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Eleições: confira as regras 
para propaganda eleitoral

o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) apro-
vou, em dezembro, 

todas as normas que va-
lerão para as eleições 
gerais de 2022, incluindo 
aquelas referentes à pro-
paganda eleitoral.

Entre as principais novi-
dades está o endurecimen-
to das regras relativas à pro-
dução e compartilhamento 
de informações sabidamen-
te inverídicas sobre candi-
datos, partidos e o próprio 
processo eleitoral.

Tais condutas já eram 
vedadas e coibidas pela 
Justiça Eleitoral, mas a 
nova resolução prevê a 
responsabilização penal 
mais severa de quem es-
palhar desinformação.

Quem divulgar, na pro-
paganda eleitoral ou du-
rante a campanha, fake 
news sobre candidatos e 
partidos, por exemplo, fica 
agora sujeito à pena de 
detenção de dois meses a 
um ano, além de multa.

A mesma pena se aplica 
a quem produz, oferece ou 

vende vídeo com conteúdo 
inverídico acerca de parti-
do ou candidato. A punição 
é acrescida de um terço se 
a conduta for praticada por 
meio de rádio, televisão ou 
redes sociais.

Pena ainda maior – de 
dois a quatro anos de pri-
são e multa de R$ 15 mil 
a R$ 50 mil – está prevista 
para quem contratar ter-
ceiros com a finalidade de 
emitir mensagens ou co-
mentários na internet para 
ofender a honra ou desa-

bonar a imagem de candi-
dato, partido ou coligação.

A resolução ainda dei-
xa explícito ser proibida a 
divulgação e compartilha-
mento de fatos sabidamen-
te inverídicos ou gravemen-
te descontextualizados que 
atinjam a integridade do 
processo eleitoral.

“Isso quer dizer que 
eventuais mentiras espa-
lhadas intencionalmente 
para prejudicar os proces-
sos de votação, de apuração 
e totalização de votos pode-

rão ser punidos com base 
em responsabilidade penal, 
abuso de poder e uso inde-
vido dos meios de comuni-
cação”, alertou o TSE.

Assim como em elei-
ções anteriores, segue 
também vedado o dispa-
ro em massa de comuni-
cações via aplicativos de 
mensagens instantâneas, 
embora seja possível con-
tratar o impulsionamento 
de conteúdo na internet, 
desde que o serviço seja 
contratado junto a empre-

sas previamente cadastra-
das no TSE.

Showmício
Segue vedada ainda a 

realização, seja de forma 
presencial ou via trans-
missão pela internet, dos 
chamados showmícios – 
eventos culturais com o 
objetivo claro de promover 
candidato ou partido. Con-
tudo, fica permitida a reali-
zação de shows e eventos 
com objetivo específico de 
arrecadar recursos de cam-

panha, desde que não haja 
pedido de votos.

Essas e outras regras es-
pecíficas sobre propaganda 
eleitoral já foram publicadas  
no Diário da Justiça Eletrô-
nico e podem ser acessadas 
pelo link: https://sintse.tse.
jus.br/documentos/2021/
Dez/23/diario-da-justica-
-eletronico-tse-edicao-
-eleitoral/resolucao-no-23-
-671-de-14-de-dezembro-
-de-2021-altera-a-res-
-tse-no-23-610-de-18-de-
-dezembro-de-2019-q.

TSe endureceu 
regras sobre 
compartilhamento 
de informações 
inverídicas
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Quem divulgar, na propaganda eleitoral ou durante a campanha, fake news sobre candidatos e partidos, por exemplo, fica agora sujeito à pena de detenção, além de multa

anvisa

Barra Torres rebate declarações de 
presidente sobre vacinação infantil

O diretor-presidente da 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa), Antonio Barra Torres, 
divulgou nota em que 
nega a existência de in-
teresses ocultos por trás 
da aprovação da vacina-
ção de crianças de 5 a 
11 anos contra covid-19. 

No texto, ele pede retra-
tação ao presidente Jair 
Bolsonaro sobre fala re-
lacionada ao assunto.

Em entrevista a uma 
rádio na semana passada, 
Bolsonaro questionou o 
interesse da Anvisa com 
a aprovação da vacina 
da Pfizer contra covid-19 
para crianças nessa faixa 
etária. “Qual o interesse 
da Anvisa por trás disso 
aí?”, perguntou.

Na nota, divulgada nes-
se sábado à noite, Barra 
Torres diz que se o presi-

dente tiver informações 
que indiquem corrupção 
deveria determinar inves-
tigação policial. “Agora, se 
o senhor não possui tais 
informações ou indícios, 
exerça a grandeza que o 
seu cargo demanda e, pelo 
Deus que o senhor tanto 
cita, se retrate. Estamos 
combatendo o mesmo 
inimigo e ainda há muita 
guerra pela frente. Rever 
uma fala ou um ato errado 
não diminuirá o senhor em 
nada. Muito pelo contrário”, 
finaliza Barra Torres.
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Torres divulga nota em que nega a existência de interesses ocultos por trás da aprovação da vacinação de crianças

Presidente da 
anvisa pede 
retratação de 
jair Bolsonaro
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infraestrutura e transPortes 

Liberado tráfego em meia pista 
na GO-118

o Governo de Goi-
ás, por meio da 
Agência Goiana de 

Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), liberarou o 
tráfego em meia pista da 
rodovia GO-118, no trecho 
entre Alto Paraíso e Teresi-
na de Goiás, que estava to-
talmente interditado após 
uma erosão no leito da via.

Podem trafegar, no sis-
tema para e siga, veículos 

de pequeno porte – motos, 
automóveis de passeio, ca-
minhonetas e vans. A aber-
tura parcial ocorre um dia 
antes do previsto, com in-
tensificação da sinalização 
e policiamento no local.

Há uma semana, as 
equipes da Goinfra execu-
tam, em regime de plan-
tão, as obras de reforço do 
talude, com a colocação de 
pedras no leito que cedeu 

com a força das águas das 
chuvas que caem na re-
gião Nordeste do Estado 
desde a semana do Natal.

Nesta quinta-feira, os 
engenheiros reavaliaram 
as condições da GO-118 e 
decidiram pela liberação 
da meia faixa. “Consegui-
mos estabilizar o aterro 
a partir da execução dos 
serviços emergenciais. 
Agora passamos para a 

segunda etapa, que é a 
reconstrução da rodovia”, 
explica o presidente da 
agência, Pedro Sales.

As obras na GO-118 vão 
continuar. Hoje, mais de 
30 caminhões e carretas 
seguem na locomoção do 
material de uma pedreira 
que fica em Planaltina de 
Goiás até o trecho, um tra-
jeto de 200 quilômetros.

“O próximo passo é a 

execução dos serviços de 
recomposição do ponto 
danificado, com a com-
pactação do aterro, im-
plantação de nova capa 
asfáltica, sistema de 
drenagem e sinalização 
para a liberação total da 
pista”, conta o diretor de 
Manutenção da agência, 
Adriano Mendes.

A região ainda está sob 
chuva constante e intensa, 

o que dificulta a previsão 
do término total da obra. 
Os operários e o maqui-
nário da empresa contra-
tada pela Goinfra perma-
necem mobilizados em 
regime de plantão, sob 
a supervisão da agência, 
para assegurar trafegabi-
lidade com segurança à 
rota, que é fundamental 
para o acesso à região da 
Chapada dos Veadeiros.

abertura ocorre um dia antes do 
previsto e funciona no sistema pare 
e siga, com reforço na sinalização 
para segurança dos usuários. está 
permitida passagem de veículos 
de pequeno porte, como motos, 
automóveis de passeio, caminhonetas 
e vans. equipe da Goinfra continua 
no trecho até recuperação total da 
rodovia afetada pelas tempestades 
que ocorrem na região
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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”

mutirão iris rezende

Governador Ronaldo Caiado adia realização 
do evento do Governo de Goiás, em Aparecida

O governador Ronaldo 
Caiado anunciou em suas 
redes sociais, neste sába-
do (08/01), o adiamento 
da 3ª edição do Mutirão 
Governo de Goiás, que se-
ria realizada nos dias 15 
e 16 de janeiro, em Apa-
recida de Goiânia.

A decisão, segundo o 
governador, foi tomada 
devido a previsão de for-
tes chuvas e do aumento 
de casos de influenza e 
Covid-19. De acordo com 

Caiado, a estrutura do 
mutirão é móvel e re-
quer cuidados com chu-
vas fortes e ventos. 

O governador enalteceu 
ainda a vacinação da po-
pulação que tem ajudado 
a evitar casos graves, in-
ternações e óbitos mesmo 
com o aumento no núme-
ro de casos. Ainda não há 
data definida para a reali-
zação da 3ª edição do Mu-
tirão Governo de Goiás, em 
Aparecida de Goiânia. 
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Nova data para a realização do Mutirão Governo de Goiás, em Aparecida de Goiânia ainda será definida

ação ocorreria no 
jardim Tropical, ao 
lado do Shopping 
Portal Sul, às 
margens da G0-
040, nos dias 15 
e 16 de janeiro, 
sábado e domingo
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atividades da diretoria de tecnologia da informação

Inovações na TI da Alego permitiram 
bom desempenho no ano de 2021

durante o ano de 2021, 
a Diretoria de Tecno-
logia da Informação 

(DTI) implantou diversos 
projetos para que os traba-
lhos da Casa de Leis ocor-
ressem da forma mais qua-
lificada e eficiente possível.  

De acordo com o diretor 
de Tecnologia da Informa-
ção, Fagner Gonçalves, foi 
adotado como modelo de 
governança de TI a meto-
dologia de Gerenciamento 
de Projetos V.4, por meio 
da Assessoria Adjunta de 
Gerenciamento de Projetos, 
utilizando como referência 
o guia PMBOK.  “A DTI uti-
liza como apoio diversas 
outras ferramentas que 
contribuem para a gestão 
e governança, como o Sis-
tema de Gestão de Suporte 
aos Usuários (GLPI), Sistema 

de Demandas e Projetos 
(Redmine), Dashboards de 
Gerenciamento utilizando o 
Powe BI, Planejamento Es-
tratégico de Tecnologia da 
Informação (PETI) e Política 
de Segurança da Informa-
ção”, explicou Fagner.

Outro projeto que a TI 
aplica na Assembleia Legis-
lativa é o Dashboard de Ge-
renciamento que, segundo 
Fagner, teve como escopo 
a criação de um Dashboard 
com indicadores e informa-
ções sobre o andamento de 
todos os projetos e deman-
das executadas pela equipe 
da Assessoria Adjunta de De-
senvolvimento de Sistemas.

“O painel de indicadores 
tem como objetivo princi-
pal ser uma ferramenta de 
monitoramento e controle 
das tarefas. No painel, é 

possível verificar a previ-
são de entrega, situação 
atual, equipe responsável, 
servidor responsável, per-
centual concluído entre 
outras informações rele-
vantes ao gerenciamento 
das atividades em desen-
volvimento”, tratou.

Ainda em 2021, a Dire-
toria de TI promoveu o Pla-
nejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação 
(PETI), que é um processo 
gerencial o qual conside-
ra as condições internas e 
externas às organizações e 
suas evoluções esperadas.

Segundo Fagner, ele 
pode ser utilizado para 
facilitar a tomada de de-
cisão da organização no 
que tange à tecnologia. “É 
a partir do planejamento 
estratégico em TI que são 

alinhados, com toda a equi-
pe, os objetivos de negócio 
com os recursos de tecno-
logia, identificando-se as 
oportunidades de melhoria 
a partir de novas ações. Ao 
planejar estrategicamente a 
TI, conseguimos ir além de 
apoiar as necessidades dos 
usuários: ela passa a ter a 
infraestrutura tecnológica 
como uma aliada para criar 
soluções e tornar o negócio 
ainda mais competitivo”, 
ressaltou o diretor.

Segurança da 
informação

No âmbito da segurança 
da informação, Fagner con-
ta que foram coordenadas 
atividades de conscientiza-
ção por meio de campanhas 
divulgadas de forma sema-

nal e por canais acessíveis 
a todos os colaboradores. 
“Também houve a gestão 
contínua de ameaças por 
meio de tecnologia especí-
fica para tal fim, fazendo o 
controle de aplicações e fil-
tros de conteúdo web aces-
sado pelos colaboradores 
com o intuito de restringir 
conteúdo impróprio, garan-
tindo segurança e economia 
no uso racional da banda e 
links de Internet. Isso per-
mitiu manter longe da rede 
corporativa a maioria das 
ameaças em atividade no 
complexo e hostil ambiente 
da rede mundial”, detalhou.  

Além disso, houve a ges-
tão de vulnerabilidades de 
sistemas, servidores e dos 
acessos remotos providos 
aos colaboradores com o 
auxílio de ferramenta an-

timalware, conhecida po-
pularmente como anti-
vírus, instalada em todo 
parque computacional 
da Casa de Leis.

Por meio da seção de 
Segurança da Informação, 
subordinada à Diretoria de 
Tecnologia da Informação, 
foram concedidos acessos 
remotos com as devidas 
permissões devido a restri-
ção presencial de colabora-
dores nas dependências do 
Legislativo, viabilizando o 
início do teletrabalho, pois 
a partir de conexões VPN 
(Virtual Private Network) foi 
possível prover acesso se-
guro aos dispositivos pes-
soais utilizados pelos co-
laboradores, concedendo 
acesso estável aos recur-
sos computacionais dispo-
nibilizados pela Alego.

o setor de Tecnologia da informação 
da assembleia Legislativa foi um dos 
mais exigidos em 2021, recebendo 
demandas desafiadoras para que 
os trabalhos dos deputados e da 
administração da Casa fossem 
desempenhados com qualidade e 
eficiência. O balanço divulgado pela 
diretoria de Ti da alego detalha 
os projetos desenvolvidos e as 
inovações adotadas para atender as 
necessidades no ano passado, um 
período particularmente difícil em 
função da pandemia de coronavírus
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Antes da implantação do Sistema de Emendas Parlamentares (SEP), cada parlamentar preenchia um formulário em papel

A pandemia de covid-19 
trouxe diversos desafios 
para a Casa de Leis e a DTI 
teve de se reinventar para 
atender as necessidades e 
demandas do novo cená-
rio. Fagner destacou, entre 
as ações dos servidores da 
TI: o teletrabalho, as ses-
sões legislativas remotas 
e a integração de serviço 
como TV e Audiofonia.

Ele explica que o Sis-
tema de Deliberação Re-
mota (SDR) foi implan-
tado para ser utilizado 
na execução das sessões 
plenárias e reuniões das 

comissões desde o mês 
de abril de 2020. O mode-
lo tecnológico começou a 
operar no início de abril do 
ano passado, poucos dias 
após os trabalhos presen-
ciais terem sido suspensos 
por meio de um decreto da 
Presidência da Casa.

O SDR é uma solução 
tecnológica que viabiliza 
a discussão e a votação de 
proposituras na Câmara 
dos Deputados, no Sena-
do Federal e nas sessões 
conjuntas das duas Casas. 
“Esse sistema voltado ao 
uso da tecnologia para as 

sessões remotas foi im-
plantado na Alego, por 
meio de parceria firmada 
com o Senado. Em segui-
da, a experiência foi ade-
quada aos softwares e às 
soluções já utilizadas pela 
Alego. A adoção da plata-
forma virtual de trabalho 
permitiu aos parlamenta-
res a continuidade das ati-
vidades durante o período 
de pandemia de forma cé-
lere e segura, por meio das 
votações virtuais de maté-
rias de extrema importân-
cia ao enfrentamento da 
covid-19 em Goiás”, disse 

Fagner Gonçalves.  
Basicamente, o sistema 

de votação remota fun-
ciona da seguinte manei-
ra: o parlamentar entra 
com um login e senha e 
sua presença é registrada. 
Quando os projetos de lei 
são lançados no painel de 
votação, por um circuito 
fechado e seguro, eles apa-
recem para os deputados 
por meio do dispositivo 
que eles estiverem aces-
sando, seja pelo celular 
ou computador. Por meio 
desse dispositivo é possí-
vel ver o tipo de matéria 

que está sendo apreciada 
naquele instante e apare-
ce as opções de votação 
‘Sim’, ‘Não’ e ‘Abstenção’. O 
sistema ainda contempla 
as votações secretas.

Antes da implantação 
do SEP, cada parlamentar 
preenchia um formulário 
em papel. Agora, explica 
Fagner, “as emendas são 
preenchidas no Sistema de 
Emendas Parlamentares 
(SEP) por meio de assina-
tura digital, uma platafor-
ma on-line desenvolvida 
pela DTI, após solicitação 
da equipe técnica da Co-

missão de Finanças.”

Integração da TI, 
Audiofonia e TV

Foi necessário adequar 
e integrar as soluções de 
TI com o sistema de au-
diofonia e TV da Casa. O 
mecanismo implantado 
para contribuir com a rea-
lização dos trabalhos do 
Plenário é corporativo e 
restrito, ou seja, somen-
te pessoas credenciadas 
que pertencem à orga-
nização da Assembleia 
podem acessar.

Atuação no novo cenário de pandemia
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RetoRno seguRo das aulas
A coletiva de imprensa foi 
acompanhada também pela 
superintendente de Gestão 
da Rede e Inovação Edu-
cacional, Debora da Silva 
Quixabeira, e pelo diretor 
pedagógico da SME, Azésio 
Barreto Sobrinho, que des-
tacaram a parceria entre a 
SME e a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) para o 
retorno seguro das ativida-

des. Técnicos das duas pas-
tas avaliam diariamente o 
cenário de transmissão da 
Covid-19 em Goiânia. 

Atualmente, a gestão 
municipal segue a Nota Téc-
nica Nº 11/2021, publicada 
em 04 de novembro de 
2021, que autoriza o ensi-
no presencial na capital. As 
unidades de ensino estarão 
abertas para ações internas 

e de planejamento com o 
coletivo de servidores entre 
os dias 17 e 18 de janeiro. 
Já o retorno das atividades 
presenciais dos estudantes 
nas instituições começa no 
dia 19 de janeiro. 

Na oportunidade, os 
gestores falaram sobre 
a importância do ensino 
presencial, sobretudo por 
conta dos prejuízos oca-

sionados nos primeiros 
dois anos de pandemia. 
Estudos e avaliações diag-
nósticas realizadas pela 
SME apontaram defasa-
gens no ensino dos estu-
dantes. “Na pandemia foi 
apontado baixa efetivida-
de no aprendizado dos es-
tudantes e, por isso, lança-
mos o Aprender Sempre e 
o Alfabetização em Foco 

para recuperar as apren-
dizagens. Não vamos dei-
xar ninguém para trás e, 
juntos, iremos construir a 
melhor educação do país”, 
afirmou o diretor pedagó-
gico da SME, Azésio Bar-
reto Sobrinho. 

Posteriormente, os ges-
tores reforçaram que para 
2022 permanecem os prin-
cipais protocolos de biosse-

gurança seguidos à risca em 
2021 pelas escolas e Cmeis 
de Goiânia, como a higie-
nização frequente e cor-
reta das mãos, uso e troca 
de máscara durante o pe-
ríodo de permanência nas 
instituições, o não com-
partilhamento de objetos 
pessoais e a manutenção 
de ambientes arejados por 
ventilação natural.

educação

Processo de matrículas para CMEIs 
começa na próxima terça-feira, 11

em coletiva de im-
prensa realizada pela 
Prefeitura de Goiâ-

nia nesta sexta-feira (7/1), 
o secretário municipal 
de Educação da capital, 
Wellington Bessa, anun-
ciou a abertura de ma-
trículas para a Educação 
Infantil da Rede Municipal 
de Educação. Na ocasião, 
foi reforçado o quantitati-
vo de vagas ofertadas para 
atender as famílias goia-
nienses. De 9.927 vagas 
disponíveis para a Educa-
ção Infantil, 6.387 serão 
destinadas para creches, 
que compreendem a faixa 
etária de 6 meses a 3 anos 
de idade. As demais vagas 
contemplarão crianças de 

4 e 5 anos na pré-escola.
Também foram ressal-

tadas melhorias para a 
Educação em 2022, como 
a ampliação de vagas 
em Cmeis, a reforma das 
unidades educacionais, 
a inauguração de novas 
instituições de ensino e o 
andamento do programa 
Aprender Sempre, que foi 
planejado para fortalecer 
o desenvolvimento de ha-
bilidades essenciais dos 
estudantes nas áreas de 
língua portuguesa e mate-
mática. Além desses inves-
timentos, foi informado 
também sobre a entre-
ga de kits de uniformes 
aos estudantes da rede. 
Os kits serão compostos 

por camisetas, bermudas, 
calças, calçados e outros 
materiais escolares.

“Dessa forma, a gestão 
do prefeito Rogério Cruz 
demonstra seu compro-
metimento com a melho-
ria na qualidade do aten-
dimento às famílias e aos 
estudantes. Para 2022 

preparamos uma série 
de avanços tecnológicos, 
como o Conecta Educa-
ção, que está implan-
tando o reconhecimento 
facial nas escolas. Além 
disso, estamos prepara-
dos para o retorno seguro 
das atividades”, afirmou 
Wellington Bessa. 

Em seguida, o secre-
tário explicou sobre o 
processo de matrícula e 
afirmou que a solicitação 
de vaga deverá ser fei-
ta pelo site sme.goiania.
go.gov.br, a partir das 8 
horas da manhã do dia 11 
de janeiro. Caso não haja 
vaga disponível na opção 

desejada, o responsável 
pela criança poderá esco-
lher outras duas institui-
ções para a fila de espe-
ra e o sistema sinalizará 
outras instituições que 
atendam a turma e a mo-
dalidade indicadas, pre-
ferencialmente na região 
onde as famílias residem.

Solicitação de vagas, conforme 
anunciado pelos gestores da SMe 
Goiânia em coletiva de imprensa, 
ocorrerá exclusivamente pela internet
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A coletiva de imprensa foi acompanhada também pela superintendente de Gestão da Rede e Inovação Educacional

guaRda civil MetRopolitana

Ponte da GO-020 é parcialmente interditada
A Agência da Guarda Civil 
Metropolitana de Goiânia 
(AGCMG), por meio da Co-
ordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil 
(COMPDEC) foi acionada 
pela Coordenadoria Esta-
dual de Proteção e Defesa 
Civil – CODEC / CBMGO 
(Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado de Goiás, 
a participar de uma ação 
conjunta de avaliação e 
monitoramento das ca-
beceiras das pontes sobre 
o Rio Meia Ponte (saída 
para Bela Vista de Goiás 
–  Rodovia GO – 020).

Por se tratar de uma via 
estadual, foram também 
acionados o Batalhão de 

Rodoviário – BPMRGO e a 
Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes 
(Goinfra) para garantir 
mais agilidade e seguran-
ça aos usuários da via.

Devido ao afunda-
mento da pista na ca-
beceira da ponte, sen-
tido Bela Vista/Goiânia, 
foi feito uma interdição 
parcial desde a manhã 
deste domingo (9/1), em 
decorrência da abertura 
de um buraco registrada 
após o temporal.

Segundo o supervisor 
plantonista da COMP-
DEC, Luciano Padilha, os 
motoristas precisam fi-
car atentos às mudanças 

provisórias no tráfego. 
“Estivemos no local para 
dar apoio nas avaliações, 
também optamos em 

operar somente em meia 
pista. Mas por segurança, 
as duas pistas de rola-
mento seguem monitora-

das constantemente até a 
intervenção corretiva do 
afundamento constata-
do”, frisou Padilha.

O atendimento con-
tou com a coordenação 
do Chefe de Equipe, 
GCM Nilton Ferreira, e a 
colaboração dos agentes 
de Proteção e Defesa Ci-
vil, GCM Robson Camilo 
e GCM Nonato, em apoio 
ao Capitão Moura e Ca-
pitão Neri do CBMGO. 
“A ponte em si não teve 
nenhum problema es-
trutural, o problema foi 
na contenção que segu-
ra o barranco onde a ca-
beceira se apoia. Com as 
chuvas, o grande volume 
de água lavou a terra 
sob a ponte e causou 
esse abatimento”, expli-
cou o Capitão Neri.
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Segundo o supervisor da COMPDEC, os motoristas precisam ficar atentos às mudanças provisórias no tráfego
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Caiado leva novos benefícios sociais 
a municípios afetados pelas chuvas

o Governo do Estado, 
por meio da Orga-
nização das Volun-

tárias de Goiás (OVG), Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS), Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento So-
cial (Seds), Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), 
Emater e Corpo de Bom-
beiros, enviou, neste sá-
bado (8/1), uma nova re-
messa de donativos aos 
municípios afetados pelas 
fortes chuvas, no Nordeste 
do Estado. Ao todo, mais de 
dois mil benefícios, sendo 
200 filtros de barro para 
água e dois mil pacotes do 
Mix do Bem, que rende até 
10 refeições cada, serão 
entregues a famílias que 
vivem na região. Desde 
a última semana, quatro 
mil donativos foram des-
tinados às famílias, muitas 
ilhadas pela água em co-

munidades quilombolas.
“Costumo dizer que o 

governo tem que ser hu-
manitário. Todo gestor tem 
que ter amor ao próximo, 
coragem para tomar deci-
sões e proteger a vida das 
pessoas”, pontuou o go-
vernador Ronaldo Caiado. 
“Minha grande obra de go-
verno não é construir pré-
dios, é cuidar das pessoas, 
dar qualidade de vida para 
que possam viver com dig-
nidade, saúde, educação e 
emprego”, enfatizou.

Montada em Teresina 
de Goiás, a 490 quilôme-
tros de Goiânia, a base da 
força tarefa é responsável 
por receber e distribuir os 
donativos em toda a re-
gião. Na última semana de 
2021, o posto foi respon-
sável pelo atendimento 
direto a 400 famílias qui-
lombolas que vivem nas 
comunidades do Vão das 

Almas, Vão do Moleque e 
do Rio Bonito, no municí-
pio de Cavalcante, que es-
tavam isoladas.

“Eu tenho um carinho 
enorme pelas comunida-
des quilombolas e não 
poderíamos jamais deixar 
todas essas famílias de-
samparadas. Quando sou-
bemos que muitas delas 
estavam desabrigadas e 
desalojadas, o governador 

mobilizou a ajuda de ime-
diato. Organizamos carros 
traçados, barcos e até he-
licóptero para socorrer es-
sas pessoas. Nosso traba-
lho não para, continuamos 
com o posto de comando 
em Teresina e faremos 
chegar donativos a todos 
que necessitarem”, diz 
a presidente de honra 
da OVG e coordenadora 
do GPS, primeira-dama 

Gracinha Caiado.

Combate à fome
As 1,8 mil cestas bási-

cas destinadas pelo Go-
verno de Goiás às famílias 
das cidades de Teresina de 
Goiás, Cavalcante, Nique-
lândia, Mutunópolis, Alto 
Paraíso e Formoso fazem 
parte da Campanha de 
Combate à Propagação do 
Coronavírus. Lançada em 

março de 2020, a ação já 
alcançou a marca de mais 
de 1 milhão de kits de ali-
mentos de distribuídos. As 
doações beneficiaram fa-
mílias dos 246 municípios 
goianos, inclusive aquelas 
que vivem em assenta-
mentos rurais e comunida-
des quilombolas.

O Mix do Bem, que será 
distribuído entre as fa-
mílias do Nordeste goia-
no a partir deste sábado 
(08/01), faz parte do Pro-
grama NutreBem, da OVG 
e do GPS, e é um alimen-
to nutritivo que contribui 
para ampliar a segurança 
alimentar das famílias em 
situação de vulnerabilida-
de social no Estado. O pro-
duto inclui arroz, proteína 
de soja, cenoura, tomate, 
alho e cebola desidratados 
e não contém gorduras 
trans, gorduras saturadas 
ou lactose. O alimento é de 
preparo rápido e rende até 
10 porções nutricionais.

“Estamos garantindo o 
padrão nutricional, com a 
reposição de minerais, de 
nutrientes necessários 
para manter a pessoa ali-
mentada durante o seu 
dia”, declarou o governa-
dor Ronaldo Caiado.

Força tarefa iniciada na última semana 
de 2021 continua e, neste sábado (8/1), 
inicia entrega de 200 filtros de barro 
para água e dois mil pacotes do Mix do 
Bem, que rende até 10 refeições cada
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Caiado entrega cestas básicas a comunidades quilombolas do distrito de Vazante, em Divinópolis de Goiás: “Minha 
grande obra de governo não é construir prédios, é cuidar das pessoas para que possam viver com dignidade”

economia / 20021

Goiás bate recorde com emissão 
de 984,6 milhões de notas fiscais

O Estado de Goiás bateu 
o recorde de emissões 
da Nota Fiscal do Consu-
midor Eletrônica (NFC-e) 
e Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e) em 2021. O levan-
tamento é da Superinten-
dência de Informações 
Fiscais (SIF) da Secretaria 
de Estado da Economia. 
De acordo com o relató-
rio, foram emitidas 984,6 
milhões de notas fiscais 
eletrônicas em 2021 
nos 246 municípios, in-
cluindo varejo e comér-
cio virtual. Em valores, 
a movimentação somou 

R$ 1,4 trilhão injetados 
na economia goiana.

“Podem ter certeza 
que nós temos tudo para 
dar a grande virada, para 
fazer uma retomada das 
nossas ações. O Estado 
de Goiás está preparado”, 
ressaltou o governador 
Ronaldo Caiado.

Os dados superam o 
resultado observado em 
2020, ano de início da 
pandemia de coronavírus, 
quando foram registradas 
892,8 milhões de emis-
sões e, também, o de 2019 
que somou 920,3 milhões 

de notas. Em valores, essas 
emissões representaram 
R$ 968 bilhões em 2020 e 
R$ 802,3 bilhões em 2019, 
frente a R$ 1,4 trilhão.

“Goiás está mais uma 
vez demonstrando sua 
força e capacidade de 
superação. Com respon-
sabilidade fiscal, abrimos 
caminho para que a eco-
nomia continue crescen-
do”, frisou a secretária de 
Estado da Economia, Cris-
tiane Schmidt.

Mais importante mês 
para o comércio, dezembro 
de 2021 registrou quase 

100 milhões de notas emi-
tidas em Goiás, também 
superior a 2019 e 2020. 
Foram movimentados 
R$ 119,8 bilhões no mês, 
frente a R$ 81,3 bilhões no 
mesmo período de 2020 e 
R$ 65 bilhões, em 2019.

Nota e Cidadania
A NF-e foi implantada 

em Goiás em 2005, e a 
NFC-e em 2016. De acor-
do com o coordenador 
de documentos fiscais 
da SIF, Antonio Godoi, a 
nota fiscal eletrônica é 
um avanço tanto para o 

consumidor quanto para 
o empresário. “O consu-
midor é parte importan-
te na garantia de que o 
imposto que ele pagou 
no momento da compra 
vá para o destino correto, 
isso só é possível com o 
hábito de sempre pedir a 
nota fiscal”, frisou.

O documento digital 
traz economia e otimi-
zação da fiscalização por 
parte do Fisco que acom-
panha em tempo real as 

operações comerciais. 
Além disso, proporciona 
legitimidade e segurança 
ao consumidor que pode 
verificar a autenticidade 
do documento recebido 
no site da Secretaria de 
Estado da Economia. No 
caso da NFC-e é possí-
vel, inclusive, ler o QR-
Code com o celular. No 
caso da NF-e, a consulta 
pode ser feita no site da 
secretaria por meio da 
chave presente na nota.
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Dezembro de 2021 registrou quase 100 milhões de notas 
emitidas em Goiás, também superior a 2019 e 2020. Foram 
movimentados R$ 119,8 bilhões no mês, frente a R$ 81,3 bilhões 

Valores alcançam r$ 1,4 trilhão frente a r$ 968 bilhões em 2020 e r$ 802,3 bilhões 
em 2019. Só em dezembro, comércio goiano movimentou quase 100 milhões de 
notas fiscais eletrônicas, que representam montante de r$ 119,8 bilhões
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Buscas por fragmentos de corpos 
continuarão no município de  Capitólio

as buscas no Lago de 
Furnas, em Capitó-
lio (MG), continua-

rão pelos próximos dias, 
anunciaram ontem (9) a 
Defesa Civil e a Polícia Ci-
vil de Minas Gerais. Segun-
do os órgãos, os trabalhos 
prosseguirão porque, em-
bora todos os dez mortos 
tenham sido resgatados, 
algumas vítimas tiveram 
somente pedaços de cor-
pos encontrados. 

Além disso, a polícia 
aguarda eventuais comu-
nicações de novos desa-
parecimentos, no caso 
de eventuais turistas que 
estavam sozinhos. “Pode 
ser que uma pessoa ou 
um casal estivesse ca-
minhando e tenha caído 
uma pedra. Até o momen-
to, nenhum dos órgãos 
recebeu informação de 
outros desaparecidos. 
Nós estamos iniciando 
e não temos pressa de 
terminar os trabalhos”, 
disse o delegado Mar-
cos Pimenta, da Polícia 
Civil mineira.

Segundo Pimenta, até 
agora foram identificados 
apenas dois corpos, um 
formalmente, com base 
nas impressões digitais, e 
outro com base em reco-
nhecimento precário de 
parentes, que ainda requer 

comparação com material 
genético. O impacto da ro-
cha, informou o delegado, 
está dificultando os traba-
lhos de reconhecimento.

Responsabilidades
O sargento da Defe-

sa Civil de Minas Gerais 
Wander Silva informou 
que a apuração sobre 
a falta de fiscalização 
e de medidas de segu-
rança, que poderiam ter 
prevenido a tragédia, 
será discutida na in-
vestigação do inquérito 
aberto pela Marinha.

“Este não é o momento 
[de discutir isso]. Estamos 
concentrados nas buscas, 
e essas responsabilidades, 
no decorrer do inquérito, 
serão apuradas. Isso será 
verificado posteriormente”, 
argumentou. Cerca de duas 
horas antes da tragédia, a 
Defesa Civil mineira emi-
tiu um alerta de cabeça 
d´água (forte enxurrada 
em rios provocada por 
chuvas) para a região de 
Capitólio, mas os passeios 
turísticos continuaram 
normalmente.

Reunião
Os prefeitos de São José 

da Barra, Paulo Sergio de 
Oliveira, e de Capitólio, 
Cristiano Silva, anunciaram 

que medidas para reforçar 
a segurança do turismo no 
Lago de Furnas serão dis-
cutidas hoje (10). O encon-
tro reunirá prefeitos da 
região e representantes 
da Defesa Civil de Minas 
Gerais, da Polícia Militar 
e da Marinha.

Segundo o prefeito de 
Capitólio, uma lei munici-
pal de 2019 disciplina o 
turismo no cânion, proi-
bindo banhos na área de 
circulação das lanchas e 
limitando a 40 o número 
de embarcações que po-
dem permanecer por até 
30 minutos na área do 
cânion. Além disso, nor-
mas da Marinha estabe-

lecem o ordenamento da 
orla do lago.

Ele admitiu, no entan-
to, que, até agora, não 
existia uma norma sobre 
a distância mínima entre 
as lanchas e os paredões 
rochosos. Segundo ele, 
um perímetro mínimo de 
segurança só poderá ser 
definido após estudo téc-
nico. O prefeito ressaltou 
que o desprendimento de 
um bloco tão grande é 
inédito na região.

“Meu pai vive aqui há 
76 anos e nunca viu um 
desligamento de rocha 
desses. Acredito que, da-
qui para a frente, a gente 
precisa fazer uma análise 

[geológica]. Aquelas falé-
sias estão ali há milhares 
de anos. Essa formação 
rochosa de quartzito tem 
essas fendas e fissuras. Já 
foram feitos vários estu-
dos geológicos. Se tinha 
algum risco, tinha de ser 
emitido por um órgão su-
perior”, explicou.

O prefeito disse ainda 
que uma foto de 2012, di-
vulgada ontem nas redes 
sociais, com paredão com 
fissura larga, não se refere 
à rocha que desabou, mas 
a um que continua intacto 
no trecho central do câ-
nion. De acordo com ele, a 
fissura no bloco que des-
moronou era menor que a 

da pedra mostrada na foto.

Visita cancelada
O governador de Minas 

Gerais, Romeu Zema, que 
visitaria o município de 
Capitólio neste domingo, 
cancelou a ida à região. 
Segundo o governo es-
tadual, o mau tempo im-
possibilitou a viagem.

“Por causa das fortes 
chuvas que atingem o es-
tado, as quais inviabilizam 
as autorizações e condições 
para voo, o governador não 
irá a Capitólio neste domin-
go. Nova data para a viagem 
será anunciada em breve”, 
informou a Secretaria de 
Governo do estado.

reunião discutirá segurança 
do turismo no Lago de Furnas
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“Meu pai vive aqui há 76 anos e nunca viu um desligamento de rocha desses”, comentou o prefeito de Capitólio, Cristiano Silva

ENEM

Contribuição de mulheres nas ciências da saúde é tema de redação

O tema da redação da re-
aplicação do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem), realizada hoje (9), 
é “Reconhecimento da 
Contribuição das Mulheres 
nas Ciências da Saúde no 
Brasil”, informou o ministro 
da Educação, Milton Ribei-
ro, em suas redes sociais. 
Mais de 340 mil candida-
tos tiveram neste domingo 
a reaplicação das provas, 
destinada a quem estava 

inscrito no teste regular, 
mas teve a aplicação pre-
judicada de alguma forma, 

e às pessoas privadas de 
liberdade ou sob medida 
socioeducativa que inclua 

privação de liberdade 
(Enem PPL). O segundo 
dia da avaliação ocorre no 
próximo domingo (16). 

Nesta edição, participa-
ram também da reaplica-
ção os candidatos inscritos 
no Enem 2020 que tiveram 
direito à isenção da taxa 
de inscrição e não com-
pareceram às provas da-
quele ano. Pelas regras do 
exame, eles perderiam o 
direito a não pagar a taxa, 
mas por causa da pande-
mia, por decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
esses candidatos tiveram 
novo prazo de inscrição no 
Enem 2021 e a isenção no-
vamente garantida. 

Assim como no Enem 

regular, os participantes 
fazem, em dois domingos 
seguidos, quatro provas 
objetivas de 180 questões 
no total, sendo 45 ques-
tões em cada área do co-
nhecimento: linguagens, 
ciências humanas, ciências 
da natureza e redação. 

Além da redação dis-
sertativa-argumentativa, 
os candidatos respondem 
90 questões objetivas: 
45 delas dos componen-
tes linguagens, códigos e 
suas tecnologias, e 45 de 
ciências humanas e suas 
tecnologias. No próximo 
domingo será a vez das 
provas de ciências da na-
tureza e suas tecnologias, 
e matemática e suas tec-

nologias.
As notas do Enem po-

dem ser usadas para aces-
so ao Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) e ao Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni). Para tanto, 
o candidato não pode ti-
rar nota zero na redação. 
Os participantes do Enem 
podem ainda pleitear fi-
nanciamento estudantil 
em programas do governo, 
como o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), 
e se candidatar a uma vaga 
em instituições de ensino 
superior portuguesas que 
têm convênio com o Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).
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Nesta edição, participaram também da reaplicação os candidatos 
inscritos no Enem 2020 que tiveram direito à isenção da taxa de 
inscrição e não compareceram às provas daquele ano

exame foi 
reaplicado ontem 
para mais de 340 
mil candidatos
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Violência

Cazaquistão: presidente determina 
atirar para matar durante tumultos

o presidente do Ca-
zaquistão, Kassym-
-Jomart Tokayev, 

disse que determinou às 
suas forças de segurança 
que atirem para matar em 
tumultos provocados por 
quem chamou de bandi-
dos e terroristas. A infor-
mação foi dada um dia 
após a Rússia enviar tro-
pas para ajudar a reprimir 
um levante em todo o país. 

As forças de segurança 
pareciam estar no contro-
le das ruas da principal 
cidade do país, Almaty, na 
manhã desta sexta-feira, 
mas tiros ainda podiam 
ser ouvidos após dias de 
tumultos, nos quais de-
zenas de pessoas foram 
mortas e prédio públicos 
saqueados e incendiados. 

“Os militantes não bai-
xaram suas armas, eles 
continuam cometendo 
crimes ou se preparando 
para eles. A luta preci-

sa ser levada até o fim. 
Quem não se render, será 
destruído”, afirmou o pre-
sidente em pronuncia-
mento na televisão. 

“Eu dei ordem às agên-
cias de segurança e ao 
Exército que atirassem 
para matar, sem aviso”. 

Tokayev culpa terroris-
tas com treinamento inter-
nacional pelo pior episó-
dio de violência do país da 
Ásia Central, em 30 anos 
de independência. 

O ministro da Defe-
sa da Rússia, citado pela 
agência Interfax, disse 
que mais de 70 aviões 
estão fazendo viagens 
ininterruptas para le-
var tropas russas para o 
Cazaquistão, e que eles 
estão ajudando agora a 
controlar o principal ae-
roporto de Almaty, reto-
mado nessa quinta-feira 
dos manifestantes. 

As manifestações co-

meçaram como resposta à 
alta de preços de combus-
tíveis e se desdobraram 
para um movimento con-
tra o governo e o ex-líder 
Nursultan Nazarbayev, 
de 81 anos, o governante 
mais longevo de todas as 

ex-repúblicas soviéticas. 
Nazarbayev passou a 

presidência a Tokayev há 
três anos, mas acredita-
-se que sua família tenha 
mantido poderes em Nur-
-Sultan, a capital constru-
ída especialmente para o 

governo e que leva o nome 
do ex-presidente. 

O Ministério do Inte-
rior informou que 26 “cri-
minosos armados” foram 
“liquidados”, enquanto 18 
membros da polícia e da 
guarda nacional teriam 

sido mortos desde o iní-
cio dos protestos, núme-
ros que parecem não ter 
sido atualizados desde 
ontem. O canal estatal de 
televisão falou em mais 
de 3,7 mil prisões. 

Na manhã desta sexta-
-feira (7), novos tiros po-
diam ser escutados perto 
da principal praça em 
Almaty, onde as tropas 
haviam lutado contra ma-
nifestantes durante o dia 
anterior. Correspondentes 
da Reuters viram veículos 
blindados de transporte de 
tropas ocupando a praça. 

Algumas centenas de 
metros dali, um cadáver 
estava em um carro alta-
mente danificado. Em ou-
tra parte da cidade, uma 
loja de munições havia 
sido saqueada. 

Agitações generali-
zadas foram registradas 
em outras cidades por 
todo país, de 19 milhões 
de pessoas. A internet foi 
cortada desde quarta-
-feira (5), tornando difícil 
determinar a extensão 
completa da violência. 

Manifestações começaram em resposta 
à alta de preços de combustíveis
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“Eu dei ordem às agências de segurança e ao Exército que atirassem para matar, sem aviso”, diz Kassym-Jomart

O ex-chefe da inteligên-
cia do Cazaquistão foi 
preso sob suspeita de 
traição, informou neste 
sábado a agência de se-
gurança estatal, enquan-
to a ex-república sovié-
tica reprime uma onda 
de agitação e começa a 
atribuir culpa.

A detenção de Karim 
Massimov foi anunciada 

pelo Comitê de Seguran-
ça Nacional, chefiado por 
ele até ser demitido pelo 
presidente Kassym-Jo-
mart Tokayev na quarta-
-feira, após protestos vio-
lentos que varrem o país 
da Ásia Central.

De acordo com o gabi-
nete de Tokayev, ele teria 
dito por telefone ao pre-
sidente russo, Vladimir 

Putin, que a situação es-
taria se estabilizando.

“Ao mesmo tempo, per-
sistem focos de ataques 
terroristas. Portanto, a 
luta contra o terrorismo 
continuará com total de-
terminação”, disse ele.

O Kremlin disse que 
Putin apoiou a ideia de 
Tokayev de convocar 
uma videochamada de 

líderes da Organização 
do Tratado de Seguran-
ça Coletiva (CSTO), sob 
cujo guarda-chuva a 
Rússia e quatro outras 
ex-repúblicas soviéticas 
enviaram tropas ao Ca-
zaquistão para ajudar a 
restaurar a ordem. Não 
estava claro quando isso 
aconteceria.

Dezenas de pessoas 

foram mortas, milhares 
foram detidas e prédios 
públicos em todo o Caza-
quistão foram incendia-
dos na semana passada 
na pior violência vivida 
no produtor de petró-
leo e urânio desde que 
se tornou independente, 
no início dos anos 1990, 
quando a União Soviética 
entrou em colapso.

O papa Francisco mani-
festou hoje (9) dor pelas 
vítimas dos tumultos no 
Cazaquistão e apelou ao 
“diálogo” e à “justiça” para 
que a “harmonia social” 
volte ao país o mais de-
pressa possível.

“Soube, com dor, que 
houve vítimas nos pro-
testos registrados nos 
últimos dias no Caza-
quistão”, disse o papa 
durante a oração semanal 
do Angelus, perante fiéis 
na Praça de São Pedro.

Em sua mensagem, o 

chefe da Igreja Católica 
afirmou que espera que se 
possa “regressar à paz so-
cial o mais depressa pos-
sível, por meio da procura 
pelo diálogo, a justiça so-
cial e o bem comum”.

O pontífice disse ain-
da que confiou “a prote-
ção do povo cazaquista-
nês à virgem, rainha da 
paz de Oziornoje”, e que 
reza pelas vítimas e pe-
las suas famílias.

Dezenas de pessoas, 
incluindo 18 policiais, 
perderam a vida durante 

a maior onda de protes-
tos no Cazaquistão desde 
a sua independência.

Os protestos começa-
ram domingo passado 
(2) nas províncias, após 
subida do preço do gás, 
antes de se espalharem 
pelas grandes cidades, 
especialmente Almaty, 
a capital econômica do 
Cazaquistão, onde as 
manifestações se trans-
formaram em tumultos 
contra o regime.

Nas celebrações de 
hoje, o papa destacou a 

importância do batismo, 
sacramento pelo qual se 
concede “identidade cris-
tã”, que deve ser “protegi-
da todos os dias”.

As palavras do pontífice 
foram ouvidas durante ce-
rimônia em que batizou 16 
crianças na Capela Sistina.

Repleta de ritos, a ce-
rimônia comemora o ba-
tismo de Jesus nas águas 
do Rio Jordão. É uma das 
poucas que têm lugar na 
Capela Sistina, onde se re-
alizam os conclaves para 
eleger o novo papa.
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A prisão de Massimov foi 
anunciada pelo Comitê de 
Segurança Nacional

Ele falou durante 
a oração do An-
gelus, na Praça 

de São Pedro

Ex-chefe de segurança é preso e país enfrenta crise

Papa Francisco lamenta vítimas e apela ao diálogo 
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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.



10 segunda-feira, 10 de janeiro de 2022esporte

tênis

Nadal celebra título especial 
após superar lesão e covid-19

o ex-número um 
do mundo Rafa 
Nadal disse que 

a conquista do título 
no Melbourne Summer 
Set 1 neste domingo 
(9) é algo a se come-
morar muito, já que o 
espanhol retornou às 
quadras em grande 
estilo após uma lesão 
no pé que o manteve 
afastado por quase 
quatro meses.

O atleta de 35 anos 
levantou seu 89º tro-
féu na carreira após 
derrotar Maxime Cres-
sy por 7-6 (8-6) e 6-3 
na final do ATP 250 de 
Melbourne, prepara-
tivo para o Aberto da 
Austrália, que começa 
no dia 17 de janeiro.

Nadal salvou um 
set point no tie-break 
do primeiro set e es-
teve uma quebra de 
saque atrás na segun-
da parcial, antes de 
virar o set e encerrar a 
partida em 1h44min.

“Estou muito feliz 

por começar a tempo-
rada com um título [...] 
e considerando a situ-
ação em que eu estava, 
isso é muito especial”, 
declarou Nadal. “Esta 
noite acho que fiz mi-
nha melhor partida até 
agora desde que che-
guei aqui, sem dúvi-
da, contra um jogador 
muito difícil”, afirmou.

Nadal participou 
de um torneio de exi-
bição em Abu Dhabi 
no mês passado, mas 
testou positivo para 
o novo coronavírus 
(covid-19) em seu re-
torno, afetando ainda 
mais sua prepara-
ção para o Aberto da 
Austrália, competição 
na qual ele busca o 
segundo título (o pri-
meiro desde 2009).

“Se juntarmos e 
analisarmos tudo que 
passei nos últimos 
cinco meses, incluindo 
a covid-19 após Abu 
Dhabi, é claro que fico 
feliz”, acrescentou.

espanhol venceu competição de 
preparação para aberto da austráliaDi
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“Estou muito feliz por 
começar a temporada 
com um título ”, 
declarou Nadal
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