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n Pelo sim, pelo não, o fato é que o 
governador Ronaldo Caiado pode ser 
considerado pé quente em matéria fi-
nanceira. A arrecadação estadual está se 
recuperando rápido, enquanto chegam 
recursos federais para cobrir o caixa.

n o Ministério Público Federal, inclusive 
em Goiás, está se enrolando ao inter-
ferir em questões que deveriam ficar 
restritas ao consenso da ciência, como 
a administração de remédios não com-
provados para combater a Covid-19.

n Um procurador federal, Ailton 
Benedito, que é fundamentalista 
religioso, chegou a propor ação 
para obrigar o Estado e os municí-
pios a administrar a cloroquina em 
pacientes da nova doença. Isso não 
tem o menor cabimento.

n descomplicando a vida de Iris Re-
zende, os demais candidatos a prefeito 
de Goiânia não conseguem começar a 
campanha, sem saber o que fazer para 
contornar a necessidade de distancia-
mento social para evitar a Covid-19.

n Para quem está no cargo, quanto 
mais tarde for iniciado o proselitis-
mo eleitoral, maior a vantagem e 
a facilidade para alcançar a reelei-
ção. Caso de Iris Rezende, em Goiâ-
nia, praticamente invencível em 15 
de novembro próximo. 

n A proposta de criação de uma Secre-
taria de Retomada, que a Assembleia 
legislativa aprovará ainda neste mês de 
julho, apesar do recesso, é uma inovação 
ainda não vista em nenhum outro esta-
do. Mas que deve ser copiada.

n Confirmado: Misael Oliveira será 
candidato a prefeito de Senador Ca-
nedo, mesmo depois de ter passado 
pela gestão do município e sair com 
uma aprovação abaixo da crítica. Fato 
incontestável: chance zero de vitória.

n Ninguém entendeu: o ex-presidente 
da Assembleia josé Vitti andou se ofe-
recendo seguidamente para o secreta-
riado do governador Ronaldo Caiado 
desde o início do mandato, mas agora 
diz que foi convidado, mas não aceitou.

n Fora emendas pontuais destinando 
recursos – minguados – para os municí-
pios, os 17 deputados da bancada federal 
de Goiás estão tendo dificuldades para 
mostrar serviços e justificar o voto 
que receberam dos seus eleitores.

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

Pelo cenário futuro que se pode desenhar, desde hoje, mantidas mais 
ou menos as preliminares políticas e econômicas que já estão postas, 
o governador Ronaldo Caiado pode contar com a perspectiva de mais 
um mandato – objetivo, aliás, que ele já assumiu sem meias palavras, 
ainda mais depois que a pandemia do novo coronavírus praticamente 
inviabilizou o planejamento que tinha para o seu governo e o fez adiar 
as metas anteriormente traçadas. É difícil, por enquanto, enxergar 
adversários à altura, embora muito cedo ainda. Mas sabe-se que dois 
candidatos estarão com certeza disputando também o pleito de 2022: 
o senador Vanderlan Cardoso e o ex-deputado federal e presidente es-

tadual do MDB Daniel Vilela. O primeiro carece de uma base social e política mais ampla, já que é uma liderança solitária e sem envol-
vimento orgânico com a sociedade e em toda a sua carreira foi beneficiado por situações fortuitas de última hora, mudando de partido 
como quem troca de partido. E o segundo continua padecendo da mesma dificuldade que o levou a um resultado pífio na eleição de 
2018, quando teve menos de um quinto dos votos de Caiado: é verde demais diante da importância do cargo de governador, caracte-
rística que ele não consegue e aparentemente nem sequer trabalha para superar, para o quê deveria se ancorar em um discurso capaz 
de agregar às críticas pontuais um pouco de conteúdo e propostas para Goiás. As pesquisas mais recentes mostraram que o governador 
mantém intacto o apoio do eleitorado revelado pelas urnas passadas e, portanto, conservando gordura para mais um mandato. 

VEto a pRoJEto RElataDo poR VaNDERlaN MoStRoU DESElEGÂNcia DE BolSoNaRo
o presidente jair Bolsonaro ignorou as seguidas e apaixonadas demonstrações de apoio incondicional do senador Vanderlan Cardoso e foi deselegante ao 
vetar a parte do projeto, relato pelo goiano, que estendia a desoneração da folha de pagamento até 2021. Bolsonaro não se dignou a dar um reles telefonema 
para Vanderlan, que tomou conhecimento da notícia pela imprensa e, pela primeira vez, dirigiu declarações de crítica ao presidente. Como é empresário, 
antes de ser político, o senador investiu pesado na divulgação das medidas que apoiou e em alguns casos inseriu no projeto, aprovado pela Câmara e pelo 
Senado, mas fulminado pelo Palácio do Planalto justamente no trecho que mais interessava ao empresariado. desde o veto, coincidência ou não, Vanderlan 
suspendeu nas suas redes sociais a enxurrada de postagens favoráveis a Bolsonaro que havia se tornado a sua marca registrada de algum tempo para cá.

pREViSÕES SoBRE pREFEitoS a SEREM ElEitoS ESBaRRaM Na MatEMÁtica
Contas que não batem: a base do governador Ronaldo Caiado, composta por 5 ou 6 partidos importantes, espera eleger 180 prefeitos, enquanto o MdB 
aposta em 90 e o PSdB jura que chegará a 70. Somando tudo, dá 340, enquanto Goiás só tem 246 municípios, logo o que se vê é um exercício de irrealismo 
político e eleitoral. e pior ainda quando se sabe que, sob a pandemia, o comportamento do eleitorado, inclusive se vai comparecer para votar ou não, ainda é 
uma incógnita. Outra: o número de prefeitos é insignificante em termos de macropolítica estadual. Marconi Perillo tinha 33 e ganhou em 1998 de Iris 
Rezende, que contava com 213. Na eleição passada, Caiado teve ao seu lado menos de 20. o que, matematicamente, prova que esse tipo de estatís-
tica, ou seja, quem tem mais ou menos apoio de prefeitos, na hora de decidir sobre o governo do estado, não tem a menor importância.

WilDER NÃo É BoM político, MaS coMo EMpRESÁRio E FicHa liMpa DÁ UM BoM VicE
As coisas parecem caminhar para que o governador Ronaldo Caiado avalize a indicação do ex-senador e atual secretá-
rio de Indústria & Comércio Wilder Morais para a vaga de vice na chapa da reeleição de Iris Rezende. ele, Wilder, andou 
sonhando com a candidatura a prefeito de Goiânia, mas, venhamos e convenhamos, não havia nem há viabilidade 
eleitoral sequer mínima. Ele não teria o apoio de Caiado, que obviamente vai ficar com Iris Rezende. Como vice, Wilder 
Morais até que o seu nome pega bem, já que é empresário bem sucedido, ficha limpa, mesmo sendo um péssimo 
político. Tem, contra, os sete anos e meio que desperdiçou no Senado, depois de ganhar o mandato na bandeja com a 
cassação de demóstenes Torres. Não serviu para nada, nem para ele nem para Goiás. 

MDB coMplEta 40 aNoS altERNaNDo iRiS E MaGUito NaS ElEiÇÕES MaiS iMpoRtaNtES
desde 1980, há 40 anos, portanto, que o MdB se alterna entre as candidaturas de Iris Rezende e Maguito Vilela nas eleições mais importantes em 
Goiás. Únicas novidades foram Henrique Santillo, em 1986, e Daniel Vilela, em 2018, mas este último não vale: é filho de Maguito e dessa forma 
significa a manutenção do controle coronelista do partido. O MDB goiano é o caso de falta de renovação mais acintoso de todo o Brasil. 

pRocESSo poR cRiMES ElEitoRaiS coNtRa MaRcoNi EStÁ coNclUSo ao JUiZ
O ex-governador Marconi Perillo e o Ministério Público já apresentaram as alegações finais no processo, na Justiça Eleitoral, que trata de uma série de crimes 
cometidos na eleição de 2006, quando Alcides Rodrigues foi candidato a governador e Marconi ao Senado – os dois, vencedores. Significa que os autos estão 
conclusos e encaminhados ao juiz para edição da sentença e aí é que a porca torce o rabo. ou seja: Alcides, no mesmo processo, já foi condenado (a 10 anos 
de prisão), com base nas mesmas provas que agora fundamentam o caso contra o ex-governador tucano. Por ostensiva obviedade, Marconi tam-
bém deverá receber punição parecida, a curto prazo, o que o colocará a um passo da inelegibilidade, bastando apenas uma confirmação em 2º Grau 
para que seja alcançado pela lei da Ficha limpa, o que pode acontecer antes de 2022 e frustrar os planos de uma candidatura a deputado federal.

aUSÊNcia DE aDVERSÁRioS Facilita a REElEiÇÃo 
DE caiaDo: apENaS VaNDERlaN E DaNiEl No pÁREo
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segurança

Sancionada lei de criação da 
Delegacia de Combate à Corrupção

“não tem nenhu-
ma quadrilha 
acobertada que 

possa enfrentar o gover-
no enquanto estivermos à 
frente do Estado de Goi-
ás”, garantiu o governador 
Ronaldo Caiado, durante a 
solenidade de assinatura 
do termo que sancionou, 
nesta terça-feira (14/7), a 
lei de criação da Delega-
cia Estadual de Combate à 
Corrupção (Deccor).

Acompanhado pelo 
secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda, 
o governador divulgou 
os resultados positivos já 
alcançados pelas forças 

segurança no combate 
à corrupção no Estado e 
ressaltou que em Goiás as 
investigações não serão 
mais inibidas por pessoas 
que se julgam acima da lei. 
“Bandido não tem mais pa-
drinho capaz de ser maior 
que a força do Estado. 
Essa fase não voltará 
mais, não existe mais es-
paço para isso”, enfatizou.

O governador reafir-
mou que a parceria entre 
Executivo, Judiciário e Le-
gislativo, característica de 
sua gestão, tem alcança-

do excelentes resultados, 
em especial, na área da 
segurança pública e no 
combate à corrupção. “A 
criminalidade vê a união 
de todas essas forças e 
se intimida com a capa-
cidade de ação do Estado 
como um todo, com seus 
Poderes e seus órgãos 
independentes, podendo 
atuar firmemente contra 
a corrupção e o crime or-
ganizado, que tanto tem 
causado prejuízos à nos-
sa população”, destacou.

Durante a solenidade, 

um balanço do primeiro 
semestre de 2020 na área 
da Segurança Pública tam-
bém foi apresentado. Fo-
ram mais de 80 operações 
realizadas específicas no 
combate à corrupção e ao 
crime organizado, duran-
te 18 meses, em média 4 
operações por mês, e com 
a expectativa é gerar uma 
economia de cerca de R$ 1 
bilhão até 2022, além de 
já contabilizar mais de R$ 
1,2 bilhões em bens blo-
queados e recuperados. “As 
raízes de 20 anos são raí-

zes fortes, longas, suga-
ram muito e se acharam 
resistentes a tudo, mas 
não esperavam encontrar 
pela frente um time tão 
coeso, tão consciente de 
suas responsabilidades 
de retornar à população 
do Estado de Goiás aqui-
lo que é direito do nosso 
povo”, sublinhou Caiado.

Combate à 
corrupção em 
tempos de 
pandemia

O secretário de Se-
gurança Pública, Rodney 
Miranda sublinhou que a 
determinação do gover-
nador Ronaldo Caiado é 
combater incessantemen-
te à corrupção em Goiás 
com transparência e que 
esse tem sido um inves-
timento com resultados 
palpáveis. “Esses recur-
sos estão possibilitando, 
mesmo nessa crise que 
estamos passando hoje 
por conta da Covid-19, 
darmos o respaldo, a re-
taguarda à nossa popu-
lação. Essa delegacia é a 
consolidação de uma po-
lítica de Estado”, conclui.

A Superintendência de 
Combate à Corrupção e 

ao Crime Organizado da 
Secretaria de Secretaria 
de Segurança Pública tem 
atuado também no mo-
nitoramento das compras 
emergenciais feitas para 
atender às necessidades 
dos pacientes da Covid-19 
em Goiás, que diferente-
mente de outros estados, 
não teve nenhuma denún-
cia de irregularidade ou 
ilegalidade na compra de 
equipamentos ou medi-
camentos. “Os respirado-
res em Goiás estão sendo 
adquiridos, em média, por 
R$ 60 mil. A maioria dos 
Estados está comprando 
entre R$ 100 mil e R$ 130 
mil. Esse é um esforço con-
junto do governo como um 
todo para que a gente pos-
sa passar mais rapidamen-
te e sem muitas sequelas 
por esta crise”, avaliou.

Segundo o vice-go-
vernador Lincoln Tejota, 
a sociedade goiana não 
tolera mais a corrupção e 
o momento delicado ge-
rado pela pandemia do 
novo coronavírus, reforça 
a importância de se uti-
lizar os recursos públicos 
com responsabilidade, o 
que tem sido observado 
constantemente pelo go-
vernador Ronaldo Caiado.  

“Bandido não 
tem mais 
padrinho capaz 
de ser maior 
que a força do 
estado. essa fase 
não voltará mais, 
não existe mais 
espaço para isso”, 
enfatiza Caiado
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em brasília

Veter Martins e Vanderlan Cardoso buscam recursos
O vice-prefeito de Apareci-
da, Veter Martins, o secre-
tário municipal de Saúde, 
Alessandro Magalhães,  e 
o senador por Goiás Van-
derlan Cardoso, estiveram 
reunidos na manhã desta 
segunda-feira, 13, com 
ministro interino da Saú-
de, general Eduardo Pa-
zuello, em Brasília. A co-
mitiva tratou de assuntos 
referentes ao combate a 
Covid-19 no município de 
Aparecida de Goiânia.

“Apresentamos o traba-
lho que tem sido realizado 
em Aparecida no enfrenta-
mento ao coronavírus e o 
ministro interino da saú-
de se demonstrou muito 
solicito aos nosso pleitos. 
Ele também levantou a 
possibilidade de liberar 
mais testes RT-PCR para 
o município e fazer um 

incremento financeiro 
para o combate a Co-
vid-19 em Aparecida”, 
destacou Veter Martins.

Após a reunião, o se-
nador Vanderlan pontuou 
que existe a possibilidade 
de estruturar melhor as 
cidades, como Aparecida 
de Goiânia, que estão ser-
vindo de apoio para outras 
no combate a Covid-19. 
“Nós trouxemos ao mi-

nistro algumas demandas 
importantes do município 
que também presta aten-
dimento em saúde para 
outras cidades do Estado. 
Ficamos muito satisfeitos 
com esse encontro, pois o 
ministro Pazuello se mos-
trou muito sensível às 
nossas demandas e tenho 
certeza que logo teremos 
o reforço necessário”, dis-
se o congressista.  

O secretário munici-
pal de saúde, Alessandro 
Magalhães, afirma que o 
município já adotou diver-
sas medidas para proteger 
a saúde da população de 
Aparecida e que, desde o 
início da pandemia, inves-
timentos adquiridos estão 
sendo aplicados na saúde 
municipal. Segundo ele, 
desde que foram registra-
dos os primeiros casos de 

Covid-19 na cidade, a pre-
feitura por meio do Comitê 
de Prevenção e Enfrenta-
mento ao Coronavírus, tem 
tomado medidas técnicas 
para salvaguardar vidas 
e também não penalizar 
muito a economia.

“Ampliamos logo no iní-
cio da Pandemia o núme-
ro de leitos de UTIs e de 
semi-UTIs para tratamen-
to exclusivo de pacientes 
com Covid-19. E seguindo 
recomendação da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) temos testado e mo-
nitorado a população com 
exames laboratoriais e uso 
de oxímetros. Atualmente 
realizamos quase mil tes-
tes diários nas três UPAs e 
também no drive-thru no 
Centro de Especialidades. 
E agora ampliamos ain-
da mais com um segundo 

drive-thru de testagem, na 
Cidade Administrativa”, co-
mentou o secretário.

Alessandro Magalhães 
sublinhou ainda que com 
a chegada de 40 novos 
respiradores, somados aos 
10 que o senador Vander-
lan Cardoso destinou, por 
meio do Governo Federal 
à Aparecida, em junho, e 
outros 10 que serão do-
ados pelo Hospital Sírio-
-Libanês, a cidade conta-
rá com 130 leitos de UTI 
para Covid-19. “Vamos 
ainda estruturar o Centro 
de Especialidades, cujas 
consultas foram passadas 
para a sede da Aciag, para 
abrigar 86 leitos de semi-
-UTI. Assim, totalizaremos, 
ainda neste mês de julho, 
240 leitos para tratamento 
dos pacientes”, finalizou o 
secretário de Saúde.
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goiânia

Prefeitura implanta cinco salas 
modulares em Cmei da região Sul

a Prefeitura de 
Goiânia, por 
meio da Secre-

taria Municipal de Edu-
cação e Esporte (SME), 
implanta, nesta quarta-
-feira, 15, cinco salas 
modulares em institui-
ção de ensino na região 
sul da capital. O prefei-
to Iris Rezende acom-
panha, pessoalmente, o 
içamento dos ambien-
tes de rápida instalação 
no Cmei Alto da Glória, 
acompanhado do secre-

tário municipal de Edu-
cação, professor Marce-
lo Costa, e autoridades 
locais. A implantação 
acontece às 09h, nas 
dependências do Cmei.

O Cmei Alto da Glória 
atende, atualmente, 94 

crianças de 0 a 4 anos e 
11 meses. O projeto de 
instalação de ambientes 
de rápida implantação 
(ARI) prevê mais cinco 
salas duplas, o que re-
presenta ampliação de 
até 125 vagas, além de:

1 sala para direção/
coordenação; 1 cozinha; 
2 banheiros infantis; 1 
banheiros para adul-
tos; 1 banheiros PCD; 
5 marquises duplas; 3 
marquises triplas.

Estes serão os pri-

meiros ambientes já 
montados com as mar-
quises, beirais simila-
res a “telhadinhos” que 
protegem as crianças 
das variações climá-
ticas entregando, en-
tão, salas completas. 

A implantação das sa-
las modulares amplia 
o atendimento na Edu-
cação Infantil em uma 
região de alta demanda 
na modalidade, garan-
tindo Educação Pública 
moderna e de qualidade.

Prefeito Iris 
Rezende 
acompanha 
o içamento das 
salas no Cmei 
Alto da Glória. 
Novos espaços 
vão ampliar em 
até 125 vagas o 
atendimento na 
educação Infantil
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Secretaria do Trabalho de Aparecida oferece mais 
de 100 cursos profissionalizantes gratuitos online
Com o objetivo de auxiliar 
na qualificação profissio-
nal da população durante 
a pandemia do novo co-
ronavírus, a Secretaria do 
Trabalho, Emprego e Ren-
da de Aparecida de Goiâ-
nia disponibiliza mais de 
cem vagas para cursos 
gratuitos de ensino a dis-
tância em diferentes áre-
as. Entre as modalidades 
ofertadas estão a saúde, 
informática, educação, 
direito, idiomas, admi-
nistração, indústria e co-
mércio, construção civil, 
vendas e beleza.

Para a secretária do 
Trabalho, Emprego e 
Renda, Márcia Tinoco, as 
aulas auxiliarão tanto 

estudantes quanto pro-
fissionais já inseridos no 
mercado. “A oferta dos 
cursos profissionalizan-
tes via online é uma for-
ma de ajudar as pessoas 
a se qualificarem durante 
esse momento de isola-
mento social. Com certe-
za, essas habilidades vão 
ajudar muito os trabalha-
dores e os estudantes a 
conseguirem uma qualifi-
cação e estar concorren-
do melhor no mercado de 
trabalho”, destacou.

Os interessados devem 
acessar o site trabalho.
aparecida.go.gov.br, es-
colher o conteúdo de seu 
interesse e se inscrever. 
Os cursos podem ser fei-

tos por qualquer pessoa, 
podendo fazer mais de um 
curso, de acordo com a dis-
ponibilidade de cada um 
e as vagas são ilimitadas. 
Para mais informações, 
pode entrar em contato 
com a Coordenação de 
Qualificação Profissional 
pelo telefone 3238-6780.

“Os cursos abordam 
habilidades pessoais e 
profissionais exigidas 
pelo mercado de trabalho. 
Cada um possui um cro-
nograma diferente e são 
compostos por vídeos de 
professores especialistas 
na área. No final, o aluno 
realiza uma prova e se 
passar, o certificado é emi-
tido”, explicou a secretária.
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segurança

Balanço aponta que Goiás segue 
vencendo batalha contra o crime

“este é um com-
promisso do go-
verno: a socie-

dade goiana tem de viver 
com tranquilidade. Não 
pode ser admoestada por 
aqueles que acham que 
vão ter espaço na crimi-
nalidade e vão ter prote-
ção ou vista grossa do Es-
tado de Goiás. Eles terão 
sobre si a mão forte do 
governo. Nós não nos cur-
varemos a seja qual for o 
nível de criminalidade ou 
com quais proteções eles 
queiram se apresentar.” 
Estas foram palavras de 
um Ronaldo Caiado exul-
tante com a constatação 
de que tem avançado a 
cada ano em uma de suas 
maiores prioridades: de-
volver Goiás aos goianos 
e torná-lo cada vez mais 
seguro para seus cida-
dãos.

A constatação se deu 
a partir dos indicadores 
de criminalidade relati-
vos ao primeiro semes-
tre de 2020, divulgados 
nesta terça-feira (14/7) 
pelo governador e pelo 
secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda, 
durante a assinatura da 
sanção da lei que cria a 
Delegacia de Combate à 
Corrupção e a apresenta-
ção do balanço semestral 
da Secretaria de Seguran-
ça Pública (SSP-GO).

E contra números, não 
há argumentos. Eles re-
velam a continuidade da 
queda expressiva nos ín-
dices de crimes violentos, 
como observado durante 
todo o ano de 2019. Na 
comparação dos primei-
ros seis meses deste ano 
com o mesmo período do 
ano passado, os crimes 
letais intencionais fe-
charam em redução, com 
queda de 16,52% nos ho-
micídios e de 37,14% nos 

latrocínios. Os dados são 
do Observatório de Segu-
rança Pública.

Houve redução em 
todas as modalidades 
de roubo, sendo a mais 
expressiva a de veícu-
los (38,29%), seguido de 
roubo de carga (34,95%), 
a pedestres (29,13%) e 
a residências (19,58%). 
Outro dado de destaque: 
durante os seis primeiros 
meses de 2020, não hou-
ve nenhum registro de 
roubo a instituição finan-
ceira em Goiás.

Os registros de furto 
também apresentaram 
queda: 24,39% de veícu-
los; 3,58% a comércios; 
24,05% a pedestres e 
23,59% a residências. “A 
cada mês, nós estamos 
superando ainda mais. 
Não quero dizer que hou-
ve uma estagnação. É o 
combate diário continu-
ado das nossas forças de 
Segurança para mostrar-
mos que nós não dare-
mos espaço à criminali-
dade no Estado de Goiás”, 
frisou Caiado.

O secretário Rodney 
Miranda salientou que 
o combate à violência, 
ao crime organizado e à 
corrupção são políticas 
do Estado, e as ações se-
guem na mesma marcha 
pré-Covid, logicamente 
seguindo todos os proto-
colos de segurança sani-
tária, a fim de preservar 
os profissionais. “Os nú-
meros aqui apresentados 
não são da Secretaria de 
Segurança, da Polícia Ci-
vil, Militar, são números 
do Governo do Estado, 

capitaneado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. 
Isso aqui hoje é prestação 
de contas, transparên-
cia. É uma determinação 
expressa do governador 
que sigamos esta linha”, 
assegurou.

O vice-governador Lin-
coln Tejota destacou que 
a pandemia da Covid-19 
tornou mais do que nunca 
importante mostrar como 
o recurso público deve 
ser bem gasto e pontuou: 
“Tenho convicção que 
dias melhores virão, cor-
rendo a este anseio da 
população. Vamos deixar 
uma marca linda. Não 
estamos trabalhando em 
algo que imediatamente 
o resultado aparece. Pelo 
contrário, ainda sofremos 
o revezes do fruto dis-
to não ter acontecido lá 
atrás.”  

Representando os 
demais poderes, o pre-
sidente do Tribunal de 
Justiça de Goiás, desem-
bargador Walter Carlos 
Lemes, exaltou a “plena 
harmonia” e parabenizou 
Caiado pela seriedade de 
seu governo em contexto 
nacional e pela gestão da 
segurança em Goiás. O 
procurador-geral de Jus-
tiça, Aylton Vechi, frisou: 
“só há resultados para a 
sociedade se as institui-
ções, resguardadas suas 
autonomias, agirem con-
juntamente”.

Todo o bom desempe-
nho não é coincidência. É 
fruto do trabalho árduo 
de forças de segurança 
cada vez mais equipadas, 
capacitadas e valoriza-

das. Durante o primeiro 
semestre de 2020, as for-
ças policiais apreende-
ram mais de 24 toneladas 
de drogas e 3.115 armas; 
realizaram 689.251 abor-
dagens policiais e efetua-
ram 5.157 prisões. Foram 
deflagradas ainda 10.540 
operações, com 12.621 
prisões em flagrante e 
20.488 ações preventivas. 
De todos os inquéritos 
instaurados, 49% foram 
solucionados. A polícia 
científica emitiu 50.309 
laudos de medicina legal 
e perícias.

Durante o balanço, 
foram mencionados os 
resultados de operações 
de vulto, como a 7º Selo, 
que desarticulou uma das 
maiores organizações 
criminosas da região da 
Vila Canaã e promoveu 
o bloqueio de aproxima-
damente R$ 40 milhões 
em bens. Também a Ope-
ração Ícarus, que des-
mobilizou um grupo res-
ponsável pelo tráfico de 
cocaína em Goiás, com R$ 
16 milhões recuperados, 
apreensão de R$ 500 mil 
em dinheiro, 12 carros de 
luxo, dois aviões e um he-
licóptero.

Com relação ao com-
bate à corrupção, no bojo 
dos resultados foram 
citadas a Operação Me-
tástase, que desarticulou 
uma associação crimino-
sa composta por antigos 
servidores do Ipasgo e 
do Ingoh responsáveis 
por realizar diversas frau-
des, resultando no blo-
queio de R$ 50 milhões; 
a Operação Mambaí, que 

desarticulou organização 
criminosa constituída 
por servidores da anti-
ga Agetop; e a Operação 
Cegueira Deliberada, que 
apurou fraudes em licita-
ção e desvios de recursos 
no Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), 
ocorridos entre 2015 e 
fevereiro de 2019. Resul-
tou no bloqueio judicial 
de mais de R$ 44 milhões 
sobre os bens dos inves-
tigados, cumprimento de 
sete mandados de prisão 
e de 55 mandados de 
busca e apreensão.

Covid-19
Apesar das atenções 

hoje estarem voltadas 
para segurança pública, a 
temática Codiv-19 não foi 
esquecida. O governador 
Ronaldo Caiado prestou 
condolências à família 
de Vantuir Pinto Camar-
go, de 47 anos. O auxiliar 
de autópsia foi a segun-
da morte em decorrência 
de coronavírus na cidade 
goiana de Aragarças. Du-
rante o balanço, também 
foram apresentadas as 
ações que a SSP vem en-
campando tendo em vista 
o enfrentamento da pan-
demia.

Dentre elas, a testa-
gem em massa de agen-
tes, com a realização de 
cerca de 30 mil testes e a 
vacinação contra H1N1; a 
arrecadação de alimentos 
e apoio na distribuição 
de 300 mil cestas básicas 
em parceria com a Orga-
nização das Voluntárias 
de Goiás (OVG); os com-
boios de conscientização 

e limpeza de terminais 
por bombeiros; o em-
préstimo do pipetador 
automático Qiagility para 
o Lacen e insumos am-
pliando a capacidade de 
realização de detecção da 
COVID-19 com mais agi-
lidade; e a produção 311 
mil máscaras com mão de 
obra carcerária. Também 
foi destacado o trabalho 
do Procon Goiás para coi-
bir preços abusivos de 
itens como álcool em gel 
e equipamentos de prote-
ção individual (EPI’s), com 
quase 15 mil denúncias 
apuradas e mais de 100 
produtos apreendidos.

A pasta ainda integra 
o Comitê Intersecretarial, 
criado por Caiado para 
acompanhar processos de 
compra ou contratações 
no período de emergên-
cia em saúde pública. O 
grupo também possui re-
presentantes da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra), 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-GO), Contro-
ladoria-Geral do Estado 
(CGE) e Procuradoria-Ge-
ral do Estado (PGE).

De acordo com Rod-
ney, já foram gerados 
154 relatórios e análises 
e classificação de 170 
empresas fornecedoras. 
“Por que estou colocando 
isso? Porque, graças ao 
bom Deus, a gente não 
está sofrendo os contra-
tempos que alguns esta-
dos e municípios [estão 
sofrendo] por compras, 
algumas até irregulares,  
que estão sendo aponta-
das diariamente.”

Crimes letais 
intencionais 
fecharam em 
redução, com 
queda de 16,52% 
nos homicídios 
e de 37,14% nos 
latrocínios
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Câmara dos deputados 

Indenização para profissional da saúde 
afetado por covid-19 é aprovada

a Câmara dos De-
putados concluiu 
nesta terça-feira 

(14) a análise do projeto 
que prevê o pagamento 
de compensação finan-
ceira de R$ 50 mil aos 
profissionais de saúde 
por morte ou incapaci-
dade permanentemente 
para o trabalho após se-
rem contaminados pela 
covid-19 ao atuarem di-
retamente no combate à 
pandemia. A indenização 
será paga pela União. A 
matéria segue para san-
ção presidencial. 

O texto do Projeto de 
Lei 1.826 estabelece que, 
no caso de morte, o valor 
será dividido igualmente 
entre os dependentes e o 
cônjuge ou companheiro. 
Além desse valor, serão pa-
gos R$ 10 mil a cada ano 
que faltar para o depen-
dente menor de 21 anos 

atingir essa idade. A inde-
nização será estendida aos 
24 anos, caso o dependen-
te esteja cursando ensino 
superior na data do óbito. 
Para dependentes com 
deficiência, a indenização 
será de R$ 50 mil, inde-
pendentemente da idade. 

Os valores somados de 
todas as indenizações de-
vidas deverão ser pagos 
em três parcelas mensais, 
iguais e sucessivas. A con-
cessão da indenização está 
sujeita a perícia médica. 
Segundo números do Con-
selho Federal de Enferma-
gem (Cofen), 30% dos pro-
fissionais de enfermagem 
mortos por covid-19 no 
mundo são do Brasil.

De acordo com o proje-
to, a presença de comorbi-
dades não afasta o direito 
ao recebimento da com-
pensação financeira. O va-
lor será devido mesmo que 

o novo coronavírus não 
tenha sido a única causa, 
principal ou imediata, para 
a ocorrência da incapaci-
dade permanente para o 
trabalho ou do óbito.

O projeto aprovado 
garante ainda o paga-
mento com as despesas 
do funeral. Os recursos, 
contudo, ainda serão de-
finidos por meio de uma 
regulamentação. 

Beneficiários
O projeto inclui di-

versas categorias como 
beneficiárias como fisio-
terapeutas, nutricionistas, 
assistentes sociais, pro-
fissionais que trabalham 
com testagem nos labo-
ratórios de análises clí-
nicas, trabalhadores dos 
necrotérios e coveiros, e 
todos aqueles cujas pro-
fissões sejam reconheci-

das pelo Conselho Nacio-
nal de Assistência Social 
(CNAS) e que atuam no 
Sistema Único de Assis-
tência Social (Suas).

Ao tramitar no Sena-
do, parlamentares inclu-
íram outras profissões, 
como agentes comuni-
tários de saúde ou de 
combate a endemias que 
tenham realizado visitas 
domiciliares durante a 

pandemia; profissionais 
de nível técnico ou auxi-
liar, que sejam vincula-
das às áreas de saúde; e 
aqueles que, mesmo não 
exercendo atividades-
-fim de saúde, ajudam a 
operacionalizar o atendi-
mento, como os de servi-
ços administrativos e de 
copa, lavanderia, limpeza, 
segurança, condução de 
ambulâncias e outros.

Benefício vale para quem atuou 
diretamente no combate à pandemia Di
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Estudantes da UnB são expulsos 
por fraudar cotas raciais

Acordo sobre FAT 
faz subsídios da 
União crescerem 
para 4,8% em 2019

A Reitoria da Universida-
de de Brasília (UnB) anun-
ciou a expulsão de 15 es-
tudantes. De acordo com 
a direção da universidade, 
o motivo foi o fato de te-
rem fraudado o sistema 
de cotas raciais vigentes 
na instituição há quase 
20 anos. Foi a primei-
ra vez que uma medida 

deste tipo foi adotada 
pela universidade.

Além da expulsão, 
dois alunos que já ha-
viam se formado perde-
ram seus diplomas pela 
mesma razão. Outros 
oito, que já estavam 
afastados, tiveram os 
créditos anulados.

Os processos tiveram 

início com denúncias 
contra cem estudantes 
por suposta fraude do 
ingresso por meio do 
sistema de cotas raciais 
em 2017. Foi aberta uma 
sindicância e uma co-
missão foi nomeada para 
investigar o caso.

Em uma primeira aná-
lise por parte da comis-

são, 73 estudantes foram 
retirados da apuração. 
Uma segunda comissão 
foi criada para dar pros-
seguimento à análise dos 
28 restantes. A reitoria da 
UnB argumenta que todos 
tiveram direito ao contra-
ditório e que o processo 
teve parecer da Procurado-
ria Federal junto à UnB.

Um acórdão com o Tribu-
nal de Contas da União 
(TCU) sobre o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador 
(FAT) fez os subsídios da 
União subirem de 4,6% 
do Produto Interno Bru-
to (PIB, soma das rique-
zas produzidas no país) 
em 2018 para 4,8% do 
PIB em 2019. Os núme-
ros constam de balanço 
divulgado hoje (14) pelo 
Ministério da Economia.

Em 2018, a União e o 
TCU concordaram em re-
conhecer, no patrimônio 
do FAT, R$ 27,3 bilhões 
em valores que o fundo 
tem direito a receber 
em dívidas tributárias e 
em débitos inscritos na 
Dívida Ativa da União. 
A medida reduziu o vo-

lume de subsídios em 
2018, afetando a base 
de comparação com o 
resultado do ano passa-
do, segundo o Ministério 
da Economia.

O acórdão afetou os 
subsídios financeiros e 
creditícios, que incidem 
sobre linhas de crédito. 
Nos subsídios financei-
ros (ou explícitos), o Te-
souro banca a diferença 
entre os juros mais bai-
xos das linhas de crédito 
com taxas reduzidas e 
os juros de mercado. A 
diferença é coberta com 
recursos do Orçamen-
to. Nos subsídios cre-
ditícios (ou implícitos), 
a União banca os juros 
baixos com títulos da dí-
vida pública.
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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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Há 90 anos

Preguinho marcava o primerio gol da 
Seleção Brasileira em Copas do Mundo

seleção Brasileira e 
Copa do Mundo têm 
uma verdadeira histó-

ria de amor. A Canarinho é 
a equipe com mais títulos 
da competição, cinco taças, 
com mais vitórias (73 em 
109 partidas) e é a úni-
ca que disputou todas as 
edições. Esta relação co-
meçou há exatos 90 anos, 
no dia 14 de julho de 1930, 
e o site da CBF relembra 
o início da trajetória do 
Brasil em Copas através 
de um personagem: Pre-
guinho, o autor do pri-
meiro gol da história da 
Seleção em Mundiais. 

João Coelho Netto nas-
ceu no dia 8 de fevereiro 
de 1905. Durante a infân-
cia, foi jogado na piscina 
em uma brincadeira com 
amigos e, sem saber na-
dar, afundou e ‘caiu como 
um prego’. O apelido ficou 
e, partir daí, as habilidades 

esportivas começaram a 
ser aprimoradas. Ele foi 
atleta de futebol, natação, 
remo, polo aquático, saltos 
ornamentais, atletismo, 
basquete, vôlei, hóquei so-
bre patins e tênis de mesa. 
Preguinho tinha talento 
em todas as modalidades, 
conquistando 387 meda-
lhas e 55 títulos no geral. 
Mas seus grandes feitos 
são no futebol. 

A estreia dele com a 
bola nos pés ocorreu em 
19 de abril de 1925. Pre-
guinho havia conquistado 
o campeonato estadual 
de natação na categoria 
600 metros e, logo na se-
quência da prova, partiu 
em direção ao Estádio 
das Laranjeiras e ajudou 
o Fluminense a conquistar 
o Torneio Início. O ponta-
-esquerda foi quem mais 
vezes balançou as redes 
do Estádio das Laranjeiras, 

com 78 gols marcados, e é 
um dos maiores artilheiros 
da história do Tricolor, com 
153 tentos. Mas o mais cé-
lebre de seus gols, como 
citado no começo deste 
texto, foi com outra cami-
sa: a ainda branca e com 
detalhes em azul da Sele-
ção Brasileira. 

O tento foi marcado no 
duelo entre Brasil e Iugos-
lávia, em jogo válido pela 
primeira Copa do Mundo 
de todos os tempos, dispu-
tada no Uruguai. Sentindo 
muito a questão climática, 
com a temperatura perto 
da casa dos 0º na cidade 
de Montevidéu, a Seleção 

Brasileira teve grandes di-
ficuldades na partida. Mais 
acostumados com o frio, os 
europeus jogavam melhor 
e abriram uma vantagem 
de 2 a 0 no placar do Es-
tádio Gran Parque Central. 
Aos 17 minutos da etapa 
final, Fausto driblou Vou-
yadinovich e lançou para 
a área adversária. Ickovitch 
e Preguinho disputaram 
a bola, o brasileiro con-
seguiu tê-la em seus do-
mínios e finalizou para o 
fundo da rede. O gol não 
evitou a derrota do Brasil 
na estreia, mas abriu a por-
teira, como se diz na gíria 
do futebol, para os 229 

que fazem da Seleção Bra-
sileira a maior artilheira da 
história da competição.

Os feitos históricos de 
Preguinho no Mundial de 
1930 não param por aí. 
Além de autor do primeiro 
gol, ele também foi o pri-
meiro capitão da Seleção 
em Copas e o primeiro 
artilheiro, com três tentos. 
Os outros dois foram mar-
cados na vitória por 4 a 0 
sobre a Bolívia, na segun-
da rodada. Mesmo assim, 
o time acabou atrás da 
Iugoslávia e, como no re-
gulamento da época ape-
nas uma equipe avançava 
de fase, acabou eliminado. 

O ponta esquerda nunca 
mais disputaria uma Copa 
do Mundo pela Seleção, 
mas seus feitos jamais se-
rão esquecidos.  

Para homenagear a 
memória dos grandes 
atletas que defenderam 
a Seleção Brasileira na 
primeira Copa do Mundo 
há 90 anos, o site da CBF 
publica uma série de ma-
térias especiais. Os con-
teúdos vão de histórias 
dos jogadores que repre-
sentaram o Brasil no Uru-
guai, relatos da época, fo-
tos e muito mais. Acesse 
www.cbf.com.br e confira 
as publicações diárias!

Site da CBF inicia série para 
homenagear a memória dos atletas 
que defenderam o Brasil na primeira 
Copa e conta a história do ponta-
esquerda do Fluminense e seu 
grande feito no uruguai
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