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Protocolo de intenções com Hypera Pharma assegura investimentos de R$ 2 bi nos próximos cinco anos
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Rogério Cruz vistoria 12 obras e 
determina agilidade para a conclusão
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saúde

Protocolo de intenções com Hypera Pharma 
assegura investimentos de R$ 2 bilhões

“a Brainfarma se 
transforma na 
maior referência 

da América Latina em seu 
setor de atuação e mostra 
que vai trazer aquilo que 
é o maior desafio do Bra-
sil hoje: emprego”, afirmou 
o governador Ronaldo 
Caiado, nesta quinta-feira 
(21/01), durante solenida-
de de assinatura de proto-
colo de intenções entre o 
Governo de Goiás e o Gru-
po Hypera Pharma para 
investimentos no Estado 
da ordem de R$ 2 bilhões 
nos próximos cinco anos. 
Reconhecida como uma 
das maiores fabricantes de 
medicamentos do Brasil, a 
empresa escolheu Anápo-
lis para expandir as ope-
rações. Com a nova injeção 
de recursos, a previsão é 
de gerar cerca de 2 mil va-
gas diretas na unidade.

O ato se deu durante 
inauguração da unidade de 
fabricação de medicamen-
tos sólidos da Brainfarma, 
subsidiária operacional do 
Grupo Hypera Pharma, no 
Distrito Agroindustrial de 
Anápolis (Daia). A unidade 
da empresa em Anápolis, 
atualmente, já é a maior 
operação industrial farma-
cêutica da América Latina. 
Em seu discurso, Caiado 
pontuou que governa de 
modo a criar um “clima fa-
vorável” ao empresariado 

e, consequentemente, ao 
desenvolvimento indus-
trial. “Quero facilitar a 
vida do cidadão. Que ele 
possa acessar a internet, 
resolver seus problemas, 
ter sua licença, seu incen-
tivo fiscal, trabalhar com 
maior tranquilidade”. 

O sentido disso, para 
Caiado, é proporcionar, 
concomitantemente, se-
gurança jurídica e social. 
“Não se pode governar um 
Estado com famílias ca-
rentes de energia elétrica 
e banheiro dentro de casa, 
sem acesso à escola para 
os filhos. São condições 
mínimas de qualidade de 
vida que devem chegar 
às pessoas. Não podemos 
governar ilhas de desen-
volvimento, enquanto se 
tem ilhas de extrema ca-
rência”, refletiu.

O governador ainda 
comentou sobre frentes 
de trabalho do Estado no 
município e destacou a 
criação do Centro de Ex-
celência de Tecnologia 
Ferroviária, que, segundo 
ele, será o maior complexo 
do setor no País, com uma 
previsão de investimentos 
de R$ 60 bilhões nos pró-
ximos 10 anos em Goiás, 
só na área de pesquisa 
ferroviária. “Vamos ampliar 
ainda mais os investimen-
tos em Goiás, que vai se 
tornar uma referência nes-

sa parte logística e, com 
isso, facilitar a expansão 
da capacidade de atender 
o Brasil todo em termos 
de fornecimento de me-
dicamentos”, ressaltou aos 
diretores da empresa, du-
rante discurso. 

O secretário estadual 
de Indústria, Comércio e 
Serviços (SIC), Adonídio 
Neto, disse que o clima 
empresarial é “outro” no 
governo Caiado. Segundo 
o titular, Goiás, que a cada 
quatro anos atraía R$ 8 
bilhões em investimen-
tos, vai conseguir anun-
ciar um aumento para R$ 
20 bilhões em 10 meses. 
“Isso é recorde no Estado 
de Goiás e se compara à 
atração de investimen-
tos de São Paulo e Minas 
Gerais, o que faz com que 
o Estado esteja entre os 
primeiros em qualquer 
indicador de evolução 
do PIB industrial. Goiás é 
muito forte na agropecu-
ária, mas hoje também é 
um dos maiores na área 
industrial,” pontuou. 

Adonídio destacou que 
o Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged) apontou que, 
de janeiro a novembro, 
28.200 novos postos de 
trabalho com carteira assi-
nada foram criados, sendo 
11.258 no setor industrial. 
Também elogiou o Grupo 

Hypera Pharm. “Esse ciclo 
virtuoso em plena pande-
mia é motivo de orgulho 
para os goianos”, disse.   

O prefeito de Anápolis, 
Roberto Naves, afirmou 
que Caiado moralizou 
a obtenção de incenti-
vos, ao democratizar seu 
acesso, e relatou uma 
conversa que teve com o 
governador, há cerca de 
dois anos. “Vi uma pessoa 
extremamente preocupa-
da, pois sobre seus om-
bros, o povo anapolino 
havia depositado a espe-
rança de reconstruir o Es-
tado de Goiás e devolvê-
-lo aos goianos. Usei uma 
frase: governador, tenha 
tranquilidade. Não espe-
re sentir prazer no cargo, 
nos primeiros dois anos. 
Mas com sua capacida-
de, honestidade, força de 
trabalho e disposição, o 
senhor vai transformar o 
Estado e colher tudo dois 
anos depois”, contou. 

Dois anos depois, afir-
mou Naves, “o povo de 
Goiás está muito orgu-
lhoso de um governador 
que se comporta como 
goiano e que estendeu 
as mãos para o povo que 
precisava”. Sobre o Gru-
po Hypera Pharma, des-
tacou que a empresa é 
“genuinamente anapoli-
na, nasceu do sonho dos 
anapolinos” e hoje mos-

tra a “força de Anápolis”.
Breno Oliveira, pre-

sidente do Conselho da 
Brainfarma e CEO da 
Hypera Pharma, afirmou 
que a instalação da uni-
dade em Anápolis foi um 
importante passo na mis-
são de ser a melhor e mais 
completa indústria farma-
cêutica do Brasil, que já é o 
quinto maior mercado no 
mundo e um dos que mais 
crescem. “Escolhemos Goi-
ás para centralizar nos-
sas operações. Seguimos 
acreditando no Brasil e 
no Estado, que sempre 
nos deu apoio e suporte, 
principalmente agora na 
gestão Caiado, que nos 
proporciona segurança 
para fazer mais investi-
mentos aqui”, ressaltou.  

Ainda conforme o CEO, 
foram mais de R$ 1,5 bi-
lhão em pesquisa, desen-
volvimento e expansão na 
capacidade de produção 
nos últimos três anos. Com 
isso, calcula, foram gera-
dos 2.300 novos empre-
gos. Atualmente, são 7.700 
colaboradores ao todo na 
empresa em Goiás.

A nova unidade da 
Brainfarma entrou em 
operação no final de 2020 
e deve atingir mais 75% de 
capacidade nesse setor até 
o terceiro trimestre des-
te ano. Com cerca de 120 
mil metros quadrados de 

área, a fábrica tem capa-
cidade para produzir mais 
de 830 itens distintos, 
nas mais variadas formas 
farmacêuticas: sólidos, 
líquidos, semissólidos, 
efervescentes, injetáveis, 
aerossóis, dentre outras.

A diretora executiva 
industrial da Brainfarma, 
Daniela Castanho, pre-
senteou o governador e 
o prefeito com o primeiro 
lote da nova linha da pro-
dução. “A cidade de Anápo-
lis e Goiás nos dá orgulho 
e quero que se juntem a 
nós no sonho de sediar a 
maior fábrica de medica-
mentos da América Latina.” 
Ela frisou que a pandemia 
da Covid-19 trouxe ainda 
mais desafios ao processo 
de expansão, que por si já 
é complexo, mas isso não 
freou os esforços, pelo 
contrário. “Demos mais 
empregos ainda durante 
a pandemia e seguimos 
batendo recordes de pro-
dução”, pontuou. 

Daniela ainda informou 
que doaram 20 respirado-
res para Anápolis e mais 
de mil testes PCR. “E ima-
ginem trazer 50 toneladas 
de equipamentos por via 
área. O céu brasileiro viu 
um dos maiores carguei-
ros, o Antonov An-124-100, 
para que a gente conse-
guisse cumprir o desafio 
desta entrega”, disse. 

Previsão é gerar 2 mil postos de 
trabalho diretos no estado. “Vai trazer 
aquilo que é o maior desafio do Brasil 
hoje: emprego”, destaca governador 
ronaldo Caiado. documento foi 
assinado, nesta quinta-feira (21/01), 
durante inauguração da unidade 
de fabricação de medicamentos 
sólidos da Brainfarma, no Distrito 
agroindustrial de anápolis (daia)
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SeSSão ordinária híbrida

LOA 2021 e outros dois projetos 
serão apreciados na segunda, 25

os parlamentares, 
da Assembleia 
Legislativa do Es-

tado de Goiás (Alego), 
realizarão a próxima 
reunião extraordinária 
na segunda-feira, 25. Na 
ocasião os deputados 
devem iniciar a votação 
das matérias que moti-
varam a convocação da 
Casa durante o recesso 
parlamentar de janeiro. 
A sessão, com início às 
15 horas, será realiza-
da pelo sistema híbrido, 
com parte dos parla-
mentares trabalhando 
de forma presencial, no 
plenário Getulino Artia-
ga, e outra parte par-
ticipando das sessões 
diretamente de suas 
residências ou seus es-
critórios, em sistema re-
moto que já vinha sendo 
usado desde o início do 
período de pandemia em 
prevenção à covid-19.

Uma das matérias 
que consta da pauta 
de votação é referente 
ao processo legislativo 
nº 5618/20, relativo à 
Lei Orçamentária Anu-
al (LOA) para o exercí-
cio financeiro de 2021. 
O texto está apto a ser 
discutido e votado em 
primeira fase já que o 
relatório, elaborado pelo 
deputado Chico KGL 
(DEM), recebeu aval unâ-
nime da Comissão de 
Tributação, Finanças e 
Orçamento, em reunião 
extraordinária realizada 

na terça-feira, 19.
No projeto substituti-

vo enviado pelo Gover-
no, a receita total do Es-
tado ficou fixada em R$ 
30.746.159.000,00, na 
matéria de nº 4409/20, 
substituída pela de nº 
5618/20, a receita to-
tal era estimada em R$ 
30.151.516.000,00. A 
despesa também foi re-
visada e passou a ser de 
R$ 34.573.136.000,00. 
A primeira esti-
mativa previa R$ 
33.978.493.000,00.

No que tange às 
emendas impositivas, o 
valor destinado a cada 
parlamentar teve um 
acréscimo de R$ 100 
mil. Com isso, cada um 
dos 41 deputados da 
Alego terá direito a R$ 
5,6 milhões de recursos 
no orçamento do Estado. 
Desse montante, 70% 
deverá ser direcionado, 
obrigatoriamente, à Saú-
de e à Educação. Os 30% 
restantes poderão ser 
aplicados em qualquer 
outra área à escolha do 
parlamentar.

O relatório assinado 
pelo deputado Chico 
KGL sugere o acolhimen-
to de todas as emendas 
parlamentares indivi-
duais impositivas e não 
impositivas, de todas as 
emendas coletivas e de 
todas as emendas da 
Mesa Diretora da Alego. 

Um dos pontos da 
peça orçamentária que 

está protagonizando 
os debates nos últimos 
dias diz respeito ao or-
çamento destinado à 
Universidade Estadual 
de Goiás (UEG). No or-
çamento atual, estão 
garantidos, na Lei Orça-
mentária para a institui-
ção, cerca de R$ 301,2 
(esse montante contém 
R$ 50 milhões incre-
mentados por meio de 
emenda articulada pelos 
parlamentares da base 
governista). Mas a ver-
ba orçamentária poderá 
alcançar o montante de 
R$ 600 milhões caso a 
emenda de autoria do 
deputado Karlos Cabral 
receba aval do Governo.

A emenda (de nº 
2064, na peça orçamen-
tária), de iniciativa do 
parlamentar pedetista, 
prevê mais R$ 358 mi-
lhões à UEG. Mas por se 
tratar de uma emenda 
que não é impositiva, 
ela é passível de veto 
por parte do Governo.

Demais projetos 
em tramitação

Além da LOA, a Mesa 
Diretora da Casa traba-
lha para votar também 
o processo legislativo 
nº 1241/21 e o de nº 
1099/21, ambos oriun-
dos do Poder Executivo. 

O primeiro deles pro-
põe alteração na Lei nº 
20.787, que versa sobre 
a adesão do estado de 
Goiás aos benefícios fis-
cais previstos na legisla-
ção do estado do Mato 
Grosso do Sul, nos ter-
mos da Lei Complemen-
tar Federal nº 160, de 7 
de agosto de 2017, e do 
convênio ICMS 190/17, 
de 15 de dezembro de 
2017, e estabelece pro-
cedimentos para a ope-
racionalização dos refe-
ridos benefícios.  

A matéria se encontra 
em tramitação na Comis-
são Mista, onde aguarda 
devolução de pedidos de 
vista dos parlamenta-
res Karlos Cabral (PDT), 
Antônio Gomide, Major 
Araújo, Vinícius Cirquei-
ra, Talles Barreto, Dele-
gado Eduardo Prado, He-
lio de Sousa e Delegada 
Adriana Accorsi (PT). O 
projeto de lei tem rela-
tório favorável elabora-
do pelo deputado Álvaro 
Guimarães (DEM).

Já o projeto de lei nº 
1099/21 visa facilitar 
a quitação de débitos, 
com a Fazenda Públi-
ca estadual, relaciona-
dos ao Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e ao 
Imposto sobre a Trans-
missão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCD).

O projeto é alvo de 
intensa discussão par-
lamentar. O emedebista 
líder do Governo, depu-
tado Bruno Peixoto ale-
ga que a proposta pre-
vê a redução de multas 
e juros aplicados injus-
tamente, e que não se 
trata de uma anistia, e 
sim da adoção de um 
índice mais favorável 
ao contribuinte.

Por outro lado, alguns 
deputados se manifestam 
contra a proposta, como 
é o caso dos deputados 
Major Araújo (PSL), Vi-
nícius Cirqueira (Pros) e 
Alysson Lima (Solidarie-
dade). O ponto que mais 
gera discussões diz res-
peito ao perdão de mul-
tas ambientais, previstas 
no projeto. O deputado 
Major Araújo pondera 
que o projeto de perdão 
de dívidas deveria focar 
nas imposições fiscais 
sobre os pequenos pro-
dutores rurais, “mas ele se 
restringe ao perdão de dí-
vidas de grandes latifún-
dios”, opina Major Araújo.

Na última reunião re-
alizada em Plenário, na 
quarta-feira, 20, a ma-
téria foi colocada em 
apreciação, mas teve 
sua tramitação preju-
dicada por ter recebido 

uma emenda de autoria 
do deputado Vinícios 
Cirqueira (Pros). O texto 
então voltou para a CCJ 
onde também aguarda 
a devolução dos pedi-
dos de vista que foram 
solicitados por diversos 
parlamentares.

Finalizado
Durante o período de 

convocação extra, os par-
lamentares já finalizaram 
a tramitação de um De-
creto Legislativo. Trata-se 
do processo legislativo 
nº 849/21. O texto alte-
ra os convênios de ICMS 
107/20, 115/20 e 133/20. 
O convênio ICMS 107/20 
altera o convênio ICMS 
106/20, que autoriza es-
tados e Distrito Federal a 
isentar do ICMS a comer-
cialização de sanduíches 
‘Big Mac’ durante o even-
to “McDia Feliz”. 

Já o convênio 115/20 
concede redução da base 
de cálculo nas operações 
com equipamentos in-
dustriais e implementos 
agrícolas. Por fim, o con-
vênio ICMS 133/20 pror-
roga até 31 de março de 
2021 as disposições de 
convênios que tratam de 
benefícios fiscais.

Com a aprovação o 
projeto foi encaminha-
do para extração de au-
tógrafo de lei.

os deputados voltam às sessões 
extraordinárias na próxima segunda-
feira, 25, quando começam a apreciar 
o projeto da Lei orçamentária anual 
(Loa) para 2021. outros dois projetos 
também estão previstos: o que versa 
sobre a adesão do estado de Goiás 
aos benefícios fiscais previstos na 
legislação do estado do Mato Grosso 
do Sul e o que facilita a quitação 
de débitos do iPVa e iTCd com a 
Fazenda Pública estadual. esse 
último recebeu emenda no plenário 
e ainda tem que ser votado na CCj
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Rogério Cruz vistoria 12 obras e 
determina agilidade para a conclusão

os primeiros 20 dias 
de gestão têm sido 
de muito trabalho e 

avanços em diversas áreas 
importantes para a popu-
lação goianiense. Para que 
o trabalho ocorra de forma 
célere, o prefeito Rogério 
Cruz está vistoriando o an-
damento de todas as obras 
e cobrando a resolução 
dos trâmites necessários 
para evolução dos serviços. 
As visitas desta sexta-feira 
(22/1) foram realizadas no 
Parque Atheneu, região 
Leste da capital.

De acordo com Ro-
gério, o trabalho precisa 
fluir para que as respostas 
cheguem rapidamente à 
população. “Esse é o meu 
compromisso com a cida-
de e com os goianienses, 
por isso, solicitei que um 
espaço fosse reservado na 
minha agenda para que eu 
pudesse conferir ‘in loco’ 
o andamento de todas as 
obras cidade”, disse o pre-
feito. No último domingo 
(17/1), ele conferiu o tra-
balho de requalificação 
de pontes e ruas, além 
de pequenas obras para 
garantir o escoamento 

da água e eliminar alaga-
mentos provocados pelas 
fortes chuvas.

Avenida Engler

Na segunda-feira (18/1), 
o prefeito verificou os 
serviços de reconstrução 
asfáltica em vias do se-
tor Leste Universitário. 
Somente naquele bairro 
serão reconstruídos mais 
de 192 mil m² de asfalto 
novo. “Vamos finalizar o 
projeto e vamos concluir 
o projeto dos mais de 630 
quilômetros de vias reca-
peados. O resultado será 
mais conforto e segurança 
na trafegabilidade de to-
dos”, afirmou Rogério.

Além das obras de re-
construção asfáltica, o 
prefeito Rogério Cruz, au-
xiliares da administração 
municipal e o vereador 
Anselmo Pereira vistoria-
ram também as obras de 
requalificação do Palá-
cio da Cultura, localizado 
na Praça Universitária. O 
projeto é conduzido pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura e inclui reforma da 
Biblioteca Marieta Telles.

Na quarta-feira (20/1), 
o prefeito e secretários, 
acompanhados do verea-
dor Anderson Sales, con-
feriram as obras de um 
complexo esportivo e do 
Centro de Saúde da Famí-
lia (CSF), ambos localiza-
dos no Conjunto Riviera. 
“Os recursos estão garanti-
dos e em breve esses be-
nefícios serão entregues à 
população de Goiânia, pois 
nossa missão na Prefeitu-
ra de Goiânia é cuidar das 
pessoas e implantar uma 
cidade inteligente, com 
mais qualidade de vida”, 
frisou Rogério Cruz ao con-
cluir a visita em área pú-
blica onde será construída 
a Praça Fábio Nasser.

Na quinta-feira (21/1), 
as visitas foram em dois 

Centros Municipais de 
Educação Infantil (Cmeis), 
que terão as obras reto-
madas nos próximos dias 
nos setores Solar Ville 
(região Oeste) e Bairro 
Floresta (região Noroes-
te). As duas unidades vão 
garantir, quando inaugu-
radas, que 434 crianças 
com idade de 6 meses a 5 
anos e 11 meses tenham 
acesso a uma educação 
de excelência.

Na vistoria aos dois 
canteiros de obras, além 
de determinar o retorno 
dos trabalhos, o prefeito 
Rogério Cruz estabeleceu 
que, caso a empresa res-
ponsável pelo Cmei do 
Bairro Floresta não res-
ponda à convocação, a se-
gunda colocada deve ser 

chamada para concluir a 
unidade, com previsão de 
atender 184 crianças da 
educação infantil.

Cmei do Parque 
Atheneu

No caso do Cmei Solar 
Ville, que terá capacida-
de para atender até 250 
crianças, a empresa que 
assumiu a obra em 2016 
desistiu de prestar os ser-
viços. Depois de uma nova 
licitação e assinatura de 
ordem de serviço, outra 
empresa assumiu os traba-
lhos e a liberação ocorreu 
por decisão do prefeito Ro-
gério Cruz, em 7 de janeiro, 
para reinício. “Estamos em-
penhados para que a obra 
desse importante Cmei re-

tome imediatamente, além 
de outros benefícios para 
o setor, como equipamen-
tos de lazer e melhorias na 
infraestrutura”, sublinhou.

Já nesta sexta-feira 
(22/1), o prefeito de Goiânia 
vistoriou obras no Parque 
Atheneu. Acompanhado 
de auxiliares e do verea-
dor Joãozinho Guimarães, 
ele conferiu as obras no 
Cmei João Nader, que foi 
retomada recentemente, o 
Cmei Parque Atheneu, que 
passará por readequações 
para aumentar o número 
de atendimentos na edu-
cação infantil da região 
Leste. Também confreiu as 
obras de alargamento da 
Avenida Bela Vista, da Rua 
13, além da duplicação da 
Avenida Engler.

Cmei Brisas 
da Mata

“Estamos trabalhando 
para que todas as obras 
sejam entregues, confor-
me previsão estabelecida 
em contratos firmados 
com o município de Goiâ-
nia. Já as que possuem en-
traves, estamos chamando 
as empresas para que elas 
possam retomar imedia-
tamente os trabalhos”, 
comentou o prefeito Ro-
gério Cruz, que incluiu na 
vistoria as obras do Cmei 
Brisas do Cerrado. A uni-
dade conta com o dife-
rencial de ser totalmente 
modular, atendendo até 
160 crianças na educação 
infantil em Goiânia.

Com o objetivo de cumprir o plano 
de governo, prefeito de Goiânia 
determinou aos secretários que 
seja feita gestão junto às empresas 
responsáveis para a conclusão de 
todas as obras do município
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aparecida de goiânia

Rede Municipal iniciam ano letivo com aulas online
Os alunos da Rede Mu-
nicipal de Educação de 
Aparecida de Goiânia re-
tornaram às aulas remo-
tas nesta quinta-feira, 21. 
Neste começo de ano, as 
atividades seguem den-
tro do Regime de Aulas 
Não Presenciais nas es-
colas e CMEIs e também 
nas instituições conve-
niadas com o município.

“Iniciamos o ano letivo 
ainda com as aulas onli-
nes, seguindo um planeja-
mento aprimorado a partir 
das experiências que nos-
sos professores e crianças 

tiveram durante o ano de 
2020. A nossa expectativa 
e planejamento neste pró-
ximo mês é trabalhar para 
um possível retorno às 
atividades presenciais no 
mês de março, a princípio, 
com o percentual de 30%  
dos alunos matriculados 
nas escolas e CMEIs. Tudo 
com muita segurança para 
as crianças e para os nos-
sos servidores”, explicou 
o secretário municipal de 
Educação, Divino Gustavo.

A superintendente pe-
dagógica da Secretaria 
Municipal de Educação, 

professor Idelma Oli-
veira, explicou como os 
professores e alunos 
manterão os processos 
de ensino-aprendiza-

gem online até o retorno 
das aulas presenciais.

“Desde o segundo se-
mestre do ano passado 
realizamos uma série de 

formações online para os 
nossos professores instru-
ções para o uso de ferra-
mentas digitais para dar 
condições aos docentes de 
interagir da melhor forma 
possível com nossas crian-
ças e pais. Neste ano, soli-
citamos um plano de ação 
de cada unidade escolar, 
baseado na forma de aten-
dimento aos alunos que 
não têm acesso à internet e 
sobre quais as ferramentas 
digitais serão usadas nas 
aulas remotas e no atendi-
mento às crianças com ne-
cessidades especiais”.

O marceneiro Edson 
Braz do Nascimento, 40, 
morador do Parque Trinda-
de III, é pai de um aluno da 
Escola Municipal São Jorge 
e disse que o filho Gabriel 
Braz, 10 anos, matricula-
do no 5º ano, é bastante 
disciplinado e compro-
metido com a realização 
das atividades escolares. 
“A pandemia mudou o 
formato das aulas e agora 
é preciso se esforçar ain-
da mais. O Gabriel está 
muito ansioso para voltar 
para a escola e rever os 
colegas de sala”, disse.
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Aparecida imuniza 3.281 pessoas do grupo 
prioritário em dois dias de vacinação

com 7,2 mil doses dis-
ponibilizadas pelo 
Ministério da Saú-

de e Secretaria Estadual 
de Saúde, Aparecida de 
Goiânia iniciou a vacina-
ção contra a Covid-19 na 
manhã da última quarta-
-feira, 20 de janeiro. A ce-
rimônia de abertura deu 
largada à logística prepa-
rada pelo município, que 
em dois dias já ministrou 
cerca da metade das do-
ses destinadas ao grupo 
prioritário, conforme lote 
de doses recebido pela 
cidade. Em Aparecida, 
3.281 doses já foram 
administradas. Segundo 
cronograma do Plano 
Nacional de Imunização, 
os grupos prioritários 
neste momento são os 
profissionais de saúde 
que atuam diretamente 
no tratamento de pa-
cientes com Coronavírus, 
além de idosos e pesso-
as com deficiência que 
vivem em instituições 
de longa permanência.

Segundo balanço re-

alizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
até a tarde desta quinta-
-feira, 21 de janeiro, to-
dos os abrigos da cidade 
receberam a imunização 
e 15 unidades de saú-
de receberam as vacinas 
pela equipe da pasta. Ao 
todo, 3.138 profissionais 
de saúde e 143 idosos e 
deficientes instituciona-
lizados foram vacinados. 
Os trabalhadores que atu-
am na linha de frente do 
combate à Covid-19 que 
receberam a imunização 
são das seguintes unida-
des de saúde: Hospital 
Municipal de Aparecida 
(Hmap), Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu), UPA Flamboyant, 
UPA Buriti, UPA Brasicon, 
Hospital Santa Mônica, 
Hospital Garavelo, Enco-
re, Huapa, UBS Expansul, 
UBS Tiradentes, UBS Bu-
riti Sereno, UBS Residen-

cial Garavelo Park, UBS 
Independência Mansões 
e Laboratório Municipal.

“Fechamos o segundo 
dia da Campanha de Va-
cinação contra a Covid-19 
cumprindo o que foi pla-
nejado. Nossa previsão é 
terminar de aplicar as 7,2 
mil doses até a próxima 
terça-feira”, revelou a co-
ordenadora Municipal de 
Imunização, Renata Cor-
deiro. De acordo com ela, a 
determinação por parte do 
prefeito Gustavo Menda-
nha foi, desde o princípio, 
para que a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde lanças-
se mão de todos esforços 
necessários para vacinar o 
maior número de pesso-
as no menor intervalo de 
tempo. “O entendimento 
de Aparecida é: ainda que 
as doses disponibilizadas 
não sejam suficientes para 
todos, trata-se de uma 
emergência em saúde pú-

blica e quanto mais pes-
soas forem vacinadas rapi-
damente, mais vidas serão 
salvas”, afirmou.

Emoção ao 
receber a vacina

Na manhã desta quin-
ta-feira, 21, a médica da 
UPA Buriti, Gabriela de 
Sousa, não conteve a ale-
gria ao ser imunizada: 
“Atuo nessa unidade há 
quatro anos na área da 
Pediatria e desde o iní-
cio da pandemia estou 
na linha de frente do en-
frentamento à pandemia. 
Não foram dias fáceis, 
mas hoje recebo a vacina 
com esperança de dias 
melhores. Esperança de 
retornar à normalidade 
não só em meu ambiente 
de trabalho, mas com os 
meus familiares. Sempre 
tive medo de levar o vírus 
para minha casa e agora 

respiro mais aliviada e 
esperançosa”.

Próximos passos
Como a imunização 

contra a Covid-19 ocorre 
por meio da aplicação de 
duas doses de vacina em 
um intervalo médio de 28 
dias, ao longo das próxi-
mas semanas, outras 7,2 
mil doses devem chegar 
ao município para que 
as pessoas já vacinadas 
neste primeiro momento 
recebam a segunda dose 
do imunizante. Esse se-
gundo lote destinado aos 
aparecidenses já está ar-
mazenado na Secretaria 
Estadual de Saúde.

Segundo informações 
do Governo Federal, ao 
final da Campanha, serão 
destinadas 200 mil doses 
de vacina para Aparecida 
de Goiânia. Porém, neste 
momento, com as 7,2 mil 
doses disponibilizadas, 

44% dos profissionais de 
saúde do município que 
atuam em unidades pú-
blicas e privadas e toda 
a população idosa e de 
pessoas com deficiência 
que vivem em abrigos 
será imunizada.

Apesar disso, o pla-
nejamento é para que 
conforme outras remes-
sas cheguem em Goiás, 
a vacinação seja amplia-
da para todos os idosos 
e profissionais de Saúde 
(não apenas os que estão 
na linha de frente), pesso-
as com morbidades, pro-
fissionais de segurança e 
salvamento, funcionários 
do sistema prisional, 
população privada de 
liberdade, profissionais 
do transporte coletivo 
e caminhoneiros. Esses 
grupos estão divididos 
em quatro fases da Cam-
panha de Vacinação con-
tra a Covid-19.

Com esforço, 
mobilização 
de equipe, 
planejamento 
e organização, 
pasta busca 
vacinar o maior 
número de 
pessoas no 
menor intervalo 
de tempo
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Fauna nas proximidades da CRV Industrial é monitorada
A fauna nas imediações 
da CRV Industrial, loca-
lizada em Goiás, recebe 
atenção especial. Por 
isso, sempre é realizado 
o monitoramento am-
biental nas áreas de in-
fluência direta de plan-
tio de cana-de- açúcar. O 
último foi em dezembro 
do ano passado.

Foram selecionadas 
seis zonas amostrais com 

objetivo de avaliar a fau-
na e sua estrutura ecoló-
gica nos ambientes e da 
paisagem estudada, bus-
cando investigar a distri-
buição de espécies endê-
micas e raras na região. 
“Este programa tem como 
meta proporcionar ações 
de conservação da fauna 
e fomentar ações de pro-
teção”, afirma a bióloga 
da empresa, Edilene Leite.
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Distribuição de vacinas da AstraZeneca 
deve começar neste sábado, 23

Os 2 milhões de do-
ses da AstraZeneca 
contra a covid-19 

que devem chegar da Ín-
dia nesta sexta-feira (22) 
serão distribuídas aos es-
tados a partir da tarde de 
sábado (23). Segundo o 
presidente Jair Bolsonaro, 
a Força Aérea Brasileira 
está à disposição para 
agilizar a distribuição da 
vacina pelo país.

“Pode ter certeza que a 
Aeronáutica está aí para 
servir o Brasil e essa 
vacina, se chegar hoje à 
noite, amanhã começa a 
chegar a seus destinos”, 
disse Bolsonaro.

Bolsonaro falou com a 
imprensa ao deixar o Palá-
cio da Alvorada, após café 
da manhã com parlamen-
tares na residência oficial. 
Ele reafirmou que a vaci-
nação não será obrigató-
ria e recomendou que as 
pessoas leiam os estudos 

dos imunizantes.
“Ela tem que ser volun-

tária, afinal de contas não 
está nada comprovado 
cientificamente com essa 
vacina ainda. E peço que 
o pessoal leia o contrato 
com a empresa para to-
mar pé de onde chegaram 
as pesquisa e porque não 
se concluiu ainda dizendo 
que uma vacina é perfei-
tamente eficaz. Pelo que 
tudo indica, segundo a 
Anvisa, ela vai ajudar que 
casos graves não ocorram 
no Brasil, para quem for 
vacinado”, afirmou.

AstraZeneca
As vacinas devem che-

gar ao Brasil nesta sexta-
-feira, no fim da tarde. A 
carga vinda da Índia será 
transportada em voo co-
mercial da companhia 
Emirates ao aeroporto 
de Guarulhos e, após os 
trâmites alfandegários, 

seguirá em aeronave da 
Azul para o Aeroporto 
internacional Tom Jobim, 
no Rio de janeiro.

De acordo com a Fio-
cruz, assim que chegarem 
à instituição, as vacinas 
passarão por checagem 
de qualidade e seguran-

ça, além de rotulagem, 
com etiquetagem das 
caixas com informações 
em português. A previsão 
é que esse processo seja 
realizado até manhã de 
sábado (23) por equipes 
treinadas em boas práti-
cas de produção. As vaci-

nas devem ser liberadas 
para distribuição no perí-
odo da tarde.

“Ao longo de todo o 
trajeto até Bio-Mangui-
nhos/Fiocruz, as vacinas 
estarão armazenadas em 
seis caixas do tipo pal-
lets, que serão acondicio-

nadas em envirotainers, 
pequenos containers uti-
lizados para transportes 
de carga que necessita de 
controle de temperatura. 
Nesses envirotainers, as 
vacinas serão mantidas 
na temperatura entre 2 a 
8ºC”, informou a Fiocruz.

os 2 milhões de doses serão 
enviadas amanhã aos estados Da
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Enem 2020 tem novidades em acessibilidade
Leitor de tela, redação em 
braile e correção especial 
das provas de participantes 
autistas e surdocegos são 
algumas das novidades do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2020 em 
termos de acessibilidade. As 
medidas somam-se a outras 
que vêm sendo adotadas 
pelo exame ao longo do 
anos, como videoprova em 
Língua brasileira de Sinais 
(Libras) e provas com textos 
e imagens ampliados. 

Ao todo, segundo o Ins-
tituto Nacional de Estudo 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), cer-
ca de 47 mil participantes 
com alguma deficiência 
ou transtorno fizeram a 
inscrição no Enem 2020 
e solicitaram atendi-
mento especializado. 

O leitor de tela e a re-
dação em braile são de-
mandas antigas de pesso-
as com alguma deficiência 
visual, de acordo com o 
integrante da Organização 
Nacional de Cegos do Bra-

sil Lucas de Castro Rodri-
gues. “O leitor de tela traz 
autonomia. O candidato 
mexe no computador por 
si próprio. Escuta quantas 
vezes quiser, controla velo-
cidade e volume de voz. O 
leitor dá total controle da 
prova ao participante”, diz.

Antes do leitor de tela, 
a opção para esses estu-
dantes era contar com o 
auxílio para leitura, opção 
que segue disponível para 
os candidatos que assim 
solicitaram. A leitura é 
feita por profissionais ca-
pacitados para ler textos 
e para descrever imagens. 
A desvantagem, segundo 
Rodrigues, é que o candi-
dato depende desse pro-
fissional, que pode, por 
exemplo, estar cansado no 
dia de aplicação. 

Outro recurso novo é a 
redação escrita e corrigida 
no Sistema Braile. De acor-
do com o Inep, na aplica-
ção, o participante pode 
utilizar material próprio, 
como máquina Perkins, re-

glete, punção, soroban ou 
cubaritmo e folhas bran-
cas para fazer a redação. 
Rodrigues explica que essa 
escrita também traz maior 
autonomia. A alternativa, 
que também segue dispo-
nível, é que o participan-
te dite a redação em voz 
alta para que seja trans-
crita em papel por um 
profissional capacitado.

Para Rodrigues, a me-
dida é positiva e auxilia 
candidatos que dominam o 
braile. Mas, como essa não é 
uma realidade entre todas 
as pessoas com deficiência 

visual, para que a prova seja 
ainda mais inclusiva ele 
defende que haja a possi-
bilidade que os candidatos 
digitem eles mesmos a re-
dação no computador. 

Banca especial 
Outra mudança nesta 

edição é que participan-
tes autistas e surdocegos 
terão banca especial para 
correção de suas provas. De 
acordo com o Inep, o exa-
me recebeu a inscrição de 
1.676 candidatos que soli-
citaram atendimento espe-
cializado por autismo e de 

134, por surdocegueira. 
“Esse olhar permite que 

a sociedade venha a en-
xergar essa população da 
maneira como ela merece 
ser enxergada, como pes-
soas, cidadãos que pagam 
impostos e que estão ali 
para poder incluir e somar. 
O Enem é uma prova pela 
qual eles vão se capaci-
tar para uma faculdade e 
vão ser, na minha opinião, 
profissionais que só têm 
a somar para a sociedade 
inteira”, diz a  presidente 
da Associação Integrada 
Mães de Autistas da Para-
íba, Elaine Araújo. 

Elaine explica que cada 
indivíduo com autismo é 
diferente e tem diferente 
grau de acometimento. “Há 
aquele indivíduo que vai 
precisar de mais tempo. 
Há aquele indivíduo que 
vai precisar de uma tra-
dução melhor do que está 
propondo aquela questão. 
Não é que sejam incapa-
zes, mas há métodos para 
eles entenderem. Vão pre-

cisar dessa empatia da 
banca para poder analisar 
e ver que cada um é di-
ferente. Nós somos seres 
diferentes e eles têm isso 
como um estigma. As pes-
soas precisam realmente 
entender e averiguar cada 
situação para poder sim 
dar a essa pessoa a chance 
de realizar uma prova e de 
se sair bem nessa prova, 
para mim isso é pura em-
patia”, afirma.

Ela conta ainda que se 
emocionou com o tema da 
redação deste ano, O estig-
ma associado às doenças 
mentais na sociedade bra-
sileira. “É necessário que a 
sociedade e esses jovens 
que vão entrar em facul-
dades e em profissões tão 
diferenciadas tenham esse 
entendimento de algo tão 
cotidiano, de pessoas que 
são estigmatizadas por te-
rem síndromes, transtornos, 
doenças mentais. Tem que 
ter respeito e empatia. Achei 
de uma relevância que me 
deixou emocionada”.  
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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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Brasileira Duda Amorim recebe 
prêmio de melhor da década

duda Amorim, 
34 anos, foi es-
colhida como 

a melhor jogadora 
do mundo da década 
(2011/2020). A eleição 
foi promovida pelo site 
Handball Planet, um 
dos mais importan-
tes na modalidade. Na 
mesma votação, atra-
vés de escolha popular, 
Duda foi considerada a 
melhor defensora dos 
últimos dez anos. Entre 
outros títulos, a catari-
nense de Blumenau é 
campeã mundial, tendo 
sido escolhida a me-
lhor atleta do torneio, 
tricampeã pan-ameri-
cana pela Seleção Bra-
sileira e pentacampeã 
da Champions League 
de clubes.

Além de ser o princi-
pal nome da modalida-
de no país, ela se con-
solida cada vez mais 
como um dos maiores 
nomes do esporte em 
nível mundial. Já atua 

há mais de 15 anos na 
Europa, tendo passado 
pela Macedônia, onde 
defendeu o clube Ko-
metal Gjorge Petrov, 
e está há mais de 10 
anos na Hungria, no 
Gyori Eto KC. Em 2014, 
ela já havia sido es-
colhida a melhor do 
mundo pela Federação 
Internacional da mo-
dalidade (IHF). E, em 
2019, recebeu o prêmio 
de melhor da Europa 
pela Federação conti-
nental (EHF).

Além da brasileira 
Duda Amorim, comple-
tam a lista do site Han-
dball Planet, a goleira 
Katrin Lunde (NOR), a 
pivô Heide Loke (NOR), 
a central Groot (HOL), 
a armadora direita 
Nora Mork (NOR), a 
ponta-esquerda Ca-
milla Herrem (NOR), 
a armadora-esquerda 
Neagu (ROM) e a pon-
ta-direita Jovanka Ra-
dicevic (MNE).

escolha da catarinense foi feita 
pelo site Handball Planet
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