
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

política | 3

cidades | 4

infraestrutura

saúde

Ronaldo Caiado investe 
mais de R$ 133 milhões em 

obras estruturantes nas 
rodovias goianas

Capital tem mais de 11 mil 
pessoas curadas da Covid-19

governo

goiânia

Goiânia - Go  |  nº 816
seGunda-feira, 27 DE julho DE 2020

www.diariocentral.com.br

Di
vu

lg
aç

ão

CBF publica 
diretriz 
técnica 
para o 
retorno das 
competições

futebol

covid-19

esporte | 8

EN
IO

 M
ED

EI
RO

S 

cidades | 5
M

ar
ce

llo
 C

as
al

 Jr
./A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

liberação
trabalhadores

Município amplia testagem 
em massa para a Covid-19 

com pontos de coleta em sete 
Unidades Básicas de Saúde

pandemia

aparecida 
de goiânia 

economia | 6

Caixa credita saque 
emergencial do FGTS 

para nascidos em maio



2 política Segunda-feira, 27 de julho de 2020

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

n Pegou mal para Alessandro Mo-
lon, ao deixar a Secretaria Munici-
pal de Finanças, alegar que deixou 
R$ 650 milhões no caixa. É que, an-
tes, ele vivia reclamando de aperto 
em razão da crise do novo corona-
vírus. Mentiu?

n o PSd de Aparecida fez uma vide-
oconferência nesta semana com o 
presidente Vilmar Rocha, o senador 
Vanderlan Cardoso e o deputado fede-
ral Francisco jr.. e quem participou? o 
prefeito Gustavo Mendanha, do MdB.

n A coluna Giro, em O Popular, 
ouve opiniões políticas de Jorcelino 
Braga como presidente do Patrio-
tas, o que ele é, mas, na verdade, 
atuando muito mais como mar-
queteiro e portanto interessado 
em vender seus clientes.

n o suplente de deputado estadu-
al Francisco oliveira, do PSdB, vai 
se mudar para luziânia para ajudar 
na campanha de diego Sorgatto a 
prefeito. Se ele for eleito, Chiquinho 
assume a sua cadeira na Assembleia.

n O governador Ronaldo Caiado aca-
ba de registrar um feito notável: 15 
meses sem a ocorrência de assaltos 
a bancos ou explosões de caixas ele-
trônicas, que eram rotina em Goiás 
na época dos governos do PSDB. 

n A pesquisa do instituto Paraná divul-
gada na semana passada traz um dado 
inquietante para os políticos de Goiás 
que buscam se identificar com o pre-
sidente jair Bolsonaro: ele é desapro-
vado por mais de 48% da população.

n Revelando uma inusitada verve hu-
morística, o prefeito Iris Rezende des-
denhou das críticas quanto a falta de 
aplicação das verbas federais contra a 
Covid-19 que Goiânia recebeu: “Nunca 
vi adversário elogiar”. E é verdade.

n o ex-deputado estadual e 1º suplen-
te de deputado federal jean Carlo, que 
deixou o PSDB e se filiou ao DEM, está 
a um passo de anunciar a sua candi-
datura a prefeito de Itaberaí, sua terra 
natal. Com chances de sucesso.

n Na entrevista da semana passada a 
o Popular, o ex-prefeito de Aparecida 
Maguito Vilela foi tratado como 1º su-
plente do senador Vanderlan Cardoso, 
o que não é. o posto petence ao ex-
-deputado federal Pedro Chaves.

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

Aparecida e Anápolis, os dois maiores colégios eleitorais do Estado, com exceção 
de Goiânia, o primeiro passando de 300 mil votantes e o segundo quase chegan-
do nesse número, parecem contar hoje com um cenário político estabilizado que 
não promete surpresas ou novidades em 15 de novembro próximo. É notório o 
favoritismo de Gustavo Mendanha, do MDB, em Aparecida, que só pode ser der-
rubado mediante uma catástrofe de última hora ou algum fato realmente novo 
e mobilizador da população. Em Anápolis, Roberto Naves, do PP, teve a cotação 
elevada com a desistência do deputado estadual Antônio Gomide, do PT, que se-

ria a aposta mais segura do pleito deste ano, dentre todos os municípios goianos, mais que Iris Rezende em Goiânia, porém 
foi obrigado a se afastar devido a complicações oriundas de cirurgias no rosto. Esse drama pessoal modificou as expecta-
tivas e criou um vazio eleitoral que, é claro, só beneficia o atual ocupante do cargo de prefeito – e entregou a faca e 
o queijo nas mãos de Roberto Naves. Voltando a Aparecida, Gustavo Mendanha, um operador qualificado da política 
local (que tem futuro no quadro estadual), agregou a maioria das lideranças locais e agora está fechando o apoio do 
único aliado de peso que ele ainda não tinha, o PSD, que deverá ficar com a vaga de vice na sua chapa com a manu-
tenção de Veter Martins na posição, com o aval do presidente estadual Vilmar Rocha e do senador Vanderlan Cardoso. 
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NoVo iNStitUto DE pESQUiSaS coNSoliDa aS poUcoS a SUa cREDiBiliDaDE
o instituto de FoxMappin, integrado ao jornal o hoje, está consolidando aos poucos a sua credibilidade – que só vem com algum tempo e 
com pesquisas que são confirmadas pela marcha dos acontecimentos. Dentre os levantamentos publicados até agora, dois chamam a aten-
ção: um, apontando para uma aprovação de 65% para as ações do governador Ronaldo Caiado na condução da crise do novo coronavírus, 
realizada em junho, e, outra, mais recente, revelando uma preocupante rejeição de quase 60% para o prefeito Iris Rezende e uma desapro-
vação elevada, na faixa dos 58%, para o modo como administrou a reação do Paço Municipal à Covid-19.

BalaNÇa, BalaNÇa, MaS NÃo cai: VítoR HUGo coNtiNUa Na coRDa BaMBa
o deputado federal Vitor hugo continua sendo humilhado pelo presidente jair Bolsonaro, que ora estimula notícias sobre a sua substituição na lide-
rança do governo na Câmara (dessa vez, pelo colega Ricardo Barros, do PP do Paraná e indicado pelo Centrão amigo), ora faz declarações elogiando 
a sua atuação e fidelidade. Vítor Hugo finge que não vê ou não sabe, enquanto sangra em praça pública com especulação correndo solta sobre o seu 
afastamento. Nas redes sociais, ninguém elogia mais e rasgadamente Bolsonaro do que ele. Muito já se escreveu ou se falou sobre a queda do parla-
mentar goiano, que, mesmo balançando, balançando, nunca cai. Agora, contudo, chegou-se a um impasse. o presidente precisa desesperadamente 
estabelecer pontes com o Congresso e Vítor hugo, com a sua inexperiência e inabilidade, é um empecilho à espera de remoção urgente.

SoNHo DE coNSUMo DE MaGUito, caNDiDatURa paRa o lUGaR DE iRiS tEM pRoBlEMaS
Tem algo estranho com a situação jurídica do ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela. ele responde a mais de uma dezena de processos por 
improbidade e já foi condenado em alguns, em um pelo menos em 2ª instância, o que o enquadra na lei da Ficha limpa e impede a candida-
tura com que sonha – para o lugar de Iris Rezende em Goiânia. Maguito explica que apelou, o que suspende os efeitos da sentença, mas não 
a sua qualificação como ficha suja e consequente inelegibilidade por 8 anos. A lei é clara: basta a apenação em 2ª instância, exarada por cole-
giado de 3 ou mais juízes, para a proibição do registro de candidatura a postos eletivos por 8 anos. eventuais recursos não afetam essa con-
sequência da sentença de 2º grau, exatamente o que aconteceu com o ex-presidente lula, hoje sem condições legais para disputar eleições.

toNiNHo pERillo aNUNcia caNDiDatURa DE MaRcoNi a GoVERNaDoR EM 2022
Irmão do ex-governador Marconi Perillo, o empresário Toninho Perillo anuncia aos quatro ventos que a eleição de 2022 
marcará a volta do maior líder do PSdB em Goiás, mas não disputando, como se prevê, uma vaga de deputado federal. Se-
gundo o mano, Marconi será candidato a governador, nada menos. Relações fraternas à parte, trata-se de um prognóstico 
meio que irrealizável, seja por inviabilidade eleitoral, já que até lá dificilmente terá passada a onda negativa de oprime tanto 
o ex-governador quanto o partido, seja por razões jurídicas, uma vez que não se pode afastar a possibilidade de condenação 
em 2 instâncias em qualquer um das mais de 4 dezenas de processos em que Marconi é réu por corrupção ou improbidade.

Saia JUSta DENtRo Da BaSE GoVERNiSta: tEJota coNtRa caiaDo EM GoiÂN ia
Vem aí uma saia justa dentro da base de apoio ao governador Ronaldo Caiado: caso venha mesmo a ser lançado como candidato do Cidadania a 
prefeito de Goiânia, o deputado estadual Virmondes Cruvinel aguardará o apoio do vice-governador lincoln Tejota, presidente estadual do partido, 
que não acompanharia a definição de Caiado e das forças políticas governistas pela reeleição de Iris Rezende. Ou seja: com o governador numa ca-
noa, Tejota embarcaria em outra e pior ainda se alinhando a um parlamentar que não figura na bancada do Palácio das Esmeraldas na Assembleia 
e, se não oposicionista, pelo menos ajutodeclarado como independente. o vice tem se desdobrado na defesa de um certo pluralismo na orientação 
política do governo estadual e garante que a base pode, sim, se dividir democraticamente em candidatos antagônicos nos municípios, so que isso, se 
é bonito no discurso, perde completamente a viabilidade assim que a campanha começa e a natural troca de ataques se intensifica. 

cENÁRio ElEitoRal caMiNHa paRa EStaBiliZaÇÃo EM apaREciDa
E aNÁpoliS, a FaVoR DE GUStaVo MENDaNHa E RoBERto NaVES
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Caiado investe mais de R$ 133 milhões 
em obras estruturantes nas rodovias 

sob a determinação do 
governador Ronaldo 
Caiado de realizar 

obras de qualidade – as-
faltamentos com o padrão 
de qualidade do Departa-
mento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes 
(Dnit) –, a Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra) segue, 
nesta semana, com a pa-
vimentação e a construção 
de quatro obras estrutu-
rantes no Estado. 

Na região Oeste, a Goin-
fra realiza a restauração da 
GO-060; na Norte, promo-
ve a pavimentação da GO-
439; já no Sul do Estado, as 
frentes de serviço estão a 
todo vapor na GO-487; por 
fim, no Nordeste goiano, as 

equipes constroem a pon-
te sobre o Rio Santa Maria, 
na GO-236. Os benefícios 
somam mais de R$ 133 
milhões investidos pelo 
Governo de Goiás.

As obras de restaura-
ção da rodovia GO-060 
seguem no trecho entre 
Iporá e Israelândia com 
serviços de imprimação, 
compactação e constru-
ção das redes de drena-
gem superficial. As equi-
pes técnicas de controle 
de qualidade da Goinfra 
também estão no local 
para garantir o padrão de 
qualidade dos serviços 
que marcam uma nova 
era no Estado.

Ao todo, estão sendo 
totalmente restaurados 

111,5 quilômetros da GO-
060. Com investimento to-
tal de R$ 113,9 milhões, a 
obra deve ser concluída e 
entregue à população em 
novembro deste ano. A ro-
dovia liga a Região Metro-
politana de Goiânia com a 
Região Oeste de Goiás.

As frentes de serviços 
da Goinfra também conti-
nuam nesta semana com 
as obras de pavimenta-
ção da GO-439, entre Pi-
lar de Goiás e Guarinos, 
que liga as regiões Norte 
e Noroeste do Estado.

Estão sendo realizados 
os serviços de escavação, 
carga e transporte, com-
pactação de aterro, es-
tabilização de solo com 
rocha detonada e impri-
mação de pavimento. Os 
trabalhos irão concluir o 
trecho de 7,3 quilômetros 
entre os municípios. A 
obra é orçada em R$ 10,7 
milhões, fruto de parceria 
do Governo de Goiás com 
o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES).

Há também equipes na 

segunda etapa da GO-487, 
que liga os entroncamen-
tos das rodovias GO-320 
e GO-595 (entre Edeia e 
Porteirão). Os serviços de 
terraplenagem e pavimen-
tação irão beneficiar o se-
tor sucroalcooleiro do Sul 
do Estado, local em que 
favorece o escoamento 
da produção e movimenta 
a economia de Goiatuba, 
Edeia, Edealina, Pontalina, 
Moiporá e Joviânia.

O asfalto terá camada 
de 7,5 centímetros de mas-
sa asfáltica, que suporta 

todo e qualquer caminhão, 
e com a alta durabilidade 
na rodovia. A obra é reali-
zada por meio de parceria 
firmada entre o governo 
estadual e a Usina Caçu de 
Açúcar e Álcool e uma rei-
vindicação antiga da po-
pulação da região Sul de 
Goiás. Na última quarta-
-feira, a Goinfra entregou a 
1ª etapa da obra, que liga 
Vicentinópolis, ao entron-
camento com Porteirão.

Por fim, a Goinfra dá 
atenção à região Nordes-
te, com a construção da 
ponte sobre o Rio Santa 
Maria, na GO-236, entre 
Alvorada do Norte e Flo-
res de Goiás. A extensão é 
de 72 metros, com orça-
mento de R$ 2,4 milhões.

Também estão agen-
dadas reformas em outras 
pontes nas rodovias goia-
nas. É o caso da sobre o Rio 
Mangabeira, na GO-230, en-
tre Mimoso de Goiás e Água 
Fria. Serão restaurados os 
60 metros de extensão 
com um valor de R$ 4,1 
milhões. Na GO-324, entre 
Jussara e Jacilândia, será 
feita a construção de pon-
te sobre os córregos da Di-
visa e Marreca. A extensão 
é de 45 metros e o valor é 
de R$ 2,1 milhões.

Promovidas por meio da Goinfra, 
as frentes de serviços não param. 
Nesta semana, equipes trabalham 
em restauração e manutenção 
de rodovias em vários pontos do 
estado e na construção de ponte 
sobre o Rio Santa Maria, na Go-236, 
na região Nordeste do estado
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segurança

“Goiás não dialoga com agressores”, garante Gracinha
Coordenadora do Gabine-
te de Políticas Sociais, a 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, e a secretaria de 
Estado de Desenvolvi-
mento de Social de Goiás, 
Lúcia Vânia, participaram, 
nesta sexta-feira, dia 24, 
do lançamento digital da 
Campanha Sinal Vermelho 
Contra a Violência Domés-
tica em Goiás.

A convite da líder da 
bancada goiana na Câ-
mara Federal, deputada 
Flávia Morais, a primeira-
-dama exaltou, durante o 
evento, o papel dos agen-
tes públicos no combate 
à violência contra a mu-
lher e enumerou ações 
do governador Ronaldo 
Caiado na garantia dos 
direitos das goianas. 

O lançamento da cam-
panha, promovida pelo 
Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e pela Asso-

ciação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), tem 
como objetivo combater a 
violência doméstica e fa-
miliar durante a crise da 
Covid-19, por meio de um 
canal silencioso de denún-
cia para mulheres que têm 
tido mais dificuldade para 
formalizar queixa contra 
os agressores.

Para obter ajuda, a 
mulher deve fazer um “x”, 
com batom vermelho (ou 
qualquer outro material), 
na palma da mão (ou pe-
daço de papel) e mostrar 
a atendentes de farmá-
cias cadastradas. Ao ver o 
sinal, o profissional deve 
seguir protocolos e acio-
nar a Polícia Militar, por 
meio da Patrulha Maria 
da Penha, para que a víti-
ma conte com o apoio da 
rede de proteção.

“Uma ideia simples, que 
pode mudar a vida de mui-

tas mulheres e de muitas 
famílias. Que mostra a to-
das essas vítimas que elas 
não estão sozinhas, que 
existe alternativa, que é 
possível acessar uma por-
ta de saída para essa situ-
ação de constante violên-
cia. Saibam que vocês têm 
em Goiás e no governador 
Ronaldo Caiado aliados de 
primeira hora para levar 
esta campanha para fren-

te e trabalhar juntos, no 
que for preciso. O Gover-
no de Goiás não dialoga 
com agressores. Fazemos 
política para proteger as 
mulheres”, asseverou a 
primeira-dama.

Durante o evento digi-
tal, a deputada federal Flá-
via Morais destacou a im-
portância dos profissionais 
farmacêuticos para que 
a campanha seja efetiva. 

“Temos aqui representan-
tes dos conselhos de Far-
mácia e das associações 
de Farmácia de Goiás que, 
na verdade, são as grandes 
parceiras dessa campanha. 
São esses estabelecimen-
tos que vão receber essas 
denúncias silenciosas, 
essa alternativa de denún-
cia que hoje as mulheres 
têm, que é justamente 
essa marca na mão. É im-
portante ressaltar que o 
atendente, o farmacêuti-
co. não vai ter que pres-
tar depoimento ou ser 
testemunha no caso de 
agressão. Nós temos esse 
cuidado na participa-
ção desses profissionais 
para não comprometê-
-los, mas destacando a 
importância da partici-
pação deles”, explicou. 

Gracinha Caiado lem-
brou, ainda, que o Brasil 
tem registrado aumentos 

consideráveis nos casos de 
violência contra a mulher 
durante os meses de con-
finamento, em especial, 
dentro de casa. Em Goiás, 
por exemplo, houve um in-
cremento de 27% de casos 
de feminicídios entre os 
meses de janeiro e maio 
de 2019 e janeiro e maio 
de 2020. “Precisamos pen-
sar nessas mulheres que 
estão em casa, cumprindo 
as medidas indicadas pe-
las autoridades de Saú-
de, tão necessárias neste 
momento, mas que justa-
mente têm o seu lar como 
lugar menos seguro. A con-
vivência com o agressor 
é acentuada neste mo-
mento de instabilidade 
emocional e econômica, 
agravando muito o risco 
de violência doméstica e 
mais ainda, aumentando 
o problema da subnotifi-
cação”, acrescentou.
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Goiânia tem mais de 11 mil 
pessoas curadas da Covid-19

a ampla estrutura 
montada pela Pre-
feitura de Goiânia, 

por meio da Secretaria de 
Saúde (SMS), para atender 
pacientes com sintomas da 
Covid-19, reflete nos bons 
resultados de recuperação 
da doença. Desde o início 
da pandemia, 10 unidades 
de urgência e 81 de aten-
ção básica foram prepa-
radas para atender à po-
pulação. A estruturação 
da rede hospitalar que 
hoje conta com 375 lei-
tos exclusivos para a Co-
vid-19, sendo 175 de UTI 
e 200 de enfermaria, tem 
garantido atendimento 
a todos que precisam de 
internação. Até o momen-
to nenhum paciente ficou 
sem atendimento.

A Central Humanizada 
de Orientações para Co-
vid-19 e o Telemedicina, 
também criadas para aju-
dar no enfrentamento da 

pandemia, tem contribuído 
para evitar que pacientes 
infectados com o novo co-
ronavírus tenham o quadro 
agravado. A Central já rea-
lizou mais de 40 mil aten-
dimentos por meio dos 
telefones: (62) 3267-6123 
e 98599-0200 (WhatsApp) 
e o Telemedicina já cadas-
trou mais de 42 mil pesso-
as. Atualmente, a Central 
monitora 1.188 pacientes. 

Seu José Antônio Ce-
lestino, motorista, 63 
anos, está entre os cura-
dos e se beneficiou dos 
atendimentos das duas 
centrais. O primeiro aten-
dimento dele foi no dia 
12 de junho pelo telefo-
ne da Central de Orienta-
ções. No mesmo dia fez o 
teste na Upa Novo Mundo 
e, com o resultado foi po-
sitivo, passou a ser moni-
torado pelo Telemedicina.

“Após o diagnóstico, 
recebi orientações de 

isolamento social por 14 
dias. Durante todo esse 
período fiz consultas por 
telefone todos os dias. 
Os profissionais se cer-
tificavam dos sintomas 
e da possível progres-
são da doença e isso me 
deixou muito tranquilo”, 
fala agradecido.

A esposa do senhor José 
Antônio também testou 
positivo, mas foi assinto-

mática. A família acredita 
que o atendimento dado 
pela prefeitura está sal-
vando muitas vidas. “O 
atendimento e orienta-
ções do teleatendimen-
to com certeza podem 
ter salvado nossas vidas 
e de outras pessoas que 
poderiam ter sido conta-
minadas por nós. Somos 
muito gratos à prefeitu-
ra por ter providenciado 

todo esse apoio que ti-
vemos”, complementa.

Uma outra ação da 
prefeitura, que tem evi-
tado o agravamento e a 
disseminação dos casos, 
é a testagem dos pacien-
tes sintomáticos, dos pro-
fissionais de saúde e da 
população. Até o momen-
to, foram realizados qua-
se 45 mil testes, sendo 
mais de 15 mil deles em 

profissionais de saúde, 
quase 12 mil no inquérito 
populacional e quase 20 
mil testes de RT-PCR em 
pacientes com sintomas.

Para reforçar as ações 
de enfrentamento à pan-
demia, a prefeitura acaba 
de adquirir 270 mil testes 
de RT-PCR e contratou 
empresa especializada 
para montar mais 100 
leitos de UTI.

Dos 13.034 casos confirmados 
de Covid-19 e registrados pela 
Secretaria de Saúde de Goiânia 
(SMS), 11.075 já foram curados. Ou 
seja, 85% do total de infectados já 
não apresentam mais nenhum tipo 
de sintomas, estão negativos
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José Antônio Celestino, motorista, infectado pelo novo coronavírus, acredita que atendimento recebido da Secretaria de Saúde de Goiânia salvou sua vida

educação

Prefeitura entrega 
seis salas modulares 
na região noroeste
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Esporte (SME), entregará 
na próxima segunda-feira 
(27/7) mais seis salas mo-
dulares em duas institui-
ções da Região Noroeste 
da capital. A solenidade 
de entrega será realiza-
da no Cmei Lygia Rassi, 
às 9h, com a presença do 
prefeito Iris Rezende, do 
secretário municipal de 
Educação e Esporte, pro-

fessor Marcelo Costa e 
autoridades locais. Com 
as novas instalações, se-
rão mais 220 novas vagas 
para a população do Se-
tor Recanto do Bosque e 
Novo Planalto.

Na Escola Municipal 
Odília Mendes de Brito, 
serão entregues duas sa-
las modulares, ampliando 
140 novas vagas. A insti-
tuição, atualmente, aten-
de cerca de 510 crianças 
de 6 a 15 anos. No Centro 

Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) Lygia Rassi, 
serão entregues quatro sa-
las modulares, ampliando 
mais 80 vagas na Educa-
ção Infantil. Atualmente, o 
Cmei atende cerca de 160 
alunos, de 2 a 4 anos, em 
período integral.

O preenchimento das 
novas vagas será feito de 
acordo com a demanda 
manifesta da região no 
período de matrículas, no 
início do ano.
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pandemia

Aparecida de Goiânia amplia testagem 
em massa para a Covid-19 com pontos 

a Prefeitura de Apa-
recida de Goiânia 
continua amplian-

do a testagem em massa 
da população seguindo 
estratégia recomendada 
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) para 
enfrentamento do Coro-
navírus. Agora, além dos 
dois drive-thrus e das três 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA’s) da cidade 
(Brasicon, Buriti Sereno 
e Flamboyant), sete Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS’s) também serão 
pontos de coleta para o 
exame. Três delas já estão 
com o serviço em funcio-
namento: Expansul, Jar-
dim Tiradentes e Garave-
lo Park. O teste identifica 
se a pessoa está com a 
Covid-19 e só pode ser 
feito mediante indicação 
médica com agendamen-
to pela Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS).

“Já realizamos, desde 
22 de abril deste ano, mais 
de 43 mil exames do tipo 
RT-PCR, considerado o me-
lhor do mercado mundial 
para a detecção do novo 
Coronavírus, e vamos am-
pliar isso ainda mais com 

a participação das UBS’s. 
Testamos, todo dia, mais 
de mil pessoas. Já supe-
ramos nossa própria mé-
dia de testar 6.847 habi-
tantes por cada grupo de 
100 mil e até a média na-
cional de 2.100 habitan-
tes por 100 mil”, destaca 
o prefeito Gustavo Men-
danha, que completa.

“A testagem em massa 
nos permite conhecer a 
realidade da Covid-19 em 
nosso município, e, dessa 
maneira, embasar as de-
cisões do Comitê de Pre-
venção e Enfrentamento 
ao Coronavírus em Apare-
cida para proteger a vida 
humana, que é o mais 
importante, e também 
promover a flexibilização 
responsável do isolamen-
to social”, disse o gestor.

O secretário munici-
pal de Saúde, Alessandro 
Magalhães, que também 
preside o Comitê, afirma 
que a testagem em mas-
sa ajuda a salvar vidas, 
a evitar o colapso dos 
leitos de UTI na cida-
de e o agravamento dos 
quadros clínicos, porque, 
uma vez diagnosticada 
a Covid-19, a SMS passa 

a monitorar e a orientar 
o paciente com a equipe 
de Telemedicina, sendo 
que os mais vulneráveis 
ao vírus realizam, a cada 
48h, uma bateria de exa-
mes laboratoriais para 
análise da evolução da 
doença, bem como le-
vam para suas casas 
oxímetros emprestados 
mediante prescrição dos 
médicos da SMS.

“A testagem ampla, so-
mada ao monitoramento 
dos pacientes, ao trata-
mento adequado destes e 
à criação de novos leitos 
de UTI e semi-UTI para 
tratamento exclusivo da 
Covid-19, tem nos ajuda-
do e evitar muitas mortes 
e sofrimentos. Até agos-
to teremos 240 desses 
leitos, sendo 130 UTI’s. 
Além disso, estamos em 
permanente aprimora-
mento e prontos para 
quaisquer correções de 
rumos, estudamos dia-
riamente as experiências 
bem-sucedidas aplicadas 
no Brasil e no mundo e 
as descobertas científicas 
mais recentes”, enfatiza 
Alessandro Magalhães.

UBS’s que 
realizarão 
coletas

De acordo com o supe-
rintendente de Atenção à 
Saúde da SMS, Gustavo 
Assunção, as UBS’s aptas 
para o serviço têm capa-
cidade, cada uma, para 
realizar mais de 150 co-

letas diárias, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
16h. Além das três já em 
funcionamento (Expan-
sul, Jardim Tiradentes e 
Garavelo Park), na próxi-
ma semana as unidades 
Alto Paraíso, Santa Luzia, 
Buriti Sereno e Indepen-
dência Mansões também 
iniciarão as coletas.

“Além do agendamen-
to via 0800-646-1590, 
as UBS’s também serão 
referência para outras 
unidades da rede quanto 
à Covid-19, que poderão 
encaminhar para lá as 
pessoas com sintomas, 
após avaliação médica, 
para fazer o exame. É 
importante destacar que 
não basta ir direto a um 
ponto de coleta. Sempre 
é preciso fazer o agen-
damento via secretaria 
de Saúde no 0800 646 
1590”, informa o superin-

tendente.

Quem pode 
fazer o exame

Segundo critérios téc-
nicos da SMS, os testes 
RT-PCR de Covid-19 são 
destinados a pessoas com 
sintomas gripais, prin-
cipalmente aquelas dos 
grupos prioritários como 
idosos, trabalhadores de 
serviços de saúde, traba-
lhadores de segurança 
pública, portadores de 
comorbidades agravantes 
para o Coronavírus e con-
tatos intradomiciliares 
de casos confirmados. Os 
exames são solicitados 
por médicos da SMS após 
consulta em qualquer 
unidade da rede pública 
ou mediante ligações no 
0800-646-1590. Os re-
sultados saem em até 48 
horas e quando são libe-

rados os pacientes rece-
bem uma mensagem via 
WhatsApp com código e 
senha para acessar o site 
do laboratório e baixar o 
resultado.

Saiba mais sobre 
a Covid-19

Confira todas as in-
formações epidemioló-
gicas locais, atualizadas 
diariamente, no Painel 
Covid-19 Aparecida no 
site da Prefeitura. No 
painel é possível verifi-
car, dentre outros dados 
importantes, os números 
de casos, taxas de ocu-
pação das UTI’s, a pan-
demia em cada bairro 
da cidade e um mapa 
de calor que mostra as 
regiões com mais casos. 
Clique no link para aces-
sar: http://www.apareci-
da.go.gov.br/covid-19/.

Testes são realizados mediante 
agendamento da Secretaria 
de Saúde. Três uBS’s já estão 
realizando o serviço: expansul, 
jardim Tiradentes e Garavelo Park
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investimentos
eduardo Sampaio, empre-
endedor na área de can-
nabis medicinal, investidor 
com negócios na Austrália, 
uruguai, Portugal e no 
Brasil, será o convidado 
do lide Goiás, nesta terça-
-feira, dia 28, às 19 horas. 
o evento digital é dedica-
do para filiados do lide. 

estética
Fundadora e Ceo da marca goiana Além do olhar – Ateliê de Sobrancelhas, a empre-
sária Rose lourenço, 38 anos, se associou à modelo e apresentadora Ana hickmann no 
negócio. A partir deste mês, as duas empresárias, também em sociedade com o Grupo 
Kalaes, de São Paulo, iniciam um arrojado plano de expansão. A meta é fraquear, até 
2023, pelo menos 250 lojas da Além do olhar – Ateliê de Sobrancelhas by Ana hick-
mann. Até dezembro, mesmo com a pandemia de Covid-19, o projeto é inaugurar 15 
unidades – uma já tem abertura prevista em São Paulo (SP), este mês. hoje, a Além do 
olhar tem sete unidades em Goiânia e uma em Rondonópolis (MT).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Sicredi Planalto Central comemora 12 anos de atuação da marca. A cooperativa de 
crédito está presente em 17 comunidades no estado de Goiás, no oeste baiano, noro-
este de Minas Gerais e no Distrito Federal. Ela é atualmente a única instituição finan-
ceira completa nos municípios goianos de Mambaí e Urutaí, e nos distritos de Santo 
Antônio do Rio Verde (Catalão/GO) e Rosário (Correntina/BA). Por meio dos seus di-
versos serviços financeiros e de colaboradores treinados e capacitados, que atendem 
as demandas da população da forma mais exclusiva, a instituição busca tanto a pro-
moção social quanto colaborar com a dignidade financeira para as regiões onde atua.

aniversário

trabalhadores

Caixa credita saque emergencial 
do FGTS para nascidos em maio

os trabalhadores 
nascidos em maio 
começam a rece-

ber hoje (27) o crédito 
do saque emergencial 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
de até R$ 1.045. O pa-
gamento será feito por 
meio da conta poupança 
digital da Caixa Econô-
mica Federal.

Instituído pela Medida 
Provisória 946, o saque 
emergencial do FGTS 
pretende ajudar os tra-
balhadores afetados pela 
pandemia do novo co-
ronavírus. Ao todo, o go-
verno pretende injetar R$ 
37,8 bilhões na economia, 
beneficiando cerca de 60 
milhões de trabalhadores.

O valor do saque é de 
até R$ 1.045, consideran-
do a soma dos valores 

de todas contas ativas 
ou inativas com saldo no 
FGTS. Cada trabalhador 
tem direito a receber até 
um salário mínimo (R$ 
1.045) de todas as contas 
ativas e inativas do fundo.

Nesta fase, o dinheiro 
poderá ser movimentado 
apenas por meio do apli-

cativo Caixa Tem. A ferra-
menta permite o paga-
mento de boletos (água, 
luz, telefone), compras 
com cartão de débito vir-
tual em sites e compras 
com código QR (versão 
avançada de código de 
barras) em maquininhas 
de cartão de lojas parcei-

ras, com débito instantâ-
neo do saldo da poupan-
ça digital.

Liberação para 
saque

O dinheiro só será li-
berado para saque ou 
transferência para outra 

conta bancária a partir de 
19 de setembro, para os 
trabalhadores nascidos 
em maio. O calendário de 
crédito na conta poupan-
ça digital e de saques foi 
estabelecido com base 
no mês de nascimento do 
trabalhador.

Até agora, a Caixa 
creditou o saque emer-
gencial do FGTS para os 
trabalhadores nascidos 
de janeiro a abril. Os be-
neficiários nascidos em 
janeiro tiveram o dinhei-
ro liberado para saque no 
último sábado (25).

Orientações
A Caixa orienta os tra-

balhadores a verificar o 
valor do saque e a data 
do crédito nos canais de 
atendimento eletrôni-
co do banco: aplicativo 
FGTS, site fgts.caixa.gov.
br e telefone 111 (opção 
2). Caso o trabalhador 
tenha direito ao saque 
emergencial, mas não 
teve a conta poupança 
digital aberta automati-
camente, deverá acessar 
o aplicativo FGTS para 

complementar os dados e 
receber o dinheiro.

O banco alerta que não 
envia mensagens com 
pedido de senhas, dados 
ou informações pessoais. 
Também não envia links 
nem pede confirmação 
de dispositivo ou acesso 
à conta por e-mail, SMS 
ou whatsApp.

Cancelamento 
do crédito 
automático

O trabalhador poderá 
indicar que não deseja 
receber o saque emer-
gencial do FGTS até 10 
dias antes do início do 
seu calendário de crédito 
na conta poupança social 
digital, para que sua con-
ta do FGTS não seja de-
bitada.

Caso o crédito dos va-
lores tenha sido feito na 
poupança social digital 
do trabalhador e essa 
conta não seja movimen-
tada até 30 de novembro 
de 2020, os valores corri-
gidos serão retornados à 
conta do FGTS.

dinheiro só 
poderá ser 
sacado a partir de 
19 de setembro
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
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猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀
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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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futebol

CBF publica diretriz técnica para 
o retorno das competições

A bola voltará a rolar 
pelas competições 
nacionais em agos-

to. Os times entrarão em 
campo. O calendário es-
tará repleto de partidas. 
Mas estamos vivendo um 
momento de exceção. A 
sociedade vem enfrentan-
do há meses a pandemia 
de coronavírus e o futebol 
está passando por adapta-
ções. Neste cenário, a CBF 
elaborou a Diretriz Técnica 
Operacional para Retorno 
das Competições CBF.

O documento tem 60 
páginas e e regulamenta 

os conceitos estabeleci-
dos pelo Guia Médico de 
Sugestões Protetivas Para 
o Retorno às Atividades 
do Futebol Brasileiro. O 
objetivo é informar e es-
clarecer sobre protocolos 
que devem ser aplicados 
nas competições organi-
zadas pela CBF, especifi-
camente, os detalhes da 
operação das partidas. 
O início e reinício dos 
campeonatos seguem as 

recomendações da Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS), do Ministério 
da Saúde do Brasil e das 
secretarias estaduais e 
municipais de Saúde.

“Esse documento é re-
sultado de meses de tra-
balho conjunto de todas 
as diretorias da CBF, com 
a colaboração de diversos 
setores da sociedade e do 
futebol brasileiro. Vive-
mos um momento atípi-

co, sem precedentes na 
história moderna. A roda 
do futebol volta a girar, 
mas em um contexto iné-
dito. Estamos tomando 
o máximo de precaução 
para prezar pela saúde 
e segurança de todos os 
envolvidos, dentro e fora 
do campo”, ressaltou o di-
retor de Competições da 
CBF, Manoel Flores.

A diretriz foi incluída no 
Regulamento Específico 

(REC) de cada competição 
a ser iniciada ou reinicia-
da sob coordenação da 
CBF em 2020, permane-
cendo em vigor, em razão 
da pandemia da Covid-19, 
enquanto houver neces-
sidade. As medidas es-
tabelecidas levam em 
consideração que a reto-
mada do futebol se dará 
sem público. Qualquer 
alteração nesse quadro 
será, devidamente, comu-

nicada e este documento 
sofrerá os ajustes.

Todas as partidas serão 
realizadas com acesso 
restrito ao campo de jogo 
e vestiários, limitado aos 
funcionários essenciais à 
administração do estádio 
no dia da partida, atletas 
das equipes e respecti-
vas comissões técnicas, 
além da arbitragem, 
delegados da partida e 
controle de dopagem.

documento 
é resultado 
de meses de 
trabalho conjunto 
de todas as 
diretorias da 
CBF, com a 
colaboração de 
diversos setores 
da sociedade e do 
futebol brasileiro

 C
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