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caiado lavou as mãos

A quarentena 14x14 foi a última tentativa. Não vingou. Mante-
ve os problemas com o setor empresarial, não teve adesão nem 
da população nem dos prefeitos e pôs fim à tentativa de isola-
mento social em Goiás. Vamos encarar o coronavírus de frente. 
Com máscara, álcool em gel, um pouco de distanciamento, pro-
tocolos e muita fé. o governador tem méritos por ter adotado a 
quarentena logo no início da pandemia, o que deu tempo para 
melhorar a rede pública de saúde. hoje, há pouco o que fazer. 
Principalmente porque não há pessoal de saúde disponível para 
ampliar ainda mais esse atendimento. Faltou mais diálogo para 
Caiado para ser o comandante inquestionável desse processo, a 
exemplo do que acontece com joão doria, em São Paulo. 

Baiochhi é o caRa

o setor empresarial viveu fases nesses quatro meses em 
busca da reabertura. Garante que os protocolos serão cum-
pridos. Tem consciência de que a abertura é um caminho 
sem volta. o presidente da Fecomercio, Marcelo Baiocchi, foi 
quem deu o melhor tom em todo o processo.

íRis dEcidiu 
Com o olho na queda na arrecadação e outro na urna, o 
prefeito de Goiânia deu o tom político para acabar com o 
isolamento 14x14. Mais no discurso do que no argumento 
técnico, o prefeito tenta colocar a cidade na normalidade. É 
mais um sinal de que caminha para nova candidatura. 

Em campo viRtual
Pré-candidata do PT, Adriana Accorsi começou a sema-
na participando de várias lives, que lembraram os 30 
anos de criação do estatuto da Criança e do Adolescen-
te. em Goiás, Adriana teve papel importante, como de-
legada, à frente da especializada que cuida de crimes 
contra os menores. Aproveitou pra lembrar que o pri-
meiro conselho tutelar de Goiânia foi criado na gestão 
do seu pai, darci Accorsi. 

satisfEito 

longe dos holofotes da cobertura política, o também de-
putado estadual Major Araújo (PSl) anda satisfeito com a 
pré-campanha. Com autonomia total do partido, aposta na 
independência e em uma chapa consistente para a Câmara 
como trunfos pra chegar ao segundo turno. 

a favoR 
Surfando na onda bolsonarista, o PSl foi o partido que mais cresceu 
em Goiânia nos últimos quatro anos. MdB é o maior partido, com a 
soma de filiados de PT e PSDB, que aparecem a seguir. 

mais ou mEnos?
Íris Rezende (MdB) costuma ser o líder, o mais citado e o 
mais rejeitado nos levantamentos de pré-campanha. o qua-
dro abre espaço para alguém que apareça como novo. A per-
gunta é: quem tem esse perfil?

QuasE no pico
Tudo indica que Goiás entra no pico da pandemia na semana 
que vem. em situação preocupante. Goiânia, que concentra 
o atendimento, está trabalhando com 95% de ocupação dos 
leitos de UTI. Chegou a ter fila de espera na semana passada, 
novamente. 

pREocupantE    
Secretária Fátima Mrue voltou a afirmar que a abertura che-
ga para regularizar o que já estava acontecendo. Será que, 
agora, a prefeitura vai ter gente pra fiscalizar o funciona-
mento do comércio?

Em sampa
No primeiro final de semana de maior reabertura na maior ci-
dade do país, foram mais de 100 empresas flagradas fora dos 
protocolos. Multas de até R$ 9 mil. 

mais pREocupação 
A circulação vai aumentar e os nosso ônibus serão os mesmos. 

ausência notada

Apesar do alegado critério científico para a reabertura, 
pessoal da uFG não esteve presente na apresentação 
das novas regras no Palácio das esmeraldas. Parece que a 
chave está mesmo virada. 

EstRanho 
jair Messias nomeou o seu quinto ministro da educação. Ainda 
sem data para a posse. Bolsonaro precisa sair da quarentena. 
Tempo para debulhar o currículo do escolhido. 

REfERência 
Pré-candidato tucano à prefeitura de Goiânia, Talles Barreto 
está buscando referência na gestão de Trindade, comandada 
no final do segundo mandato pelo presidente estadual do 
partido, jânio darrot. Que pode ser candidato ao Governo, 
daqui a dois anos. 

não colou
A tentativa de reaproximação do Planalto com o PSl não vin-
gou. luciano Bivar, que é quase dono do partido, não aceita. 

matéRia EsQuEcida
Na toada que vai, o Aliança de jair Messias não vai conse-
guir as assinaturas necessárias para viabilizar. Talvez já seja 
a hora de escolher o plano B. o caminho mais fácil é procurar 
abrigo em um dos partidos do Centrão. 

poR QuE?
Trump corre sério risco na eleição americana.

marcelohel@gmail.com

“Tô certo ou tô errado?”. 
(Sinhozinho Malta)
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Plataforma Opine Cidadão registra 
300 mil visualizações no semestre

Durante o primeiro 
semestre de 2020, 
a maior parte das 

atividades da Assembleia 
Legislativa de Goiás foi 
desenvolvida por meio de 
sistema remoto, em refor-
ço às ações de combate à 
propagação do novo coro-
navírus (covid-19). Neste 
período, o “Opine Cidadão”, 
plataforma digital vincula-
da ao site da Casa, que per-
mite ao usuário manifestar 
sua posição favorável 
ou contrária sobre qual-
quer processo Legislativo 
em tramitação, registrou 
296.640 visualizações.

O balanço, divulgado 
nesta sexta-feira, 10, pela 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação (TI), também 
apontou que o total de 
visualizações aos projetos 
de lei foi de 133.937. As 
proposições assinadas por 
parlamentares conquista-
ram o primeiro lugar, com 
112.562 visualizações. 
Por sua vez, as matérias 
de autoria do Governo al-
cançaram 17.561 visuali-
zações. Já as proposituras 
encaminhadas por outros 
órgãos públicos comple-
tam esse total com 3.814 
visualizações.

O grande alcance que 
o Opine Cidadão teve vem 
ao encontro do que a atu-
al gestão, presidida pelo 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), anseia oferecer para 

a sociedade: mais trans-
parência dos atos deste 
Poder e mecanismos que 
aprimorem o debate pú-
blico. Para o presidente, 
a plataforma foi uma das 
ferramentas que garanti-
ram que a Assembleia se 
aproximasse ainda mais 
da sociedade goiana, pos-
sibilitando que a popula-
ção tivesse participação 
direta e ativa nas políticas 
públicas do estado.

“Nós, parlamentares es-
taduais, estamos na Alego 
para representar a popu-
lação do estado de Goiás 
e dar a ela as ferramentas 
necessárias para que par-
ticipe do mandato, sugira 
iniciativas e oriente o nos-
so trabalho. Várias maté-
rias apresentadas resultam 
de sugestões”, enfatizou 
Lissauer. Para ele, além 
da transparência aos atos 
públicos e da aproxima-
ção do Legislativo goiano 
com a sociedade, o Opine 
Cidadão também contribui 
na formação de opinião 
dos deputados quanto aos 
mais diversos projetos, se-
jam eles do Governo, de 
outros órgãos ou de auto-
ria deles próprios.

Conforme o diretor de 
TI da Alego, Fagner dos 
Santos, todos os dados 
divulgados correspon-
dem ao período de 1º de 
janeiro a 30 de junho de 
2020. Ele ressalta, ainda, 

que os números foram 
obtidos por meio do Goo-
gle Analytics, ferramenta 
que exibe estatísticas de 
visitação de sites.

Proposições 
mais votadas

O Opine Cidadão conta 
com um recurso que possi-
bilita o acesso aos 12 pro-
jetos de lei mais votados 
pelo público e ao número 
de votos a favor ou contra 
que cada um deles rece-
beu. Atualmente, fazem 
parte desse ranking sete 
proposições assinadas por 
deputados e cinco pela 
Governadoria do estado.

Na perspectiva de Vir-
mondes Cruvinel (Cidada-
nia), autor de um desses 
sete projetos de deputados 
mais votados na platafor-
ma, o Opine Cidadão é um 
dos mecanismos mais efi-
cazes da Assembleia, para 
aproximar as proposituras 
em tramitação da opinião 
popular. “Sempre defendi 
que o Parlamento deve 
trabalhar consultando, de 
maneira permanente, as 
universidades, a sociedade 
civil organizada, entidades 
de classe e do setor produ-
tivo. O Opine é uma ferra-
menta que traz segurança 
para nós, deputados, apro-
varmos projetos que estão 
em concordância com a 
Constituição e com as po-
líticas públicas esperadas 
pela sociedade”, frisou.

A matéria de iniciativa 
do parlamentar se encon-
tra protocolada na Casa 
sob o nº 6130/19. O texto 
prevê o ensino obrigató-

rio de, pelos menos, duas 
línguas estrangeiras mo-
dernas - inglês e espanhol - 
para o ensino fundamental 
e médio, nas instituições 
públicas e privadas, bem 
como de outras línguas 
estrangeiras, em caráter 
optativo, dentro das pos-
sibilidades da instituição, a 
ser escolhida pela comuni-
dade escolar.

A proposta, além de 
ter recebido uma grande 
quantidade de visuali-
zações, 19.475 no total, 
parece ter agradado a 
uma grande parte dos 
usuários que a visuali-
zaram, já que recebeu 
2.134 votos favoráveis e 
apenas 26 contrários. O 
projeto agradou, sem dú-
vida, a professora da rede 
de ensino municipal de 
Goiânia, Joice Maia, que 
aplaude a iniciativa e 
ressalta que a oferta do 
espanhol se respalda por 
diversas razões de ordem 
histórica, sociocultural, 
econômica e política.

No momento, a proposi-
tura se encontra sob aná-
lise da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte 
da Casa de Leis. Antes, ela 
passou pelo crivo da Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ), na 
qual obteve parecer favo-
rável do relator. O projeto 
precisa ser aprovado pelo 
Plenário da Alego em 
duas fases de discussão 
e votação para que esteja 
apto a seguir para sanção 
do governador Ronaldo 
Caiado (DEM).

Confira, abaixo, o núme-
ro de visualizações que re-

cebeu cada um dos outros 
onze projetos mais vota-
dos no Opine Cidadão:

Processo nº 2388/19 – 
Governadoria do Estado 
– Autoriza o Chefe do Po-
der Executivo a instituir o 
Programa Passe do Jovem 
Estudante (PJE). Total de 
visualizações: 35.027.

Processo nº 7213/19 – 
Governadoria do Estado 
- Dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores 
públicos civis do Estado 
de Goiás, das autarquias 
e fundações públicas es-
taduais. Total de visuali-
zações: 39.867.

Processo nº 4957/17 - 
Governadoria do Estado 
- Dispõe sobre a criação 
e estrutura da carreira de 
Procurador Autárquico do 
Estado de Goiás. Total de 
visualizações: 34.110.

Processo nº 4656/18 – 
Deputado Henrique Aran-
tes (MDB) – Regulamenta a 
pesca com arpão. Total de 
visualizações: 23.153.

Processo nº 1867/20: 
Deputado Amauri Ribeiro 
(Patriota) e outros - Dis-
põe sobre a redução das 
mensalidades da rede 
privada de ensino duran-
te o plano de contingen-
ciamento do governo do 
Estado de Goiás, em vir-
tude da pandemia causa-
da pela covid-19. Total de 
visualizações: 12.515.

Processo nº 1515/19 
– Deputado Karlos Ca-
bral (PDT) - Altera Lei n° 
17.477, de 25 de novem-
bro de 2011, que dispõe 
sobre o Sistema de Assis-
tência à Saúde dos Servi-
dores do Estado de Goiás 

(Ipasgo Saúde). Total de 
visualizações: 10.968.

Processo nº 1045/18 - 
Governadoria do Estado 
- Altera, nas partes que 
menciona, os quantita-
tivos das graduações do 
Quadro de Praças Poli-
ciais Militares (QPPM), 
constante do Anexo V da 
Lei n° 17.866, de 19 de 
dezembro de 2012. Total 
de visualizações: 10.965.

Processo nº 7036/19 – 
Deputados Lissauer Vieira 
(PSB), Bruno Peixoto (MDB) 
e Zé Carapô (DC) – Dispõe 
sobre normais gerais para 
o licenciamento ambiental 
do Estado de Goiás - Total 
de visualizações: 9.508.

Processo nº 6418/19 - 
Governadoria do Estado - 
Modifica o sistema de pre-
vidência social, estabelece 
regras de transição e dis-
posições transitórias. Total 
de visualizações: 7.418.

Processo nº 1240/20 – 
Deputado Delegado Edu-
ardo Prado (DC) - Dispõe 
sobre o aproveitamento 
de empregado de empre-
sa pública ou de socieda-
de de economia mista, em 
caso de privatização. Total 
de visualizações: 8.762.

Processo nº 2280/20 
– Deputado Alysson Lima 
(Solidariedade) - Dispõe 
sobre a implementação 
provisória para transporte 
complementar ao trans-
porte público da Região 
Metropolitana de Goiânia 
(RMG), com o auxílio das 
vans escolares e de turis-
mo, como medida de ur-
gência para evitar a propa-
gação da covid-19. Total de 
visualizações: 9.066.

Balanço divulgado pela diretoria 
de Tecnologia da Informação da 
Alego, aponta que o opine Cidadão, 
plataforma digital vinculada ao 
site da Casa, registrou quase 300 
mil visualizações. Por conta da 
pandemia do novo coronavírus, 
a maior parte das atividades da 
Casa foi desenvolvida por meio de 
sistema remoto. Para o presidente 
lissauer Vieira, a plataforma é uma 
das ferramentas que garantem que a 
Assembleia se aproxime ainda mais da 
sociedade goiana, possibilitando que a 
população tenha participação direta e 
ativa nas políticas públicas do estado
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Protocolos sanitários de segurança 
para comércios e serviços

a partir desta terça-
-feira (14/7) vol-
tam a funcionar 

de forma definitiva as 
atividades comerciais na 
capital. O retorno, após 
mais de 100 dias, segue 
marcos seguros e rígidos 
protocolos de segurança 
de prevenção à Covid-19. 
Entre as medidas defi-
nidas pela Prefeitura de 
Goiânia e que devem ser 
cumpridas pelos estabe-
lecimentos estão o con-
trole da entrada de clien-
tes e a obrigatoriedade 
do uso de máscaras pelos 
trabalhadores e consumi-
dores, além do escalona-
mento de horários. 

As normas de segu-
rança estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) e pela Sede-
tec complementam os pro-
tocolos gerais divulgados 
pelo Governo de Goiás e 
são indispensáveis para a 
abertura segura de escri-
tórios, concessionárias, ba-
res, restaurantes, shoppin-
gs e galerias. “As empresas, 
de forma geral, deverão 
seguir todas as diretrizes 
definidas pela Prefeitura 
de Goiânia que envolvem 
questões de distanciamen-
to, higiene e horários alter-
nativos de funcionamento”, 
afirma o titular da Sedetec, 
Walison Moreira. 

Além da definição de 
protocolos de segurança 
para os estabelecimentos 
comerciais, o documento 
estabelece critérios para a 
retomada das celebrações 
religiosas e das atividades 
em academias, abrigos e 
instituições de cuidado, 
hotéis, unidades de saúde, 
praças e parques.

Bares, restaurantes 
e similares

Permitido atendimento 
desde que haja distancia-
mento mínimo de 2 m en-
tre as mesas; não será per-
mitido o consumo no local 
de pessoas em pé; privi-
legiar ambientes abertos, 
sem uso de ar condiciona-

do ou ventiladores; máxi-
mo de 4 pessoas por mesa; 
proibir o uso de brinque-
dotecas; não utilizar car-
dápios impressos; proibido 
auto atendimento (modelo 
self-service); adotar siste-
mas de escalas de traba-
lhadores; garantir distân-
cia mínima de 2 metros 
entre seus funcionários. 

Os serviços de alimen-
tação com entregas por 
sistema de Delivery deve-
rão cumprir todos os requi-
sitos de Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos 
conforme Resolução RDC 
nº. 216/2004;

-Receber pedidos prefe-
rencialmente por meio de 
telefone, internet ou apli-
cativos; Não disponibilizar 
o uso de cardápios e/ou 
produtos para a escolha e 
realização de pedidos di-
reto em balcão/portas/
mesas/janelas;

Permitir a retirada de 
pedidos pelo cliente, no 
estabelecimento, desde 
que não haja a formação 
de filas e aglomerações 
em nenhum horário de 
funcionamento;

Os pagamentos deve-
rão, preferencialmente, ser 
realizados por métodos 
eletrônicos (aplicativos, 
cartão etc.);

As máquinas de cartão, 
e outras de uso comum, 
devem ser higienizadas 
com álcool 70% após 
cada uso;

Comércio não 
essencial

Permitir acesso público 
desde que observado a 
quantidade máxima de 1 
cliente para cada 12 me-
tros quadrados de área 
de venda; higienização 
obrigatória das mãos ao 
acessar o estabelecimen-
to; prover formas de dis-
tanciamento entre clientes 
e entre clientes e funcio-
nários; privilegiar mostru-
ários virtuais ou em que 
o contato do cliente seja 
minimizado; providenciar 
álcool gel nos vestiários 

ou provadores.

Academias
Limitar a quantidade 

de clientes que entram 
na academia: ocupação 
simultânea de 1 cliente 
a cada 12m², permitido 
somente a prática de es-
portes individuais, onde 
não haja contato físico; 
disponibilizar recipientes 
com álcool em gel a 70% 
para uso por clientes e 
colaboradores em todas 
as áreas da academia: re-
cepção, musculação, peso 
livre, sala de atividades 
coletivas, piscina, vestiá-
rio, etc. Durante o horário 
de funcionamento, fechar 
cada área de 1 a 2 vezes 
ao dia, por pelo menos 30 
minutos, para limpeza ge-
ral e desinfecção dos am-
bientes. 

As academias também 
deverão medir com termô-
metro do tipo eletrônico 
à distância a temperatura 
de todos os entrantes. No 
caso do uso de leitor de 
digital para entrada na 
academia, deve se disponi-
bilizar um recipiente de ál-
cool em gel a 70% ao lado 
da catraca. Além disso, o 
cliente deve ter a opção 
de acessar a academia co-
municando à recepcionista 
seu número de matrícula 
ou seu CPF, para que não 
precise tocar no leitor digi-
tal; delimitar com fita o es-
paço em que cada cliente 
deve se exercitar nas áreas 
de peso livre e nas salas de 
atividades coletivas. 

Cada cliente deverá fi-
car a 1,5m de distância do 
outro, utilizar apenas 50% 
dos aparelhos de cardio, 
ou seja, deixar o espaça-

mento de um equipamen-
to sem uso para o outro. 
Fazer o mesmo com os 
armários. Além disso, as 
academias deverão exigir 
que  clientes tragam as 
suas próprias toalhas para 
ajudar na manutenção da 
higiene dos equipamento. 
Os bebedouros deverão 
ser adaptados somente 
para uso com recipientes 
individuais. 

Além disso, as acade-
mias deverão renovar todo 
o ar do ambiente e fazer 
a troca dos filtros de ar, 
no mínimo, 1 vez por mês, 
usando pastilhas adequa-
das para higienização nas 
bandejas do aparelho. En-
tre as recomendações para 
a área da piscina: disponi-
bilizar, próximo à entrada 
da piscina, recipiente de 
álcool em gel a 70% para 
que os clientes usem an-
tes de tocar na escada 
ou nas bordas da piscina; 
exigir o uso de chinelos 
no ambiente de práticas 
aquáticas; disponibilizar, 
na área da piscina, supor-
tes para que cada cliente 
possa pendurar sua toalha 
de forma  individual; após 
o término de cada aula, 
higienizar as escadas, bali-
zas e bordas da piscina.

Feiras livres
Observar as boas prá-

ticas de operação padro-
nizadas pela Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
e o distanciamento de 2m 
entre as bancas, além de 
atender o Protocolo Geral. 
O funcionamento de ser-
viços de alimentação, o 
consumo de produtos no 
local e a disponibilização 

de mesas e cadeiras aos 
frequentadores, devem 
atender os protocolos defi-
nidos, no que couber, para 
bares, restaurantes e simi-
lares

Feiras especiais
O funcionamento per-

mitido está desde que 
garantidas as distâncias 
mínimas de 2 metros en-
tre barracas, lateralmente 
e corredores de circulação 
de no mínimo 3m; o fun-
cionamento de serviços de 
alimentação, o consumo 
de produtos no local e a 
disponibilização de mesas 
e cadeiras aos frequenta-
dores, devem atender os 
protocolos definidos, no 
que couber, para bares, 
restaurantes e similares, 
além de atender o Proto-
colo Geral.

Celebrações 
religiosas

Observar o limite de 
30% da ocupação máxima, 
em horários alternados e 
intervalos entre eles de, 
no mínimo duas horas, de 
modo que não haja aglo-
merações interna e nas 
proximidades dos esta-
belecimentos religiosos, 
devendo adotar mecanis-
mo eficaz para controlar 
o limite de clientes; medir 
com termômetro do tipo 
eletrônico à distância a 
temperatura de todos os 
entrantes prover formas 
de distanciamento entre 
os fiéis. 

Supermercados 
e congêneres

Adotar sistemas de 

escalas, revezamento de 
turnos e alterações de jor-
nadas, para reduzir fluxos, 
contatos e aglomerações 
de trabalhadores; ofertar 
material de higiene e ins-
trumentos adequados à 
execução do serviço, orien-
tando seus empregados 
sobre a necessidade de 
manutenção da limpeza 
dos instrumentos de tra-
balho; garantir distância 
mínima de 2 metros entre 
seus funcionários; proce-
der à triagem dos empre-
gados que se encontram 
em grupo de risco, para 
avaliação da necessidade 
de suspensão da presta-
ção dos serviços; adotar 
as medidas do Protocolo 
Geral; deverá ser permiti-
do apenas uma cliente por 
carrinho e a quantidade 
máxima de clientes permi-
tida é de 1 cliente por 12 
metros quadrados de área. 

Farmácias
Adotar sistemas de 

escalas, revezamento de 
turnos e alterações de jor-
nadas, para reduzir fluxos, 
contatos e aglomerações 
de trabalhadores; ofertar 
material de higiene e ins-
trumentos adequados à 
execução do serviço, orien-
tando seus empregados 
sobre a necessidade de 
manutenção da limpeza 
dos instrumentos de tra-
balho; garantir distância 
mínima de 2 metros entre 
seus funcionários; proce-
der à triagem dos empre-
gados que se encontram 
em grupo de risco, para 
avaliação da necessidade 
de suspensão da prestação 
dos serviços; adotar as me-
didas do Protocolo Geral.

Regras são indispensáveis para 
a abertura segura de escritórios, 
concessionárias, bares, hotéis, 
academias, restaurantes e shoppings
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aparecida de goiânia

Aberto mais um drive thru 
de testagem para a Covid-19

a Prefeitura de Apa-
recida de Goiânia 
ampliou, nesta se-

gunda-feira, 13 de julho, a 
testagem de Coronavírus, 
pelo método “drive-thru”, 
em que as pessoas não 
precisam descer de seus 
carros e motos para reali-
zar o exame. Um novo pos-
to de coleta foi montado 
no Centro de Cultura e La-
zer José Barroso, na Cidade 
Administrativa. No local 
serão realizadas mais de 
150 testagens diárias com 
agendamento prévio, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h. Ao mesmo tem-
po, o primeiro drive-thru, 
no Jardim Boa Esperança, 
na Avenida C-6, ao fundo 
do Centro de Diagnósticos 
e Especialidades, continua 
em plena atividade.

A iniciativa é parte da 
estratégia municipal de 
enfrentamento ao Corona-
vírus que segue diretrizes 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) em três 
eixos: testar, isolar os casos 
positivos e cuidar dos do-
entes com eficácia. Serão 
testadas apenas as pesso-
as com agendamento pré-
vio pelo 0800-646-1590 
que estejam com sintomas 
de gripe, principalmente 
as que pertençam a gru-
pos vulneráveis e priori-
tários. Os exames são do 
tipo RT-PCR, considerado 
pelos especialistas como 

padrão ouro para esse tipo 
de diagnóstico.

O prefeito Gustavo 
Mendanha destaca que 
os dois drive-thrus “redu-
zem o fluxo de pessoas 
nas unidades de urgência, 
evitando aglomerações, e 
são rápidos, seguros e or-
ganizados. Só será testado 
quem fizer o agendamen-
to, não adianta ir direto 
para lá, fazemos assim por 
critérios científicos e para 
atender melhor a popu-
lação. Ao mesmo tempo, 
combatemos a Covid-19 
monitorando os casos po-
sitivos mais vulneráveis 
até com exames labora-
toriais e oxímetros e em 
alguns dias teremos atin-
gido um total de 130 UTI´s 
exclusivas para tratamen-
to da doença. Estamos 
aprimorando a proteção às 
pessoas de maneira ampla 
e com respaldo científico”.

Desde o último 22 de 
abril, já foram realizados 
pela Prefeitura mais de 30 
mil desses exames para 
Covid-19, bem como 1.400 
testes rápidos realizados 
em um inquérito popu-
lacional. Além dos dive-
-thrus, diariamente mais 
de 120 pessoas são testa-
das em cada uma das três 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) da cidade 
(Buriti Sereno, Brasicon 
e Flamboyant) mediante 
pedido médico.

“A cada dia, mais de 
900 pessoas são testadas 
na cidade. Na semana 
passada batemos mais 
um recorde, com 1,4 mil 
amostras coletadas em 
apenas um dia nas três 
UPAs e no drive-thru do 
Jardim Boa Esperança”, 
comentou o secretário 
de Saúde de Aparecida, 
Alessandro Magalhães.

Diagnóstico 
aprimora o 
tratamento

O secretário de Saúde 
Alessandro Magalhães, 
que também preside o 
Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento à Covid-19 
em Aparecida, informa que 
os drive-thrus são uma 
maneira de ampliar a tes-
tagem na cidade de forma 
segura e acessível com cri-
térios técnicos e que facili-
ta o acesso da comunidade 
por não exigir consulta 
médica prévia.

“Estamos enfrentando 

uma situação inédita no 
mundo que exige estudos 
científicos e práticas ur-
gentes. Nesse sentido, o 
prefeito Gustavo Menda-
nha determina que faça-
mos tudo o que for pos-
sível para conhecermos a 
realidade do Coronavírus 
em Aparecida ao mesmo 
tempo em que adaptamos 
experiências bem-sucedi-
das usadas até no exterior 
e investimos em tecnolo-
gia e qualificação dos pro-
fissionais. Testamos, moni-
toramos os casos positivos 
com foco no diagnóstico 
e nas medidas precoces 
para evitar agravamentos 
e mortes e implantamos 
mais leitos de enfermaria 
e de UTI’s específicos para 
a Covid-19. Buscamos, in-
cessantemente, as melho-
res estratégias.”

Um dos responsáveis 
pela organização do se-
gundo drive-thru, o supe-
rintendente de Atenção à 
Saúde da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), 

Gustavo Assunção, ressal-
ta que as testagens “têm 
salvado vidas e reduzido 
sofrimentos” porque iden-
tificam quem está doente 
antes do aparecimento 
de sintomas graves e isso 
tem contribuído para a 
eficiência da atenção pres-
tada aos pacientes, fazen-
do com que, na cidade, 
até o momento, apenas 
12% dos portadores de 
Covid-19 precisaram ser 
internados, e, destes, 7% 
precisou de leito de UTI.

Quem pode 
fazer a testagem

Podem fazer o teste 
pelo drive-thru pessoas 
com sintomas gripais con-
dizente com os da Covid-19 
e que sejam moradoras de 
Aparecida de Goiânia, prin-
cipalmente os dos grupos 
de risco, como idosos e 
com comorbidades agra-
vantes, ou que tenha tido 
contatos intradomicilia-
res de casos confirmados. 

Porém, é obrigatório li-
gar antecipadamente no 
número 0800-646-1590 
para marcar o dia e o ho-
rário da coleta.

Na data agendada, bas-
ta passar pela estrutura de 
tendas e cabines montada 
no drive-thru determina-
do. O paciente, sem descer 
do veículo, apresenta um 
documento de identidade 
para a checagem do agen-
damento e um profissional 
da SMS faz a triagem, pre-
enche uma ficha de notifi-
cação e a assina um termo 
de consentimento.

Em seguida, são aferi-
das pressão arterial, tem-
peratura e saturação de 
oxigênio. Estando tudo de 
acordo com os protocolos, 
é feita a coleta do mate-
rial e o paciente é liberado 
para ir embora aguardar 
o resultado que será in-
formado por telefone, via 
mensagem de whatsapp, 
pela equipe da Central de 
Monitoramento por Tele-
medicina da SMS.

o novo ponto de coleta com 
capacidade para realizar mais 
de 150 exames diários mediante 
agendamento pelo 0800-646-1590. 
os resultados são informados em 
cerca de 48h por telefone. em média, 
Aparecida testa mil pessoas por dia
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processo seletivo

Seinfra prorroga prazo para entrega de documentos
A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos (Seinfra), 
prorrogou o prazo para a 
comprovação documental 
dos candidatos aprovados 
no processo seletivo sim-

plificado referente ao edi-
tal n° 002/2020. O novo 
prazo vai até 21 de julho, 
terça-feira próxima.

Antes de entregar a do-
cumentação, o candidato 
aprovado deve realizar os 
seguintes procedimentos:

*Acessar o site da Pre-
feitura

*Clicar na opção “agen-
damento Atende Fácil”

*Realizar o cadastro
*Clicar em “Semad Pro-

cesso Seletivo Seinfra”
*Agendar serviço, escolher 

o dia e horário e confirmar.
Realizado em virtude 

da crescente demanda de 
obras previstas para 2020 
e 2021, o Processo Seletivo 
disponibiliza 121 vagas, dis-
tribuídas entre os cargos de 
analista em obras e urbanis-

mo, nas funções de arquite-
to, engenheiro civil, enge-
nheiro eletricista, tecnólogo 
em construção de edifícios, 
tecnólogo em construção 
de vias terrestres; assis-
tente técnico profissional, 
nas funções de agrimensor 

e laboratório de solos; ar-
tífice de serviços e obras 
públicas, nas funções de 
carpinteiro/marceneiro, 
eletricista, encanador, pe-
dreiro, pintor e serralheiro, 
além de auxiliar de servi-
ços e obras públicas. 
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Ensino híbrido é tendência para a vida 
escolar no mundo pós-pandemia

com o surgimento 
da pandemia da co-
vid-19, da noite para 

o dia professores e alunos 
tiveram que se acostumar 
e se reinventar na forma 
de aprender e de ensinar: 
com aulas online e video-
aulas, entre outras ferra-
mentas, os educadores se 
viram diante de novos de-
safios, aos quais estavam 
pouco ou nada preparados.

Embora o ensino a dis-
tância (EAD) já seja reali-
dade para os adultos que 
fazem cursos técnicos, 
graduação e pós-gradu-
ação de forma online, 
para crianças e jovens a 
modalidade ainda está 
em crescimento, mesmo 
que não seja uma novida-
de, explica o professor e 
autor de livros didáticos 
Ismael Rocha.

“Há muito tempo, di-
versas escolas praticam o 
ensino híbrido. A partir do 
momento em que utilizam 
diferente plataformas de 
ensino e aprendizagem, 
estão trabalhando com o 
ensino híbrido. Quando 
há uma excursão para vi-
sitar um museu, uma área 
de mata, essas visitas re-
presentam ensino híbrido, 
que é algo que acontece 
na sala de aula e fora dela”.

O que não estava estru-
turado, diz Rocha, era o uso 
constante do online.  “O 
que nós não tínhamos an-
tes da pandemia era o uso 
das ferramentas virtuais 
para o trabalho do ensino 
híbrido, não tínhamos a 
construção do online, que 
era muito pouco utilizado. 
Algumas escolas já tinham 
uma plataforma onde os 
alunos podiam tirar exer-
cícios, publicar alguma 
lista de coisas que tinham 
feito, mas da maneira sis-
temática como estamos 
começando a ver hoje e 
como teremos daqui para 
a frente é uma novidade - 
não o ensino hibrido, mas 
o ensino a partir do uso de 
plataformas digitais, o en-

sino online”, acrescenta.
Considerada tendência 

na área da educação para 
o futuro, a mistura entre o 
ensino presencial e o onli-
ne, que prevê um mix entre 
a sala de aula convencio-
nal e conteúdos produzi-
dos com apoio de ferra-
mentas de tecnologia, vai 
invadir mais fortemente a 
vida do estudante no mun-
do pós-pandemia. Mas o 
formato exige muito mais 
mudança dos professores 
do que dos estudantes, 
acredita Rocha, que tam-
bém é diretor do Institute 
of Technology and Educa-
tion (Iteduc), organização 
pioneira em capacitar pro-
fessores de educação bási-
ca para o ensino online.

“É uma mudança de 
paradigma, que vai levar 
professores e alunos a 
acreditarem que a plata-
forma digital é uma fer-
ramenta extremamente 
útil para o processo de 
ensino-aprendizagem, 
principalmente porque 
a grande maioria dos jo-
vens, desde as crianças, 
utiliza as ferramentas di-
gitais para o lazer. A re-
lação com o digital para 
as crianças e os jovens 
não é uma relação nova, 
já é presente.”

Nativos digitais
Na visão do especialis-

ta, o esforço está em trans-
ferir essa habilidade dos 
jovens para a área da edu-
cação. “O trabalho do pro-
fessor vai ser fazer a trans-

posição, acreditando que 
essas ferramentas podem 
trazer e facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem, 
vamos ter dados mais sig-
nificativos, vamos saber 
quantos alunos estão en-
trando na plataforma para 
fazer a tarefa, para cum-
prir as atividades. Vamos 
gerar a possibilidade de 
trazer para esses alunos 
informações muito mais 
criativas e envolventes, 
ou seja, muda muito e 
muda para melhor.”

A adoção do método 
exige uma reorganização 
do tempo de sala de aula, 
junto com novo plano pe-
dagógico. O professor ga-
nha um papel também de 
mentor, apto a impulsionar 
os alunos em direção a 
uma postura crítica, acom-
panhando as questões in-
dividuais e dando vazão 
ao que melhor funciona 
no aprendizado de cada 
estudante. E as diversas 
plataformas digitais vêm 
para somar essa relação 
ensino-aprendizado.

“Temos inúmeras plata-
formas que permitem esse 
tipo de interação. Desde 
as mais simples, que per-
mitem que você faça uma 
aula e um exercício online, 
até as mais sofisticadas. 
Essas ferramentas ainda 
não são tão fáceis de se-
rem trabalhadas, porque a 
grande maioria dos profes-
sores não é nativa digital, 
o que gera certa dificul-
dade para que o processo 
todo aconteça de maneira 

tranquila. Os professores 
estavam acostumados a 
ensinar, agora eles terão 
que aprender para ensinar. 
Certamente, os professo-
res conseguirão dominar 
essas ferramentas para 
colocá-las em prática e 
permitir que o ensino hí-
brido se torne cada vez 
mais uma realidade.”

Ensino híbrido
Também conhecido 

pelo termo em inglês 
blended learning, o ensino 
híbrido se acentuou com 
o advento da internet e 
nada mais é do que com-
binar diversas plataformas, 
como filmes, rádio e televi-
são, por exemplo. “Quando 
eu peço que o aluno as-
sista a um filme e, na aula 
seguinte, tenho um debate 
sobre o filme, estamos tra-
balhando com diferentes 
plataformas para o que o 
processo de ensino se dê 
de forma mais intensa, e 
tudo isso veio de maneira 
mais forte com o advento 
da internet”, afirma Rocha.

Segundo o professor, 
atualmente quem não 
tem acesso à internet e a 
computadores pode ficar 
prejudicado, mas há outras 
formas. “Os alunos que não 
têm acesso a essas plata-
formas ficam prejudicados 
sim, mas temos experi-
ências em alguns lugares 
do mundo, com caracte-
rísticas socioeconômicas 
parecidas com as do Brasil, 
em que as aulas foram da-
das pelo rádio por meio de 

emissoras estatais, ou seja, 
fizeram aulas permitindo 
que os alunos daquele 
país pudessem aprender. 
Se olharmos de uma ma-
neira muito reducionista, 
entendendo que o ensino 
híbrido só pode ser feito 
por meio de internet com 
banda larga, não há dúvi-
da de que realmente há 
um prejuízo para aque-
las crianças e jovens que 
não têm acesso.”

O ensino híbrido pode 
ser feito por meio de for-
mas bem conhecidas, lem-
bra Ismael Rocha. “Nós te-
mos estações de TV e rádio 
estatais, temos a possibili-
dade de fazer a geração de 
materiais escolares numa 
velocidade muito rápida. 
É muito mais uma decisão 
política, para que o ensino 
híbrido possa fazer parte 
do dia a dia das escolas, do 
que uma decisão de tecno-
logia. Um exemplo no Bra-
sil é o famoso telecurso, 
quando uma série de pes-
soas conseguiu seu diplo-
ma dos antigos primeiro 
e segundo graus, acompa-
nhando aulas todos os dias 
pela televisão. Elas não ti-
nham oportunidades de 
ter aulas presenciais”, diz.

Na opinião do profes-
sor, a pandemia traz esse 
avanço para a educação. 
“Se tiver um programa de 
educação que seja for-
matado de maneira que 
todos possam ter acesso 
à informação, certamente 
nós teremos um ganho. A 
pandemia traz exatamen-

te esse desenho: a pos-
sibilidade de mudarmos 
definitivamente a realida-
de da educação no Brasil. 
Para a educação não exis-
tem limites, existe sim a 
necessidade de ter boa 
vontade, porque aprender 
é algo que o ser humano 
faz desde quando nas-
ce, desde os tempos das 
cavernas, por diferentes 
plataformas, nós estamos 
só sistematizando isso.”

Educa Week 2020
Nesta terça-feira (14) 

no Educa Week, às 9h, Is-
mael Rocha e mais três 
especialistas vão falar so-
bre o tema, em debate de 
utilidade pública online. 
O debate contará com 
a participação de Mario 
Ghio, diretor-presidente 
do Somos Educação; 
Guilherme Cintra, head 
de Tecnologia Educacio-
nal do Eleva Educação, e 
Ademar Celedônio, dire-
tor de Ensino e Inovações 
Educacionais da SAS pla-
taforma de educação.

A Educa Week 2020 vai 
até domingo (19 de julho). 
No total, serão mais de 30 
painéis com a participa-
ção de 70 especialistas, 
que vão debater o futuro 
da educação no Brasil e 
compartilhar experiências 
de sucesso do ensino-
-aprendizagem durante 
a pandemia, entre ou-
tras pautas do setor. Para 
acompanhar os debates, 
aberto ao público, basta 
acessar  o site do evento. 

o chamado 
blended learning 
crescerá após 
pandemia, diz 
especialista
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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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Presidente do Barcelona esfria 
negociações por Neymar

Ao que tudo indica, 
não haverá nove-
la Neymar no fim 

desta temporada. Em en-
trevista concedida nesta 
segunda (13) ao progra-
ma Onze, da TV3, da Ca-
talunha, o presidente do 
Barcelona, Josep Maria 
Bartolomeu, esfriou os 
ânimos de quem espera-
va uma possível transfe-
rência do craque brasilei-
ro para o clube.

Perguntado sobre as 
negociações com o ata-
cante, Josep Bartolomeu 
afirmou que não acredita 
que o Paris Saint Germain 
vá negociar qualquer jo-
gador nesta temporada 
e que Neymar deve con-
tinuar na França. Um dos 
motivos seria a crise eco-
nômica que os clubes en-
frentam com a pandemia 
do novo coronavírus.

O próprio Barcelona 
tem dificuldades para 

negociações. Josep Maria 
Bartolomeu confirmou 
que o clube fez proposta 
para ter o argentino Lau-
taro Martínez, mas admi-
tiu que as conversas com 
a Inter de Milão, por en-
quanto, estão paradas.

“Conversamos sobre 
Lautaro com a Inter há 
algumas semanas, mas 

agora o assunto está pa-
rado. Agora não estamos 
falando sobre isso. Temos 
que terminar o Campe-
onato Espanhol e a Liga 
dos Campeões e ver 
quais são as prioridades. 
É também um momento 
de reflexão interna para 
esclarecer como a crise 
está afetando o clube. É 

um mercado em que você 
não consegue pensar em 
grandes investimentos. 
Precisamos ver quando 
as pessoas podem retor-
nar aos campos, os turis-
tas ao museu. Temos que 
esperar e ver como tudo 
evolui”, revelou à TV3.

De acordo com o site 
internacional da ESPN, a 

transferência do argenti-
no para o Barça depen-
de da venda de Philippe 
Coutinho. Emprestado até 
o fim da temporada para 
o Bayern de Munique, o 
brasileiro é visto como o 
atleta de maior potencial 
de retorno financeiro à 
equipe catalã. Contrata-
ção mais cara da história 

do clube, Coutinho cus-
tou 160 milhões de euros 
aos cofres do Barcelona, 
cerca de R$ 966 milhões 
de reais na cotação atual. 
Com a pandemia do novo 
coronavírus e o futebol 
abaixo do esperado do 
jogador, o clube tem di-
ficuldade de recuperar o 
valor gasto em 2018.

josep Maria 
Bartolomeu diz 
que PSG não 
quer se desfazer 
de estrelas
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