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Governo anuncia empregos no campo, 
regularização fundiária e melhorias

o governador Ronal-
do Caiado destacou 
a importância da 

gestão do Governo do Es-
tado em promover políti-
cas públicas que atendam 
diversos pontos de melho-
ria da sociedade, na ma-
nhã desta quinta-feira, dia 
30 de julho, tendo como 
exemplo o setor agrope-
cuário. “Tivemos uma pau-
ta robusta de entregas e 
anúncio de benefícios na 
manhã de hoje voltadas ao 
agro que beneficiam os vá-
rios setores da sociedade. 
Estamos mudando a ges-
tão pública na maneira de 
gerir os recursos e buscar 
eficiência para devolver 
Goiás aos goianos”, enfati-
zou. A declaração reflete o 
entendimento do Governo 
de Goiás de que o meio ru-
ral precisa ser alvo contí-
nuo de investimentos para 
garantir a estabilidade ne-
cessária a uma retomada 
de toda a economia, tendo 
como premissa a atuação 
em diversas vertentes, seja 
pela valorização dos servi-
dores públicos, dando con-
dições ao seu trabalho, ao 
investimento em políticas 
sociais e à formação de 
parcerias para o desenvol-
vimento de ações.

Durante solenidade no 
Parque Tecnológico de Ino-
vação Rural da Emater, que 
fica na área do Campus Sa-
mambaia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), o 
governador assinou atos e 
anunciou uma série de en-
tregas e benefícios focados 
no meio rural, que serão 
executadas pela Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa) e suas jurisdicio-
nadas - Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Exten-
são Rural e Pesquisa Agro-
pecuária (Emater), Agência 
Goiana de Defesa Agrope-
cuária (Agrodefesa) e Cen-
trais de Abastecimento de 
Goiás (Ceasa-GO). “Tenho 
orgulho em ter recriado a 
pasta da Agricultura que 
tem trabalhado junto às 
jurisdicionadas de modo 
a fazerem com que o lu-
cro e a renda cheguem a 
todos os produtores, do 
grande ao pequeno”.

O governador destacou 
o papel da Emater, cujas 
obras do Parque Tecno-
lógico estão sendo reto-
madas, dando exemplo 
de como a gestão precisa 
combater desvios e passar 
a ter o foco no cidadão. 
“Temos que ter respeito 
com o público. A Emater 
havia sido dilapidada an-
tes da nossa gestão, mas 
conseguimos retomar a 
sua importância e agora 
promover uma moderni-
zação que valoriza o ser-
vidor que nela trabalha e, 
principalmente, chega ao 
pequeno produtor, por isso 

estamos entregando veí-
culos e equipamentos para 
melhoria desse trabalho.”

Além dos investimentos 
na Emater, os benefícios 
anunciados contemplam 
a autorização para aquisi-
ção de máquinas e imple-
mentos que serão cedidos 
a municípios goianos para 
serem utilizados no meio 
rural, entregas de títulos 
de regularização fundiária, 
melhorias para o Banco de 
Alimentos da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), implantação do Polo 
de Fruticultura Irrigada no 
Nordeste de Goiás e insta-
lação de internet satelital 
em assentamentos rurais. 
“Ao longo da nossa gestão, 
estamos transformando a 
realidade dos 246 municí-
pios goianos. Conseguimos 
levar benefícios além da 
capital, como antes era fei-
to, e agora chegar a todos 
os cantos do nosso Esta-
do. Com parcerias e muito 
trabalho, levando projetos, 
buscando conceder bene-
fícios fiscais, de modo a 
promover as regiões mais 
humildes e criar empregos 
e renda, principalmente 
às famílias mais vulnerá-
veis. Nosso compromisso 
é aplicar o dinheiro pú-
blico em benefício da po-

pulação. É com a melho-
ria da qualidade de vida 
do goiano”, completou.

Conforme explica o se-
cretário de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto, os 
benefícios entregues e 
anunciados vão promover 
transformações significati-
vas não só no meio rural, 
como também na popula-
ção das cidades, a exemplo 
das parcerias feitas com 
as prefeituras e também 
como o Banco de Alimen-
tos da OVG. “Estamos cele-
brando ações trabalhadas 
nos últimos meses que 
cumprem importantes pi-
lares determinados pelo 
nosso governador Ronal-
do Caiado que são base-
ados no desenvolvimento 
regional, no crescimento 
econômico e social e na 
inovação tecnológica. São 
ações para fazer o desen-
volvimento chegar aos 
246 municípios do nos-
so Estado, uma vez que 
todos têm a presença do 
setor agropecuário que 
produz alimento e tam-
bém desenvolve a econo-
mia”, salientou.

Segundo o secretário, 
com a recriação de uma 
Secretaria de Agricultu-

ra no Estado, a partir da 
gestão do governador Ro-
naldo Caiado, muita coisa 
pendente foi resgatada 
e solucionada, refletindo 
em mais investimentos 
e oportunidades para os 
cidadãos do Estado. “Com 
apoio das nossas banca-
das federal e estadual, e 
de parceiros importantes 
em todos os níveis, con-
seguimos desenvolver 
pautas baseadas no agro 
e trabalhadas para o for-
talecimento do Estado.” 
Ele citou duas entregas 
do dia como exemplo que 
mostram que, por meio 
do trabalho do  Governo 
de Goiás e parceiros, mais 
recursos estão chegando 
ao Estado e sendo trans-
formados em políticas 
públicas eficientes. “Junto 
ao trabalho da bancada 
federal no Congresso, por 
exemplo, conseguimos 
resgatar R$ 71 milhões da 
Superintendência de De-
senvolvimento do Centro-
-Oeste (Sudeco) que vão 
ser transformados em 
máquinas e implementos 
agrícolas cedidos aos mu-
nicípios para melhoria da 
infraestrutura rural. Por 
outro lado, temos também 
um importante acordo 
com a Codevasf para trans-

formar a região do Vão do 
Paranã, no Nordeste de 
Goiás, em um novo polo de 
fruticultura. Ações como 
essas transformam a vida 
de todos do local, no 
meio rural e nas cidades, 
pois promovem melho-
rias que impactam toda a 
sociedade”, afirmou.

A primeira dama do Es-
tado, presidente de honra 
da OVG e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), Gracinha 
Caiado, lembrou que o 
agro tem tido uma grande 
responsabilidade, espe-
cialmente neste momen-
to de pandemia, que é a 
de alimentar a sociedade, 
com um olhar especial aos 
mais vulneráveis. Segundo 
ela, os benefícios anun-
ciados, que atendem, so-
bretudo, os pequenos, vão 
contribuir sobremaneira 
para fazer de Goiás não 
só um Estado promissor 
economicamente, mas um 
Estado justo, na medida 
em que garante acesso e 
oportunidade a todos. “In-
vestir no agro é investir no 
desenvolvimento, no cres-
cimento econômico. É in-
vestir na renda e no futuro 
de centenas de famílias 
no Estado. É cuidado com 
o social”, enfatizou. Graci-
nha Caiado lembrou que 
em parceria com a Seapa 
e as jurisdicionadas Ema-
ter e Ceasa, o Gabinete de 
Políticas Sociais tem feito 
aquisições destinadas a fa-
mílias vulneráveis garan-
tindo não só a entrega de 
alimentos, que é parte da 
ajuda oferecida pelo Go-
verno de Goiás, como tam-
bém dando condições para 
que essas famílias mais 
carentes possam se man-
ter, a exemplo de entre-
gas já feitas de sementes, 
kits de apicultura e alevi-
nos. “É gratificante ouvir 
de retorno dessas pes-
soas que mesmo diante 
de todas as dificuldades, 
eles vão poder colher.”

o Governo de Goiás, por meio 
da Seapa, entregou títulos de 
regularização fundiária, retomou 
investimentos na emater, anunciou 
aquisição de equipamentos para 
o meio rural nos municípios e 
prepara a implantação de um 
Polo de Fruticultura Irrigada na 
região Nordeste do estado
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Jânio Darrot anuncia bairro planejado com 768 
residências e investimentos de R$ 96 milhões

o prefeito Jânio 
Darrot anunciou, 
durante soleni-

dade no Hotel Liguori, 
parceria com a Pacaem-
bu Construtora e Caixa 
Econômica Federal para 
edificação de um bairro 
planejado com 768 resi-
dências em Trindade, em 
área ao lado da UBS Jar-
dim Califórnia. Os inves-
timentos são da ordem 
de R$ 96 milhões.

O projeto Vida Nova 
Goiás visa tirar famílias 
do aluguel, será im-
plantado nos próximos 
meses, e vai gerar 2 mil 
vagas diretas e indiretas 
de trabalho na constru-

ção civil. “Essa é uma 
grande oportunidade 
para realizar sonhos e 
alcançar uma melhor 
qualidade e vida”, afirma 
o prefeito Jânio Darrot.

O financiamento 
pelo programa Minha 
Casa Minha Vida pos-
sibilita um subsídio de 
até R$ 35 mil, com 360 
meses para pagar e par-
celas a partir de R$ 450 
por mês. Para ajudar na 
conquista, o valor da 
entrada é dividido em 
até 60 meses pela Pa-
caembu Construtora.

As residências a serem 
edificadas seguem o mo-
delo e o padrão de qua-

lidade que consolidaram 
a história de 27 anos da 
Pacaembu no Estado de 
São Paulo.  A empresa é 
a segunda maior do país 
segundo o ranking da 
Intec Br, organização de 
Inteligência Comercial 
no Ramo da Construção 
Civil Brasileira.

Participaram da sole-
nidade os diretores da 
Construtora Pacaembu, 
Fred Escobar (comer-
cial), José Stucki Jr. (en-
genharia) e o superin-
tendente Regional da 
Superintendência Sul 
de Goiás da Caixa Eco-
nômica Federal, Evan-
dro Narciso de Lima.

Prefeito celebra parceria com Pacaembu Construtora e 
Caixa Econômica Federal para edificação de moradias 
ao lado da uBS jardim Califórnia. Iniciativa vai gerar 2 mil 
vagas diretas e indiretas de trabalho na construção civil
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Alexandre Baldy enaltece gestão de 
Gustavo Mendanha em videoconferência

O prefeito Gustavo Men-
danha recebeu elogios 
de sua gestão do ex-
-deputado federal e 
ex-ministro das Cida-
des, Alexandre Baldy. 
O goiano, que foi peça 
chave para Aparecida e 
também para Goiás no 
último ano do governo 
do ex-presidente Michel 
Temer, participou do 
Webinar de lançamen-
to oficial das obras de 
pavimentação asfálti-
ca da Vila Oliveira, em 
Aparecida de Goiânia, 
realizado na tarde desta 
terça-feira, 28. Hoje Bal-
dy está secretário dos 
Transportes Metropoli-
tanos de São Paulo.

As obras de pavimen-
tação das ruas da Vila 
Oliveira só estão sendo 
possíveis neste momen-
to após conquista dos 
recursos pelo prefeito 
Gustavo Mendanha, no 
valor de R$ 20 milhões 
em 2018, junto ao anti-

go Ministério das Cida-
des, comandado na épo-
ca por Alexandre Baldy, 
que agora é denomina-
do Ministério do Desen-
volvimento Regional. Ao 
participar do evento vir-
tual, realizado desta for-
ma para evitar aglome-
rações de pessoas por 
conta da pandemia do 
novo Coronavírus, Baldy 
enalteceu os esforços 
do gestor municipal em 
conseguir verbas para a 
realização de obras im-
portantes em Aparecida.  

“Essa gestão que per-
mite que a vida possa 
estar cada vez melhor 
para as pessoas. Foi uma 
alegria, uma satisfação, 
poder ajudar a gestão do 
prefeito Gustavo Menda-
nha, pelo fato que é um 
guerreiro, trabalhador e 
muito dedicado. Fez inú-
meras viagens a Brasí-
lia para buscar recursos 
para que efetivamente 
Aparecida pudesse se 

transformar”, enfatizou o 
ex-deputado federal du-
rante seu discurso.

Alexandre Baldy tam-
bém destacou que o mu-
nicípio cresceu, evoluiu 
e deixou o status de 
dormitório. “Realmente 
Aparecida tem se tor-
nado uma cidade cada 
vez melhor, geradora 
de empregos, acabando 
definitivamente com 
aquela imagem de ser 
uma cidade dormitório 
e sim uma cidade que 
hoje é pujante, desen-
volvida, e melhorando 
a qualidade de vida 
para as pessoas em 
seus bairros”, afirmou.

Surpresa online
Baldy também revelou 

uma surpresa durante 
a videoconferência. Seu 
elogio à gestão pública 
de Mendanha desper-
tou curiosidade em um 
dos secretários do go-
vernador João Dória. “O 

Wilson [Pedroso], que é 
secretário particular do 
governador Dória entrou 
aqui do lado e falou ‘eu 
quero ver esse prefeito 
que você elogia tanto’. 
Eu disse a ele que você 
[Gustavo] é merecedor de 
elogio mesmo, é merece-
dor do sucesso que tem 
e das conquistas que faz 
pelo seu povo. É um belo 
exemplo para nós de um 
grande futuro, e não é só 
pelo Estado de Goiás, qui-
çá pelo Brasil”.

Ao completar sua 
fala, ele ainda afirmou: 
“Contem sempre comi-
go. Que a gente possa 
sempre trabalhar com 
quem queira trabalhar. 
O prefeito Gustavo é 
um belo exemplo de 
desejo para que o tra-
balho possa acontecer, 
para que o resultado 
venha e que a vida das 
pessoas possam estar 
cada vez melhor”, fina-
lizou Alexandre Baldy.
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aparecida de goiânia

Busca ativa por pessoas com sintomas 
de Covid-19 chega ao Buriti Sereno

desde segunda-feira, 
27, está sendo reali-
zada em Aparecida, 

pela Prefeitura, uma ação 
pioneira em Goiás que tem 
como objetivo ampliar a 
testagem em massa da 
população para Covid-19 
e diagnosticar precoce-
mente a doença, evitan-
do assim o agravamento 
dos casos e até mortes. 
Os agentes de combate a 
endemias (ACE’s) e agen-
tes comunitários de saúde 
(ACS’s) começaram o ar-
rastão pelo setor Indepen-
dência Mansões  e hoje 
135 ACE´s deles entraram 
no Buriti Sereno, bairro 
com maior número de 
casos ativos de Covid-19 
na cidade. Dos 1.624 ca-
sos ativos hoje, segundo 
boletim epidemiológico 
desta terça-feira (28), 87 
se concentram no setor, 
que também é o maior 
de Aparecida.

Os agentes vão de casa 
em casa em uma busca 
ativa para localizar pesso-
as com sintomas da infec-
ção e encaminhá-las para 
a testagem com o exame 

RT-PCR na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) mais pró-
xima. “Trabalhamos para 
proteger a população de 
Aparecida e para isso te-
mos utilizado estratégias 
ousadas, criativas e com 
eficácia científica compro-
vada. Agora vamos buscar 
possíveis infectados em 
suas residências e conhe-
cer a realidade de cada 
pessoa e família para iden-
tificar mais casos. A partir 
daí, vamos isolar e tratar 
os doentes antes que a 
doença deles se agrave, 
garantindo mais tranqui-
lidade e conforto para os 
moradores do município”, 
afirmou o prefeito.

Dados da secretaria de 
Saúde mostram que Uni-
dades Básicas de Saúde 
que já estão aptas para 
a realização dos exames 
RT-PCR, fizeram a coleta 
de mais de 350 amostras 
apenas na terça-feira, dia 
28. Sendo que a UBS In-
dependência Mansões, 
primeiro bairro da bus-
ca ativa, coletou mais de 
170 amostras em pessoas 
que apresentaram sin-

tomas.  “O encaminha-
mento das pessoas com 
suspeita da doença segue 
protocolos técnicos. Uma 
parte essencial do nos-
so trabalho, para além 
de testar, isolar e tratar, 
como orienta a Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS), é a de conhecer 
a realidade da Covid-19 
no município, em geral, 
mas também na vida das 
pessoas de diferentes 
regiões. Dessa maneira, 
oferecemos os cuidados 
necessários com excelên-
cia e precisão”, pontuou o 
secretário de Saúde, Ales-
sandro Magalhães.

Com a busca ativa, a 

Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia continua amplian-
do a testagem em massa 
iniciada no dia 22 de abril 
com a contratação de um 
laboratório conveniado ao 
SUS. Hoje já são mais de 
47 mil testes realizados. 
Atualmente os testes são 
feitos de segunda a sexta-
-feira nos dois drive-thrus 
e diariamente nas três 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA’s) da cidade 
(Brasicon, Buriti Sereno 
e Flamboyant). Além das 
UBS’s aptas a realizar a 
coleta para o RT-PCR, Ex-
pansul, Jardim Tiradentes 
e Garavelo Park, com cole-
ta de segunda a sexta. Ao 

longo desta semana, mais 
quatro UBS’s iniciaram as 
coletas: Alto Paraíso, Santa 
Luzia, Buriti Sereno e Inde-
pendência Mansões (que 
ocorreu na segunda, 27). O 
exame identifica se a pes-
soa está com a Covid-19 e 
só pode ser feito median-
te indicação médica com 
agendamento pela SMS.

Agentes de saúde: 
reforço 
fundamental

O superintendente de 
Atenção à Saúde da SMS, 
Gustavo Assunção, desta-
ca o papel fundamental 
dos ACS’s e dos ACE’s na 

busca ativa: “São profis-
sionais que conhecem 
cada palmo das suas áre-
as de atuação, contam 
com a confiança dos mo-
radores e foram treinados 
para esse novo desafio. O 
trabalho deles vai con-
tribuir decisivamente 
para que possamos testar 
mais pessoas, e, uma vez 
identificados os doentes, 
passemos a monitorá-los 
e a orientá-los com a 
equipe de Telemedicina, 
sendo que os mais vul-
neráveis ao vírus farão, 
a cada dois dias, uma 
bateria de exames labo-
ratoriais para análise da 
evolução da Covid-19”.

Com mais de 47 mil testes RT-PCR 
já realizados no município, a 
Prefeitura reforça ainda mais a 
testagem e o diagnóstico precoce 
com visitas domiciliares nos bairros 
com mais casos ativos da doença
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Prefeitura entrega escrituras do Jd. Nova Esperança
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Planeja-
mento Urbano e Habi-
tação (Seplanh), realiza 
nesta sexta-feira, 31/7, a 
entrega de mais 237 es-
crituras a moradores do 
Jardim Nova Esperança, 
na região Noroeste da 
capital. A entrega dos 
documentos conclui o 
processo de regulariza-
ção fundiária dos imóveis 
sob responsabilidade do 
município localizados no 
bairro, criado no final da 
década de 1970.

A ação faz parte do 

Programa Primeira Es-
critura da Prefeitura de 
Goiânia, criado a partir 
da Lei n. 10.231/2018, 
que estabeleceu no mu-
nicípio novas regras para 
a política de habitação e 
regularização fundiária 
na capital e que deve 
regularizar cerca de oito 
mil imóveis na capital 
até o final de 2020.

Outras 600 famílias 
do bairro devem receber 
suas escrituras numa se-
gunda etapa de entregas, 
que deve ocorrer ainda 
este ano. “Existem alguns 
processos que estão em 

cartório para emissão da 
escritura pública e outros 
em fase de análise do-
cumental pelos técnicos 
da Prefeitura de Goiânia. 
Assim que esses proces-
sos forem concluídos 
realizaremos a entrega 
das escrituras às famílias, 
cumprindo mais uma vez 
o compromisso firmado 
pelo Prefeito Iris Rezende 
de regularizar os imóveis 
do setor”, afirma Ariel Sil-
veira, secretário munici-
pal de Planejamento Ur-
bano e Habitação.

As escrituras serão 
entregues às famílias no 

Ginásio de Esportes do 
Nova Esperança e, em 
virtude da pandemia do 
Coronavírus, toda uma es-
trutura de segurança sa-
nitária está sendo prepa-
rada. Todos os servidores 
da Prefeitura de Goiânia 
envolvidos no trabalho 
utilizarão os equipamen-
tos de proteção individu-
al e somente terão acesso 
ao local um integrante de 
cada família responsável 
pelo imóvel. Além disso 
serão disponibilizados ál-
cool em gel e a tempera-
tura de todos será aferida 
para adentrar o ginásio.
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Projeto Lives do Sicoob Engecred 
discute transformação digital

O impacto da trans-
formação digital 
na vida dos seus 

cooperados e nos negó-
cios será o tema da ter-
ceira edição do projeto 
Lives Sicoob Engecred, no 
próximo dia 31 (sexta-fei-
ra), às 10 horas. Dois con-
vidados discutem o tema: 
o diretor de Tecnologia 
da Informação do Sicoob, 
Antônio Cândido Vilaça 
Junior, e o empresário do 
ramo da construção civil 
e conselheiro do Sicoob 
Engecred, Ricardo Silva 
Reis. A mediação cabe-
rá ao diretor-presidente 
da cooperativa, Fabrício 
Modesto Cesar. A live 
será transmitida pelos 
canais da instituição fi-
nanceira no YouTube e 
Instagram.

Segundo dados do Sis-
tema Sicoob, a pandemia 
do novo coronavírus acele-
rou o uso de canais digitais 
para realização de transa-
ções pelos cooperados 
em 37%. No mês de maio, 
balanço mais recente di-
vulgado, os canais digitais 
foram responsáveis por 
84,46% das transações 
totais do Sicoob – somen-
te o celular correspondeu 

por 63,82% delas. De ja-
neiro a maio, inclusive, 
foram habilitados 1 mi-
lhão de novos aparelhos 
celulares no sistema.

No Sicoob Engecred, 
que tem pontos de aten-
dimento em Goiás e Mi-
nas Gerais, o percentual 
de uso dos canais digitais, 
em maio, frente aos meios 
de atendimento conven-
cionais, foi ainda mais ex-
pressivo: 95%. Isso quer 
dizer que, apenas nesse 
mês, mais de 1,3 milhão 
de atendimentos ocorre-
ram remotamente.

Plataforma 
multiexperiência

Hoje, pelo App Sicoob, 
o cooperado pode fazer 
mais de 200 transações 
bancárias sem precisar 
sair de casa, a exemplo de 
consultas, pagamentos, 
transferências, depósitos 
de cheques, depósitos por 
boleto, recarga de celular, 
investimentos, contrata-
ção de crédito, consórcios, 
seguros, financiamento 
de veículos e também o 
saque com QRCode inte-
grado aos mais de 5,6 mil 
terminais de autoatendi-

mento (ATMs) da rede.
E quando se fala em 

transações, destaque para 
a concessão de crédito 
pelos canais digitais. Em 
maio, os cooperados do 
Sicoob contrataram R$ 
342,3 milhões em emprés-
timos. No que se refere a 
investimentos, entre apli-
cações e resgates, foram 
transacionados R$ 1,2 bi-
lhão no mesmo mês. Além 
da comodidade e conveni-
ência proporcionada aos 
cooperados, o desloca-
mento das transações dos 
canais presenciais para os 
digitais contribuiu para a 
racionalização de custos 
e eficiência operacional. 
Estima-se que, em 2019, 
as cooperativas deixaram 
de gastar aproximada-
mente R$ 158 milhões em 
despesas administrativas 
e estrutura de pessoal, em 
relação a 2018, quando os 
canais digitais respondiam 
por 73% das transações.

Sicoob Moob
Outro aplicativo que 

aproxima e conecta os 
cooperados do sistema 
é o Sicoob Moob. O app 
viabiliza o acesso remoto 
por meio de um ambiente 

seguro a palestras, semi-
nários e assembleias. O 
aplicativo também pos-
sibilita a criação de uma 

comunidade de negócios, 
na qual é possível que 
os associados ofertem 
produtos e serviços. Além 

disso, o Sicoob Moob ainda 
tem uma plataforma que 
promove a educação e for-
mação dos cooperados.

Antônio Vilaça e Ricardo Reis debatem impacto da 
tecnologia na vida do cooperado e nos negócios Di
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Prefeitura de Goiânia inicia testagem de 
selecionados pelo aplicativo “Dados do Bem”
A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, iniciou as 
primeiras testagens em 
pessoas que foram tria-
das pelo aplicativo Dados 
do Bem, desenvolvido 
pelo Governo de Goiás e 
quem tem a parceria da 
prefeitura. Na primeira 
testagem em uma unida-
de municipal 74 pessoas 
foram agendadas pelo 
aplicativo e 48 compa-
receram para a coleta de 
amostra do teste RT-PCR.

As coletas foram reali-
zadas na unidade piloto 
USF São Francisco e mais 

200 amostras serão co-
letadas esta semana em 
outras três unidades de 
forma experimental em 
relação à logística e fun-
cionamento do app. Esta-
rão em teste a USF Novo 

Planalto, USF Recanto 
das Minas Gerais e Am-
bulatório do Ciams Novo 
Horizonte. O Hospital de 
Campanha, unidade esta-
dual, também está fazen-
do a coleta das amostras.

O aplicativo é coordena-
do pelo Governo de Goiás 
e pela parceria a prefeitura 
disponibiliza algumas uni-
dades de saúde e mão de 
obra para fazer a coleta do 
material nas pessoas sele-
cionadas. O APP funciona 
da seguinte forma: após a 
instalação do aplicativo o 
usuário irá preencher um 
questionário de autoava-
liação de saúde. Caso o 
aplicativo identifique que 
o paciente apresenta sin-
tomas de síndrome gripal 
e possui um alto risco de 
infecção por Covid-19, 
este será convidado a fa-

zer um teste. Ao aceitar 
fazer o teste, o paciente 
receberá um QR Code 
com data, horário e local 
onde deverá comparecer 
para realizar a coleta de 
amostra para a testagem.

Todas amostras cole-
tadas são encaminhadas 
para o Lacen e levadas 
posteriormente para a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(FioCruz), no Rio de Janei-
ro, que também é quem 
disponibiliza os kits de co-
leta, com exames RT-PCR. 
A Fundação também é res-
ponsável pelos resultados 
da testagem em massa.  Se 

o teste do paciente for po-
sitivo, este poderá indicar 
5 pessoas com quem teve 
contato para fazer a auto-
avaliação pelo app.

O aplicativo “Dados do 
Bem” foi lançado no dia 
22/07 e tem como obje-
tivo ampliar a testagem 
em Goiânia, e promover 
o rastreamento e monito-
ramento de pessoas com 
suspeita da Covid-19, por 
meio da tecnologia de ge-
olocalização. Com os da-
dos coletados, será possí-
vel acompanhar em tempo 
real a evolução da epide-
mia nos centros urbanos. 
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Governo federal anuncia novas regras 
para teletrabalho no Executivo

O governo federal 
anunciou ontem 
(30) novas regras 

que pretendem institu-
cionalizar o teletrabalho 
como alternativa após o 
fim da pandemia. A norma 
será publicada amanhã e 
terá validade a partir de 1º 
de setembro deste ano.

Até antes da pandemia, 
o teletrabalho, ou trabalho 
remoto, era permitido no 
Executivo Federal apenas 
na forma de projetos pilo-
to. Em outras esferas ele já 
é adotado de modo mais 
frequente, como em ór-
gãos do Judiciário federal.

A pandemia levou o 
serviço público federal a 
empregar esse recurso, 
situação em que se en-
contram 360 mil servi-
dores (sendo 270 mil de 
universidades e institutos 
federais), 62% da força de 
trabalho do Executivo.

A nova instrução norma-
tiva visa facilitar e ampliar 
essa modalidade, tornando-
-a uma possibilidade per-
manente após a finalização 
da pandemia. Segundo o 
Ministério da Economia, os 

objetivos da medida são au-
mentar a produtividade, 
utilizar recursos de forma 
mais eficiente e não ter 
prejuízos no atendimento 
à população.

Até então, o programa 
de teletrabalho precisava 
ser todo aprovado pelo 
ministro do órgão. Com a 
nova norma, o titular da 
pasta define as diretrizes 
gerais e os secretários as 
implementam, detalhan-
do os aspectos técnicos e 
a forma como o programa 
de teletrabalho irá fun-
cionar e como será possí-
vel aderir a ele.

Outra mudança da nor-
ma é a permissão para 
que todos os servidores 
participem dos programas, 
incluindo cargos em con-
fiança e temporários. Até 
então, apenas os cargos 
efetivos podiam pleitear a 
participação. As empresas 
públicas ficam de fora, por 
serem regidas pelas regras 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).

Facilitação
Segundo o secretário 

nacional de Gestão e De-
sempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia, 

Wagner Lenhart, o proces-
so será facilitado. A deci-
são de implementação ou 
não será do ministro ou 
titular do órgão. Os secre-
tários ficarão responsáveis 
por estabelecer os proce-
dimentos gerais, divulgar 
critérios de adesão, pro-
mover a seleção dos parti-
cipantes e conduzir o mo-
nitoramento da execução 
dos planos de trabalho.

“Teremos controle de 
jornadas, horário de início 
e de fim. E haverá tam-
bém foco em entregas. É 
importante que tenhamos 
acompanhamento e pres-

tação de contas. Teremos 
sistema informatizado que 
nos dá agilidade e disponi-
bilização das informações, 
que serão disponibilizadas 
em portal público com 
atualização semanal”, de-
clarou, em entrevista cole-
tiva virtual realizada hoje.

O secretário especial 
adjunto da Secretaria de 
Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Minis-
tério da Economia, Gleisson 
Rubin, relatou que a mu-
dança partiu da análise feita 
sobre o teletrabalho duran-
te a pandemia no Executivo 
e da experiência em outras 

instituições públicas, como 
o Judiciário.

Nessas observações, a 
equipe identificou o que 
chamou de conclusões 
positivas, como aumento 
de produtividade. “Servi-
dores dos grandes centros 
urbanos gastam tempo em 
deslocamento, que é im-
produtivo, pois nem está 
trabalhando nem está fa-
zendo uso para interesses 
pessoais. A ideia do tele-
trabalho é poder substituir 
no tempo gasto de forma 
improdutivo num uso mais 
eficiente”, comentou.

Perguntado na entre-
vista sobre pagamento de 
horas extras e custos de 
trabalho (como energia e 
internet), o secretário res-
pondeu que a instrução 
normativa não prevê essas 
remunerações. No caso da 
jornada, ele pontuou que o 
intuito é definir o plano de 
trabalho de modo que não 
haja tempo ocioso nem ta-
refas que não caibam no 
horário de trabalho.

Sobre os custos, Rubin 
acrescentou que “como ór-
gão central não poderíamos 
transferir para órgãos a 
responsabilidade de provi-
denciar insumos para que 
só então tivesse teletraba-
lho. É um modelo alterna-
tivo, não é substitutivo”.

Norma começa 
a valer no dia 
1º de setembro
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r$ 6,5 milhões

Jair Bolsonaro visita Serra da Capivara 
e anuncia recursos para o turismo
No Parque Nacional da 
Serra da Capivara, no 
Piauí, o presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro co-
nheceu os maiores e mais 
antigos sítios arqueoló-
gicos das Américas. No 
local exitem cerca de 35 
mil desenhos rupestres 
espalhados por mais de 
1.300 sítios que regis-
tram a presença do ho-
mem pré-histórico no 
continente americano 
há cerca de 48 mil anos. 
O parque é considerado 
patrimônio cultural da 
humanidade.

“É um país maravilhoso. 
Ninguém tem o que nós 
temos. O nosso foco é des-

cobrir para muitos brasi-
leiros uma região tão linda 
como essa”, disse Bolsona-
ro ao visitar pela primeira 
vez a Serra da Capivara. 

O presidente também 
visitou o Museu da Na-

tureza, que faz parte do 
complexo do Parque Na-
cional da Serra da Capi-
vara e conta a história do 
território desde a época 
dos dinossauros até os 
dias atuais.

Durante a visita foi 
anunciado um investimen-
to do governo federal de 
cerca de R$ 6,5 milhões 
para incentivar o turismo 
na região. Os recursos vão 
ser aplicados principal-

mente na pavimentação 
de rodovias e na reforma 
do centro de visitantes do 
parque. Para o presidente 
Bolsonaro é preciso mos-
trar para o mundo as be-
lezas do Brasil.

“Nenhum país do mun-
do tem o potencial para o 
turismo que nós temos. Es-
távamos indo muito bem 
ano passado, lamentavel-
mente veio a epidemia. 
Nós preparamos agora, 
com o ministro Marcelo 
Álvaro Antonio, do Turis-
mo, voltar ao que éramos 
ano passado, para que, se 
Deus quiser, final do ano 
que vem, a gente consi-
ga colocar o turismo, no 

Brasil, no lugar que ele 
merece, no tocante ao 
seu potencial turístico”, 
afirmou o presidente. 

O Ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antonio, 
que também visitou o 
parque, disse que os in-
vestimentos do gover-
no são necessários para 
atrair mais visitantes 
para o nordeste. Para fa-
cilitar o acesso a região, 
o governo federal ajudou 
a desenvolver o projeto 
para a instalação de um 
aeroporto internacional 
na cidade de São Rai-
mundo Nonato, onde fica 
a sede do Parque Nacio-
nal da Serra da Capivara.
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coNcEiTo MUlTicaNal
Ao reinaugurar nove lojas no estado de Goiás 

com Conceito Multicanal para proporcionar 
uma experiência de compra personalizada que 

unirá tecnologia às boas qualidades das lojas 
padrão, a varejista Novo Mundo contratou 

mais de 100 colaboradores. entre jovens em 
busca do primeiro emprego, aposentados 

e ex-colaboradores que agora retornam ao 
quadro, os novos consultores de operações 

passaram por cursos online e presenciais para 
poderem trabalhar de acordo com a proposta 

omnichannel da rede.

caMPaNHa NacioNal
As profissionais de saúde do Hospital Estadual de 
urgências de Aparecida de Goiânia Cairo louzada 

(huapa) receberam, no dia 28 de julho (terça-
feira), um presente especial por estarem na linha 

de frente no atendimento ao novo coronavírus. Ao 
todo, 280 peças da marca loungerie, por meio de 
uma campanha promovida nacionalmente, foram 
doadas ao hospital. A ação, nomeada de “Compre 

& Doe”, transformava cada peça específica 
vendida no site, por outra do mesmo modelo, 

destinada à campanha. Segundo a coordenadora 
de marketing da loungerie, Barbara Crevatin, a 
arrecadação aconteceu entre os meses de maio 

e julho, “como um gesto de agradecimento e 
carinho à todas as heroínas que estão trabalhando 

no combate ao Covid-19”, relatou. No huapa, os 
voluntários Camila Yano, Abilane Yano e Francisco 

Mendes, intermediaram a ação e estiveram 
presentes durante a entrega destes mimos.

DEsFilE oNliNE
Com o objetivo de apresentar peças inéditas 
e combinações para todos os estilos, a 3 elas 
Semijoias, multimarcas fundada por daniela 
Mumbach, realizará seu primeiro desfile de 

acessório totalmente online, neste sábado (01/08), 
às 16 horas. Com transmissão pelo Instagram 

@3elas_semijoias, o evento ainda contará com a 
curadoria e participação da estilista Clau oliveira.

BRETas
A rede de supermercado Bretas possui a linha 
de produtos de marca própria, apresentando 
produtos de alta qualidade com preços mais 

acessíveis. Composta por mais de 250 itens, de 
68 categorias como de mercearia, limpeza e 

bebidas, entre outros, a linha vai do básico ao 
importado e apresenta itens de alta qualidade 

com ótimos preços.  o valor dos produtos de 
marca própria chega a ser 15% mais barato 

do que os das marcas tradicionais.  Todos 
os produtos são resultado de parcerias com 

fábricas espalhadas pelo país e pelo mundo. os 
itens são submetidos a rigorosos critérios de 

qualidade até chegar ao ponto de venda.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Dia dos paixxx – Thammy Miranda, sua esposa Andressa Ferreira e o filho do casal Bento Miranda 
foram contratados para a campanha de dia dos pais da marca Natura. e viva a diversidade!!

O top - o RP topíssimo de Sããão Paulo, Yam Yunes 
colocou pra jogo sua exclusiva bolsa jacquemus, 
desenvolvida por ele, amei a criatividade.

2 3

4

Tá chovendo burguer – A chef Michele Silva inaugurou 
na semana passada o Micht Burguer na cidade de Anápolis e 
pensaaaaa  numa delícia.
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Pensativa – A designer de moda, badalada, digital 
influencer Rafaela Katherine está de casa nova e vários 
projetos no forno, o que vem por ai?
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Ministro britânico confia em retorno 
seguro de torcida aos estádios

o governo britânico 
está confiante de 
que pode imple-

mentar medidas para ga-
rantir que os torcedores 
possam retornar com se-

gurança aos estádios em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), 
afirmou o ministro do Es-
porte, Nigel Huddleston, à 
BBC (empresa pública de 

comunicação britânica).
O governo pretende 

reabrir esportes de eli-
te para a torcida de for-
ma mais ampla a partir 
de 1º de outubro, após 
anunciar este mês pla-
nos para permitir que 
espectadores participem 
de eventos que testarão 
as novas diretrizes.

Os amistosos de crí-
quete estavam abertos 
a um número limitado 
de torcedores, enquanto 
o Campeonato Mundial 
de snooker (bilhar) e o 
festival de corridas de 
cavalos Goodwood tam-
bém funcionaram como 
eventos-teste.

“Sejam estádios ou 

teatros, já vimos em ou-
tros países uma maneira 
de contar com o público 
completo sem uma va-
cina”, disse à BBC Nigel 
Huddleston.

“Estou confiante de 
que existem medidas 
que podem ser postas em 
prática para oferecer, aos 
que praticam esportes e 

aos espectadores, a con-
fiança de que estão indo 
a algum lugar seguro”, 
afirmou o líder político.

O consultor sênior do 
governo James Calder 
havia alertado que, na 
Inglaterra, os eventos es-
portivos provavelmente 
não receberiam sinal ver-
de neste ano.

Titular do esporte diz que é possível 
volta mesmo sem vacina
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