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Caiado entrega IML de Luziânia e garante mais cidadania no atendimento às cidades do Entorno
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Educação

Governo entrega uniformes e salas 
modulares no entorno do DF e anuncia 
quatro escolas cívico-militares na região

o fim do quarto turno 
já é uma realidade 
nas escolas estadu-

ais do entorno do DF. A ini-
ciativa cumpre, assim, um 
dos compromissos do go-
vernador Ronaldo Caiado 
na área da educação. Nesta 
segunda-feira (3/2), duran-
te a abertura oficial do ano 
letivo de 2020 no Colégio 
Estadual Delfino Oclécio 
Machado, no Jardim Ingá, 
em Luziânia, o governador, 
a primeira-dama Gracinha 
Caiado e a secretária de 
Estado da Educação Fá-
tima Gavioli visitaram as 
seis salas modulares des-
tinadas à unidade escolar.

As salas foram a alter-
nativa encontrada pelo 
Governo de Goiás para 
acabar com o turno inter-
mediário, também conhe-
cido como ‘turno da fome’ 
nas unidades escolares 
da rede pública estadual. 
Ronaldo Caiado destacou 
sua alegria e satisfação 
em colocar fim a um pro-
blema que persistia há 
mais de 25 anos.

“Esse era um de nossos 
principais desafios na área 
educacional e me sinto 
muito feliz de estar aqui 
hoje anunciando a solução 
para esse problema. Se-
gundo o governador, o fim 
do quarto turno garante 
maior dignidade aos alu-
nos porque coloca todos 
eles em pé de igualdade 
em relação às condições 
de aprendizagem.

Segundo ele, quando 
foi informado pela secre-
tária Fátima Gavioli sobre 
a existência do turno in-
termediário, resolver o 
problema passou a ser 
uma prioridade do Gover-
no de Goiás e da Secre-
taria de Estado da Edu-

cação. “Manter o quarto 
turno é tirar das crianças 
e jovens a oportunidade 
de ter as mesmas oportu-
nidades de formação que 
as outras que estudam 
em horário normal com 
carga horária normal”, fri-
sou Ronaldo Caiado.

Conforto e 
segurança

Sobre as salas modula-
res, ele elogiou o conforto 
e a segurança e destacou a 
possibilidade do professor 
poder interagir mais com 
os alunos, já que as quatro 
paredes podem ser trans-
formadas em lousa.

Das 67 salas modu-
lares adquiridas pelo 
Governo de Goiás, o C. E. 
Delfino Oclécio Machado 
recebeu seis unidades. 
Cada uma delas aten-
de 40 alunos, conta com 
equipamentos de ar-con-

dicionado e proporciona 
conforto e segurança aos 
estudantes, além de faci-
litar a limpeza diária.

O governador, a primei-
ra-dama Gracinha Caiado e 
a secretária Fátima Gavioli 
entregaram também con-
juntos de uniformes para 
todos os alunos da unidade 
escolar. “Resolvemos dois 
problemas importantes 
de uma vez só”, frisou Ro-
naldo Caiado, referindo-se 
ao fim do quarto turno e à 
distribuição dos uniformes. 
O quarto turno causava 
sérios prejuízos à aprendi-
zagem e ainda provocava 
insegurança nas famílias, 
já que o aluno não ti-
nha hora certa de chegar 
em casa e a entrega dos 
uniformes vai propiciar 
maior segurança à comu-
nidade escolar, visto que 
exerce maior controle so-
bre quem entra e quem 
sai do colégio.

Conjunto de 
uniformes

O Colégio Estadual Del-
fino Oclécio Machado foi a 
primeira unidade escolar 
da rede estadual a rece-
ber os novos uniformes, 
contemplando os 2.400 
alunos do Ensino Funda-
mental, do Ensino Médio 
e da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). E para ga-
rantir que todos os alunos 
da rede pública estadual 
recebam gratuitamente os 
conjuntos de uniformes, 
o Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Educação(Seduc), 
fez um investimento de 
R$ 25.661.128,16 na aqui-
sição de 500 mil kits. Os 
conjuntos são compostos 
por calças e camisetas e 
por saias e camisetas.

Em relação às salas 
modulares, a secretária 
de Educação fez questão 
de destacar que elas não 

foram alugadas, mas ad-
quiridas pelo Governo de 
Goiás, o que possibilita 
atender todas as regiões 
do Estado enquanto as 
escolas passam por am-
pliação e novas salas de 
alvenaria são construídas. 
“O dinheiro para construir 
as novas salas de alve-
naria já está na conta da 
Seduc Goiás e foi fruto do 
empenho do governador 
Ronaldo Caiado que foi 
pessoalmente a Brasília 
conversar com o governo 
federal”, ressaltou ela.

Fátima Gavioli salien-
tou, ainda, que a distri-
buição dos uniformes só 
foi possível graças a uma 
parceria com a Secretaria 
Estadual de Segurança 
Pública e a Diretoria Geral 
de Administração Peniten-
ciária (DGAP). “A prestação 
de serviços pela popula-
ção interna ou egressa 
do sistema penitenciário, 

além de ser remunerada, 
possibilita a ressocializa-
ção e a remição do tempo 
de execução de pena, na 
proporção de 1 dia para 
cada 3 dias trabalhados”, 
comentou.

Carteiras escolares
A secretária também 

lembrou a aquisição de 
40 mil carteiras escolares 
para atender todas as es-
colas da rede pública esta-
dual no início deste ano le-
tivo. O valor total investido 
foi de R$ 10.600.000,00. 
“Vocês podem ter certeza 
de que, a partir de agora, 
o entorno do DF tem um 
governador que realmente 
olha para a população e 
que tem a educação como 
uma de suas prioridades”.

O diretor do C. E. Delfi-
no Oclécio Machado, José 
Junio Senra, elogiou a che-
gada das salas modulares, 
das novas carteiras e dos 
conjuntos de uniformes 
distribuídos aos alunos. 
Comemorou também os 
recursos que a unidade es-
colar recebeu, em dezem-
bro de 2019, do programa 
‘Reformar Goiás’. A verba, 
no valor de R$ 33 mil, foi 
usada para substituir todas 
as lâmpadas incandescen-
tes por led, pintura externa 
e interna e para reparos na 
parte hidráulica.

De acordo com ele, 
apesar da escola ser 
relativamente nova, é 
sempre importante in-
vestir na manutenção de 
forma a manter as boas 
condições da estrutura 
física. José Junio afirmou, 
também, que a notícia da 
chegada dos uniformes 
foi amplamente come-
morada pelos pais nas 
redes sociais do colégio.

Anúncio foi feito durante abertura oficial do ano letivo de 2020 no Colégio Estadual Delfino Oclécio Machado, em Luziânia
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R$ 5,3 milhões

Caiado entrega IML de Luziânia 
e garante mais cidadania no 
atendimento às cidades do Entorno

o governador Ro-
naldo Caiado fez a 
entrega das obras 

de reforma e ampliação 
do prédio da 14ª Coorde-
nação Regional de Polícia 
Técnico-Científica do Insti-
tuto Médico Legal (IML) de 
Luziânia nesta segunda-
-feira (03/02). A reformula-
ção da unidade – que em 
gestões passadas era notí-
cia pela falta de salas para 
acomodar cadáveres, que 
chegavam a ficar expos-
tos a céu aberto – garan-
te cidadania aos morado-
res do Entorno do Distrito 
Federal, ao prestar servi-
ços com mais qualidade, 
respeito e eficiência. 

“Precisamos melhorar 
ainda mais o investimento 
nas regiões mais caren-
tes para dar cidadania às 
pessoas. É isso que esta-
mos fazendo aqui, inaugu-
rando um IML na cidade 
mais antiga e populosa do 
Entorno, que é Luziânia”, 
pontuou Caiado. Ao lado 
da coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais e 
presidente de honra da Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
o governador reafirmou a 
atenção especial que o Go-
verno de Goiás tem dado 
às regiões mais vulnerá-
veis do Estado, citando o 
Entorno, Nordeste goiano, 
além de partes do Norte e 
do Oeste goiano.

Foram investidos mais 

de R$ 5,3 milhões na re-
forma do IML de Luziânia, 
que é a terceira maior 
regional em número de 
atendimentos no Estado. 
O recurso veio de emenda 
parlamentar do deputado 
federal João Campos, com 
contrapartida do Governo 
de Goiás. Com a amplia-
ção e a atuação de quase 
60 servidores da Supe-
rintendência de Polícia 
Técnico-Científica (SPTC) 
– entre médicos, peritos 
e auxiliares, a unidade de 
Luziânia passa a atender 
também os municípios de 
Águas Lindas de Goiás, 
Cidade Ocidental, Crista-
lina, Novo Gama e Valpa-
raíso de Goiás.

O secretário de Esta-
do de Segurança Pública, 
Rodney Miranda, destacou 
a importância do IML para 
as cidades do Entorno do 
Distrito Federal. “É uma 
obra fundamental para 
a região e está dentro do 
plano determinado pelo 
governador de valorização, 
atendimento e empenho 
das demandas do Entorno”, 
disse. Além disso, Rodney 
Miranda anunciou que em 
breve será inaugurado o 
IML de Águas Lindas, que 
está em obras, e também o 
de Formosa, próxima uni-
dade a ser reformada.

Na previsão de entregas 
para o Entorno estão ain-
da, pontuou o secretário, 
duas unidades do Corpo de 
Bombeiros Militar do Esta-

do de Goiás (CBMGO) nas 
cidades de Santo Antônio 
do Descoberto e Valparaí-
so. Rodney também desta-
cou que todos esses inves-
timentos foram possíveis 
graças à parceria de depu-
tados estaduais e federais, 
que destinaram emendas 
para a região. “São boas 
notícias, resgatando um 
‘buraco de atendimento’ 
que a região do Entorno 
tinha nos governos que 
passaram”, afirmou.

Superintendente da 
Polícia Técnico-Científica, 
Marcos Egberto falou da 
alegria em ver a obra sen-
do entregue à população 
e enfatizou o empenho 
da atual gestão para que 
a unidade pudesse ser 
rapidamente inaugurada. 
“Quero testemunhar o cui-
dado e a importância que 
o senhor governador e sua 
equipe dão para o Entorno. 
Testemunho que é uma co-
brança diária, uma atenção 
redobrada para cidades, 
para região do Entorno, 
que o governador, dona 
Gracinha e o secretário de 
Segurança têm dado”, sa-
lientou. Ele lembrou que 
a obra, iniciada em 2017, 

foi paralisada pela gestão 
passada, mas que o gover-
nador Ronaldo Caiado, ao 
assumir, transformou o IML 
de Luziânia em prioridade.

O deputado federal 
João Campos afirmou em 
seu discurso que a luta 
por emendas parlamen-
tares foi uma questão de 
sensibilidade. “Gente é 
gente, a gente é humano. 
E isso, é claro que mexe 
conosco. Coloquei tudo 
aqui, a meu ver, governa-
dor, muito mais em razão 
desse sentimento de hu-
manidade do que uma 
questão eleitoral”, disse.

Ainda de acordo com o 
deputado, a obra foi um 
compromisso com a Se-
gurança Pública de Goiás. 
“Tenho compromisso com 
todo Estado, mas, de certa 
forma, tenho um compro-
misso diferenciado com a 
área de segurança. Hoje 
tenho o prazer em estar 
ao lado do governador e 
do secretário para inau-
gurar essa obra e fazer 
entrega de outros bens, 
inclusive para a polícia 
militar, que é resultado 
de emendas minhas e da 
bancada”, afirmou.

Sobre o IML 
de Luziânia

A nova unidade do 
IML possui 25 peritos 
criminais, incluindo o 
coordenador, 18 médi-
cos legistas, oito auxi-
liares de autópsia, sendo 
um destinado à seção de 
amostras biológicas, 15 
motoristas, 12 técnicos 
administrativos e seis 
papiloscopistas. O Insti-
tuto conta com labora-
tórios que serão respon-
sáveis pela realização 
de exames definitivos 
de drogas, para que esse 
material não necessite 
ser encaminhado a Goi-
ânia para análise e para 
exames de confronto mi-
crobalístico de regionais 
próximas a Luziânia.

Participaram do even-
to a vice-prefeita Edna 
Aparecida Alves; os se-
cretários de Estado Rod-
ney Miranda (Segurança 
Pública), Marcos Silva 
(Comunicação) e Fábio 
Cammarota (Geral da 
Governadoria); o coman-
dante-geral do Corpo de 
Bombeiros, coronel Es-
meraldino Lemos; o dire-
tor-geral de Administra-

ção Penitenciária, coronel 
Wellington de Urzêda 
Mota; o deputado fede-
ral João Campos; os de-
putados estaduais Wilde 
Cambão, Diego Sorgatto 
e Tião Caroço.

Estavam presentes ain-
da o superintendente da 
Polícia Técnico-Científica, 
Marcos Egerto; o coorde-
nador da 14ª regional da 
Polícia Técnico-Científica, 
Fernando Lerbak; o dire-
tor do departamento da 
Polícia Técnico-Científica 
do Distrito Federal, Rai-
mundo Cleverlande; o 
promotor de Justiça Juli-
mar Alexandro da Silva; 
o suplente de Senador 
Eládio Carneiro; os vere-
adores Felipe do Mandú, 
Zé Maria, Everaldo Mei-
reles, Gleide Ribeiro, Al-
denor Júnior, Lucas Brito, 
Boaz, Serginho, Dioscler, 
Valdirene, Luzia Direto-
ra, Professor Rubão e Zé 
Paulo; o delegado regio-
nal Rafael Abreu; além 
do comandantes do 5º 
Comando Regional da 
Polícia Militar, coronel 
Costa, e do 4º Comando 
Regional Bombeiro Mili-
tar, coronel Adival. 

Mais de R$ 5,3 milhões foram 
investidos na unidade, que é terceira 
maior regional em número de 
atendimentos no Estado, e absorve 
demandas de diversas cidades do 
Entorno do Distrito Federal
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IPTU: tire todas suas dúvidas sobre o tributo

está chegando a hora 
de pagar o Imposto 
Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) e de con-
tribuir com a melhoria 
dos serviços públicos de 
Goiânia. A entrega dos 
boletos via Correios está 
sendo finalizada ao longo 
desta semana e o contri-
buinte terá a oportunida-
de de pagar o documento 
à vista com desconto de 
10% ou parcelar em 11 
vezes. Nos dois casos, o 
imposto deve ser pago 
até o dia 20 de fevereiro.

Neste ano, não houve 
aumento real no valor 
do tributo para imóveis 
cujas características não 
foram alteradas. O impos-
to foi corrigido em ape-
nas 2,66% tendo como 
base a inflação oficial do 
Brasil, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Acesse os boletos 
do IPTU

Além do envio de 587 
mil boletos para as casas 
dos cidadãos, a gestão 
municipal disponibiliza 

a emissão das guias pela 
internet. Para isso, basta 
acessar o endereço ele-
trônico (link: Prefeitura 
de Goiânia) disponível no 
portal da Prefeitura de 
Goiânia. 

Os boletos também 
podem ser retirados nas 
unidades Atende Fácil, 
central de relaciona-
mento presencial com o 
município instaladas nos 
seguintes locais: Paço 
Municipal, no Park Lo-
zandes; Shopping Cidade 
Jardim; Antiga Estação 
Ferroviária, no Setor Cen-
tral; e Mangalô, no Setor 
Morada do Sol.

Desconto e parcela-
mento Em Goiânia, o des-
conto de 10% para pa-
gamento à vista é maior 
do que o das 12 maiores 
cidades do País. Em São 
Paulo, por exemplo, a re-
dução para quitar o im-
posto é de 4%. Em Curi-
tiba, o recuo é de 6%. Já 
no Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, a diferença 
entre os valores à vista e 
parcelado é de 7%. Para 
parcelar o tributo, o valor 
mensal não deve ser infe-

rior a R$ 26,28.
Se o contribuinte op-

tar pelo parcelamento do 
IPTU, as guias seguintes 
vencerão nos dias 20 de 
março, 22 de abril, 20 de 
maio, 22 de junho, 20 de 
julho, 20 de agosto, 21 
de setembro, 20 de ou-
tubro, 20 de novembro e 
21 de dezembro. Desde 
2016 a Prefeitura de Goi-
ânia envia aos cidadãos a 
primeira parcela e a guia 
para pagamento à vista. O 
cidadão deve optar pelo 
pagamento de um dos 
dois boletos.

Atenção 
aos prazos

A não quitação ou a 
ausência de pagamento 
da primeira parcela até o 

dia 20 de fevereiro pode 
gera multa de 2%, acrés-
cimo de 0,33% por dia 
corrido, além de juros de 
1% rateado pela quan-
tidade de dias em situa-
ção de inadimplência, de 
acordo com as determi-
nações do Código Tribu-
tário Municipal. No caso 
do parcelamento, o não 
pagamento do imposto 
até a data de vencimento 
de cada parcela também 
provoca a antecipação do 
vencimento das que ain-
da não venceram. 

Arrecadação 
A Prefeitura espera arre-

cadar neste ano R$ 680,2 
milhões. A expectativa é de 
recebimento espontâneo 
de aproximadamente 75% 
desse valor. À vista, segun-

do projeção da Secretaria 
Municipal de Finanças (Se-
fin), deve entrar nos cofres 
do município mais de R$ 
500 milhões. Desse valor, 
R$ 230 milhões devem 
ser quitados à vista e R$ 
270 milhões se referem à 
primeira parcela de quem 
optar por essa forma de 
pagamento.

Novidades
A Prefeitura de Goiânia 

está cada vez mais digi-
tal. A partir de agora, a 
comunicação entre o mu-
nicípio e o contribuinte 
será virtual, por meio da 
plataforma Domicílio Tri-
butário Eletrônico (DTE). 
Por meio da plataforma, 
o cidadão terá acesso de 
forma simples e dinâmica 
a dados do IPTU, Imposto 

Territorial Urbano (ITU), 
Imposto de Transmissão 
de Imóvel (ISTI) e Impos-
to Sobre Serviços (ISS). 

A ferramenta vai con-
centrar os boletos e inú-
meros serviços ofertados 
pela Secretaria Munici-
pal de Finanças (Sefin). O 
“Portal do Contribuinte” 
já está disponível no site 
da Prefeitura de Goiânia 
e com ele o órgão espera 
ter uma economia anu-
al de R$ 1,8 milhão com 
custos operacionais. 

Para acessar o novo 
serviço é necessário fa-
zer um cadastro e criar 
uma senha. Dentro do 
portal, o contribuinte 
terá as informações so-
bre todos os seus imó-
veis, além de dados so-
bre demais tributos. 

Neste ano, contribuinte terá 
a oportunidade de pagar o 
documento à vista com desconto 
de 10% ou parcelar em 11 vezes
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Prefeitura de Aparecida entrega equipamento 
de leitura para deficientes visuais esta terça, 04
Pessoas cegas ou com de-
ficiência visual agora te-
rão à disposição para uso 
gratuito, em Aparecida, um 
equipamento que trans-
forma textos de qualquer 
superfície em áudio, faci-
litando a leitura e o aces-
so à educação, à cultura e 
ao mercado de trabalho. 
Cinco exemplares desse 
dispositivo adquirido pela 
Prefeitura de Aparecida se-
rão apresentados e entre-
gues à comunidade nesta 
terça-feira, 04, às 9h, no 
espaço multiuso da Cidade 
Administrativa.

A ferramenta funciona 
com uma câmera intuitiva, 
que consegue ler e traduzir 
em áudio informações im-
pressas em livros, jornais, 
revistas, placas de sinaliza-

ção, mensagens no celular, 
cardápios de restaurantes, 
painéis e até cédulas de 
dinheiro (em real e dólar).

“É uma tecnologia de 
inclusão revolucionária 
que irá democratizar e 
promover a independência 
de pessoas com deficiên-
cia visual. A leitura é uma 
grande aliada para que os 
cidadãos tenham acesso à 
cultura, à educação, à vida 
social e, consequentemen-
te, ao mercado de trabalho. 
E teremos isso em Apare-
cida à disposição da po-
pulação”, disse o prefeito 
Gustavo Mendanha des-
tacando que a Prefeitura 
foi a primeira gestão pú-
blica de Goiás a adquirir 
os dispositivos.

Duas dessas câmeras de 

leitura ficarão disponíveis 
já a partir desta terça-feira, 
04, na Biblioteca Pública 
Municipal Ursulino Tava-
res Leão, que fica na Ave-
nida das Nações, no Setor 
Vera Cruz, próximo ao Pro-

con de Aparecida. Clique 
aqui e saiba como chegar. 
Qualquer pessoa que te-
nha necessidade de usar 
o equipamento poderá 
acessá-lo na biblioteca de 
segunda a sexta, em horá-

rio comercial.
Monitores capacitados 

pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura 
ficarão de prontidão na 
Biblioteca Pública para 
auxiliar os usuários no 
manuseio do equipamen-
to. Outras três câmeras 
inteligentes estarão à 
disposição nas unidades 
educacionais de Apareci-
da onde há mais alunos 
cegos ou com deficiên-
cia visual. A Secretaria de 
Educação está definindo 
as unidades de destino 
desses aparelhos.

A câmera inteligente, 
que fica acoplada à ar-
mação de qualquer par 
de óculos, lê textos em 
português e inglês. É um 
mecanismo moderno, de 

tecnologia israelense, 
programado para reco-
nhecer pessoas e gêne-
ros, rostos, cores e tona-
lidades. Com um simples 
gesto de girar o pulso, o 
equipamento informa ao 
usuário a data e hora.

O mecanismo auxilia 
também pessoas com 
dislexia, déficit de leitura 
e de atenção, e hiperativi-
dade. “Essa tecnologia de 
inclusão é revolucionária 
porque a leitura é uma 
grande aliada para que 
os cidadãos tenham aces-
so à cultura, à educação, à 
vida social e, consequen-
temente, ao mercado de 
trabalho. Isso vai melho-
rar muito a vida da popu-
lação”, comenta o prefeito 
Gustavo Mendanha.
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HaMBÚRGUER 
VEGETal

Em mais um passo de inovação, 
o Outback Steakhouse apresenta 

ao mercado brasileiro seu 
exclusivo burger 100% vegetal, 

criado em parceria com o selo 
Revolution da Marfrig. Chamada 
Aussie Plant Burger, a novidade 

traz um saboroso Revolution 
Burger®, um delicioso molho 

tipo cheddar vegetal, picles, 
tomate, alface e cebola no pão 
tipo brioche. Com composição 
totalmente vegetal, do pão ao 
burger, o lançamento chega à 

mesa dos clientes acompanhado 
de uma generosa porção de 
batatas fritas. O produto já 

está disponível em todos 
os restaurantes de Goiânia, 
localizados nos Shoppings 

Passeio das Águas, Flamboyant 
e Goiânia.

caNal oFF
Atual campeão mundial de surfe, 

Italo Ferreira terá um programa 
para chamar de seu no Canal 

OFF. A série “Parque do Italo” 
irá mostrar o lado divertido do 

surfista, que sempre considerou 
as ondas como um parque de 
diversões e leva isso até hoje 

em sua vida. As gravações 
aconteceram em Baía Formosa 

(RN), terra natal de Italo.

BloQUiNHo Da 
DiVERsÃo

O executivo do Privé Diversão 
Daniel Ribas está a todo vapor 

para trazer mais alegria e 
comodidade aos turistas da 

cidade de Caldas Novas, sul de 
Goiás. Já iniciando os trabalhos, 

preparou uma programação 
recheada de diversão para as 

crianças neste carnaval. No 
mês de fevereiro, desde que 
acompanhado de um adulto 
pagante, uma criança de até 
10 anos ganha acesso único 

a um dos três parques do 
Privé Diversão: Water Park, 
Náutico Praia Clube e Clube 
Privé. Mais informações e o 

regulamento do uso do ingresso 
estão disponíveis no site www.

privediversao.com.br.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Escola oficial - O empresário Fábio Sodré recebeu Claudio Fontenelle, Edilson Junior e 
Fábio Almeida na inauguração de Escola Ofical do Flamengo, em Goiânia.

Projeto Lean - O médico do esporte Diego Dias participou 
na última sexta-feira (31/01) e sábado (01/02), do Projeto Lean, 
realizado pelo Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

2 3

4

Inauguração - A empresária Grazielly Vaz receberá convidados 
na inauguração da “Casa Afeto” por Mashmalow for Kids e Babado 
Lingerie, na tarde do dia 5 de fevereiro, na Rua 9, St. Oeste.
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Vida de viajante - O youtuber Marcos Vaz, do Rio de 
Janeiro, aceitou convite da empresária Rose Páscoa para 
ministrar palestra em Goiânia no dia 14 de março. Ele vai 
participar do evento Influenciar Goiás. 
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Coronavírus

Brasil monitora 14 casos suspeitos

boletim do Ministé-
rio da Saúde mos-
tra que 14 pacien-

tes são monitorados no 
Brasil por suspeita de 
terem sido infectados 
por coronavírus. Antes 
do meio-dia, 16 casos 
eram considerados sus-
peitos, mas dois foram 
excluídos. “A tendência 
é que com o volume de 
casos vamos conseguir 
descartar os casos cada 
vez mais rapidamente”, 
afirmou o ministro da 
Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, em entrevista 
coletiva à imprensa na 
tarde de hoje (3).

Segundo Mandetta, o 
país vai decretar estado 
de emergência pública 
quanto ao coronavírus, 
mesmo sem a confirma-
ção de casos. Isso por-
que, segundo o ministro, 
a medida é indispensável 
para a repatriação dos 40 
brasileiros que estão na 
cidade de Wuhan, na pro-
víncia de Hubei, região 
central da China.

Até o momento, o mi-
nistro descartou barrar a 
entrada de chineses ou 
de viajantes vindos da 
China no Brasil, como foi 
feito pelos Estados Uni-
dos. “Essa é uma medida 
inócua, sem nenhuma 
eficácia comprovada”, ar-
gumentou.

Quarentena
O ministro revelou 

que o protocolo de qua-
rentena para os brasi-
leiros vindos de Wuhan 
será mais longo do que 
o previsto. “A quarente-
na será de 18 dias. São 
quatro dias de margem 
de segurança. Ainda es-
tamos organizando a 
logística. A operação de 
busca será feita pelo 
Ministério da Defesa. A 
articulação com a China 
é do Ministério das Re-
lações Exteriores. Mas 
haverá um exame ad-
missional feito pelo Mi-
nistério da Saúde para 
o embarque. Todo o 
procedimento de bios-
segurança será pre-
parado: enfermeiros, 
plantonistas, médicos 
e quartos individuais. 
Até as necessidades es-
peciais dos pacientes, 
como os diabéticos, por 
exemplo, estão sendo 
discutidas pela equipe 
técnica”, explicou.

O Ministério da De-
fesa cogita usar a base 
de Anápolis (GO) ou a 
de Florianópolis para a 
quarentena.

Brasileiros que apre-
sentem sintomas do co-
ronavírus durante a eva-
cuação não embarcarão 
no transporte de volta 
para o Brasil. “Todas as 
pessoas que apresenta-
rem sintomas não serão 
removidas. Apenas pesso-
as que não apresentarem 
sintomas vão embarcar. 

Vamos manter a segu-
rança dos outros brasi-
leiros” disse Mandetta.

Medida provisória
Segundo o ministro, 

o texto que institui os 
protocolos de segurança 
sanitária no Brasil está 
sendo redigido e deve 
ficar pronto “o mais rá-
pido possível”. A medida 
provisória consolidará 
instrumentos que estão 

“fragmentados, espalha-
dos por leis antigas, por-
tarias e regulações”. “Era 
tudo muito pontual. Va-
mos consolidar, retirar o 
que não serve mais, e que 
sirva para todas as con-
dições ter esse marco le-
gal. Isso era uma falha do 
nosso sistema [sanitário]”.

“A lei trará todos os 
detalhes técnicos da qua-
rentena. Ela vai harmo-
nizar e colocar em um 

patamar de igualdade 
com a legislação de ou-
tros países que possuem 
mecanismos similares. 
Temos que aprender com 
o que está acontecendo e 
nos preparar, porque isso 
pode acontecer no nosso 
quintal”, complementou.

Coronavírus 
no mundo

Os Estados Unidos já 

confirmaram 11 casos de 
coronavírus. As Filipinas 
confirmaram o primeiro 
óbito - um homem de 44 
anos, natural de Wuhan, 
que viajou infectado. A 
China contabiliza, no mo-
mento da reportagem, 
17.493 casos da doença, 
com 362 óbitos e 536 
pessoas que estiveram 
contaminadas e que não 
apresentam mais os sin-
tomas do coronavírus.

Apesar de nenhum caso confirmado, 
país opta por estado de emergência
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Dia Mundial de Combate ao Câncer: 
médicos recomendam atividade física
O hábito de realizar ativi-
dade física faz diferença 
na prevenção do câncer. 
Não é preciso frequentar 
academia ou procurar um 
esporte de impacto ou 
grande esforço físico. Vinte 
minutos de caminhada por 
dia, por exemplo, são reco-
mendados pela Sociedade 
Brasileira de Oncologia 
Clínica (SBOC).

Hoje (4) é o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer. A 
data foi instituída em 2008 
pela União Internacional 
Contra o Câncer (UICC), 

para aumentar a conscien-
tização sobre a doença e 
estimular a preservação.

“A prática de atividade 
física melhora a imuni-
dade do corpo e reduz a 
produção de mediadores 
inflamatórios, fenômenos 
que minimizam as mu-
danças celulares e, conse-
quentemente, os riscos de 
desenvolvimento da doen-
ça. Estudos mostram que 
a atividade física regular 
reduz de fato o risco de 
desenvolvimento de cân-
cer de mama, cólon e en-

dométrio”, explica o onco-
logista Duílio Rocha Filho, 
ligado à SBOC.

Segundo nota distribuí-

da pela sociedade médica 
à imprensa, 30% a 50% dos 
casos de câncer podem ser 
prevenidos a partir de mu-

danças no estilo de vida: 
além de praticar atividade 
física, “não fumar, preferir 
alimentos naturais, manter 
uma dieta equilibrada, se 
vacinar e reduzir o consu-
mo de bebidas alcoólicas.”

Apesar de recomen-
dações simples, a SBOC 
encontra dificuldade para 
que as pessoas mudem 
suas rotinas e adotem 
comportamentos mais 
saudáveis. “Ao contrário do 
caso do cigarro, em que a 
relação com o câncer de 
pulmão é direta, os im-

pactos do estilo de vida na 
saúde são pouco palpáveis 
para a maioria das pes-
soas, pois é muito difícil 
dizer com precisão o que 
originou o tumor; se foi o 
consumo de álcool ou de 
carnes processadas.”

Em pesquisa feita pela 
SBOC em 2017, com 1.500 
pessoas em todo o país, 
metade declarou que não 
faz exercício físico. Uma 
em cada quatro pesso-
as entrevistadas não vê a 
obesidade como problema 
relacionado ao câncer.
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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
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 

uno WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

sistema de consórcio 
-  Ônix 2015    - Entrada + 
Prestação de 518,00. Consul-
tor de vendas : Marcos Vieira. 
WhatsApp : (062) 99128-6147

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(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 
compromisso pelo WhatsApp. 
Mais Informações : Tell/What : 
(062) 98550-9156. Consultora 
de Vendas: 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.
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supercopa do Brasil

CBF realiza media day nesta terça

o futebol brasileiro 
começa a entrar 
no clima da Su-

percopa do Brasil. Nesta 
terça-feira (4), 11h, a CBF 
realiza o media day, com 
o lançamento oficial da 
competição, apresentação 
do troféu, bola do jogo e 
presença dos treinadores 
e capitães de Flamengo 
e Athletico Paranaense, 
que disputarão o título. O 
evento será realizado no 
auditório da sede da en-
tidade, na Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, e o acesso 
da imprensa estará libe-
rado a partir das 10h me-
diante apresentação de cra-
chá profissional com foto.

Na abertura, o diretor 
de Competições da CBF, 
Manoel Flores, passará 

informações técnicas so-
bre a final, marcada para 
o Estádio Mané Garrincha, 
e detalhes da megaopera-
ção montada para a torci-
da durante a semana do 
jogo, em Brasília (DF). Em 
seguida, os jornalistas po-
derão fazer perguntas aos 
representantes dos clubes.

A Supercopa do Brasil 
2020 é o duelo do Fla-
mengo Campeão Brasilei-
ro de 2019 com o Athle-
tico Paranaense Campeão 
da Copa do Brasil 2019. É 
disputada em jogo único, 
dia 16 de fevereiro, 11h, 
no Mané Garrincha. Se 
houver empate no tempo 
normal, a decisão do títu-
lo vai para os pênaltis. Os 
ingressos estão à venda 
pela Futebol Card.

Evento terá apresentação do troféu, 
bola do jogo e presença dos treinadores 
e capitães de Flamengo e Athletico 
Paranaense, que disputarão o título
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