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Programa Alego Ativa contabiliza
quase 30 mil atendimentos em 2021
F

Valdir Araújo

Suspenso em 2020 em razão da
pandemia de covid-19, o programa
itinerante Alego Ativa foi retomado
em setembro de 2021, após
interrupção por um ano e meio
oram quatro edições,
realizadas, sucessivamente, nos municípios de Goianira, Morrinhos, Jataí e Hidrolândia.
Os eventos contabilizaram 29.072 atendimentos
sociais, de acordo com o
balanço divulgado pela
Diretoria de Assuntos Institucionais da Assembleia
Legislativa, responsável
pela execução do projeto.
O programa Alego
Ativa é uma iniciativa da
Mesa Diretora da 19ª Legislatura, presidida pelo
deputado Lissauer Vieira
(PSB), e tem como objetivo atender às demandas imediatas da comunidade local e ampliar
a representatividade do
Parlamento goiano com
a sociedade. O projeto leva aos municípios
frentes de serviços nas
áreas jurídica, de saúde
e capacitação profissional, com o apoio de 39
instituições públicas e
privadas parceiras.
As quatro edições do
Alego Ativa em 2021 registraram muitos atendimentos, de diversos tipos, a pessoas da mesma
família. O sentimento
relatado pela população

das regiões por onde
o programa desembarcou foi de gratidão. “O
atendimento do Alego
Ativa é nota dez. Uma
maravilha!”, frisou Maria
Lazmarie Ferreira, de 65
anos, trabalhadora rural
e moradora do município de Jataí, durante a
11ª edição do programa.
Acompanhada do seu
pai, de 94 anos de idade,
e da neta, de oito, realizou atendimentos médicos nas especialidades
de cardiologia e oftalmologia, foi ao dentista
e emitiu, ainda, a segunda via de sua carteira
de identidade. “Vocês
deveriam voltar todos
os anos. Aqui tem muita gente carente que
precisa muito desses
atendimentos. Para nós,
um evento desse não
tem preço”, ressaltou a
moradora.
Outro exemplo é o
da dona de casa Ivone
Pinheiro, de 46 anos, e
seus filhos Andressa, de
18 anos, e do filho André,
de 14 anos, que buscaram
atendimento oftalmológico, participaram de cursos profissionalizantes,
emitiram documentos e

doaram sangue. “Eu moro
aqui desde que nasci e
nunca vi um evento com
tantos serviços e opções
de cursos sendo realizado aqui. Me recordo
de outros dois mutirões
parecidos com esse, mas
nenhum tão grande e
completo”, relatou Ivone,
que nasceu e cresceu em
Hidrolândia.
A jovem Andressa estava ansiosa para fazer a
primeira doação de sangue da vida dela. Com a
senha número um, ela
abriu os trabalhos da
equipe de coleta de san-

O presidente Lissauer
Vieira destacou o sucesso das quatro edições do
Alego Ativa realizadas
em 2021, com a afirmativa de que o programa
terá continuidade em
2022. “Esses quase 30
mil atendimentos demonstram o nosso propósito com esse projeto, que é aproximar
cada vez mais o Legislativo das pessoas, indo
até quem precisa e fazendo a diferença naquela comunidade”.
Na edição de Hidrolândia, por exemplo,
mais de 100 alunos de

cursos profissionalizantes atendidos na ocasião receberam crédito
de incentivo no valor de
R$ 1,3 mil por meio da
Secretaria da Retomada
(SER). Para Lissauer, a
iniciativa reforça o objetivo da Casa de Leis
de contribuir, com ações
práticas e efetivas, para
o estímulo à criação de
novas vagas de trabalho,
fomento das atividades
econômicas e evolução
da economia goiana.
O presidente do Legislativo goiano parabenizou a iniciativa do
governador
Ronaldo

Caiado (DEM) de criar a
Secretaria da Retomada
para estimular o empreendedorismo, a capacitação profissional e
o resgate da economia
local, com ações como
essa de incentivo de
crédito para iniciantes.
“O Governo de Goiás é
pioneiro nesse processo
de retomada da economia, pós-pandemia de
covid-19, com incentivo
de crédito empreendedor para auxiliar na retomada econômica das
famílias goianas. Poder
fazer parte dessa história é gratificante porque

“Esses quase 30 mil atendimentos demonstram o nosso propósito com esse projeto, que é aproximar cada vez mais o Legislativo
das pessoas, indo até quem precisa e fazendo a diferença naquela comunidade”, destaca o presidente Lissauer Vieira

gue do Hemocentro. “Eu
sempre tive vontade de
doar, mas não tinha idade. Quando fiquei sabendo que teria coleta, aqui,
hoje, falei com minha
mãe e viemos todos juntos. Além de doar sangue,
eu também vou fazer
consulta com oftalmologista”, relatou. Por sua vez,
André aproveitou o evento para emitir a primeira
via da Carteira de Identidade e participou do curso “Empreendedorismo
nas redes sociais - Foto
e vídeo para aumentar
vendas”, ministrado por

Maykon Cardoso.
O programa conta com
a oferta de diversos serviços, como a emissão
de Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho,
Cadastro de Pessoa Física (CPF), Passe Livre da
Pessoa com Deficiência,
Passaporte do Idoso, primeira e segunda vias de
Registro Civil de Nascimento e Casamento.
Também são promovidas
consultas oftalmológicas,
de pediatria, cardiologia,
dentista, dermatologista,
psicologia, coleta de sangue para doação, acupun-

tura, auriculoterapia, dentre outras especialidades.
Além disso, o evento
conta, ainda, com apresentações culturais, cortes de cabelo, recreação
para as crianças, distribuição de mudas de espécies nativas do Cerrado
(visando a preservação
do meio ambiente), consulta ao SPC, negociação
de débitos e atendimentos do Vapt Vupt. Também
são ofertados cursos de
capacitação e aperfeiçoamento, como de oratória,
primeiros socorros e empreendedorismo.

do protocolos de biossegurança para evitar a
disseminação do novo
coronavírus. “Após 18
meses sem nenhuma
edição do programa,
conseguimos voltar, e
com um evento ainda
maior, com dezenas de
parceiros e oferecendo
muitos serviços à população. Claro, sempre
pensando no cuidado
e na saúde das pessoas. Tivemos que nos
reinventar e colocamos
em prática novas maneiras de atender, com
total segurança, aos cidadãos dos municípios

por onde passamos”,
pontua Lissauer.
“É importante salientar que, em todas as
edições, por todos os
municípios em que passamos após a retomada,
não houve nenhum problema relacionado ao
aumento do número de
casos de covid-19”, frisou o assessor da Diretoria de Assuntos Institucionais da Assembleia
Legislativa, diretor de
Relações Institucionais
da Federação do Comércio (Fecomércio), e idealizador do Alego Ativa,
Simeyzon Silveira.

Sucesso itinerante
estamos devolvendo às
pessoas o desejo de sonhar e progredir”.
A 13ª edição, e primeira do ano de 2022, será
realizada no município
de Novo Gama, no Entorno de Brasília, no fim
de janeiro. “Nossa expectativa já é alta, pois
sabemos que é uma região populosa e que anseia por esses serviços.
Continuaremos buscando parcerias de sucesso
para levar cada vez mais
benefícios à população”,
enfatizou Lissauer.
As quatro edições foram realizadas seguin-
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ADESÃO AO RRF

“Na minha vida, nunca assinei um documento
tão importante quanto esse”, definiu Caiado

O

Divulgação

governador Ronaldo Caiado encerra o
terceiro ano do seu
mandato com uma vitória
significativa: a adesão de
Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal, que terá
como principal consequência a redução drástica
dos pagamentos das parcelas da dívida estadual
e a permissão para novos
empréstimos, o que, na
prática, resultará em disponibilidade de recursos
para investimentos, como
raras vezes se viu antes na
história de Goiás.
Mais ainda: o acesso ao
RRF trouxe para Caiado
uma torrente de elogios
por parte do presidente
Jair Bolsonaro, em um momento em que o governador se prepara para iniciar
o ano eleitoral, quando
será candidato à reeleição.
Adversários do governador
acreditavam que um distanciamento entre ele e o
presidente poderia ter repercussão na campanha e
reduzir o favoritismo com
que Caiado se prepara
para a sua reeleição.
O Jornal Opção, com
muita propriedade, observou: “Trabalhando pelo

ingresso de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal,
desde o início de 2019, o
governador Ronaldo Caiado chegou à etapa final do
processo sofrendo ameaças de revezes do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Publicamente, em uma de
suas lives semanais, foi
dado o recado presidencial
de que a assinatura da homologação da inclusão do
Estado no plano poderia
esperar um pouco mais”.
Ainda segundo o Jornal
Opção, “Caiado, ao mesmo
tempo que precisou partir
para cima para garantir a
assinatura do presidente,
não podia se exceder, para
não soar desafios ou embate político, diante de uma
situação que é determinante para a saúde financeira do Estado e, consequentemente, para futuro
dos goianos. O governador
fez o que precisava ser feito. Chamou os parlamentares que representam Goiás
no Congresso e conseguiu
o apoio para uma interlocução junto ao Palácio do
Planalto. Também entraram no circuito nomes de
André Mendonça (STF) e
Ciro Nogueira (Casa Civil)”.

Divulgação

Presidente destacou a perseverança
do governador goiano e ressaltou
que “de fato, é ele quem sabe
o que o povo goiano precisa”

Depois de se criar a impressão de que o governo federal colocaria entraves para o acesso de Goiás ao RRF, o presidente Jair Bolsonaro
assinou o decreto autorizativo e rasgou elogios ao governador Ronaldo Caiado pelo trabalho de recuperação fiscal do Estado

No final das contas, “conhecendo o temperamento do presidente Jair Bolsonaro, o governador sabia
que que qualquer palavra
mal colocada ou frase mal
interpretada poderia significar barreiras para o RRF
goiano. Até nas costumeiras entrevistas de fim de
ano, em que se apresenta
balanços da gestão, Ronaldo Caiado foi equilibrado
em lidar com o assunto.
O RRF e o impasse junto
a Bolsonaro foram resolvidos de forma republicana. O assunto ganhou,
junto aos deputados e
senadores, a importância
que merece. E essa visão
chegou ao presidente,
que recuou e homologou
a adesão do Estado ao
RRF”, concluiu a matéria.
Bolsonaro
mostrou
com Caiado a maior voa

vontade possível. Segundo a repórter Fabiana
Pulcineli, de O Popular, ao
assinar a adesão de Goiás
ao Regime de Recuperação Fiscal na sexta-feira,
24, véspera de Natal, no
Palácio da Alvorada, em
Brasília, o presidente disse que o programa “dará
previsibilidade e ajudará
o Estado a atender interesses da população”.
“O governo (federal) trabalhou de forma bastante
objetiva nesta questão,
entendendo os problemas
de Goiás e atendendo o
governador Caiado, porque
ele é quem sabe realmente de fato dos problemas
do Estado. Eu elogio o governador por essa iniciativa e o Estado passa a
ter mais meios para melhor atender o interesse
da população como um

todo”, afirmou Bolsonaro,
surpreendendo pela ênfase que deu nas palavras
positivas para Caiado.
E o governador não fez
por menos. Ao lado do presidente, Caiado disse que a
homologação do Plano de
Recuperação Fiscal para o
Estado é “o maior presente
de Natal aos 7,2 milhões
de goianos. 2022 será o
ano da retomada. Será a
maior alavancagem no
crescimento econômico de
Goiás”, afirmou Caiado, depois de ressaltar “a luta de
três anos” para entrar no
programa federal.
Bolsonaro assinou o
PRF de Goiás na biblioteca
do Palácio e depois atendeu a imprensa com uma
fala de menos de 1 minuto sobre o RRF. O evento
não foi incluído na agenda oficial do presidente e

seria inicialmente fechado, mas a Presidência autorizou imagens e depois
a entrevista coletiva. No
momento da assinatura,
com as autoridades sentadas à mesa, o governador pediu autorização
para ler o documento.
“Presidente, eu vou até
botar os óculos, porque
eu nunca assinei um documento tão importante
quanto esse aqui na minha
vida. Na minha vida como
governador, eu nunca assinei um documento como
este”, disse. “Três bilhões,
hein”, comentou Bolsonaro, rindo, em referência ao
valor da dívida que deixou
de ser paga desde 2019 e
foi renegociada em meio
ao acordo. Ao final da leitura, o presidente repetiu
que o regime é “muito bom
para o povo do Estado.”

Vitor Hugo trabalhou contra Goiás e acabou como o grande derrotado

Vitor Hugo quer ser candidato a governador de Goiás, mas
começou com o pé esquerdo ao tentar atrapalhar o Estado

“RRF: 16 deputados federais a favor e apenas
um muito do contra” foi o
título da matéria do jornalista Marcos Aurélio
Silva, no Jornal Opção,
sobre a tentativa que o
deputado federal Major
Vitor Hugo fez para impedir que o presidente
Jair Bolsonaro assinasse
o decreto que autorizou
o acesso de Goiás às benesses do Regime de Re-

cuperação Fiscal.
Vitor Hugo, que tem a
pretensão de se candidatar a governador, apostou
que Bolsonaro criaria empecilhos para a adesão do
Estado ao RRF. E perdeu.
“Goiás conta com 17
deputados federais. Destes, 16 trabalharam a favor do RRF. Inclusive, na
última semana, se reuniram para traçar estratégias e conseguir uma
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interlocução com o presidente Bolsonaro para que
assine o quanto antes o
ingresso do Estado ao Regime – e deu certo, já que
Bolsonaro confirmou que
vai assinar. O único que
fez declarações em desfavor do plano foi Major
Vitor Hugo. Ele destoou
de todos os outros parlamentares – ao menos nas
declarações públicas”, escreveu o jornalista Mar-
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cos Aurélio Silva.
“A adesão de Goiás ao
Regime de Recuperação
Fiscal (RRF) revela o egoísmo do deputado Major
Vitor Hugo. Suas posições
em relação ao plano que
prevê as renegociações e
adequações fiscais do Estado mostraram não ter
nenhum propósito, a não
ser de ganhar notoriedade”, concluiu. Vitor Hugo
saiu menos do episódio.
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Balanço

PGM recuperou mais de 67 milhões
aos cofres públicos municipais
Divulgação

Quantia
recuperada com
as cobranças
judiciais é a maior
desde 2016

A

Procuradoria-Geral
de Goiânia devolveu
aos cofres públicos,
em 2021, o valor de R$
67.049.954,79 (sessenta e
sete milhões e quarenta
e nove mil e novecentos e
cinquenta e quatro reais e
setenta e nove centavos). O
valor é o maior já recuperado nos últimos seis anos
e representa 50% a mais
do que o ano de 2020.
“É satisfatório ver o
desempenho da nossa
Procuradoria que está, de
fato, comprometida em
realmente nos ajudar
a melhorar a vida dos
goianienses. Os recursos
restituídos por meio da
execução fiscal auxiliam o Poder Público a
cumprir seu papel efetivo de garantir saúde,
segurança e educação
à população”, destacou
o prefeito Rogério Cruz.
Nos últimos anos havia

Os valores recuperados resultam em benefícios para toda a sociedade, uma vez que esses recursos são utilizados para a manutenção e ampliação das políticas públicas

aproximadamente 330 mil
execuções fiscais do Município de Goiânia em trâmite no Poder Judiciário. Este
montante foi reduzido
para cerca de 162 mil –
diminuição de 49,1% do
número de ações, desafogando o Poder Judiciário
e possibilitando a realização de cobrança e acompanhamento mais efetivos
nos processos economicamente rentáveis.
Para alcançar estes

números foram adotadas iniciativas em duas
principais linhas de ação:
redução do número de
ações através da conciliação e enfoque na cobrança de grandes devedores.
A PGM identificou a
necessidade de avanço e
aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa e
a importância estratégica
do tratamento prioritário
aos grandes devedores da
Fazenda Municipal. Pen-

sando nisso, foi criado o
Centro de Inteligência de
Grandes Devedores, que
garante maior eficácia
na cobrança dos créditos
inscritos e ajuizados em
face do Município.
Para a procuradora-geral, Tatiana Accioly, essa
recuperação fiscal recorde
é fruto da eficiência e do
comprometimento da Procuradoria com o Município.
Segundo a titular, “a PGM,
além de garantir aplicação

de recursos nos programas
e projetos realizados pela
Prefeitura, também ajuda a promover a justiça
fiscal, impedindo que os
maus contribuintes se
beneficiem do não pagamento de tributos”.

Investimentos

Os valores recuperados
resultam em benefícios
para toda a sociedade,
uma vez que esses recursos são utilizados para a

manutenção e ampliação
das políticas públicas municipais em todos os setores, tais como saúde, educação, segurança pública
e habitação. Também são
utilizados para construção de creches e escolas,
ampliação da rede de ensino, construção de unidades de saúde, aplicação
em programas sociais,
modernização e aquisição de equipamentos e
tantas outras finalidades.

Manutenção Urbana

Para quem precisa dispensar algum móvel ou objeto dentro de casa, como
fogão, sofá, televisão ou
colchão, por exemplo, a
Prefeitura de Goiânia, por
meio da Companhia de
Urbanização de Goiânia
(Comurg), disponibiliza
um serviço exclusivo e
gratuito para facilitar o
descarte: o Cata-treco.
No balanço apresentado de 2021, de janeiro a
junho deste ano, milhares
de ordens de serviços foram atendidas e quase 23
mil bens domésticos inservíveis (BDI) foram recolhidos. Considerando a média
mensal de quase 4 mil, até
o fechamento do balanço
do segundo semestre, esse
dado deve chegar a quase 50 mil unidades. Em
2020, esse dado foi de
19 mil unidades, o que
indica que a população

Luciano Magalhães Diniz

Cata-treco recolhe quase 50 mil itens em 12 meses

Todo material recolhido é repassado às cooperativas de reciclagem cadastradas na Prefeitura de Goiânia

tem entendido a importância do serviço oferecido pela Companhia.
O presidente da Comurg, Alex Gama, assegura
que Goiânia está menos
poluída com a nova dinâ-

mica aplicada pelo programa Cata-treco, considerando que são materiais
poluentes que vêm recebendo destinação correta.
Dentre eles, o sofá continua liderando com média

de 1.219 unidades recolhidas. As camas e cadeiras se
mantêm na média de 550
unidades. Na lista dos mais
atendidos encontram-se
os guarda-roupas, armários e televisores. Outros

itens como gavetas, computadores, máquinas de
lavar, impressoras completam a listagem.
O Cata-treco é responsável pela coleta de
resíduos volumosos in-

servíveis gerados nas
residências e foi implantado em 2011. O objetivo
do programa é evitar que
estes materiais sejam
descartados de forma
indevida em vias públicas, lotes baldios, praças
e margens de córregos,
gerando inúmeros transtornos como poluição do
ambiente e proliferação do
mosquito Aedes aegypti.
Para agendar o serviço,
o cidadão deve ligar no
3524-8555, pelo WhatsApp 98596-8555 ou ainda
pelo Aplicativo Prefeitura
24 horas. Todo material
recolhido é repassado
às cooperativas de reciclagem cadastradas na
Prefeitura de Goiânia,
beneficiando
diversas
famílias. O Cata-treco
é parte integrante da
Coleta Seletiva realizada
pela Prefeitura de Goiânia.
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saúde

Parceria de Estado e prefeitura resulta em
10 leitos de UTI no hospital de Morrinhos

C

om investimentos
de mais de R$ 5,8
milhões, o governador Ronaldo Caiado inaugurou em Morrinhos, na
região Sul, 10 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital
Municipal. Estado e prefeitura firmaram parceria
para entrega da estrutura,
que receberá cofinanciamento estadual e será regulada pela Secretaria de
Estado da Saúde. A medida é importante para o
processo de regionalização da saúde que é executado em Goiás, o que
leva atendimento para
mais perto do cidadão.
Caiado pontuou que
as parcerias com os prefeitos são fundamentais,
e isso é feito com vários
municípios, onde o Estado destina orçamento
para custear parte das

despesas no setor. “O interesse nosso é levar saúde a todas as regiões. Isso
é regionalizar o serviço.
Não se pode dar ao cidadão a ambulância como
se fosse a única alternativa de vida”, frisou.
O financiamento estadual na unidade de
Morrinhos segue até novembro de 2022, com
um custeio mensal de R$
486,400,00, totalizando
R$ 5.836.800,00. Além
disso, o Estado realizou a
cessão de R$ 919.125,25
em equipamentos para
estruturação da UTI no
município. São 10 ventiladores
pulmonares,
cinco monitores multiparamétricos, 10 desfibriladores, 10 camas e 40
bombas de infusão.
Segundo o governador, no passado, nunca houve interesse em

colocar UTI fora de
Anápolis, Goiânia ou
Aparecida por conta do
custeio. “Essa é a verdade. A construção e aparelhagem são insignificantes.
Investimos
no Hospital de Uruaçu
R$ 127 milhões, mas o
custeio mensal é de R$
15 milhões. Mas todo
dinheiro que acertar
para repasse aos municípios vamos pagar.
Será agora e enquanto
Ronaldo Caiado for governador”, garantiu.
Para o secretário Estadual de Saúde, Ismael
Alexandrino, Caiado se
dedica ao Estado como
um todo, mas sobretudo
na saúde, “onde faz diferença muito grande”.
“O governador sempre
propôs a regionalização
e ela acontece. Hoje, o
morador de Morrinhos,

Lucas Dienner

Investimentos objetivam regionalizar rede de
atendimento no Sul do Estado. São R$ 5,8 milhões ao
ano em Morrinhos, além de cessão de R$ 919 mil em
equipamentos para Hospital Municipal. “O interesse nosso
é levar saúde a todas as regiões”, pontua governador

Governador Ronaldo Caiado durante inauguração de 10 leitos de UTI geral para
adultos, em Morrinhos: “O interesse nosso é levar saúde a todas as regiões”

se estiver em estado
grave, poderá ser cuidado na cidade. Isso oferece segurança. É função do
Estado melhorar a qualidade de vida onde o cidadão mora”, assegura.

Segundo o prefeito de
Morrinhos, Joaquim Guilherme Barbosa, toda vez
que o governador vai a
Morrinhos traz boas notícias. “É um momento histórico para a cidade e re-

gião. Essa inauguração
representa o carinho
que os gestores têm
destinado à saúde do
Estado e ao nosso município. Fico feliz em fazer
parte disso”, registrou.

agenda

Caiado entrega cartões do Programa Mães de
Goiás em cinco municípios, nesta segunda, 27
O governador Ronaldo
Caiado entrega 3.925
cartões do Programa
Mães de Goiás a famílias
de cinco municípios goianos, nesta segunda-feira
(27). O benefício de R$
250 por mês é destinado
a mulheres com filhos de
até seis anos em situação
de vulnerabilidade social.
O roteiro começa por
Senador Canedo, às 8h.
Ao todo, 1.335 famílias recebem o cartão. O
evento será realizado no
Colégio Estadual da Polí-

cia Militar de Goiás Pedro
Xavier Teixeira, no Jardim
de Todos os Santos.
Em Anápolis, às 9h30,
será a vez de 933 chefes
de família receberem o
dispositivo que possibilita a compra de alimentos e remédios no
comércio local. A solenidade ocorrerá no Ginásio
Internacional
Newton
de Faria, localizado no
Centro do município.
Às 11h30, o governador
estará na Feira Coberta
Mário Silva, em Goianésia,

no Centro goiano, para a
entrega de 793 benefícios do Mães de Goiás.
No período da tarde,
a agenda segue em Itapuranga, às 14h50, com
distribuição de mais 463
cartões, em cerimônia na
Escola Municipal Vera Cruz.
Caiado encerra os compromissos do dia, às 16h30,
na quadra de Esportes do
Colégio Santana, no Centro
da cidade de Goiás, onde
beneficia 401 mulheres do
município com cartões do
Programa Mães de Goiás.

Divulgação

Roteiro do dia inclui Senador Canedo, às 8h, Anápolis, às 9h30,
Goianésia, às 11h30, Itapuranga, às 14h50, e cidade de Goiás, às 16h30.
Iniciativa beneficia, com R$ 250 por mês, mulheres em situação
de vulnerabilidade social que têm filhos de até seis anos de idade

O benefício é destinado a mulheres com filhos de até seis anos em situação de vulnerabilidade social
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Saiba a diferença dos sintomas de
Covid-19 e gripe
Para um diagnóstico correto, é preciso fazer testes, diz médica

N

este fim de ano, em
meio à pandemia
de covid-19 - embora com queda acentuada das curvas de mortes
e infecções - crescem no
Brasil os casos de gripe.
As duas doenças podem
confundir, dada a semelhança dos sintomas.
O conhecimento e a
reação aos sintomas são
necessários diante dos
riscos de transmissão
da covid-19. Conforme
orientações do Ministério da Saúde, uma pessoa
infectada deve, além de
procurar
atendimento,
ficar isolada de outros
indivíduos e fazer quarentena durante 14 dias.
O prazo pode ser menor,
dependendo das orientações das prefeituras.
Segundo a infectologista Ana Helena Germoglio, não é possível definir
se uma pessoa está com
covid-19 ou com gripe
apenas com a análise do
profissional, chamado no
jargão técnico de diagnóstico clínico.
Para a avaliação do
quadro de saúde do paciente é preciso realizar

testes. No caso da covid-19, há diferentes modalidades, como os testes
de antígeno ou laboratoriais PCR. No caso da gripe, também há distintos
tipos de exames.
Por isso, a infectologista destaca a importância
de que, diante de sintomas, as pessoas procurem
assistência médica para
que o profissional possa
indicar os procedimentos
adequados à realização
do diagnóstico.

Gripe x covid-19

Embora os sintomas
sejam bastante parecidos, há especificidades
entre as duas doenças. Na gripe, sintomas
como febre, tosse seca,
cansaço, dores no corpo, mal-estar e dor de
cabeça são comuns. Coriza ou nariz entupido e
dor de garganta podem
aparecer, mas são menos frequentes.
A gripe pode evoluir
para casos graves e até
mesmo para a morte.
Segundo material explicativo do Instituto
Fernandes Figueira, da

Fundação Oswaldo Cruz
(IFF-Fiocruz), a hospitalização e a possibilidade
de óbito estão, em geral,
vinculadas aos grupos
de alto risco. A influenza
pode também abrir espaço para infecções secundárias, como aquelas
causadas por bactérias.
Na covid-19, febre e
tosse seca são sintomas
comuns. Já cansaço, dores no corpo, mal-estar e
dor de garganta podem
surgir às vezes. A doença tem outros sintomas
que, em geral, não são
sentidos por quem tem
gripe, como perda do olfato e paladar.
A covid-19 também
pode avançar para quadros mais graves, como
evidencia a marca de
mais de 600 mil pessoas.
Pessoas nessas situações
mais graves ou críticas
podem ter forte falta de
ar, pneumonia grave e
outros problemas respiratórios que demandem
suporte ventilatório ou
internação em unidades
de terapia intensiva.
“A covid-19, principalmente agora, dá muita

Para a avaliação do quadro de saúde do paciente é preciso realizar testes

queixa de perda de olfato
e paladar. A influenza costuma deixar mais prostrado, acamado, dor no corpo,

sensação de congestão.
Quando a gente compara as duas, a influenza dá
muito mais sintomas. Pra

gente fechar o diagnóstico, somente com exame
laboratorial”, diz Ana Helena Germoglio.

sorte

As apostas podem
ser feitas até as 17h,
no horário de Brasília
Com um prêmio estimado
em R$ 350 milhões, pela
Caixa Econômica Federal,
o apostador tem até as
17h (horário de Brasília)
da próxima sexta-feira
(31), dia do sorteio, para
fazer o seu jogo nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o
país ou pela internet.
Em sua 13ª edição, a
Mega da Virada 2021, concurso nº 2.440 da Mega-Sena, terá o sorteio das
seis dezenas realizado a
partir das 20h (horário de
Brasília). A aposta simples,
com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
De acordo com a Cai-

xa, Mega da Virada não
acumula. Se não houver
ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis
números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com
o acerto de cinco números)
e assim por diante, conforme as faixas de premiação.

Bolão

Para fazer o bolão, basta
juntar os amigos, colegas
do trabalho ou parentes
para formar um grupo,
escolher os números da
aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar
em qualquer uma das 13
mil lotéricas do país. Ao
ser registrado no sistema,
a aposta gera um recibo
de cota para cada participante que, em caso de
premiação, poderá resgatar o prêmio individual.

O apostador também
pode adquirir cotas de
bolões organizados pelas
lotéricas. Basta solicitar
ao atendimento a quantidade de cotas que deseja
e guardar o recibo para
conferir a aposta no dia
do sorteio. Nesse caso,
poderá pagar uma tarifa
de serviço adicional de
até 35% do valor da cota,
a critério da lotérica.
Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo
de R$ 10. Porém, cada
cota não pode ser inferior
a R$ 5. É possível realizar
um bolão de no mínimo
duas e no máximo 100
cotas. É permitida a fazer
no máximo dez apostas
por bolão. Em caso com
mais de uma aposta, todas elas devem conter a
mesma quantidade de
números de prognósticos.

Marcello Casal JrAgência Brasil

Apostador tem até sexta-feira para jogar na Mega da Virada

De acordo com a Caixa, Mega da Virada não acumula
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