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sEssão ExtRaoRdináRia

Secretaria da Retomada é aprovada 
em primeira votação na Alego

a primeira sessão 
extraordinária de 
autoconvocação da 

Assembleia Legislativa, 
aprovou, durante a apre-
ciação da Ordem do Dia, 
a criação da Secretaria da 
Retomada. A matéria foi 
enviada à Casa pelo Exe-
cutivo estadual e trami-
tou com o nº 3084/20 e 
foi aprovada, em primeira, 
na tarde desta quarta-fei-
ra, 22, por 17 votos a 6. A 
matéria voltará ao Plená-
rio nesta quinta-feira, 23, 
quando será submetida à 
segunda votação.

A proposta teve como 
relator o deputado Álva-
ro Guimarães (DEM), que 
rejeitou as emendas apre-
sentadas em Plenário no 
começo de julho, mas rece-
beu um voto em separado 
do líder do Governo, Bruno 
Peixoto (MDB), onde apre-
senta alterações em um 
cargo específico.

Tramitação
Os deputados membros 

da Comissão Mista apro-
varam, durante reunião 
remota realizada no dia 30 
de junho, o voto em sepa-
rado do líder do Governo, 
deputado Bruno Peixoto 
(MDB), acolhendo emenda 
da deputada Lêda Borges 
(PSDB) e o relatório favo-
rável do deputado Vinícius 
Cirqueira (Pros), ao projeto. 
A emenda de Lêda Borges 
estabelece que o cargo 
para corregedoria setorial 

do novo órgão seja desti-
nado a um servidor efetivo.

Votaram contra a maté-
ria na época, os deputados 
Delegados Humberto Te-
ófilo (PSL), Eduardo Prado 
(DC), Talles Barreto (PSDB), 
Major Araújo (PSL), Helio 
de Sousa (PSDB), Lêda Bor-
ges (PSDB) e Paulo Traba-
lho (PSL).

A matéria altera a Lei nº 
20.491, de 25 de junho de 
2019, a qual estabelece a 
organização administra-
tiva do Poder Executivo. 
De acordo com o texto, a 
proposta tem o objetivo 
de “promover ajustes na 
estrutura organizacional 
do Estado, como a ade-
quação de competências, 
a alteração da termino-
logia de unidades admi-
nistrativas nas estruturas 
básica e complementar, 
além de mudanças de su-
bordinação e transferên-
cia de cargos.”

O chefe do Poder Exe-
cutivo, Ronaldo Caiado 
(DEM), afirma que o que 
se espera com a aprova-
ção desse projeto “é um 
aparato estadual mais 
habilitado à implementa-
ção das políticas públicas 
voltadas ao desenvolvi-
mento dos objetivos e 
das estratégias de ação 
governamental. Conse-
quentemente, haverá a 
garantia de uma estrutu-
ra administrativa capaz 
de favorecer a realização 
de investimentos em áre-

as essenciais”.
Além de ser idealizada 

sem custos, a nova secre-
taria, conforme levanta-
mento da Governadoria, 
ainda resultará em uma 
economia de R$ 100 mil 
até o final de 2022, por 
conta de uma reorgani-
zação de cargos, como o 
de superintendentes, di-
retores e gerentes. Des-
sa forma, a Secretaria 
da Retomada assumirá 
atribuições 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.

Secretaria 
da Retomada

A proposta cria a Se-
cretaria de Estado da Re-
tomada, que busca forta-
lecer e priorizar a geração 
de trabalho, o financia-
mento e o empreendedo-
rismo, além da oferta de 
eventos de qualificação 
profissional para a reto-
mada do crescimento da 
renda no estado. “Essa 
sempre foi uma área de 
grande importância para 
garantir a inclusão social, 
haja vista os níveis de de-
semprego em nosso País, 
agravados recentemente 
com a pandemia da co-
vid-19”, explicou Caiado.

Também se busca, com 
este projeto, transferir o 
Conselho Estadual do Tra-
balho, Emprego e Renda 
e o Fundo Estadual do 
Trabalho para essa nova 
secretaria a fim de garan-
tir recursos para a geração 
de emprego e renda. “Para 
configurar essa secretaria, 
estamos migrando funções 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e 
da Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços”, sustentou.

Ademais, na Secretaria 
de Estado da Saúde, com 
a aprovação da matéria, 
será feito, em decorrência 
do quantitativo expressivo 
de unidades vinculadas ao 
gabinete do secretário, a 
mudança de subordinação 
de unidades básicas, as 
quais passarão a se re-
portar à Subsecretaria de 
Saúde. Já na Secretaria de 
Estado da Cultura, acon-
tecerá a transferência das 
atividades de gestão do 
Oscar Niemeyer para ser 
uma Diretoria na Agên-
cia Estadual de Turismo 
(Goiás Turismo).

Já na Controladoria-Ge-
ral do Estado, as mudanças 
são relativas às alterações 
de denominações de uni-
dades administrativas que 
visam reorganizar a área 
de transparência, ouvidoria 
e controle social da pasta. 
Outro ponto presente na 
demanda desse órgão, é a 
inclusão da Controladoria-

-Geral do Estado entre os 
órgãos integrantes da Go-
vernadoria, como órgão 
estratégico de assessora-
mento direto ao chefe do 
Poder Executivo, condição 
onde se encontrava, antes 
da reforma administrati-
va publicada pela Lei n° 
20.491/2019.

Na Secretaria de Es-
tado da Administração, 
a matéria promove a ex-
tinção do Conselho Esta-
dual de Políticas Salarias 
e Recursos Humanos. Tal 
unidade terá suas compe-
tências absorvidas pela 
Câmara de Gestão de 
Gastos com Pessoal. Ou-
tra alteração é a mudança 
de denominação da Sub-
secretaria de Administra-
ção e Desburocratização 
da Gestão Pública para 
Subsecretaria de Gestão 
Pública e a criação da Ge-
rência de Convênios.

Assim como o Conse-
lho Estadual de Políti-
cas Salariais e Recursos 
Humanos, também será 
extinta a Junta de Pro-
gramação Orçamentaria 
e Financeira (Jupof) com 
a transferência das suas 
competências para a Câ-
mara de Gestão Fiscal.

Na Secretaria de Estado 
de Comunicação, as alte-
rações se restringiram em 
adequações na denomina-
ção de unidades adminis-
trativas complementares, 
sendo que a Gerência de 
Sites e Redes Setoriais e 

a Gerência de Redes do 
Governo e Governador, 
passam a denominar-se, 
respectivamente, Gerência 
de Conteúdos Digitais e 
Gerência de Redes do Go-
verno, mantendo-se inal-
teradas as competências.

Na Secretaria de Esta-
do de Indústria, Comércio 
e Serviços  acontecerá a 
extinção do Conselho Es-
tadual de Investimentos, 
Parcerias e Concessões 
com a alteração da de-
nominação da Gerência 
de Apoio ao Conselho de 
Investimentos, Parcerias 
e Concessões e da Ge-
rência de Atração de In-
vestimentos e Negócios, 
respectivamente para 
Gerência de Apoio aos 
Conselhos e Gerência de 
Projetos de Investimen-
tos, respectivamente.

Já na Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária, alte-
rou-se a denominação da 
Gerência de Laboratório 
de Análise de Sementes e 
Classificação Vegetal para 
Gerência de Laboratório 
de Análise de Sementes.

Na Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), propõe-se a 
alteração da denominação 
da unidade básica Asses-
sor Especial de Assuntos 
Estratégicos para Assesso-
ria Especial de Assuntos 
Estratégicos, pois o termo 
“assessor” é específico para 
cargo e não de unidade 
administrativa.

Convocada pelo presidente da Casa, 
deputado lissauer Vieira, a Assembleia 
legislativa aprovou, na tarde desta 
quarta-feira, 22, a criação da Secretaria 
da Retomada. o projeto, encaminhado 
pelo executivo, foi aprovado por 17 
votos a seis e promove também 
ajustes na estrutura organizacional 
de outros órgãos estaduais
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pequenos negócios

Estado vai gerar 1,4 mil empregos 
com crédito de R$ 20 milhões

em uma iniciativa que 
visa reequilibrar o 
desenvolvimento e a 

renda per capita da popu-
lação, principalmente nes-
te contexto de pandemia, 
o Governo de Goiás sacra-
mentou com a Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) mais 
um acordo de cooperação 
técnica. A assinatura entre 
os dois entes, concretizada 
nesta quinta-feira (23/07), 
fez parte da celebração 
dos 20 anos da GoiásFo-
mento, empresa pública 
de sociedade mista com 
foco nos micro e pequenos 
empreendedores. A parce-
ria, desta vez, batizada de 
Microcrédito Orientado, 
prevê o repasse de R$ 20 
milhões, pelo banco fede-
ral, para que a instituição 
financeira goiana dispo-
nibilize os recursos para 
empreendimentos com fa-
turamento anual de até R$ 
360 mil por ano.

“Todo governo tem que 
saber lidar com peso e 

contrapeso, precisa saber 
equilibrar, calibrar, distri-
buir, para ter bons resul-
tados. Não dá pra aceitar a 
liberação de R$ 8 bilhões 
por ano para o Fomentar/
Produzir e não disponi-
bilizar nem um milésimo 
desse valor para os micro 
e pequenos empreendedo-
res”, discursou Caiado.

De acordo com o pre-
sidente da GoiásFomento, 
Rivael Aguiar, com os R$ 
20 milhões do Microcré-
dito Orientado, a empresa 
já contabiliza a captação 
de R$ 60 milhões para 
oferecer aos pequenos 
negócios, em forma de 
empréstimo, sempre com 
juros mais baixos do que 
os praticados no merca-
do. “Nesta parceria [de 
hoje], vamos oferecer à 
Caixa, nossa rede de 214 
credenciados, presente 
em quase todos os muni-
cípios goianos. A previsão 
com a liberação da verba 
é de geração de 1,4 mil 

empregos”, informou.
Rivael ainda apresen-

tou outro dado importante 
durante o evento: de janei-
ro a 10 de julho de 2020, 
a GoiásFomento já liberou 
R$ 41,6 milhões em em-
préstimos para microem-
preendedores individuais, 
micro e pequenas em-
presas, o que representa 
quase 40% a mais do que 
o disponibilizado no mes-
mo período do ano passa-
do. Ele também explicou 
por qual razão o nome do 
programa vem com a pala-
vra ‘orientado’. “É porque o 
tomador vai poder contar 
com uma consultoria es-
pecializada para utilizar, da 
melhor maneira, o recurso”.   

O secretário de Indús-

tria, Comércio e Serviços, 
Adonídio Neto, destacou 
que o momento atual re-
quer “repensar o papel do 
Estado, o papel de fomen-
tar empregos e de ajudar 
pessoas”. Ressaltou tam-
bém que, desde março, o 
governo estadual investe 
no lançamento de várias 
linhas de créditos para 
atender a população e as 
empresas que mais es-
tão sofrendo no contex-
to dessa crise sanitária 
mundial. E, por fim, apon-
tou os bons resultados 
alcançados pela gestão 
Caiado, mesmo na pande-
mia, em razão da atuação 
de vanguarda, que ante-
cipa as soluções antes de 
os problemas surgirem.

“Enquanto o Brasil 
presenciou o fechamento 
de 600 mil empresas, em 
Goiás, tivemos o maior 
saldo de abertura de em-
presas no primeiro se-
mestre nos últimos cinco 
anos. Nosso Estado tam-
bém é a única unidade da 
federação que registrou 
crescimento da ativida-
de industrial no mês de 
maio, de acordo com da-
dos do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE)”, exemplificou Ado-
nídio, para logo depois 
completar: “Isso demons-
tra a força de atração de 
investimentos no Estado 
de Goiás e que o nosso 
governador não para”.

Citando Caiado – “A 

melhor política social é 
o emprego”–, o vice-go-
vernador Lincoln Tejota 
lembrou que, para além 
de ações como fomentar 
o desenvolvimento re-
gional e a estadualiza-
ção de hospitais, a digni-
dade do ser humano se 
dá por meio do empre-
go. “Estamos dando res-
postas definitivas para 
problemas históricos. 
Ninguém quer precisar 
de favor do Estado. Hoje, 
sob liderança do gover-
nador Ronaldo Caiado, e 
com a ajuda de todos vo-
cês, estamos devolvendo 
o Estado à sua origem. 
Um Estado fomentador, 
gerador de empregos”, 
completou Tejota.

Ronaldo Caiado oficializa mais uma 
parceria entre o Executivo e a Caixa 
Econômica Federal para reerguer o 
Estado dos efeitos da pandemia da 
Covid-19 e reequilibrar 
o desenvolvimento regional
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Forças de segurança se destacam no 
combate ao crime e na solidariedade
O combate à violência, ao 
crime organizado e à cor-
rupção em Goiás continua 
com o mesmo engajamen-
to de antes da pandemia 
do novo coronavírus. A úni-
ca mudança foi a obriga-
toriedade em seguir todos 
os protocolos de seguran-
ça sanitária e em utilizar 
equipamentos de proteção 
individual, a fim de pre-
servar os profissionais de 
segurança pública. Dados 
da produtividade policial 
mostram que nem um mi-
nuto foi desperdiçado na 
luta contra o crime.

O relatório de produti-

vidade policial detalhou 
que durante o 1º semes-
tre de 2020, a Secretaria 
de Segurança Pública de 
Goiás (SSPGO), por meio 
de suas forças policiais 
efetuaram 5.157 prisões, 
realizaram 689.251 abor-
dagens policiais, apre-
enderam 3.115 armas, 
deflagraram 10.540 ope-
rações, realizaram 12.621 
prisões em flagrante e 
20.488 ações preventivas.

De todos os inquéritos 
instaurados, cerca de 50% 
foram solucionados e a 
polícia científica emitiu 
50.309 laudos de medici-

na legal e perícias.
Para o governador Ro-

naldo Caiado, a cada mês 
que passa a tropa de Se-
gurança Pública do Esta-

do “se supera ainda mais”, 
em termos de resultados 
positivos. Caiado destaca, 
ainda, que é compromisso 
de seu governo devolver 

Goiás aos goianos e garan-
tir a paz para 7,2 milhões 
de habitantes.

“Esse é o resultado do 
combate diário continu-
ado pelas nossas forças. 
Isso é pra mostrarmos 
que nós não daremos es-
paço à criminalidade no 
Estado de Goiás. Este é 
um compromisso do Go-
verno. A sociedade goia-
na tem que viver com 
tranqüilidade”, garante o 
governador.

Diante da apresentação 
da produtividade da Se-
gurança Pública, o chefe 
da pasta Rodney Miranda 

garante que o trabalho 
continuará com o mesmo 
ritmo, arrochando o cerco, 
cada vez mais, contra a 
criminalidade. “Os núme-
ros apresentados não são 
da Secretaria de Seguran-
ça, da Polícia Civil, Militar, 
são números do Governo 
do Estado, capitaneado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado. Essa divulgação é 
uma prestação de contas, 
é o compromisso com a 
transparência. E vamos tra-
balhar muito para seguir 
nesse ritmo no próximo 
semestre”, garante o secre-
tário Rodney.
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Goiânia tem mais uma unidade Vapt Vupt

“Fazer tudo com 
qualidade. Fazer 
tudo com res-

ponsabilidade. É isso que 
eu cobro dos meus secretá-
rios para levarmos o bene-
fício à população do nosso 
Estado de Goiás. Com todo 
zelo e respeito ao dinhei-
ro público.” Honrando o 
compromisso de resgatar 
Goiás a partir de uma ges-
tão pública transparente e 
responsável, o governador 
Ronaldo Caiado participou 
nesta quarta-feira (22/07), 
por videoconferência, da 
inauguração de mais uma 
unidade de atendimento 
integrado ao cidadão – 
Vapt Vupt, localizada no 
Shopping Bougainville, 
em Goiânia.

Mesmo administrando 
o Estado em um cená-
rio adverso, de enfren-
tamento à pandemia da 
Covid-19, Caiado ressal-
tou que a prioridade do 
governo é ampliar parce-
rias com setores privados 
e modernizar os serviços 
para oferecer cada vez 
mais dignidade à popula-
ção. “Com todas as dificul-
dades e limitações orça-
mentárias que nós temos, 
buscamos esse tipo de 
parceria, sem custo para 
o Vapt Vupt e, com isso, 

dando qualidade de aten-
dimento a todo o Estado 
de Goiás”, completou.

Essa já é a quarta uni-
dade que o governador 
entrega aos cidadãos em 
apenas 18 meses à fren-
te da gestão em Goiás. A 
agência terá capacidade, 
em um cenário de nor-
malidade, de atender até 
20 mil usuários por mês, 
o que contribuirá para a 
melhor disposição dos 
atendimentos na capital. 
A unidade Bougainville 
inicia seus atendimentos 
nesta quinta-feira (23).

Democratização 
dos serviços

Durante o descerramen-
to da placa de inaugura-
ção, o titular da Secretaria 
de Administração (Sead), 
Bruno D’Abadia, lembrou 
que a nova unidade vai 
ampliar o acesso do cida-
dão aos serviços, sobretu-
do em meio à pandemia 
do coronavírus, para re-
forçar e facilitar a rede de 
atendimento em Goiânia. 
“Essa entrega cumpre mais 
uma das concretizações 
e dos objetivos que esta-

belecemos nesta gestão 
do governador Ronaldo 
Caiado. E nos alegra muito 
fazer a quarta inauguração 
na sua gestão, governador, 
ela vem no sentido que o 
senhor estabeleceu como 
política de democratização 
dos serviços públicos ao 
cidadão, tanto no formato 
digital quanto presencial, 
e é isso que estamos pre-
zando”, assegurou.

O secretário pontuou 
ainda que a expansão dos 
serviços online resultou o 
lançamento da plataforma 
Goiás Digital (www.go.gov.

br), que oferece mais de 
100 serviços de órgãos 
estaduais e já recebeu o 
acesso de 200 mil cida-
dãos. A ferramenta é fruto 
do compromisso do gover-
no estadual, assumido an-
tes mesmo da pandemia, 
de simplificar e democrati-
zar os atendimentos.

A inauguração é resul-
tado também da parceria 
público-privada que visa 
garantir mais acesso ao 
cidadão. O espaço foi ce-
dido ao Estado, que não 
pagará aluguel, apenas ar-
cará com os custos opera-

cionais. O superintendente 
do Shopping Bougainville, 
Georgimar de Freitas Oli-
veira, agradeceu ao go-
vernador pela iniciativa. 
“Estamos contentes em 
poder inaugurar aqui uma 
unidade de atendimento 
ao cidadão que é tão im-
portante na prestação dos 
serviços públicos. Para nós, 
administradores, é uma 
grande alegria poder rece-
ber a agência do Vapt Vupt 
e contar com essa parceria 
com o Estado”, disse.

Participaram também 
da inauguração a subse-
cretária de Administração 
e Desburocratização da 
Gestão Pública da Sead, 
Lara Garcia Borges Ferrei-
ra; o superintendente da 
Gestão de Atendimento 
ao Cidadão, Dioji Ikeda; o 
superintendente da Polícia 
Federal em Goiás; a dele-
gada da Polícia Federal 
(PF), Marcela Rodrigues 
Vicente; o presidente do 
Conselho Regional de 
Trânsito (Cetran), José Ni-
colau de Oliveira Neto; 
o presidente do Instituto 
de Assistência dos Servi-
dores Públicos do Estado 
de Goiás (Ipasgo), Hélio 
José Lopes; e o diretor de 
Saúde do Ipasgo, Flávio 
Henrique Silva.

espaço no  Shopping Bougainville , que abriga a 12ª unidade da Capital, foi cedido sem custos de aluguel para o estado
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aparecida de goiânia

Com novo bueiro e galerias, Alameda 
Xavier de Almeida tem o tráfego liberado
O trânsito de veículos na 
Alameda Xavier de Almei-
da, no setor Village Gara-
velo, em Aparecida, está 
liberado. Importante via de 
ligação do Polo Empresa-
rial com a Região Central, 
a Xavier de Almeida aca-
ba de receber um bueiro 
celular duplo e uma nova 
pavimentação asfáltica 
no trecho que estava in-
terditado para realização 
da obra, executada pela 
Prefeitura de Aparecida.

Com investimento de 
cerca de R$ 1 milhão, 
do Tesouro Municipal, a 
Prefeitura de Aparecida 
construiu o bueiro celular 
duplo pré-fabricado em 
aduelas de concreto para 
solucionar a erosão que 
surgiu na Alameda Xavier 
de Almeida após fortes 

chuvas que caíram na ci-
dade no início de 2019. 

As obras de contenção 
da erosão foram iniciadas 
em novembro passado e 
contemplaram, também, 
a instalação de novas 
tubulações de galerias 
para captação e despejo 
das águas das chuvas que 
deságuam no córrego 
que passa pela alameda, 
além da construção de 
calçadas e instalação de 
guarda-corpo para ga-
rantir a segurança e mo-
bilidade dos pedestres.

Secretário municipal de 
Infraestrutura, Mário Vilela 
explica o fator que levou 
ao surgimento da erosão 
sanada pela Prefeitura de 
Aparecida. “Lá antes havia 
um bueiro celular simples, 
que não comportou o volu-

me das águas das chuvas”, 
lembra o gestor da Secre-
taria de Infraestrutura.

O prefeito de Aparecida, 
Gustavo Mendanha, visitou 
o local recentemente para 
conferir a finalização da obra. 
Ele ressalta que a recupe-
ração da Alameda Xavier 
de Almeida foi uma obra 
fundamental para reaver 
a mobilidade de pedestres 
e veículos naquela via, por 
onde passam muitos cami-
nhões de carga a caminho 
do Polo Empresarial.

Para o gestor munici-
pal, “agora, os moradores 
e empresários voltam a 
contar com essa impor-
tante via pública, que está 
totalmente recuperada, 
ajudando até mesmo a 
movimentar a economia 
nos comércios da região”.

 E
ni

o 
M

ed
ei

ro
s



5quinta-feira, 23 de julho de 2020 cidades

goiânia

AGETUL treina funcionários do Mutirama

a Agência Municipal 
de Turismo, Eventos 
e Lazer – AGETUL, 

iniciou nesta terça-feira 
(22), um ciclo de treina-
mentos que consiste em 
adequar os funcionários 
do Parque Mutirama, para 
a nova situação a qual o 
país está enfrentando com 
a pandemia da COVID-19, 

para que estejam aptos a 
prestarem um serviço de 
qualidade e com seguran-
ça ao público.

O presidente da AGE-
TUL, Urias Júnior, disse 
que este treinamento tem 
como objetivo principal 
estabelecer os protocolos 
operacionais mínimos de 
segurança e saúde que 

possibilitem a operação 
do Parque Mutirama, de 
forma a garantir a inte-
gridade da saúde dos vi-
sitantes, colaboradores 
e terceiros, partes fun-
damentais e integrantes 
da rotina operacional do 
parque, em meio a pan-
demia do coronavirus.

Urias adiantou que 
não há previsão de aber-
tura do parque e que o 
que está sendo feito é 
um treinamento preven-
tivo. “O parque só irá abrir 
quando a Vigilância Sani-
tária e a Secretária Muni-
cipal de Saúde orienta-
rem e firmarem todos os 
protocolos de segurança 
à saúde dos visitantes e 
dos operadores das atra-

ções”, frisou.
Após esse primeiro ci-

clo do treinamento, será 
realizado um segundo 
ciclo que consiste em 
segurança do trabalho e 
reciclagem, seguindo as 
normas exigidas pelo Mi-
nistério do Trabalho.

Ao todo, estão sendo 
treinados 60 funcioná-
rios do quadro operacio-
nal do Parque Mutirama, 
incluindo os de carreira 
e comissionados, dividi-
dos em três turmas de 
20 pessoas para que não 
haja aglomerações. Com 
a redução do efetivo de 
participantes em cada 
treinamento, protocolos 
de segurança e preven-
ção da propagação da 

COVID-19 estão sendo 
obedecidos, com a obri-
gatoriedade do uso de 
mascaras, álcool em gel e 
sabonete líquido, que são 
disponibilizados aos par-
ticipantes do curso.

Para esse treinamento, 
foi adotada a metodolo-
gia de explanação teórica 
e exemplificação de pro-
cedimentos práticos que 
utiliza um protocolo de-
senvolvido com base nas 
normas da Adibra em par-
ceria com o Sindepat que 
fizeram algumas orienta-
ções para reabertura dos 
parques. Essas normas 
foram elaboradas pelos 
protocolos apresentados 
pela IAAPA (Associação 
de Parques Internacional) 

e adaptados para a reali-
dade Brasileira. Também 
está sendo seguido o 
Decreto n° 751/2020 da 
Prefeitura de Goiânia.

O curso é ministrado 
pela psicóloga Anna Ca-
rolina Moraes de Oliveira 
e pela enfermeira Ele-
nita Gomes Evangelista, 
ambas pertencentes ao 
quadro de funcionários 
da AGETUL, sendo que a 
psicóloga Anna Carolina 
é a responsável pela par-
te operacional e a enfer-
meira Elenita Gomes, em 
dar todas as instruções 
a respeito dos cuidados 
com a COVID-19.  O trei-
namento teve início no 
dia 22/07/2020 e se fin-
dará no dia 07/08/2020.

embora não haja previsão para 
reabertura do parque, medidas 
visam estabelecer protocolos 
operacionais para garantir a 
segurança de colaboradores e 
visitantes em meio à pandemia
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Fauna nas imediações da 
Cooper-Rubi é monitorada
A Cooper-Rubi, localiza-
da em Rubiataba, realiza 
monitoramento da fauna 
na região da usina. O ob-
jetivo da ação, desenvol-
vida por uma empresa 
licenciada, é elaboração 
de um Estudo de Fauna 
terrestre e aquática nas 
áreas de influência de 
empresa. Também tem 
como foco verificar a 
existência de espécies 

ameaçadas de extinção 
e realizar o reconheci-
mento da fauna do local.

Por seis dias, os pro-
fissionais vão levantar 
dados no local para a 
produção do Estudo de 
Fauna, que permite ava-
liar os possíveis impactos 
sobre a fauna local e pro-
por medidas mitigadoras.

“A fauna silvestre é 
essencial para a manu-

tenção dos ecossistemas, 
pois realiza diversos pa-
péis indispensáveis para 
o ciclo de vida da flora 
nativa, como por exem-
plo, a função de agentes 
polinizadores e disper-
sores de sementes ao se 
alimentarem dos frutos 
produzidos pelas plan-
tas”, explica a técnica de 
meio ambiente da usina, 
Renata Batistela Lopes.
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Seguro-desemprego poderá ser 
recebido em conta a partir de hoje

a partir de hoje (24), 
o trabalhador po-
derá solicitar o 

seguro-desemprego e 
informar dados da conta 
bancária de sua titulari-
dade e preferência para 
receber o benefício. A 
nova possibilidade de 
pagamento abrange 
o seguro-desemprego 
nas modalidades for-
mal, bolsa de qualifi-
cação profissional, em-
pregado doméstico e 
trabalhador resgatado.

Para solicitar o bene-
fício na conta bancária 
própria, o trabalhador 
precisará informar, no 
ato da solicitação do be-
nefício, o tipo de conta 
(corrente ou poupan-
ça), o número e o nome 
do banco, o número da 
agência com o respec-
tivo dígito verificador 
(DV), e o número da con-
ta de titularidade do tra-
balhador com DV.

A Secretaria de Tra-
balho, do Ministério da 
Economia, destaca que 

não devem ser infor-
mados dados de contas 
salários, pois nessas so-
mente podem ser feitos 
depósitos e transferên-
cias de empregadores 
cadastrados, segundo 
normas estabelecidas 
pelo Banco Central.

A solicitação do se-
guro-desemprego pode 
ser feita no aplicativo 
da Carteira de Trabalho 
Digital ou no portal gov.

br e também está dispo-
nível para quem buscar 
atendimento presencial 
nas unidades de atendi-
mento ao trabalhador.

Antes da medida, o 
benefício somente po-
dia ser pago por meio de 
depósito em conta pou-
pança ou conta simpli-
ficada para correntistas 
da Caixa Econômica Fe-
deral; por uso do Cartão 
Cidadão, com saque nos 

caixas eletrônicos de 
autoatendimento desse 
banco; ou ainda presen-
cialmente, nas agências 
da Caixa, mediante apre-
sentação de documento 
de identificação civil.

Essas opções conti-
nuam disponíveis, mas, 
a partir da mudança, 
passa a ser permitido 
o pagamento por qual-
quer banco integrante 
do sistema financeiro 

brasileiro, por meio de 
transferência eletrônica 
bancária (TED) para de-
pósito em conta corren-
te ou poupança de titu-
laridade do beneficiado.

A ampliação na forma 
de recebimento do segu-
ro-desemprego se tornou 
possível por meio da Re-
solução nº 847/2019, do 
Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (Codefat), que 

admitiu o novo canal de 
pagamento sem qualquer 
ônus para o beneficiário.

De acordo com a se-
cretaria, a mudança foi 
operacionalizada em 
trabalho conjunto da Se-
cretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho do 
Ministério da Economia, 
Caixa Econômica Federal 
e Empresa de Tecnologia 
e Informações da Previ-
dência (Dataprev).

Pedido pode ser 
feito no portal 
www.gov.br
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Pesquisadores desenvolvem tecido 
que neutraliza novo coronavírus
Pesquisadores do Institu-
to de Ciências Biomédi-
cas (ICB) da Universidade 
de São Paulo (USP), da 
Universitat Jaume I, da 
Espanha, e do Centro de 
Desenvolvimento de Ma-
teriais Funcionais (CDMF) 
desenvolveram um teci-
do capaz de inativar o 
coronavírus SarS-CoV-2, 
agente causador da co-
vid-19. O projeto teve 
ainda a participação de 
equipe da empresa Na-
nox, 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 pes-
quisador Lucio Freitas 
Junior, que trabalha no 
laboratório de biossegu-
rança de nível 3 (NB3) do 
ICB, o projeto aproveitou 
a amostra de novo coro-
navírus que havia sido 
isolada e cultivada a 
partir da carga contraí-
da por um dos primeiros 
pacientes diagnostica-
dos com a doença, trata-
do 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.
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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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o alemão Sebastian 
Vettel disse em en-
trevista à emissora 

de televisão Sky Sports 
que não está arrependido 
de ter ido para a Ferrari, 

equipe que defende des-
de 2015. Mas lamenta 
não ter conquistado títu-
los com a equipe italiana.

“A Ferrari sempre foi 
um sonho meu. Eu não 

quero dizer que fui sub-
metido a uma lavagem 
cerebral, mas obviamente 
fui instigado maciçamen-
te por minha infância, por 
Michael [Schumacher] no 
carro vermelho”, afirmou.

“Olhando para trás, nos-
sa missão, minha missão, 
era vencer o campeonato. 
Nós não fizemos isso, en-
tão, nesse sentido, fracas-

samos. Mas ainda tivemos 
alguns anos muito bons, 
alguns destaques e boas 
corridas, então eu não me 
arrependo”, continuou.

O piloto alemão está de 
saída da Ferrari, que deci-
diu não renovar seu con-
trato para a temporada 
2021. O futuro de Vettel 
na categoria ainda é in-
certo.Vettel chegou com 

status de tetracampeão 
pela Red Bull -títulos es-
tes conquistados entre 
2010 e 2013-, mas não 
conseguiu repetir o su-
cesso na equipe italiana.

Atualmente, Vettel se 
encontra apenas na 10ª 
colocação na temporada, 
com nove pontos. O pi-
loto disse que a equipe 
“não está em posição de 

lutar por vitórias e pó-
dios”, mas afirmou que 
continuará brigando pe-
las melhores classifica-
ções nas corridas.

“Apesar de deixar a 
equipe, tento fazer meu 
trabalho e ajudar todas 
as pessoas que me de-
ram tanto e me ajuda-
ram muito nos últimos 
anos”, declarou.

o piloto alemão está de saída da 
Ferrari, que decidiu não renovar seu 
contrato para a temporada 2021
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fórmula 1

Vettel nega arrependimento e 
diz que ida para Ferrari era sonho
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