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n ninguém no meio político tem mais 
dúvidas de que as eleições deste ano 
serão prorrogadas por 42 dias, pas-
sando de 4 de outubro para 15 de no-
vembro, mas não mais do que isso. A 
confirmação sai nos próximos dias.

n Sem a pandemia do coronavírus 
e todas as suas drásticas conse-
quências na situação financeira 
do Estado, o governador Ronaldo 
Caiado já estaria navegando em 
um mar de rosas quanto ao fluxo 
de caixa da sua gestão.

n Primeira cidade goiana a relaxar as 
medidas de isolamento social, Anápo-
lis agora experimenta uma disparada 
de casos do novo coronavírus. o pre-
feito Roberto naves, acossado pelas 
más notícias, tomou chá de sumiço. 

n Ao tentar e não conseguir ins-
talar uma CPI para apurar as de-
núncias de Jorge Caiado contra o 
secretário de Segurança Rodney 
Miranda (afastado temporaria-
mente), a oposição na Assembleia 
passou recibo de fraqueza.

n Como reflexo da sua aproximação 
com o governador Ronaldo Caiado, com 
quem desenvolveu ligações estreitas, o 
presidente da Assembleia Lissauer Vieira 
está praticamente fechado com a reelei-
ção de Paulo do Vale em Rio Verde. 

n A Justiça Estadual arquivou uma 
ação de improbidade contra o ex-se-
cretário da Indústria & Comércio Ale-
xandre Baldy, acusado pelo Ministério 
Público de autorizar incentivos fiscais 
a empresas sem base legal. 

n Surpresa: bem mais gordo e com 
cabelo escovinha, o ex-governador 
Marconi Perillo apareceu no último 
domingo, 21 de junho, em hidrolân-
dia, para participar da inauguração do 
novo hospital municipal.

n A rede de fake news que serve ao 
prefeito Roberto Naves, de Anápolis, 
espalha maldosamente que o depu-
tado Antônio Gomide enfrenta pro-
blemas devido a sequelas de cirurgia 
no rosto e não consegue sequer falar.

n Aliados próximos dizem que arrefe-
ceu o ímpeto do ex-prefeito de Apare-
cida Maguito Vilela quanto a ser candi-
dato em Goiânia, depois da sinalização 
de Iris Rezende, nos últimos dias, de 
que vai mesmo para a reeleição.

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

Como adiantado e previsto por esta coluna, o calendário de obras e programas 
para ser entregues neste ano pelo prefeito Iris Rezende não será cumprido. Uma 
extensa matéria de O Popular listou os projetos que tinham data marcada para 
inauguração até o final do ano, mas agora vão ficar para 2021. Candidatos de opo-
sição a Iris fizeram a festa. Em um político de perfil 100% executivo e realizador, 
como o atual prefeito de Goiânia, postergar compromissos sempre pega mal e de 
alguma maneira afeta a negativamente a imagem. Houve excesso de confiança 
no Paço Municipal: não é chute afirmar que, mesmo sem os problemas trazidos 
pela pandemia, o cronograma não seria seguido, dada a complexidade da logística 
administrativa e gerencial exigida, quando, na equipe municipal, não há sobra de 
operadores e menos ainda são qualificados, pelo menos na altura necessária, os 
poucos que lá estão em condições de cuidar dos fluxos indispensáveis para o an-
damento rápido de obras de engenharia. É uma derrota e tanto para o velho caci-

que emedebista, que, antes, jactou-se em declarações sucessivas das boas condições financeiras da prefeitura e da garantia 
de que tudo seria concluído até mesmo antes das eleições. Não será mais assim. Complicou. Talvez não a ponto de trazer ris-
cos para a reeleição de Iris, mas pelo menos criando brechas na sua armadura política e jogando no chão a sua infalibilidade. 
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SESSÕES ViRtUaiS VÃo SER aDotaDaS EM DEFiNitiVo pEla aSSEMBlEia
O presidente da Assembleia Legislativa Lissauer Vieira contabiliza resultados tão positivos com a produtividade da Casa depois da implan-
tação das sessões virtuais que pretende manter uma alternância com as discussões e deliberações presenciais pelo menos até a data da 
próxima eleição. Nesse período, tradicionalmente, as exigências da campanha afastam os deputados do plenário e acabam inviabilizando as 
votações, diante da falta de quórum. Como o método de apreciação parlamentar online deu 100% certo, o sistema será assim incorporado 
definitivamente à realidade do Poder, de certa forma modernizando os meios de trabalho dos 41 integrantes da Assembleia.

MaiS Do QUE NUNca, aGRoNEGÓcio Vai alaVaNcaR a EcoNoMia GoiaNa
Responsável por sucessivos recordes de crescimento econômico em Goiás, o agronegócio está destinado a ser a única atividade a experimentar crescimento 
no Estado, neste ano, mesmo porque as suas características de trabalho não exigem aglomerações ou concentração de trabalhadores. Além disso, as com-
modities agrícolas estão entrando em alta mundial, estimulando mais investimentos na produção de alimentos. Em meio à depressão geral, tudo indica que 
plantar lavouras e criar gado não só serão negócios que vão manter a lucratividade quando o balanço de 2020 for fechado, como também aumentarão a 
margem de rendimentos. Bom para Goiás, onde a economia do campo sempre puxa o crescimento do PIB estadual. O presidente da Assembleia Lissauer 
Vieira, que representa o sudoeste goiano, tem repetido essa tese e até apostado, com base nela, que Goiás sairá da crise primeiro que qualquer outro estado.

laN ÇaMENto DE MaRDEN JR.: JoGaDa aRRiScaDíSSiMa DE JÂNio DaRRot
Há preocupação no PSDB estadual com a decisão do prefeito Jânio Darrot de lançar o inexpressivo e pouco conhecido vereador Marden Jr. como 
candidato à sua sucessão – destinado a enfrentar nas urnas dois pesos pesados da política na capital da fé: o deputado estadual Dr. Antônio, o mais 
votado na cidade na última eleição, e o ex-prefeito (por dois mandatos) George Morais, marido da deputada federal Flávia Morais, ela a mais sufra-
gada em Trindade em todas as eleições que disputou e venceu. São concorrentes que guardam expectativas de vitória, muito acima da capacidade 
de Marden Jr., que vai depender totalmente do poder de transferência de votos do atual prefeito, algo não muito fácil nos dias de hoje e ainda difi-
cultado pelas restrições que a pandemia do novo coronavírus imporá à próxima campanha. Uma derrota do seu candidato terá reflexos negativos 
na articulação, abençoada até pelo ex-governador Marconi Perillo, para lançar Jânio Darrot como postulante tucano ao governo do Estado em 2022.

caNDiDatoS ERRaM ao DiSpUtaR coM iRiS No caMpo QUE É a ESpEcialiDaDE DElE
O erro comum de todos os candidatos de oposição a Iris Rezende é embarcar em um discurso de priorização de obras e serviços nos bairros, deixando de 
lado uma visão global sobre a Goiânia e suas especificidades. No mesmo campo de Iris, ninguém ganha dele. São mais de 50 anos de mandatos em cargos 
executivos, todos, sem exceção, com um saldo de realizações acima da média. Se for para escolher um gestor capaz de fazer, nesses termos, o eleitorado fatal-
mente vai ficar com o velho cacique emedebista e não se arriscará em qualquer alternativa. Principalmente candidatos que se apresentam oferecendo rumos 
genéricos e sem sentido para a vida prática ou o dia a dia das goianienses e dos goianienses. nenhum dos lançados até agora representa um contraponto 
interessante para Iris – e, sendo assim, será melhor ficar com o que já se conhece a enveredar por um caminho novo, porém sem garantias.

MaRcoNi NÃo Vai paRticipaR Da caMpaNHa MUNicipal E poNto FiNal
O ex-governador Marconi Perillo mantém a decisão de não participar da campanha municipal deste ano. É óbvio que teme 
hostilidades, caso apareça ao lado, por exemplo, do candidato do PSDB em Goiânia, Talles Barreto, que provavelmente não 
quer saber da companhia. Na eleição passada, Marconi, disputando o Senado, ficou em 6º lugar em Goiânia, atrás até de Age-
nor Mariano, o pálido candidato do MDB. De um modo geral, não há clima em nenhuma cidade para receber o ex-governador, 
ainda longe de ter se recuperado dos desgastes da derrota nas urnas e dos constrangimentos policiais que passou em 2018.

cRoNoGRaMa DE oBRaS NÃo SERÁ cUMpRiDo poR iRiS,
aBRiNDo BREcHaS Na iMaGEM DE caNDiDato iNVENcíVEl
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Governo de Goiás lança Plano 
Safra 2020/2021 nesta quarta

o Governo de Goiás 
lança nesta quarta-
-feira, dia 24, o Plano 

Safra 2020/2021 para o Es-
tado. Os valores destinados 
ao financiamento de inves-
timentos no setor agrope-
cuário serão anunciados 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, em conjunto com 
entidades do setor agro-
pecuário e instituições fi-
nanceiras, a partir do Plano 

Safra 2020/2021 nacional, 
lançado pelo governo fede-
ral no último dia 17.

A expectativa é de que 
do total de R$ 236,3 bilhões 
anunciados para o País, cer-
ca de R$ 18 bilhões alcan-
cem os produtores goianos. 
A cerimônia será realizada 
no Palácio das Esmeral-
das, a partir das 10 horas, e 
será fechada a convidados 
e imprensa. Para o público, 

o evento será transmitido 
pelas redes sociais oficiais 
do Governo de Goiás e do 
governador Ronaldo Caiado.

De acordo com o secretá-
rio de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, os produtores 
goianos têm boas expecta-
tivas com os financiamen-
tos que serão disponibili-
zados no Estado. “Temos 

a certeza de que esses re-
cursos vão contribuir ainda 
mais para o crescimento do 
nosso Estado.

O governador Ronaldo 
Caiado tem atuado forte-
mente na articulação junto 
ao governo federal, ao Con-
gresso Nacional e entida-
des do setor, na busca por 
soluções que alavanquem 
nosso crescimento. E esses 
recursos vão beneficiar não 
só os grandes produtores, 
mas principalmente os pe-
quenos, os agricultores fa-
miliares, com linhas de cré-
dito acessíveis, contribuindo 
na promoção de todas as 
regiões do Estado”, avalia.

Além de recursos para 
custeio e comercialização 
e para pequenos produto-
res, o Plano Safra também 
contará com recursos de 
Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural, linhas de 
crédito voltadas à susten-
tabilidade no setor rural e 
financiamento de recursos 
voltados à inovação tecno-
lógica no campo.

“Com esses recursos, so-
mados às políticas públicas 
de desenvolvimento regio-
nal executadas pela Seapa e 

suas jurisdicionadas, Emater, 
Agrodefesa e Ceasa, vamos 
aumentar ainda mais nossa 
produção, que já é recorde 
a cada safra, destacando o 
compromisso do governo 
com a segurança alimentar, 
com o equilíbrio da balança 
comercial e geração de em-
prego e renda”, acrescenta 
Antônio Carlos.

Recordes do setor 
Segundo o último levanta-
mento da Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab), divulgado no dia 
9 de junho, Goiás é hoje o 
terceiro maior produtor de 
grãos do Brasil, com expec-
tativa de produção de 26,7 
milhões de toneladas para 
a safra 2019/2020, em uma 
área superior a 6 milhões 
de hectares. A taxa de cres-
cimento na produção é su-
perior à média nacional.

Enquanto no Brasil a 
produção está estimada em 
250,5 milhões de toneladas 
e aumento de 3,5% em rela-
ção à safra 2018/2019, em 
Goiás a produção de 26,7 
milhões de toneladas repre-
senta aumento de 8,7% em 
relação à safra anterior. O 
Estado tem ainda percentu-

al de crescimento superior 
à da região Centro-Oeste, 
que está estimada em 
8,6%, e 120,8 milhões de 
toneladas colhidas.

Considerando as princi-
pais culturas e as estatísti-
cas divulgadas pela Conab 
e pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), Goiás é hoje o pri-
meiro lugar na produção 
de tomate (1,13 milhões de 
toneladas) e de sorgo (1,34 
milhões de toneladas); se-
gundo lugar na produção 
de cana-de-açúcar (75,78 
milhões de toneladas) e gi-
rassol (31,4 mil toneladas) 
e na criação de bovinos 
(22,65 milhões de cabeças).

Além de ser o terceiro 
lugar na produção de grãos, 
também ocupa a mesma 
colocação na produção de 
soja (12,46 milhões de tone-
ladas), milho (12,27 milhões 
de toneladas) e caroço de 
algodão (100,2 mil tonela-
das). Aparece, ainda, como 
destaque sua produção de 
feijão (320,7 mil toneladas) 
e de leite (3,08 bilhões de 
litros), o que faz do Estado o 
quarto lugar nessas produ-
ções no ranking nacional.

Anúncio será 
nesta quarta-
feira, dia 24, às 
10 horas, pelo 
governador 
Ronaldo 
Caiado, junto 
a entidades 
do setor 
agropecuário 
e instituições 
financeiras
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câmara municipal de aparecida de goiânia

Em audiência pública, vereadores discutem alterações 
no Plano Diretor e no Uso e Ocupação do Solo
Foi realizada, na manhã 
desta terça-feira, 23, au-
diência pública que deba-
teu sobre o Projeto de Lei 
complementar Nº 031/20, 
de autoria do Poder Execu-
tivo, que altera a Lei Com-
plementar nº 124/2016 
e a Lei Complementar nº 
152/2018, que tratam do 
Plano Diretor e do Con-
trole de Uso e Ocupação 
do Solo, respectivamente. 
Apesar de feita de ma-
neira presencial, todos 
os presentes utilizaram 
máscaras e respeitaram o 
distanciamento.

No segundo semestre 
do ano passado, a matéria 
em questão já havia entra-
do na Câmara Municipal, 
porém foi devolvida ao Po-
der Executivo para passar 
por adequações, culminan-
do nesse novo Projeto de 
Lei Complementar, o que 

foi ressaltado pelo Presi-
dente da Comissão Perma-
nente de Habitação e Ur-
banismo, Vereador William 
Panda, que lembrou que 
desde o ano passado o 
projeto foi extensamente 
debatido e que a audiência 
atual vem como forma de 
dar parâmetro legal, pois 
como a proposta de lei tra-
ta de tema relacionado ao 
Plano Diretor, há uma exi-

gência legal de realização 
de audiências públicas. Ele 
também pontuou que a 
proposta ajustará proble-
mas que geram grandes 
transtornos aos donos de 
imóveis na cidade.

Representando a As-
sociação dos Construto-
res do Estado de Goiás 
(ACEG), Derlemond Dias 
demonstrou preocupação 
com alguns pontos.

“A construção civil é 
um dos pilares da econo-
mia, que mais emprega e 
dá receita ao município, e 
por isso acho importante 
observarmos, principal-
mente nos loteamentos 
onde a fração seja 10 me-
tros por  30 metros, que 
fosse liberado uma me-
tragem menor à frente do 
lote,” sugeriu Dias.

O Presidente da Câmara 
Municipal, vereador Vilmar 
Mariano, fez questão de 
enaltecer os construtores 
do programa “Minha Casa, 
Minha vida”, que contribuiu 
imensamente para o de-
senvolvimento da cidade. 
E completou dizendo que 
esse projeto é de extrema 
importância e por isso to-
dos os pontos serão pro-
fundamente analisados.

 Segundo a Prefeitura, o 
Projeto, se aprovado, tor-

nará a legislação munici-
pal mais atrativa para in-
vestimentos no município, 
conforme explicitado na 
justificativa do projeto:

“Aparecida de Goiânia, 
por ter uma legislação ur-
banística mais burocrática 
do que outros municípios 
da região metropolitana, 
vem perdendo investi-
mentos, o que gera uma 
perda de receitas aos co-
fres Municipais, além de 
prejudicar a geração de 
empregos locais. Por isso, 
resta inquestionável a ne-
cessidade de adequar a le-
gislação municipal”.

Nesse sentido, o bojo 
do projeto traz as seguin-
tes alterações:

- Os projetos de parce-
lamento de solo deverão 
reservar, no mínimo 15% 
da área urbanizável para 
áreas públicas municipais, 

sendo no mínimo 10% de 
área institucional e 5% 
para áreas verdes.

- Os parâmetros do eixo 
de desenvolvimento eco-
nômico se estenderão ao 
longo da quadra lindeira a 
ele, desde que este eixo já 
esteja com a largura final 
garantida e a via de acesso 
aos imóveis tenha largura 
mínima de 15 metros.

- Os critérios estabeleci-
dos de uso e ocupação de 
solo são válidos somente 
para imóveis que fazem 
frente para as vias classi-
ficadas como eixo de de-
senvolvimento econômico, 
garantida sua largura final.

- Nos locais de capta-
ção de água para abaste-
cimento da cidade, deverá 
ser precedidos de parecer 
do órgão municipal o qual 
definirá as diretrizes am-
bientais mitigadoras.
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BRT avança mais uma etapa no 
entorno do Terminal Isidória

a Prefeitura de Goi-
ânia inicia nessa 
quarta-feira (24/6) 

a execução do pavimento 
rígido do BRT, fechando 
o contorno do Terminal 
Isidória com a saída da 
Avenida 4a Radial. O tem-
po estimado para a reali-
zação do serviço é de 15 
dias e o trânsito no local 
será alterado durante 
esse período.

No Terminal Isidória, 
que contará com plata-
formas para atender o 
BRT e os ônibus comuns, 
que fazem a integração 
das linhas, seguem as 
obras de terraplenagem e 
fundação, com a concre-
tagem dos pilares.

Trânsito
Com as obras do BRT, 

o trânsito no local sofreu 
alterações. O motorista 
que chega ao Terminal 

Isidória no sentido norte/
sul será desviado para a 
Avenida Circular até reto-
mar a circulação normal 
pela Avenida 4ª Radial.  
Já o motorista que segue 
na Avenida 4ª Radial, no 
sentido sul/norte, não 
terá seu trajeto alterado. 
O trecho da Avenida 1ª 

Radial, entre a Avenida 
Circular e o Terminal Isi-
dória, terá acesso local.

Trecho Sul
No trecho Sul do BRT, 

as obras estão sendo exe-
cutadas na Rua 84, até 
a Praça Cívica. 90% do 
pavimento rígido já foi 

concluído. Falta estação 
entre a Rua 104 e a Rua 
94. Está em execução o 
pavimento flexível. Falta 
executar a rede de dre-
nagem no trecho entre a 
Rua 124 e a Praça Cívica 
(no sentido Pça do Cru-
zeiro/Pça Cívica).

Todas as pistas, do Cor-

redor e das laterais, entre 
a Praça do Cruzeiro e o 
Terminal Isidória já foram 
concluídas, e as calçadas 
estão na fase de coloca-
ção de piso tátil.

Estão na fase de ter-
raplenagem e fundação 
as obras de construção 
do novo Terminal Isidó-

ria, com plataformas para 
atender o BRT e os ônibus 
comuns, que fazem a inte-
gração das linhas.

O entorno da Praça Cí-
vica será a última etapa 
do BRT Norte-Sul a ser 
executada e junto com 
ela, o trecho da Avenida 
Goiás, a partir da Rua 1.

estimativa é de 
que os trabalhos 
sejam concluídos 
em 15 dias. o 
trânsito no local 
sofreu alterações
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Pedra Goiana ganha réplica em 
praça revitalizada pela Prefeitura
O monumento natural 
conhecido como Pedra 
Goiana e também por sua 
exuberância e equilíbrio, 
localizado no Parque Esta-
dual da Serra Dourada, no 
município de Mossâme-
des, ganhou cópia na Praça 
Serra Dourada – Alberto 
Rassi, na Avenida Anhan-
guera, no Setor Oeste.

A réplica equivale a 
12% do tamanho original 
e possui quatro metros e 
meio de largura por três 
de altura. Segundo o pre-
sidente da Companhia de 
Urbanização, Aristóteles 
de Paula, o objetivo de edi-
ficar a escultura, que leva 
o nome a praça, foi trazer 

a memória da população 
goiana, um patrimônio na-
tural, considerado símbolo 
do Estado de Goiás de uma 
beleza singular.

O monumento foi 
construído com elemen-
tos resistentes ao tempo 
e a diversas temperatu-
ras e apresenta o aspec-
to rústico da pedra origi-
nal. O trabalho artístico 
foi feito pelo servidor da 
Comurg, Onildes Alves 
do Santos (Bili).

A Praça Serra Dourada 
– Alberto Rassi foi revita-
lizada e entregue à popu-
lação no dia 9 de junho 
pelo prefeito Iris Rezende. 
O local, construído há 50 

anos por Iris Rezende, pas-
sou por uma reforma geral, 
incluindo substituição do 
gramado, calçadas com 
acessibilidade e meio fio, 
iluminação, implantação 
de novo paisagismo, ban-
cos, lixeiras, academia ao 
ar livre e playground.

Pedra Goiana
A Pedra Goiana atraía 

turista de todas as partes 
do Brasil e do mundo, po-
rém, em 1965 foi inten-
cionalmente derrubada 
por um grupo de pessoas. 
Era um gigantesco bloco 
de pedra, de 50 tonela-
das, equilibrado sobre 
duas pequenas pedras.
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pandemia

Aparecida de Goiânia entra no cenário 
amarelo no enfrentamento à Covid-19 
e comércios vão fechar aos domingos

com o aumento ex-
pressivo dos casos de 
Covid-19 nos últimos 

dias, Aparecida de Goiânia 
entra em risco moderado, 
ou seja, no cenário ama-
relo da portaria 035/2020 
(https://webio.aparecida.
go.gov.br/diariooficial/do-
wnload/1410). Neste ce-
nário, o prefeito Gustavo 
Mendanha e o secretário 
municipal de Saúde, Ales-
sandro Magalhães, que 
também preside o Comitê 
de Prevenção e Enfrenta-
mento à Covid-19, afirmam 
que medidas mais rigoro-
sas, como a ampliação do 
escalonamento regional, 
precisaram ser tomadas 
nesta semana para prote-
ger as pessoas. Aparecida 
adotou no primeiro mo-
mento, em março, o iso-
lamento social horizontal 
e com o escalonamento 
regional o modelo de iso-
lamento social intermiten-
te. No cenário vermelho, 
o comércio poderá fechar 
10 dias e abrir quatro dias, 
considerando 14 dias, que 
são necessários para con-
ter o avanço do vírus.

Os gestores alertam 
para que a população re-
force o isolamento social 
e tome todos os cuidados 
preventivos possíveis nes-
se momento em que a ci-
dade entra em risco mode-
rado para a disseminação 
do Coronavírus. “Os próxi-
mos dias serão muito difí-
ceis e as pessoas precisam 
entender isso, entender a 
gravidade da situação. O 

que mais assusta é que os 
números estão crescendo 
muito rápido. Para se ter 
uma ideia, até 10 dias atrás 
estávamos tendo a confir-
mação de 50 casos por se-
mana, agora a nossa mé-
dia é de 70 casos diários. 
Na última semana foram 
confirmados 14 óbitos. In-
felizmente, muitas pessoas 
não estão cooperando e 
isso nos deixa assustados”, 
disse o prefeito em vídeo 
divulgado em suas redes 
sociais nesta terça-feira, 
23, alertando para os cui-
dados que precisam ser to-
mados ao sair de casa.

“Como pai de família 
e filho de Aparecida, fiz 
esse vídeo para alertar 
as pessoas para tomarem 
cuidado e quem puder fi-
car em casa, fique. Quem 
precisar sair para trabalhar, 
saia com responsabilidade. 
Vemos aí nos finais de se-
mana muitas pessoas nas 
ruas, em festas ou porta de 
distribuidoras, sem másca-
ra ou aglomerados. Essa 
doença é grave. É hora 
de termos consciência e 
responsabilidade. Temos 
trabalhado com equilíbrio 
tentando manter as ativi-
dades comerciais abertas 
para manter os empregos, 
mas se não houver a co-
operação de todos, não 
vamos conseguir seguir 
nesse ritmo”, pontuou ele 
enfatizando ainda que 
a cidade atingiu 40% de 
ocupação dos leitos de UTI 
exclusivos para tratamen-
to da Covid-19 na rede pú-

blica municipal.
“Realizaremos diversas 

reuniões nesta terça, mas 
quero já alertar que por 
conta desse índice de ocu-
pação dos leitos entramos 
no cenário amarelo, ou 
seja, vamos possivelmente 
precisar fechar as ativida-
des comerciais também 
aos domingos, funcionan-
do apenas o essencial 
para a vida humana. En-
tão, realmente os próxi-
mos dias serão difíceis. E 
aproveito esse momento 
para pedir responsabili-
dade e cuidado por parte 
da nossa população, pois 
o risco está cada vez mais 
próximo de todos”, finali-
zou o gestor municipal.

Escalonamento
Desde o dia 08 de ju-

nho, com o objetivo de 
aumentar o índice de iso-
lamento social em Apa-
recida de 36% para mais 
de 50%, considerado o 
mínimo ideal pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), a Prefeitura adotou 
o escalonamento regional 
do comércio. “O escalona-
mento regional deu certo, 
com mais de 95% de ade-
são dos comerciantes, o 
que diminuiu o número de 
pessoas nas ruas. Mas uma 
parcela da população não 
entendeu nosso alerta, e 
atingimos o primeiro, dos 
três gatilhos que fariam 
nosso cenário ser alterado. 
Com aumento da ocupa-
ção dos leitos de UTI pre-
cisamos de medidas mais 

rigorosas, o que não gos-
taríamos de fazer, mas será 
necessário sempre que au-
mentar o risco para o que 
de há mais sagrado, que é 
a vida humana. A Covid-19 
nos obriga a tomar deci-
sões difíceis, porém essen-
ciais”, frisou o secretário de 
Saúde de Aparecida, Ales-
sandro Magalhães.

Cenários da 
pandemia

Para planejar o rodízio 
do comércio, foi criado 
um sistema de cenários 
em cores baseado nos 
números da Covid-19 em 
Aparecida e nas diretrizes 
da OMS e do Ministério 
da Saúde (MS). No mais 
brando, o verde, é previsto 
que o comércio em cada 
macrozona do município 
feche uma vez de segunda 
a sexta-feira. No amarelo, 
de risco moderado (atual), 
todas as macrorregiões 
passam a fechar também 
aos domingos. No laranja, 
de risco alto, elas fecham 
duas vezes por semana e 
em parte dos sábados e 
aos domingos, com exce-
ção dos serviços de Saúde 
de urgência e emergência, 
supermercados e farmá-
cias. No vermelho (risco 
altíssimo), aumentam para 
três os dias de fechamen-
to durante a semana e 
fecham-se aos sábados e 
domingos, com exceção 
dos serviços e empreendi-
mentos já citados.

“A população precisa 
se conscientizar. Estamos 

com 34% de isolamento 
e ainda há aglomerações, 
saídas desnecessárias para 
passear e visitar parentes e 
amigos, e não é momento 
para isso. Desde 22 de abril 
estamos focados no plane-
jamento e nas ações de 
combate à pandemia para 
evitar o colapso da rede e 
promover uma flexibiliza-
ção responsável do fun-
cionamento das atividades 
econômicas com a vali-
dação do Comitê de Pre-
venção e Enfrentamento. 
Todavia, é indispensável a 
adesão da sociedade para 
que continue dando certo. 
Ampliamos o número de 
leitos de UTI, já testamos 
mais de 13,5 mil pessoas 
e monitoramos todos os 
infectados, dentre várias 
outras medidas, e com isso 
mantivemos um cenário 
estável em Aparecida até 
agora”, destaca o secretário 
Alessandro Magalhães.

Isolamento 
social, a melhor 
prevenção

Ele ainda ressalta as 
orientações à população: 
“Nunca é demais repetir: 
Fiquem em casa. Quem 
puder, deve evitar sair, 
e quem não puder deve 
sair apenas para o estrita-
mente essencial e sempre 
usando máscara (cobrindo 
boca e nariz) e tomando 
cuidados como a higieni-
zação das mãos e manten-
do o distanciamento entre 
as pessoas. Com quem tem 

insuficiência renal crônica 
e doenças respiratórias e 
cardiovasculares, além de 
idosos, pessoas com pro-
blemas imunológicos, be-
bês e gestantes, o cuidado 
deve ser ainda maior por-
que são mais vulneráveis à 
Covid-19”, disse o secretá-
rio Alessandro Magalhães.

Exceções
Conforme previsto 

no Artigo 7º da Portaria 
035/2020, não estão in-
cluídas no escalonamento 
regional as feiras livres e es-
peciais (que seguem porta-
ria própria); estabelecimen-
tos de assistência à saúde 
no atendimento de urgên-
cia e emergência, incluindo 
os serviços odontológicos 
e hospitalares; estabe-
lecimentos que prestem 
serviços funerários; e ati-
vidades de organizações 
religiosas (que também 
seguem portaria própria); 
e atividades de segurança 
pública e privada.

Também estão fora do 
escalonamento as empre-
sas situadas nos polos in-
dustriais do município que 
realizem o transporte de 
seus funcionários; trans-
portadoras; empresas nas 
margens das BRs que rea-
lizem o transporte de seus 
funcionários; empresas de 
medicamento (fabricação 
e distribuição); delegató-
rios de serviços públicos; 
bancos e agências lotéri-
cas; farmácias através de 
delivery (sem porta aber-
ta); órgãos públicos.

Medida já estará valendo neste fim 
de semana. Cidade adotou 
no primeiro momento, em março, 
o isolamento social horizontal e 
com o escalonamento regional 
o modelo de isolamento social 
intermitente. No cenário vermelho, 
o comércio poderá fechar 10 dias 
e abrir quatro dias, considerando 
14 dias, que são necessários 
para conter o avanço do vírus

En
io

 M
ed

ei
ro

s



6 quarta-feira, 24 de junho de 2020economia

TransporTe
dados compilados pela Associação Brasileira das empresas Aéreas (Abear) mostram que a 
demanda por voos domésticos registrou queda de 90,97% em maio, em relação ao mesmo 
período do ano passado. A oferta de assentos nos aviões, por sua vez, teve queda de 89,58% 
na mesma comparação. esses dois indicadores representam o segundo pior resultado men-
sal desde 2000, quando teve início a série histórica da Agência nacional de Aviação Civil 
(Anac). os desempenhos mais fracos foram registrados em abril, auge do impacto da pan-
demia do novo coronavírus no setor. A taxa de ocupação as aeronaves recuou 10,92 pontos 
percentuais, para 70,80%. Ao todo, foram transportados 538,9 mil passageiros, retração de 
92,44%. de janeiro a maio, o transporte aéreo de passageiros acumula redução de 38,79% 
diante de igual período de 2019, com diminuição de oferta 37,11% na mesma comparação. 
no total, as companhias aéreas embarcaram 22,8 milhões de pessoas nos cinco primeiros 
meses do ano, queda de 40,76%.

inTeligência do negócio
O Lagoa Parques e Hotéis, de Caldas Novas (GO), firmou parceria com a Viroma Tecnolo-
gia, de Goiânia. Por meio do uso de um software desenvolvido com conceito de Business 
Intelligence, ou Inteligência do negócio, o Lagoa passa a contar com um processamento 
de dados qualitativo, que possibilitará analisar o cenário mercadológico a partir do melhor 
entendimento do perfil de clientes e, assim, prever tendências e oportunidades.

conTraTações
nos primeiros quatro meses de 2020, as contratações cresceram 0,5% na indústria de ali-
mentos em relação ao mesmo período de 2019. Levantamento da Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos (Abia) mostra que o setor foi responsável pela criação de oito mil 
empregos de janeiro a abril deste ano. Por ser atividade essencial, a indústria de alimentos 
continuou a produzir durante a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Feira virTual de esTágios e empregos
De 29 de junho a 3 de julho, a Estácio promoverá a 4ª edição da Feira Virtual 
de Estágios e Empregos, com milhares de vagas em grandes instituições 
corporativas. Poderão participar alunos, egressos e estudantes de todo o 
país (não alunos) e, para acessar o conteúdo, os interessados deverão fazer 
seu pré-cadastro no link: https://portal.estacio.br/feira-empregabilidade.

suBsÍdio

Movimento por renda mínima propõe 
pagamento dos R$ 600 até o fim do ano

o  movimento Renda 
Básica que Quere-
mos, que reúne 163 

organizações da sociedade 
civil, lançou ontem uma 
campanha para pressionar 
senadores e deputados 
a prorrogarem o auxílio 
emergencial de R$ 600 
até dezembro deste ano, 
quando termina o estado 
de calamidade pública de-
cretado durante a pande-
mia da covid-19.

A campanha ocorre 
na esteira das negocia-
ções no Congresso para 

a prorrogação do auxílio, 
que ganharam força nos 
últimos dias depois que 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, acenou 
com a concessão de mais 
duas parcelas de R$ 300.

A proposta de Guedes 
foi considerada insuficien-
te por parlamentares por 
causa do avanço da con-
taminação da doença pelo 
País, inclusive no interior. 
O aumento dos casos pode 
levar à reversão temporá-
ria das regras de flexibili-
zação do distanciamento 

social nos locais de au-
mento dos casos, além da 
deterioração do mercado 
de trabalho, como mostrou 
no domingo o Estadão.

A prorrogação tem o 
apoio do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), que no último fim de 
semana publicou nas suas 

redes sociais tuíte com um 
recado duro ao governo. “O 
governo não pode esperar 
mais para prorrogar o au-
xílio. A ajuda é urgente e 
é agora”, cobrou Maia, que 
enfatizou que a sua posi-
ção é acompanhada pela 
maioria dos deputados. 
Maia defendeu, no entan-

to, a prorrogação por mais 
dois ou três meses no valor 
de R$ 600, ao contrário de 
Guedes que quer reduzir 
o valor à metade das pró-
ximas parcelas. A despesa 
mensal do auxílio está em 
R$ 51,5 bilhões.

A campanha começou 
a coletar assinaturas em 

defesa da manutenção do 
auxílio por mais seis me-
ses, além das três parcelas 
iniciais, mas com mudan-
ças das regras. Em docu-
mento, ao qual o Estadão 
teve acesso, o movimento 
apresenta propostas para 
serem incorporadas na 
legislação para mitigar os 
problemas na implemen-
tação do benefício, que 
deixaram muitos brasi-
leiros que precisam do 
socorro de fora do pro-
grama, enquanto outros 
receberam o auxílio de 
forma irregular.

Cada assinatura eletrô-
nica (www.rendabasica.
org.br) é enviada automa-
ticamente, por e-mail, para 
nove “alvos” do Congresso, 
entre eles Rodrigo Maia, 
o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), lideranças do gover-
no e das bancadas.

A prorrogação tem o apoio do 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que no último fim de semana 
publicou nas suas redes sociais tuíte 
com um recado duro ao governo

Sh
ut

te
rs

to
ck



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quarta-feira, 24 de junho de 2020 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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Corinthians cede arena e dá desconto 
em testes de Covid-19 para sócios

o Corinthians dispo-
nibilizou uma área 
da Arena Corin-

thians para triagem e tes-
tes rápidos para Covid-19. 
A ação é uma parceria com 

o HCA (Health Control As-
sistant) e visa auxiliar nas 
ações de controle da doen-
ça. Os sócios do clube ain-
da ganharão desconto nos 
testes.  Os procedimentos 

realizados terão duração 
aproximada de 20 minutos 
e serão supervisionados 
por profissionais de saúde.

Com preços abaixo 
dos praticados no mer-
cado, o teste custará R$ 
135 para os detentores 
de planos Fiel Torcedor e 
poderá ser feito por qual-
quer outro interessado 
com valor de R$ 160.

O processo começa 

nesta quarta-feira (24). Os 
testes podem ser agenda-
dos em um site específico 
criado para a ação. A testa-
gem ocorrerá de segunda 
à sexta, das 9h às 17h, e a 
expectativa é atender mais 
de 10 mil pessoas. Além da 
testagem, haverá doação 
de máscaras no local.

“Essa é uma oportunida-
de para que as pessoas con-
sigam realizar o protocolo 

em segurança e seguindo 
todas as recomendações 
da Organização Mundial da 
Saúde. Todos, independente 
do time para que torce, es-
tão convidados para vir até 
a Arena realizar o teste, pois 
o nosso maior adversário, 
no momento, é o coronaví-
rus”, afirma Caio Campos, su-
perintendente de marketing 
do Corinthians.

“Os testes na Arena 

Corinthians são uma so-
lução essencial para que 
as pessoas possam tomar 
decisões conscientes e 
assertivas, minimizando 
os riscos de contágio”, fi-
nalizam os cofundadores 
Adriano Bragança e Ra-
fael Verona, juntamente 
com Paulo Pan, que atua 
em caráter global nas 
áreas de negócio, esporte 
e desenvolvimento social. 

Com preços abaixo dos praticados no 
mercado, o teste custará R$ 135 para 
os detentores de planos Fiel Torcedor
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