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Brasil tem média diária de 
1.001 mortes por covid-19

O Brasil registra neste 
domingo, 9, 101.136 
mil mortes pelo novo 

coronavírus. De acordo com o 
levantamento realizado pelo Es-
tadão, G1, O Globo, Extra, Folha 
e UOL com as secretarias esta-
duais de Saúde, batemos a mar-
ca de 3.035.582 pessoas infec-
tadas com a doença. Vista geral 
de um terreno do cemitério de 
Vila Formosa, em São Paulo. O 
Brasil é o segundo país do mun-
do mais afetado pela covid-19, 
atrás dos Estados Unidos.

Foram 22.213 novos casos 
registrados e 593 mortes nas 
últimas 24 horas. Os números 
são mais baixos aos domin-

gos, dado o atraso no regis-
tro de notificações aos finais 
de semana. Nos últimos sete 
dias, a média diária de novos 
óbitos foi de 1.001. O balanço 
mais recente do Ministério da 
Saúde aponta que 2.118.460 
pessoas se recuperaram do co-
ronavírus em todo o País.

O Estado de São Paulo já 
tem mais de 25 mil mortos por 
covid-19. Segundo balanço da 
Secretaria Estadual da Saúde 
divulgado neste domingo, 9, os 
óbitos somam 25.114, sendo 
98 registrados em 24 horas. O 
total de casos confirmados é 
de 627.126, com 5.395 novos 
registrados também em 24 ho-

ras. Aos finais de semana, por 
causa do atraso nas notifica-
ções, os números da pandemia 
costumam ser menores.

Ainda de acordo com o ba-
lanço, dos 645 municípios do 
Estado, há registro de pelo me-
nos uma pessoa infectada em 
641 cidades. Em 491 cidades, 
há pelo menos uma ou mais 
mortes. As taxas de ocupação 
dos leitos de UTI chegaram a 
58,1% na Grande São Paulo e 
59,8% no Estado. Há pacientes 
12.739 internados com a do-
ença ou suspeita dele, sendo 
7.275 em leitos de enfermaria 
e 5.464 em unidades de tera-
pia intensiva. O Brasil é o se-

gundo país com mais mortes 
e casos de covid-19 no mun-
do. Só perde para os Estados 
Unidos, que somam 162.851 
mortes e 5.036.387 casos, de 
acordo com dados da Univer-
sidade Johns Hopkins.

Consórcio
O balanço de óbitos e ca-

sos é resultado da parceria en-
tre os seis meios de comunica-
ção que passaram a trabalhar, 
desde o dia 8 de junho, de for-
ma colaborativa para reunir as 
informações necessárias nos 
26 estados e no Distrito Fede-
ral. A iniciativa inédita é uma 
resposta à decisão do gover-

no Bolsonaro de restringir o 
acesso a dados sobre a pan-
demia. E se manteve mesmo 
após a manutenção dos regis-
tros governamentais.

O Ministério da Saúde infor-
mou, no início da noite deste 
domingo, que o Brasil contabi-
lizou 572 óbitos e mais 23.010 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus. Com isso, segun-
do a Pasta, no total o País tem 
101.049 mortes e 3.035.422 
casos confirmados pelo coro-
navírus. O número é diferente 
do compilado pelo consórcio 
de veículos de imprensa princi-
palmente por causa do horário 
de coleta dos dados.

Alex Pazuello

Reprodução

Prefeitura 
de anápolis 
inaugura 
Centro de Em-
preendedorismo

O Centro de Empre-
endedorismo, Inovação 
e Tecnologia (CEITec) foi 
inaugurado, neste final 
de semana, pela Prefeitu-
ra de Anápolis. O comple-
xo, localizado no Parque 
Ipiranga, oferece estrutu-
ra e suporte para abertu-
ra e atração de empresas, 
startups, aceleradoras 
de empresas, centros de 
inovação das instituições 
universitárias, capacita-
ção profissional e políti-
cas de incentivo à tecno-
logia e inovação. 

Durante a solenidade 
de inauguração, o pre-
feito Roberto Naves res-
saltou que o município 
mostra, com a criação 
do CEITec, ser possível 
transformar problemas 
em soluções. “Trata-se de 
um prédio abandonado, 
que agora será utilizado 
para retomar a economia 
da nossa cidade, prejudi-
cada pela pandemia do 
novo coronavírus”, disse.

Segundo Naves, Anápo-
lis cria a partir de agora um 
novo ciclo de desenvolvi-
mento tecnológico. “Vamos 
promover a integração do 
poder público, instituições 
de ensino e setor produtivo 
para trabalharem juntos em 
prol de soluções inovadoras 
e tecnológicas que atendam 
todos os segmentos da so-
ciedade”, destacou o prefei-
to, garantindo que o projeto 
vai tornar o município refe-
rência em tecnologia.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Anastácios Apostolos, ob-
serva que não se trata ape-
nas do lançamento de um 
prédio. “Estamos plantan-
do uma semente muito es-
pecial, lançando um quar-
to ramo para a economia, 
que é do conhecimento. 
Esse projeto vai gerar em-
prego e renda para o mu-
nicípio”, afirmou.

Exportações goianas têm melhor 
julho das últimas duas décadas

Polícia descarta participação 
de padrasto na morte de Danilo

O Centro Internacional de 
Negócios (CNI) da Fieg divul-
gou relatório apontando que 
Goiás teve seu melhor julho 
dos últimos 23 anos em expor-
tações. No mês anterior, o su-
perávit do Estado no segmento 
alcançou US$ 537,2 milhões.

As exportações goianas 
aumentaram 19,7% em com-
paração com julho/2019, 
fechando o mês com valor 
negociado de US$ 799,2 mi-
lhões. Mais uma vez, soja in 
natura e carnes desossadas 
lideraram o ranking de pro-

dutos exportados. A China foi 
principal destino de todos os 
produtos vendidos por Goiás, 
com participação de 47,41%.

Já as importações goianas 
caíram 23,9% em relação a ju-
lho/2019. Na liderança, estão 
produtos químicos e imuno-
lógicos, além de medicamen-
tos, ainda como impacto da 
pandemia do coronavírus. No 
total, foram importados US$ 
262 milhões em produtos para 
o Estado, sobretudo da China 
(16,43%), dos Estados Unidos 
(15,29%) e da Suíça (10,84%).

A Polícia Civil de Goiás 
(PC-GO) anunciou nesta 
segunda-feira (10/8) que 
apenas Hian Alves, de 18 
anos, foi indiciado pelo 
assassinato do menino 
Danilo de Sousa Silva, de 
7 anos. Após 10 laudos 
periciais, concluiu-se que 
Reginaldo Lima, padastro 
da vítima, que teve pri-
são preventiva decretada, 
não teve envolvimento no 
crime. Hian foi indiciado 
por ocultação de cadáver 
e homicídio duplamente 

qualificado. O laudo pericial 
descartou crime sexual.

Segundo a polícia, todas as 
conclusões foram feitas com 
base em detalhes técnico-cien-
tíficos. Os investigadores ainda 
possuem informações teste-
munhais de que Hian teria cha-
mado o menino para buscar 
uma pipa no local onde o cri-
me foi cometido. A suspeita da 
PC-GO é que Hian Alves tenha 
assassinado o menino por ciú-
mes, no intuito de “se vingar” 
de Reginaldo, imputando a 
ele o crime. “Ele [Hian] estaria 

com ciúmes da relação que o 
pastor Fabiano, uma figura co-
nhecida na comunidade, esta-
va mantendo com a família de 
Reginaldo”, explicou o delega-
do Rilmo Braga ao lembrar que 
o pastor acolheu Hian em casa 
há cerca de três meses. 

O inquérito foi remetido ao 
Poder Judiciário e, segundo a 
polícia, o documento já foi re-
passado ao Ministério Público 
de Goiás (MP-GO). A denúncia 
deverá ser feita até o final desta 
semana. A tendência, de acor-
do com os investigadores, é que 
o MP-GO se manifeste pela sol-
tura do padastro, visto que sua 
prisão é preventiva e precisa ser 
revogada por via judicial.
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Caiado visita empresa canadense que 
está investindo r$ 60 milhões em Goiás
O governador Ronaldo 

Caiado visitou, nesta 
segunda-feira (10/8), 

a empresa Nutrien Ag Solu-
tions, maior fornecedora de 
insumos e serviços agrícolas 
do mundo, que está investindo 
R$ 60 milhões em Goiás na ins-
talação de duas fábricas: uma 
no Sul do Estado, em Morri-
nhos; e outra em Cristalina, 
no Entorno do Distrito Federal. 
Juntas, as duas estruturas vão 
criar cerca de 200 empregos, 
entre diretos e indiretos, além 
de movimentarem a cadeia 
produtiva das regiões.

“Não existe melhor polí-
tica social que o emprego, é 
a única que resolve todos os 
problemas. É muito difícil que 
fora dele [emprego], a pessoa 
se reinsira na cidadania, sem 
condições de sustentar sua 
família”, ressaltou o governa-
dor durante visita às obras. 
Ele também esteve na inaugu-
ração do armazém Boa Safra, 
que trouxe para a cidade uma 
tecnologia de ponta, capaz de 
receber, tratar e fornecer os 

grãos produzidos pelo Estado.
Dirigindo-se aos diretores 

da empresa, o governador fez 
um pedido. “Tragam também o 
trabalho social e a política am-
biental que desenvolvem em 
outros países, para que Goiás 
possa ser parceiro de vocês.” 
Como contrapartida, Caiado 
destacou os avanços na segu-

rança pública, tornando se re-
ferência nacional, com a queda 
dos índices de criminalidade, e 
os investimentos em inovação 
tecnológica e Educação.

Vice-presidente da Nutrien, 
André Dias destacou o com-
promisso da empresa com 
o agronegócio e com Goiás. 
“Este é só o começo de uma 

construção muito maior. Nosso 
trabalho é ajudar os agriculto-
res a terem sucesso. Estamos 
avaliando mais investimentos, 
com mais unidades de produ-
ção em Goiás, pela relevância 
deste Estado para a agricultura 
do Brasil”, apontou. 

O protocolo de intenções 
da Nutrien com o Governo de 

Goiás foi assinado em outubro 
de 2019. A empresa canaden-
se é uma das 135 novas indús-
trias que estão se instalando 
em Goiás, com investimentos 
de mais de R$ 5 bilhões e a 
geração de mais de 70 mil em-
pregos diretos e indiretos, em 
todas as regiões do Estado.  

O governador destacou que 

as potencialidades do Estado 
serão ampliadas com os proje-
tos de investimento em logís-
tica, citando como exemplos 
obras em Anápolis, o canal de 
São Simão e a internacionaliza-
ção do aeroporto de Goiânia. 
O vice-governador Lincoln Te-
jota corroborou o argumento. 
“Nossa meta é colocar Goiás 
de volta no trilho do cresci-
mento. Mas sabemos que não 
tem como o Estado crescer se 
seus parceiros não crescem. 
Em Goiás, indústrias como a 
Nutrien encontram um am-
biente propício. Estamos aqui 
para juntos escrevermos uma 
história de sucesso.”

A Nutrien é a terceira maior 
produtora mundial de fertili-
zantes à base de nitrogênio. 
Em Goiás, a empresa já possui 
oito centros de negócios – em 
Rio Verde, Santa Helena, Mon-
tividiu, Jataí, Paraúna, Goiatu-
ba, Catalão e Goiânia –, além 
de três armazéns – em Santa 
Helena, Rio Verde e Paraúna. 
No total, gerou mais de 570 
empregos diretos. 

Cristiano Borges

Reprodução
Fachin nega recurso da PGR para ter acesso a dados da Lava Jato

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), negou nesta segunda-
-feira (10/8) pedido da Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) para suspender sua pró-
pria decisão que impediu a en-
trega todas as bases de dados 
das investigações realizadas 
pelas forças-tarefas da Opera-
ção Lava Jato em São Paulo, no 
Rio de Janeiro e no Paraná. 

Na decisão, Fachin não re-

viu seu entendimento sobre 
a questão, mas definiu que 
vai levar o caso para julga-
mento no plenário do STF. A 
data ainda não foi definida. 
O ministro também deter-
minou que os procuradores 
responsáveis pelas forças-ta-
refas sejam notificados para 
apresentarem manifestação 
antes da análise pelo pleno. 

No dia 3, Fachin revogou a 
liminar proferida em julho pelo 

presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, autorizando a PGR 
a realizar a cópia dos dados das 
forças-tarefas. A anulação da 
decisão de Toffoli ocorreu por 
motivos processuais. Segundo 
Fachin, a ação utilizada pela 
PGR para pedir que os dados 
fossem enviados não pode ser 
usada para esse fim. 

No recurso apresentado 
na semana passada, o vice-
-procurador geral, Humberto 

Jacques de Medeiros, pediu 
que Fachin mudasse sua de-
cisão sobre a questão. 

Medeiros disse que os in-
tegrantes das forças-tarefas 
são designados pela PGR. 
Dessa forma, os procuradores 
não podem reter informações 
sobre as investigações em 
andamento. Segundo o vice-
-procurador, não há intenção 
em fazer “devassa de docu-
mentos”. (Agência Brasil)
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Explosão em posto de combustível 
na rússia deixa pelo menos 13 feridos
Uma explosão 

de um posto 
de combus-

tível em Volgogardo 
(antiga Stalingrado), 
uma das maiores 
cidades da Rússia, 
na manhã desta se-
gunda-feira (10/8), 
deixou ao menos 13 
feridos, segundo a 
imprensa local.

Segundo o Corpo 
de Bombeiros, a sus-
peita mais aceita é a 
de que a explosão te-
ria sido causada por 
um incêndio em um 
tanque de gás. 

Entre os feridos 
estão um bombeiro 
que trabalhava na 
contenção das cha-
mas e quatro funcio-
nários do Ministério 
de Emergências, que 
teriam ido ao local 
para ajudar no com-
bate ao incêndio.



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2518Goiás, Tocantins e DF, 11 de Agosto de 2020



-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos,  jardinagem. Cobri-
mos qualquer oferta do 
mercado! Ligue e faça o 
seu orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
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Marília Mendonça se 
desculpa após ser acusada 
de transfobia em live

Na manhã desta se-
gunda-feira, 10, Marília 
Mendonça pediu des-
culpas em seu Twitter, 
após ser acusada pelos 
seguidores de ter feito 
um comentário transfó-
bico durante a sua live, 
neste último sábado, 8. 
Na transmissão, a can-
tora falou sobre a ida 
de um colega músico a 
uma boate gay.

“Quem é de Goiânia 
lembra da boate Diesel. 
Ele disse que lá foi o lu-
gar em que ele beijou a 
mulher mais bonita da 
vida dele. É só isso. O 
contexto vocês não vão 
saber”, disse ela rindo 
com a banda. “Era mu-
lher mesmo”, respondeu 
um músico da banda 
que teria ido ao local.

O show continuou, 
porém, nas redes sociais, 
muitos fãs a acusaram 
de debochar de pessoas 
transsexuais. “Poxa, Ma-
rília Mendonça, esperava 
mais de você que sofreu 
preconceito pelo peso!!”, 
disse um dos fãs no Twit-
ter. A modelo e youtuber 
Bruna Andrade publicou 
um vídeo em seu Insta-
gram questionando as 

falas feitas pela sertaneja e 
sua banda. “Primeiro que-
ria perguntar qual a graça 
de existir uma boate para 
o público LGBT? Qual a gra-
ça de um cara se relacionar 
com uma menina trans? Foi 
muito duro ver minha musa 
falar que qualquer cara que 
demonstra afeto por mim é 
chacota “, desabafou.

O nome de Marília ficou 
entre os assuntos mais co-
mentados no Twitter neste 
último fim de semana e, de-
pois de toda repercussão, a 
cantora se pronunciou: “Pes-
soal, aceito que fui errada 
e que preciso melhorar. Mil 
perdões. De todo o coração. 
Aprenderei com meus erros. 
Não me justificarei”.

Jared Leto confirma 
estrelar continuação 
de Tron: O Legado

A Disney avançou com 
a esperada continu-
ação do filme “Tron: 

O Legado”, lançado há dez 
anos. O ator Jared Leto (o 
Coringa de “Esquadrão Sui-
cida”) confirmou sua escala-
ção na produção.

O ator está ligado ao 
projeto desde 2017 e nesta 
segunda (10/8) postou no 
Twitter: “Estou muito anima-
do e orgulhoso de confirmar 
que SIM, vou estrelar ‘Tron’. 
Vamos trabalhar o máximo 
que pudermos para criar 
algo que espero que todos 
vocês amem. Temos algumas 
ideias muito especiais reser-
vadas para todos vocês…”

Ele ainda acrescentou: 
“Tenho grande gratidão pela 
oportunidade de dar vida a 
este filme, especialmente 
porque tanto o videogame 
original quanto o filme me 

afetaram profundamente 
quando eu era uma criança. 
O fato de fazer parte deste 
novo capítulo é alucinante”.

O anúncio foi feito no 
mesmo dia em que o site 
The Hollywood Reporter 
revelou que o estúdio con-
tratou Garth Davis, diretor 
de “Lion: Uma Jornada Para 
Casa”, para realizar o fecho 
da trilogia, iniciada em 1982 
com o clássico “Tron: Uma 
Odisseia Eletrônica”.

A produção deve chegar 
aos cinemas a tempo de refle-
tir os 40 anos do filme original.

Além do diretor recém-
-contratado, a equipe inclui 
o roteirista Jesse Wigutow, 
que só tem um lançamento 
de cinema no currículo, a co-
média “Acontece nas Melho-
res Famílias” de 2003.

O papel de Leto deve se 
chamar Ares, um persona-

gem inédito na franquia, 
mas que figurava com des-
taque num roteiro antigo 
e não filmado do terceiro 
longa. Para se ter ideia, esta 
continuação chegou a entrar 
no cronograma de produ-
ções da Disney para 2015, 
mas o fracasso de “Tomor-
rowland – Um Lugar Onde 
Nada É Impossível” (2015) 
mudou os planos do estúdio.

Assim como “Tron: O Le-
gado”, a continuação seria 
dirigida por Joseph Kosinski 
e estrelada por Garrett He-
dlund e Olivia Wilde. Em 
2011, o diretor afirmou que 
pretendia continuar a his-
tória de “O Legado” acom-
panhando Quorra (Olivia 
Wilde) no mundo real. Mas 
agora, sem Kosinski, a Disney 
pode optar por um reboot.

Além de estrelar, Leto 
será um dos produtores 

da continuação junto com 
Justin Springer, produtor 
de “Tron: O Legado” e de 
“Oblivion”, dois filmes dirigi-
dos por Kosinski. E o fato de 
Springer está à bordo pode 
ser um bom sinal para quem 
torce por uma continuação 
direta da história.

Para quem não lembra, o 
filme original contava a histó-
ria de Kevin Flynn, um progra-
mador que adentra um mun-
do cibernético para provar a 
fraude de um colega de traba-
lho. O elenco contava com Jeff 
Bridges e Bruxe Boxleitner, 
que depois voltaram para a 
continuação. “Tron: O Lega-
do”, por sua vez, era centrado 
no filho de Flynn, que entra-
va no mesmo mundo digital 
para resgatar o pai preso lá há 
desde os anos 1980, e ao final 
escapava acompanhado por 
uma mulher digital, Quorra.
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