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n Com base em fontes privilegiadas, 
o jornalista Divino Olávio garante que 
Iris Rezende será candidato à reeleição 
e mais: terá como companheiro de 
chapa o ex-senador e ex-secretário de 
Indústria & Comércio Wilder Morais. 

n o presidente da Assembleia lissauer 
Vieira quebrou a cabeça tentando de 
lembrar de onde ou como se infectou 
com a Covid-19, mas não conseguiu uma 
resposta satisfatória. Provavelmente, foi 
mesmo contágio intrafamiliar.

n Expectativa em Luziânia com a 
iminência de uma decisão do depu-
tado federal Célio Silveira, do PSDB, 
a respeito da sua candidatura a 
prefeito. Se ele se candidatar, será 
considerado favorito, para azar dos 
demais postulantes.

n Pegou mal para o prefeito Iris Rezende 
a revelação de que ele não aplicou nem 
um terço dos recursos enviados pelo go-
verno federal para o combate ao novo 
coronavírus em Goiânia. A maior parte 
do dinheiro está guardada no caixa.

n O TSE deve liberar os maiores de 
60 da obrigatoriedade do voto (o 
limite hoje é de 70 anos), devido à 
pandemia, e com isso contribuir para 
reduzir ainda mais a expectativa de 
comparecimento dos eleitores em 15 
de novembro próximo. 

n o não comparecimento às urnas, na 
próxima eleição, será o maior problema 
que os candidatos enfrentarão, princi-
palmente os que postularão mandato 
de vereador. Quem é que vai pra fila com 
a Covid-19 rondando por aí?

n Há quem acredite que o adiamento 
das eleições para 15 de novembro be-
neficiará Iris Rezende ao garantir mais 
tempo para a inauguração das obras 
em andamento de Goiânia. Besteira 
pura. Serão apenas 42 dias a mais.

n Goiás se aproxima das primeiras 1.000 
mortes pelo novo coronavírus, que che-
gou a todos os 246 municípios. leitos de 
hospitais e uTIs estão perto de 100% de 
comprometimento. Quer dizer: o que 
vem nos próximos dias será muito grave.

n Existe pelo menos um goiano envol-
vido na tramoia dos sites bolsonaristas 
fakes nas redes sociais, que estão sendo 
desbaratados nos últimos dias. E ele é 
ligadíssimo a um deputado federal que 
tem trânsito livre com Jair Bolsonaro. 

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

Especulações, conversas, boatos, etc, etc, nada mais importa: o prefeito de Goiânia 
Iris Rezende é candidato à reeleição e vai enfrentar o pleito que será provavelmente 
o mais fácil da sua longa vida pública. Não é preciso muito esforço analítico para 
concluir que não existem adversários à altura para o velho cacique emedebista, em 
especial depois que o senador Vanderlan Cardoso, como esperado, abriu mão da 
sua postulação a favor do deputado federal Francisco Jr., pelo PSDB, preservando-se 
para a disputa pelo governo do Estado em 2022. Embora não se saiba precisamente 
como Vanderlan estaria situado na pesquisas para a prefeitura de Goiânia, já que 
nenhuma foi divulgada até agora, pelo menos em termos de alguma credibilidade, 
o fato é que ele era tido como a única possível ameaça para a recondução de Iris a 
mais um mandato. Com o senador fora, o que restou foram concorrentes de baixíssi-
ma densidade eleitoral, pigmeus políticos sem nenhuma viabilidade nas urnas, a não 
ser em caso de um milagre – e milagres na política só acontecem muito, mas muito 
de vez em quando. O cenário em Goiânia, portanto, está travado: o atual prefeito 
ganha com as mãos amarradas nas costas. A campanha, na verdade, será pura perda 
de tempo, mas, para alivío das goianienses e dos goianienses, pelo menos será curta. 
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tallES BaRREto coRta o SoBRENoME paRa FacilitaR a lEMBRaNÇa Do ElEitoR
Sob orientação de marqueteiros, o deputado estadual Talles Barreto, candidato a prefeito de Goiânia, mudou o nome para Talles, apenas. É uma decisão comum 
entre candidatos a cargos eletivos, na tentativa de facilitar a lembrança do eleitor – de resto, copiando marcas com bom desempenho nas urnas, como Iris, 
Caiado, Maguito ou Marconi. Mas, verdadeiramente, trata-se de um ajuste cosmético, sem nenhuma profundidade e sem ganho que efetivamente possa ser 
medido, puro marketing, enfim. um bom político se faz é com conteúdo e não com menos letras ou sílabas para ser identificado. o que Talles Barreto e quaisquer 
outros postulantes à prefeitura da capital, inclusive o atual detentor do cargo, precisam é de boas propostas para convencer o eleitorado. Nada mais. 

líDERES EMpRESaRiaiS QUEBRaRaM a caRa coM a RESpoSta DE DaViD Uip
empresários contrários a medidas de prevenção contra o coronavírus que incluam qualquer restrição a atividades econômicas tentaram aplicar um golpe 
no governador Ronaldo Caiado ao procurar o infectologista david uip, de São Paulo, para contratar um parecer contra o isolamento social em Goiás. Mas 
quebraram a cara. Marcelo Baiocchi, da FeCoMÉRCIo, Rubens Fileti, da ACIeG, e Sandro Mabel, da FIeG, ouviram do médico, que inclusive já foi contaminado 
pelo coronavírus e sobreviveu, somente elogios a Caiado e a opinião de que a preocupação do governador com a expansão da nova doença entre os goianos 
é mais do que legítima e justificaria inclusive ações mais duras de enfrentamento. Um dia, a crise da Covid-19 vai passar. Baiocchi, Fileti e Mabel, no entanto, 
ficarão com a biografia manchada pelo pouco caso que fizeram da pandemia e da insensibilidade diante do alto número de mortes em Goiás. 

GlaUStiN FoKUS JÁ EStÁ EM caMpaNHa paRa ENFRENtaR GUStaVo MENDaNHa
o deputado federal Glaustin Fokus está no páreo em Aparecida. ele é candidato a prefeito, tem o apoio do governador Ro-
naldo Caiado e já estruturou a sua campanha, que terá como coordenador o experiente ex-deputado estadual ozair josé. 
Glaustin Fokus é do PSC e deverá contar com o deM na sua coligação, o que é importante, dado que, em Aparecida, existe 
horário eleitoral gratuito de rádio e televisão (os programas serão transmitidos pela TV Serradourada), tradicionalmente 
com importância no encaminhamento da decisão do eleitorado local. Ainda não há pesquisas dimensionando o impacto 
dessa nova candidatura, mas há que se admitir que o parlamentar e empresário tem peso como representante da 
nova política e pelas fortes ligações com o universo evangélico, já que, inclusive, é também pastor. A conferir. 

o otiMiSMo iNJUStiFicaDo E iRREal DE DaNiEl VilEla E JÂNio DaRRot
Presidentes de partidos, como Daniel Vilela, do MDB, e Jânio Darrot, do PSDB, têm dado declarações exageradas sobre as próximas eleições muni-
cipais, garantindo, um e outro, que suas legendas farão 90 prefeitos, no caso do emedebista, e 70, quanto ao tucano. Nada disso tem fundamento, 
leitor. É conversa fiada para cumprir com as obrigações de otimismo devido ao cargo partidário que ocupam. Na verdade, nem o MDB nem o PSDB 
chegarão a 100 candidatos lançados, cada, com possibilidades de eleição, também cada, de um terço disso. É duro, mas... é a realidade. 

GoiÁS REGiStRoU BaiXoS VolUMES DE DoaÇÕES paRa coMBatER a coViD-19
Há Estados em que grandes empresários se uniram para promover doações de cestas básicas e insumos sanitários para segmentos necessitados da po-
pulação ou mesmo providenciar lotes gigantes de álcool em gel para doação a hospitais e entidades que cuidam de idosos ou doentes. Isso aconteceu, por 
exemplo, em São Paulo, onde eles formaram um fundo que alcançou cifras milionárias, dinheiro que foi e está sendo aplicado na distribuição de alimentos 
em zonas notoriamente habitadas por famílias carentes. em Goiás? Nada parecido aconteceu. Grande empresário goiano acha que já está fazendo favor 
ao contratar trabalhadores para produzir as suas mercadorias – e lavam as mãos como se isso significasse o cumprimento das suas obrigações sociais. Não 
enfiam a mão no bolso nem para cuidar do jardim público que fica à frente das suas instalações. Quanto menos para ajudar a população a enfrentar a Covid-19.

iRiS É caNDiDato E Vai DiSpUtaR a ElEiÇÃo MaiS FÁcil 
DE toDa a SUa loNGa caRREiRa Na política EM GoiÁS
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Caiado assina novo decreto e anuncia 
testagem em massa em 78 municípios

durante o detalha-
mento das primeiras 
normas de flexibili-

zação das atividades eco-
nômicas desde que Goiás 
começou a quarentena 
alternada nos últimos 15 
dias, o governador Ronal-
do Caiado anunciou, nesta 
segunda-feira (13/07), que 
a testagem em massa para 
detectar casos de Covid-19 
na população começa a ser 
feita em 78 municípios. Os 
critérios técnicos para a 
escolha das cidades foram 
elaborados pela Secretaria 
Estadual da Saúde (SES), 
por meio Superinten-
dência de Vigilância em 
Saúde (Suvisa), em par-
ceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

“Ficaremos responsá-
veis pela coleta, e a Fio-
cruz pelo transporte do 
material e divulgação do 
resultado em até 48 horas. 
Acredito que teremos a ca-
pacidade de rastreamento 
[da doença] muito grande, 
pedindo o apoio de todas 
as estruturas municipais 
para podermos realizar o 
isolamento”, explicou Ro-
naldo Caiado, ao relem-
brar que o trabalho deverá 
contar com a mão de obra 
de assistentes sociais e 
agentes comunitários de 
saúde das prefeituras.

Titular da Suvisa, Flúvia 
Amorim contou que os kits 
de testagem começam a 
ser distribuídos nesta se-
gunda-feira. Ela informou 
que o Estado analisa todos 
os parâmetros nacionais e 
internacionais que obti-
veram sucesso no mundo 
até o momento. “Posso 

adiantar que o governo 
estadual vai abarcar mais 
critérios do que o próprio 
Ministério da Saúde, que 
atualmente testa apenas 
casos graves”. 

Em Goiás, o RT-PCR 
será também disponibi-
lizado a pacientes com 
quadros leves ou apenas 
sintomas gripais, como 
foi feito na Nova Zelân-
dia, um dos primeiros pa-
íses a controlar o avanço 
do coronavírus no mundo. 

O governador estima 
que quase dois terços da 
população devem ser tes-
tados, medida que, acom-
panhada da estratégia de 
isolamento intermitente, 
tem o objetivo de manter a 
curva de contágio estável, 
principalmente neste mo-
mento de abertura do co-
mércio, programada para 
esta terça-feira (14/07). O 
decreto publicado prevê a 
retomada de diversos seg-
mentos econômicos em 
Goiás, bem como eventos 
esportivos e celebrações 
religiosas presenciais.

“Não é uma ação des-
coordenada. Há regras 
e protocolos específicos 
que devem ser seguidos 
com responsabilidade”, 
destacou Caiado, durante 
o evento no Palácio das 
Esmeraldas. “Não vamos 
nos apegar a esse falso 
dilema vida versus eco-
nomia”, complementou, 
ao defender o equilíbrio 
entre a diminuição de 
contaminação, a retoma-
da da economia e o forta-
lecimento das ações so-
ciais às famílias atingidas 
pela atual crise sanitária.     

A parceria a que se refe-
re o governador para que 
Goiás vença os desafios 
impostos pela pandemia 
inclui também o processo 
de testagem em funcioná-
rios do setor privado. “Peço 
o apoio de vocês, empre-
sários, para que possamos 
fazer a testagem naqueles 
que estão na faixa de risco 
e que são funcionários de 
suas empresas, possibili-
tando, assim, a condição 
de isolamento. Esse é um 
trabalho de conscientiza-
ção conjunto”, frisou Caia-
do. O governador ressaltou 
que o comportamento e 
postura de toda a popula-
ção, a partir de agora, são 
mais do que determinan-
tes para que não haja um 
colapso hospitalar. 

Titular da SES, Ismael 
Alexandrino fez seu dis-
curso na mesma linha do 
governador, assinalando 
que a utilização de más-
caras, cumprimento dos 
protocolos específicos e 
distanciamento social são 
atenuantes para o cresci-
mento acelerado dos casos 
de Covid-19. Ele pontuou 
também que o primeiro 
decreto de isolamento, 
publicado em 13 de mar-
ço, foi fundamental para 
o Estado avançar na in-
teriorização dos serviços 
públicos de saúde, com a 
regionalização dos hos-
pitais, meta que sempre 
esteve no plano de go-
verno de Caiado.

“Nesse mesmo período 
do ano passado, tínhamos 
metade dos leitos públicos 
de UTI do que temos hoje. 
Essa expansão agora está 

presente em todas as ma-
crorregiões do Estado e 
não são estruturas tran-
sitórias, como no resto 
do País. Elas ficarão de 
legado para a população”, 
reforçou Alexandrino.

Desde o início da 
pandemia,o Governo de 
Goiás já implantou cinco 
hospitais de campanha – 
Goiânia, Porangatu, Águas 
Lindas de Goiás, Luziânia 
e Itumbiara – e está em 
processo de estadualiza-
ção de outros três, nas ci-
dades de Jataí, Formosa 
e São Luís de Montes Be-
los. Foram abertos 521 
leitos exclusivos para 
pacientes com Covid-19, 
sendo 179 de UTIs e 342 
de enfermaria.  

Além disso, ampliou-
-se a quantidade de leitos 
nos hospitais de urgências 
de Trindade; de Anápolis e 
Otávio Lage (Hugol). Qua-
se 2 mil trabalhadores de 
saúde foram contratados e 
2 mil profissionais capaci-
tados; e 4 milhões de uni-
dades de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e 
1,6 mil equipamentos para 
hospitais, providenciados.   

O secretário em exercí-
cio da Indústria, Comércio 
e Serviços, Adonídio Neto, 
falou da ampliação de cré-
ditos concedida pelo Go-
verno de Goiás, sobretudo 
aos pequenos empresários, 
por meio da GoiasFomento 
e do Fundo de Constitui-
ção do Centro-Oeste (FCO). 
“Além desse socorro, con-
seguimos manter a atra-
ção de novos investimen-
tos durante a pandemia 
e, ainda, fomos o único 

Estado a apresentar cres-
cimento na indústria no 
mês de maio, alavancado 
pelos setores de alimen-
tos, agronegócio e farmo-
químico”, exemplificou. 

Também presente ao 
evento, o prefeito de Goi-
ânia, Iris Rezende, elogiou 
a tomada de decisões de 
Caiado durante todo o 
período quarentena. “O 
governador teve atitudes 
que dificilmente outras 
autoridades teriam, movi-
do pelo espírito público, 
responsabilidade e sem 
politiquice”, frisou Iris, 
que sempre acompanhou 
as medidas adotadas pelo 
governo estadual. 

Ainda durante a sole-
nidade, o governador Ro-
naldo Caiado anunciou 
que pretende criar dois 
memoriais no Estado: um 
em homenagem às vítimas 
da Covid-19 e outro para 
reconhecer o trabalho rea-
lizado por todos os profis-
sionais da área da Saúde. 
Após o fim do evento, Caia-
do se dirigiu ao Paço Mu-
nicipal, onde o prefeito Iris 
Rezende iria detalhar o de-
creto municipal de Goiânia 
que também versa sobre a 
flexibilização do comércio. 

Também estiveram pre-
sentes à solenidade no 
Palácio das Esmeraldas o 
vice-governador Lincoln 
Tejota; os deputados fe-
derais Zacharias Calil e 
José Mário Schreiner; o 
ex-senador Wilder Morais; 
os secretários de Estado 
Adriano da Rocha Lima 
(Secretaria-Geral da Go-
vernadoria), Alan Tavares 
(Casa Civil), Coronel Alen-

car (Casa Militar) e Tony 
Carlo (Comunicação); o 
chefe de gabinete parti-
cular do governador, Alex 
Gondinho; o assessor es-
pecial Lívio Luciano; os 
secretários municipais 
de Goiânia Paulo Ortegal 
(Governo) e Fátima Mrué 
(Saúde); os presidentes 
Valdir Ribeiro (Federação 
das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas de Goiás - FCDL), 
Rubens Fileti (Associação 
Comercial, Industrial e de 
Serviços do Estado de Goi-
ás - Acieg), Otávio Lage Filho 
(Associação Pró-desenvolvi-
mento Industrial do Estado 
de Goiás - Adial), Luis Alber-
to Pereira (Organização das 
Cooperativas Brasileiras em 
Goiás (OCB-GO); além de 
membros de associações 
e sindicatos empresariais: 
Fernando Maia (Associação 
Brasileira de Shopping Cen-
ters - Abrasce), Jairo Gomes 
e Cristiano Câmara (Asso-
ciação da Região da 44), 
Carlos Alberto (Conselho de 
Desenvolvimento Econô-
mico Sustentável e Estraté-
gico de Goiânia – Codese), 
Dênis Egídio (Sindicato de 
Academias de Goiás), Carlos 
Luciano (Grupo Novo Mun-
do e Mega Modas), Marcos 
Lopes de Oliveira (Conse-
lho Regional de Educação 
Física), Sérgio dos Santos e 
Ricardo Alves (Sindicato da 
Indústria da Construção no 
Estado de Goiás - Sindus-
con), Fernando de Oliveira 
Jorge (Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes - 
Abrasel) e Eduardo Gomes 
(Sindicato do Comércio 
Varejista no Estado de 
Goiás - Sindilojas).

Seguindo parâmetro adotado 
na Nova Zelândia, um dos países 
que mais cedo conteve a curva 
de contágio do novo coronavírus, 
Governo de Goiás amplia critérios 
do próprio Ministério da Saúde e 
vai oferecer o RT-PCR também a 
pessoas com sintomas gripais e casos 
leves. depois de assinar documento 
estadual, governador acompanhou 
Iris Rezende na assinatura do decreto 
municipal, em solenidade no Paço
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Prefeitura de Goiânia libera 
comércio com protocolos rígidos

O prefeito Iris Rezen-
de assinou nesta se-
gunda-feira (13/7) 

novo decreto com normas 
e protocolos para a  rea-
bertura e funcionamento  
do comércio a partir desta 
terça-feira (14/7), quando 
se encerra o período de 
fechamento das ativida-
des proposto em decreto 
estadual. A solenidade re-
alizada no Paço Municipal 
contou com a presença do 
governador Ronaldo Caia-
do, vereadores e secretá-
rios. Empresários puderam 
acompanhar a solenidade 
em salão anexo, por telão.

O decreto foi proposto 
pelo prefeito Iris ao gover-
nador Caiado e as equipes 
de ambos os governos 
acertaram os detalhes em 
mais uma etapa de parce-
ria que vem sendo estabe-
lecida pela prefeitura da 
capital e o governo esta-
dual no combate à pande-
mia do novo coronavírus.

Com humildade, o 
prefeito Iris Rezende re-

conheceu a autoridade 
do governador Ronal-
do Caiado, que, segun-
do ele, foi o primeiro a 
declarar a gravidade do 
coronavírus. “Foi inspira-
do”, disse o prefeito so-
bre o governador.

De acordo com Iris, o 
momento é complexo, o 
decreto municipal é mui-
to detalhado e rigoroso e 
ele não terá dificuldade 
em promover alterações, 
seja por falhas que por-
ventura surgirem ou por 
mudanças nas condições 
vigentes. “Nosso intuito 
principal é preservar a 
vida e a saúde da popu-
lação,” disse o prefeito. 
“Não é simplesmente 
abrir o comércio, é abrir o 
comércio, garantir o em-
prego das famílias, sem 
aumentar os males à saú-
de de todos”.

O governador lembrou 
que o sucesso dos decre-
tos até agora é reflexo da 
parceria do Governo e Pre-
feitura. “Se não tivéssemos 

o apoio de vossa excelên-
cia, não teríamos colhido 
os resultados positivos de 
agora, prefeito”, falou.

A secretária de Saú-
de de Goiânia, Fátima 
Mrué, explicou que neste 
momento o isolamento 
social está saturado e é 
preciso buscar alterna-
tivas. “Trabalhamos para 
sustentar essas aberturas 
de forma segura, tranqui-
la, com proteção da vida 
e da economia ao mesmo 
tempo”, disse Mrué.

O presidente da Câ-
mara, Romario Policarpo, 
declarou que se precisar 
de fechar novamente o 
município contará com o 
apoio do legislativo.

Entre as novidades está 
a reabertura de novas ati-
vidades econômicas, como 
bares e restaurantes. Todos 
terão que seguir normas 
rígidas de funcionamen-
to, com os protocolos 
gerais já estabelecidos e 
alguns específicos.

Normas gerais
Atenção ao controle 

da entrada de clientes 
por loja/estabelecimen-
to, manter no máximo 
um cliente para cada 

12 m² de área de ven-
da, controle da entrada 
e saída de pessoas no 
interior, por meio de 
barreira física, senha ou 
outro método eficaz.

Vedação do acesso de 
pessoas que não este-
jam utilizando máscaras 
de proteção facial co-
brindo nariz e boca.

Sinalização dos senti-
dos de circulação e mar-
cações no chão de 2,0 em 
2,0 metros entre pessoas 
nas áreas comuns. Quan-
do possível, implantar 
corredores de uma via só, 
para coordenar o fluxo 
nos estabelecimentos.

Abertura e o fecha-
mento para atendimento 
presencial em horários 
reduzidos, conforme esta-
belecido pela Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho, Ciência 
e Tecnologia, redução das 
áreas de estacionamento 
com sinalização para va-
gas intercaladas.

Deverão ser obedeci-
dos os protocolos gerais e 
específicos estabelecidos 
pela legislação estadu-
al e municipal, sob pena 
de aplicação de sanções 
cabíveis, em especial a 

aplicação de multa no 
valor de R$ 4,7 mil para 
quem descumprir os 
protocolos exigidos. O 
uso da máscara continua 
sendo obrigatório para 
quem sair de casa.

Continuam proibidos 
na capital os grandes 
eventos públicos e priva-
dos de quaisquer nature-
za, atividades de clubes 
recreativos e parques 
aquáticos, aulas presen-
ciais de instituições de 
ensino público e privadas, 
cinemas, teatros, casas de 
espetáculo, boates, salões 
de festa e jogos. 

As feiras especiais, in-
cluindo a Feira Hippie, 
Feira da Lua, além do Mer-
cado Popular da Rua 4, no 
centro, e o Mercado Aberto, 
da Avenida Paranaíba, po-
derão voltar a funcionar no 
dia 21 de julho.

Os protocolos específi-
cos da Saúde e o escalona-
mento de horário da Sede-
tec serão publicados ainda 
nesta segunda-feira (13/7)

Atendimento 
à saúde

Preocupado com as 
condições econômicas 

da população na pande-
mia, o prefeito tomou 
decisão embasado na 
adoção de protocolos 
rígidos de precaução 
para evitar a dissemi-
nação do vírus e em 
uma série de ações de 
saúde, como a amplia-
ção da rede de saúde e 
assistência ao cidadão.

Entre as medidas ado-
tadas, foram contratados 
mais 475 novos profissio-
nais de saúde para reforçar 
a rede e o número de lei-
tos em Goiânia aumentou 
quase 350% em 50 dias.

Em 20 de maio, Goiâ-
nia tinha 40 leitos de UTI 
e 37 de enfermaria. Hoje 
a capital disponibiliza um 
total de 356 leitos, sendo 
156 leitos de UTI e  200 
de enfermaria.

Além da unidade pró-
pria, que é o Hospital e 
Maternidade Municipal 
Célia Câmara, do Hospital 
das Clínicas e da  Santa 
Casa de Misericórdia, a 
Prefeitura mantém con-
trato com cinco hospitais 
particulares: Gastro Sa-
lustiano, Hospital Jacob 
Facuri, Hospital Ruy Aze-
vedo, Hospital São Lucas 
e Renaissance.

Novo decreto foi assinado pelo 
prefeito Iris Rezende, com a presença 
do governador Ronaldo Caiado
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aparecida de goiânia

Novos respiradores adquiridos pela Prefeitura 
ampliam para 130 os leitos de UTI exclusivos 

a Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia re-
cebeu nesta manhã, 

10 de julho, os 40 novos 
respiradores adquiridos 
pela gestão. Os aparelhos 
vieram do Sul do país, 
escoltados pela Guarda 
Municipal, e chegaram na 
Cidade Administrativa às 
10 horas. Com a aquisição, 
Aparecida irá totalizar 130 
Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTI’s) exclusi-
vas para tratamento da 
Covid-19. Os ventiladores 
mecânicos serão monta-
dos já na próxima semana 
no Hospital Municipal de 
Aparecida (Hmap) e com-
porão também um Centro 
de Internação que está 
sendo estruturado pela 
Prefeitura e que deve ser 
entregue até o fim do mês.

“Assim como promete-
mos, estamos cumprindo 
e vamos instalar 40 novos 
leitos de UTI na próxima 
semana. Estamos na ex-
pectativa de receber mais 
10 respiradores do Hospi-
tal Sírio-Libanês também 
nos próximos dias, totali-
zando 130 UTI´s exclusi-
vas para tratamento da 
Covid-19. Assim, esta-
mos elevando a capaci-

dade da rede municipal 
e coletivizando mais o 
tratamento que ofere-
cemos. Afinal, Aparecida 
cuida de seus moradores 
e também auxilia outras 
cidades”, afirmou o pre-
feito Gustavo Mendanha.

Segundo ele, esse cená-
rio só se tornou possível 
por meio de investimentos 
importantes e constantes 
que ocorrem desde o iní-
cio de sua gestão e agora 
somam a diversas ações de 
enfrentamento ao Corona-
vírus, como a realização de 
mais de mil testes por dias 
para diagnóstico da doen-
ça e o monitoramento dos 
pacientes. Gustavo tam-

bém agradeceu a todos os 
profissionais envolvidos 
no trabalho de ampliação 
de leitos, que segundo sua 
avaliação, tem sido reali-
zada de forma ágil e eficaz.

O secretário de Saúde 
de Aparecida de Goiânia, 
Alessandro Magalhães, 
explicou a importância 
dos ventiladores mecâ-
nicos no enfrentamento 
à pandemia: “A Covid-19 
ataca o pulmão forte-
mente, deixando diver-
sos paciente impossibi-
litados de fazer as trocas 
gasosas pulmonares ne-
cessárias. O ventilador 
mecânico assume então 
esse papel, fazendo com 

que a pessoa consiga 
oxigenar o sangue. São 
equipamentos funda-
mentais para manter vi-
vos os pacientes graves”.

De acordo com o secre-
tário, a expectativa é que, 
mantendo-se as taxas de 
ocupação de leitos de UTI 
estáveis, como vem ocor-
rendo nos últimos dias, 
Aparecida retorne ao ce-
nário amarelo da Matriz 
de Risco do Ministério da 
Saúde, reduzindo assim o 
escalonamento social in-
termitente. “Com a aqui-
sição desses ventiladores 
teremos 130 UTI´s. Além 
disso, outros 110 leitos 
de semi-UTI´s estão sen-

do estruturados. 20 deles 
continuarão no Hmap e o 
restante funcionará em 
um Centro de Interna-
ção que a Prefeitura está 
implantando e que deve 
ficar pronto até o fim do 
mês”, pontuou.

Aquisição dos 
ventiladores

Os 40 novos ventila-
dores mecânicos adqui-
ridos pela Prefeitura de 
Aparecida destinados ao 
tratamento de pacientes 
da Covid-19 foram com-
prados por meio de pre-
gão eletrônico ao custo 
de R$ 60 mil cada. O edi-

tal do processo licitatório 
foi publicado no dia 26 
de junho e hoje, 14 dias 
após a abertura, os equi-
pamentos foram entre-
gues. Na próxima sema-
na já estarão montados, 
prontos para uso.

Outras frentes 
de Combate

Além da ampliação de 
leitos no município, que 
até o início de março con-
tava com 63 UTI´s para 
atendimento geral das 
demandas da população 
e agora terá um total 193, 
a Prefeitura de Aparecida 
tem investido na testagem 
em massa, no monitora-
mento de pacientes por 
meio da Telemedicina e 
da entrega de oxímetros 
e da realização de exames 
a cada 48h em pacientes 
dos grupos de risco.

O município também 
adotou, após análise da 
literatura científica e de 
experiências de outras lo-
calidades, um modelo de 
isolamento social inter-
mitente, em que a cidade 
foi dividida em 10 macro-
zonas. Cada uma fecha em 
determinados dias da se-
mana, conforme a cidade 
aumenta o risco da doença, 
segundo a Matriz de Risco 
do Ministério da Saúde. O 
modelo teve adesão de 
98% dos comerciantes e 
o índice médio de isola-
mento social alcançado 
é de 50%, segundo dados 
da Plataforma Big Data 
Telcos Covid-19.

Município terá 
um total de 240 
leitos hospitalares 
para tratamento 
da doença

RO
DR

IG
O 

ES
TR

EL
A 

senador canedo

Distribuição de Hortaliças à Famílias do Res. Buriti
Em tempos de pandemia 
provocada pelo Novo Co-
ronavírus, o isolamento 
social se faz necessário, 
para que o vírus não cir-
cule. Pensando nas fa-
mílias mais carentes do 
nosso Município, a Prefei-
tura de Senador Canedo, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultura 
e Combate à Fome, pro-
duz e entrega cestas de 
verduras, reforçando a 
alimentação de centenas 
de famílias.

Nesta sexta-feira 10 

de Julho, mais de 80 famí-
lias do Residencial Buriti 
(Prédios do Buriti), foram 
contempladas com cestas 
de verduras, a ação visa 
enriquecer a dieta das 
famílias que sofrem com 
o aumento de preços em 
feiras e supermercados, 
em decorrência do vírus. 
As hortaliças são prove-
nientes da “Horta Urbana” 
projeto da Secretaria, em 
parceria com o Ministério 
Público, as verduras são 
cultivadas de acordo com 
a estação e tempo de cul-

tivo, o que gera variedade 
dos vegetais.

A produção da Horta 
é dedicada ao projeto de 
Combate à Fome e tam-
bém ao abastecimento 
de escolas e Cmeis da 
rede municipal de ensino. 
Porém neste período, as 
distribuições estão sendo 
realizadas por região, em 
Bairros com maior vulne-
rabilidade econômica. Para 
participar do programa de 
combate à fome, é neces-
sário se cadastrar pelo te-
lefone: (62) 3512-3835.
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Safra de grãoS
A produção de feijão em Goiás tem surpreendido positivamente os produtores do grão no 
estado, na safra 2019/2020. Segundo os dados do 10º levantamento da Safra de Grãos, 
realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é de que o es-
tado aumente a atual produção de feijão 3ª safra, mantendo sua posição como o segundo 
maior produtor do tipo, atrás apenas de Minas Gerais. Goiás deve contribuir com 21% da 
produção total brasileira de feijão 3ª safra. No estado, a produção está estimada em 167,6 
mil toneladas e representa um aumento de 6,9% em relação à produção de feijão 3ª safra 
no estado na safra 2018/2019.

inflação
Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrou inflação de 0,30%. O 
índice mede a inflação para famílias com renda até cinco salários mínimos. O INPC acumula 
taxas de inflação de 0,36% no ano e de 2,35% em 12 meses. Assim, o INPC ficou acima da 
inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que 
ficou em 0,26% em junho e que acumula taxas de 0,10% no ano e 2,13% em 12 meses.

indúStria
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) teve sua terceira alta seguida em julho, 
chegando aos 47,6 pontos, 6,4 pontos acima do registrado em junho.
A informação é da Confederação Nacional da Indústria (CNI). de toda forma, o indicador 
situa-se abaixo de 50 pontos, refletindo falta de confiança. O Icei varia de 0 a 100 e valores 
abaixo de 50 denotam falta de confiança.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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BolSa volta aoS 100 mil pontoS
Após quatro meses, a bolsa de valores brasileira fechou acima dos 100 mil 
pontos. Com alta de 0,88%, o índice Ibovespa encerrou a semana com 100.031 
pontos. O número reflete a retomada da bolsa, que chegou à casa dos 63 mil 
pontos em março deste ano, reflexo da pandemia da Covid-19.

declaraçõeS

Receita alerta para retorno de 
obrigações adiadas na pandemia

as empresas e os 
demais contribuin-
tes devem estar 

atentos para o retorno de 
obrigações com o Fisco 
adiadas durante a pande-
mia do novo coronavírus. 
Tributos e declarações 
que haviam sido suspen-
sos ou postergados vol-
tam a valer em julho.

A Receita Federal emi-
tiu um alerta para orientar 
o contribuinte. A contribui-
ção patronal ao Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), a Contribuição para 
o Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins) e os 
Programas de Integração 
Social (PIS) e de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) devem ser 

pagas neste mês. O mes-
mo ocorre com a contri-
buição de empresas e de 
empregadores domésticos 
ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

No caso das contribui-
ções para o INSS, a Cofins 
e o PIS/Pasep, a suspensão 

só valeu para as quotas de 
abril e de maio, cujo paga-
mento foi transferido para 
agosto e outubro, respec-
tivamente. As quotas de 
junho, com vencimento em 
julho, devem ser quitadas.

A contribuição da em-
presa para o INSS deve ser 

paga até o dia 20, assim 
como a contribuição da 
agroindústria e dos em-
pregadores rurais para a 
Previdência Social. As con-
tribuições para a Cofins e o 
PIS/Pasep devem ser qui-
tadas até o dia 24.

No caso do FGTS, o go-

verno adiou o pagamento 
das quotas de abril, maio e 
junho. Os valores poderão 
ser divididos em seis par-
celas, de julho a dezembro, 
sem multas e encargos. A 
quota deste mês deve voltar 
a ser paga no dia do venci-
mento. A contribuição para o 

empregador doméstico ven-
ceu na última terça-feira (7).

Declarações

Também devem ser en-
tregues neste mês decla-
rações que estavam sus-
pensas. As declarações de 
Débitos e Créditos Tribu-
tários Federais (DCTF) ori-
ginalmente previstas para 
o 15º dia útil de abril, de 
maio e de junho, deverão 
ser apresentadas até 21 de 
julho. Segundo a Receita 
Federal, inclusive a decla-
ração referente aos fatos 
geradores de maio de 
2020 deverá ser enviada.

O arquivo digital da 
EFD-Contribuições, que in-
tegra o Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped) 
deve ser entregue até a 
próxima terça-feira (14). 
O envio estavas previsto 
para o 10º dia útil de abril, 
maio e junho. A escritura-
ção referente a maio de 
2020 também deverá ser 
transmitida ao Fisco.

Algumas 
contribuições 
devem ser pagas 
neste mês
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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

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

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$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RuA TV10 
Qd 6 lT 1 ST TRoPICAl VeRde 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVel PQ INd. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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São Paulo acredita em confirmação 
de GP Brasil de Fórmula 1 em 2020

o governador do es-
tado de São Pau-
lo, João Doria, e o 

prefeito da capital pau-
lista, Bruno Covas, estão 
otimistas quanto à edição 
2020 do Grande Prêmio do 
Brasil de Fórmula 1. Eles 
avaliam que as condições 
sanitárias do município 
(que recebe a prova desde 
1972 e, ininterruptamente, 
desde 1989) possibilitam a 
realização da corrida, que 
ainda não foi confirmada 
no calendário. A tempo-
rada do campeonato, que 
iniciaria em março, foi 
adiada devido à pandemia 
do novo coronavírus (co-
vid-19) e só começou no 
último domingo (5).

“Estamos em contato 
com a organização, mos-
trando os números da pan-
demia na capital e dando 
a eles total tranquilidade 
para manter a prova. Esta-

mos mostrando que os nú-
meros da cidade não são a 
realidade do país como um 
todo, que deixa a organi-
zação preocupada. Espera-
mos que eles [Liberty Me-
dia, empresa responsável 
pela F1] compreendam 
que não há risco para a 
prova ser disputada em 
novembro”, declarou Co-
vas em entrevista coleti-
va nesta sexta (10).

Já Doria sublinhou que 
o contrato para realização 
da corrida no autódromo 
José Carlos Pace (Interla-

gos) está em vigência até 
o fim de 2020. “Em relação 
a este ano, o contrato tem 
de ser cumprido de parte a 
parte, havendo condições 
sanitárias, e tudo indica 
que sim. Há também o 
contrato com a Rede Glo-
bo, detentora dos direitos 
de transmissão. A nossa 
posição é de que o contra-
to será cumprido”, afirmou 
o governador na mesma 
entrevista coletiva.

A última atualização 
do Ministério da Saúde, 
das 18h30 (de Brasília) 

de quinta (9), informa que 
o Brasil tem pouco mais 
de 1,75 milhão de casos 
da covid-19, com 69.184 
óbitos. O boletim da pre-
feitura de São Paulo, refe-
rente ao mesmo dia, indica 
que o município teve 178 
mil registros confirmados 
do vírus desde o início da 
pandemia, com 8.042 mor-
tes. Na comparação com 
sete dias anteriores, o do-
cumento da capital indica 
uma queda no número no-
vas internações (6%) e de 
falecimentos (5,8%) pelo 

novo coronavírus.
Há uma semana, o che-

fe da equipe Mercedes, o 
austríaco Toto Wolff, reve-
lou, em entrevista à BBC 
(empresa pública de co-
municação britânica), que 
o presidente e diretor-exe-
cutivo da F1, o americano 
Chase Carey, cogita não 
realizar a prova brasileira 
neste ano. Sete corridas 
inicialmente previstas 
para 2020 foram cance-
ladas: Austrália, Mônaco, 
França, Holanda, Azerbai-
jão, Singapura e Japão.

Futuro do GP
Na renovação do con-

trato com a Liberty Me-
dia para a sequência do 
GP Brasil, São Paulo tem 
a concorrência do Rio 
de Janeiro, que preten-
de construir um circuito 
de F1 em Deodoro, zona 
oeste do município. A 
obra, no entanto, depen-
de da aprovação do Estu-
do de Impacto Ambiental 
e do Relatório de Impac-
to Ambiental (EIA/RIMA). 
Ex-prefeito da capital 
paulista, Doria disse que 
prefeitura e governo do 
estado aguardam a deci-
são da empresa.

“Pregamos o bom sen-
so. Temos um autódromo 
pronto, consagrado, que 
está entre os cinco melho-
res do mundo. Nada contra 
o Rio, mas não faz sentido 
um gasto de R$ 1 bilhão 
para construção de um au-
tódromo, em uma área que 
não tem licença ambiental, 
em um momento de pan-
demia e escassez de recur-
sos no país, sejam eles pú-
blicos ou privados”, avaliou 
o governador. “Entende-
mos que a Fórmula 1 é um 
projeto significativamente 
importante ao turismo da 
capital, além do aspecto 
do esporte”, concluiu.

Prefeito da capital 
e governador 
paulista 
destacam 
combate à 
pandemia
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