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Dados de Segurança Pública mostram também que nenhum crime violento foi registrado em 16 localidades
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caiado REstRingE

Governador ronaldo Caiado (deM) iniciou a 
semana convocando prefeitos e outros pode-
res para propor medidas de restrição. em um 
momento em que aumenta o número de casos 
e também a ocupação de leitos com Covid em 
Goiás. Por sua fez, reflexo das aglomerações 
provocadas por eleições e festas de final de ano. 
A opção foi restringir a venda de bebidas alcóo-
licas, que fica proibida a partir das 10 da noite. 

apoio 
a decisão de provocar a conversa antes de bai-
xar decreto deu resultado. Caiado teve apoio da 
maioria esmagadora dos prefeitos e ainda teve 
apoio da Fecomercio, com a ressalva de que seja 
uma medida temporária. 

dE foRa
as escolas estão livres de qualquer tipo de restri-
ção. os protocolos para o setor são discutidos des-
de abril do ano passado e já houve o retorno em 
várias escolas no ano passado, ainda com presença 
tímida de alunos. a manutenção desses protoco-
los, incluindo a opção de aulas virtuais, é a aposta 
para a volta à normalidade. Com a consciência de 
que o novo normal só volta depois da vacina. 

doRiou  
Restrição semelhante foi adota no final de se-
mana em São Paulo. 

dóRia na fREntE 
Falando nele, o governador de São Paulo, João 
Dória (PSDB), continua mais bem avaliado do 
que o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) 
na condução de ações de combate à pandemia. 
Registrado no DataFolha, que está mais mal fa-
lando ainda no ninho bolsonarista. 

cuRtas da vacina
... está sendo duro, mas o presidente foi conven-
cido a mudar de atitude em relação à pandemia.
... Bolsonaro está igual à maioria dos brasileiros: 
louco pra aglomerar...

... a abertura de inquérito contra o ministro Pa-
zzuello estava fora do roteiro.
... Governo federal teve que recuar no uso do 
tratamento precoce.
...São 10 milhões de doses da Coronavac e 2 milhões 
de Oxford circulando pelo país. O Butantã deve ofer-
tar mais 15 milhões até o início de fevereiro. 

foco no congREsso
a articulação bolsonarista foca na eleição das 
mesas diretoras da Câmara e do Senado. os 
candidatos governistas são favoritos. Mas o 
clima ainda é sensível. Uma improvável derro-
ta bolsonarista pode fortalecer movimento por 
impeachment. apesar de mais de 70 pedidos, 
não há clima e, principalmente, votos no Con-
gresso para a empreitada. 

fim do REcEsso 
os vereadores de Goiânia tomaram posse, or-
ganizaram as comissões e se preparam para o 
início dos trabalhos na semana que vem. 

o lídER vEm aí
Antes disso, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) 
escolhe o seu líder na Casa. Ele tem a sugestão do 
nome de Sandes Jr (PP), que é experiente, tem diá-
logo e costuma ter trânsito nas várias correntes de 
pensamento. Rogério, no entanto, conversou com 
outros dois colegas de legislatura, em busca do lí-
der mais afinado. Dr Gian (MDB) está no páreo, ele 
que concorreu e perdeu a presidência da Câmara 
para romário Policarpo (Patriota).

EsmERaldas
Gustavo Mendanha (MDB de Aparecida) e Ro-
berto naves (PP de anápolis) buscam fortalecer 
os nomes para 2026. Um bom segundo manda-
to é a senha para tentar voos mais altos. 

mais oRaçõEs

Ex-vereador, ex-deputado, ex-secretário, ex-con-
selheiro e ex-presidente do TM, Honor Cruvinel se-
gue internado em Goiânia, tratando de problemas 
provocados pelo coronavírus. Uma das últimas 
aparições públicas foi no Paço Municipal, quando 
acompanhou a posse do filho, Gustavo Cruvinel, 
no comando do Procon Municipal. 

Rumo ao cEntRão
Um dos maiores defensores da reeleição de 
Bolsonaro, Roberto Jefferson defende uma 
aliança de partidos do Centrão, para abrigar 
mais candidatos e dar uma base maior no 
Congresso. Seria uma forma de não ficar re-
fém de uma sigla, como aconteceu cm o PSL. 
Além do seu partido, o PTB, Jefferson aponta 
siglas como Republicanos, PR e PSD.

dilEma
Cotado para enfrentar Bolsonaro em 2022, o 
apresentador Luciano Huck foi aconselhado a 
se filiar ao DEM, onde tem a chancela de Ro-
drigo Maia e ACM Neto. E onde está o gover-
nador Ronaldo Caiado. Huck foi aconselhado 
ainda a buscar alguém no PSDB para a vice. 

novo
Candidato a vereador no ano passado, o ar-
quiteto Yuri Vaz assumiu cargo na gestão 
de Rogério Cruz. Antes, teve que se licenciar 
do seu partido, o Novo. Tudo para cumprir a 
Resolução 27, baixada após a entrada do po-
lêmico Ricardo Salles no governo Bolsonaro. 
Pelo documento, o filiado deve se licenciar 
para ocupar cargo público, quando o convite 
é feito por integrante de outra sigla. 

novo 2022
o novo tem debate permanente sobre a vida 
partidária e a participação em eleições. Deve 
ter chapa completa em 2022. 

municipalista
O grupo de prefeitos “rebeldes”, que apoiou Caia-
do em 2018, articula presença maior na equipe de 
Ronaldo Caiado. O ex-prefeito de Goianésia, Rena-
to de Castro é um nome lembrado. 

mais cERvEja
No próximo dia 9, a receém-criada Bion-
ma Cervejaria lança sua linha de bebidas 
especiais. Pantanal, Pampas, Cerrado, 
Caatinga, Atlântica e Amazônia são as 
marcas, feitas com produção sustentá-
vel, segunda a empresa, que foi criada no 
final do ano passado. 

opção na tEla  

jornalista rafael Vasconcelos inicia novo pro-
jeto na semana que vem na TBC. Às terças, 
quartas e quintas, sempre um tema no TBC 
Debate, uma das novas opções da nova gra-
de de programação da emissora. 

futEbol Em luto 
O domingo começou com a notícia da queda 
de um avião que viria a Goiânia, para trazer o 
presidente Lucas Meira e quatro jogadores do 
Palmas, que jogariam na segunda contra o Vila 
nova pela Copa Verde. nenhum sobrevivente, 
partida suspensa e seis famílias em luto. Lucas 
era filho de Adair Meira, que comanda o Siste-
ma Sagres de Comunicação. Sentimentos. 

final dE sEmana 
Há muito tempo, os três maiores times da capital 
não tinham um final de semana tão positivo em 
competições nacionais. O Atlético venceu o Forta-
leza em casa e volta para a zona de classificação da 
Sul americana. o Goiás continua namorando firme 
com o rebaixamento, mas fez 4x3 no Santos de 
virada em plena Vila Belmiro. Ganhou motivação. 

vila sEmpRE vila!
O Tigre da Vila Famosa brilhou em dois momentos 
no seu estádio, o OBA. No sábado marcou 5x1, de 
virada, contra o Remo no primeiro jogo da final da 
Série C, onde coloca a mão no terceiro título, o que 
é inédito na competição. No Domingo, marcou 
2x0 no Ceará, na final do Brasileiro de Aspirantes, 
fazendo vantagem para a segunda partida. 

agEnda vERmElha  
O Vila Nova decide classificação no Campeo-
nato Goiano na quinta, 28, contra o Goiânia, no 
OBA. No sábado, estará em Belém podendo 
perder com diferença de três gols para conquis-
tar a Série C. no domingo, na Grande Fortaleza 
faz o jogo de volta contra o Ceará, podendo per-
der com diferença de um gol para ficar com o 
Brasileiro de Aspirantes. Foram quatro torneios 
disputados até agora, com dois títulos do São 
Paulo e outro do internacional. 

poR quE?
Há menos espaços para intolerância e radicalismo.

marcelohel@gmail.com

“A volta segura ao trabalho é 
importante e a vacinação em 
massa é decisiva para o bom 

desempenho da economia logo 
à frente”.  (Paulo Guedes)
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Plenário aprova LOA 2021 em 1ª 
fase e votação segue nesta 3ª feira

a Assembleia Legis-
lativa do Estado de 
Goiás (Alego) reali-

zou, nesta segunda-feira, 
25, três sessões extra-
ordinárias, além de uma 
reunião da Comissão Mis-
ta e duas reuniões da Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ).

Os debates prevalece-
ram nas reuniões e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
foi aprovada em primeira 
votação pelo Plenário. 
Além dela os deputados 
também votaram o pro-
jeto de lei que facilita a 
quitação de débitos de 
contribuintes junto à Fa-
zenda Pública Estadual. 
Os encontros foram rea-

lizados pelo sistema hí-
brido implantado na Casa 
em virtude da pandemia 
da covid-19.

As reuniões da CCJ e 
da Comissão Mista foram 
presididas pelo deputado 
Humberto Aidar (MDB), 
que, primeiramente reuniu 
o colegiado da Comissão 
Mista para votar o projeto 
de lei n° 1241/21 oriundo 
do Poder Executivo, que 
propõe alteração na Lei nº 
20.787, que versa sobre a 
adesão de Goiás aos be-
nefícios fiscais previstos 
na legislação do estado do 
Mato Grosso do Sul, nos 
termos da Lei Comple-
mentar 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. O texto 
foi aprovado na oportu-
nidade, mas não chegou 
à apreciação do Plenário.

Com o encerramento 
da reunião da Comissão 
Mista, o deputado Hum-
berto Aidar deu início 
aos trabalhos da CCJ. Na 
ocasião, foi colocado em 
apreciação o processo 

nº 1099/21 que altera a 
Lei nº 20.939, de 28 de 
dezembro de 2020, de 
modo a facilitar a quita-
ção de débitos de contri-
buintes junto à Fazenda 
Pública Estadual.

Os débitos em ques-
tão dizem respeito ao 
pagamento de tributos 
como o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e o 
Imposto sobre a Trans-
missão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos (ITCD), 
além de multas por irre-
gularidades ambientais, 
bem como de juros delas 
decorrentes.

No momento em que 
o relatório da matéria, 
emitido pelo deputado 
Dr. Antônio, foi colocado 
em discussão, o líder do 
Governo na Casa, deputa-
do Bruno Peixoto (MDB), 
pediu vistas para acolher 
a emenda do deputado 
Vinícius Cirqueira (Pros), 
a qual visa esclarecer que 

as reduções dos valores 
previstas no projeto, no 
que tange às irregulari-
dades ambientais, dizem 
respeito apenas a mon-
tantes provenientes de 
multas moratórias e juros.

Com isso, a matéria só 
pode ser votada e apro-
vada posteriormente, em 
nova reunião da CCJ que 
ocorreu no fim da tarde, 
após a realização da se-
gunda reunião extraordi-
nária em plenário.

LOA
Durante apreciação da 

LOA, na fase de encami-
nhamento de voto, o líder 
da base do Governo, Bruno 
Peixoto (MDB), apresentou 
pedido de destaque de 
emendas que foram adi-
cionadas ao projeto. As re-
feridas emendas visavam 
aumentar o orçamento 
destinado à Universidade 
Estadual de Goiás (UEG) 
e ao Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJ-
-GO). Com a aprovação 
do destaque pelo Plená-
rio, as referidas emendas 
foram excluídas do texto 
da LOA 2021.

os deputados realizaram nesta 
segunda-feira, 25, três sessões 
extraordinárias, sendo que na 
última delas, já no final da tarde, 
foi aprovada, em primeira votação, 
a Lei orçamentária anual para o 
exercício de 2021
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Governo Estadual vai discutir com municípios 
solução para problemas de Saneamento
Situação ambiental em 
Goiás, problemas de resí-
duos sólidos e esgotamen-
to sanitário e adaptação 
a nova lei do Marco Legal 
do Saneamento foram os 
principais assuntos discu-
tidos pela Secretária Esta-
dual de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Susten-
tável, Andrea Vulcanis e o 
presidente da AGM, Paulo 
Sérgio de Rezende, duran-
te visita feita pela secretá-
ria a sede da Associação 
Goiana de Municípios.

A secretária disse re-
conhecer a gravidade 
desses problemas, muitos 
deles considerados crôni-
cos devido serem antigos 
e, ao mesmo tempo, de-
fendeu a adoção de ações 
para solucioná-los.

Para tanto cita o caso 
do lixo. Dos 246 municí-
pios goianos somente 10 

fazem a destinação corre-
ta dos resíduos sólidos de 
acordo com o que manda 
a lei. A grande maioria 
ainda utiliza o sistema de 
“lixões” à céu aberto. Ape-
nas 46% possuem coleta 
de esgoto pelo menos em 
parte da cidade, enquan-
to que o índice de trata-
mento desses dejetos é 
muito menor ainda.

O presidente da AGM, 
Paulinho, concordou com 
a secretária tanto no que 
se refere a gravidade do 
problema quanto da ne-
cessidade de sua solução. 
Mas afirmou que os mu-
nicípios, principalmen-
te os de pequeno porte, 
não têm condições de 
solucioná-los sozinhos. 
“São investimentos mui-
to elevados e os muni-
cípios não têm recursos 
suficientes. E não bastam 

apenas boa intenção e 
decisão para solucioná-
-lo. É preciso de muito 
dinheiro”. Nesse caso ele 
vê como fundamental as 
ajudas dos governos es-
tadual e federal. Uma das 
saídas que vêm sendo 
adotadas é a formação de 
consórcios municipais de 
resíduos sólidos, mas os 

entraves são grandes e 
vão desde a burocracia à 
inviabilidade econômica 
de adoção do sistema.

Nova lei do 
saneamento

Andréa Vulcanis analisa 
a nova lei do Marco Legal 
do Saneamento como sen-

do um avanço positivo e 
os municípios vão ter que 
se adaptar a ela. Uma das 
inovações é a abertura a 
iniciativa privada para a 
atuação do setor do sanea-
mento. Em Goiás, na gran-
de maioria dos municípios, 
o serviço é explorado pela 
Saneago, empresa estatal, 
através de concessão mu-

nicipal. Entretanto, só 60 
municípios fizeram a re-
novação dessa concessão 
e para tanto vão ter que 
arcar com o serviço.

A secretária anunciou 
que o Governo Estadual 
criou uma comissão, co-
ordenada pela secretária 
adjunta da Semad, Vanes-
sa Schimdt, para estudar a 
questão. O primeiro passo 
será fazer um levantamen-
to detalhado da situação e 
da gravidade dos proble-
mas em cada município.

Para tanto será feita 
uma ampla discussão “e 
será muito importante a 
participação da AGM com 
sugestões e mobilização 
dos prefeitos”, salientou. 
No final o governo pre-
tende enviar um projeto 
e lei com essas propostas 
a ser analisado pela As-
sembleia Legislativa.
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aparecida de goiânia

Gustavo Mendanha renova frota da 
Saúde e Educação com 47 veículos

o prefeito de Apa-
recida de Goiânia, 
Gustavo Menda-

nha, entregou na tarde 
desta segunda-feira, 25, 
47 novos veículos que 
serão utilizados pelas se-
cretarias municipais de 
Saúde (SMS) e Educação 
(SME). Os novos veículos, 
que irão substituir carros 
antigos utilizados pelas 
pastas, foram adquiridos 
com recursos próprios 
do Tesouro Municipal ao 
custo de R$ 1,9 milhão.

“Estamos entregando 
oito veículos para a Se-
cretaria de Educação e 39 
para a Saúde. Esses novos 
carros vão melhorar nos-
sa frota e a mobilidade 
de nossos funcionários, 
por isso substituímos os 
veículos antigos que pelo 
tempo de uso apresen-
tam defeitos e acabam 
desfalcando a frota. Com 
isso, iremos oferecer me-

lhor atendimento à popu-
lação”, pontuou o prefeito 
Gustavo Mendanha du-
rante a entrega realizada 
no pátio da Cidade Ad-
ministrativa. O deputado 
federal Professor Alcides 
participou do evento.

Os oito novos veículos 
Volkwswagem Gol motor 
1.6 destinados à SME se-
rão utilizados no suporte 
e atendimento às Escolas 
Municipais e Centros Mu-
nicipais de Educação In-
fantil (CMEI’s). “Estamos 
felizes com a chegada 
desses veículos. Vamos 
economizar com manu-
tenção e melhorar nossa 
logística para atender-
mos demandas internas 
e também auxiliar nos-
sas unidades espalhadas 
em todas as regiões de 
nossa cidade”, disse o 
secretário de Educação, 
Divino Eterno.

Na SMS, os veículos 

serão fundamentais para 
o transporte de pacientes 
que precisam desse auxí-
lio. De acordo com a pas-
ta, centenas de pessoas 

são atendidas diariamen-
te em deslocamentos en-
quanto realizam diversos 
tipos de tratamentos.

“Esses carros vão 

melhorar ainda mais o 
atendimento da pasta. 
Hoje, atendemos cerca 
de 600 pacientes diaria-
mente que são levados 

para o Hospital Araújo 
Jorge, Hospital Munici-
pal de Aparecida (HMAP), 
Centro de Reabilitação e 
Readaptação Dr. Henri-
que Santillo (CRER), em 
Goiânia, pacientes que 
fazem fisioterapia e ou-
tras situações. Quem 
ganha, sem dúvida, é o 
paciente”, destacou o 
chefe de transportes da 
SMS, Moisés Francisco 
França, que representou 
o secretário de Saúde, 
Alessandro Magalhães.  

Secretário municipal 
de Administração, Arthur 
Henrique de Sousa Bra-
ga concorda que a reno-
vação da frota trará mais 
economia e agilidade na 
prestação do serviço pú-
blico pela Prefeitura de 
Aparecida. “Com veículos 
novos, que já vêm com 
garantia de fábrica, nós 
temos condições de eco-
nomizar nos custos de 
manutenção e até mes-
mo no consumo de com-
bustíveis, vez que esses 
carros têm mais autono-
mia e, consequentemen-
te, mais rendimento, um 
elemento essencial para 
o deslocamento diário na 
cidade”, conclui Arthur.

adquiridos com recursos próprios novos 
veículos representam melhoram 
no atendimento à população e 
economia aos cofres públicos
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Centro de Saúde e Bem-Estar Animal passa por reestruturação
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Agência 
Municipal do Meio Am-
biente (Amma), anunciou 
nesta sexta-feira (22/1) 
que iniciou processos 
para a reestruturação do 
Centro de Saúde e Bem-
-Estar Animal. O objetivo 
é ampliar a quantidade 
de procedimentos reali-
zados pela unidade e ofe-
recer atendimentos mais 
completos aos animais.

De acordo com a pre-
sidente da Amma, Zilma 
Peixoto, o Centro já reali-
zou mais de 360 atendi-
mentos a cães e gatos e 
receberá suplementação 
orçamentária e reforço no 
quadro de profissionais.

Segundo ela, o Centro 
de Saúde e Bem-Estar 
Animal foi inaugurado 
no fim do ano passado e 
entrou em funcionamen-
to após as discussões que 
deram corpo à Lei Orça-

mentária Anual do Muni-
cípio para 2021. “Por isso, 
nós estamos trabalhando 
para viabilizar uma su-
plementação orçamentá-
ria específica para a uni-
dade, que irá assegurar 
os recursos necessários 

para novos procedimen-
tos e também reforçar 
a estrutura de pessoal”, 
contou a presidente.

Além das ações emer-
genciais que garantem a 
continuidade da presta-
ção de serviços no local, 

a Amma está preparando 
alterações na legislação 
que rege o Centro de Saú-
de e Bem-Estar Animal 
para intensificar a atua-
ção da unidade, acolher 
melhor os animais que 
precisam de cuidados e 

otimizar convênios com 
universidades.

Segundo Zilma Pei-
xoto, entre as mudan-
ças previstas estão al-
terações nos critérios 
exigidos para a libera-
ção de atendimentos 

no local, a retirada de 
mecanismo que prevê a 
comercialização de me-
dicamentos veterinários 
e a remoção de entraves 
burocráticos que com-
prometem a celeridade 
dos serviços disponibili-
zados na unidade.

O Centro de Saúde e 
Bem-Estar Animal atende 
animais domésticos en-
caminhados por Organi-
zações Não Governamen-
tais (ONG´s) devidamente 
cadastradas na Amma e 
por pessoas de baixa ren-
da. A unidade é a única 
no Centro-Oeste a ofere-
cer serviços veterinários 
gratuitamente e tem ca-
pacidade para atender 
30 animais por dia. O 
Centro de Saúde está lo-
calizado na Avenida José 
Martins Guerra, no Jardim 
Balneário Meia Ponte e o 
telefone para contato é o 
(62) 3291-2202.
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Rogério Cruz acompanha avanço 
da vacinação contra a Covid-19

o prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, e o se-
cretário municipal 

de Saúde, Durval Pedroso, 
acompanharam na manhã 
desta segunda-feira (25/1) 
a vacinação de moradores 
da Residência Terapêuti-
ca I da Região Leste, no 
Hospital Estadual de Der-
matologia Sanitária e Re-
abilitação Santa Marta, lo-
calizado na GO-403, KM8. 
Até o momento, 6.241 
pessoas foram vacinadas 
e, dessas, 695 são idosos 
que vivem em abrigos e 
residências terapêuticas, 
conforme estabelece o 
Plano de Imunização do 
Ministério da Saúde.

Assim que chegou ao 
local da vacinação, o pre-
feito Rogério Cruz confi-

denciou que o momento 
é muito importante e que 
não poderia deixar de 
acompanhar. “Sempre que 
possível, farei questão de 
presenciar cada etapa des-
se momento que é históri-
co para nós moradores de 
Goiânia”, disse o chefe do 
Executivo Municipal, ao 
acrescentar a importância 
do avanço da campanha 
de vacinação. “Vamos se-
guir à risca o grupo priori-
tário determinado pelo Mi-
nistério da Saúde”, frisou.

“Nós entendemos o 
quão necessária é essa va-
cina, pois ela salva vidas, 
além de ser um passo im-
portante da vitória da ci-
ência contra a pandemia”, 
comentou o prefeito. Con-
forme ele, com a primeira 

remessa de 22 mil doses 
da vacina Oxford/AstraZe-
neca, mais pessoas terão 
acesso ao imunobiológico. 
“Ficamos muito felizes ao 
receber mais 22 mil doses 
para cumprir nossa tarefa 
com a esperança”, citou, su-
blinhando que a pandemia 
ainda não passou. “Esse 
é mais um momento que 
contamos com a colabora-
ção de todos para, juntos, 
sairmos dessa”, concluiu.

Para o titular da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), Durval Pedroso, o 
Plano de Vacinação está 
sendo cumprido de for-
ma bastante eficiente. 
“Estamos indo até onde 
as pessoas que precisam 
ser vacinadas estão, não 
causando nem um tipo 
de transtorno, fazendo 
tudo de maneira bastan-
te segura”, avaliou o se-
cretário. Segundo ele, o 

objetivo é avançar ainda 
mais o cronograma da 
pasta. “Queremos, ainda 
nesta semana, alcançar o 
máximo possível de pes-
soas deste primeiro gru-
po prioritário”, afirmou.

O senhor Jânio Garcia 
Rezende, 63 anos, foi o 
primeiro a ser vacinado na 
Residência Terapêutica I e 
contou sobre o fato de ter 
sido imunizado pela equi-
pe que se deslocou até à 

unidade de saúde. “Agora 
estou tranquilo e não terei 
essa doença tão ruim que 
tirou tantas vidas”, falou 
agradecido. Já o Adelson 
Rodrigues, 53 anos, ao ser 
vacinado, contou ao prefei-
to Rogério Cruz que estava 
muito feliz pelo o momen-
to vivido. “Nem sei como 
demonstrar minha felici-
dade, prefeito. E qualquer 
coisa que precisar, esta-
mos aqui”, brincou.

até o momento, 6.241 pessoas 
foram vacinadas em Goiânia. 
nesta segunda-feira (25/1), idosos da 
residência Terapêutica i, da região 
Leste, receberam a primeira dose 
da Coronavac por se enquadrarem  
nos critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde
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Empresas se unem em ação solidária para ajudar o Amazonas
Diante da grave crise sani-
tária enfrentada pelo Ama-
zonas em função da piora 
da pandemia do novo coro-
navírus, 15 grandes empre-
sas e entidades do país se 
reuniram para realizar uma 
ação solidária com o obje-
tivo de apoiar a região. O 
grupo fará uma doação para 
o programa Unidos Contra a 
Covid-19 (unidos.fiocruz.br) 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) no valor de R$1,6 
milhão, referente a uma usi-
na de produção de oxigênio, 
que deverá dar suporte 
aos hospitais públicos da 
região. Até este momento, 
a Fundação doou 5 dessas 
usinas, com o apoio da ini-
ciativa privada.

O grupo, intitulado Jun-
tos pelo Amazonas, conta 
com a participação da Am-

bev, BNP Paribas, BRF, Coca-
-Cola Brasil, Grupo +Unidos, 
Magalu, Mercado Livre, Nes-
tlé Brasil, Petrobras, Sesc, 
SulAmérica, WEG, Whirlpool, 
XP Inc. e Yamaha.

A ação destas empre-
sas conta com o apoio 
institucional da Eletros – 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos –, que au-
xiliou na criação do grupo.

O compromisso das em-
presas no Juntos pelo Ama-
zonas será com a doação 
dos recursos para as má-
quinas e acessórios da nova 
usina, que possui uma das 
mais avançadas tecnolo-
gias aplicadas a este tipo de 
equipamento e tem capa-
cidade para atender uma 
unidade hospitalar em 12 
leitos de terapia intensiva 

e 80 leitos de internação 
e pronto atendimento si-
multaneamente.

Sobre a Coca-Cola

A Coca-Cola/Bandeiran-
tes é uma empresa do seg-
mento de bebidas do Gru-
po José Alves que atua nos 
setores de Bebidas para os 
estados de Goiás e Tocan-
tins há mais de 30 anos. 
Criada em 1987, promove 
mais de 2.900 empregos 
diretos e 5.200 indiretos. 
A empresa possui um cen-
tro produtor situado no 
município de Trindade, em 
Goiás, com treze centros 
de distribuição em cidades 
polos em Goiás e no To-
cantins. Atende diretamen-
te 254 cidades e mais de 
30.000 pontos de vendas.
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segurança

68 municípios não registram 
homicídios em 2020

os indicadores de 
criminalidade de 
2020 em Goiás, 

apresentados pelo gover-
nador Ronaldo Caiado e 
pelo titular da Secretaria 
de Estado de Segurança 
Pública (SSP), Rodney Mi-
randa, nesta segunda-fei-
ra (25/01), mostram que 
em 68 municípios goia-
nos não foi registrado ne-
nhum caso de homicídio. 
Já em outros 16, não há 
ocorrência de crime vio-
lento. Os números são 
do Observatório de Se-
gurança Pública da SSP. 
“Esses índices não são 
fáceis de serem obtidos”, 
disse Caiado, ao relem-
brar que “Goiás tinha se 
transformado na Dis-
neylândia dos bandidos” 
em gestões anteriores.

O governador afirmou 
que a segurança pública 
no Estado é referência 
nacional. Ele citou, por 
exemplo, a redução histó-
rica de 10,4% em todos os 
Crimes Violentos Letais 

Intencionais (CVLI), al-
cançada no ano passado 
em comparação com os 
números de 2019. A taxa 
reúne as ocorrências 
de homicídios (-9,39%), 
latrocínios (-22%) e le-
são corporal seguida de 
morte (-38,9%). A queda 
é a maior desde a cria-
ção do Observatório de 
Segurança Pública, em 
janeiro de 2011.

“Nossas polícias se 
ocuparam para que as 
ações conjuntas não se 
restringissem a prender 
ladrões. Elas fizeram 
aquilo que sempre digo: 
ou se faz o diagnóstico 
ou o tratamento é inó-
cuo”, alegou Caiado. O 
governador reforçou que 
as questões que envol-
vem a criminalidade no 
Estado são resolvidas na 
raiz do problema.

Segundo o secretário 
Rodney Miranda, apesar 
da diminuição verificada, a 
meta da atual gestão é zerar 
os casos de crimes em todo 

o território goiano. “Vamos 
continuar com o trabalho 
nesse mesmo sentido. Des-
de o primeiro dia em Goi-
ás, eu falei: não se come-
mora redução de crimes. 
Um dia, vamos comemo-
rar o zero total”, garantiu.

Miranda também 
ressaltou que os núme-
ros refletem a parceria 
existente entre Execu-
tivo, Ministério Público, 
Poder Judiciário, e as 
forças nacionais, como 
Polícia Rodoviária Fe-
deral e Polícia Federal. 
“Nós temos um inimigo 
comum, que se chama 
violência”, pontuou.

Produtividade
Durante os 12 meses 

de 2020, foram deflagra-
das 20,4 mil operações, o 
equivalente a 55 por dia; 
e realizadas mais de 25 
mil prisões em flagrante e 
1,3 milhão de abordagens 
policiais. As ações resulta-
ram na apreensão de mais 
de 56 toneladas de drogas, 

uma média de 153 quilos 
a cada 24 horas. As forças 
de segurança ainda apre-
enderam 6,2 mil armas de 
fogo, cerca de 500 por mês. 
“Trabalhamos como nun-
ca”, enfatizou o secretário.

Além do combate os-
tensivo à criminalidade, 
os policiais se destaca-
ram pela agilidade em 
ocorrências de acidentes 
e desastres. Foram mais 
de 79,5 mil resgates e 
mais de 16 mil buscas e 
salvamentos realizados 
em 2020. Já o Serviço 
de Socorro Rápido com 
Moto (Garra), implanta-
do na atual gestão do 
Governo de Goiás, efe-
tuou mais de 450 aten-
dimentos na Região Me-
tropolitana de Goiânia.

A atuação das equipes 
tem ainda contribuído 
para romper o ciclo da 
impunidade. No ano pas-
sado, 60,34% dos inqué-
ritos policiais instaurados 
tiveram a autoria defi-
nida. Além disso, foram 

emitidos 58.661 laudos 
de criminalística e con-
cluídos 47.885 relaciona-
dos à medicina legal.

Lista dos municípios 
que não registraram ocor-
rência de homicídio do-
loso, homicídio tentado, 
latrocínio consumado e 
roubo consumado (2020):

Água Limpa; Amorinó-
polis; Anhanguera; Ca-
choeira de Goiás; Guari-
nos; Heitoraí; Ivolândia; 
Jaupaci; Lagoa Santa; 
Montividiu do Norte; 
Nova Aurora; Nova Igua-
çu de Goiás; Palestina de 
Goiás; Santa Rita do Novo 
Destino; Santa Rosa de 
Goiás; São Patrício.

Lista dos municípios 
sem casos de homicídio 
(2020):

Água Limpa; Aloândia; 
Amorinópolis; Anhan-
guera; Aparecida do Rio 
Doce; Aporé; Aurilândia; 
Avelinópolis; Barro Alto; 
Buritinópolis; Cachoeira 
Alta; Cachoeira de Goiás; 
Campestre de Goiás, Cas-

telândia; Cezarina; Córre-
go do Ouro; Damianópolis; 
Damolândia; Divinópolis; 
Divinópolis de Goiás; Es-
trela do Norte; Fazenda 
Nova; Formoso; Goiandira; 
Guaraíta; Guarinos; Heito-
raí; Hidrolina; Ipiranga de 
Goiás; Israelândia; Itajá; 
Itauçu; Ivolândia; Jaupaci; 
Jesúpolis; Lagoa Santa; 
Mairipotaba; Mimoso de 
Goiás; Moiporá; Monte 
Alegre de Goiás; Montivi-
diu do Norte; Morro Agu-
do de Goiás; Mossâme-
des; Nova América; Nova 
Aurora; Nova Iguaçu de 
Goiás; Ouvidor; Palestina 
de Goiás; Palmelo; Pana-
má; Piranhas; Rubiataba; 
Sanclerlândia; Santa Cruz 
de Goiás; Santa Isabel; 
Santa Rita do Novo Desti-
no; Santa Rosa de Goiás; 
Santo Antônio da Barra; 
São Domingos; São João 
da Paraúna; Serranópolis; 
Sítio D”Abadia; Três Ran-
chos; Trombas; Turvelân-
dia; Uirapuru; Vicentinó-
polis; Vila Propício.

dados do observatório de Segurança 
Pública mostram também que 
nenhum crime violento foi registrado 
em 16 localidades. redução nos 
indicadores de criminalidade é a 
maior da década. “esses números 
não são fáceis de serem obtidos”, 
diz governador ronaldo Caiado, 
ao lembrar que “Goiás tinha se 
transformado na disneylândia dos 
bandidos” em gestões anteriores
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Estado retoma aula presencial com protocolo de biossegurança
A partir desta segunda-
-feira (25/01), 8% das 
1.010 unidades escolares 
retomaram suas ativida-
des presenciais. Nas de-
mais escolas, professores 
e alunos já estão partici-
pando do Regime Especial 
de Aulas Não Presenciais 
(Reanp) desde a última 
quinta-feira, dia 21.

“Os estudantes que 
estão voltando são 

aqueles que não tiveram 
acesso à internet em 
2020 e, nesse momento, 
precisam de um aten-
dimento mais próximo”, 
esclarece a superinten-
dente de Organização e 
Atendimento Educacio-
nal da Seduc Goiás, Pa-
trícia Morais Coutinho.

Ela destaca que o re-
torno das aulas presen-
ciais será gradativo e terá 

como base os resultados 
atualizados do estudo 
epidemiológico de cada 
município, que monitora 
os casos oficiais de Co-
vid-19 registrados pelas 
Secretarias de Saúde. 
Esse levantamento será 
realizado pelas Coor-
denações Regionais de 
Educação (CREs) e pelas 
equipes escolares.

“A partir desses dados, 

pretendemos ir avançan-
do no retorno presencial 
das unidades escolares”, 
explica a superintendente. 
De acordo com ela, as es-
colas já estão preparando 
um diagnóstico individual 
de cada aluno para avaliar 
o nível de conhecimentos 
e fazer as intervenções 
necessárias para que a 
aprendizagem não fique 
tão comprometida.
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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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Vacinação

OMS diz que prioridade é área 
de saúde, e não Olimpíada

a Organização Mun-
dial da Saúde 
(OMS) está pres-

tando consultoria de ge-
renciamento de risco ao 
Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) e às autorida-
des japonesas em relação 
à realização dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, mas 
a principal prioridade é 
vacinar profissionais de 
saúde em todo o mundo 
contra o novo coronaví-
rus (covid-19), disse nes-
ta segunda-feira (25) o 
principal especialista em 
emergências da OMS.

O primeiro-ministro 
japonês, Yoshihide Suga, 
está mantendo o compro-
misso de seu governo de 
sediar os Jogos este ano, 
e autoridades rejeitaram 

na semana passada uma 
reportagem do jornal bri-
tânico Times que dizia que 
Tóquio havia abandonado 
a esperança de realizar o 
evento em 2021.

O chefe de emergên-
cias da OMS, Mike Ryan, 
questionado se os atle-
tas deveriam ser vaci-

nados como prioridade, 
disse em uma coletiva 
de imprensa:

“Temos que encarar a 
realidade do que enfren-
tamos agora. Não há vaci-
na suficiente no momen-
to para atender aqueles 
que estão em maior ris-
co”, afirmou. “Enfrentamos 

agora uma crise em esca-
la global que exige que 
os profissionais de saúde 
da linha de frente, os ido-
sos e os mais vulneráveis 
em nossas sociedades 
tenham acesso à vacina 
primeiro”, acrescentou.

O início dos Jogos está 
previsto para 23 de julho, 

após adiamento de um 
ano por causa da pande-
mia do novo coronavírus. 
A OMS trabalhará com o 
COI, a cidade de Tóquio 
e o Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar do 
Japão como parte de sua 
força-tarefa para “ofere-
cer conselhos de gestão 

de risco durante o proces-
so”, disse Ryan.

“A decisão final sobre 
as medidas de geren-
ciamento de risco para 
a Olimpíada, e a deci-
são final sobre a própria 
Olimpíada, é uma decisão 
do COI e das autoridades 
japonesas”, afirmou.

entidade foi 
questionada 
sobre imunização 
de participantes 
de Tóquio
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Após consenso, Felipão antecipa saída do Cruzeiro
O Cruzeiro, em comum 
acordo com o treina-
dor Luiz Felipe Scolari, 
anunciou nesta segun-
da-feira (25) a rescisão 
do contrato com o técni-
co, que terminaria ape-
nas no fim de 2022. Feli-
pão assumiu o comando 
da Raposa em outubro, 
após a demissão de Ney 
Franco, com a missão de 
reerguer o time na Série 
B do Campeonato Brasi-

leiro. Na ocasião, o time 
estava na zona de rebai-
xamento para a Série C, 
em  19º lugar. 

Embora não tenha 
conseguido levar a Ra-
posa de volta de volta 
à Série A do Brasileiro, 
Felipão deixa o time na 
12ª colocação na tabela. 
Em nota, o Cruzeiro re-
conheceu o esforço do 
técnico, em sua segunda 
passagem pelo clube.

“Colaborando com o 
clube em seu momen-
to mais desafiador na 
história, Scolari e sua 
comissão técnica cum-
priram a importante 
missão de recuperar o 
Cruzeiro no Campeonato 
Brasileiro da Série”, diz o 
comunicado.

Em 21 partidas no co-
mando da equipe, Felipão 
somou nove vitórias, oito 
empates e quatro derrotas.
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