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NOTAS 

 

Baseado no Estatuto das Centrais de Abastecimento, atendendo a decretos municipais, 
estaduais e federais e, principalmente, em virtude do aumento expressivo nos casos de 
Covid-19 em todo o País, a Ceasa Goiás determinou, desde a última quinta-feira (11), o 
funcionamento do comércio no entreposto. Restaurantes lanchonetes e afins, deverão 
funcionar somente na modalidade delivery, sendo terminantemente proibidas as 
modalidades self service e retirada no local. Fica proibida a venda e o consumo de bebidas 
alcoólicas de qualquer graduação dentro do entreposto. O não cumprimento das normas 
resultará em multa. Em caso de reincidência, poderá haver a suspensão das atividades 
comerciais, com interdição por tempo determinado. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHqDTmSPSRE&feature=emb_title
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Sistemas de órgãos como o coração, pulmões, fígado e rins dependem uns dos outros, 
então, quando o novo coronavírus causa danos em uma área, outras podem estar em risco. 
No caso dos rins, suas funções essenciais têm impacto no coração, pulmões e outros 
sistemas, por isso, estudos têm apontado os rins como uns dos órgãos mais afetados na 
infecção pela Covid-19. No caso de pessoas com algum tipo de problema renal anterior à 
infecção por Covid-19, como pacientes com insuficiência renal crônica, que realizaram 
transplante desse órgão ou vivem apenas com um rim, é preciso ter cuidado redobrado 
para evitar se contaminar pelo coronavírus já que são mais suscetíveis ao agravamento da 
doença. Se você estiver fazendo diálise, não falte aos seus tratamentos. Se você tiver sido 
submetido a um transplante renal, é importante continuar tomando os medicamentos 
prescritos e seguir as recomendações da sua equipe de saúde. 

 

 

 

 

 

Você sabia? Os produtos do agro somaram mais de 240 milhões de dólares em 
exportações, com destaque para o complexo carne e soja. O complexo carne representou 
45,96%, somando mais de 110 milhões de dólares, já o complexo soja foi responsável por 
29,04% do que foi exportado pela agropecuária, em fevereiro, com 70,38 milhões de 
dólares. Do total exportado, 66,6% foram de produtos da agropecuária. Nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2021, a agropecuária contribuiu com 62,97% das exportações totais 
em Goiás, com 465,66 milhões de dólares.

NOTAS 

 

O Estado de Goiás recebeu, na última quinta-feira (10), mais 69,8 mil doses da vacina 
Coronavac. Todas estas unidades foram destinadas à vacinação dos idosos com mais de 75 
anos. A expectativa, conforme o Governo Estadual, é imunizar mais de 34,9 mil pessoas em 
todo estado com as duas doses necessárias. Na sexta-feira (11) as doses da vacina 
começaram a ser entregues para as 18 regionais de saúde e, de lá, serão distribuídas para 
os municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor que não para de produzir alimentos para a sociedade e matérias-primas para a 
indústria é responsável por mais da metade do que é exportado pelo Estado de Goiás, 
somando US$ 242 milhões. Entre os destaques no mercado externo, os complexos carne e 
soja, assim como o sucroalcooleiro e couros. Os resultados significam mais divisas para 
Goiás e mais emprego e renda para os goianos, com desenvolvimento em todos os 246 
municípios. Quando o agro se fortalece, os ganhos também são na indústria, do comércio e 
de toda a sociedade. 
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Para uma educação transformadora é preciso investimentos, certo? Neste mês o Governo 
de Goiás antecipou R$ 23,3 milhões para quitar dívidas de gestões anteriores com o antigo 
Bolsa Universitária. Com esse adiantamento restarão apenas as seis parcelas de 2022 do 
acordo firmado em 2019. Na época, a dívida ultrapassava os R$ 76 milhões. Aos poucos, 
estamos reabrindo as portas para que milhares de goianos tenham acesso ao ensino 
superior. 
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O Ipasgo recorda que os atendimentos presenciais em sua sede, em Goiânia, estão sendo 
realizados somente por agendamento. A medida segue as determinações do Governo de 
Goiás em relação à situação de emergência na saúde pública e tem como objetivo evitar 
aglomeração. O funcionamento do Instituto é das 8h às 17h e o acesso está liberado 
apenas aos usuários com horário marcado. O agendamento deve ser feito pelos telefones 
3238-2673 / 2439 / 2441 ou 0800 62 1919. 




