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

SAÚDE | 6

CIDADES | 4

CovID-19

UrbAnIzAção 

Governador destaca 
importância do trabalho 
social desenvolvido em 

Goiás durante quarentena

Prefeitura inicia novo 
paisagismo da Praça 

do Cruzeiro

governo

goiânia

Goiânia - Go  |  nº 757
seGunda-feira, 4 DE maio DE 2020

www.diariocentral.com.br

Ro
dr

ig
o 

Es
tr

el
a

CIDADES | 4

AmArElInhA

futebol
Brilhante sempre 
que vestia a 
camisa da Seleção, 
meia foi decisivo 
no último título 
de Copa do 
Mundo do Brasil

ESportE | 8

Fi
fa

Di
vu

lg
aç

ão

Caixa abre duas horas 
mais cedo a partir de hoje

SEgUnDA pArCElA

auxílio 
emergencial

Frente de serviço vai recapear 162 mil 
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n Todos os governadores que par-
ticiparam de uma videoconferência 
com o novo ministro da Saúde, Nel-
son Teich, o acharam completamen-
te perdido, inclusive Ronaldo Caia-
do. Teich passou a impressão de ser 
100% despreparado.

n Esse cumpriu a palavra: o depu-
tado federal José Nelto prometeu e 
foi na semana passada ao Hospital 
Araújo Jorge para doar metade do 
seu salário de abril, ou exatos R$ 
11.233,29, conforme o cheque que 
entregou. Bom exemplo.

n o levantamento dos gastos dos 41 
deputados estaduais com a verba inde-
nizatória, durante março, mês em que o 
Legislativo só funcionou 15 dias, premiou 
o presidente Lissauer Vieira. Ele foi o que 
menos usou o recurso.

n O advogado William Machado, que 
propaga ser o candidato do gover-
nador Ronaldo Caiado a prefeito de 
Crixás, está condenado pela Justiça a 
7 anos e meio de prisão, por desviar re-
cursos públicos no mesmo município. 

n a FiEG, que representa o grande 
empresariado de Goiás, enfiou o rabo 
entre as pernas e desistiu de coordenar 
doações para a população desassistida 
durante a crise do coronavírus. Seus as-
sociados recusaram-se a colaborar. 

n O senador Vanderlan Cardoso, se 
quiser, será o candidato do PSD a pre-
feito de Goiânia, atropelando o depu-
tado federal Francisco Jr., conforme 
acordo interno do partido para lançar 
o que estiver melhor nas pesquisas.

n o ministério Público Estadual se es-
força para impedir que o prefeito afas-
tado de Luziânia, Cristovão Tormin, re-
torne ao cargo. Tipo vil, ele é acusado 
de assediar sexualmente mais de 20 
funcionárias municipais. 

n O trabalho social da 1ª dama Graci-
nha Caiado, que arrecadou e já distri-
buiu centenas de milhares de cestas 
básicas, despertou ciúmes dentro da 
equipe de governo, como era de espe-
rar. Uma secretária rompeu com ela.

n Crime: as exasperantes e humilhan-
tes filas quilométricas que se forma-
ram nas agências da Caixa Federal, por 
conta do auxílio emergencial, mostram 
o despreparo e a falta de compaixão do 
governo federal e da instituição. 

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

Endurecer e retornar com as medidas mais radicais de isola-
mento social – essa parece ser a decisão que o governador Ro-
naldo Caiado deverá, ou pelo menos deveria, tomar nas próxi-
mas horas. Desde o último decreto de Caiado que flexibilizou 
o distanciamento social e expandiu a permissão para retoma-
da de determinadas atividades comerciais, do dia 19 de abril, 
o número de novos casos de coronavírus praticamente dobrou 
em Goiás. Até este domingo, 3 de abril, são quase 1.000 pa-
cientes, mais do que o dobro, ou um aumento de 98%, segun-
do os dados da Secretaria estadual de Saúde. Parodiando Pelé, 
que há mais de 40 anos disse que o povo não sabia votar, está 
claro que, pelo menos em Goiás, a maioria da população ou 
não sabe ou não faz questão de zelar da própria saúde e se 
expõe à pandemia, nas ruas, de forma inconsequente, despre-
zando as repetidas recomendações do governador – que é mé-
dico, nunca é demais lembrar – e sempre prescreveu que todos 
fiquem em casa e evitem sair. É consenso entre cientistas que 
um nível de quarentena baixo, como o que está vigorando hoje 

em Goiás, depois que também a maioria dos prefeitos relaxou as restrições em seus municípios, tem como con-
sequência inevitável o aumento descontrolado do número de casos. Portanto, a aposta é certa: diante do pouco 
caso com cuidados e prevenção diante da peste, Caiado vai ser obrigado a retroagir e reeditar as normas iniciais 
de distanciamento social para evitar a propagação da nova doença. Podem aguardar, leitoras e leitores.

iRiS DEiXoU oS alUNoS DaS EScolaS MUNicipaiS SEM aliMENtaÇÃo
o governador Ronaldo Caiado já pagou a 3ª parcela do auxílio alimentação que prometeu para os alunos carentes da rede esta-
dual, em substituição á merenda escolar que foi suspensa durante a quarentena que fechou os colégios estaduais em razão da 
Covid-19. a prefeitura de Goiânia, enquanto isso, só entregou 4 mil kits de produtos básicos à sua clientela de 105 mil crianças 
matriculadas – e sem aulas – nos CmEis e centros educativos da prefeitura, todas sem a ração diária que recebiam enquanto 
estudavam. É um pingo d’água no oceano e também uma cavalar demonstração de insensibilidade por parte do prefeito iris 
Rezende, que, até o momento, não moveu uma palha para minorar os sacrifícios da população goianiense com a chegada da 
pandemia e continua empenhado em manter acelerada a construção dos seus viadutos – que não enchem barriga.

aNiVERSÁRio Do pRESiDENtE Da caSaG iNVaDiU aS REDES Da oaB-Go
Causou espécie a utilização dos perfis da oaB-Go e da sua Caixa de assistência, a CaSaG Go, nas redes sociais, para comemo-
rar o aniversário do presidente desta última, o polêmico advogado Rodolfo otávio. Foram postadas dezenas de mensagens 
de amigos cumprimentando o rapaz, algo, digamos assim, incompatível com o republicanismo que se espera de entidades 
classistas – que devem ser geridas com impessoalidade e zelo extremo com os seus gastos. Um oba-oba como esse deveria 
envergonhar a atual gestão da oaB-Go, comandada pelo advogado Lúcio Flávio.

ElitE EcoNÔMica DE GoiaS NÃo Doa NaDa Na liVE DE EDUaRDo coSta E lEoNaRDo
a live da semana passada dos cantores sertanejos Eduardo Costa e Leonardo, repleta de palavrões, piadas machistas 
e estímulo ao consumo de bebidas alcoólicas, bateu em alguns momentos a marca dos 4 milhões de internautas. mais 
de R$ 300 mil em alimentos e dinheiro foram arrecadados, para ajudar hospitais e entidades filantrópicas, mas com um 
detalhe: nem um único centavo ou qualquer dos itens doados saíram de empresários ou milionários da elite econômica 
de Goiás, apesar dos apelos que os dois cantores fizeram repetidamente durante a apresentação.

VaNDERlaN REFoRÇa o aliNHaMENto coM o RaDicaliSMo tolo DoS BolSoNaRo
É ostensiva, nas redes sociais do senador Vanderlan Cardoso, a fidelidade aos argumentos mais radicais – e alguns 
estapafúrdios – defendidos pelo clã Bolsonaro. Vanderlan, que criticava o ministro da Economia Paulo Guedes, 
passou a defendê-lo depois que o presidente voltou atrás e deu declarações a seu favor. o senador goiano tam-
bém desfaz do governador de São Paulo João Dória, eleito arqui-inimigo do bolsonarismo. Tudo indica que se trata 
de um grande erro. Vanderlan não foi eleito para isso, mas para defender os interesses das goianas e dos goianos 
em Brasília – o que deixa de fazer ao se envolver com picuinhas que, no futuro, vão custar caro para a sua biografia. 

GoiaNaS E GoiaNoS, EM SUa MaioRia, NÃo SE cUiDaM
E oBRiGaM caiaDo a REENDUREcER o iSolaMENto Social
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Processo nº 7821/19 de autoria da mesa Diretora, que institui, na assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás, o Parlamento metropolitano; 
Processo nº 6182/19, em primeira votação, do deputado amilton Filho (Solidariedade), que declara de 
utilidade pública a Associação dos Gestores e Estudantes e Profissionais de Logistica de Anápolis (GO);
Processo nº 1205/19, do deputado Delegado Humberto Teófilo (PSL), também em primeira votação, que 

reserva a cota mínima de 20%, para as mulheres, das vagas oferecidas nos concursos públicos para Polícia 
militar do Estado de Goiás e Corpo de Bombeiros militar do Estado de Goiás;
Processo nº 1209/19 - Parecer favorável da CCJ do deputado amilton, que dispõe sobre a adequação das 
instituições financeiras e das administradoras de cartões de crédito e cartões de afinidade ao atendimen-
to de pessoas com deficiência visual.

projetos aprovados

alego

Sessão ordinária com sistema remoto

as sessões remotas 
realizadas pela As-
sembleia Legislati-

va de Goiás (Alego), desde 
o dia 25 de março, têm 
permitido a deliberação de 
pautas importantes para 
Goiás e a continuidade 
das atividades legislati-
vas do Parlamento goiano 
durante a pandemia do 
novo coronavírus. Somen-
te na semana compreen-
dida entre os dias 27 e 30 
de abril foram aprovadas 
mais de 80 matérias. Des-
te total, 75 são referentes 
à manutenção de vetos da 
Governadoria, aprovadas 
em bloco na última terça-
-feira, 28. Também na ter-
ça, foram aprovados dois 
projetos de leis, sendo um 
de autoria conjunta dos 
parlamentares, em fase 
final de apreciação, e um 
do Executivo estadual, em 
primeira votação.

Já na quarta-feira, 29, 
foram aprovados, durante 
a votação da Ordem do 
Dia, cinco projetos, sendo 
um da Mesa Diretora da 
Casa, em primeira fase de 
discussão e votação; um 
da Governadoria, em fase 
final de apreciação; dois 
de parlamentares, em 
primeira discussão e vo-
tação; e ainda um parecer 
favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJ).

A sessão plenária re-
mota prevista para a ma-
nhã de quinta-feira, 30, foi 
suspensa devido à morte 
de Regina Peixoto, mãe do 
deputado e líder do Gover-
no, Bruno Peixoto (MDB).

Comissões
Os resultados apresen-

tados nas deliberações 
feitas pelas comissões da 
Alego também mostram 

a efetividade do sistema 
remoto. Os membros da 
Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), so-
mente na última terça-
-feira, 28, apreciaram 
um total de 12 matérias 
e mais duas outras rece-
beram pedidos de vista. 
Dos projetos votados, 11 
tiveram parecer aprova-
do e um foi rejeitado.

A Comissão de Tributa-
ção, Finanças e Orçamento, 
por sua vez, presidida pelo 
deputado Karlos Cabral 
(PDT), realizou na quarta-
-feira, 29, reunião ordinária 
remota para distribuição 
de processos à relatoria e 
votação de dois requeri-
mentos, de parlamentares 
endereçados ao Governo 
estadual, relacionados aos 

efeitos da crise pandêmica 
da covid-19.

O destaque do en-
contro virtual dos in-
tegrantes do colegiado 
foi a aprovação desses 
dois requerimentos, um 
que pede ao governador 
transparência dos gastos 
públicos durante a vigên-
cia do estado de calami-
dade pública e outro em 
que solicita a suspensão 
da alíquota previdenciá-
ria de 14,25% durante a 
vigência da pandemia. O 
primeiro é de autoria do 
deputado Helio de Sousa 
(PSDB) e o último é de 
autoria do presidente da 
comissão, Karlos Cabral.

Além dos dois requeri-
mentos, foram distribuídos 
à relatoria três processos 

do Tribunal de Contas do 
Estado e um da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento e Inovação.

Avaliação
De acordo com o presi-

dente da Alego, deputado 
Lissauer Vieira (PSB), os 
resultados são possíveis 
graças ao empenho dos 
servidores da Casa e par-
lamentares, que buscam 
levar soluções para a so-
ciedade. “Todos os deputa-
dos estão comprometidos 
com esse momento e dis-
postos a colaborar para 
a superação dessa crise. 
Acredito que mantere-
mos essa produtividade 
nas próximas sessões. 
Mesmo de forma virtual, 
não iremos diminuir o 

nosso ritmo de trabalho”, 
esclarece o parlamentar.

De acordo com o chefe 
do Poder Legislativo, os 
parlamentares se “adapta-
ram bem” à plataforma vir-
tual e a intenção é conti-
nuar realizando as sessões 
remotamente até que a 
pandemia da covid-19 es-
teja estabilizada no estado. 
“Vamos esperar o início do 
mês de maio para avaliar-
mos melhor o avanço do 
coronavírus em Goiás e, 
só depois dessa avaliação, 
definirmos o retorno das 
sessões em plenário. Os 
deputados se adaptaram 
bem às sessões virtuais 
e não teremos prejuízos 
com relação às votações 
das matérias”, garantiu o 
presidente da Alego.  

Produtividade da alego durante a 
semana demonstra a efetividade 
do sistema de sessões remotas 
adotado pela Casa, que teve mais 
de 80 matérias aprovadas na 
Ordem do Dia. Iniciativa permite 
também a realização das comissões, 
como a CCJ e a de Tributação
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Moro mostra mensagens para provar 
que Bolsonaro interferiu na polícia

O ex-juiz e anterior minis-
tro da Justiça brasileiro, 
Sergio Moro, apresentou 
hoje às autoridades con-
versas, áudios e e-mails 
que trocou com o presi-
dente Jair Bolsonaro, ten-
tando provar que o chefe 
de Estado interferiu politi-
camente na polícia federal.

As provas foram mos-
tradas durante um interro-
gatório, que teve início no 

sábado, na Superintendên-
cia da Polícia Federal de 
Curitiba, segundo notícia a 
agência espanhola Efe.

A mesma fonte refere 
que Sergio Moro dispo-
nibilizou às autoridades 
o seu telemóvel para que 
fosse realizada uma perí-
cia informática.

Este interrogatório ti-
nha sido determinado 
pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), com o in-
tuito de apurar as acu-
sações que Sergio Moro 
lançou contra Jair Bolso-
naro quando se demitiu 
da tutela da Justiça.

Na semana passada, 
Sergio Moro pediu a de-
missão do cargo que ocu-
pava desde janeiro do ano 
passado, acusando o pre-
sidente brasileiro de estar 
a fazer “interferência polí-

tica na Polícia Federal”, na 
sequência da demissão do 
ex-chefe daquela institui-
ção Maurício Leite Valeixo.

Segundo Sergio Moro, 
Jair Bolsonaro queria in-
terferir na Polícia Federal 
porque estava preocupa-
do com investigações em 
curso no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que po-
deriam envolver os seus 
filhos ou aliados políticos.
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aparecida de goiânia

Frente de serviço vai recapear 162 mil 
metros quadrados de ruas e avenidas 

o município de Apa-
recida de Goiânia 
segue obstinado 

em sua meta de conquis-
tar índices de qualidade 
de vida cada vez mais 
satisfatórios para todos. 
Mesmo com a crise eco-
nômica causada pelo co-
ronavírus, o que acabou 
refletindo significativa-
mente na arrecadação 
de estados e municípios 
no Brasil, a cidade tem 
sido exemplo nacional 
de inovação dos métodos 
de governança para apro-
veitar de forma cada vez 
mais inteligente a receita.

Neste sentido, a Se-
cretaria de Infraestrutura 
(Seinfra), lançou nesta 
sexta-feira, 1º, mais uma 
obra de recapeamento 
que tem como objetivo 
revitalizar a malha viária 
do município onde o ser-
viço de tapa buraco não é 
mais eficaz, melhorando 
com isso a trafegabilida-
de dos veículos. A ação, 
iniciada neste Dia do Tra-
balhador, contemplará to-
das as ruas e avenidas do 
setor Garavelo.  

A ação faz parte do 
projeto Recap, que visa a 
melhoria de 3,5 milhões 
de metros quadrados da 

malha viária do muni-
cípio, em 33 bairros. De 
acordo com a Seinfra, o 
projeto já beneficiou vias 
dos setores Papillon Park, 
Vila Brasília, Jardim Alto 
Paraíso, Cruzeiro do Sul e 
agora entra no Garavelo, 
focando principalmente 
nas ruas que receberam 
a implantação das redes 
de esgoto da Saneago em 
2019 e início de 2020.

O trabalho, segundo 
a Seinfra, será desenvol-
vido em conjunto das 
secretarias de Desen-
volvimento Urbano e a 
Secretaria Executiva de 
Mobilidade e Trânsito 
(SMTA) que farão os ser-
viços de sinalização das 
ruas e pintura de meio fio.

O início dos trabalhos 
contou com a presença 
apenas do prefeito Gusta-
vo Mendanha, do secretá-
rio de Infraestrutura, Má-
rio Vilela, dos vereadores 
da região e do presidente 
da Câmara Vilmar Maria-
no (MDB), para respeitar 
as ordens das autorida-
des de Saúde, evitando 
aglomeração. Todos usa-
ram máscara, assim como 
os trabalhadores da Infra 
que executam o serviço.

“Os pedestres, ciclistas 

e condutores poderão tra-
fegar com mais seguran-
ça. A nossa expectativa 
é recapear, até o final do 
ano, os pontos que estão 
com a malha viária defa-
sada porque foram asfal-
tados há muito tempo ou 
por terem grande fluxo 
de veículos. O Garavelo é 
uma das regiões mais im-
portantes da cidade, com 
o comércio muito forte, 
por isso é necessária uma 
infraestrutura de qualida-
de”, destacou o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Segundo o secretário 

de Infraestrutura, Mário 
Vilela, serão recapeados 
23 quilômetros de ruas e 
avenidas do setor. Os tra-
balhos serão realizados 
pela equipe da Seinfra. “O 
material (massa asfáltica) 
mais comum para execu-
ção de recapeamentos e 
novas capas asfálticas é 
o CBUQ, que é o concre-
to betuminoso usinado 
a quente. Esse material 
é usinado à frio, e mais 
resistente. Associando os 
dois serviços, resolvemos 
o problema da malha viá-
ria. Após o recapeamento, 

a rua terá cinco anos sem 
novos danos, o gera eco-
nomia na manutenção”, 
detalhou o secretário.

Comerciante da região,  
Jovelino Batista da Silva, 
comemorou a chegada do 
benefício. “Eu acho muito 
bom, o asfalto está muito 
danificado, vive cheio de 
buracos, então precisava 
desse reparo. É mais uma 
benfeitoria para o nosso 
bairro e meu comércio”, 
comemorou.

A recuperação do as-
falto do setor Garavelo é 
um requerimento dos ve-

readores da região. “Essa 
obra era muito esperada, 
assim como o esgoto sa-
nitário. Todos nós luta-
mos muito por essa rea-
lização, solicitamos junto 
ao prefeito essa demanda 
que não é somente nossa, 
mas da população. Cerca 
de 50 mil moradores e 
comerciantes serão be-
neficiados diretamente”, 
pontuou o vereador Fá-
bio Ideal (PP), ao lado dos 
parlamentares Gleison 
Flavio (MDB), Fábio Ideal 
(PP), Lelis Pereira (DEM) e 
Edilson Ferreira (MDB).

Todas as vias do bairro serão 
recapeadas e o objetivo é recuperar 
a massa asfáltica que foi recortada 
para obras de saneamento
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Prefeitura inicia novo paisagismo da Praça do Cruzeiro
A Companhia de Urba-
nização de Goiânia (Co-
murg) iniciou o novo 
paisagismo da Praça Co-
mendador Germano Ro-
riz, mais conhecida como 
Praça do Cruzeiro, locali-
zada no Setor Sul. O local, 
que passa por grande re-
estruturação estrutural e 
paisagística comandada 
pela Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh), 
recebe um ajardinamento 
mais moderno com ár-
vores nativas, palmeiras, 
gramado e plantas resis-
tentes e coloridas. 

Na primeira etapa os 
servidores da Compa-
nhia fizeram uma ampla 
limpeza incluindo a reti-
rada de todo calçamento 
e gramado antigo, ervas 
daninhas, árvores conde-
nadas e fez a terrapla-
nagem. Nesta semana 
foi iniciado o plantio de 
grama esmeralda e, em 
seguida, serão colocadas 
mudas de plantas de es-
pécies variadas.

O novo paisagismo 
inclui ainda árvores na-
tivas e palmeiras jerivá 
e bacuri. O presidente da 
Companhia, Aristóteles de 

Paula, destaca que os no-
vos canteiros da praça vão 
respeitar o traçado origi-
nal, tendo em vista que 
a área é um patrimônio 
público. “Além de compor 
com as árvores existentes, 
os canteiros ficarão mais 
coloridos, modernos e 
acessíveis aos frequenta-
dores”, pontua.

Dentro do processo de 
revitalização da Praça do 
Cruzeiro está também a 
reorganização do espaço, 
que passará a contar com 
bicicletário, cinco novas 
áreas de convivência e 
parque infantil com play-

ground. O local também 
receberá duas lombofai-
xas. Elas vão auxiliar na 
redução de velocidade dos 
veículos que transitam no 
entorno da praça e facilita-
rão o acesso da população 
ao novo espaço.

A revitalização do es-
paço é mais uma etapa 
do Programa ReViva Goi-
ânia, que tem o objetivo 
de recuperar a região do 
Centro e de Campinas, 
devolvendo à população 
espaços que eram utili-
zados para convivência 
e que ao longo do tempo 
ficaram subutilizados.
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governo

Governador destaca importância do 
trabalho social desenvolvido em Goiás 

em sua live diária, vei-
culada no final da 
tarde, o governador 

Ronaldo Caiado destacou 
a importância do trabalho 
social que tem sido desen-
volvido em Goiás durante 
a crise do coronavírus. “Es-
sas mulheres conseguiram 
fazer Goiás ser referência 
no transporte de cestas 
básicas e, também, na 
maneira como elas foram 
distribuídas, mostrando 
respeito com cada cida-
dão”, afirmou, ao se referir 
às ações conjuntas coor-
denadas pelas titulares da 
Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Social, Lú-
cia Vânia; da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), Adryanna Caiado; e 
pela presidente do Gabi-
nete de Políticas Sociais e 
primeira-dama do Estado, 
Gracinha Caiado.

Aniversariante do dia, 
Gracinha, aliás, também 

participou do bate-papo 
com o governador e com o 
jornalista do Sistema Bra-
sil Central de Rádio, Daniel 
de Paula. Segundo ela, o 
resultado positivo alcan-
çado foi possível graças 
a participação de outros 
núcleos do governo, como 
Emater, secretarias esta-
duais de Agricultura Pecu-
ária e Abastecimento; de 
Esporte e Lazer; polícias 
militar e civil, e Corpo de 
Bombeiros, além de volun-
tários de todo o Poder Exe-
cutivo. Vale lembrar que 
Caiado editou um decreto 
permitindo que servido-
res públicos possam atuar 
como voluntários nas fren-
tes humanitárias criadas 
para auxiliar as famílias 
goianas que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade.

Ao ressaltar a solida-
riedade da população do 
Estado, que numa primeira 
etapa pode ser traduzida 

na imagem de um Goiânia 
Arena lotado de doações, 
Gracinha ainda falou de 
um cálculo que sempre 
tem feito e que, se concreti-
zado, vai garantir uma cota 
extra de tranquilidade para 
as pessoas mais carentes, 
durante a pandemia do 
coronavírus. “Somos mais 
de 7 milhões e 200 mil 
habitantes e, pelo levan-
tamento que realizamos, 
pouco mais de 2 milhões 
estão em situação de vul-
nerabilidade. Se cada um 
dos 5 milhões de goianos 
estáveis doar uma cesta 
básica, conseguimos passar 
por essa crise, sem deixar 
ninguém para trás, o que é 
nosso objetivo”, frisou.

A primeira-dama ainda 
informou que ontem co-
meçaram as entregas nos 
assentamentos e que o 

trabalho de arrecadação, 
e de distribuição da doa-
ção “casa a casa”, evitando 
aglomerações e cuidando 
da segurança de voluntá-
rios e beneficiários, conti-
nua nos próximos dias.

Pauta
Durante a entrevista, 

que durou pouco mais de 
meia hora, Ronaldo Caia-
do também falou sobre 
as ações em andamento 
nas áreas da Saúde e da 
Economia, que têm o in-
tuito de mitigar os efeitos 
da crise sanitária. O gestor 
informou os números mais 
recentes que envolvem a 
Covid-19 em Goiás: 781 
casos confirmados e 29 
óbitos. Os municípios com 
mais registros são: Goiânia, 
Aparecida e Anápolis.

O chefe do Executivo de 

Goiás comentou, ainda, so-
bre a reunião que teve com 
o ministro da Saúde, Nel-
son Teich, e com os demais 
governadores do Centro-
-Oeste. O encontro esteve 
sustentado, principalmen-
te, em três pautas: continu-
ação de pagamento do go-
verno federal pelos leitos 
habilitados nas unidades 
federativas; transferência 
de equipamentos, como 
ventiladores e monitores, 
de acordo com o mapa epi-
demiológico do País, mas 
também em consonância 
com aquelas regiões que 
tomaram a iniciativa de 
implantar as medidas pre-
ventivas rapidamente; e a 
possibilidade de Estados 
acolherem pacientes de 
outras localidades, caso 
tenham leitos disponíveis.

No contexto econômico, 

Caiado lembrou que a ins-
talação de várias empre-
sas em distritos industrias 
de diversos municípios vai 
possibilitar investimentos 
da ordem de R$ 100 mi-
lhões no Estado. Ele as-
sinalou que o distrito de 
Santo Antônio do Desco-
berto, que terá uma área 
de 9 milhões de metros 
quadrados, vai se tornar o 
maior do gênero em toda 
a região Centro-Oeste.

As videoaulas que co-
meçam a ser disponibiliza-
das pela TV Brasil Central 
na próxima segunda-feira, 
dia 4, em parceria com 
a Secretaria Estadual da 
Educação, para os alunos 
da rede, e uma homena-
gem a todos os trabalha-
dores pelo 1º de maio, 
também foram assuntos 
abordados na entrevista.

Durante live, Caiado elogiou a 
forma como as cestas básicas foram 
entregues aos goianos que vivem 
em situação de vulnerabilidade 
e prestou conta das ações em 
andamento em outras áreas, como 
Saúde, Economia e Educação
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Shopping cerrado oferece deScontoS para dia daS mãeS
os clientes do Shopping Cerrado poderão garantir os presentes de Dia das mães com 
até 20% de desconto. a promoção, que segue até 10 de maio, concede desconto de 
10% nas compras acima de R$ 100, 15% acima de R$ 200 e 20% acima de R$ 300, no 
valor final dos pedidos efetuados no site do centro de compras. A ação contempla itens 
como joias, acessórios e vestuário.os produtos são entregues em embalagens devida-
mente higienizadas e por profissionais com equipamentos de proteção individual. A re-
lação das lojas participantes pode ser conferida no site www.shoppingcerrado.com.br. 

reinauguração 
delivery
O chef Marco Soares, responsá-
vel hoje pelo magna Restaurante, 
assume a cozinha do restaurante 
Nubah. o novo sócio dos irmãos 
manoel Pereira e alexandre Perei-
ra reabre a casa em modo delivery 
e drive-thru. marco garante que 
Goiânia irá conhecer uma gastro-
nomia raiz com um leve upgrade. 
Os pedidos podem ser feitos atra-
vés das plataformas iFood e Uber 
Easts ou através do Whatsapp 
(62) 98433-4307

agricultoreS familiareS recebem recurSoS 
Publicada no Diário Oficial da União pelo governo federal no dia 27 de abril, a Medida 
Provisória 957/2020 abre crédito extraordinário para ações de segurança alimentar e 
nutricional, no âmbito do enfrentamento ao novo coronavírus. No total, serão destina-
dos R$ 500 milhões em todo o País para a compra de produtos da agricultura familiar, 
por meio do Programa de aquisição de alimentos (Paa), e a expectativa é de que parte 
desse recurso alcance os municípios goianos, conforme diálogo estabelecido pelo Go-
verno de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de agricultura, Pecuária e abasteci-
mento (Seapa), e o ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento (mapa).

Qualificação tecnológica
o instituto Gyntec academy, maior hub de startups do Centro-oeste, anuncia a reali-
zação de nano-cursos com foco no desenvolvimento de habilidades necessárias para 
o ambiente digital, em parceria com a Bits academy, escola e consultoria paulista de 
transformação digital para empresas e profissionais. Ao todo serão oferecidos cinco 
cursos ministrados de forma online e voltados para profissionais com atuação nas áreas 
do direito, vendas, planejamento comercial e estratégico, gestão de dados e desenvol-
vimento de soluções tecnológicas. Mais informações no Instagram @institutogyntec.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

bougainville 
realiza drive-thru 

GIRO
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Para garantir segurança e manter a tradição do Dia das Mães, o Shopping Bou-
gainville realizará um drive-thru até o dia 09 de maio, das 12h às 20h, para que 
os clientes consigam adquirir os presentes mesmo diante das medidas de dis-
tanciamento social. Os consumidores poderão entrar em contato previamen-
te com os lojistas que participam da ação, via WhatsApp ou telefone, fazer 
as suas encomendas de produtos e combinar data e horário de entrega. Os 
itens serão retirados a partir da estrutura montada no estacionamento G1 
do shopping, com entrada pela Rua 9. São 20 lojas que participam da ação e 
a lista completa pode ser conferida no site: www.shoppingbougainville.com.

auxílio emergencial

Caixa abre duas horas mais 
cedo a partir de hoje
a partir desta segun-

da-feira (4) a Caixa 
vai antecipar em 

duas horas a abertura de 
todas as agências do país. 
Com a mudança - pensada 
para agilizar o atendimen-
to e evitar grandes filas e 
aglomeração de pessoas 
aptas a receber o auxílio 
emergencial de R$ 600 
- as unidades passarão a 
funcionar de 8h às 14h. 
Desde 22 de abril, 1.102 
agências já vinham fun-
cionando nesse horário.

O banco também 
anunciou, a partir desta 
segunda-feira, um reforço 
no número de vigilantes 

nas agências. Serão mais 
2.800 que vão se juntar 
aos 2 mil que já estavam 
atuando. Além deles, ou-
tras 389 recepcionistas 
vão reforçar orientação e 
atendimento ao público.

Sábado
Segundo o presidente 

da Caixa, Pedro Guima-
rães, as filas nas agên-
cias do banco ocorrem 
porque os beneficiários 
do Bolsa-Família e os 
informais sem conta 
demandam atendimen-
to pessoal. No próximo 
sábado (9) 1,4 mil agên-
cias vão abrir para rea-

lização do saque do au-
xílio emergencial, serão 
498 a mais que nesse 
sábado (2), quando 902 
atenderam a população.

Segunda parcela
Para que se evite filas, 

o pagamento da segunda 
parcela do benefício, des-
te mês, será reformulado 
e divulgado após uma 
reunião com o presidente 
Jair Bolsonaro ainda essa 
semana. Antes disso uma 
proposta de datas será 
discutida com os minis-
tros da Economia, Paulo 
Guedes e da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni.
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRaNCo 
2014 ComPLETo 4 PoR-
TaS ÚNiCo DoNo aCEiTo 
TRoCa E FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTaS BRaNCo 2014 
C/ aR+DH ÚNiCo DoNo aCEiTo 
TRoCaS E FiNaNCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERmELHa 2014 GaRaN-
Tia DE FÁBRiCa ÚNiCo DoNo 2.0 
FLEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETo 2008 aU-
TomÁTiCo PNEUS NoVoS aCEi-
To TRoCa E FiNaNCio WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo Whatsapp. mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou Whatsapp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRaTa 2010 Com-
PLETa aCEiTo TRoCa E FiNaNCio 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRaTa 
2008 CaBiNE DUPLa aCEiTo 
TRoCa E FiNaNCio WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERmELHo 
2003 ComPLETo 2 PoR-
TaS 1.0 SoLEiL R$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUa TV10 
QD 6 LT 1 ST TRoPiCaL VERDE 
PRÓXimo ao PoSTo Com-
BUSTiVEL PQ iND. Joao BRaZ. 
maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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futebol

Rivaldo, o craque que vestiu a 10 no penta

elegância e velocida-
de. Técnica e plasti-
cidade. Um jogador 

definitivamente brasileiro, 
com origem pernambuca-
na e brilho internacional. 
Rivaldo foi um dos gran-
des craques da história 
do futebol mundial. Nesta 
edição do #TBTdaAmare-
linha, vamos relembrar a 
carreira do camisa 10 do 
último título mundial da 
Seleção Brasileira.

Eleito pela FIFA como 
o melhor jogador do 
mundo em 1999, Rivaldo 
é um expoente da essên-
cia do futebol brasileiro. 
Com sua habilidade e téc-
nica singulares, brilhou 
no Brasil e na Europa e 
foi decisivo no último tí-
tulo mundial da Seleção. 
Na Copa do Mundo de 

2002, na Coreia do Sul e 
no Japão, marcou cinco 
gols e foi fundamental 
na conquista do penta-
campeonato.

Rivaldo
Meio-campista da Se-

leção Brasileira. Jogos: 78. 
Gols: 38. Títulos: Copa do 
Mundo (2002), Copa das 
Confederações (1997), 
Copa América (1999) e 
Copa Umbro (1995). Um 
craque sem apelidos

O futebol brasileiro se 
acostumou, ao longo do 
tempo, a encher seus cra-
ques de apelidos. Pelé era 
o Rei, enquanto Zico, o Ga-
linho de Quintino. Ronaldo 
foi o Fenômeno e Jairzinho, 
o Furacão. Em meio a tudo 
isso, há Rivaldo, um gênio 
sem apelidos, diminutivos 

ou outros nomes. Mas isso 
nunca o intimidou. Rivaldo 
deixava todos os requin-
tes para dentro de campo. 
Dessa forma, era ele o cra-
que que driblava qualquer 
um, que cruzava o campo 
em segundos com sua lar-
ga passada e que surpre-
endia o mundo com gols 
antológicos.

Os desafios de 
um gênio discreto

Com a camisa da Se-
leção Brasileira, Rivaldo 
conquistou a Copa das 
Confederações de 1997, 
a Copa América de 1999 
e a Copa do Mundo, em 
2002. Sua participação 
na Copa de 1998 tam-
bém foi marcante. Nas 

quartas de final, contra 
a Dinamarca, marcou 
duas vezes. Foi ele quem 
virou o jogo para 2 a 1 
e que, após o empate, 
decidiu a classificação 
brasileira, com um chu-
taço de fora da área, que 
morreu no cantinho do 
goleiro Schmeichel.

- Eu estava em um 

grande momento na mi-
nha carreira , jogando 
no Barcelona e jogando 
muito bem. A idade aju-
dou muito, estava com 
26 anos em 98 - disse, ao 
lembrar daquele gol. - Está 
entre os mais bonitos pela 
Seleção, junto com os con-
tra Inglaterra e Bélgica (na 
Copa de 2002).

Brilhante sempre que vestia a camisa 
da Seleção, meia foi decisivo no último 
título de Copa do mundo do Brasil
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