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ano pERdido?

Como colocamos aqui, é muito difícil a situação das escolas. 
Reabrir no momento em que, aparentemente, Goiás entra 
no pico da pandemia parece surreal. Mais ainda retomar 
as aulas com a possibilidade de suspender por 10 dias, 
em caso de suspeita. Não rola. em mais um ato de pura 
sensatez, tudo fica adiado para, no mínimo, setemro. 
Pessoas que acompanham o funcionamento das escolas 
já apostam em encerrar o ano com aulas pela internet e 
avaliação preciária. os mais pesimistas entendem que 
pode até haver uma aprovaçlão geral e irrestrita, para re-
solver tudo apenas no ano que vem. A conferir.
 
antEs taRdE...
No dia apontado como início do pico, Caiado e Íris se uniram 
para anunciar monitoramento de suspeitas e testagem em 
massa. Tarde, bem tarde... Mas, antes tarde do que nunca.
 
MaRconi vEM?

Pré-candidato do PSdB à prefeitura de Goiânia, deputa-
do Talles Barreto desconversa sobre a participação do ex-
governador na campanha. “ele trabalha em São Paulo’, 
diz. Talles garante, no entanto, que o legado tucano em 
Goiás será explorado na campanha.

sEM aliança
Rouco de tanto conversar com dirigentes de outras siglas, 
Talles ainda não anunciou aliança. diz que suas conversas 
tem servido mais para leilão com outro candidato.
 
coM Haddad
No dia em que Fernando haddad foi absolvido de acusação por 
improbidade administrativa, Adriana Accorsi foi sabatinada pelo 
ex-prefeito de São Paulo sobre propostas para Goiânia. Adriana 
aposta nas mídias digitais neste momento da campanha. 

na cHapa
Funcionário aposentado da Caixa e com trabalho intenso no 
terceiro setor, eurípedes Cripriano é uma aposta petista na 
chapa para a Câmara Municpal de Goiânia. As maiores estre-
las são Mauro Ruem e Carlos Soares.
 
FalHa nossa
erramos na foto da coluna passada sobre o ex-prefeito de 
Campinaçu. Perdão, Felizberto Tavares.

FEliz EM 
MoMEnto 
diFícil
Felizberto, que é vereador e 
pré-candidato à prefeitura de 
Goiânia pelo Podemos sentiu 
na pele a espera por uTI em 
Goiânia. É mais uma víima da 
Coid-19. Goiania amanheceu a 
quarta-feira sem leito uTI nas 
redes pública e privada.

alvo   
Secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrue continua sendo 
alvo de críticas desde o início da gestão. No momento, está 
sendo responsabilizada pelas deficiências no atendimento 
aos pacientes de Coid-19. Principalmente por não conseguir 
usar dinheiro já liberado para o combate. e pelos embates 
com aliados do prefeito Íris Rezende. 

Jogou toalHa
Mesmo com a candidatura à reeleição, Adib elias (Podemos) 
não apostou na volta do Crac ao Campaoneato Brasileiro. o 
Crac enfrentou problemas com o gramado do estádio Ge-
nervino da Fonseca no início do ano e agora desistiu de par-
ticipar da Série d do Brasileiro. 

nEcEssáRio
Além do tempo maior para concluir as obras em andamento 
e da desistência de Vanderlan Cardoso, embala a reeleição de 
Íris Rezende a necessidade de frear o ânimo da família Vilela. 
Uma desistência de Íris e uma vitória de Maguito Vilela em 
Goiânia seriam passaporte para nova candidatura de daniel 
Vilela ao Goerno de Goiás e, 2022. No embate direto com 
Ronaldo Caiado, o principal aliado de Íris nos últimos anos.

FundEb
Rubens ottoni (PT) considera 
a aprovação do novo Fundeb 
como resgate da prioridade 
para a educação no Brasil. o 
projeto aumenta a partici-
paçao do governo federal no 
Fundo, que dee ter mais di-
nheiro nos próixmos seis anos 
e passa a ser permanente.

EFEito WEintRaub
o ex-ministro da educação não negociou o projeto com o 
Congresso. Governo Bolsonaro tentou mudar o rumo de 
última hora. Foi derrotado, mais uma vez.

na vizinHança
Depurado Vinicius Cirqueira (Pros) quer prioridade nas 
vagas dos colégios miliares para quem mora nas pro-
ximidades das unidades de ensino. Projeto está trami-
tando na Alego.

MaRkEting
Na volta dos jogos, juízes da Federação Paulista exibi-
ram a logomarca do SuS, como homenagem ao siste-
ma que salvou milhares de vidas durante a pandemia. 
Mais uma prova de que o maior marketing de um go-
verno é o trabalho feito.

ganHando Mundo
Sete projetos do Sicredi desenvolvidos no Brasil e um no 
Haiti são levados para um fórum mundial que premia ini-
ciativas que colaboem com a melhoria das pessoas e o 
desenvolvimento da cooperativismo de crédito.

só alEgRia

Vila Nova estrea na Série C no dia 8, jogando em Ma-
naus contra o Manaus. Na partida seguinte, tem a vol-
ta do meia Alan Mineiro, afastado desde o ano passa-
do, quando sofreu lesão no joelho durante disputa da 
Série B. O Vila busca o terceiro título da Terceirona, o 
que seria inédito no Brasil.

poR quE?
Ainda não inventaram algo melhor que a democracia, na 
polítca.

marcelohel@gmail.com

“Nada muda se você não mudar”. (Naure)
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Com lançamento de aplicativo, Caiado amplia 
testagem e monitoramento da coronavírus

integrar tecnologia, ci-
ência e pesquisa para o 
enfrentamento do novo 

coronavírus é determina-
ção constante do Governo 
de Goiás. Nesta quarta-
-feira, dia 22, o governador 
Ronaldo Caiado lançou 
oficialmente o aplicativo 
Dados do Bem, ferramen-
ta que permitirá ampliar 
a testagem no Estado e a 
promoção do rastreamen-
to e do monitoramento de 
pessoas com suspeita ou 
diagnóstico de Covid-19. 
“Hoje, ao invés de cor-
rer do vírus, vamos correr 
atrás do vírus. Esse aplica-
tivo tem a capacidade de 
nos dar um roteiro, uma 
orientação. Isso, sim, é fa-
zer medicina, é fazer polí-
tica com controle sanitário, 
é tratar as pessoas como 
elas merecem ser tratadas”, 
explicou Caiado.

O aplicativo irá cole-
tar informações que vão 
balizar a promoção da 
testagem em massa nas 
cidades participantes do 
programa. Será aplicado o 
RT-PCR, exame que identi-
fica o coronavírus no perí-
odo em que está ativo no 
organismo humano. “Com 
o RT-PCR, fazemos a coleta 
na região da narina e te-
mos uma resposta dentro 
de 24, 48 horas”, explicou 
o governador. Exatamente 
pela comprovada eficácia 
deste exame que o Esta-
do aguardou e não aderiu, 
antes, aos testes rápidos. 
“Não iríamos gastar um 
dinheirão todo do gover-
no para fazer um teste que 
não tem resultado ou não 
é confiável. Tanto é que 
vocês não viram Goiás no 
escândalo da Polícia Fede-
ral em relação à compra de 

testes.”. E completou: “Ago-
ra estamos diante de outro 
teste, é padrão ouro. O RT-
-PCR, sim, é conclusivo”. 

O app Dados do Bem 
foi desenvolvido pelo Ins-
tituto D’Or de Pesquisa e 
Ensino, em parceria com a 
Zoox Smart Data e cedido 
sem custos ao Estado. O 
Governo de Goiás também 
já firmou acordo com a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), do Rio de Janei-
ro, que está doando os kits 
de coleta, com exames RT-
-PCR, e que ficará respon-
sável pela testagem em 
massa. Os kits são consi-
derados padrão ouro pela 
Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

Implantação
Secretário de Estado 

da Saúde (SES-GO), Isma-
el Alexandrino salientou 
que a parceria dos mu-
nicípios é crucial para 
a eficácia do projeto. “A 
consciência da população 
ao responder o questio-
nário será fundamental. 
Os municípios e o Estado 
precisam estar de mãos 
dadas para que a gente 
consiga desenhar o mapa 
de calor”, afirmou. Isma-
el Alexandrino também 
informou que a primeira 
cidade a iniciar o rastrea-
mento e o monitoramen-

to é a capital. “Goiânia já 
começa hoje. Nós temos 
três unidades indica-
das pela Prefeitura, mais 
o HCamp [Hospital de 
Campanha para Enfren-
tamento ao Coronavírus]. 
Ou seja, quatro unidades”, 
declarou o secretário.

Inicialmente, podem 
se conveniar ao Estado 
78 municípios, escolhidos 
conforme critérios técnicos 
elaborados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-
-GO), por meio da Supe-
rintendência de Vigilância 
em Saúde (Suvisa). A par-
tir da semana que vem, o 
aplicativo começará a en-
trar em operação de for-

ma gradativa nos demais 
municípios goianos à me-
dida em que as Prefeitu-
ras forem se estruturando 
e assinarem o termo de 
adesão. Também de forma 
progressiva, o processa-
mento dos exames será 
ampliado e poderá chegar 
a mais de 4 mil testes por 
dia. A meta do Governo de 
Goiás é testar 240 mil pes-
soas, que representa 5% 
da população goiana.

A capacidade de reali-
zação de exames, de acor-
do com a Fiocruz, será, a 
princípio, de mil testes por 
dia, vinculados ao Progra-
ma Saúde Para todos. Além 
destes, são feitos entre 250 
e 400 exames por dia pelo 
Laboratório Central de 
Saúde Dr. Giovani Cysnei-
ros (Lacen) e outros tantos 
por laboratórios privados 
e conveniados. Conforme 
a secretária municipal de 
Saúde, Fátima Mrué, que 
participou do lançamento 
representando o prefeito 
de Goiânia, Iris Rezende, 
ainda são realizadas cerca 
de 700 coletas pela admi-
nistração municipal diaria-
mente. “Estamos adquirin-
do mais de 270 mil testes 
para ampliar, e o aplicativo 
vai nos dar uma testagem 
a mais. Pretendemos che-
gar pelo menos entre 300 
e 500 a mais com o app”, 
anunciou Fátima Mrué.

Ao destacar a importância da 
tecnologia, ciência e pesquisa no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus, o governador frisou: 
“Isso, sim, é fazer medicina, é fazer 
política com controle sanitário, 
é tratar as pessoas como elas 
merecem ser tratadas”

Di
vu

lg
aç

ão

alego

Minirreforma é aprovada em primeira votação
O projeto de lei de mi-
nirreforma, encaminhado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado ao Legislativo em 
junho, acaba de ser apro-
vado, em primeira votação, 
pelo plenário da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de Goiás (Alego) na tarde 
desta quarta-feira, dia 22. 
Foram 17 votos favorá-
veis de 23 no total. Entre 
outros pontos, a matéria 
cria a Secretaria da Reto-
mada e altera a estrutura 
de várias outras pastas do 
Executivo estadual, e deve 
retornar para segunda e 
última votação nesta quin-
ta-feira,dia 23, em nova 
sessão extraordinária.

As alterações na estrutu-
ra, propostas pelo Governo 
do Estado, atendem a um 

novo modelo de governan-
ça, que vem sendo imple-
mentado desde 2019 por 
Ronaldo Caiado. Já o foco 
da nova pasta – a Secreta-
ria da Retomada – será o 
trabalhador, a partir de me-
didas que irão fortalecer e 
priorizar a geração de em-
pregos, a qualificação pro-
fissional, o financiamento 
das atividades econômicas 
e o empreendedorismo. 
“Temos que ter uma polí-
tica social muito forte para 
que o braço do Estado não 
falte às pessoas, famílias e 
municípios mais carentes”, 
defendeu Caiado.

A criação da Secretaria 
da Retomada é mais um 
passo pioneiro dado pelo 
Governo de Goiás frente 
aos efeitos provocados 

pela pandemia da Covid-19 
e deve servir de inspiração 
para os outros Estados. “Va-
mos agir diretamente na 
vida do cidadão, de acordo 
com problema que ele tem, 

para dar a retomada do 
controle de sua vida”, enfa-
tizou o governador em en-
trevistas a veículos nacio-
nais quando o projeto foi 
encaminhado à Alego. Nas 

conversas, Caiado reforçou 
a implantação da pasta não 
vai gerar custo algum aos 
cofres públicos, mas reuni-
rá técnicos de secretarias 
já existentes numa força-

-tarefa capaz de identificar 
as regiões do Estado e as 
pessoas que precisam do 
apoio do governo.

Além de ser idealizada 
sem custos, a nova secre-
taria ainda resultará em 
uma economia de R$ 100 
mil até o final de 2022, 
por conta de uma reorga-
nização de cargos, como 
o de superintendentes, 
diretores e gerentes. Des-
ta forma, a Secretaria da 
Retomada assumirá atri-
buições que eram das 
secretarias de Desenvol-
vimento Social, de Desen-
volvimento Econômico e 
Inovação, e de Indústria 
e Comércio, e que estão 
relacionadas à geração 
de emprego, renda e qua-
lificação profissional.
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Prefeitura e Estado farão 
testes em massa na capital

a Prefeitura de Goi-
ânia e o Governo 
de Goiás fecharam 

mais uma parceria no 
combate ao novo coro-
navírus. Na tarde ontem, 
quarta-feira, 22, foi lança-
do o aplicativo Dados do 
Bem. A nova ferramenta 
vai permitir a ampliação 
da testagem na capital 
e a promoção do rastre-
amento e do monitora-
mento de pessoas com 
suspeita ou diagnóstico 
confirmado da Covid-19.

A secretária municipal 
de Saúde, Fátima Mrué, 
esteve na cerimônia re-
presentando o prefeito 
Iris Rezende. Durante seu 
discurso, a titular da SMS 
destacou a importância 

de mais uma ação no 
enfrentamento ao coro-
navírus. “Esse aplicativo 
é de extrema importân-
cia e vem somar aos 270 
mil testes de PCR que 
adquirimos para testar 
pacientes sintomáticos 
nas unidades do municí-
pio”, lembrou.

De acordo com o se-
cretário de Estado da 
Saúde (SES-GO), Ismael 
Alexandrino, a parce-
ria dos municípios será 
fundamental para a 
eficácia do projeto. Ele 
lembrou que a capital 
será a primeira cidade 
a iniciar o rastreamen-
to e o monitoramento. 
“Goiânia já começa hoje 
(quarta-feira, 22). Nós 

temos três unidades in-
dicadas pela Prefeitura, 
mais o HCamp (Hospi-
tal de Campanha para 
Enfrentamento ao Coro-
navírus). Ou seja, quatro 
unidades”, informou o 
secretário.

O aplicativo “Dados 
do Bem” foi desenvol-

vido pelo Instituto D’Or 
de Pesquisa e Ensino, 
em parceria com a Zoox 
Smart Data e cedido 
sem custos ao Estado. 
Além disso, a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
do Rio de Janeiro, está 
doando os kits de cole-
ta, com exames RT-PCR, 

a mesma ficará respon-
sável pela testagem em 
massa. Os kits são con-
siderados padrão ouro 
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

Mais testes
Nesta semana, a Pre-

feitura de Goiânia anun-

ciou a compra de 270 
mil testes para detectar 
o novo coronavírus. Serão 
100 mil testes de RT-PCR 
tradicional e 170 mil tes-
tes de RT-PCR rápido, tec-
nologia recém chegada 
no Brasil que detecta o 
antígeno viral a partir da 
mucosa naso-orofaringe.

Parceria se soma com os mais 
de 270 mil testes adquiridos pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Goiânia, que já começam a ser 
realizados na próxima semana
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parque Trindade

Estação Cidadania-Esporte alimenta sonho 
de atletas de Aparecida nas Olimpíadas
Aparecida está no seleto 
grupo de cidades brasi-
leiras que têm centros 
de iniciação e formação 
esportiva de alto nível. A 
confirmação veio nesta 
quarta-feira (22) com a 
inauguração do Estação 
Cidadania-Esporte, no 
Parque Trindade, onde a 
Prefeitura de Aparecida 
passará a oferecer deze-
nas de modalidades olím-
picas, paralímpicas e não 
olímpicas para crianças e 
adolescentes, alimentando 
o sonho de um dia ter apa-
recidenses na disputa de 
pódios olímpicos.

O complexo espor-
tivo de 12 mil metros 
quadrados (m²), sendo 
mais de 3 mil m² de área 
construída, foi inaugura-
do hoje numa videocon-
ferência realizada pela 
Prefeitura de Aparecida.

No evento online, o 
secretário municipal de 

Esporte, Lazer e Juventu-
de, Gerfeson Aragão, falou 
diretamente do novo com-
plexo, que foi apresentado 
por ele aos espectadores 
num tour virtual. Gerfeson 
ressaltou que mais de 3 
mil pessoas, principalmen-
te crianças e adolescentes 
de 6 a 16 anos, devem se 
beneficiar no local com as 
aulas de iniciação esporti-
va de alto rendimento. 

“Em lugar nenhum 
do Brasil a gente vê um 
equipamento público as-
sim, dessa grandeza, fun-
cionando. Aqui, os nossos 
atletas poderão se prepa-
rar melhor para represen-
tar a cidade de Aparecida 
e do Estado de Goiás nos 
competições esportivas”, 
comemorou o secretário.

O prefeito Gustavo 
Mendanha lembrou que 
o Estação Cidadania-
-Esporte poderá ser utili-
zado também por atletas 

profissionais e esportis-
tas amadores que moram 
no entorno do complexo 
e em outras regiões de 
Aparecida de Goiânia. “É 
um grande sonho realiza-
do hoje”, disse Gustavo.

Fomento ao esporte
Visivelmente empolga-

do com a inauguração do 

complexo, o prefeito de 
Aparecida ainda ressal-
tou: “Hoje, em Aparecida, 
o atleta que quer dispu-
tar competições e ganhar 
medalha tem o apoio da 
Prefeitura, através do Bol-
sa-Atleta. Agora, com o Es-
tação Cidadania-Esporte, 
queremos muito em breve 
ter um medalhista de Apa-

recida nas Olimpíadas”.
O programa Bolsa-

-Atleta, que foi sanciona-
do em dezembro passado, 
recebeu investimento de 
R$ 500 mil para apoiar os 
esportistas de Aparecida 
neste ano.

Durante a videoconfe-
rência, o prefeito Gustavo 
Mendanha autorizou, ao 

vivo, a construção de uma 
academia da terceira ida-
de para ficar à disposição 
dos idosos que já tem uti-
lizado o entorno do Esta-
ção Cidadania-Esporte 
para se exercitar.

Diversos vereadores 
participaram da videocon-
ferência. Almeidinha (MDB), 
que representa a região do 
Parque Trindade, disse que o 
Estação Cidadania-Esporte 
vai melhorar a qualidade 
de vida dos aparecidenses 
sobretudo daquela loca-
lidade. E concluiu: “É uma 
obra espetacular”.

O Estação Cidadania-
-Esporte foi construído em 
parceria da Prefeitura de 
Aparecida com o governo 
federal após a cidade ter 
sido escolhida, ainda na 
gestão do ex-prefeito Ma-
guito Vilela, para receber o 
programa Centro de Inicia-
ção ao Esporte, do antigo 
Ministério dos Esportes.
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Dia Dos pais
o Boticário pinçou o aspecto mais lúdico da convivência 

familiar intensificada pela crise na saúde pública e lançou 
campanha de dia dos Pais mostrando como uma criança 

vê a presença mais intensa do pai no dia a dia. O filme traz 
a interação carinhosa entre um pai e sua filha, uma relação 

muito divertida em que cada um está descobrindo algo 
novo no outro, encerrando com a mensagem: “já que nada 

vai ser igual, que seja melhor”.

ciNE DRiVE-iN EXpERiENcE
O alto do Setor Bueno receberá neste sábado (25/7), a estreia 

do “Cine Drive-In Xperience: Diversão a céu aberto”. O projeto 
localizado no estacionamento do Oliveira´s Place contará 

com localização privilegiada, espaço para diversos tipos de 
conteúdo, ações e eventos exclusivos, além de estrutura 

diferenciada de alimentos & bebidas. Na programação, uma 
variedade de filmes já consagrados em circuito comercial, 

exibidos numa tela de LED Full HD (12m X 6m), em uma 
área para até 70 veículos (alocados em mais de 5mil2), com 

sistema de som via frequência de rádio FM. A concepção 
do “Cine Drive-In Xperience: Diversão a céu aberto” é das 

empresárias Lucíola Vieira e Érika Loiola, da Tree Eventos e 
dos empresários Glauco Prado e Adriana Chaud, da Tudo 

Consultoria. A tematização tem assinatura da “Opção 
Cenografia” e o audiovisual aos cuidados da “Double D 
Multieventos”. Tudo com forte esquema de prevenção 

indicado pela OMS tanto para os colaboradores e o público. 
Maiores informações, valores, vendas de ingressos e 

programação semanal em: @drive_in_xperience

ENsiNo sUpERioR
Para quem já passou pelo Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), a Estácio Goiás traz uma excelente 
notícia: é possível usar a nota do Exame para ingressar no 
ensino superior sem precisar realizar o vestibular e, ainda, 

garantir, de acordo com a pontuação obtida, bolsas de 
estudos durante toda a graduação. Quanto maior a nota 
da prova, maior o desconto concedido nas mensalidades.  

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela 
internet pelo link inscricoes.estacio.br ou pelo telefone (62) 

98599-6892.  

DoaÇÃo
A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás 

(Asmego) doou ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT) 
três mil máscaras N-95. Os produtos são essenciais para 
os profissionais que estão na linha de frente no combate 

à pandemia do covid-19. As máscaras fazem parte dos 
equipamentos de proteção individual (EPIs), utilizados 

pela equipe assistencial da unidade de saúde. A presidente 
da Asmego, Patrícia Carrijo, destacou a preocupação da 

Associação com a saúde dos cidadãos goianos e reiterou a 
importância de todos contribuírem para o enfrentamento 

da pandemia. Além disso, a Asmego, em mais uma de suas 
ações sociais – que têm marcado essa gestão, sobretudo 

após o início da pandemia de covid-19 –, entregou 
cobertores e máscaras de proteção a uma comunidade 

carente e a um abrigo de idosos. Os donativos foram 
arrecadados junto aos associados.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Cine Drive-In -  Érika Loiola e Lucíola Vieira, da Tree Eventos, e o casal Adriana Chaud e Glauco Prado, da Tudo 
Consultoria, estão a frente do Cine Drive-In Xperience, no Oliveira´s Place.

Novo espaço - Conhecido por fazer o 
cabelo de poderosas como Rafa Kalimann, 
o hair stylist Filipy Almeida e seu sócio 
Igor Assunção entraram no ano de 2020 
com muitas novidades e motivos para 
comemorar. Eles inauguraram recentemente 
o novo salão Filipy Almeida, localizado no 
setor Marista e junto a ele o Ritual Botanic.

2

3

4

Sicredi - Sete projetos apoiados pelo Sicredi 
vão concorrer a premiação internacional 
voltada para o protagonismo jovem no 
cooperativismo de crédito. Carla Borré e 
Micheli Thiesen, realizarão uma apresentação 
para os participantes deste ano no dia 23.
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Canteiro social - Por meio do Canteiro 
Social, projeto social criado pela EBM 
Desenvolvimento Imobiliário para ajudar 
instituições e comunidades em situação de 
vulnerabilidade, a incorporadora realizou a 
doação de mais 80 cestas básicas para o grupo 
Ladies do Bem, que promoveu a distribuição 
dos itens para famílias do Jardim Veneza.
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Pesquisadores desenvolvem tecido 
que neutraliza novo coronavírus

Pesquisadores do 
Instituto de Ciên-
cias Biomédicas 

(ICB) da Universidade 
de São Paulo (USP), da 
Universitat Jaume I, da 

Espanha, e do Centro 
de Desenvolvimento 
de Materiais Funcio-
nais (CDMF) desenvol-
veram um tecido capaz 
de inativar o coronaví-
rus SarS-CoV-2, agente 
causador da covid-19. 
O projeto teve ainda a 
participação de equipe 
da empresa Nanox, de 
nanotecnologia.

O tecido, que deve ser-
vir principalmente para 
a fabricação de peças de 

roupas hospitalares e já 
está chegando ao mer-
cado, é capaz de eliminar 
99,9% do novo corona-
vírus em cerca de dois 
minutos. A composição 
deriva de uma mistura 
de poliéster com algodão, 
que se soma, por meio de 
um processo chamado 
pad-dry-cure, à camada 
de micropartículas de 
prata, fixada. A aplicação 
de pequenas partícu-
las de prata consiste em 

uma técnica difundida 
há algum tempo entre os 
industriais, estando pre-
sente nos ramos têxtil, de 
cosméticos e de tintas. 

Conforme explicou à 
Agência Brasil o pesqui-
sador Lucio Freitas Junior, 
que trabalha no labora-
tório de biossegurança 
de nível 3 (NB3) do ICB, 
o projeto aproveitou a 
amostra de novo corona-
vírus que havia sido isola-
da e cultivada a partir da 

carga contraída por um 
dos primeiros pacientes 
diagnosticados com a do-
ença, tratado no Hospital 
Israelita Albert Einstein.

“Tínhamos o vírus iso-
lado e armazenado no 
nosso laboratório, em 
grande quantidade. Nos-
so laboratório fornece 
vírus ao Brasil todo e ao 
exterior, para a realização 
de estudos”, comentou. 

Para se certificar da 
eficácia do material, os 

pesquisadores cumpri-
ram uma segunda eta-
pa, de análise molecu-
lar. Além de testes para 
avaliação da atividade 
antiviral, antimicrobiana 
e fungicida, avaliaram 
outros aspectos impor-
tantes para que o produ-
to pudesse ser liberado 
para comercialização, 
como assegurar que não 
desencadeia alergias ou 
outras reações adversas 
no organismo.

Tecido é capaz 
de eliminar 
99,9% do novo 
coronavírus em 
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Tecnologia 5G será o assunto de 2021
Em visita às instalações 
da Empresa Brasil de 
Comunicação - EBC, o 
ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, falou 
sobre o que acredita 
que será um dos assun-
tos mais discutidos em 
2021: a tecnologia 5G.

“O 5G trará para a 
realidade a telemedici-
na, veículos autônomos, 
cirurgia à distância. Ele 
vai mudar a vida do ci-
dadão, não apenas com 
velocidade de download. 
O impacto na economia 
será muito forte. Vários 
investimentos de fora 
virão para o Brasil”, afir-
mou o ministro. 

Faria argumentou 
ainda que o avanço na 
discussão do 5G trará, 

inevitavelmente, um au-
mento na cobertura e 
no uso da rede para as 
camadas mais carentes 
da população, que ainda 
permanecem sem aces-
so, que chamou de “ór-
fãos da internet”.

“Se as pessoas estão 
em casa, ansiosas com a 
pandemia, mas têm in-
ternet, imagine as pes-
soas que não têm [aces-
so]. Imagine uma vida 
sem estudo, sem traba-
lho, sem telemedicina, 
sem contato com os pa-
rentes”, argumentou.

Segundo Faria, todo 
o esforço possível para 
ampliar a atual rede de 
cobertura e de acesso à 
internet no Brasil - esti-
ma-se que o acesso esteja 

em 74% da população, de 
acordo com o Centro Re-
gional para o Desenvolvi-
mento de Estudos sobre a 
Sociedade da Informação 
(Cetic.br) - será feito pelo 
governo, que busca par-
cerias para viabilizar e 
melhorar o acesso à rede 
em todas as regiões. 

O ministro revelou tam-
bém que há uma iniciativa 
dentro do governo federal 
para ampliar e divulgar 
dados e números positi-
vos sobre o Brasil para a 
mídia internacional. “Es-
tamos fazendo uma nova 
medida provisória (MP) 
para divulgar a verdade do 
que está acontecendo no 
Brasil. Temos que melhorar 
muito a imagem brasileira 
lá fora”, salientou.
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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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Com pandemia, brasileiros avaliam 
benefício de ano extra até Tóquio

em condições normais, 
a Olimpíada de Tó-
quio começaria nesta 

sexta-feira (24). O mundo 
esportivo não contava, 
porém, com a pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19), que forçou a 
mudança dos Jogos para 
2021. Ou seja, a partir 
desta quinta-feira (23) 
recomeça a contagem re-
gressiva de exatamente 
um ano para o evento na 
capital japonesa.

O impacto do adia-
mento foi sentido de ma-
neira diferente por atle-
tas e técnicos. Há quem 
estivesse no melhor das 
formas física e técnica e 
tenha lamentado por pre-
cisar rever o planejamen-
to de 2021. Já outros ga-
nharam, por assim dizer, 
mais um ano para chega-
rem 100% em Tóquio. A 
surfista Silvana Lima está 

nesse segundo grupo.
“Em 2018 fiz uma cirur-

gia nos dois joelhos, então 
2019 foi um ano muito pu-
xado. Foi minha quarta ci-
rurgia. Corri contra o tem-
po para me classificar para 
a Olimpíada. Para o meu 
lado, achei muito bom [o 
adiamento]. Esse ano seria 
muito corrido para chegar 
100% nos Jogos”, afirmou 
a surfista duas vezes vice-
-campeã mundial.

O surfe é uma das mo-
dalidades que estrearão 
em Tóquio. É também a 
única debutante com bra-
sileiros garantidos até 
agora. Além de Silvana, 
também se classificaram 
Tatiana Weston-Webb, Íta-
lo Ferreira e Gabriel Medi-
na. O caratê tinha Vinícius 
Figueira assegurado antes 

do adiamento dos Jogos, 
devido ao cancelamento 
das etapas que antece-
diam o evento no Japão 
- ele até chegou a ter a 
vaga oficializada pela Fe-
deração Internacional de 
Caratê (WKF, na sigla em 
inglês). Mas a entidade 
alterou o sistema qualifi-
catório após a mudança de 
data da Olimpíada, frus-
trando Vinícius.

No judô, esporte que 
mais rendeu medalhas 
olímpicas ao Brasil (22), 
o sentimento também é 
de que a mudança dos 
Jogos para 2021 foi mais 
positiva do que negati-
va. Gestor de Alto Rendi-
mento da Confederação 
Brasileira da modalidade 
(CBJ), Ney Wilson avalia 
que o novo prazo pode 

colaborar com o ama-
durecimento dos atletas, 
principalmente entre os 
homens. Se o período 
de classificação olímpi-
ca terminasse agora, a 
equipe masculina teria 
cinco judocas estreantes 
em Olimpíada.

“Acho que, em um ano, 
conseguimos classificar 
a categoria até 73 quilos 
(masculina) sem depen-
der de uma cota conti-
nental e colocar mais 
atletas entre os cabeças 
de chave. Claro, há atletas 
que estavam chegando 
muito próximo do ideal e 
tiveram que se replanejar, 
mas nada que não tome 
rumo”, disse Wilson,há 
um mês à Agência Bra-
sil. Ele reforçou, porém, a 
importância de se voltar 

aos treinos e aproveitar, 
ao máximo, esse tempo a 
mais de preparação.

Essa preocupação tem a 
ver com o impacto da pan-
demia, já que poucos atle-
tas, não somente do judô, 
vêm conseguindo realizar 
atividades com intensida-
de devido às restrições de 
acesso às estruturas es-
portivas. A Confederação 
Brasileira de Atletismo 
(CBAt), por exemplo, teve 
de esperar quatro meses 
para reabrir o Centro Na-
cional de Desenvolvimen-
to da modalidade (CNDA), 
com limitações de horário 
e circulação de pessoas, 
após autorização da pre-
feitura de Bragança Paulis-
ta (SP). Onze dias depois, o 
local precisou ser fechado 
por decisão do Tribunal de 

Justiça de São Paulo.
O skate, outro estre-

ante olímpico, é mais um 
esporte em que boa par-
te dos atletas ainda não 
pôde retornar aos treinos 
de vez. A Confederação 
Brasileira da modalidade 
(CBSk) promove um pla-
no de retomada gradual 
com os 22 integrantes da 
seleção nacional. “O ska-
te tem questões pessoais 
de cada um. Alguns têm 
pista particular à disposi-
ção, outros não. Estamos 
trabalhando, levando em 
conta, claro, as condi-
ções físicas de cada um, 
mas, principalmente, as 
características de onde 
moram, qual pista pode e 
qual não pode”, descreveu 
Eduardo Musa, presidente 
da entidade.

Chance de 
aprimorar e 
amadurecer 
colide com 
dificuldade 
para treinar
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