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DEsEnhanDo o quaDRo

Com a definição do novo calendário eleitoral, 
vão-se definindo os nomes que vão às ur-
nas, agora em novembro. As convenções já 
acontecem a partir do final do mês que vem. 
Algumas pré-candidaturas já estavam colo-
cadas. No final de semana, o PSD se reuniu o 
definiu, de novo, o nome de Francisco Jr para a 
disputa. Além dele, agem como candidatos 
já Major Araújo (PSL), Talles Barreto (PSDB), 
Elias Vaz (PSB), Dra Cristina (PL) e Adriana 
Accorsi (PT). Mais de duas dezenas já se 
apresentaram para o pleito, mas dependem 
dos acordos que serão firmados nos próxi-
mos dias. Entramos em ritmo de definição.

íRis poDE DiviDiR
O MDB acredita na aliança com oito par-
tidos, a maioria com pré-candidatos co-
locados em Goiânia. Mas o apoio é para a 
reeleição de Íris. Se o prefeito optar por não 
concorrer, praticamente zera as conversas.

BasE caiaDista 
A opção Íris é a única que afasta a base caia-
dista da disputa direta. Maguito Vilela, a se-
gunda opção do MDB, representa confron-
to na reeleição de Caiado, em 2022. Não 
sendo Íris, essa base se assanha para lançar 
um nome. Nilson Gomes (DEM) se movi-
menta, mas as apostas recaem sobre Wil-
der Moraes (PSC) e Zacharias Calil (DEM).

vanDERlan 2022
O ex-prefeito de Senador Canedo é bem 
avaliado no início de mandato de sena-
dor. Continuar lá, reforçando o traba-
lho, fez parte da análise do PSD para o 
pleito estadual, daqui a dois anos. Van-
derlan busca, inclusive, aproximação do 
governo federal.

caiaDo E Bolso
As últimas medidas de caiado no comba-
te à pandemia o colocam, mais uma vez, 
distante das pregações federais. Caiado e 
Bolsonaro juram amizade eterna, mas vão 
criando um fosso político. Que pode ser ci-
mentado no futuro. Ou não. 

BolsonaRo no cEntRo 
A semana começa com nova suspeita de Co-
vid-19 sobre o presidente Bolsonaro. 

MáscaRa é o 
tERcEiRo ERRo

Falando nele,  Bolsonaro vai  perder 

mais uma tese no combate à pan-
demia.  A primeira (e maior)  foi  o 
combate sistemático ao isolamen-
to.  A vida das pessoas e a economia 
sofreu mundo afora os efeitos do 
isolamento,  com o fechamento das 
atividades comerciais .  Que come-
çam a voltar,  t imidamente em todo 
mundo. A diferença é que,  em países 
que negam a prática,  como Brasi l  e 
estados Unidos,  os casos explodem. 
O segundo grande erro foi  a apos-
ta na cloroquina, que não comentada 
nem nas hostes bolsonaristas. O ter-
ceiro grande erro é o veto à obriga-
toriedade de máscaras em ambientes 
públicos. Este é um dos poucos pon-
tos onde há consenso na comunidade 
científica e entre os gestores da crise. 
Bolsonaro se coloca contra, de novo. 

Do zERo
Caldas Novas começou a reabrir para a 
temporada de julho. O primeiro final de 
semana serviu mais para testar os pro-
tocolos. A cidade recebeu cerca de 600 
turistas. O turismo só deve recuperar 
em quatro anos. A grana anda curta e o 
medo da doença é crescente. 

 
nilMáRio canDiDato    
PT homologou o nome de Nilmário 
Mirando como candidato a prefeito 
de Belo Horizonte. Como deputado 
federal, disputou espaço com o goia-
no Pedro Wilson na Comissão de Di-
retos Humanos da Câmara. Enquanto 
Nilmário vai à luta, Pedro dá sinais de 
que pendurou as chuteiras. 

no vizinho
Co m  a s  at i v i d a d e s  e s p o r t i va s  p ro i -
b i d a s  e m  G o i â n i a ,  G o i á s ,  V i l a  Nova 
e  At l é t i co  s e  p re p a ra m  e m  Tr i n d a -
d e  e  A p a re c i d a  p a ra  o  C a m p e o n at o 
B ra s i l e i ro ,  q u e  co m e ç a  e m  a g o s t o . 
S e  at é  l á  j á  h o u ve r f l e x i b i l i z a ç ã o, 
o s  c l u b e s  i n i c i a m  a  d i s p u t a  n a c i o -
n a l  n o  E s t á d i o  O l í m p i co .  G o i á s  e 
At l é t i co  e s t ã o  co m  o b ra s  e m  s e u s 
e s t á d i o s  p a ra d a s .  O  S e r ra  D o u ra d a 
a i n d a  s of re  p a ra  co l o c a r a  i l u m i n a -
ç ã o  n o  p a d rã o  e x i g i d o  p e l a  C B F.

não MuDa  

Apesar de levar o nome da capital, o Goiâ-
nia já tem o seu Centro de Treinamento 
em Aparecida, onde as atividades foram 
liberadas no último final de semana. 

apoio tíMiDo
O decreto estadual de flexibilização teve 
apoio menor do que o esperado. O maior 
deles foi mesmo o de Íris Rezende, em 
Goiânia, que acabou questionado na jus-
tiça. As medidas ainda não renderam a 
melhoria nos índices de isolamento.  Pra 
semana que vem, liberação geral. 

no RaDaR

Na queda-de-braço entre grupos de apoia-
dores, o deputado federal Vítor Hugo, ainda 
no PSL, está cotado para comandar o Mi-
nistério da Educação. Com lealdade ím-
par e bom diálogo em Brasília, pode ser 
a nova aposta de Bolsonaro, que busca o 
quarto ministro da área no seu governo. 

taMBéM no RaDaR
Enquanto não define o futuro profissio-
nal, o ex-ministro Sérgio Moro vai ten-
tando viabilizar projeto eleitoral para 
2022. Publicamente, diz que está discu-
tindo as questões do país, com foto na 
defesa dos atos contra a corrupção. 

poR quE?
Às vezes, é tão difícil escolher um auxiliar.

marcelohel@gmail.com

“Devemos ser bons. Não 
existem esforços inúteis 
quando empregados em 

prol da coletividade”. 
(Getúlio Vargas)
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detran

Governo de Goiás divulga lista com 
mais 363 classificados na CNH Social

o Governo de Goiás, 
por meio do De-
partamento Esta-

dual de Trânsito de Goi-
ás (Detran-GO), divulgou 
nesta segunda-feira, dia 
6, a 3ª chamada da 1ª 
etapa do Programa CNH 
Social. A lista com 363 
candidatos está disponí-
vel no site da autarquia 
(www.detran.go.gov.br), 
onde o classificado po-
derá realizar a matrícula 
online no programa e o 
agendamento para en-
trega de documentação 
para abertura do respec-
tivo processo. Nesta eta-
pa inaugural, 2.010 vagas 
foram ofertadas pelo Pro-
grama CNH Social. Estas 
vagas residuais dizem 
respeito aos candidatos 
que não compareceram 
em chamadas anteriores.

Na 1ª etapa do pro-
grama foram ofertadas 
670 vagas para cada 
uma das três áreas co-
bertas pela CNH Social 
(estudantil, rural e ur-
bana), sendo que 10% 
delas são destinadas a 
pessoas com deficiên-
cia. Mais de 90 mil pes-

soas se inscreveram no 
programa. No dia 22 de 
junho, houve a entrega 
simbólica das primeiras 
habilitações do progra-
ma – o desempregado 
Welington Borges Co-
elho (foto), de 42 anos, 
foi o primeiro a receber 
a CNH, das mãos do go-
vernador Ronaldo Caia-
do. Como cada processo 
é individual e pode du-
rar até 18 meses, os do-
cumentos dos contem-
plados são entregues à 
medida que os candi-
datos cumpram todas 
as etapas do processo a 
que estão submetidos.

Os candidatos que ti-
verem o nome na lista 
da 3ª chamada deverão 
efetuar a matrícula on-
line no portal (www.de-
tran.go.gov.br), imprimir 
o comprovante de matrí-
cula e realizar o agenda-
mento para atendimento 
presencial na sede do 
Detran-GO, Vapt Vupt ou 
Circunscrições Regionais 
de Trânsito (Ciretrans) 
para apresentar a do-
cumentação. Quem não 
apresentar os documen-

tos necessários será des-
classificado.

Os contemplados re-
cebem isenção das taxas 
do Detran-GO (Inclusão 
no Renach, Licença de 
Aprendizagem de Direção 
Veicular, agendamento de 
prova teórica, agenda-
mento de exame prático). 
Também se abstêm de 
pagar pelos exames mé-
dico e psicológico, junta 
médica, quando se trata 

de candidato com defici-
ência, e toxicológico, exi-
gido para categoria pro-
fissional. São oferecidos 
ainda o curso teórico, de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção 
e até três retestes.

Pensada pelo Governo 
de Goiás como um pro-
grama para promover a 
justiça social e oferecer 
mais uma ferramenta 
de trabalho aos goianos 

de baixa renda, a CNH 
Social foi capaz de atu-
ar de forma muito mais 
impactante do que a 
prevista inicialmente, já 
que ninguém imaginava 
que 2020 “abrigaria” uma 
pandemia de proporções 
mundiais. Pensando nis-
so, a intenção é de abrir 
neste segundo semestre 
mais quatro mil vagas 
para o programa.

Para isso, o governador 

Ronaldo Caiado enviou à 
Assembleia Legislativa de 
Goiás projeto de lei com 
o objetivo de melhorar 
e simplificar o processo 
para a seleção dos bene-
ficiários desse programa 
social. Segundo a propos-
ta, com a alteração, serão 
levados em consideração 
critérios mais humaniza-
dos e socialmente ade-
quados para o desempate 
dos candidatos inscritos.

Chamada faz parte da 1ª etapa do 
programa e oferece promoção de 
justiça social e mais uma ferramenta de 
trabalho aos goianos de baixa renda
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Suspensas atividades da Assembleia em julho
Visando contribuir com as 
ações de combate ao novo 
coronavírus (covid-19) no 
estado, a Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego) 
determinou, através de de-
creto da Mesa Diretora, pu-
blicado nesta quinta-feira, 
02, a suspensão das ativi-
dades presenciais entre os 
dias 03 e 31 de julho, man-
tendo apenas o regime de 
teletrabalho. De acordo 
com o presidente da Casa, 
Lissauer Vieira (PSB), a de-
cisão segue as orientações 
do Governo estadual com 
o objetivo de ampliar o 
isolamento social e refor-
çar as medidas enfrenta-
mento à pandemia.

“Estamos presenciando 
um aumento considerável 
de casos do novo corona-
vírus em nosso estado, es-
pecialmente em Goiânia 
e, diante disso, precisamos 
fazer a nossa parte para 
evitar a disseminação dessa 
doença. O Governo de Goiás 
já determinou a quarentena 
intermitente como forma de 
conter o avanço do vírus nos 
municípios goianos e nós, 
do Poder Legislativo, deci-
dimos também suspender 
todas as nossas atividades 
presenciais. No entanto, con-
tinuaremos com o trabalho 
em sistema de home office, 
como já vem sendo feito”, 
ressaltou Lissauer Vieira.

O chefe do Poder Legis-
lativo informou ainda que 
nesse período o prédio do 
Legislativo goiano passará 
por procedimentos de sa-
nitização e que, portanto, 
os servidores não devem 
comparecer às dependên-
cias da Casa, uma vez que 

os produtos utilizados no 
processo são prejudiciais 
à saúde humana. “Entre os 
dias 06 e 18 de julho, todos 
os departamentos da Alego 
serão sanitizados e como os 
produtos aplicados nessa 
higienização são prejudi-
ciais à saúde, o acesso de 

colaboradores e usuários ao 
prédio ficará vetado”, disse.

Tramitação 
de processos

O decreto publicado 
pela Mesa Diretora da Ale-
go também regulamenta a 
tramitação dos processos 
administrativos que têm 
por objeto a contratação de 
bens e serviços, bem como 
aqueles que visam a prorro-
gação dos contratos, pedi-
dos de fornecimento e pa-
gamentos diversos durante 
o mês de julho. De acordo 
com o ato, todos esses pro-
cedimentos deverão ser 
realizados, exclusivamente, 

por meio do Sistema de Ge-
renciamento de Processos e 
Documentos (SGPD) duran-
te o período de suspensão 
das atividades presenciais.

O documento informa 
ainda que a Diretoria de 
Tecnologia e Informação da 
Casa manterá, durante todo 
o mês de julho, um serviço 
de help desk para orien-
tar os usuários do SGPD 
no caso de dificuldade na 
tramitação dos processos. 
Essas medidas foram de-
terminadas com o objetivo 
de evitar a presença de ser-
vidores nas dependências 
da Casa e nas respectivas 
seções responsáveis pela 
tramitação dos processos.
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saúde

Aparecida de Goiânia testa 
mais de mil pessoas em um dia

com o objetivo de 
evitar o aumento na 
transmissão do Co-

ronavírus, o agravamento 
dos casos e o colapso na 
rede de saúde, Aparecida 
de Goiânia tem ampliado 
as testagens para Covid-19 
e é campeã em número de 
exames feitos por uma pre-
feitura em Goiás. Segundo 
dados da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), na 
última quinta-feira, 2, fo-
ram realizados 1.153 tes-
tes RT-PCR, considerado 
pelos especialistas como 
padrão Ouro e o mais efi-
caz para diagnóstico da 
doença na fase aguda. 
Os mais de mil exames 
foram realizados em ape-
nas um dia nas três UPA’s 
da cidade (Brasicon, Buri-
ti Sereno e Flamboyant) e 
no Drive Thru no Centro 
de Especialidades (Jardim 
Boa Esperança).

O município já realizou, 
desde o último 22 de abril 
até este domingo, 5 de ju-
lho, mais de 24 mil testes 
RT-PCR. Desde o último 
23 de abril, a média diária 
de testagens no município 
era de 307 pessoas, porém, 
no início da última sema-
na esse número chegou 
a mais de 700 por dia até 
atingir o recorde de 1.153 
testagens realizadas em 2 
de julho. Além disso, foram 

realizados 1.400 testes rá-
pidos já aplicados num in-
quérito populacional.

A testagem ampla é 
elemento crucial da es-
tratégia municipal de en-
frentamento ao Coronaví-
rus, que segue diretrizes 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e tem 
três eixos fundamentais: 
testar, isolar os casos po-
sitivos e cuidar dos do-
entes com eficácia. Esse 
recorde de testes reflete 
no aumento de casos po-
sitivos na cidade.

Maior demanda 
e mais acesso 
aos exames

O prefeito Gustavo 
Mendanha ressalta que 
o aumento na demanda 
por testagens, que são 
processadas num labora-
tório conveniado à SMS, 
é um reflexo, também, da 
ampliação do acesso ao 
exame: “Começamos rea-
lizando coletas para o RT-
-PCR nas UPA’s e depois 
abrimos o Drive Thru na 
área externa do Centro de 
Especialidades. Agora, es-
tamos trabalhando a am-
pliação do serviço para 
outros pontos”.

O prefeito lembra que 
os números da testagem 
da população em Apareci-

da superam os da maioria 
das cidades brasileiras e 
são dados indispensáveis 
para conhecer a situação 
da doença no município 
e, “a partir disso, projetar 
a ampliação do número 
de leitos de UTI’s e en-
fermarias e aprimorar as 
estratégias para estrutu-
rar o sistema de saúde e 
proteger a população”. E 
enfatiza: “Nossa priorida-
de é a vida humana”.

Nesse sentido, o secre-
tário de Saúde, Alessandro 
Magalhães, que também 
preside o Comitê de Pre-
venção e Enfrentamento 
à Covid-19 em Aparecida, 
salienta que, com mui-
to rigor científico, foram 
analisados cenários no 
Brasil e principalmente 
no exterior para criar a 
estratégia de enfrenta-
mento no município.

“Até a última quinta-feira, 
2 de julho, já tínhamos feito 

mais de 19 mil RT-PCRs na 
população. Isso dá uma mé-
dia de 33 exames para cada 
mil habitantes, número que 
supera a Coréia do Sul, um 
exemplo de testagem. Des-
sa maneira, temos evitado 
o colapso dos leitos de UTI, 
mantendo, até o momento, 
uma taxa de ocupação 
em torno de 55% porque 
temos conseguido evitar 
o agravamento de mui-
tos casos e o aumento da 
transmissão do Corona-
vírus. A testagem ampla 
tem se mostrado muito 
importante para que te-
nhamos sucesso no en-
frentamento à pandemia”, 
disse o secretário.

Quem pode 
fazer o exame

Segundo critérios téc-
nicos da SMS, os testes 
RT-PCR de Covid-19 são 
destinados a pessoas com 

sintomas gripais acresci-
das de desconforto respi-
ratório e em pessoas com 
sintomas gripais leves que 
sejam dos seguintes gru-
pos: idosos, trabalhadores 
de serviços de saúde, tra-
balhadores de segurança 
pública, portadores de 
comorbidades agravantes 
para o Coronavírus e con-
tatos intradomiciliares de 
casos confirmados.

Além disso, profissio-
nais de saúde que tenham 
tido contato com casos 
confirmados, independen-
temente dos sintomas, 
também são testados. Os 
exames são solicitados 
por médicos, após consulta 
em qualquer unidade da 
rede pública, ou median-
te ligações no 0800-646-
1590. Nas UPA’s, as coletas 
ocorrem todos os dias da 
semana, 24h por dia, e no 
Drive Thru, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h. 

Os resultados saem em 
até 48 horas e quando são 
liberados os pacientes re-
cebem uma mensagem via 
WhatsApp com código e 
senha para acessar o site e 
baixar o resultado.

150 leitos 
exclusivos para 
tratamento 
da Covid-19

Para reforçar o com-
bate à pandemia do Co-
ronavírus, a Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia mais 
que dobrou o número de 
Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTI’s) da rede 
pública. O secretário de 
Saúde, Alessandro Maga-
lhães, que também preside 
o Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento à Covid-19 
em Aparecida, explica 
como estão distribuídos os 
novos leitos hospitalares 
exclusivos para tratamen-
to da Covid-19.

Campeão estadual de testagem 
pública para Covid-19, município 
segue orientações da oMS em que a 
testagem ampla é elemento crucial 
no enfrentamento ao Coronavírus

En
io

 M
ed

ei
ro

s

educação

Retomado período para progressão horizontal
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Esporte (SME), retomou 
o período para aber-
tura de processos de 
progressão horizontal 
de professores da rede 
municipal de Educação. 
Suspenso em virtude da 
pandemia de Covid-19 
na cidade, o prazo se rei-
niciou iniciou no último 

dia 3 e se estende até o 
dia 31 de agosto.

Toda a documentação 
exigida está disponível 
no site www.sme.goiania.
go.gov.br, na opção Edu-
cadores >> Progressão 
Horizontal, do menu su-
perior. O professor reque-
rente deve preencher o 
formulário nº4 que cons-
ta na página, imprimir e 
assinar, assim como a de-

claração de autenticidade 
das informações.

O envio dos documen-
tos, no entanto, deve ser 
feito direto para a Coorde-
nadoria Regional de Edu-
cação (CRE) respectiva do 
professor requerente, via 
e-mail. Cada CRE tem um 
endereço de e-mail espe-
cífico para profissionais 
de escolas e de Cmei, que 
consta no site da SME, na 

aba Educadores >> Pro-
gressão Horizontal.

O servidor requerente 
deve se atentar à toda 
documentação exigida e 
ao prazo para envio, vis-
to que inconsistências e 
atrasos fazem com que 
o pedido seja indeferido. 
Após o envio do e-mail, 
cada CRE vai responder a 
solicitação com o número 
do processo autenticado.
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Novos respiradores fortalecem 
estruturação de leitos de UTI 

Um planejamento 
que começou ainda 
em fevereiro des-

te ano, quando o Gover-
no de Goiás repatriou os 
brasileiros que estavam 
em Wuhan, na China, e 
quando ainda não havia 
registrado nenhum caso 
da doença que deixa ras-
tros dolorosos por onde 
quer que passe.

A antecipação de ce-
nários sempre foi uma 
das armas estratégicas 
utilizadas por Ronaldo 
Caiado no combate à 
pandemia do novo coro-
navírus. E, em mais uma 
frente de batalha, o Exe-
cutivo comprou mais 50 
novos respiradores, que 
já estão na Secretaria 
Estadual da Saúde (SES), 
para fortalecer a im-
plantação de leitos para 
tratamento da Covid-19.

De acordo com dados 
da SES, 164 leitos de UTI 
e 295 de enfermaria já 
estão em funcionamento 
em todo o Estado. Até o fi-
nal deste mês, a previsão 
é de mais 154 nas unida-
des intensivas e 507 para 
os casos menos graves 
da doença. Com a con-
cretização de mais esta 
etapa do planejamento, 
o governador Ronaldo 
Caiado alcança a meta 

planejada de 1.120 leitos, 
totalmente estruturados, 
com equipamentos e pro-
fissionais de Saúde à dis-
posição dos pacientes.

Depois de Goiânia, que 
tem 83 leitos estaduais 
de UTI, distribuídos entre 
o Hospital de Campanha 
(Hcamp) e o Hospital Es-
tadual de Urgências Go-
vernador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol) – este 
destinado à pediatria –, 
Itumbiara, na região Sul, 
é a cidade com maior nú-
mero de instalações já pre-
paradas para receber pa-
cientes com quadro mais 

delicado da Covid-19, que 
necessitam dos respira-
dores durante a interna-
ção. O Hospital São Mar-
cos, atualmente HCamp 
Itumbiara, foi reinaugu-
rado pelo governador no 
último dia 30 de junho.

“Terminado o corona-
vírus, o São Marcos será 
um hospital regional do 
Estado de Goiás. Será re-
ferência em boa medicina 
e também na qualidade do 
ensino médico, já que te-
mos um curso de medicina 
aqui no município”, comen-
tou Caiado, na solenidade.

Já Anápolis aparece em 

terceiro lugar com o maior 
número de UTIs estaduais 
(15), seguida de Catalão 
(12), Porangatu e Luziânia, 
cada uma com 10. Para o 
mês de julho, serão forta-
lecidas as estruturas inten-
sivas de Jataí, com capaci-
dade para até 30 leitos, 
São Luís de Montes Belos 
e Águas Lindas de Goiás.

Respiradores
Os últimos equipa-

mentos foram adquiridos 
pelo governo estadual 
depois de rigorosa ava-
liação do Comitê Inter-
secretarial, criado por 

Caiado para acompanhar 
processos de compra ou 
contratações no período 
de emergência em saú-
de pública. Os novos 50 
respiradores custaram, 
ao todo, R$ 3 milhões – 
preço individual de R$ 
60 mil. O vendedor foi a 
empresa Leistung Equi-
pamentos Ltda, instala-
da em Jaraguá do Sul, 
Santa Catarina.

Pelo planejamento fei-
to pela SES, esses equi-
pamentos vão equipar 
o Hospital Regional de 
Luziânia (8); o Hutrin, em 
Trindade (2); o Hospital 

Dr. Geraldo Landó, em São 
Luís de Montes Belos (10); 
e o Hospital Estadual de 
Doenças Tropicais Dr. Anu-
ar Auad, em Goiânia (10). 
Há uma previsão de envio 
dos equipamentos para o 
Hospital de Campanha de 
Formosa (10) e para am-
pliação de leitos em outras 
unidades que ainda estão 
sendo definidas (10). Ou-
tros 10 ventiladores que 
já estavam sob gestão do 
Estado foram direcionados 
para ampliação da quanti-
dade de leitos de UTI do 
Hospital de Campanha de 
Águas Lindas de Goiás.

Meta é chegar ao 
final de julho com 
mais de mil leitos 
para os pacientes 
com Covid-19

Iro
n 

Br
az

goiânia

Novos veículos reforçam fiscalização do Procon
O Procon Goiânia adqui-
riu três novos carros que 
vão compor a frota de ve-
ículos destinados aos ser-
viços de fiscalização do 
órgão. Os automóveis são 
da marca Fiat, modelo 
Siena Attractiv 1.4, de cor 
branca e ano 2020/2021.

Os carros foram adqui-
ridos por meio de proces-
so licitatório, na modali-
dade pregão eletrônico.

“Esses veículos darão 
mais qualidade ao aten-

dimento em defesa do 
consumidor no municí-
pio”, destacou o superin-
tendente do Procon Goi-
ânia, Walter Silva.

O dinheiro da compra é 
de recursos próprios vindos 
Fundo Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consu-
midor (FMPDC), que admi-
nistra as multas aplicadas 
às empresas que não cum-
prem as normas estabeleci-
das no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).   
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Inscrições para o Sisu começam hoje

as inscrições para a 
edição 2020 do se-
gundo semestre do 

Sistema de Seleção Unifi-

cada (Sisu) começam hoje 
(7). Estudantes interessa-
dos em concorrer a vagas 
em instituições públicas 
de ensino superior devem 
acessar o site do progra-
ma até esta sexta-feira 
(10). Mais de 51 mil vagas 
serão oferecidas em insti-
tuições do país.

Pela primeira vez, além 
dos cursos de graduação 

presenciais, o Sisu vai 
ofertar vagas na moda-
lidade a distância (EaD). 
Podem participar da sele-
ção candidatos que pres-
taram as provas do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) em 2019 e 
não tiraram nota zero na 
redação. Quem fez a pro-
va na condição de treinei-
ro está fora do processo.

A classificação é de 
acordo com o desem-
penho obtido nas pro-
vas. Para determinados 
cursos, algumas insti-
tuições exigem nota mí-
nima para ingresso. As 
informações estão nos 
editais elaborados por 
cada universidade na 
adesão ao programa.

Para concorrer ao Sisu 

não há critério de renda 
familiar. A condição é im-
posta apenas para candi-
datos a vagas reservadas 
para pessoas de baixa 
renda, quando a opção é 
disponibilizada pela insti-
tuição de ensino. Segun-
do cronograma divulgado 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), o resultado do 
Sisu será divulgado no dia 

14 de julho. Se aprovado, o 
aluno precisa ficar atento 
às instruções para não per-
der o prazo de matrícula 
na instituição. Quem não 
for aprovado em nenhuma 
opção de curso ainda po-
derá se inscrever na lista 
de espera. A solicitação 
também é feita pelo site 
do progarma entre os dias 
14 e 21 de julho.

Mais de 51 mil 
vagas serão 
oferecidas em 
instituições do país
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Preço da cesta básica cai em junho em 10 capitais
O valor da cesta básica 
caiu em junho, em 10 das 
17 capitais pesquisadas 
pelo Departamento In-
tersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese). Segundo 
levantamento divulgado 
hoje (6), a maior redu-
ção foi no Rio de Janeiro 
(8,23%), onde o conjunto 
de itens básicos ficou em 
R$ 512, 84. Em 12 meses, 
a cesta básica ainda acu-
mula alta de 2,84% na ca-
pital fluminense.

Aracaju apresentou a 
maior alta no mês pas-
sado, 4,97%. No acumu-
lado de janeiro a junho, 
os itens pesquisados pelo 

Dieese registram aumen-
to de 19,34% e. em 12 
meses, os preços subi-

ram 9,6%. A cesta bási-
ca ficou mais cara tam-
bém em Campo Grande 

(4,32%), Fortaleza 
(2,01%), Belém (0,11%), 
Brasília (2,12%), Natal 

(3%) e Salvador (2,16%).
A capital baiana tem 

a cesta mais barata do 
país (R$ 419,18).

Brasília é única das 
capitais pesquisadas que 
apresenta queda no va-
lor da cesta básica em 12 
meses, com retração de 
0,98%. O conjunto de itens 
básicos custam R$ 450,45 
na capital federal. No acu-
mulado de janeiro a junho, 
a cesta registrou queda de 
4,95% em Brasília.

São Paulo tem a ces-
ta mais cara do país (R$ 
547,03). Em junho, os 
produtos tiveram queda 
de 1,68%, mas nos úl-
timos 12 meses a alta 

acumulada é de 9,04%.
O preço do tomate caiu 

em 15 cidades  – em Vi-
tória, a queda  o valor foi 
de 55,89% e, no Rio de 
Janeiro, de 47,42%. A ba-
tata ficou mais barata em 
oito das dez capitais do 
Centro-Sul, com redução 
de 27,68% no preço mé-
dio no Rio de Janeiro e de 
3,3% em São Paulo.

A ceta básica também 
ficou mais barata em 
junho em Florianópo-
lis (1,35%), Porto Alegre 
(1,20%), Curitiba (4,75%), 
Vitória (6,84%), Goiânia 
(4,98%), Belo Horizonte 
(1,82%), Recife (3,58%) e 
João Pessoa (2,23%).
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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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Japoneses acham que Olimpíadas 
não devem acontecer em 2021

uma ampla pesquisa 
realizada pela Ja-
pan News Network 

(JNN) descobriu que 77% 
dos entrevistados acham 
que os Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020 “não podem 
ser realizadas” no próxi-
mo ano. A Olimpíada, que 
tinha o seu início previsto 
para este mês, já foi adia-
da em um ano por causa 
da pandemia do novo co-
ronavírus. Enquanto os or-
ganizadores planejam os 
Jogos reorganizados, ainda 
restam dúvidas sobre se é 
adequado ou possível rea-
lizar o evento em 2021.

Os organizadores dis-

seram anteriormente 
que procurarão “simplifi-
car” os Jogos no próximo 
ano para reduzir custos 
e riscos relacionados à 
covid-19. No entanto, na 

pesquisa da JNN, realiza-
da neste final de semana, 
77% dos participantes 
disseram acreditar que a 
Olimpíada “não pode ser 
disputada” em 2021.

Eles não deram uma 
razão. Apenas 17% dis-
seram achar que “pode 
ser realizado” no próximo 
ano. Em março, o governo 
japonês e o Comitê Olím-

pico Internacional (COI) 
tomaram a decisão sem 
precedentes de adiar Os 
Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020 para 2021.

Desde então, os organi-

zadores lutam contra uma 
série de problemas decor-
rentes do adiamento, in-
cluindo custos crescentes, 
segurança dos atletas e 
dos locais de competição.

os organizadores 
disseram 
anteriormente 
que procurarão 
“simplificar” os 
jogos no próximo 
ano para reduzir 
custos e riscos 
relacionados à 
covid-19
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