para a compra de roupas e artigos de vestuário.

Mais uMa quEstão 2021
O que fazer com os ambulantes, que atuam sem licença em 
vários pontos de Goiânia? e com os permissionários de lo-
cais como Zoológico e Mutirama que, em tese, tem que en-
frentar processo de licitação? Mais duas questões que ficam 
para o próximo prefeito.

opERação política?
Não é verdade que a Polícia Civil tenha deflagrado operação em 
semana de eleição para prejudicar o prefeito Gustavo Menda-
nha (MdB). 

coMéRcio E indústRia no tRilho
“Vamos atingir as mesmas vendas do ano passado”. A 
previsão otimista é do presidente da Fecomercio, Mar-
celo Baiocchi, satisfeito com os resultados do setor, que 
acumula cinco meses de crescimento. Ainda sem conside-
rar, sem acreditar e sem querer a segunda onda da Covid.

voto útil
este é o medo de muitos candidatos na reta final da cam-
panha e a tábua de salvação de outros. O maior beneficia-
do no país está sendo Guilherme Boulos (PSOL), que vai 
chegando a um histórico segundo turno em São Paulo, 
minguando os votos do petista Jilmar Tatto. 

aBstEnção históRica
desestímulo com a política e a desculpa da pandemia po-
dem embalar a eleição de domingo para o mais índice de 
ausência dos eleitores. A conferir.

MEu vEREadoR

São quatro anos de trabalho e amizade. Gustavo 
Cruvinel é uma pessoa que cativa pela simplicidade. 
Sujeito “bacana”, para usar uma expressão que gos-
ta muito. está aprendendo os caminhos da política, 
fez um belo trabalho na área do meio ambiente e 
sempre está aberto para conversar, atender a ajudar 
pessoas. São 1.100 candidatos, conheço um punhado 
deles, tenho motivos pra votar em uma dezena, mas 
a gente tem que escolher um.

sEis opçõEs
São 16 candidatos a prefeito em Goiânia. Pessoalmente, 
poderia votar em seis deles. este vou deixar pra domin-
go. de preferência depois de uma boa noite de sono. Que 
votemos bem e conscientes. 

saudadEs dE Botucatu
A cidade do interior paulista chegou a declarar guerra à In-
glaterra no início do século passado. Mas a pólvora (inven-
ção puramente chinesa) não chegou a ser usada. A diploma-
cia resolveu, antes da invasão botucatuense, as questões 
tarifárias demandadas.

dica
“O Rato Que Ruge”, filme estrelado por Woody Allen está cada 
dia mais atual.
 
poR quE?
Líderes como Lula e Bolsonaro conseguiram fazer pouco nas 
eleições municipais.

marcelohel@gmail.com

“O tambor faz muito barulho, mas é 
vazio por dentro”.  (Barão de Itararé)
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Campanha de Valéria Pettersen 
ganha destaque nesta reta final

a campanha eleitoral 
deste ano entrou na 
sua reta final e um 

nome tem se destacado na 
disputa por uma vaga na 
Câmara Municipal de Apa-
recida: Valéria Pettersen. 
A candidata é boa opção 
ao eleitorado em razão 
de sua experiência por já 

ter assumido cargos im-
portantes nas diferentes 
gestões do Poder Exe-
cutivo e, inclusive, pelas 
propostas que ela e sua 
equipe têm conseguido 
levar aos aparecidenses.

Nas caminhadas e vi-
sitas, em diálogo com a 
comunidade, Valéria Pet-
tersen vem se ocupando 
principalmente de realizar 

uma campanha propositi-
va. A candidata tem desta-
cado, entre outras coisas, a 
importância de sua eleição 
como forma de dar voz às 
mulheres do município. 
“São quase 60 anos de his-
tória de emancipação polí-
tica da cidade e até hoje só 
conseguimos eleger três 
mulheres para a posição 
de vereadora”, reforçou.

Em reuniões com líde-
res de diferentes segmen-
tos da sociedade, com os 
quais tem firmado o com-
promisso de trabalhar pela 
elaboração de projetos 
que visem à melhoria das 
condições de vida da po-
pulação, Valéria tem escla-
recido que seus projetos 
têm tido aceitação junto 
ao eleitorado porque, se-

gundo explica, vão ao en-
contro dos interesses dos 
aparecidenses.

“Estamos focados nos 
anseios das famílias, dos 
trabalhadores em geral, dos 
empreendedores e das enti-
dades organizadas de Apa-
recida, de modo que acre-
ditamos que, assim como 
já contribuímos na gestão 
de importantes secretarias, 

temos ainda muito mais a 
contribuir na construção 
dessa cidade tecnológica 
e inteligente que é projeto 
do nosso prefeito Gustavo 
Mendanha”, frisou. Ontem, 
11, Valéria Pettersen rea-
lizou mais uma carreata, 
desta vez na região da Vila 
Brasília, onde pediu votos 
para o 15 do prefeito e para 
15.100, que é seu número.

entre as 
propostas, a 
candidata 
destaca a 
importância 
de fortalecer 
as mulheres, 
estimular e 
proteger o 
empreendedorismo 
no município 
e fomentar 
as atividades 
culturais
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eleições 2020

Gustavo vai implantar programas e políticas 
públicas para a inclusão do deficiente físico e idoso
O prefeito Gustavo Men-
danha, candidato à reelei-
ção pelo MDB, pretende 
implantar programas e 
políticas públicas que vão 
beneficiar pessoas com 
deficiência física e idosos. 
Entre as ações previstas 
está a criação do Centro 
de Referência e Apoio ao 
Idoso (CRAI); o Programa 
de Reabilitação e Convi-
vência para Pessoas com 
Deficiência Física; garantir 
o cumprimento da legis-
lação voltada às pesso-
as com deficiência, pelo 
próprio poder público e 
pela iniciativa privada; 
desenvolver programa de 
estímulo ao trabalho vo-
luntário de assistência às 
pessoas com necessidades 

especiais, entre outros.
“Pensar em políticas pú-

blicas envolve a inclusão 
social. Durante os quatro 
anos de mandato realiza-
mos várias ações voltadas 
à pessoa com deficiência e 
ao idoso, na área da mobi-
lidade, esporte, assistência 
social, saúde, e muito mais. 
Agora vamos ampliar es-
sas ações e fazer com que 
Aparecida seja referência 
para outras cidades nesse 
quesito”, destacou Gusta-
vo Mendanha.

As outras ações previs-
tas no plano de governo 
de Gustavo para as Pes-
soas com Necessidades 
Especiais (PNE) são: ga-
rantir a prática esportiva a 
essas pessoas nas diversas 

modalidades, como bas-
quete, futebol de cinco e 
atletismo, em programa de 
inclusão nas escolas muni-
cipais; Potencializar ações 
e campanhas educativas 
sobre seus direitos; Asse-
gurar a acessibilidade das 
pessoas com deficiência, 
promovendo a adaptação 
gradativa de calçadas e 
acessos a prédios públi-
cos, ao transporte espe-
cial; Promover a capaci-
tação de familiares para a 
reabilitação das pessoas 
com deficiência; e Asse-
gurar o uso de transporte 
municipal para PNE.

A primeira-dama e Se-
cretária de Assistência 
Social, Mayara Menda-
nha, explica qual será a 

finalidade do Centro de 
Referência e Apoio ao 
Idoso (CRAI). “Neste local 
será garantido os direitos 
da pessoa idosa através 
dos serviços ofertados, 
como: inclusão digital, 
acesso ao lazer, ativida-
des físicas, orientação 
e encaminhamento aos 
benefícios. Nos últimos 
quatro anos fizemos mui-
to pelas pessoas com de-
ficiência e idosos, mas sei 
que precisamos avançar 
ainda mais. E é isso que 
vamos fazer ao desenvol-
ver atividades e projetos 
que beneficiem essa po-
pulação que necessita de 
atenção especial, igual-
dade de direitos e digni-
dade”, finalizou.
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Mais de 140 mil exames para diagnóstico 
do coronavírus já foram realizados

desde o mês de 
abril, a Prefeitura 
de Aparecida de 

Goiânia tem investido 
na testagem em massa 
como uma das principais 
estratégias para o enfren-
tamento da pandemia do 
novo Coronavírus. Aproxi-
madamente sete meses 
após a implementação do 
serviço, mais de 140 mil 
pessoas já fizeram o exa-
me do tipo RT-PCR em 13 
pontos de coleta da cida-
de, o que equivale a 24% 
do total da população de 
590 mil habitantes. Esse 
é um dos maiores índices 
do País. Para gestores da 
área, o diagnóstico efi-
ciente é um dos princi-
pais responsáveis pelo 
controle da pandemia.

“A testagem em massa 
nos deixou mais segu-
ros para traçar condutas 
e atividades planejadas 
contra a Covid-19 em 
Aparecida e tratar os in-
fectados. Criamos dois 
comitês de enfrentamen-
to, um da Secretaria de 

Saúde (SMS) e outro reu-
nindo várias instituições 
públicas e privadas da 
sociedade para deliberar 
sobre as ações. Nós tam-
bém organizamos a estru-
tura necessária e o fluxo 
para realizar os exames 
de RT-PCR para detecção 
do vírus, já monitoramos 
cerca de 38 mil pacientes 
pela Telemedicina e ad-
quirimos 600 oxímetros 
para emprestar para pa-
cientes com maior risco, 
dentre outras iniciativas 
fundamentais. Criamos 

uma rede bem definida 
de proteção cujo ponto 
alto foi a testagem em 
massa”, ressalta o secre-
tário de Saúde Alessan-
dro Magalhães.

Alerta à população
Nesse sentido, o supe-

rintendente de Atenção à 
Saúde, Gustavo Assunção, 
frisa que a testagem em 
massa continua no mu-
nicípio e que, apesar dos 
bons resultados obtidos 
até agora, ninguém pode 
deixar de lado os cuidados 

necessários: “A pandemia 
não acabou. Estamos em 
alerta e a população tem 
que continuar com as me-
didas de higiene e distan-
ciamento social”. Ele ainda 
destaca que, para facilitar 
o acesso da comunidade 
aos exames RT-PCR, a Pre-
feitura lançou, no último 
06 de outubro, o  aplicati-
vo “Saúde Aparecida”.

Aplicativo facilita 
o acesso

A ferramenta é com-

patível com o sistema 
Android e permite que 
moradores possam agen-
dar o exame de forma 
rápida, personalizada e 
segura. Para utilizar o 
serviço, basta acessar a 
Play Store, pesquisar o 
nome “Aparecida Saúde”, 
baixar o aplicativo e fa-
zer o cadastro pessoal 
com o número do CPF e 
do Cartão SUS.

Na página inicial, ao 
clicar a opção “Agenda-
mento teste de Covid-19”, 
o usuário deve preencher 

um pequeno questionário 
sobre os sintomas que 
tem apresentado. Confor-
me ele responde, o siste-
ma pode agendar o teste 
em algum dos três drive-
-thrus de testagem da ci-
dade. O sistema pode ain-
da recomendar que ele 
procure uma UBS ou UPA, 
conforme a gravidade do 
caso. “Essa triagem conta 
com mais de uma opção 
de encaminhamento, de-
pendendo da situação 
clínica do paciente”, in-
forma o superintendente 
Gustavo.

Reconhecimento 
da OPAS

No mês passado, a Pre-
feitura recebeu a visita 
de uma comitiva da Or-
ganização Pan-America-
na da Saúde (OPAS) que 
elogiou as estratégias 
adotadas no município 
e a importância do diag-
nóstico precoce da Co-
vid-19 para isolar e tratar 
os infectados, rastrear os 
contactantes e conter a 
disseminação do vírus. 
Rodrigo Said, membro 
da comitiva, afirmou que 
ficaram impressionados 
com os trabalhos desen-
volvidos em Aparecida 
para o combate à pande-
mia. Também da equipe 
da OPAS, Fabiana Barine 
enfatizou que “dentre os 
municípios que visitei, 
com certeza vocês foram 
um dos mais fortes no en-
frentamento à pandemia, 
principalmente tendo a 
testagem como aliada”.

Um a cada quatro 
moradores já 
foram testados 
com o RT-PCR, 
que é o exame 
mais eficiente 
para identificar o 
Coronavírus
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sessão ordinária

Câmara aprova alteração no tamanho mínimo dos 
terrenos para construção de postos de combustíveis
Foi aprovada pelos vere-
adores de Aparecida de 
Goiânia, em sessão ordi-
nária, alteração ao Proje-
to de Lei Complementar 
152/2018, que trata do 
Uso e Controle do Solo.

A mudança, contida no 
Projeto de Lei Comple-
mentar 069/20, tratou so-
bre terrenos em que se-
rão construídos postos de 
abastecimento, serviços 
e combustíveis, que não 

poderão ser inferiores a 
1.200m², com testada mí-
nima de 30 metros. Ante-
riormente, esses terrenos 
não poderiam ser infe-
riores a 720 m², também 
com testada mínima de 
30 metros.

Em sua justificativa, 
a Prefeitura, propositora 
da matéria, explica que a 
alteração se dá em virtu-
de de tornar a legislação 
municipal mais atrativa 

para investimentos em 
nosso município.

Segundo ela, “o mu-
nicípio de Aparecida de 
Goiânia, por ter uma le-
gislação urbanística mais 
burocrática do que outros 
municípios da região me-
tropolitana, vem perdendo 
investimentos, o que gera 
uma perda de receitas aos 
cofres Municipais, além de 
prejudicar a geração de 
empregos locais”.
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almofadeja 
O Méqui criou um item especial para aqueles clientes 

que gostam de curtir um #MéquiNoSofá sem qualquer 
preocupação. Pensando em tornar essa experiência de 

pedir um Mcdelivery ainda mais confortável e especial, a 
marca desenvolveu a almofadeja, uma novidade que une 

sua tradicional bandeja a uma almofada personalizada. 
Para conquistar esse objeto de desejo, desde segunda-feira 

(9/11), os fãs da marca serão incentivados a postar uma 
foto com uma sacola do Mcdonald’s no sofá, em seu feed 

do Instagram. O produto não será vendido, pois foi feito 
em quantidade super limitada.

TeuTo VirTual
Seguindo sua cultura de inovação, o Teuto adaptou o 

projeto de visitas no laboratório para o universo da 
realidade virtual (RV). O Visite Bem promove agora um 

passeio virtual percorrendo etapas de uma produção 
farmacêutica, indo de sólidos, semissólidos e expedição. 

No vídeo, também é possível conhecem os projetos de 
sustentabilidade da empresa, como a Reserva Follium 
e Centro de educação Infantil Walterci de Melo. Basta 

acessar gratuitamente o link(https://www.teuto.com.br/
marketing/visite-bem).

Vagas de emprego 
A Arcos dorados, maior franquia independente do 

Mcdonald’s no mundo, anuncia a abertura de mais de 3 
mil vagas de trabalho, distribuídas por todas as regiões 
do Brasil. No estado de Goiás, são 96 posições abertas. 

As vagas são para o cargo de Atendente de Restaurante. 
Não há exigência de experiência anterior ou graduação 
superior, pois os contratados passam por um programa 

de capacitação que contempla todas as posições de 
trabalho no restaurante, criando oportunidades de 

desenvolvimento para todos. A rede está entre os maiores 
formadores de mão de obra do país. As vagas também 
estão abertas a pessoas com deficiência, público que o 

Méqui recebe com grande acolhimento e inclusão genuína 
há muitos anos, oferecendo treinamentos adaptados 

e priorizando sua segurança, com foco nas estações 
consideradas aptas para sua condição e sem limite de 

tempo para aprendizagem. Para se candidatar às vagas, 
é possível se inscrever pelo site www.mcdonalds.com.br/

trabalhe-conosco.

giN 
em breve o Gin Rock’s apresenta a sua mais nova versão. O 

sabor Gin Rock’s Sunset com notas de laranja e botânicos 
(é o máximo que podemos contar por enquanto). A bebida 

chega ao mercado pelas mãos dos sócios Paulo e Miguel 
Riboli da Riboli Representações. O Gin Rock’s é obtido 

pela destilação de um composto alcoólico retificado, na 
presença de bagas de zimbro, adquirindo os aromas e 

características dessa fruta. Quanto à maneira de beber, 
em geral, é servido no tradicional drink gin-tônica: água 

tônica, uma ou duas doses de gin, rodelas de limão e 
bastante gelo. O gin também pode compor diversos outros 

coquetéis, misturado com vermute ou licor de menta, por 
exemplo, sempre com bastante gelo.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Arte - Lançamento Chivas 13 – No último final de semana aconteceu no Royal Tulip Brasília 
Alvorada, o evento Royal Weekend, com o lançamento do Chivas Regal extra 13 em primeira 
mão e a apresentadora Jussara Avila era uma das convidadas do evento.

Aniversário - A jornalista dani Ferre, esbanjando 
beleza para recepcionar os restritos convidados que 
prestigiaram sua festa de aniversário.

2 3

4

Comemoração - O advogado Vitor Cardoso 
comemorou na última terça-feira(10) mais um 
ano de vida e recebeu diversas manifestações de 
carinho pela data.
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Live - Na última segunda feira (09) em seu perfil no 
Instagram, a advogada Mariana Lima fez uma live 
sobre o relato integrado, que é uma nova tendência 
no âmbito dos relatos corporativos.
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Previdência privada deve fechar ano 
com R$ 1 trilhão em investimentos

os fundos de pre-
vidência comple-
mentar devem 

atingir ainda neste ano 
a meta de acumular um 
patrimônio de R$ 1 tri-
lhão em investimentos, 
segundo previsão da As-
sociação Brasileira das 
Entidades Fechadas de 
Previdência Complemen-
tar (Abrapp). Segundo o 
diretor superintendente 
da associação, Luís Ricar-
do Marcondes Martins, os 
fundos já apresentaram 
nos últimos meses recu-
peração da crise gerada 
pela pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

“Os efeitos foram 
muito drásticos. O que a 
gente notou foi que em 
março essa conjuntura 
levou um pouco das nos-
sas reservas”, disse hoje 
(12) ao fazer um balanço 
do setor. De acordo com 

ele, no início da pande-
mia no Brasil os fundos 
de previdência chega-
ram a ter um déficit de 
quase R$ 55 bilhões. Em 
setembro, o rombo caiu, 
segundo ele, para cerca 
de R$ 20 bilhões.

Agora, o sistema de 
previdência privada ca-
minha, de acordo com 
o diretor, para atingir a 

meta de patrimônio es-
tipulada para 2020. “Nós 
estamos com quase R$ 
980 bilhões [em inves-
timentos]. Com a força 
do sistema, a resiliência 
do sistema, a recupera-
ção do sistema, não só 
superaremos a meta do 
trilhão, e rápido, como 
manteremos as metas 
atuariais”, disse.

O cenário de juros 
baixos levou o setor, de 
acordo com Martins, a an-
tecipar a programação de 
investimentos que aposta 
em ações de mais risco 
para aumentar os lucros 
e manter os rendimen-
tos para os beneficiários. 
“A gente já vinha no ano 
passado, com muito es-
tudo e informação téc-

nica, tendo que correr 
atrás de uma diversifica-
ção [de investimentos] 
maior e tendo que correr 
mais riscos”, explicou.

Esse perfil, destacou, 
já estava previsto no pla-
nejamento dos fundos. 
“Correr mais risco para ter 
um retorno maior. Isso se 
antecipou muito por con-
ta da pandemia. Mas as 

estratégias, as políticas 
de investimento são es-
tudadas por longo prazo. 
Na sua essência já tem 
situações de estresse 
previstas”, disse, acres-
centando que a pande-
mia foi algo além dos 
planejamentos e esti-
mativas. “Evidentemente 
que ninguém vai prever 
uma pandemia mundial”.

Previsão é da 
Associação 
Brasileira das 
entidades 
Fechadas
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Ministério amplia prazo para ações 
da Força Nacional na Amazônia Legal
O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública voltou 
a estender a autorização 
para que agentes da Força 
Nacional de Segurança Pú-
blica deem apoio às ações 
de fiscalização e repressão 
ao desmatamento ilegal e 
a outros crimes ambien-
tais na Amazônia Legal 
– região que compreende 
nove estados: Acre, Ama-
pá, Amazonas, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Rondô-
nia, Roraima e Tocantins.

Segundo a Portaria n° 
631, publicada no Diário 
Oficial da União desta 
sexta-feira (13), parte do 
efetivo da tropa atuará 
em “atividades e serviços 
imprescindíveis à preser-
vação da ordem pública e 

da incolumidade das pes-
soas e do patrimônio”, em 
conjunto com militares 
das Forças Armadas e de 
servidores de outros ór-
gãos federais que atuam 
na chamada Operação 
Verde Brasil 2.

Coordenada pelo Mi-
nistério da Defesa e defla-
grada em maio deste ano, 
a operação congrega os 
esforços federais contra o 
desmatamento, as quei-
madas e o garimpo ilegal 
na faixa de fronteira, ter-
ras indígenas e unidades 
federais de conservação 
ambiental existentes na 
Amazônia Legal.

Além de vários minis-
térios e do Exército, da 
Marinha e da Aeronáuti-

ca, participam da inicia-
tiva o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama), o Instituto 
Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade 
(ICMBio), a Fundação Na-
cional do Índio (Funai), a 
Polícia Federal (PF) e a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF).

Ontem (12), o Ministé-
rio da Defesa tinha pror-
rogado o emprego das 
Forças Armadas na Ope-
ração Verde Brasil 2 até 
30 de abril do ano que 
vem – mesma data em 
que a Força Nacional de 
Segurança Pública atuará, 
a pedido do Gabinete de 
Segurança Institucional.
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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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olimpíadas

Visita de presidente do COI a Tóquio 
é lembrete de desafios adiante

os organizadores 
da Olimpíada de 
Tóquio receberão 

Thomas Bach na sema-
na que vem cheios de 
ânimo, mas o presiden-
te do Comitê Olímpico 
Internacional (COI) cer-
tamente fará perguntas 
difíceis nos bastidores, 
apesar de mostrar um 
apoio inquestionável 
em público.

A visita será a pri-
meira de Bach à capital 
japonesa desde março, 
quando ele e o então 
primeiro-ministro, Shin-
zo Abe, decidiram adiar 
os Jogos por causa da 
pandemia do novo coro-
navírus (covid-19).

Na semana passada, 

Tóquio sediou um tor-
neio internacional de 
ginástica bem-sucedido, 
no qual uma série de 
medidas contra a co-
vid-19 foi  testada, e vê 
uma vacina em potencial 
da Pfizer no horizonte.

Em uma mensagem 
de vídeo transmitida 
durante o evento de gi-
nástica, Bach disse que 
a competição cria a es-
perança de que a Olim-
píada possa acontecer 
no ano que vem, ainda 
que tenha que ser re-
alizada com restrições 
devido ao coronavírus.

Antes do anúncio do 
adiamento, Bach elogiou 
Tóquio como a cidade-
-sede “mais preparada” 

que já viu, e a expec-
tativa é que o ex-es-
grimista enviará uma 
mensagem igualmente 
positiva desta vez.

Apesar do que Bach 

possa dizer em público 
durante sua viagem de 
dois dias, ele também 
pressionará os organiza-
dores da Tóquio 2020 a 
formularem planos con-

cretos para os Jogos re-
marcados e a adotarem 
novas medidas de redu-
ção de custos.

As duas áreas essen-
ciais que Bach desejará 

delinear são decidir se 
torcedores poderão as-
sistir as competições e a 
melhor maneira de aco-
modar os mais de 11 mil 
atletas de todo o mundo.

Thomas Bach desembarca semana na 
capital japonesa, sede do Jogos
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