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n Viajando na maionese: o deputado 
estadual henrique Arantes, hoje no 
MdB, acha que Marconi Perillo pode 
se recuperar politicamente até 2022 e 
se candidatar ao governo do estado, 
com chances de vencer. Puro delírio.

n O clima de inquietação nas polí-
cias militares de Estados como São 
Paulo não se reproduz em Goiás. 
Ações concretas e sinais diários 
emitidos pelo governador Ronaldo 
Caiado confortaram a tropa e asse-
guraram a lealdade.

n Iris Rezende é um dos raros prefeitos 
de cidades grandes que está atraves-
sando a pandemia do coronavírus sem 
fazer nenhuma concessão aos contri-
buintes. Não adiou impostos e nem 
mesmo distribuiu cestas básicas.

n A oposição insiste em conseguir 
as assinaturas necessárias para 
uma CPI na Assembleia sobre as 
denúncias contra o secretário de 
Segurança Rodney Miranda, que 
já foram esclarecidas pela polícia 
civil. É perda de tempo.

n Maguito Vilela disse que a política 
brasileira está poluída por gente ruim e 
precisa de pessoas boas e honestas para 
recuperar a credibilidade. Sem qualquer 
modéstia, oferece o próprio nome para 
ajudar nessa missão.

n Anotem: os números do coronavírus 
estão se estabilizando em muitos Es-
tados, mas sobem com força em Goiás. 
E nessa toada não há alternativa a não 
ser a adoção de um lockdown, mesmo 
que intermitente e por regiões.

n o jornal opção comparou o ex-gover-
nador Marconi Perillo a Ícaro, persona-
gem da mitologia grega que voou alto 
demais, acabou tendo derretidas pelo 
sol as asas coladas com cera e despen-
cou. Bem lembrado.

n Os atrasos admitidos pelo Paço Mu-
nicipal no cronograma de obras em 
Goiânia vão muito além. Os impactos 
da Covid-19 na logística da adminis-
tração municipal fizeram um estrago 
que vai custar caro para Iris Rezende.

n A pandemia provocou uma queda 
geral no número de seguidores de polí-
ticos goianos nas redes sociais. Ninguém 
escapou. entre o que menos perderam, 
estão o governador Ronaldo Caiado e o 
deputado federal delegado Valdir.

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

Com a inviabilidade dos atos presenciais na próxima cam-
panha eleitoral, o que restará para os candidatos serão 
as redes sociais, terreno muito saturado, e, nas 9 maiores 
cidades goianas, os programas do horário de propaganda 
gratuita pelo rádio e televisão. Dá para prever que have-
rá postulantes que recorrerão a ações micro organizadas, 
abordando eventuais apoiadores em pequenos eventos ou 
mesmo individualmente – o que tem pouca eficácia como 
instrumento de massificação do nome e das eventuais 
propostas. A campanha, portanto, está fadada a ser estéril 
e de pouca repercussão, favorecendo enormemente quem 
já exerce mandatos e tem passado ativo na vida pública, 
em detrimento dos novatos. Tudo isso vai bloquear ou no 
mínimo reduzir a necessária renovação que é uma das finalidades precípuas da realização da eleições no processo de-
mocrático em qualquer parte do mundo. As redes sociais são um mundo habitado por convertidos e se prestam muito 
pouco a catequese de simpatizantes, ao contrário da televisão, que tem poder de atração, porém afetado pela queda de 
audiência que aumenta a cada dia e pela compactação do horário do TRE em 10 minutos, fragmentado entre os can-
didatos, e inserções muito rápidas de 30 segundos, alegadamente de influência maior, só que sem comprovação desse 
efeito. Vai ser uma campanha atípica? Vai, mas é o preço a pagar pela pandemia que desabou sobre a cabeça de todos.

MaBEl aGoRa REcEita REMÉDioS paRa oS paciENtES Do coRoNaVíRUS
o impagável presidente da FIeG Sandro Mabel reapareceu no noticiário na semana passada receitando remédios como a cloriquina e a hidroxicloro-
quina para tratamento dos pacientes do novo coronavírus em Goiás. É acintoso. Mabel não é médico (aliás, não tem curso superior) e provavelmente 
desconhece as recomendações da OMS e da comunidade científica a respeito desses medicamentos, que são inócuos contra a Covid-19 e colocam 
em risco a vida dos pacientes atacados pela pandemia. A uma certa altura, o senador Vanderlan Cardoso também se meteu a médico e andou defen-
dendo a utilização dessas drogas, porém tomou simancol e acabou se calando. o infeliz dirigente da FIeG deveria fazer o mesmo. 

locKDoWN aoS DoMiNGoS DE RENato DE caStRo ViRa piaDa NacioNal
Em resposta à recomendação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de adotar lockdown por 14 dias, o prefeito de Goianésia, Renato de Castro 
propôs uma solução bem suave para o município: fechar tudo somente do meio-dia de domingo às 6h de segunda. Virou deboche nacional. 

MaGUito Foi GoVERNaDoR SEM oBRaS oU MaioR atENÇÃo paRa GoiÂNia
Na hipótese hoje remota de desistência de Iris Rezende, o que se tem como certo é que o MdB lançaria imediatamente Maguito Vilela como 
candidato a prefeito de Goiânia. Mas é bom lembrar que não se trata de aposta tão certa quanto seria o nome do velho cacique emedebista. 
Maguito foi governador de Goiás e passou pelo cargo em brancas nuvens quanto a obras em Goiânia. Não deixou também nenhum lastro 
político na capital, sendo hoje uma liderança vinculada exclusivamente ao seu filho Daniel Vilela e a mais ninguém. Não seria assim, como se 
tem propalado, um postulante que navegaria em um mar de rosas para chegar ao dia das urnas como um vitorioso inconteste. o que conta, 
no final das contas, é que Iris não vai abrir mão da reeleição e que Maguito, se quiser, ficará para 2024, quando estará beirando os 75 anos. 

aVal DE aNtÔNio GoMiDE poDE iMpUlSioNaR pRoFESSoRa GEli EM aNÁpoliS
Por razões de saúde, o deputado estadual Antônio Gomide não vai disputar o pleito deste ano. Isso, automaticamente, 
gerou uma expectativa no sentido de se considerar desimpedida a reeleição do atual prefeito Roberto Naves, mas... 
não é bem assim. Mesmo sem se candidatar, Antônio Gomide pode – e deve – participar da campanha, defendendo a 
bandeira do PT e a provável substituta que será lançada, Maria Geli Sanches, lembrando que ela não é novata no ramo: 
é vereadora reeleita e disputou o Senado em 2018, quando, entre os anapolinos, teve mais votos que o ex-governador 
Marconi Perillo. devidamente avalizada por Antônio Gomide, dentro do bom espaço que o PT terá no horário de propa-
ganda gratuita e beneficiária da simpatia que o partido tem em Anápolis, professora Geli, como é conhecida,, tem poten-
cial para deslanchar e não deveria ser subestimada. entre os adversários, portanto, não há motivos para comemoração. 

“NiNGUÉM MaiS pREciSa Da MíDia pRoFiSSioNal paRa REcEBER oU EMitiR coNtEÚDoS”
Em um mundo em que imprensa em papel – e mesmo imprensa de um modo geral – aparente anacronismo cada vez maior, vale a reflexão 
do filósofo Luiz Felipe Pondé, em poucas linhas: “Ninguém precisa mais da mídia profissional para receber ou emitir conteúdos. Essa é uma 
das grandes consequências políticas da comunicação em redes sociais. o jornalismo corre o risco de se tornar uma quase bolha entre conver-
sos, enquanto grande parte da população se informa e informa os outros pelas redes com vídeos, textos e memes, minando a bolha citada 
acima”. Com precisão, está definido aí o processo que está levando à extinção das mídias tradicionais.

caMpaNHa NÃo pRESENcial tERÁ SERÁ aNcoRaDa
EXclUSiVaMENtE NaS REDES SociaiS, No RÁDio E Na tV
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Caiado espera a adesão dos 
246 prefeitos ao novo decreto

“eu vou continuar 
insistindo e vou 
continuar lutan-

do para que Goiás tenha o 
menor número de mortes 
do País. E eu tenho certeza 
de que terei a compreen-
são da população do Es-
tado para nós atingirmos 
esse objetivo”, destacou o 
governador Ronaldo Caia-
do, nesta terça-feira, dia 
30, dia em que começou 
a valer o novo Decreto de 
Emergência Sanitária do 
Governo de Goiás, publica-
do na noite desta segun-
da-feira (29/06) no Diário 
Oficial do Estado.

Como explica Caiado, 
o decreto foi elaborado 
com base na ciência, após 
a Universidade Federal de 
Goiás (UFG) divulgar novo 

estudo apontando colapso 
hospitalar no Estado, no 
mês de julho, e a perda de 
18 mil vidas, até setembro. 
Para evitar que esse qua-
dro se concretize, o gover-
nador publicou o decreto 
que prevê o fechamento 
de atividades não essen-
ciais e a adoção de um 
sistema de revezamento 
das demais atividades eco-
nômicas, intercalado entre 
14 dias de suspensão e 14 
dias de funcionamento.

Desde o início da pan-
demia, o governo esta-
dual tem feito a lição de 
casa, com a ampliação e 
regionalização da rede 
de saúde e a adoção de 
medidas sanitárias que 
visam o combate ao coro-
navírus. Apesar de todos 

os esforços, no entanto, 
hoje os índices de conta-
minação ultrapassam mil 
casos por dia. “Não pode-
mos cruzar os braços e ver 
as pessoas precisarem de 
leito e não terem. O novo 
protocolo é importante 
para fazer a curva baixar”, 

ressalta Caiado.
Como médico e gover-

nador, ele explica que, 
com o fechamento a par-
tir desta terça (30/06), os 
resultados só aparecerão 
daqui a cerca de 14 dias. 
Com a queda da curva de 
contaminação, será possí-

vel reabrir o comércio e 
serviços, e atender a po-
pulação com leitos dispo-
níveis na rede de saúde.

Diante do estudo re-
alizado pela UFG, e da 
comprovação científica 
da importância do iso-
lamento social no atual 
quadro vivido pelo Esta-
do, o governador afirmou 
esperar a adesão dos pre-
feitos dos 246 municípios 
goianos ao decreto esta-
dual. O embasamento do 
documento e a estratégia 
para salvar milhares de 
vidas foram apresenta-
dos nesta segunda-feira 
(29/06), em uma reunião 
conjunta com o gover-
nador, prefeitos e líderes 
dos Poderes do Estado.

“Quem se opõe está 
mais preocupado com a 
campanha eleitoral. Não se 
sustenta cientificamente, é 
no campo político”, afirma 
Caiado, e argumenta que 
nenhum País ou Estado 
conseguiu ofertar leitos 
sem medidas de controle 
e, por isso, os prefeitos que 
não assumirem a respon-
sabilidade vão ter que res-

ponder à comunidade.
De acordo com o go-

vernador, o atual decreto 
busca um equilíbrio entre 
a preservação da vida e a 
economia. “Não se trata de 
saúde versus economia, e, 
sim, de saúde e economia 
juntos”. Segundo ele, o 
cumprimento do decreto 
permitirá que Goiás atra-
vesse a pandemia preser-
vando vidas e em condi-
ções de superar a crise e 
aquecer a economia. “O 
apelo que faço é que vo-
cês avaliem bem. Se deixar 
como está, vamos chegar 
a 18 mil óbitos e ninguém 
deseja isso. Não vamos bri-
gar com a realidade que o 
mundo inteiro já mostrou”.

Rodada de 
entrevistas

As explicações acerca 
do decreto e os argumen-
tos que justificam a pu-
blicação do documento 
foram apresentados pelo 
governador durante uma 
série de entrevistas às 
emissoras de TV de Goiás 
e do Distrito Federal.

Governador pediu apoio da 
população, com a queda da curva de 
contaminação, será possível reabrir 
o comércio e serviços, e atender com 
leitos disponíveis na rede de saúde

o dirigente, que deve levar a discussão ao deputado Glaustin da Fokus e ao ex-senador 
Wilder Morais, afirma que o estado tem muito a ganhar caso o nome do Professor 
seja aceito pelo Presidente. Além disso, ele é filiado ao Progressistas, partido do grupo 
político chamado Centrão, que tem mantido uma aproximação com o Palácio do Planalto
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Maione Padeiro defende o nome do deputado 
Professor Alcides a ministro da Educação

O presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Empresarial da Região Les-
te de Aparecida de Goiânia 
(Acirlag), Maione Padeiro, 
disse na tarde desta terça-
-feira (30/06) que defende o 
nome do deputado federal 
eleito por Goiás, Professor 
Alcides (Progressistas) para 
assumir o Ministério da 
Educação (MEC). “Ele preen-
che todos os requisitos para 
fazer uma excelente gestão 
na Pasta”, afirmou.

O dirigente, que deve le-
var a discussão ao deputado 
Glaustin da Fokus e ao ex-
-senador Wilder Morais, afir-
ma que o Estado tem muito 
a ganhar caso o nome do 

Professor seja aceito pelo 
Presidente, que já demons-
trou um carinho especial 
por Goiás. Além disso, ele 
é filiado ao Progressistas, 
partido do grupo político 
chamado Centrão, que tem 
mantido uma aproximação 
com o Palácio do Planalto.

Pessoas próximas ao pre-
sidente Jair Bolsonaro ad-
mitem que o atual ministro 
da Educação, Carlos Alberto 
Decotelli, nomeado recente-
mente, mas que ainda não 
tomou posse, deve entregar 
sua carta de demissão e dei-
xar o cargo. A permanência 
é vista como insustentável 
após serem descobertas in-
consistências no currículo 

do atual ministro.
Assim, fontes palacianas 

afirmam que o Planalto já 
estaria avaliando outros no-
mes para a substituição de 
Decotelli. Na ‘corda bamba’ 
ele ocupou por pouco tem-
po a cadeira antes ocupada 
pelo economista Abraham 
Weintraub, que deixou a 
Pasta no dia 18 de junho, 
após a divulgação de vídeo 
em que aparece xingando 
os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e afir-
mando que, se dependesse 
dele, todos seriam presos.

Professor Alcides
O deputado federal Pro-

fessor Alcides é formado 

em pedagogia, economia e 
administração de empresas. 
Possui 16 pós-graduações e 
mestrado em Administração 
Pública. Na carreira política, já 
foi vereador por dois manda-
tos em Aparecida de Goiânia, 
na década de 80, sendo que 
em uma das votações foi con-
siderada uma das maiores já 
registradas no município.

Após ser candidato a pre-
feito de Aparecida, deputa-
do estadual e vice-governa-
dor na chapa de Vanderlan 
Cardoso, Professor Alcides 
foi eleito deputado fede-
ral nas eleições de 2018. 
Com maioria dos eleitores 
aparecidenses, ele recebeu 
88.545 votos válidos.
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Prefeitura de Aparecida totaliza 146 leitos 
hospitalares para tratamento da Covid-19

para reforçar o com-
bate à pandemia do 
Coronavírus, a Pre-

feitura de Aparecida de 
Goiânia mais que dobrou 
o número de Unidades 
de Tratamento Intensivo 
(UTI´s) da rede pública. 
Só no final da última se-
mana, 10 novos leitos en-
traram em funcionamen-
to no Hospital Municipal 
de Aparecida (HMAP) e 
outros três foram adqui-
ridos em uma instituição 
privada. Além disso, nesta 
segunda-feira, 29, o pre-
feito Gustavo Mendanha 
recebeu a confirmação de 
uma doação de 10 novos 
ventiladores pulmonares 
realizada pelo Hospital 
Sírio-Libanês. Ao todo, o 
município ofertará 146 
leitos hospitalares exclu-
sivos para tratamento da 
Covid-19, sendo 86 UTI´s 
e 60 semi-UTI´s.

“No dia 15 de junho, 
nós recebemos 10 novos 
respiradores enviados pelo 
Ministério da Saúde, com a 
intermediação do senador 
Vanderlan Cardoso. Neste 
final de semana, eles en-
traram em pleno funcio-
namento no HMAP. Agora, 
só no nosso Hospital, são 
60 UTI´s exclusivas para 

tratamento da doença. Re-
cebi também, com muita 
alegria, a confirmação de 
que outros dez leitos irão 
começar a funcionar a par-
tir de uma doação de res-
piradores realizada pelo 
Hospital Sírio-Libanês”, 
afirma o prefeito Gustavo 
Mendanha.

Ele destaca que as am-
pliações realizadas nos 
últimos três meses foram 
fundamentais para a re-
abertura responsável do 
comércio: “No início do 
mês de março, Aparecida 
contava com 63 leitos de 
UTI na rede pública. Com 
a chegada da pandemia 
em Goiás, iniciamos um in-
tenso e planejado trabalho 
para ampliar nossa rede 
e, apenas em três meses, 
mais que dobramos esse 
número. Hoje, já são 76 
apenas para tratamento da 
Covid-19 e outros 10 que 
entrarão em funcionamen-
to, além das 63 que conti-
nuam funcionando ”.

O secretário de Saúde, 
Alessandro Magalhães, 
que também preside o 
Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento à Covid-19 
em Aparecida, detalha 
como estão distribuídos 
os novos leitos hospitala-

res exclusivos para trata-
mento da Covid-19: “No 
HMAP temos 60 UTI´s e 
60 semi-UTI´s. Outros 10 
respiradores entrarão em 
funcionamento pelos pró-
ximos dias. No Hospital 
do Garavelo são 13 UTI´s 
para pacientes do SUS. 
No Hospital São Silves-
tre adquirimos três leitos. 
Tudo isso totaliza os 146 
citados pelo prefeito”.

Segundo o gestor, dos 
2.599 casos confirmados 
na cidade, até às 17h do 
último domingo (28), 175 
precisaram de hospitaliza-
ção. “A análise dos nossos 
dados demonstram que, 
até o momento, cerca de 
7% dos pacientes com Co-
vid-19 exigem internação. 
Mas, estamos atentos às 
projeções dos pesquisado-

res e trabalhamos incan-
savelmente para que não 
falte leito para ninguém”.

De acordo a Secretaria 
Municipal de Saúde, até as 
17 horas desta segunda-
-feira, 29, a taxa de ocu-
pação dos leitos de UTI 
exclusivos para tratamen-
to da Covid-19 na rede 
pública era de 56%. O nú-
mero é um dos principais 
indicadores para a tomada 
de decisões do Comitê.

Leitos de UTI 
em Aparecida

Segundo dados da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, a distribuição de 
leitos de UTI em Apareci-
da acontece desta forma:

– 90 UTI´s no HMAP, 
sendo 30 geral e 60 para 

o tratamento da Covid-19;
– 6 UTI´s no Hospital 

Santa Mônica, contrata-
dos pela Prefeitura;

– 20 UTI´s no Hospital 
São Silvestre, também 
contratados pela Pre-
feitura, sendo três delas 
para Covid-19;

– 13 UTI´s no Hospital 
Garavelo, com todas dispo-
níveis para a Covid-19;

– 10 UTI´s no Hospital 
de Urgências de Aparecida 
(unidade estadual).

Planejamento 
que salva vidas

Aliada à ampliação dos 
leitos hospitalares, a Pre-
feitura de Aparecida tem 
investido na testagem em 
massa para diagnóstico da 
Covid-19 e na eficiência 

do tratamento prestado 
aos doentes. O município 
já realizou mais de 18 
mil exames do tipo RT-
-PCR, considerado padrão 
ouro para diagnóstico 
da doença. Além disso, a 
Central Municipal de Te-
lemedicina acompanha 
diariamente todos os pa-
cientes confirmados e em 
isolamento domiciliar.

Já os pacientes inter-
nados no HMAP recebem 
o acompanhamento dos 
profissionais de Telemedi-
cina do Hospital Sírio-Li-
banês. “Temos estudado 
ainda outras estratégias 
de monitoramento dos 
casos positivos e traba-
lhado para ampliar ainda 
mais os leitos hospitala-
res da nossa cidade”, des-
taca Gustavo Mendanha.

São 86 uTI´s e 60 semi-uTI´s na 
rede pública municipal exclusivas 
para enfrentamento da doença
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Prefeitura lança campanha Alô, Vizinho!
Com o objetivo de envol-
ver vizinhos na batalha 
contra a violência domés-
tica durante  a pandemia, 
a Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Políticas para as 
Mulheres (SMPM), lança 
nesta terça-feira (30/6)a 
campanha “Alô Vizinho!”.

A iniciativa é uma 
idealização da Secreta-
ria Nacional de Políticas 
para as Mulheres SNPM/
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH), que visa 
promover orientações de 
segurança para mulheres 
e informações para toda 
a vizinhança informando 

os canais de denúncias e 
exemplificando os  atos de 
violência previstos na lei 
Maria da Penha.

A ação será feita por 
meio de distribuição e di-
vulgação de material infor-
mativo. As peças indicam 
canais de denúncias como 
o Ligue 180, aplicativo Di-
reitos Humanos Brasil, o 
portal da Ouvidoria Nacio-
nal dos Direitos Humanos 
(ONDH), 190 da Polícia 
Militar, 197 da Polícia Ci-
vil, 153 da Guarda Civil 
metropolitana (GCM) e o 
Aplicativo Goiás Seguro 
(que contém o Alerta Ma-
ria da Penha).

Os folders serão afixa-

dos no interior dos ôni-
bus da Rede Metropolita-
na de Transporte Coletivo 
(RMTC) e nos postos de 
saúde. Ainda contará com 
a disponibilização da arte 

em pdf no site do Sindi-
cato dos Condomínios e 
Imobiliárias do Estado 
de Goiás (Secovi-GO). O 
sindicato possui mais de 
3 mil associados que po-

derão imprimir a arte e 
colocar nos espaços co-
muns dos condomínios. 
A divulgação ainda será 
feita nas redes sociais da 
Prefeitura de Goiânia e 
instituições parceiras.

Segundo a titular da 
pasta, Ana Carolina Almei-
da, a replicação da campa-
nha  se deve ao aumento 
do número de casos de 
violência doméstica em 
Goiânia. “As famílias estão 
convivendo mais tempo 
juntas dentro de casa devi-
do à pandemia, por isso, os 
conflitos acabam surgindo. 
Precisamos que as pesso-
as próximas nos apoiem 
nesta causa  a fim de in-

terromper  as  situações 
que podem levar ao femi-
nicídio”, disse.

A atividade conta com 
os seguintes apoiadores: 
Tribunal de Justiça de Goi-
ás (MP-GO); Ministério Pú-
blico do Estado de Goiás 
(MP-GO); Defensoria Pú-
blica do Estado de Goiás 
(DP-GO); Polícia Civil do 
Estado de Goiás (PC-GO); 
Associação dos Magistra-
dos do Estado de Goiás 
(Asmego); Sindicato dos 
Condomínios e Imobiliá-
rias (Secovi-GO); Rede Me-
tropolitana de Transpor-
tes Coletivos de Goiânia 
(RMTC) e Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS).
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Prefeitura de Goiânia segue na 
íntegra decreto do Governo de Goiás

a Prefeitura de Goiânia 
seguirá na íntegra as 
diretrizes divulgadas 

pelo Governo de Goiás no 
decreto número 9.685, que 
determinou medidas de 
combate ao novo coronaví-
rus. Com isso, o município 
determinou a suspensão 
das atividades por 14 dias 
seguidos. Depois disso, se-
guindo um modelo alterna-
do de isolamento, as ativi-
dades serão retomadas para 
14 dias sucessivos.

O  decreto munici-
pal  com a adesão ao sis-
tema de revezamento de 
atividades econômicas foi 
publicado nesta terça-feira 
(30/06), data em que co-
meça a vigorar. O modelo 
é baseado em um estudo 
da Universidade Federal 

de Goiás (UFG) que prevê 
o esgotamento dos leitos 
clínicos e de UTI caso não 
haja aumento do isola-
mento social.

Para o prefeito Iris Re-
zende, a adesão de Goiânia 
ao revezamento intermi-

tente se deu porque é im-
portante que os governos 
do Estado e do municí-
pio somem esforços para 
combater a pandemia. 
“Estamos trabalhado jun-
tos, reforçando o sistema 
de saúde, conversando os 

representantes sociedade 
civil e tomando medidas 
uniformes para proteger a 
vida de todos”, disse.

O isolamento social al-
ternado é, segundo o estudo 
da UFG, fundamental para 
evitar a alta ocupação dos 

leitos, o crescimento expo-
nencial de casos e a falta de 
medicamentos e de pessoal 
na área de saúde. O decreto 
divulgado nesta terça-feira 
(30) mantém o uso obriga-
tório de máscaras, em espe-
cial a aplicação de multa no 

valor de R$ 627,38 em caso 
de desobediência. 

Nos períodos de sus-
pensão, somente po-
derão ser realizadas as 
atividades essenciais, 
conforme estabelecido 
na legislação estadual. 

Atividades 
vão funcionar 
em regime de 
quarentena 
alternada, em 
que ficam 14 dias 
fechados e 14 dias 
abertos; objetivo 
é barrar o rápido 
contágio do novo 
coronavírus e 
esgotamento dos 
leitos hospitalares
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n Farmácias, clínicas de vacinação, laboratórios de análises clínicas 
e estabelecimentos de saúde;
n Cemitérios e serviços funerários;
n distribuidores e revendedores de gás, bem como supermerca-
dos e congêneres.
n Postos de combustíveis;
n hospitais e clínicas veterinárias, incluindo casas que vendem 
insumos aos animais de estimação, bem como estabelecimentos 
comerciais que atuem na venda de produtos agropecuários;
n Agências bancárias e casas lotéricas;
n Produtores e/ou fornecedores de bens ou de serviços essenciais 
à saúde, à higiene e à alimentação;
n Serviços de call center restritos às áreas de segurança, alimen-
tação, saúde e de utilidade pública;
n Atividades econômicas de informação e comunicação;
n Segurança privada;
n empresas de transporte coletivo e privado, incluindo as empre-
sas de aplicativos e transportadoras;
n empresas de saneamento, energia elétrica e telecomunica-
ções;
n hotéis e correlatos, desde que para abrigar aqueles que estejam 

atuando na prestação de serviços públicos ou privados considerados 
essenciais ou para fins de tratamento de saúde, devendo ser respei-
tado o limite de 65% da capacidade de acomodação;
n Assistência social e atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade;
n obras da construção civil de infraestrutura do poder público, 
de interesse social, penitenciárias e unidades do sistema socioedu-
cativo, bem como as relacionadas a energia elétrica e saneamento 
básico e as hospitalares, além dos estabelecimentos comerciais e 
industriais que lhes forneçam os respectivos insumos;
n Atividades comerciais e de prestação de serviço mediante en-
trega (delivery);
n Atividades destinadas à manutenção, à conservação do patri-
mônio e ao controle de pragas urbanas;
n Atividades de suporte, manutenção e fornecimento de insumos 
necessários à continuidade dos serviços públicos e das demais ativi-
dades excepcionadas de restrição de funcionamento;
n desde que situados às margens de rodovias: Borracharias 
e oficinas mecânicas; Restaurantes e lanchonetes instalados 
em postos de combustíveis. Neste caso é válido ressaltar a 
lotação máxima de cinquenta por cento de suas capacidades 

de acomodação;
n o transporte aéreo e rodoviário de cargas e passageiros;
n Atividades administrativas necessárias ao suporte de aulas não 
presenciais;
n estágios, internatos e atividades laboratoriais das áreas de 
saúde.Após o período de suspensão, todas as atividades econô-
micas e não econômicas poderão retomar seu funcionamento 
por 14 dias, observados os protocolos específicos, exceto:
n Aulas presenciais de instituições públicas e privadas;
n Cinemas;
n Teatros;
n Casas de espetáculo e similares;
n Bares;
n Boates e outros estabelecimentos do tipo;
n Academias poliesportivas;
n Salão de festas e jogos;
n Continuam proibidas as atividades de maior risco à dissemina-
ção do vírus, como eventos públicos ou privados presenciais, inclu-
sive reuniões e o uso de áreas comuns dos condomínios. Qualquer 
denúncia sobre eventuais desobediências pode ser encaminhada ao 
aplicativo Prefeitura 24 horas. 

Veja quais são as atiVidades essenciais que não estão no reVezamento:
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Auxílio emergencial de R$ 600 é 
prorrogado por mais dois meses

o presidente Jair Bol-
sonaro assinou na 
tarde desta terça-

-feira (30) o decreto que 
prorroga, por mais dois 
meses, o auxílio emergen-
cial de R$ 600, destinado 
aos trabalhadores infor-
mais, microempreendedo-
res individuais, autônomos, 
desempregados e pessoas 
de baixa renda durante 
a pandemia da covid-19. 
Com isso, cerca de 65 mi-
lhões de pessoas que tive-
ram o benefício aprovado 
receberão mais duas par-
celas, no mesmo valor.

“Obviamente, isso tudo 
não é apenas para deixar 
a economia funcionando, 
viva, mas dar o sustento 
para essas pessoas. Nós 
aqui que estamos pre-
sentes sabemos que R$ 
600 é muito pouco, mas 
para quem não tem nada 
é muito”, afirmou Bolso-
naro em discurso no Pa-
lácio do Planalto.

A solenidade de pror-
rogação do programa foi 
acompanhada pelos pre-
sidentes da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
e do Senado Federal, Davi 
Alcolumbre. Diversos mi-
nistros, além do vice-pre-
sidente, Hamilton Mou-
rão, também participaram 

da cerimônia. 
“São mais duas pres-

tações e nós esperamos 
que, ao final dela, a eco-
nomia já esteja reagindo, 
para que nós voltemos à 
normalidade o mais rapi-
damente possível”, acres-
centou o presidente.

A Lei 13.982/2020, que 
instituiu o auxílio emer-
gencial, foi aprovada pelo 
Congresso Nacional em 
abril e previa a possibili-
dade de que um decreto 
presidencial prorrogasse 
os pagamentos, desde 
que mantidos os valores 
estabelecidos.

Até a semana passada, 

o governo federal avalia-
va estender o auxílio por 
mais três meses, mas redu-
zindo o valor de cada par-
cela de forma decrescente, 
para R$ 500, R$ 400 e R$ 
300, respectivamente.

“Estamos aqui para 
anunciar, pelo presidente, 
que cumprindo o que o 
Congresso Nacional nos 
determinou, de que pode-
ria, por ato do Poder Exe-
cutivo, prorrogar as três 
parcelas emergenciais, e 
é o que o presidente está 
fazendo hoje, para garan-
tir, por mais dois meses, a 
continuidade do programa, 
que é essa grande rede 

de proteção, que permi-
tiu, junto com o BEM, que 
é o beneficio emergencial 
para aqueles que têm tra-
balho, que preservássemos 
mais de 10 milhões de 
empregos e estendêsse-
mos essa rede de proteção 
a 65 milhões de pessoas”, 
afirmou o ministro da Ci-
dadania, Onyx Lorenzoni.

O governo federal 
começou a pagar essa 
semana a terceira par-
cela do auxílio. 

De acordo com o presi-
dente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, 
não será necessário um 
novo cadastro para rece-

ber as novas parcelas do 
auxílio emergencial. To-
dos aqueles que tiverem 
o benefício aprovado rece-
berão os pagamentos nor-
malmente, tanto por meio 
das contas digitais, quanto 
pelos saques nas agências 
bancárias e casas lotéricas.

“Temos 65 milhões de 
pessoas aprovadas, te-
mos um milhão de pesso-
as que a Dataprev ainda 
está analisando, então 
todas essas pessoas rece-
berão não só as três par-
celas, mas agora as cinco 
parcelas”, afirmou a jor-
nalistas, após a cerimônia 
no Palácio do Planalto. O 

calendário de pagamento 
das novas duas parcelas 
do programa ainda será 
anunciado pelo governo.

Para quem preenche os 
requisitos para obter o au-
xílio emergencial, o prazo 
para novos cadastros ter-
mina nesta quinta-feira, 
dia 2 de julho. Até agora, 
mais de 124 milhões de 
solicitações foram realiza-
das e cerca 65 milhões de 
pessoas foram considera-
das elegíveis. Outras 41,5 
milhões, segundo o Minis-
tério da Cidadania, foram 
apontadas como inelegí-
veis, por não atenderem 
aos critérios do programa.

Benefício atende 
quase 65 milhões 
de brasileiros
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covid-19

ANS torna obrigatória cobertura 
de teste por planos de saúde
A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
decidiu incluir, no rol de 
procedimentos obriga-
tórios a serem atendidos 
por planos de saúde, os 
testes para confirmação 
de infecção pelo novo 
coronavírus, que causa 
a covid-19. A Resolução 
Normativa 458, de 2020, 
que inclui os exames la-
boratoriais, foi publica-
da na segunda, (29) no 
Diário Oficial da União.

As pesquisas de anti-

corpos IgA, IgC ou IgM se-
rão obrigatórias para os 
planos de saúde nas seg-
mentações ambulatorial, 
hospitalar (com ou sem 
obstetrícia) e referência, 
nos casos em que o pa-
ciente apresente ou te-
nha apresentado alguns 
quadros clínicos.

Entre esses quadros 
clínicos estão gripe com 
quadro respiratório agu-
do (com febre, tosse, dor 
de garanta, coriza ou di-
ficuldade respiratória) 

e síndrome respiratória 
aguda grave (dificuldade 
para respirar, pressão per-
sistente no tórax, satura-
ção de oxigênio menor 
que 95% em ar ambien-
te ou coloração azulada 
nos lábios e rosto).

A inclusão dos exames 
no rol de procedimentos 
obrigatórios para planos 
de saúde foi tomada em 
reunião colegiada da 
ANS na semana passada, 
em cumprimento a uma 
decisão judicial.
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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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Em campanha invicta, Seleção 
conquistava o penta há 18 anos

A camisa da Seleção 
Brasileira recebia 
sua quinta estre-

la na Copa do Mundo de 
2002, há 18 anos. Foi em 
um dia 30 de junho como 
este que brasileiros acor-
daram cedo (8h horário de 
Brasília) e se abraçaram 
com a bandeira verde e 
amarela para prestigiar 
a terceira final consecu-
tiva do Brasil. A decisão 
foi contra a Alemanha, 
em Yokohama, no Japão. 
Com dois gols de Ronal-
do “Fenômeno”, a Seleção 
se firmava como a única 
pentacampeã mundial.

A equipe Brasileira 
chegou ao Mundial desa-
creditada. Depois de per-
der na final para a França, 
em 1998, as Eliminató-
rias para 2002 também 
tiveram caminhos tur-
bulentos e o elenco, co-
mandado por Luiz Felipe 
Scolari, só conseguiu a 
classificação na penúlti-
ma rodada. Mas se teve 
uma lição que essa edi-
ção da Copa deixou para 
a gente foi: jamais su-
bestime o potencial dos 
craques brasileiros.

Um deles era o Ronal-
do Nazário. O atacante, 
que jogava pela Interna-
zionale (ITA), havia passa-
do por cirurgias no joelho 
pouco tempo antes da 

competição e o seu ren-
dimento era o principal 
assunto na mídia da épo-
ca. Outros nomes como 
Rivaldo, Cafu, Ronaldinho 
Gaúcho, Roberto Carlos 
e Juninho Paulista tam-
bém integravam aquele 
elenco campeão. A fase 
de grupos foi tranquila, 
recuperando, aos poucos, 
a confiança dos torce-
dores no Brasil. Um pe-
queno susto apareceu na 
estreia contra a Turquia, 
que abriu o placar nos 
acréscimos da primeira 
etapa. Logo no início do 
segundo tempo, Ronaldo 
chamou a responsabi-
lidade para si e deixou 
tudo igual. A virada veio 
quase no final da partida 
em um pênalti cobrado 
por Rivaldo. Triunfo por 2 
a 1 para Brasil.

Já no segundo duelo, 
as coisas caminharam 
mais fáceis e o time cana-
rinho goleou a China por 
4 a 0 em um espetáculo 
protagonizado pelos R’s 
da seleção. Roberto Car-
los abriu o placar, seguido 
de Rivaldo e Ronaldinho, 
que converteu um pênal-
ti. Ronaldo sacramentou 
a goleada aos 10 minutos 
da etapa complementar. 
Esse não foi o único pla-
car expressivo na cam-
panha do penta e o jogo 

seguinte acabou com 
qualquer desconfiança 
que ainda pairasse so-
bre as lesões de Ronaldo 
e Rivaldo. O Fenômeno 
balançou as redes duas 
vezes nos 5 a 2 contra a 
Costa Rica. Rivaldo tam-
bém deixaria o dele, jun-
to com Edmílson e Júnior.

Assim, a Seleção Brasi-
leira avançava para o ma-
ta-mata enfrentando mais 
um teste de resistência no 
jogo contra a Bélgica, com 
um primeiro tempo marca-
do por tentativas de gols 
mal sucedidas. Os dois ten-
tos saíram na metade da 
segunda etapa com auto-
ria de Rivaldo e Ronaldo, e 
o triunfo foi garantido com 

2 a 0. Nas quartas, um jogo 
truncado com a Inglaterra. 
O “English Team” saiu na 
frente depois de uma falha 
do zagueiro Lúcio, mas os 
ingleses não conseguiram 
parar o talento de Ronal-
dinho Gaúcho. O craque 
brasileiro fez a jogada do 
gol de empate, anotado 
por Rivaldo, e marcou um 
verdadeiro golaço de falta 
na intermediária, garantin-
do a classificação do Brasil 
com o placar de 2 a 1. Na 
semifinal, a Turquia foi a 
adversária outra vez e, 
mais uma vez, a Canari-
nho venceu. Com o famo-
so gol “de bico” anotado 
por Ronaldo, o placar de 
1 a 0 carimbou o passa-
porte para a decisão.

Era então chegada a 
hora de uma final inédi-
ta na história das Copas 
do Mundo. A Terra do Sol 
Nascente seria palco de 
Brasil e Alemanha, duas 
das equipes mais bem su-
cedidas do futebol mun-
dial, que nunca haviam se 
enfrentado na decisão. No 
Estádio Internacional de 
Yokohama, a partida ficou 
marcada pelo equilíbrio 
físico da Alemanha e da 
paciência brasileira de tra-
balhar a bola, na espera de 
pequenos espaços.

Alguns chegaram a apa-
recer, mas não saíram do 
quase. Ronaldinho Gaúcho 
tentou uma vez e Kléber-

son acertou o travessão 
logo na sequência. Rober-
to Carlos até mirou, mas 
o goleiro alemão Oliver 
Kahn espalmou e adiou 
mais uma vez o grito da 
torcida brasileira. A opor-
tunidade de comemora-
ção, enfim, foi concluída no 
segundo tempo. Ronaldo 
abriu o placar aos 22 mi-
nutos e fechou aos 32. Ali, 
o Fenômeno entrava para 
a história ao marcar oito 
gols em sete jogos, feito 
que não acontecia desde 
1974, e garantia a alegria 
de todo um povo que acor-
dou cedo, mas continuou 
sonhando com a conquista 
de título histórico no outro 
lado do mundo.

Com uma campanha in-
victa e sob o comando de 
Luiz Felipe Scolari, o Brasil 
era campeão do mundo 
novamente. Dando a vol-
ta por cima. Encerrando o 
mundial como um gigante: 
gritando “é campeão”.

A copa dos 
recordes

A Seleção Brasileira se 
igualava a Alemanha em 
recorde de participação 
em três finais consecuti-
vas de Copa do Mundo. No 
caso do Brasil, se refere às 
edições de 1994, 1998 e 
2002. Os adversários ale-
mães conquistaram esse 
feito pelas participações 

nas decisões de 1982, 
1986 e 1990. O capitão 
brasileiro Cafu acompa-
nhou a Seleção nesse re-
corde. O lateral foi o pri-
meiro jogador a disputar, 
em campo, três finais con-
secutivas de Copa do Mun-
do. Ele entrou no segundo 
tempo da decisão com a 
Itália, do tetracampeona-
to em 1994, foi titular no 
vice-campeonato em 1998 
e ergueu a taça do penta-
campeonato em 2002. 

Já na artilharia, o Brasil 
passou o recorde da cam-
panha da Polônia de 1974. 
quando Grzegorz Lato fez 
sete gols na competição. 
O novo dono do título era 
Ronaldo Fenômeno, que 
conseguiu balançar as re-
des oito vezes na edição. 
Esse aproveitamento tam-
bém se refletiu no elenco 
da “Família Scolari”. Ao 
vencer os sete jogos, o Bra-
sil quebrou o recorde his-
tórico de vitórias em Copas 
do Mundo.

Campeões da Copa do 
Mundo de 2002: Marcos, 
Cafu, Belletti, Lúcio, Roque 
Júnior, Roberto Carlos, Jú-
nior, Edmílson, Gilberto Sil-
va, Kléberson, Ronaldinho 
Gaúcho, Denílson, Ronal-
do, Rivaldo, Dida, Rogé-
rio Ceni, Anderson Polga, 
Vampeta, Ricardinho, Ju-
ninho Paulista, Kaká, Edil-
son e Luizão. Técnico: Luiz 
Felipe Scolari.

No dia 30 de junho de 2002, o 
Brasil levantava a taça do mundo 
pela quinta vez. Edição ficou 
marcada pela artilharia de Ronaldo 
com oito gols em sete jogos
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