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Brasileiro anuncia 
que não disputará 

a primeira etapa 
do Circuito 

Mundial

esporte  | 10

O Governo de Goiás e os 
246 municípios vão avançar 
na vacinação de crianças e 
adolescentes no território 
goiano com o uso de 
imunobiológicos de dois 
laboratórios diferentes 
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As chuvas das primeiras semanas de 2022 em Minas Gerais têm colocado a mineração em alerta, ao mesmo tempo em que 
moradores de áreas próximas às minas e às barragens voltam a temer a repetição de tragédias como a de Brumadinho (MG)

brasil  |  8

chuvas colocam barragens em alerta

tragédia em brumadinho completa 3 anos
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n ninguém aposta que o en-
tusiasmo do vice Vilmar Maria-
no com a candidatura de Gus-
tavo Mendanha a governador 
dura mais de uma semana, se 
por acaso ele vier a assumir a 
prefeitura de aparecida.

n Vilmarzim é daquelas 
raposíssimas políticas de 
corrutela, metido a esper-
tíssimo. E isso é o que mais 
preocupa Gustavo Menda-
nha se realmente renunciar 
ao mandato para disputar a 
eleição deste ano. 

n Proporcionalmente, a co-
bertura dos programas sociais 
lançados pelo governador ro-
naldo Caiado é a maior que a 
amplitude da Bolsa Família, 
hoje convertida por jair Bolso-
naro em auxílio Brasil.

n Se surgirem vagas no 
secretariado do governa-
dor Ronaldo Caiado, um 
dos cotados é o ex-depu-
tado federal Euler Morais, 
do MDB, por indicação de 
Daniel Vilela. Para qual-
quer área institucional.

n Se arriscar mesmo a can-
didatura a governador, uma 
das contestações que o pre-
feito de aparecida Gustavo 
Mendanha terá que superar 
é a ausência de mulheres no 
seu secretariado.

n Dentre as 27 pastas 
existentes na prefeitura 
aparecidense, apenas duas 
não são ocupadas por ho-
mens. E uma, a Secreta-
ria de Assistência Social, 
está com a primeira-dama 
Mayara Mendanha.

n outra sobre Gustavo 
Mendanha: o cenário imagi-
nado inicialmente, com vá-
rios partidos disputando a 
sua filiação, não aconteceu. e 
diante disso, a frustração no 
QG do prefeito é enorme.

n E falando em frustra-
ção: no seu primeiro ano 
de mandato, o prefeito Ro-
gério Cruz não conseguiu 
concluir nem uma única das 
obras que seu antecessor 
Iris Rezende deixou espar-
ramadas pela capital afora.

n aliás, o balanço do G1 so-
bre o 1º ano de rogério Cruz 
foi deprimente: das 30 pro-
messas de campanha dele e 
de Maguito Vilela, só cumpriu 
duas. Uma, o iPTU Social, ou-
tra, a renda Família. Só.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Cobrado por uma certa omissão ou distanciamento dos desafios que so-
brevieram à sua indicação para a vice na chapa da reeleição do gover-
nador Ronaldo Caiado, parece que o presidente estadual do MDB Daniel 
Vilela começou a se mexer. Ele tem obstáculos importantes a superar, 
senão vejamos: 1) a permanência da rejeição dos prefeitos que ele expul-
sou do MDB exatamente porque apoiaram Caiado em 2018; 2) as recla-
mações de prefeitos como Roberto Naves, de Anápolis, vítima das cascas 
de banana jogadas por emedebistas locais; 3) a insatisfação de candida-
tos proporcionais da base governista, como o presidente da Assembleia 
Lissauer Vieira, que viu despontar na sua principal região de influência, o 
Sudoeste, um candidato emedebista (Renato Câmara) para dividir a sua 
votação a deputado federal; 4) a falta de ação em Aparecida, terreno te-
oricamente natural para a movimentação de Daniel Vilela, onde o prefei-
to Gustavo Mendanha ainda não enfrenta uma oposição ou sequer uma 
articulação política alternativa ao seu comando político hegemônico; 
e 5) a persistência do estremecimento com o prefeito Rogério Cruz, que 
representa o Republicanos, talvez o principal partido a conquistar para a 
coligação que vai sustentar a reeleição de Caiado. Há mais, mas essa é a 
constituição básica do passivo que Daniel precisa ou resolver ou ajudar 
o governador a encaminhar, para evitar abalo na base situacionista que 
buscará mais um mandato para o seu líder maior no pleito deste ano.

plaNo É laNÇaR lEaNDRo VilEla a DEpUtaDo NEStE aNo E a pREFEito EM 2024
daniel Vilela já tomou uma iniciativa no caso de anápolis e pelo menos já tem um plano quanto a aparecida. ele foi duas vezes ao encontro do prefeito 
Roberto Naves, conversou e até o acompanhou a um evento oficial da prefeitura. Bom sinal. Se Naves é da base do governador Ronaldo Caiado e o MDB 
também, o partido e seus integrantes em anápolis têm que amenizar a oposição que até então fazem ao prefeito – preço a pagar pela importância do 
apoio local a Caiado e pelo destaque que Daniel Vilela ganhou como protagonista na reeleição do governador. Uma pacificação em Anápolis começou 
a ser articulada e caminha, portanto. Já em Aparecida, sabe-se que o filho e herdeiro político de Maguito Vilela tem obviamente canais de comunicação 
com a população, não só pelo seu trabalho próprio (já foi o deputado federal mais votado no município), como obviamente em consequência do forte 
legado do pai. a ideia de daniel Vilela, assim, é lançar a candidatura a deputado estadual ou federal, provavelmente estadual para uma aproximação com 
o eleitorado local, do seu primo Leandro Vilela, que já foi deputado federal. Caso eleito, ele e daniel entrariam em campanha de olho na eleição de 2024, 
quando Leandro se candidataria a prefeito para, digamos assim, recuperar a liderança e o comando da família Vilela em aparecida. anotem aí, leitoras e 
leitores: o plano é bom e tem fundamentação política e social. no mínimo, deixará Gustavo Mendanha sob pressão.

caNDiDatURa DE RENato cÂMaRa SÓ SERVE paRa atRapalHaR liSSaUER
Um dos óbices que daniel Vilela enfrenta é a candidatura do empresário renato Câmara, que disputou e perdeu a prefeitura de Montividiu, no Sudoeste 
goiano, a deputado federal, pelo MdB. É esse o motivo da insatisfação do presidente da assembleia Lissauer Vieira com o presidente estadual do MdB, 
a ponto de rejeitar qualquer aproximação, embora reafirme que o apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado está mantido e não será absoluta-
mente prejudicado. Renato é filho de Mauro Câmara, ilustre figura da região Sudoeste, que teve participação decisiva na emancipação de Montividiu. 
aparentemente o empresário não tem chances de se eleger, mas prejudica, de alguma forma, a votação potencial de Lissauer até mesmo em rio Verde. 
não que seja algo grave ou de grande importância, mas é um assunto que daniel Vilela precisa resolver com urgência.

paRENtES Na política: UM RiSco DE DERRocaDa paRa RoGÉRio cRUZ
a candidatura a deputada estadual da primeira-dama de Goiânia Telma Cruz deve abrir uma nova fonte de desgastes para o prefeito rogério Cruz – que 
já não está bem e corre o risco de uma surpresa desagradável quando aparecerem as primeiras pesquisas de avaliação da sua gestão. Políticos que inves-
tem em parentes acabam isolados, caso, por exemplo, do vice-governador Lincoln Tejota, que não conseguiu montar um grupo sólido para se sustentar 
exatamente por investir na sua ex-mulher, eleita vereadora em Goiânia em uma 1ª eleição e em seguida derrotada na 2ª, porém até que bem votada. e 
ele já era filho de pai ex-deputado e mãe ex-deputada. E o pior é que, se não conseguir dar a vitória para a esposa, o que pode acontecer daqui para ali, 
Rogério Cruz ficará desmoralizado. A única exceção para essa regra, até hoje, em Goiás, foi Iris Rezende, que tanto colocou dona Iris Araújo na Câmara 
Federal quanto a viu perdendo a vaga, por falta de votos, mas de qualquer forma continuou com o seu prestígio inalterado. 

MaRQUEtEiRo SE REÚNE coM MENDaNHa E Sai iMpRESSioNaDo... coM aNDRÉ RoSa
Um marqueteiro de cacife nacional fez a este jornalista algumas revelações sobre um encontro com o prefeito de aparecida Gus-
tavo Mendanha, há pouco tempo. acompanharam a reunião os secretários de Fazenda, andré rosa(foto), e de articulação Política, 
Tatá Teixeira. O profissional saiu pouco impressionado com Mendanha, a quem, de um modo geral, sendo cortês, considerou como 
perigosamente despreparado, incapaz, por exemplo, de explicar o que é Taxa Selic, por exemplo (informação que o jornal opção 
também deu). no entanto, ele formou um conceito positivo sobre andré rosa, “alguém que parece ser capacitado, tem poder 
de expressão e visão sobre a situação do estado e do país e dá conta de sustentar um papo sobre política e economia”. Quanto 
a Tatá Teixeira, considerou uma piada de mau gosto. “Como montar uma campanha importante como a de governador tendo 
como coordenador político alguém que se chama “Tatá”? perguntou, depois de avaliar pelo ouviu que o secretário não passa um 
provinciano do tipo simplório, sem falar que bajula Mendanha o tempo todo. O marqueteiro também não sentiu que o candidato seria financeiramente 
capacitado para montar uma campanha competitiva, diante da preocupação exagerada com esse aspecto e das respostas evasivas que foram dadas a 
perguntas sobre apoios e alianças, inclusive relações com o mundo empresarial. “Goiás é um estado enorme em tempos de espaço geopolítico para as 
eleições. não dá para embarcar em projetos amadorísticos”, ressaltou o experto, depois de informar a conclusão da conversa: “não deu jogo”.

HÁ MUitoS DESaFioS acUMUlaDoS No caMiNHo 
DE DaNiEl VilEla, MaS ElE DÁ SiNaiS DE REaÇÃo
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habitação

Agehab garante aluguel social 
para estudantes universitários

o sonho de Tainara 
Almeida de cursar 
psicologia foi re-

alizado quando ela con-
seguiu a bola integral do 
Programa Universitários 
do Bem (Probem). Mas ela 
não esperava que mais 
um benefício oferecido 
pelo Governo de Goiás 
iria ajudá-la na caminha-
da para suas realizações. 
Ela foi beneficiada tam-
bém pelo programa Pra 
ter onde morar, o aluguel 
social para universitários.

Atualmente a estu-
dante paga R$ 650,00 de 
aluguel. Com a bolsa de 

R$ 350,00 que vai rece-
ber do Governo, o valor 
que precisa desembol-
sar pela habitação cairá 
pela metade. Com isso, 
Tainara pretende investir 
o dinheiro sobrar na edu-
cação de seus filhos. Para 
ela, esta iniciativa ocor-
reu no momento certo.

Proposta
O presidente da Agehab, 

Pedro Sales, explica que a 
ideia do programa Aluguel 
Social para Universitários 
é impedir que os jovens 
deixem os estudos. “A gen-
te tem universitários bol-

sistas registrados no Cad 
Único, que são carentes, 
saem de sua cidade na-
tal, muitas vezes não têm 
recurso para prover a sua 
habitação aqui em Goiânia, 
que é onde estão estudan-
do”, afirmou.  

Segundo ele, visando 
impedir que esse jovem 
deixe a universidade e 
interrompa seus estudos 

porque não teria recei-
ta para prover a sua ha-
bitação aqui na capital, 
o programa vem com a 
finalidade de reforçar a 
renda deles e viabilizar 
sua permanência nos es-
tudos, conforme deseja 
do governador.

Requisitos
Para serem benefi-

ciados com este pro-
grama, os estudantes 
precisam estar enqua-
drados nos requisitos 
básicos, como constar 
na base de dados do Ca-
dÚnico, serem maiores 
de 18 anos ou eman-
cipados e morarem no 
município por um perío-
do mínimo de três anos.

“Nesse período de aber-

tura, nós vamos convocar 
as pessoas para trazer os 
documentos necessários. 
O universitário vai com-
provar a sua matrícula, 
que ele tem inscrição no 
Cadastro Único e que está 
estudando fora de sua re-
sidência habitual. Feita 
essa comprovação, ele re-
ceberá o cartão e o auxílio 
“, disse Pedro Sales.

estudante interessado deve ter mais 
de 18 anos ou ser emancipado, estar 
no sistema do CadÚnico, e morar no 
município por período de, no mínimo, 
três anos. Iniciativa beneficia alunos 
da UeG e do Programa Universitário 
do Bem (ProBem). No geral, 
projeção do Governo de Goiás é 
alcançar 30 mil famílias
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A ideia do programa Aluguel Social para Universitários é impedir que os jovens deixem os estudos, porque não 
teria receita para prover a sua habitação na capital, o programa vem com a finalidade de reforçar a renda

covid-19

Saúde alerta contra fake news sobre picos da doença em Goiás

A Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás (SES-
-GO) alerta que é falsa a 
mensagem: “Chegamos 
ao pico”, que circula nas 

redes sociais e aplicati-
vos de conversa sobre a 
situação da pandemia de 
coronavírus em Goiás. 

Segundo a Secretaria o 
texto possui várias carac-
terísticas que permitem 
classificá-lo como notícia 
falsa, como ser atribuído 
a um secretário estadual 
de saúde, sem ao menos 
dizer o nome e de qual 
Estado ele é.

Fique atento
Com a nova onda da 

Covid-19, aumentam os 

compartilhamentos de 
informações falsas. Em 
dois anos de pandemia, 
por exemplo, esse mes-
mo conteúdo surgiu em 
vários momentos nas re-
des sociais.

A Secretaria garante 
que o texto nunca foi es-
crito pela @saudegoias 
e nem pelo secretário de 
Estado da Saúde de Goiás, 
Ismael Alexandrino.

A Secretaria solicita 
aos internautas para que 
não caiam em fake news 
e não compartilhem men-

sagens sem ter certeza de 
que são verdadeiras, uma 
vez que informação é 
fundamental no combate 
ao coronavírus.

E orienta ainda que as 
pessoas divulguem ape-
nas materiais produzidos 
por fontes confiáveis como 
secretarias estaduais e 
municipais de saúde, ins-
tituições oficiais e univer-
sidades. E que em caso 
de dúvida, as pessoas 
não compartilhem esse 
tipo de informação e bus-
quem se informar.
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Texto nunca foi escrito pela @saudegoias e nem pelo 
secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino

a Secretaria de 
estado da Saúde de 
Goiás alerta sobre 
notícias falsas que 
circulam nas 
redes sociais
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lei orçamentária

Bolsonaro veta R$ 3,1 bilhões no Orçamento, 
que destina R$ 89,1 bilhões para Auxílio Brasil

o presidente Jair Bol-
sonaro sancionou 
com vetos a Lei 

14.303, de 2022, que fixa o 
Orçamento Geral da União 
para este ano. Ele cortou 
R$ 3,1 bilhões em despe-
sas aprovadas em dezem-
bro pelo Congresso Na-
cional: são R$ 1,3 bilhão 
em emendas de comissão 
e R$ 1,8 bilhão em des-
pesas discricionárias. O 
corte equivale a apenas 
0,06% dos R$ 4,8 trilhões 
previstos no projeto de 
lei (PLN 19/2021). A san-
ção foi publicada nesta 
segunda-feira (24) no Di-
ário Oficial da União.

Os vetos precisam ser 
apreciados por sena-
dores e deputados em 
sessão conjunta. Se não 
forem votados em 30 
dias, trancam a pauta do 
Congresso Nacional.

A área que mais perdeu 
recursos em valores nomi-
nais foi o Ministério do Tra-

balho e Previdência, com 
veto de R$ 1 bilhão (veja 
tabela). Em seguida vem 
o Ministério da Educação, 
com um cancelamento de 
R$ 736 milhões. Outros ór-
gãos com grande volume 
de recursos vetados foram 
Desenvolvimento Regio-
nal (R$ 458,7 milhões), 
Cidadania (R$ 284,3 mi-
lhões) e Infraestrutura (R$ 
177,8 milhões).

Os vetos ao projeto de 
Lei Orçamentária alcan-
çam 138 ações. O progra-
ma que mais perdeu re-
cursos foi a administração 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), com 
corte de R$ 709,8 milhões. 
O programa de Apoio ao 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica perdeu R$ 
324,7 milhões, enquanto o 
Serviço de Processamento 
de Dados de Benefícios 
Previdenciários teve corte 
de R$ 180,7 milhões.

Na mensagem en-

viada ao Congresso Na-
cional (VET 11/2022), o 
presidente da República 
justifica o corte “por in-
constitucionalidade e 
contrariedade ao inte-
resse público”. Segundo 
Bolsonaro, os parlamen-
tares subestimaram des-
pesas obrigatórias com o 
pagamento de pessoal e 

encargos sociais, que pre-
cisam ser recompostas. 
“Ante a necessidade pro-
jetada de recomposição 
das despesas primárias 
com pessoal, impõe-se o 
veto das programações”, 
argumenta o chefe do 
Poder Executivo.

Dos R$ 4,7 trilhões pre-
vistos, R$ 1,884 trilhão 

vai para o refinanciamen-
to da dívida pública fede-
ral. O Orçamento de 2022 
destina R$ 89,1 bilhões 
ao programa social Auxí-
lio Brasil. Jair Bolsonaro 
manteve R$ 4,9 bilhões 
para o fundo eleitoral e 
uma previsão de R$ 1,7 
bilhão para o reajuste de 
servidores públicos.

O teto de gastos é fixa-
do em R$ 1,7 trilhão e con-
sidera a projeção do IPCA 
de 10,18% ao ano. O resul-
tado primário previsto é de 
déficit de R$ 79,3 bilhões. 
As emendas de relator 
somam R$ 16,5 bilhões. 
Confira abaixo os valores 
vetados por Jair Bolsonaro 
no Orçamento de 2022.

Planalto vetou r$ 1,3 bilhão em 
emendas de comissão e r$ 1,8 
bilhão em despesas discricionárias

Pe
dr

o 
Fr

an
ça

/A
gê

nc
ia

 S
en

ad
o

Os vetos ao projeto de Lei 
Orçamentária alcançam 138 ações

ensino público

Senadores celebram Dia Internacional da Educação

A senadora Daniella 
Ribeiro (PP-PB), que 
também é pedagoga, 
comemorou a data de-
clarando que a pan-
demia “agravou pro-
blemas e abismos já 
existentes e outros tan-
tos que surgiram”. 

“Celebrar este dia é 
trabalhar incessante-
mente e pensar soluções 
para a Educação do nos-
so país. Reitero o meu 
compromisso. Educação 
é prioridade”, declarou. 

Já o senador Jean 
Paul Prates (PT-RN) 
relembrou o direcio-
namento de R$ 10 mi-
lhões ao setor no Rio 
Grande do Norte, seu 
estado natal. 

“Estamos sempre nas 
trincheiras da defesa do 
ensino público no Sena-
do Federal. Reforçamos 
o empenho do nosso 
mandato em garantir 
educação de qualidade 
e pública para todos e 
todas”, afirmou. 

Ações 
A educação pública 

é um debate constante 
no Senado e, durante a 
pandemia, o assunto fi-
cou ainda mais evidente, 
como é mostrado na re-
portagem especial sobre 
a mobilização do Senado 
para reduzir desigualda-
de no ensino público. 

Com debates no Ple-
nário e em Comissões e 

a apresentação de diver-
sas propostas legislati-
vas, o Senado mantém a 
educação em pauta, ou-
vindo especialistas. Um 
exemplo foi a reunião 
realizada em novembro 
de 2021, em que o presi-
dente da União Nacional 
dos Dirigentes Munici-
pais de Educação (Undi-
me), Luiz Miguel Martins 
Garcia,   cobrou ações 

para a valorização dos 
profissionais da edu-
cação, com possibili-
dade de melhorias em 
formação e crescimen-
to na carreira, bem 
como avaliações peri-
ódicas do ensino.

Outro assunto recor-
rente foi a reforma do 
Fundeb que, em agosto 
de 2020, chegou no Se-
nado como Proposta de 
Emenda à Constituição. 
A PEC tinha como obje-
tivo tornar o fundo per-
manente e foi aprovada, 
em segundo turno de vo-
tações, por unanimidade. 
Ela se tornou a Emenda 
Constitucional nº108. 
Em dezembro do mesmo 
ano, o Senado aprovou 
a Lei do Fundeb Perma-
nente, que regulamenta-
va, a partir de janeiro de 
2021, como devem ser 
aplicados os recursos 
do novo Fundeb (Lei nº 
14.113, de 2021).

Já em 2021, também 
passou pelo Senado a 
nova lei que altera o 
Fundeb, passando a data 
de atualização da Lei 
do Fundeb Permanen-
te, de outubro de 2021 
para outubro de 2023, e 
adiando para 2024 a de-
finição de novos índices 
para rateio dos recursos 
do Fundo quanto ao 
valor anual por aluno 
entre etapas, modalida-
des, duração da jornada 
e tipos de estabeleci-
mento de ensino (Lei 
14.276, de 2021).

Orçamento
A sanção da Lei Orça-

mentária para 2022 foi 
publicada, com vetos, 
no Diário Oficial desta 
segunda-feira(24). Fo-
ram destinados R$ 137 
bilhões de verba para o 
custeio do Ministério da 
Educação e para políti-
cas de educação pública. 
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Os senadores Daniella Ribeiro (PP-PB) e Jean Paul Prates (PT-
RN) registraram, em suas redes sociais, a importância do Dia 
Internacional da Educação, celebrado nesta segunda-feira (24)

Senadores registraram, em suas 
redes sociais, a importância do dia 
internacional da educação, celebrado 
nesta segunda-feira (24). a data foi 
proclamada pela assembleia Geral da 
organização das nações Unidas (onU), 
para celebrar o papel da educação 
para a paz e o desenvolvimento
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Produções goianas marcam 
a reabertura do Cine Cultura

Para quem estava com 
saudades, já pode co-
memorar! Depois de 

quase dois anos fechado 
ao público devido à pan-
demia de Covid-19, a re-
abertura do Cine Cultura, 
unidade da Secretaria de 
Estado de Cultura (Secult), 
foi marcada para o dia 01 
de fevereiro de 2022. Se-
guindo a tradição de va-
lorizar produções locais, o 
retorno das sessões será 
com dois longas-metra-
gens goianos: Parque Oes-
te (2020), de Fabiana Assis, 
e Vento Seco (2020), de 

Daniel Nolasco.
Devido ao aumento 

de casos de Covid-19, o 
processo de reabertura 
do Cine Cultura segue 
todos os protocolos sa-
nitários vigentes no 
momento. Sendo assim, 
a sala receberá, no má-
ximo, 44 pessoas por 
sessão, ou seja, metade 
de sua ocupação total. 
O público deve utilizar 
máscaras no interior do 
Centro Cultural Marieta 
Telles e, dentro da sala 
de cinema, que contará 
com álcool gel na entrada.

Na tela
Contemplado pelo Edi-

tal de Fomento ao Audio-
visual do Fundo de Arte 
e Cultura (FAC 2017), o 
filme Parque Oeste acu-
mula boas críticas desde 
que começou a ser exibi-
do em festivais, chegando 
a conquistar o prêmio de 
melhor filme da Mos-
tra Olhos Livres, na 22ª 

Mostra de Cinema de Ti-
radentes. O documentá-
rio de Fabiana Assis, traz 
a história de resistência 
de Eronilde Silva, mu-
lher que em fevereiro de 
2005, junto com outras 3 
mil famílias, foi violenta-
mente removida da área 
que ocupava no bairro 
Parque Oeste Industrial, 
em Goiânia. 

A trama de Vento Seco, 
por sua vez, trata sobre 
temas como a sedução, a 
dor e o amor, em uma tra-
ma que traz ainda crime e 
mistério. Considerado por 
alguns como o melhor fil-
me de Daniel Nolasco, a 
produção não foge ao gos-
to de Nolasco pelo desejo 
de libertação, ligada à cul-
tura LGBTQIA+ com narra-

tiva clássica. Filmado em 
Catalão, interior de Goiás, 
o terceiro longa do cineas-
ta teve sua estreia mundial 
no célebre Festival Inter-
nacional de Cinema de 
Berlim, em 2020.

Os dias e horários das 
sessões, assim como va-
lores de ingresso, serão 
divulgados em breve, por 
nossas redes sociais.

a retomada das sessões no Cine 
Cultura segue todos os protocolos 
sanitários vigentes no momento e 
está programada para o dia 1º de 
fevereiro. Seguindo a tradição de 
valorizar produções locais, o retorno 
das sessões será com dois longas-
metragens goianos: Parque oeste 
(2020), de Fabiana assis, e Vento Seco 
(2020), de daniel nolasco

Se
cu

lt

Os dias e horários das sessões, assim como valores de ingresso, serão divulgados em breve pelas redes sociais

direitos do consumidor

social

Preço da carne tem variação de até 103% em Goiânia

Em uma semana, detentos do CPA produzem 3 mil máscaras de proteção

O Procon Goiânia reali-
zou, entre os dias 17 a 20 
de janeiro, pesquisa com-

parativa de preços de 21 
cortes de carnes bovina, 
suína e frango em 11 su-
permercados e açougues 
da Capital. A variação de 
valores constatada para 
o quilo do acém foi de 
83,67%, os preços vão de 
R$ 21,99 a R$ 40,39.  

Já o quilo do coxão duro 
teve variação de 26,09%, o 
menor preço encontrado 
foi de R$37,99 e o maior 

R$ 47,90. Em seguida, o 
quilo do patinho alcan-
çou variação de 36,94%. 
Logo depois, o quilo do 
músculo (38,81%) e o do 
lagarto (42,14%). A coste-
la bovina chegou a uma 
diferença de 55,50%.

O frango inteiro conge-
lado apresentou variação 
de 93,99% e a coxinha 
de frango variação de 
85,99%. No corte suíno, o 

quilo do lombo foi encon-
trado com uma variação 
de 67,37%. Os cortes de 
carne nobre tiveram varia-
ção de 103,25%, no caso 
da picanha, e variação de 
100,17%, no filé mignon.

O Procon Goiânia orien-
ta o consumidor a denun-
ciar preços abusivos por 
meio dos telefones 3524-
2942 e 3524-2936 ou apli-
cativo Prefeitura 24 horas.

No início dessa semana, a 
Administração Penitenciá-
ria, por meio da Gerência 

de Produção Agropecuária 
e Industrial (Gepai), in-
tensificou a produção de 
máscaras de proteção in-
dividual contra infecções 
virais. Em uma semana 
foram fabricadas três mil 
unidades, a partir da mão 
de obra de dez detentos. 

O trabalho é realizado na 
Seção de Alfaiataria da In-
dústria, localizada no Com-
plexo Prisional de Apareci-
da de Goiânia (CPA).

A gerente da pasta, po-
licial penal Alline Scaglia, 
explica que a produção de 
máscaras voltou a ser esti-

mulada em função dos no-
vos casos de doenças provo-
cadas por vírus respiratórios, 
não apenas covid-19, mas 
também enfermidades 
como gripe e influenza. Os 
itens são confeccionados de 
modo a atender a comuni-
dade das unidades prisio-

nais do próprio Complexo 
Prisional, bem como suprir 
as demandas dos esta-
belecimentos penitenci-
ários nos municípios do 
interior do Estado.

De acordo com a geren-
te, o material utilizado para 
a fabricação das máscaras 

foi adquirido pela Direto-
ria Geral de Administração 
Penitenciária ainda no iní-
cio da pandemia, em 2020. 
“A previsão é dar continui-
dade à produção dos itens, 
mantendo o quantitativo 
de três mil máscaras se-
manalmente”, estima. 
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O consumidor pode denunciar preços abusivos por meio dos 
telefones 3524-2942 e 3524-2936 ou aplicativo Prefeitura 24 horas

Pesquisa verificou os 
preços de 21 cortes 
de carnes bovina, 
suína e frango em 
11 supermercados e 
açougues

a atividade utiliza 
a mão de obra de 
dez reeducandos
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Goiás avança na vacinação 
de crianças e adolescentes

o Governo de Goiás 
e os 246 municí-
pios vão avançar 

na vacinação de crianças 
e adolescentes no territó-
rio goiano com o uso de 
imunobiológicos de dois 
laboratórios diferentes a 
partir desta segunda-feira 
(24). O Instituto Nacional 
de Controle de Qualida-
de em Saúde (Incqs), do 
Ministério da Saúde (MS), 
que avaliou a situação das 
44.300 vacinas Comirnaty, 
da Pfizer, para meninos e 
meninas de 5 a 11 anos 
e que apresentaram alte-
ração de temperatura du-
rante o transporte pelo ór-
gão federal, liberou, nesta 
sexta-feira (21/01), o uso 
das doses, seguindo fun-
damentação técnica.

Além disso, a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) autorizou o 
uso dos imunobiológicos 
CoronaVac, do Instituto 
Butantan, para a popula-
ção com idade entre seis 

e 17 anos. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-GO) 
orienta, conforme publica-
ção de Nota Técnica do MS, 
que os municípios já utili-
zem as doses nessa faixa 
etária no início da semana.

“O público já foi defini-
do e aquelas crianças que, 
porventura, vivam com al-
guma imunossupressão já 
conhecida, a decisão é de 
não aplicá-la, priorizando 
a do laboratório Pfizer”, 
explica o secretário de 
Estado da Saúde de Goiás, 
Ismael Alexandrino.

Ele afirma, ainda, que 
há registros que mostram 
eficácia da CoronaVac em 
crianças. Essas doses, soma-
das à remessa da Pfizer, vão 
permitir que Goiás prossiga 
com a proteção de pesso-
as com idade entre seis e 
17 anos contra a Covid-19. 
“Considero ambas como 
boas notícias, pois temos 
um estoque considerável 
e trabalhamos para que a 
campanha seja amplamen-

te massificada. Além da im-
portância da vacina, reforço 
a busca de informações em 
fontes confiáveis, sem espa-
lhar fake news”, detalha o 
secretário.

Comirnaty/Pfizer
Em relação às 44.300 

doses Comirnaty, produ-
zidas pelo laboratório 
Pfizer, que tiveram o uso 
liberado, a distribuição já 
foi iniciada para as 18 Re-
gionais de Saúde que, em 
seguida, vão enviá-las aos 
municípios, ainda durante 
o fim de semana, avan-
çando na campanha no 
território goiano. A logísti-
ca organizada pelo Estado 
foi organizada para que 15, 
das 18 Regionais de Saúde, 
recebam as vacinas por via 

terrestre. Para as três mais 
distantes, localizadas em 
Campos Verde de Goiás, 
Porangatu e Posse, o envio 
será de avião, em parceria 
com o Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás. 

Para aplicação das do-
ses Comirnaty/Pfizer, a 
SES-GO recomenda a or-
dem decrescente de ida-
de, iniciando com 11 anos, 
além de meninos e meni-
nas que vivem com comor-
bidades, deficiências e da 
população indígena, desde 
que apresentem compro-
vação. A medida foi ava-
liada em parceria com os 
municípios. O intervalo en-
tre as duas doses é de oito 
semanas e os técnicos das 
salas foram devidamente 
capacitados sobre seu uso.

Coronavac/Butantan
Inicialmente, as Secre-

tarias Municipais de Saúde 
devem iniciar a vacinação 
com os imunobiológicos 
que possuem armaze-
nados em estoque, que 
somam cerca de 160 mil 
unidades, e também utili-
zarem ordem decrescente 
de idade, conforme rea-
lidade local. Aqueles que 
não possuírem vacinas, 
deverão avançar na cam-
panha com a Comirnaty/
Pfizer. Em um segundo mo-
mento, o Estado vai enviar 
um quantitativo, conside-
rando a população dessa 
faixa etária para cada lo-
cal, das doses que estão 
armazenadas na Central 
Estadual de Rede de Frio 
de Goiás, que contabiliza 

atualmente cerca de 188 
mil vacinas.

Sobre o documento 
que autoriza o uso dessas 
doses, a SES-GO notificou 
o INCQS, do Ministério da 
Saúde, sobre o problema 
e aguardava resultado da 
análise para uso ou não 
das vacinas. Segundo o 
laudo, a causa da variação 
observada pelos técnicos 
de Goiás ocorreu devido 
a uma falha pontual do 
aparelho que monito-
ra os imunobiológicos 
(data logger) e acompa-
nha as caixas térmicas 
utilizadas para trans-
porte. A análise atesta 
que não houve queda na 
temperatura, mas uma 
pane no medidor, cons-
tando segurança do uso. 

nesta semana, ação será ampliada 
no território goiano com liberação 
dos imunobiológicos Comirnaty/
Pfizer,  que tiveram uso aprovado pelo 
Ministério da Saúde após alteração 
de temperatura durante transporte. 
Autorização da CoronaVac/
Butantan pela Anvisa também 
contribuirá no apoio à imunização

Di
vu

lg
aç

ão

A Anvisa autorizou o uso dos imunobiológicos CoronaVac, do Instituto Butantan, para a população com idade entre seis e 17 anos

Pra Ter onde Morar

Aluguel Social abre inscrições em Anápolis
O Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
abre inscrições do pro-
grama Pra Ter Onde Mo-
rar – Aluguel Social para 
moradores de Anápolis, 
terceiro município mais 
populoso do Estado. No 
total, serão oferecidos 
nesta etapa benefícios 
para 1.000 famílias 
anapolinas. O recurso 
mensal de R$ 350 será 
concedido por 18 me-
ses, mas pode ser pror-
rogado por igual perío-

do caso as famílias não 
consigam evoluir em sua 
situação socioeconômi-
ca. O programa prioriza 
pessoas com vulnerabi-
lidade socioeconômica, 
estudantes da Universi-
dade Estadual de Goiás 
(UEG) e beneficiários do 
Programa Universitário 
do Bem (ProBem).

O presidente da 
Agehab, Pedro Sales, des-
taca que, com responsa-
bilidade e empenho, o 
programa já alcança 27 
municípios de Goiás em 

pouco mais de um mês 
de execução. “Estamos 
ampliando o atendimen-
to aos municípios. Já 
atendemos os três mais 
populosos do Estado – 
Goiânia, Aparecida de 
Goiânia e Anápolis. Além 
disso, estamos focados 
no Entorno do DF, que 
possui uma população 
que necessita do auxílio, 
e também nos municípios 
atingidos pelas chuvas”, 
explica. “Seguimos com 
responsabilidade, mas 
também com a determi-

nação do governador Ro-
naldo Caiado de chegar 
às pessoas que precisam 
do apoio do governo nes-
te momento”, completa o 
presidente da Agehab.

As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.
agehab.go.gov.br. Os in-
teressados devem poste-
riormente, quando convo-
cados, comprovar que se 
encaixam nos requisitos 
do programa. As solici-
tações serão analisadas 
por ordem cronológica 
de entrada no sistema da 

Agehab. Um dos princi-
pais documentos é o Ca-
dastro Único (CadÚnico) 
do município de moradia, 
que deve ser tirado ou 
renovado em um Centro 
de Referência em Assis-
tência Social (Cras) mais 
próximo de casa. Os se-
lecionados receberão o 
benefício mensal por 18 
meses, prorrogáveis por 
mais 18 meses caso haja 
avaliação social por par-
te da equipe técnica da 
Agehab de necessidade 
de estender o prazo.

Moradores 
agora serão 
contemplados 
com vertente do 
programa Pra Ter 
Onde Morar, que 
oferece auxílio 
financeiro mensal 
de r$ 350 para 
locação de imóveis



7terça-feira, 25 de janeiro de 2022 social

DoaÇÕEs 
Ciente de que a situação segue dramática 

para as famílias baianas que perderam 
quase tudo nas fortes chuvas do final do 

ano, a aviva, detentora dos destinos Costa 
do Sauípe, na Bahia, e rio Quente, em 

Goiás, recolheu doações nos dois resorts 
nos primeiros dias de 2022. Foram mais de 

9 mil de itens do enxoval da rede, como 
peças de roupa de cama, travesseiros 

e lençóis, além de algumas peças de 
vestuário, somando mais de 4 toneladas.

as doações de rio Quente foram entregues 
à Paróquia nossa Senhora da Conceição, 
que fica na cidade de Jitaúna, na Bahia, e 
que ficará responsável pela distribuição 

dos itens. já Costa do Sauípe fez doações 
à Central Única das Favelas (CUFa), que 

direcionará os itens aos mais necessitados.
o resort baiano, além das doações, ainda 

abriu espaço em suas redes sociais para 
divulgar os dados de doação para a CUFa, 

que mantém uma missão de apoio à 
Bahia. além da visibilidade no instagram 
da @costadosauipe, um botão no site do 

resort possibilita doações diretas para a 
campanha Mães da Favela, da própria 

central.

HoRa Do alMoÇo
Com a maioria das empresas voltando 
ao trabalho presencial ou parcial fica a 

pergunta: onde almoçar hoje? e a resposta 
é: no outback Steakhouse. o restaurante 
que é sinônimo de encontro entre família 

e amigos também oferece um menu 
criado especialmente para a hora do 

almoço, repleto de pratos saborosos com 
ótimo custo-benefício. o Lunch Menu 

traz o Bold Flavour especial do outback 
com direito a entrada, prato principal e 
acompanhamento por um preço único.

MEga JoRnaDa Do 
EMpREEnDEDoRisMo

o Grupo Mega Moda, formado pelos 
shoppings atacadistas Mega Moda 

Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, 
em parceria com o SeBrae (Serviço 

Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 
empresas) promoverá a 2ª edição do 

Mega jornada do empreendedorismo na 
próxima quarta-feira (26), às 17h, na praça 

de eventos do Mega Moda Park. Com o 
tema ‘retomada do consumo e tendências 

para 2022’, a palestra será ministrada 
pelo especialista em negócios de moda, 

Leandro Pires, e terá como objetivo 
trazer discussões importantes sobre o 

empreendedorismo.

Aniversário - a 
odontóloga e digital 
influencer Elisa 
Leite, comemorou 
o aniversário de 
9 anos do filho 
Bernardo, no 
último sábado (22) 
no Hotel Comfort 
Suites em Goiânia. 

Núcleo casa - os empresários ricardo Ponce e roberta 
Gontijo receberam, no dia 22, o reconhecimento por estar 
entre as 10 melhores empresas do Brasil em um evento no 
hotel Shangri-la em Paris.  Promovida pelo Núcleo Casa, a 
noite glamorosa aconteceu sob o clima parisiense.

Viagem - a dj daniela roriz e seu esposo o publicitário daniel 
Monteiro, estão aproveitando o mês de janeiro para uma 
temporada nos eUa. 

Medicina - o acadêmico do curso de 
Medicina Flavyo augusto, iniciou agora em 
janeiro de 2022 o décimo período do curso 
na faculdade UniFan. 
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 Darlene Silva

Mais Foto Divulgação
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Chuvas colocam barragens em alerta, 
3 anos após ruptura em Brumadinho

as chuvas das pri-
meiras semanas de 
2022 em Minas Ge-

rais têm colocado a mine-
ração em alerta, ao mesmo 
tempo em que moradores 
de áreas próximas às mi-
nas e às barragens voltam 
a temer a repetição de tra-
gédias como a de Bruma-
dinho (MG). O episódio que 
tirou a vida de 270 pes-
soas completa exatos três 
anos nesta terça-feira (25).

De lá para cá, o setor e o 
poder público anunciaram 
medidas que prometiam 
trazer maior segurança 
à população. No entanto, 
um dossiê divulgado na 
semana passada pelo Mi-
nistério Público de Minas 
Gerais (MPMG) mostra 
que o cenário atual segue 
oferecendo preocupações. 
Constatou-se que 18 das 
31 estruturas de minera-
ção em situação de emer-
gência no estado precisam 
de medidas emergenciais.

O relatório é fruto de 
uma parceria com a Fun-
dação Estadual de Meio 
Ambiente (Feam), órgão 
ambiental vinculado ao 
governo mineiro. Foram 
reunidas informações 
como a pluviosidade mé-
dia que incidiu em cada 

barragem, a existência ou 
não de plano para o perío-
do chuvoso, a avaliação da 
performance do sistema de 
drenagem, as referências 
a anomalias e patologias 
registradas, além de ações 
planejadas de manuten-
ção e monitoramento.

O levantamento, con-
siderado preventivo, foi 
anunciado como uma res-
posta aos últimos acon-
tecimentos em meio às 
chuvas torrenciais. Em 
algumas localidades, fo-
ram registrados mais de 
200 milímetros em ape-
nas dois dias.

Segundo o MPMG, as 
mineradoras tiveram um 
prazo de cinco dias para 
apresentar documentos e 
prestar esclarecimentos. 
Expostas ao alto volume 
pluviométrico, as 18 es-
truturas precisarão de al-
gum tipo de intervenção 
específica para prevenir 
novas intercorrências.

No dia 8 de janeiro, 
um dique da mina de Pau 
Branco, pertencente à mi-
neradora francesa Vallou-
rec, transbordou em Nova 
Lima (MG). Não houve rup-
tura da estrutura e nem 
mortes, mas a rodovia fe-
deral BR-040 foi atingida 

e ficou interditada por 
quase dois dias. A Vallou-
rec recebeu do governo 
de Minas Gerais uma 
multa de R$ 288 milhões.

Um dia depois, o susto 
foi em Pará de Minas (MG). 
A população do entorno da 
represa da Usina Hidrelé-
trica do Carioca foi orien-
tada a deixar suas casas 
às pressas diante do risco 
de rompimento, embora 
a estrutura da companhia 
têxtil Santanense não se 
seja uma barragem de mi-
neração e sim de água.

Em Congonhas (MG), 

a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) justificou 
a suspensão dos trabalhos 
no domingo (9) pelo au-
mento do volume de chu-
va. Uma decisão do Tribu-
nal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) determinou 
há duas semanas o envio 
de fiscais da Defesa Civil 
para averiguar a situa-
ção, próxima à barragem 
Casa de Pedra.

A mineradora assegura 
que os deslizamentos são 
na área externa de barra-
gem e que está trabalhan-
do para conter o problema. 

A CSN também elevou, no 
dia 11 de janeiro, o aler-
ta para a barragem B2 da 
Mina de Fernandinho, em 
Rio Acima (MG).

Já no dia 13 de janeiro, 
a Vale comunicou a altera-
ção das condições de se-
gurança em duas estrutu-
ras: a barragem Área IX, da 
Mina da Fábrica em Ouro 
Preto (MG), e o Dique Ele-
fante, da Mina Água Limpa 
no Rio Piracicaba (MG).

“A companhia já iniciou 
estudos e ações corretivas 
em ambos os casos. Não 
há a ocupação permanen-

te de pessoas nas zonas 
de autossalvamento cor-
respondentes”, informou a 
mineradora na ocasião.

Diante da força das 
chuvas, as operações em 
diversas minas foram sus-
pensas. O Instituto Brasi-
leiro de Mineração (Ibram), 
que representa as maiores 
empresas do setor, emi-
tiu uma nota dizendo que 
o setor age com cautela 
diante dos fenômenos 
naturais e que as paralisa-
ções eram medidas tem-
porárias de precaução para 
minimizar riscos.

Tragédia em cidade mineira 
completa três anos nesta terça-feira
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Em Congonhas (MG), a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) justificou a suspensão dos trabalhos pelo aumento do volume de chuva

covid-19

Ministro diz que prioridade é ampliar vacinação

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse hoje 
(24) que a prioridade da 
pasta é ampliar a vacina-
ção contra a covid-19 com 
a segunda dose e a dose de 
reforço diante do aumento 
de casos de contaminação 
pela variante Ômicron. 

Queiroga participou 
do programa Sem Cen-
sura, exibido pela TV 
Brasil, e também falou 

sobre o novo programa 
lançado pelo ministério 
para ampliar o acesso 
de gestantes ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Segundo o ministro, 
o país deve registrar au-
mento de casos nas próxi-
mas semanas e chegar ao 
pico de contaminações. 
Na avaliação de Queiro-
ga, após esse período, po-
derá ser registrada uma 
queda rápida, conforme 
ocorreu em outros países. 

“A prioridade é ampliar 
a cobertura vacinal com 
segunda dose e a dose 
de reforço. O Brasil já tem 
uma campanha bem suce-
dida, mas há estados onde 
a cobertura é baixa, que é 
justamente na região Nor-

te, a capacidade do siste-
ma de saúde nesses locais 
é menor”, explicou. 

Além da vacinação, o 
ministro afirmou que o go-
verno trabalha no fortaleci-
mento das unidades básicas 
de saúde (UBS) para realizar 
o tratamento preventivo de 
outras doenças durante a 
pandemia. Segundo Quei-
roga, o investimento na 
atenção básica aumentou 
de R$ 17 bilhões para R$ 
25 bilhões. O país conta 
com mais de 53 mil equi-
pes de saúde da família e 
41 mil unidades de saúde 
em todo o país. 

“Nós queremos que a 
unidade básica de saúde 
cadastre todos os municí-
pios, que consiga controlar 

o peso das pessoas, con-
trolar a pressão arterial, 
combater a hipertensão 
arterial, o sedentarismo, o 
tabagismo, o diabetes e sa-
ber onde está cada um dos 
brasileiros”, disse. 

Marcelo Queiroga tam-
bém falou sobre o progra-
ma Cuida Mais Brasil, que 
foi lançado no início deste 
mês, para ampliar o aces-
so de gestantes ao serviço 
público de saúde. 

“Precisamos reduzir a 
mortalidade materna, cui-
dar da pressão arterial das 
nossas gestantes, cuidar 
do peso, fazer com que as 
gestantes não tenham he-
morragia. Quem cuida da 
infância cuida do futuro do 
país”, comentou. 
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O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h

em entrevista 
ao Sem Censura, 
Queiroga elencou 
preocupações 
do SUS
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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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Medina anuncia que não disputará a 
primeira etapa do Circuito Mundial

o brasileiro Gabriel 
Medina, atual cam-
peão do Circuito 

Mundial de Surfe, anun-
ciou nesta segunda-feira 
(24) que não participará 
da primeira etapa da nova 
temporada, de forma que 
possa cuidar da sua saúde 
mental e física.

O surfista que nasceu em 
São Sebastião teve um ano 
de 2021 de altos e baixos, 
com a frustração de termi-
nar os Jogos Olímpicos de 
Tóquio sem medalha algu-
ma e a alegria de alcançar 
o tricampeonato do circui-
to mundial da modalidade 
(o brasileiro havia vencido 
antres em 2014 e 2018) 
após conquistar o WSL 
Finals na praia de Lower 
Trestles, em San Clemente, 
Califórnia (EUA).

“2021 foi um ano incrí-
vel para mim, conquistei 
meu maior sonho como 
surfista que era me tornar 
tricampeão mundial. Era 

uma parada intocável para 
mim. No ano passado, vivi 
uma montanha-russa de 
emoções dentro e fora da 
água, o que afetou muito 
minha saúde mental e fí-
sica. Ao final da tempora-
da, estava completamente 
esgotado. Cheguei ao meu 
limite. Tomei minha vacina 

durante as férias e achei 
que conseguiria me prepa-
rar a tempo para a primei-
ra etapa da nova tempo-
rada, que começa em um 
dos meus picos favoritos 
no mundo, Pipe. Não foi o 
caso. Decidi que não viaja-
rei para o Havaí e vou tirar 
um tempo para que possa 

me recuperar mental e fi-
sicamente”, declarou Medi-
na em uma postagem em 
suas redes sociais.

Na mensagem, o atual 
campeão mundial também 
revelou que está tratando 
uma “lesão no quadril”.

“Me questionei muito 
nos últimos tempos se de-

veria tornar isso público ou 
manter de forma privada, 
mas é justo que todos vo-
cês, que sempre torceram 
por mim, saibam do mo-
mento que estou enfren-
tando. A saúde mental é 
muito importante. Preciso 
estar 100% mentalmente 
para voltar a competir. Vol-

tarei mais forte, amo vocês 
e obrigado por tudo”, de-
clarou o brasileiro.

A janela de disputas da 
primeira etapa da tem-
porada 2022 do Circuito 
Mundial de Surfe, que 
será realizada em Pipeli-
ne (Havaí), tem início no 
próximo sábado (29).

Brasileiro diz 
que precisa 
cuidar da saúde 
mental e física
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Em uma postagem em 
suas redes sociais o atual 

campeão mundial também 
revelou que está tratando 

uma “lesão no quadril”
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