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Saúde inclui crianças de 
5 a 11 anos na vacinação 

contra covid-19

Djokovic enfrenta 
problemas com visto ao 

desembarcar na Austrália

Programa oferece 
22.020 vagas neste ano 

à população de baixa 
renda oportunidade 
de obter, adicionar 
ou mudar categoria 

da habilitação 
gratuitamente
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imunização

pandemia
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prefeitura de goiânia

cartõeS do programa renda Família + mulHer 
São entregueS na Secretaria da mulHer
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governo de goiás e ovg

lançado edital para 5 mil 
novaS bolSaS do probem

Entrega é 
destinada 

às mulheres 
aprovadas na 

primeira etapa 
do Programa que 
não conseguiram 

retirar o cartão 
nos bairros. Lista 

da segunda etapa 
será anunciada 

em janeiro 
cidades  |   5

Iniciativa contempla estudantes em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no CadÚnico. 
Inscrição no site da OVG, começa dia 10 e vai até o dia 23 de janeiro. “Hoje o Governo de Goiás 
tem programas absolutamente técnicos, desenhados para que as oportunidades realmente 

cheguem a quem mais precisa, de forma justa e transparente”, assegura Ronaldo Caiado
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brasília

Senadores repercutem decisão do MPF de 
desmembrar investigação com base na CPI

o procurador-geral da 
República, Augusto 
Aras, e o procura-

dor Claudio Drewes José 
de Siqueira encaminharam 
ao presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, ofício em 
que comunicam a “autua-
ção de notícia de fato”, um 
procedimento padrão para 
adoção de providências 
com base no relatório final 
encaminhado ao MPF pela 
CPI da Pandemia.  Cabe 
à PGR apurar e, se for o 
caso, oferecer denúncia 
contra o investigado.

A cúpula da CPI come-
morou nas redes sociais a 
decisão do MPF. “A CPI da 
Pandemia tem resultados 
práticos! Muito mais virá 
pela frente!”, celebrou nas 
redes sociais o presidente 
da CPI da Pandemia, sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM).

“Luz, mesmo que seja 

de lamparina, na escuri-
dão da impunidade. Não 
sossegaremos até a res-
ponsabilização dos cul-
pados pela tragédia que 
tirou a vida de tantos bra-
sileiros”, disse o vice-pre-
sidente da CPI, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

“Os crimes não ficarão 
impunes e os responsá-
veis, negacionistas, ge-
nocidas, desonestos vão 
pagar exemplarmente”, 
afirmou o relator da co-
missão, senador Renan 
Calheiros (MDB-AL).

Defensor do governo 
durante a CPI, o senador 
Luis Carlos Heinze (PP-
-RS) chamou a atenção 
para o risco de uso elei-
toral da investigação.

— Os órgãos são inde-
pendentes e cada um pode 
dar andamento às ações 
que achar pertinentes. O 

que não se pode aceitar 
são perseguições de cará-
ter político, independente-
mente do viés, seja ele de 
esquerda ou direita — dis-
se à Agência Senado.

As providências adota-
das pelo MPF atingem os 
investigados sem foro pri-
vilegiado e não interferem 
em outras investigações 
relacionadas à CPI, condu-
zidas tanto pela Procura-
doria Geral da República, 
quanto pelo Ministério Pú-
blico em São Paulo.

Subdivisão

A proposta do MPF é 
agrupar a apuração nos 
12 temas abaixo (os arti-
gos mencionados são do 
Código Penal (Decreto-Lei 
2.848, de 1940), salvo in-
dicação da lei pertinente):

Ações e omissões no 

Ministério da Saúde, na 
gestão de Eduardo Pa-
zuello - São acusados de 
“crime de epidemia com 
resultado morte” (art. 267), 
seja pela insistência em 
promover tratamentos 
ineficazes, seja pelo atraso 
na compra de vacinas, o 
ex-ministro Pazuello e ou-
tras autoridades do minis-
tério, como Mayra Pinheiro, 
então secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde; Elcio Franco 
Filho, ex-secretário-exe-
cutivo; além de membros 
do governo e do chama-
do gabinete paralelo, que 
orientava o presidente Jair 
Bolsonaro sobre a pan-
demia; e Mauro Ribeiro, 
presidente do Conselho 
Federal de Medicina.

Caso Prevent Senior - Os 
responsáveis pela opera-
dora de saúde foram indi-

ciados pela CPI por crimes 
de: perigo para a vida ou 
saúde de outrem (art. 132); 
omissão de notificação de 
doença (art. 269); e falsi-
dade ideológica (art. 299). 
A Prevent Senior é suspei-
ta de realizar experimen-
tos científicos com o “kit 
covid” sem conhecimento 
dos pacientes; e de mani-
pulação de prontuários.

Caso Covaxin–Preci-
sa - Os suspeitos de par-
ticipação na negociação 
fraudulenta da compra da 
vacina indiana Covaxin 
foram indiciados pela CPI 
por falsidade ideológica, 
uso de  documento falso 
(art. 304), fraude proces-
sual (art. 347), formação 
de organização criminosa 
(Lei 12.850/2013) e impro-
bidade administrativa (Lei 
8.429, de 1992).

Caso VTCLog - A sus-

peita de irregularidades 
em contrato com o Mi-
nistério da Saúde, para 
transporte e armazena-
gem de vacinas, levou 
ao indiciamento pela CPI 
dos três sócios e uma di-
retora da empresa, por 
corrupção ativa (art. 333) 
e improbidade adminis-
trativa; e da empresa, por 
ato lesivo à administra-
ção (Lei 12.846, de 2013).

Caso Davati - A denún-
cia de pedido de propina 
para o fornecimento de 
400 milhões de doses da 
vacina AstraZeneca le-
vou a CPI a indiciar seis 
pessoas, entre elas o ex-
-diretor de Logística do 
Ministério da Saúde Ro-
berto Ferreira Dias, por 
corrupção passiva (art. 
317), formação de organi-
zação criminosa e impro-
bidade administrativa.

Senadores 
repercutiram na 
manhã de ontem, 
a decisão do 
Ministério Público 
Federal (MPF) 
de desmembrar 
em 12 apurações 
a investigação a 
partir do relatório 
final da CPI da 
Pandemia
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Entre senadores da CPI, o presidente da comissão, Omar Aziz (E), entrega ao procurador Augusto Aras o relatório final do colegiado em 27 de outubro

Firmado no fim de 2020, 
o acordo de compensação 
dos prejuízos de estados 
com a Lei Kandir teve o 
último entrave retirado. 
O presidente Jair Bolso-
naro sancionou hoje (5) a 
Lei Complementar 190 de 
2022, que regulamenta a 
cobrança do Imposto so-
bre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) 
em operações entre esta-
dos diferentes.

O texto foi sanciona-
do sem vetos. A nova lei 
traz esclarecimentos à Lei 
Complementar 176, san-
cionada no fim de 2020, 
que estabeleceu o acordo 
fechado entre a União e 

os estados em maio do 
mesmo ano para repor 
perdas dos governos es-
taduais com a Lei Kandir.

A nova lei regulamen-
ta a cobrança do ICMS em 
operações e prestações de 
serviço a consumidor final 

de outro estado, que não 
contribui com o imposto. O 
texto define detalhes como 
fato gerador, a base de cál-
culo do imposto e o tipo de 
contribuinte responsável 
pelo recolhimento.

A lei também especifica 
em que situações o esta-
do que receber o bem ou 
o serviço deverá arrecadar 
parte do ICMS, mesmo nos 
casos em que mercadorias 
passem por outros estados 
até o destino final.

Acordo
Pelo acordo fechado em 

2020, a União repassará, 
entre 2020 e 2037, R$ 58 
bilhões aos estados ex-

portadores para compen-
sar perdas da Lei Kandir. 
Outros R$ 4 bilhões dos 
leilões do campo de petró-
leo da camada pré-sal de 
Atapu e Sépia serão par-
tilhados entre os estados. 
Os leilões ocorreram em 
dezembro do ano passado, 
após diversas tentativas.

O pagamento será fei-
to em parcelas anuais e 
decrescentes. De 2020 a 
2030, os estados recebe-
rão R$ 4 bilhões por ano. 
Entre 2031 e 2037, o valor 
será diminuído em R$ 500 
milhões por ano, até o últi-
mo pagamento.

Pelo acordo, os estados 
terão dez dias, contados 

a partir de hoje, data da 
publicação da lei, para re-
tirarem as ações judiciais 
que pediam compensa-
ções da Lei Kandir. San-
cionada no fim dos anos 
1990, a Lei Kandir deso-
nera de ICMS, tributo ad-
ministrado pelos estados, 
de mercadorias primárias 
e semielaboradas.

A União compensou as 
perdas de receita por vá-
rias décadas. No entanto, o 
valor era negociado anual-
mente com os estados. Isso 
levou diversos governado-
res a recorrerem à Justiça, 
alegando que os repasses 
eram bastante inferiores à 
perda de arrecadação.
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Texto define detalhes sobre operações entre estados diferentes

Bolsonaro sanciona lei que retira entrave para acordo da Lei Kandir
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PRoGRaMa UNiVERSitÁRio Do BEM

Governo de Goiás e OVG lançam edital 
para 5 mil novas bolsas do ProBem

o Governo de Goiás, 
por meio da Organi-
zação das Voluntá-

rias de Goiás (OVG), lançou, 
nesta quarta-feira (05/01), 
edital de seleção para no-
vos bolsistas do Programa 
Universitário do Bem (Pro-
Bem). Ao todo, 5 mil bene-
fícios serão disponibiliza-
dos para estudantes em 
situação de vulnerabilida-
de social de todo o Estado.

O edital pode ser aces-
sado no site da OVG (www.
ovg.org.br) e as inscrições 
devem ser realizadas entre 
os dias 10 e 23 de janeiro. 
Os estudantes contempla-
dos vão receber o benefí-
cio já no primeiro semes-
tre deste ano (2022/1).  

O governador Ronaldo 
Caiado destacou o apri-
moramento no processo 
de seleção para o Pro-
Bem. “Hoje, o Governo 
de Goiás tem programas 
absolutamente técnicos, 
desenhados para que as 
oportunidades realmen-

te cheguem a quem mais 
precisa, de forma justa e 
transparente”, pontuou.

Para concorrer à bolsa 
do ProBem é necessário 
que o estudante esteja 
inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚni-
co) e possua vaga na Insti-
tuição de Ensino Superior 
(IES). Para esse processo 
seletivo, a inscrição no 
CadÚnico precisa ter sido 
realizada até o dia 12 de 
dezembro de 2021.

Segundo a presidente 
de honra da OVG e primei-
ra-dama do Estado, Gra-
cinha Caiado, a utilização 
do cadastro garante que 
o benefício seja conce-
dido a pessoas que real-
mente estão em condição 
de vulnerabilidade. “Com 
o CadÚnico asseguramos 
que o processo seletivo 
seja mais justo e trans-
parente e, assim, temos a 
certeza de que o benefí-
cio é destinado a quem 

realmente mais precisa. 
Por meio da educação, o 
ProBem tem transforma-
do a vida de milhares de 
jovens estudantes e suas 
famílias”, pontuou.  

Bolsas
Das 5 mil bolsas ofer-

tadas, mil serão integrais 
e quatro mil parciais. As 
bolsas parciais corres-
pondem a 50% do valor 
da mensalidade limitado 
a R$ 650. Já as integrais 
correspondem a 100% 
do valor da mensalidade 
limitado a R$ 1.500.  As 
bolsas concedidas aos 
estudantes que cursam 
Medicina ou Odontologia 
têm limites maiores, R$ 
2.900 para o benefício 
parcial e R$ 5.800 para o 
benefício integral.

De acordo com a direto-
ra-geral da OVG, Adryanna 
Melo Caiado, esses valo-
res ajudam a consolidar o 
programa como uma po-
lítica não só de acesso à 

educação superior, mas de 
permanência. “Ao pensar 
na realidade de cada es-
tudante, tanto no quesito 
familiar quanto no curso 
escolhido, o ProBem con-
segue transformar a bolsa 
de estudos em um benefí-
cio amplo e eficaz”.

o ser contemplado 
com a bolsa de estudos 
do ProBem, o estudan-
te passa a contar com 
acompanhamento socio-
assistencial e participa 
do Banco de Oportunida-
des, que promove, dentre 
outras ações, a integração 
ao mundo do trabalho por 
meio do encaminhamen-
to para vagas de estágios 
e cursos de aperfeiçoa-
mento, além da participa-
ção em ações sociais.

ProBem
O Programa Universi-

tário do Bem tem o obje-
tivo de ampliar a capaci-
dade de atendimento aos 
mais vulneráveis, trazen-

do maior segurança ao 
processo de seleção, ele-
vando o potencial de re-
dução das desigualdades 
sociais por meio do aces-
so ao ensino superior, e 
promovendo o alinha-
mento às demandas por 
mão de obra qualificada 
no Estado de Goiás.

O ProBem conta, atual-
mente, com 10 mil bene-
ficiários e está realizando 
seu segundo processo 
seletivo, totalmente refor-
mulado a partir de estudos 
técnicos. Com as mudan-
ças implantadas pela atual 
gestão, o ProBem garantiu 
que fossem contemplados 
estudantes que realmen-
te precisam do benefício. 
Hoje, a seleção não leva 
em conta apenas a renda 
familiar, mas a realidade 
multidimensional em que 
a família está inserida.

Dívida Milionária
Em 2019, a atual ges-

tão encontrou uma dívida 

de mais de R$ 76 milhões 
referente ao programa do 
governo anterior. A admi-
nistração passada deixou 
de fazer repasses durante 
oito meses, a 82 faculda-
des e universidades par-
ceiras do programa.

“Renegociamos uma 
dívida de R$ 76 mi-
lhões deixada pela 
gestão anterior, da en-
tão Bolsa Universitá-
ria, e qualificamos as 
regras para que os jo-
vens tenham todas as 
condições de concluí-
rem seus estudos”, res-
saltou o governador.

Desde então, o Governo 
de Goiás já pagou quase 
R$ 69 milhões da dívida, 
assumindo o compromisso 
de quitar o valor total ain-
da neste semestre. Além 
disso, as mensalidades das 
bolsas ativas sempre fo-
ram mantidas em dia junto 
às instituições de ensino 
superior credenciadas, 
como determina a lei.

iniciativa contempla estudantes em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no CadÚnico. inscrição no site da oVG, 
começa dia 10 e vai até o dia 23 de janeiro. “Hoje o Governo de Goiás tem programas absolutamente técnicos, desenhados para 
que as oportunidades realmente cheguem a quem mais precisa, de forma justa e transparente”, assegura ronaldo Caiado
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receber o benefício já no primeiro 
semestre deste ano
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Emenda Constitucional que revisa Novo Regime 
Fiscal é promulgada pela Assembleia Legislativa

a matéria visa, unica-
mente, redistribuir 
o Imposto Sobre 

Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Ser-

viços de Transporte Inte-
restadual, Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS) 
aos municípios goianos.

O texto da PEC altera 

o parágrafo 1º, do artigo 
107 da Constituição do 
Estado de Goiás, de for-
ma a adequá-lo à nova 
regra de repartição de-
terminada pela Emenda 
Constitucional Federal 
nº 108/2020 (Lei do Fun-
deb). A matéria abre espa-
ço para a adoção de no-
vos critérios que tornem 
a distribuição de recur-
sos entre os municípios 
goianos menos desigual, 
favorecendo aqueles me-
nos desenvolvidos.

A matéria foi aprova-
da, em segundo turno, 
pelo Plenário, no dia 7 

de dezembro. Durante 
sua tramitação, ocorre-
ram muitos debates. 

O deputado Henri-
que Arantes (MDB) foi 
o primeiro a se mani-
festar, durante a últi-
ma votação da matéria, 
apresentando seu voto 
favorável. O parlamentar 
defendeu a necessidade 
de aprovação da matéria 
e enalteceu melhorias 
alcançadas após nego-
ciações encabeçadas 
por ele e alguns ou-
tros colegas da Casa. “A 
culpa dessa PEC não é 
nossa, mas sim do Con-

gresso Nacional, que 
está nos obrigando. Por 
isso, a melhor proposta 
é essa”, disse.

O parlamentar deu 
o exemplo de Goiânia, 
que, segundo ele, passa-
rá a perder, por ano, por 
volta de apenas R$ 20 
milhões, em vez dos R$ 
136 milhões previstos no 
texto original, a serem 
retirados do Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica e da Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb). “Foi a forma en-
contrada de perder me-

nos e salvar nossas gran-
des cidades. Os outros 
estados já estão copiando 
nossa PEC. Agradeço os 
colegas que fizeram parte 
dessa articulação”, defen-
deu Henrique Arantes.

Já o deputado Antônio 
Gomide foi um dos que 
fez uso da tribuna para se 
posicionar contra a PEC. 
O parlamentar questio-
nou a falta de clareza nas 
regras que regulamentam 
a matéria e frisou que, em 
sua perspectiva, existe 
nessa PEC um potencial 
lesivo para alguns muni-
cípios do estado. 

Foi promulgada pelo presidente da 
assembleia Legislativa, Lissauer Vieira 
(PSB), a emenda Constitucional nº 70 
(originalmente processo nº 8170/21), 
que ficou conhecida popularmente 
como PeC do iCMS (quando ainda 
era uma Proposta de emenda)
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A matéria foi aprovada, em segundo 
turno, pelo Plenário, no dia 7 de 
dezembro. Durante sua tramitação, 
ocorreram muitos debates

Foi sancionada pelo Poder 
Executivo e publicada no 
Diário Oficial a Lei Estadual 
nº 21.219 (originalmente 
projeto de lei nº 9390/21), 
da Governadoria do Esta-
do, que estabelece regras 
e critérios para a reforma e 
a construção de unidades 
habitacionais do programa 
“Pra Ter Onde Morar”, no 
âmbito das ações sociais 
suplementares, em confor-
midade com o artigo 1º da 
Lei nº 14.469, de 16 de ju-
lho de 2003, que institui o 
Fundo de Proteção Social 
do Estado de Goiás (Pro-
tege Goiás).

De acordo com o tex-
to, elaborado pela Agên-
cia Goiana de Habitação 
S/A (Agehab), “objetiva-se 
garantir unicidade aos 
projetos desenvolvidos 
pela companhia, para que 
cada atividade obedeça 
a um único cerne, com 
regras e objetivos cla-
ros, o que aperfeiçoará 
a atuação administrati-
va, bem como facilitará 
o reconhecimento das 
propostas ofertadas pela 
Agehab e pelo Estado”.

Ainda segundo o texto 
da lei, o programa “Pra Ter 
Onde Morar”, tem o obje-

tivo de promover a salu-
bridade, a segurança e os 
padrões mínimos de habi-
tabilidade e de adequação 
da moradia de famílias em 
vulnerabilidade socioeco-
nômica. “O valor máximo 
destinado às reformas 
por unidade habitacional 
de que trata este arti-
go será de 50% do valor 
destinado à construção 
de uma casa padrão da 
Agehab”, informou.

As famílias interessa-
das deverão preencher os 
seguintes requisitos: ter 
renda familiar de até um 
salário mínimo; não ser 

proprietárias, cessionárias 
ou promitentes comprado-
ras de imóvel de qualquer 
natureza; não ter recebido 
do Estado nenhum bene-
fício referente a casa, a 
apartamento ou a recur-
sos para construção; ser o 
titular maior de 18 anos 
ou emancipado; compro-
var vínculo mínimo de 
três anos com o municí-
pio onde será concedido 
o benefício; ter inscrição 
ativa no CadÚnico no mu-
nicípio para o qual plei-
teia o benefício; e residir 
no município para o qual 
pleiteia o benefício.
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O programa “Pra Ter Onde Morar”, tem o objetivo de promover a 
salubridade, a segurança e os padrões mínimos de habitabilidade

Matéria que estabelece critérios em programa de moradia do 
Governo do Estado é sancionada e publicada no Diário Oficial
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prefeitura de goiânia

Cartões do Programa Renda Família + Mulher 
são entregues na Secretaria da Mulher

a Prefeitura de Goi-
ânia segue com as 
entregas dos car-

tões do Programa Ren-
da Família + Mulher na 
Secretaria Municipal de 
Políticas para as Mulhe-
res. Os cartões são des-
tinados às aprovadas na 
primeira etapa do progra-
ma de transferência de 
renda. Veja a lista: www.
goiania.go.gov.br/renda-
-familia-mais-mulher/

O valor será pago em 
6 parcelas de R$ 300, no 
entanto a primeira e se-
gunda parcela estão cre-
ditadas na conta desde o 
mês de dezembro.

O endereço de reti-
rada é a sede da Secre-

taria da Mulher, na Rua 
74, esquina com Rua 
59, nº423, Setor Central 
– ponto de referência: 
uma quadra abaixo do 
Mercado Popular da 74, 
no edifício Casa Popular. 
O horário de entrega é 
das 9h às 16h, de segun-
da a sexta-feira.

O auxílio financeiro 
é destinado a mulheres 
que residem em Goiânia 
e estejam em situação 
de vulnerabilidade so-
cial devido à pandemia 
de Covid-19. O auxílio 
será pago a mulheres 
que estiverem em, pelo 
menos, uma das seguin-
tes situações:

Perderam o emprego 

e renda;  Trabalhadoras 
informais, autônomas e 
microempreendedoras 
individuais;  Mulheres 
recém-saídas de abriga-
mentos; Mulheres com 
medidas protetivas em 

situação de abrigamen-
to; Mães solo (intei-
ramente responsáveis 
pela criação dos filhos, 
sem ajuda do pai, a par-
tir de 16 anos de idade).

Para mais informações, 

as beneficiárias podem 
entrar em contato pelo 
whatsapp da Secretaria 
Municipal de Políticas 
para as Mulheres: (62) 
8323-8737, pelo direct 
do Instagram @secre-

taria_mulher, ou pelo 
telefone fixo: (62) 3524- 
2933/3524-2934 (devi-
do o volume de ligações 
para a pasta, sugerimos o 
uso dos outros meios de 
comunicação também).

entrega é destinada às mulheres 
aprovadas na primeira etapa do 
Programa que não conseguiram 
retirar o cartão nos bairros. 
Lista da segunda etapa 
será anunciada em janeiro
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Para mais informações: Whatsapp: (62) 8323-8737, pelo direct do Instagram @secretaria_mulher, ou pelo telefone fixo: (62) 3524- 2933/3524-2934

oportunidade

Aberta novas vagas para curso de Moda para mulheres

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria de 
Política para as Mulheres 
(SMPM), em parceria com 
o Senac, abre novas va-
gas para qualificação de 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade social. O 
objetivo é capacitar e qua-
lificar profissionais para 
o segmento da moda, 
aumentando as oportu-
nidades de inserção no 
mercado de trabalho.

Podem se inscrever mu-
lheres a partir de 16 anos 
de idade que atuem dire-
ta ou indiretamente com 
modelagem e costura ou 
que tenham interesse em 
trabalhar com moda ou 
áreas correlatas e se en-
contrem em situação de 
vulnerabilidade social.

“A indústria têxtil e de 
confecção brasileira tem 
destaque no cenário mun-
dial, não apenas por seu 
profissionalismo, criati-

vidade e tecnologia, mas 
também pelas dimensões 
de seu parque industrial, 
a quinta maior indústria 
têxtil do mundo e a quarta 
maior em confecção. Goi-
ânia caminha para ser o 
polo nacional da moda e 
queremos nossas mulhe-
res prontas para ocupar 
seu espaço nesse merca-
do”, afirma a secretária da 
Mulher, Tatiana Lemos.

Na Região Metropolita-
na de Goiânia e nas cida-
des vizinhas, grande parte 
das confecções e empresá-
rios não possuem devida 
qualificação profissional, 
além de desenvolverem 
as atividades de maneira 
informal e improvisada 
(quintais, barracões, gal-
pões, etc.). Essa realidade 
evidencia a falta de in-
centivos e investimentos 
financeiros, além da qua-
lificação profissional de 
grande parte da mão de 

obra, levou a Prefeitura a 
tal investimento.

Quem participar do 
curso estará apto, ao seu 
final, a exercer a função 
de costureiro, buscando 
promover uma melhor 
atuação no mercado de 
trabalho, tendo em vista 
uma boa formação para a 
empregabilidade.

Ao final deste curso, 
a aluna adquirirá as se-
guintes habilidades:

Trabalhar em equipe;  
Organizar o local de tra-
balho e aviamentos neces-
sários à costura de peças 
do vestuário; Identificar as 
partes e interpretar traços, 
contornos e marcações da 
modelagem do vestuário;  
Executar o corte manual;  
Reconhecer as principais 
partes da máquina de 
costura reta e overloque 
industrial; distinguir os ti-
pos de agulhas, adequados 
ao material e aviamentos, 

segundo especificações 
técnicas; Trocar agulhas, 
passar linhas, instalar, re-
gular e usar acessórios nas 
máquinas de costura reta 
e overloque; Regular o 
ponto de acordo com cada 
tipo de linha e tecido; Apli-
car sequência operacional 
na confecção dos produ-
tos; Identificar defeitos 
de costura orientados ao 
controle de qualidade 
nos processos de confec-
ção; Demonstrar compe-
tências pessoais de cria-
tividade no vestuário.

Serão 10 turmas de 20 
mulheres cada, totalizan-
do 200 mulheres capaci-
tadas ao final do ano. As 
inscrições serão realizadas 
a partir desta quinta-feira 
(6/1), na Secretaria de Po-
lítica para as Mulheres, lo-
calizada na Rua 74, nº 423, 
Setor Central, de forma 
presencial das 8h às 17h. 
É necessário que a inte-
ressada esteja munida do 
seu RG, CPF, comprovante 
de endereço e compro-
vante de escolaridade.

Conheça um pouco 

da grade curricular do 
Curso de Qualificação de 
Costureiro (240hs):

Qualificação em Auxi-
liar de Costureiro; Técnicas 
de modelagem; Corte e 
costura; Técnicas de costu-
ra e acabamentos; Oficina: 
Formação de custo e pre-
ço de venda; Customiza-
ção de peças de vestuário 
– Moda Circular; Moda, 
mídias digitais e fotogra-
fia; Oficina: Técnicas de 
vitrinismo de moda; Ofici-
na: Emprendedorismo de 
moda e oportunidades.
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Serão 10 turmas de 20 mulheres cada, totalizando 200 mulheres capacitadas ao final do ano

Projeto “Linha, agulha e Vida” é uma parceria da 
Secretaria de Política para as Mulheres com o Senac
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detran

CNH Social terá 22.020 vagas neste ano

o Governo de Goiás, 
por meio do Depar-
tamento Estadual de 

Trânsito de Goiás (Detran-
-GO), anunciou a abertura 
das inscrições para a pró-
xima etapa do programa 
CNH Social. Serão ofereci-
das 11.010 vagas para que 
a população de baixa renda 
possa obter a primeira habi-
litação, mudar ou adicionar 
categoria gratuitamente. As 
inscrições devem ser feitas 
exclusivamente por meio 
do site do Detran-GO (www.
detran.go.gov.br).

Até o final do ano, deve 
ser oferecido um total de 

22.020 vagas. Segundo o 
presidente do Detran-GO, 
Marcos Roberto Silva, uma 
nova edição do programa 
está prevista para abril 
deste ano. “Serão abertas 
outras 11.010 vagas, cum-
prindo cronograma esta-
belecido pelo governador 
Ronaldo Caiado”, esclarece 
o presidente.

O governador Ronal-
do Caiado destaca a im-
portância da ferramenta. 
“É um benefício para 
quem quer conquistar a 
tão sonhada carteira de 
motorista, mas não tem 
condição de arcar com 

custos ou mudar de ca-
tegoria”, afirma.

Inscrição
Para se inscrever, os inte-

ressados devem cumprir os 
critérios estabelecidos pelo 
programa e ter Cadastro 
Único (CadÚnico) nos pro-
gramas sociais ativo há, pelo 
menos, seis meses; ter idade 
igual ou superior a 18 anos; 
e saber ler e escrever. Para 
esta etapa, as inscrições 
poderão ser realizadas até 
o dia 14 de fevereiro. Bas-
ta acessar o site do Detran, 
clicar na aba CNH Social, e 
preencher o formulário.

Os contemplados re-

cebem isenção de taxas 
como inclusão no Regis-
tro Nacional de Carteira 
de Habilitação (Renach), 
Licença de Aprendiza-
gem de Direção Veicular 
(LADV), agendamento de 
prova teórica e de exame 
prático, exame médico e 
psicológico. A pessoa com 
deficiência (PCD) classi-
ficada dentro do número 
de vagas também se abs-
tém de pagar pelo exame 
toxicológico e junta mé-
dica, exigidos para cate-
goria profissional.

Por meio de parcerias 
com os Centros de Forma-
ção de Condutores (CFCs), 

são oferecidos, ainda, o 
curso teórico de legislação 
de trânsito; as aulas práti-
cas de direção; e até três 
retestes gratuitos.

Modalidades
Cada pessoa poderá 

se candidatar em apenas 
uma das modalidades do 
programa, dividido em es-
tudantil, urbana e rural. Po-
derão se inscrever à CNH 
Social Estudantil, pessoas 
de 18 a 25 anos que te-
nham cursado todo o En-
sino Médio em escola da 
rede pública estadual de 
Goiás, com CadÚnico ativo.

As modalidades urba-

na e rural são destina-
das, respectivamente, a 
moradores da área urba-
na e rural com inscrição 
ativa no CadÚnico. Os 
candidatos não podem 
ter praticado, nos últimos 
12 meses que antece-
dem à inscrição, infração 
de trânsito de natureza 
gravíssima, grave ou ser 
reincidente em média.

Cinco por cento das 
vagas serão destinadas 
a pessoas com deficiên-
cia, com exceção das re-
ferentes à mudança para 
categoria D. Nesse caso, 
não haverá reserva de 
vagas para PCDs.

Programa oferece à população de 
baixa renda oportunidade de obter, 
adicionar ou mudar categoria da 
habilitação gratuitamente. neste ano, 
serão realizadas duas edições com 
11.010 vagas em cada. inscrições para 
próxima etapa estarão abertas a partir 
de 10 de janeiro, exclusivamente, por 
meio do site www.detran.go.gov.
br. “É um benefício para quem quer 
conquistar a tão sonhada carteira de 
motorista, mas não tem condição de 
arcar com custos”, afirma Caiado
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Caiado entrega carteira de motorista a Wellington Borges Coelho, contemplado pelo programa CNH Social: iniciativa, que oferece à população de 
baixa renda oportunidade de obter, adicionar ou mudar categoria da habilitação gratuitamente, abre novas inscrições em 10 de janeiro de 2022

rodovias

Trecho da GO-118 deve ser liberado parcialmente até amanhã

O governador Ronaldo 
Caiado permanece na re-
gião Nordeste do Estado 
nesta terça-feira (04/01), 
no município de Alto Pa-
raíso, e em conjunto com 
técnicos da Agência Goia-
na de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra) vis-
toria o trabalho de recupe-
ração da GO-118. “Estamos 
fazendo o que é possível 

e o impossível para libe-
rarmos a rodovia. Acredi-
tamos que, até o final de 
semana, dia 7 de janeiro, 
iremos liberar o tráfego 
para pequenos veículos”, 
anunciou. O trânsito de ca-
minhões continuará restri-
to no percurso.

A rodovia foi afetada pe-
las fortes chuvas que caem 
na região desde o Natal. O 

governador Ronaldo Caia-
do passou o final de ano, 
junto com uma força-ta-
refa, em vistoria às áreas 
afetadas desde o dia 31 
de dezembro.  “Nosso ob-
jetivo é dar continuidade, 
o mais rápido possível, 
nas ações para solucionar 
o desmoronamento na 
GO-118”, adiantou Caia-
do ao lado da equipe da 

Goinfra, liderada pelo 
diretor de planejamento, 
Riumar do Santos.

Segundo o governador, 
na GO-118, o trânsito está 
liberado somente para 
ambulâncias, já que equi-
pes da Goinfra executam 
ações emergenciais no 
trecho. “Estamos com ca-
minhões que estão che-
gando com pedras. Não 

é um trabalho fácil, por-
que estamos trazendo o 
material de Planaltina de 
Goiás para fazer o escora-
mento de toda área que 
desabou. E não para de 
chover. É chuva torrencial 
desde às 6 da manhã, mas 
continuamos o trabalho”, 
explicou Caiado.

Nesta terça-feira as 
ações para a correção no 
trecho entraram no déci-
mo dia. “Só hoje estamos 
com 18 carretas carrega-
das de pedras, algumas 
até bitrem, puxando esse 
material direto de Planal-
tina de Goiás”, declarou. O 
trabalho com grandes ro-
chas é necessário porque 
elas reforçam a base do 
pavimento, escoram e dão 
firmeza ao solo. “Então, as 
pessoas têm que ter um 
pouco de paciência, mas 
até o final da semana nós 
vamos liberar para carros 

pequenos”, acrescentou.
No local, o governador 

também afirmou que a 
segurança viária é feita 
pela Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE). “O contro-
le no trânsito na região 
fica com a PRE para não 
correr o risco de aciden-
tes na região”, assegurou. 
Além disso há sinalização 
na entrada e saída de Alto 
Paraíso para alertar os 
motorista sobre a interdi-
ção na GO-118

Para quem precisa pas-
sar pelo local, a orientação 
da Goinfra é seguir pela 
GO-239 até Colinas do Sul, 
acessar a GO-132 e sair à 
direita, em via vicinal até 
chegar em Cavalcante. 
Além desse trecho, a agên-
cia também trabalha na 
GO-241, entre Mutunópo-
lis e Estrela do Norte, para 
reconstruir o bueiro que 
fica no Córrego Barreiro. 
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Governador Ronaldo Caiado na vistoria com técnicos da Goinfra, 
na GO-118, em Alto Paraíso de Goiás: “Não é um trabalho fácil, 
porque estamos trazendo o material de Planaltina de Goiás 
para fazer o escoramento de toda área que desabou”

Previsão é de que trecho que desmoronou 
possa receber tráfego de veículos pequenos 
até o final de semana. “Estamos fazendo 
o que é possível e o impossível. Só hoje 
estamos com 18 carretas carregadas de 
pedras, algumas até bitrem, puxando esse 
material direto de Planaltina de Goiás”, afirma 
governador durante vistoria das obras na 
rodovia estadual, acompanhado de equipe da 
Goinfra, no município do nordeste goiano
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plano nacional de imunização

Saúde inclui crianças de 5 a 11 
anos na vacinação contra covid-19

o governo federal 
anunciou ontem (5) 
a inclusão de crian-

ças de 5 a 11 anos no pla-
no de operacionalização 
de vacinação contra a co-
vid-19. As primeiras doses 
de vacinas contra a doença 
destinadas a crianças de 5 
a 11 anos deverão chegar 
ao Brasil no dia 13 de ja-
neiro. Está prevista uma 
remessa de 1,2 milhão de 
doses do imunizante da 
Pfizer - o único aprovado 
até o momento pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

O Brasil receberá, no 
primeiro trimestre de 
2022, 20 milhões de do-
ses pediátricas destina-
das a este público-alvo, 
que é de cerca de 20,5 
milhões de crianças. O 
Ministério da Saúde re-
ceberá, ainda em janeiro, 
um lote de 3,74 milhões 
de doses de vacina.

“Não faltará vacina para 
nenhum pai que queria 
vacinar seus filhos”, disse 
o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga. O secretário 

executivo do órgão, Rodri-
go Cruz, informou que ou-
tras 20 milhões de doses 
foram reservadas. O envio 
está condicionado à confir-
mação pelo laboratório e 
pelo andamento do ritmo 
de vacinação.

O esquema vacinal 
será com duas doses, com 
intervalo de oito sema-
nas entre as aplicações. O 
tempo é superior ao pre-
visto na bula da vacina 
da Pfizer. Na indicação da 
marca, as duas doses do 
imunizante poderiam ser 
aplicadas com três sema-
nas de diferença.

Segundo o Ministério 
da Saúde, será preciso 
que a criança vá vacinar 
acompanhada dos pais ou 
responsáveis ou leve uma 
autorização por escrito.

O Ministério também 
recomendará uma or-
dem de prioridade, pri-
vilegiando pessoas com 
comorbidades e com de-
ficiências permanentes; 
indígenas e quilombo-
las; crianças que vivem 
com pessoas com riscos 
de evoluir para quadros 
graves da covid-19; e em 
seguida crianças sem co-
morbidades.

A obrigação de prescri-
ção médica para aplicação 
da vacina não foi incluí-
da como uma exigência, 
conforme foi ventilado 
por membros do governo 
durante as discussões nas 
últimas semanas. Mas o 
Ministério sugeriu que os 
pais procurem profissio-
nais de saúde.

Questionado por jorna-
listas se essa recomenda-
ção não desestimularia os 
pais a levarem os filhos 
para vacinar, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
respondeu afirmando que 
isso deixaria os pais mais 

“seguros” para decidir so-
bre a imunização.

Análise
Durante a coletiva, o 

ministro Marcelo Queiro-
ga e seus secretários de-
fenderam o processo de 
análise e definição da in-
clusão do público infan-
til no Plano Nacional de 
Imunizações (PNI).  A An-
visa autorizou a aplicação 
da vacina da Pfizer nessa 
faixa etária em 16 de de-
zembro, mas o Ministério 
decidiu realizar uma con-
sulta pública e uma au-
diência pública antes de 

anunciar a inclusão hoje.
“Não há atraso. Não 

podemos trazer doses 
antes da aprovação da 
Anvisa. Consulta pública 
foi importante sim para 
tomada de posição do Mi-
nistério”, declarou Quei-
roga. “Tivemos cuidado e 
não foi excessivo, muito 
pelo contrário. Também 
estava no nosso radar. 
Nós temos uma tempes-
tividade, o tempo correto 
de ser feito. E acredito 
que este é o tempo ade-
quado”, acrescentou a 
secretária extraordinária 
de Enfrentamento à Co-
vid-19, Rosana Leite.

Marcelo Queiroga 
informou, ainda, que o 
custo total da vacinação 
da população de 5 a 11 
anos deve ser em torno 
de R$ 2,6 bilhões.

O secretário executivo 
Rodrigo Cruz comentou 
que a equipe da pasta 
acionou a Pfizer após o 
anúncio da decisão da An-
visa. Um aditivo do 3º con-
trato foi firmado no dia 28 
de dezembro, que fechou a 
entrega das 20 milhões de 
doses no 1º trimestre.

Pfizer
Em nota, a Pfizer confir-

mou a assinatura do con-
trato de aquisição das 20 
milhões de doses e o início 
da entrega na “semana do 
dia 10 de janeiro”. 

imunização 
infantil não 
terá exigência 
de receituário 
médico
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Marcelo Queiroga defende o processo de análise e definição da inclusão do público infantil no Plano Nacional de Imunizações (PNI)

estados e dF

Sancionada lei que altera o Plano de Auxílio e RRF

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou a Lei Com-
plementar 123/2021 que 
traz mudanças no Plano 
de Auxílio aos Estados e 
ao Distrito Federal e no 
Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) desses entes 
federativos, que permitiu 
o parcelamento de dívidas 
dos entes com a União.

A legislação, publicada 
hoje (5) no Diário Oficial 
da União (DOU), retira do 
teto de gastos dos entes 

que aderiram ao RRF des-
pesas com emendas par-
lamentares de bancada e 
individuais.

“A proposição legislati-
va objetiva ampliar o rol 
das despesas não consi-
deradas na limitação dos 

gastos dos entes subna-
cionais, cujas dívidas vol-
taram a ser refinanciadas 
pelo Governo Federal. 

Com isso, passam a não 
ser consideradas as trans-
ferências de recursos 
federais com aplicações 
vinculadas, assim como 
as emendas de bancada 
e individuais, inclusive as 
transferências especiais”, 
informou a Secretária-
-Geral da Presidência.

A legislação anterior, 
de 2016, permitia, aos 
estados que refinancia-
ram suas dívidas, retirar 
do teto de despesas gas-
tos mínimos com saúde e 
educação que aumenta-
rem mais que a inflação 
medida pelo Índice de 
Preços Amplo ao Consu-
midor (IPCA) e também 
as despesas pagas com as 

doações e transferências 
voluntárias da União.

A lei sancionada au-
menta a dedução do teto 
de gastos. Agora podem 
ser excluídas as despesas 
pagas com transferên-
cias federais designadas 
a despesas específicas e 
todas as transferências 
previstas nos créditos 
suplementares e nas leis 
orçamentárias.

Entre elas estão as 
transferências fundo a 
fundo, Contribuição de 
Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide), salá-
rio-educação e Programa 
Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec).
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A legislação foi publicada ontem (quarta-feira, 5) no Diário Oficial da União (DOU)

Lei retira do teto 
de gastos despesas 
com emendas 
parlamentares
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marselha

França identifica nova variante do 
coronavírus com mais de 40 mutações

a França identificou 
nova variante do co-
ronavírus com mais 

de 40 mutações genéticas, 
sendo que uma está asso-
ciada a potencial aumento 
da transmissão do vírus.

Segundo pesquisado-
res do Instituto Hospitalar 
Universitário (IHU) de Mar-
selha, que fizeram a des-
coberta, a nova estirpe do 
SARS-CoV-2 tem 46 mu-
tações, incluindo uma que 
está associada ao possível 
aumento de contágios.

A variante, da qual 
pouco ainda se sabe, foi 
batizada pelos cientistas 
com as iniciais do institu-
to, IHU, e deriva de outra, 
a B.1.640, detectada no 
fim de setembro de 2021 
na República do Congo e 

atualmente sob vigilân-
cia da Organização Mun-
dial da Saúde.

Na França, os primei-
ros casos da nova va-
riante, que tem desig-
nação técnica B.1.640.2, 
foram observados na lo-
calidade de Forcalquier, 
na região de Provença-
-Alpes-Costa Azul.

Na mesma região, 
mas em Marselha, uma 
dezena de casos surgi-
ram associados a via-
gens aos Camarões, país 
que faz fronteira com a 
República do Congo.

O IHU de Marselha, es-
pecialista em doenças in-
fecciosas, é dirigido pelo 
médico Didier Raoult, 

que recebeu advertência 
da Ordem dos Médicos 
francesa por ter violado o 
código de ética. Ele pro-
moveu o uso do remédio 
antimalária hidroxicloro-
quina como tratamento 
para a covid-19 sem pro-
vas de sua eficácia.

A covid-19 é uma do-
ença respiratória causada 

pelo coronavírus SARS-
-CoV-2, detectado há dois 
anos em Wuhan, cidade 
do centro da China, e que 
se disseminou rapida-
mente pelo mundo.

A Ômicron, identifi-
cada em novembro, é a 
mais contagiosa de todas 
as variantes do corona-
vírus consideradas preo-

cupantes, apresentando 
mais de 30 mutações 
genéticas na proteína da 
espícula, a “chave” que 
permite ao vírus entrar 
nas células humanas.

Vários países, incluin-
do Portugal e França, têm 
atingindo recordes diários 
de infecções devido à cir-
culação dessa variante.

Uma dessas 
mutações 
está associada 
a potencial 
aumento de 
transmissão

N
IA

ID

Washington

EUA: milhares de motoristas ficam 
parados em estrada coberta de neve

O percurso rotineiro de 
trabalho do senador nor-
te-americano Tim Kaine 
de sua casa, na Virgínia, 
para Washington, na se-
gunda-feira (3), se trans-
formou em uma provação 
de 27 horas. Uma nevasca 
interrompeu o tráfego em 
importante via ao sul da 
capital do país, deixando 
ele e milhares de moto-
ristas sem comida e água 

no frio congelante.
A Interestadual 95 - 

uma das vias mais movi-
mentadas da Costa Leste 

- ficou fechada por horas 
em ambas as direções 
perto de Fredricksburg, 
cerca de 89 quilômetros 

(km) ao sul de Washing-
ton, depois que a região 
foi coberta por até 30 
centímetros de neve, in-

formou o Departamento 
de Transporte da Virgínia.

O tráfego no trecho de 
76 km da I-95 parou por 
volta das 20h de segunda-
-feira (no horário local) e 
não voltou a se mover até 
a tarde dessa terça-feira.

Durante a noite e bem 
depois do amanhecer, 
centenas de caminhões e 
outros veículos ocuparam 
a estrada congestionada, 
enquanto os motoristas 
ficavam cada vez mais de-
sesperados com a situação 
e irritados com o que pare-
cia ser uma resposta lenta 
das autoridades.

Kaine, candidato demo-
crata de 2016 a vice-presi-
dente, foi um dos motoris-
tas presos na via.

O senador chegou a 
Washington 27 horas de-

pois de deixar Richmond, 
disse seu diretor de comu-
nicações. Kaine afirmou à 
CNN que não comeu ou 
bebeu nada desde a saída 
na segunda-feira.

Equipes de emergência 
estadual e local trabalha-
ram durante a manhã e a 
tarde para retirar as árvo-
res derrubadas, ajudar os 
veículos com problemas e 
redirecionar os motoris-
tas, disse ontem o gover-
nador Ralph Northam. 

Northam e o Departa-
mento de Transporte da 
Virgínia foram duramente 
criticados por não chamar 
a Guarda Nacional. Alguns 
pediram ao presidente 
Joe Biden para mobilizar 
recursos federais a fim de 
resgatar motoristas presos 
e reabrir a rodovia.
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A Interestadual 95 - uma das vias mais movimentadas da Costa Leste americana

nevasca 
interrompeu o 
tráfego 
em importante 
via ao sul da 
capital
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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

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  r $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s a p p.  Ma i s  i n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  a n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

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$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: ana Paula Pimentel.
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Djokovic enfrenta problemas com 
visto ao desembarcar na Austrália

o tenista Novak Djoko-
vic desembarcou em 
Melbourne nesta 

quarta-feira (5) em meio a 
uma polêmica política com 
relação a sua dispensa mé-
dica da vacinação contra o 
novo coronavírus (covid-19), 
com um contratempo com 
seu visto aumentando os 
problemas do número um 
do mundo no tênis antes do 
Aberto da Austrália.

Djokovic pousou no ae-
roporto de Tullamarine por 
volta das 23h30 (horário 
local), mas aguardava per-
missão para entrar no país 
após a constatação de que 
a equipe do atleta havia 
solicitado um visto que não 
permite isenções médicas.

Isso levou o governo 
local de Victoria, estado no 
qual o Aberto da Austrália 
é disputado, a dizer que 
não apoiaria a solicitação 
de Djokovic, colocando 
seu destino nas mãos 
do governo federal e do 
primeiro-ministro austra-
liano, Scott Morrison.

Morrison tem enfren-
tado uma enorme reação 

negativa em relação à de-
cisão de seu governo de 
conceder uma dispensa 
médica para o sérvio dis-
putar o torneio sem se va-
cinar contra covid-19, com-
petição na qual o jogador 
busca conquistar seu 21º 
título de Grand Slam.

Após a repercussão, 
Morrison sugeriu que a 
participação de Djokovic 
não estava confirmada e 
que ele teria de conven-
cer o governo federal, que 
tem responsabilidade por 
fronteiras e vistos interna-
cionais, e não faz parte do 
processo de concessão de 
dispensas para a vacina.

Morrison disse, pou-
co antes da chegada de 
Djokovic, que “não haverá 
regras especiais” para ele 
quanto à sua isenção.

“Se as evidências fo-
rem insuficientes, então 
ele não será tratado de 
maneira diferente do que 
qualquer outra pessoa, e 
vai embarcar no próximo 
avião de volta para casa, 
disse Morrison em uma 
entrevista coletiva.

Tenista sérvio tenta participar 
do primeiro Grand Slam do ano
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Djokovic pousou no aeroporto 
de Tullamarine mas aguardava 
permissão para entrar no país 
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