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QuaREntEna no fim

Os protocolos que serão definidos nas próximas horas 
para a reabertura do comércio podem ser definitivos. 
O isolamento intermitente não teve adesão esperada 
e as pessoas continuam nas ruas, trabalhando e resol-
vendo suas coisas. Os novos decretos, que guiarão a 
flexibilização na semana que vem devem orientar este 
processo. Sim, no momento mais crítico da pandemia, 
quando o sistema de saúde entra em colapso e o núme-
ro de casos em Goiás bate recordes sucessivos. Goiânia 
e Aparecida de Goiânia dão o exemplo, com a oferta de 
cerca de 100 novos leitos de UTI, a partir da semana 
que vem. Com mais leitos, vai cair o índice de ocupa-
ção. Por outro lado, pela emissão de notas fiscais, já é 
sentida a recuperação das atividades comerciais. No 
primeiro momento, a preocupação será em estabelecer 
os protocolos básicos, que incluem oferta de álcool em 
gel, exigência de máscara, distanciamento entre pes-
soas e a medição de temperatura. Horários agendados, 
sempre que possível, e limite de ocupação dos lugares, 
como forma de evitar aglomeração. Apesar de ideal, o 
isolamento perde força pela necessidade real de pes-
soas e empresas.
 
novo foco
Se a pesquisa científica foi decisiva para o isolamento 
14x14, está pesando agora a opinião dos empresários. 
Que foram chamados novamente para o diálogo. 

Etapa supERada 
A disputa judicial também não se mostrou efetiva para 
a solução do problema. 

sEm REcEsso
Com o compromisso de votação do Plano Diretor e com 
o trabalho picado no primeiro semestre, em função da 
pandemia, a Câmara Municipal de Goiânia não tem re-
cesso previsto para julho. Na Comissão Mista, a discus-
são do Plano avança na esfera virtual, tendo primeira 
audiência pública acompanhada por cerca de 3 mil pes-
soas e empresas. Presidente da Comissão, o vereador 
Lucas Kitão (PSL) prevê mais 10 a 15 dias para entregar 
o projeto à votação em plenário. 

fakE
Depois do Twitter, o Facebook partiu para a censura, 
tirando quase 100 endereços do ar, com 2 milhões de 
seguidores. Todos elogiosos ao presidente e, segundo 
investigação da própria rede, comandados por gente li-
gada ao 00, 01 e 02. A maior preocupação para o poder 
central é a citação de 2018 entre as ações do grupo. 

sERá? 
O pessoal do Facebook também virou comunista?

com jEito dE sER
Íris Rezende aguardando agosto para anunciar se disputa 
ou não a reeleição. Enquanto isso, o MDB já contabiliza 
conversas com 15 partidos. Como Paulo Ortegal e Agenor 
Mariano ficaram no Paço, deve caber a esses partidos a 
indicação de um vice. Com aval de Íris, logicamente. 

dE bEiRa
O DEM de Ronaldo Caiado acompanha de perto, vai 
participar do processo, mas não deve lançar candidatos 
a prefeito nos três principais colégios eleitorais do Es-
tado, que são Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. 

opERação dE guERRa    
Para ampliar os leitos de UTI em Aparecida, o prefeito 
Gustavo Mendanha contou com a doação de 10 unida-
des do Hospital Sírio Libanês (SP). Mendanha anunciou 
ainda cessão de caminhão de uma empresa do município 
para buscar outros 40 respiradores no sul do país. Tudo 
já deve estar funcionando no início da semana que vem. 

fala, matildE!

Thiago Moura Fé continua à frente da Secretaria de 
Saúde, com jornadas de até 15 horas no combate à pan-
demia em Senador Canedo. Ao contrário do que dis-
seram algumas “Matildes” resistiu à mosca azul e não 
será candidato a nada na eleição municipal. Apoio total 
à reeleição de Divino Lemes (PSD).

outRas matildEs 
Quem anunciou Vanderlan Cardoso como nome do PSD 
em Goiânia na semana passada ficou calado agora que 
o partido tem Francisco Jr como nome definido. 

canEta no voto

Jornalista Sebastião Barbosa foi picado. Responsável 
pela Tribuna do Planalto, é opção do MDB para a pre-
feitura de Nova Roma. 

não paRa
Em tratamento da Covid-19, Jair Messias voltou a ser o 
garoto-propaganda da cloroquina. 

novo dEsafio
Aliás, o presidente é o novo desafio da vigilância epi-
demiológica: onde é que ele foi contaminado? Quem 
tiver a resposta, encaminhar para o gabinete do mi-
nistro Pazzuello.

cuidado com os olhos
A rotina de visitas a um especialista pode evitar mais 
da metade dos casos de cegueira no mundo. O alerta 
é do oftalmologista Humberto Borges, lembrando o 
Dia Mundial da Saúde Ocular, celebrado em 10 de ju-
lho. A falta de visão atinge 2 milhões de pessoas no 
Brasil. Temos que avançar, com hábitos saudáveis e 
conscientização.  

poR QuE?
A chuva nem sempre cai por igual.

marcelohel@gmail.com

“O termômetro do sucesso é apenas a 
inveja dos descontentes”.  (Salvador Dali)
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pandemia

Governo de Goiás e prefeitura discutem 
protocolos para os 14 dias de flexibilização

na próxima terça-
-feira, dia 14, Goi-
ânia e as demais 

cidades goianas iniciam 
a reabertura do comér-
cio por 14 dias, período 
alternado com 14 dias 
de fechamento, confor-
me definido no Decreto 
9.685, publicado no dia 
30/06 no Diário Oficial 
do Estado. O governador 
Ronaldo Caiado esteve 
reunido com o prefeito 
de Goiânia, Iris Rezende, 
nesta quarta-feira (8/7), 
para definir protocolos 
para a flexibilização na 
capital. Segundo Caiado, 

o encontro foi extrema-
mente produtivo.

O protocolo para a ci-
dade está sendo elabora-
do de modo colaborativo 
entre o Governo do Esta-
do e a administração mu-
nicipal. O objetivo é abrir 
o comércio e, ao mesmo 
tempo, continuar a dimi-
nuir o número de conta-
minação de pessoas pelo 

novo coronavírus.
“É contando com a par-

ticipação de toda a popu-
lação, de todos nós, para 
enfrentarmos a pandemia, 
que a partir da próxima 
terça-feira estaremos vol-
tando às atividades, mas 
sempre com muita respon-
sabilidade”, disse Caiado.

Na busca constante 
pelo diálogo e aliando a 

preservação da vida e da 
economia, Caiado esteve 
de forma virtual com o 
setor produtivo goiano 
nesta terça-feira (07/07). 
Os representantes do co-
mércio e das indústrias 
manifestaram apoio ao 
isolamento intermitente 
14 x 14. O grupo disse 
que vai contribuir com a 
medida, ao mesmo tempo 

em que se aprofunda no 
planejamento para uma 
reabertura segura das 
atividades econômicas na 
próxima semana.

Para assegurar a saúde 
de profissionais, colabora-
dores e clientes, os comer-
ciantes vão cumprir uma 
série de protocolos sani-
tários. Durante esses 14 
dias, o governador explica 

que o reflexo das ativida-
des funcionando na saúde 
dos goianos será cons-
tantemente monitorado 
e, se for preciso, o proto-
colo poderá ser revisto.

O Governo de Goiás 
vai seguir em encontros 
periódicos com autori-
dades e setores da socie-
dade civil para ajustar as 
medidas adotadas.

Ronaldo Caiado 
e Iris Rezende 
definiram 
elaboração 
colaborativa do 
protocolo para 
funcionamento 
do comércio 
na cidade
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covid-19

Ministério: quem teve contato com presidente 
Jair Bolsonaro deve ir à unidade de saúde
Questionado sobre orien-
tações para quem teve 
contato com o presidente 
Jair Bolsonaro, que testou 
positivo para covid-19 na 
terça-feira, 7, o Ministério 
da Saúde afirmou que a 
recomendação em situa-
ções deste tipo é buscar 
atendimento médico.

“A nossa orientação é 
a de que qualquer pessoa 
que tenha contato com 
caso confirmado, deva 
procurar uma unidade de 
saúde”, disse o secretário 
de Vigilância em Saúde, 
Arnaldo Correia, em en-
trevista à imprensa nesta 
quarta-feira, 8. “Se for o 
caso, (o médico) vai pres-
crever medida de distan-
ciamento, medidas tera-
pêuticas, farmacológicas 
ou não, e com pleno con-
sentimento do paciente”, 

completou o secretário.
Para o infectologista 

Julio Croda, ex-diretor do 
Departamento de Imuni-
zações e Doenças Trans-
missíveis do Ministério 
da Saúde e pesquisador 
da Fiocruz, quem teve 
contato com o presidente 
Bolsonaro até dois dias 
antes de ele começar a 
apresentar sintomas deve 

isolar-se por ao menos 
uma semana.

O Palácio do Planalto, 
no entanto, não recomen-
da quarentena de pesso-
as que tiveram “simples 
contato” com o presiden-
te. Em nota, o governo 
afirma que não há proto-
colo sobre isolar pessoa 
que estiveram com doen-
tes. “A orientação que da-

mos aos servidores é pro-
curar assistência médica 
quando apresentarem 
sintomas relacionados 
à covid-19, para avaliar 
necessidade de testagem. 
Nos casos considerados 
suspeitos, os servidores 
são orientados a ficar em 
casa até o resultado do 
exame”, afirma o Planalto.

Na mesma nota, o go-
verno informou que 108 
dos 3.400 servidores do 
Palácio do Planalto testa-
ram positivo para covid-19 
até 3 de julho. “Não houve 
mortes e mais de 90% des-
ses casos foram assinto-
máticos ou apresentaram 
apenas sintomas leves.”

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS), no entan-
to, afirma que é recomen-
dável ficar em casa caso 
more com alguém infecta-

do ou esteve a menos de 
um metro de um paciente 
com a doença. Imagens da 
agenda oficial de Bolsona-
ro mostram o presidente 
sem máscara em almoço 
na casa do embaixador 
dos Estados Unidos, no do-
mingo, 5, e durante encon-
tro com representantes da 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Fiesp), na sexta-feira, 3.

A recomendação do Mi-
nistério da Saúde é menos 
rígida. Em documento de 
abril, a pasta recomenda 
isolamento de 14 dias de 
casos suspeitos ou confir-
mados. Os casos suspeitos, 
para o governo brasileiro, 
no entanto, são aqueles 
que tiveram contato pró-
ximo de um confirmado 
e, além disso, apresentam 
febre ou pelo menos um 

sintoma respiratório, como 
tosse ou dificuldade para 
respirar. No começo da 
pandemia, o ministério 
chegou a recomendar o 
isolamento para todas 
as pessoas que voltavam 
do exterior. A orientação 
foi derrubada, segun-
do fontes da pasta, por 
pressão do Palácio do 
Planalto para reduzir 
impactos sobre a econo-
mia e no funcionamento 
da máquina pública.

O serviço de teleaten-
dimento do Ministério da 
Saúde sobre a covid-19, 
acessado por meio do 
número 136, por sua vez, 
orienta isolamento de 14 
dias para pessoas que ti-
veram contato com casos 
confirmados da doença, si-
tuação idêntica ao do pre-
sidente Jair Bolsonaro.
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Educação cria mais 1,5 mil vagas 
com implantação de salas modulares

as aulas presenciais 
na Rede Municipal 
de Ensino (RME) es-

tão suspensas desde 17 de 
março, mas nem por isso, a 
Educação parou. Além das 
ações pedagógicas e for-
mativas voltadas para alu-
nos e educadores durante 
a pandemia, a Secretaria 
Municipal de Educação 
e Esporte (SME) também 
vem cuidando da infraes-
trutura das instituições e 
expansão no atendimen-
to. Somente no primeiro 
semestre de 2020, a Pasta 
entregou 1.510 vagas atra-
vés da implantação das sa-
las modulares.

Ao todo, 20 instituições, 
entre escolas e Centros 
Municipais de Educação 
Infantil (Cmei) receberam 
40 ambientes de rápida 
instalação (ARI), contem-
plando alunos da Educa-
ção Infantil e Ensino Fun-
damental. Em números, as 
salas complementaram 
300 vagas em Cmeis e 
1.210 em escolas. A im-
plantação dos módulos 
compreende tanto a es-

trutura modular quando 
adequações de segurança, 
como rampas de acesso e 
cobertura.

Porém, mais que a ofer-
ta de vagas, é necessário 
atendimento de qualida-
de na Educação. Por isso, 
Goiânia inova ao adotar 
as salas modulares como 
método rápido e seguro 
que possibilitou, de forma 
rápida e segura, ampliar o 
atendimento em escolas e 
Cmei da capital. Os módu-
los possuem o que há de 
mais moderno em tecno-
logia de construção, além 
de uma opção confortável 
e de baixo custo, alternati-
va mais que viável para re-
dução das listas de espera.

A primeira instituição a 
receber as salas modulares 
foi a Escola Municipal An-
tônia Maranhão do Amaral, 
em 2018. A implantação 
veio como solução ime-
diata para o atendimento 
urgente à demanda apre-
sentada pela comunidade. 
Desde então, 52 salas já 
foram instaladas em insti-
tuições de Educação Infan-

til e Ensino Fundamental. 
A adoção do método pos-
sibilitou que, em 2019, fos-
se zerada a fila de espera 
na faixa etária de três anos 
de idade em duas regiões 
de Goiânia.

O Cmei Jardim Guana-
bara III, na Região Norte, 
está entre as instituições 
onde também foram im-
plantadas salas modu-
lares. Na unidade, foram 
implantados dois módulos, 
abrindo 40 novas vagas 
em período integral. A di-
retora da instituição, Júlia 
Grazielli Silva, afirma que, 
com a chegada dos módu-
los, “pudemos garantir, às 
nossas crianças, o direito 
de conviver, brincar e ser 

inseridas nas práticas pe-
dagógicas desenvolvidas 
por profissionais qualifica-
dos”.

Segurança
Os ambientes de rápida 

instalação (ARI) são for-
mados por equipamentos 
desenvolvidos especifica-
mente para habitação. No 
caso daqueles instalados 
em escolas e Cmei, são 
especificamente pensados 
para fins educacionais, 
desde o projeto até a fina-
lização da fabricação. fei-
tos de aço de alta resistên-
cia, com paredes de painel 
isotérmico, que portam sis-
temas elétricos, lógicos, hi-
dráulicos e de refrigeração.

O módulo é desenvol-
vido para diferentes usos, 
respeitando as normas que 
regem cada uso. Entre elas, 
a NBR–5410, que dispõe 
das Instalações Elétricas de 
Baixa Tensão. Erroneamente 
chamadas de “contêineres”, 
os ARI têm, como principais 
diferenças, os materiais de 
fechamento, estrutura e co-
bertura. Os equipamentos 
modulares possuem faces 
de fechamento em material 
termoacústico e resistente, 
onde o mesmo é o próprio 
acabamento.

O contêiner marítimo, 
por sua vez, recebe faces 
metálicas que demandam 
revestimento térmico. Ainda, 
a parte estrutural dos mó-

dulos está em suas colunas, 
teto e chassi, bem como teto 
com telhas e calhas para 
captação de água pluvial, 
dispensando cobertura ex-
terna. O tempo de vida esti-
mado para as salas modula-
res é de 20 anos e outra de 
suas grandes vantagens é a 
possibilidade de transferi-
-las entre unidades, confor-
me a demanda apresentada 
em cada região.

Quanto à manutenção, 
nesse tipo de construção, é 
tão necessária quanto em 
qualquer outra tipologia. 
Assim, os procedimentos 
são realizados temporaria-
mente, respeitando o uso 
e local de implantação do 
equipamento.

Ambientes foram instalados em 
20 instituições da Rede Municipal 
de ensino no primeiro semestre, 
contemplando turmas de educação 
Infantil e ensino Fundamental
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oportunidades

Prefeitura de Aparecida oferece 153 
vagas de emprego nesta semana
A Prefeitura de Aparecida, 
através da Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho, ofe-
rece nesta semana, 153 
vagas de empregos em 
diversas áreas. Para con-
correr a uma das opor-
tunidades, o trabalhador 
interessado deve agendar 
atendimento presencial no 
endereço eletrônico http://
www.aparecida.go.gov.br/
servicos/cidadao/

Ao acessar o link, o 
candidato deve escolher 
a opção Agendamento 
SAC, onde será encami-
nhado para a janela da 

busca de serviços. Em 
seguida, deve selecionar 
VAGAS DE EMPREGO NO 
SISTEMA MUN. DE EM-
PREGO – SIME, nº 60.

No dia e horário 
agendados, o trabalha-
dor deve comparecer ao 
Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC) loca-
lizado no piso térreo da 
Cidade Administrativa 
no Setor Solar Central 
Park na região central de 
Aparecida ou na unidade 
do Parque Flamboyant, 
conforme escolha. O in-
teressado em concorrer 

a uma das vagas de em-
prego deve apresentar 
documentos como RG, 
CPF, carteira de traba-
lho, comprovante de 

endereço e informar um 
telefone para contato.

As vagas ofertadas são 
para diversas funções 
como auxiliar de serviços 

gerais, auxiliar de produ-
ção, vendedor externo, aju-
dante de cozinha, soldador, 
operador de máquinas, 
motorista entregador, ven-
dedor externo, eletricista, 
soldador, torneiro mecâ-
nico, ajudante de marce-
neiro, técnico em labora-
tório entre outras.

Caso exista vaga dispo-
nível para o perfil, o traba-
lhador receberá uma carta 
de encaminhamento para 
realizar a entrevista de 
emprego na empresa con-
tratante. Se não encontrar 
a vaga, o interessado pode 

acessar o site novamente e 
agendar uma nova busca 
presencial, pois as opor-
tunidades são atualizadas 
diariamente pela Central 
de Captação de Vagas.

“As vagas são todas 
para atuação em Apare-
cida. Estamos oferecendo 
boas oportunidades para 
quem mora na cidade. Se 
contratado, o trabalhador 
não precisará percorrer 
grandes distâncias, pois as 
empresas estão localiza-
das aqui mesmo”, destaca 
a secretária municipal do 
Trabalho, Márcia Tinoco.
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FEiJoaDa
A tradicional feijoada com arroz, torresmo, farofa de 

bacon e calabresa moída, couve refogada e laranja 
do Quintal do jajá pode ser pedida agora por delivery 

e drive thru. A casa também disponibiliza cervejas, 
refrigerantes, energéticos, sucos e água com e sem 

gás. As entregas são realizadas aos sábados, das 
11h30 às 15 horas, seguindo todas as medidas de 

higiene necessárias para o combate ao coronavírus. 
o WhatsApp (62) 98169-7100 está disponível para 
mais informações e encomendas para o drive thru. 
já os pedidos por delivery são feitos pelo aplicativo 

iFood.

campus party 2020
o agronegócio terá espaço especial na Campus 

Party 2020, a maior experiência tecnológica 
do mundo que será realizada de 9 a 11 de julho, 

simultaneamente, em mais de 30 países. Por meio 
da participação em painéis, a Secretaria de estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) 

marcará presença na edição deste ano, que é a 
primeira digital do evento, formato escolhido como 
meio de contenção à disseminação do coronavírus 

(Covid-19). o objetivo da Campus Party é reunir 
o público em torno de um festival de inovação, 

criatividade, ciências, empreendedorismo e universo 
digital de internet das coisas.

proDutiViDaDE
A escassez de pasto durante períodos de seca 

sempre foi um problema difícil de ser equacionado 
pelos produtores rurais. Mas em hidrolândia, a 35 
quilômetros de Goiânia, um projeto desenvolvido 

há cerca de um ano pela indústria de laticínio 
Marajoara, tem ajudado pequenos produtores de 

leite a manterem uma boa produtividade, mesmo 
em tempos de estiagem como o atual. A empresa 

fornece gratuitamentes cerca 300 toneladas por 
mês de solução fertilizante, que é resultante do 

tratamento da água residual vinda dos processos 
fabris da indústria. “Temos uma eTe [estação de 
Tratamento de Efluentes] que trata toda a água 

que usamos em nossas fábricas.

coNEXÃo FasHioN talK
Com o  tema “Pensar coleções em tempos de crise”, 

o Grupo Mega Moda, localizado em um dos maiores 
polos de moda do Brasil, realizará mais uma live nesta 

quinta-feira, dia 09, às 17h30, com transmissão pelo 
Instagram do @megamodapark. Parte da quinta 

edição projeto Conexão Fashion Talk, a palestra contará 
com a presença do consultor e estilista Guilherme 

Gaspar. “É de extrema importância falarmos sobre 
criatividade com um olhar para as novas coleções de 

moda no momento atual que vivemos. A partir desse 
contexto, conseguimos discutir harmonização, 

criação, comunicação e inovação nesse segmento 
efervescente”, explica Thâmara Zaia, Gerente de 

Marketing do Mega Moda.  

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Solidariedade - em meio à pandemia do coronavírus, a Coca-Cola Bandeirantes desenvolve ações de 
solidariedade para cooperativas de Reciclagem em Goiás e no Tocantins por meio do projeto Reciclar 
Pelo Brasil/logística Reversa que apoia atualmente 27 Cooperativas e 6 empresas de Reciclagem. 

Livro - A jornalista Andreia Salles lança o romance, “A 
Gôndola Vermelha”, na próxima sexta-feira (10). o livro é 
baseado em tudo que a autora leu, viu, ouviu e sentiu na 
histórica cidade de Veneza. o lançamento será feito pelas 
lojas virtuais Amazon.com, estante Virtual, livrariacultura.
com, Apple, Google Play, Americanas.com, Clube de 
Autores, Mercadolivre.com, Submarino e Rakuten Kobo.

2 3

4

Consultoria - A empresária do mercado artístico Bia Moreno está 
inovando no segmento musical e prestando consultoria para artistas 
captarem recursos públicos e privados para a realização de lives. 
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Doações - A Arcos dorados, maior franquia independente 
do Mcdonald’s no mundo, realizou a doação de 60 
refeições para o hemocentro de Goiânia distribuir entre os 
doadores de sangue na última sexta-feira (03-07). 
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saúde

Sancionada lei que prioriza testes 
para profissionais essenciais

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou 
a lei que garante 

a prioridade na realiza-
ção de testes da covid-19 
para profissionais essen-
ciais ao controle de do-
enças e à manutenção da 
ordem pública, que esti-
verem em contato direto 
com portadores ou possí-
veis portadores do novo 
coronavírus. De acordo 
com a Lei nº 14.023/2020, 
publicada hoje (9) no Diá-
rio Oficial da União, esses 
trabalhadores deverão 
ser tempestivamente tra-
tados e orientados sobre 
sua condição de saúde e 
o retorno ao trabalho.

Durante a pandemia, 
o poder público e os em-
pregadores ou contratan-
tes desses profissionais 
fornecerão, gratuitamen-
te, os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
recomendados pela An-
visa, de acordo com os 

protocolos indicados 
para cada situação. A lei 
abrange profissionais 
que trabalham ou sejam 
convocados a trabalhar 
nas unidades de saú-
de durante o período de 
isolamento social ou que 
tenham contato com pes-
soas ou com materiais 
que ofereçam risco de 
contaminação pelo novo 
coronavírus.

De acordo com o texto, 
são considerados profis-
sionais essenciais aqueles 
que atuam nos sistemas 
de saúde, segurança e as-
sistência social e outros, 
como cuidadores idosos, 
pessoas com deficiência 
ou com doenças raras; 
biólogos, biomédicos e 
técnicos em análises clí-
nicas; coveiros e demais 
trabalhadores de serviços 

funerários e de autópsias; 
profissionais de limpeza e 
que atuem na cadeia de 
produção de alimentos e 
bebidas; aeroviários e con-
troladores de voo.

Ontem (8), o Ministério 
da Saúde divulgou bole-
tim epidemiológico , no 
qual aponta que, até o dia 
4 de julho, foram confir-
mados 173.440 casos de 
covid-19 em profissionais 

da saúde de todo o país. 
As profissões com maior 
registro de casos foram 
os técnicos ou auxiliares 
de enfermagem (59.635), 
seguido dos enfermei-
ros (25.718), médicos 
(19.037), Agentes Comu-
nitários de Saúde (8.030) 
e recepcionistas de uni-
dades de saúde (7.642).

Em relação aos casos 
graves da doença, que 

necessitaram de inter-
nação hospitalar, foram 
confirmados 697 casos. 
Os técnicos ou auxilia-
res de enfermagem fo-
ram os mais afetados, 
com 248 casos, segui-
do dos médicos (150) e 
enfermeiros (130). Além 
disso, 138 mortes pelo 
novo coronavírus foram 
registradas entre os pro-
fissionais de saúde.

esses 
trabalhadores 
deverão ser 
tratados e 
orientados
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Campus party

Evento global de tecnologia disponibiliza debates online
A Campus Party, um 
dos maiores eventos de 
tecnologia do mundo, 
começa hoje (9) com 
debates, palestras e ati-
vidades pela internet. O 
formato foi necessário 
para se adaptar às con-
dições da pandemia do 
novo coronavírus. Por 
isso, o tema desta edição 
será Reboot the World 
(Reiniciar o Mundo).

Segundo a organiza-
ção, o evento vai reunir 
1.841 conferencistas e 
participantes de 31 paí-
ses dos cinco continen-
tes. Além do evento glo-
bal, haverá programações 
específicas para Brasília, 
Goiás e o Amazonas. As 
atividades serão transmi-
tidas pelo site do evento.  

No chamado palco prin-
cipal estão previstas con-

ferências sobre diversos 
temas, especialmente vol-
tados à transição ao “novo 
normal” e às novas formas 
de desenvolvimento e uso 
de tecnologias neste novo 
cenário. Entre as palestras 
estão análises sobre as 

mudanças, neste contexto, 
na internet, na inovação, 
na liderança das mulheres 
e no mundo do trabalho.

Entre os conferencistas 
confirmados estão Edward 
Snowden, ex-agente da 
Agência de Segurança Na-

cional dos Estados Unidos 
que divulgou práticas de 
espionagem massiva por 
governos, Tim Berners-Lee, 
criador da World Wide 
Web, e John Hall, presiden-
te do conselho do Instituto 
Profissional Linux.

Na discussão sobre o 
mundo pós-pandemia, ou 
ainda durante ela, espe-
cialistas vão refletir sobre 
o uso de soluções como 
a realidade virtual a am-
pliada, a aprendizagem 
de máquina, finanças 
digitalizadas e coleta e 
análise de dados.

“O objetivo é desenvol-
ver soluções tecnológicas 
que ajudem a atingir as 
metas traçadas dos 17 
Objetivos de Desenvolvi-
mentos Sustentáveis pro-
postos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
Queremos que esse for-
mato digital facilite a in-
terconexão de pessoas de 
vários países e que essa 
troca de conhecimento 
seja intensa, ao ponto de 
trazer novas alternativas 
para esse mundo pós-pan-

demia”, afirma o presidente 
do Instituto Campus Party, 
Francisco Ferrugia.

Ele diz que neste ano 
haverá palestras tan-
to em inglês quanto em 
português. A expectativa 
de público é de cerca de 
1 milhão de pessoas no 
Brasil e 10 milhões em 
todo o mundo. “Como ago-
ra estaremos em um am-
biente digital, esse núme-
ro pode ser ainda maior”, 
acrescenta Ferrugia.

Uma série de palestras 
(apelidada de Green Deal) 
terá como foco específico a 
sustentabilidade, trazendo 
discussões sobre o futuro 
da água, a contribuição da 
ciência, a importância da 
reciclagem, cidades criati-
vas, ecomarketing, uso de 
inovação na Amazônia e 
robótica sustentável.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCo 
2014 CoMPleTo 4 PoR-
TAS ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

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

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRANCo 2014 
C/ AR+dh ÚNICo doNo ACeITo 
TRoCAS e FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VeRMelhA 2014 GARAN-
TIA de FÁBRICA ÚNICo doNo 2.0 
FleX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PNeuS NoVoS ACeI-
To TRoCA e FINANCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

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

ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PleTA ACeITo TRoCA e FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINe duPlA ACeITo 
TRoCA e FINANCIo WhATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VeRMelho 
2003 CoMPleTo 2 PoR-
TAS 1.0 SoleIl R$8.800,00 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

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

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

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: RuA TV10 
Qd 6 lT 1 ST TRoPICAl VeRde 
PRÓXIMo Ao PoSTo CoM-
BuSTIVel PQ INd. joAo BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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futebol

Chapecoense derrota Avaí 
no retorno do Catarinense

Após um longo hiato 
de 115 dias a bola 
voltou a rolar nesta 

quarta (8) em Santa Cata-

rina pelas quartas de final 
do Campeonato Estadual. 
E o retorno da competição 
teve o empate em 0 a 0 

entre Criciúma e Marcílio 
Dias, e a vitória de 1 a 0 da 
Chapecoense sobre o Avaí.

Na primeira partida da 
noite, realizada no está-
dio Heriberto Hülse, em 
Criciúma (SC), Criciúma e 
Marcílio Dias acabaram 
ficando na igualdade sem 
gols. Com isso, a vaga para 

a semifinal da competi-
ção será definida apenas 
no próximo domingo (12), 
quando as equipes voltam 
a se enfrentar no Gigantão 
das Avenidas.

Quem aproveitou o fato 
de jogar em casa foi a Cha-
pecoense, que superou o 
Avaí por 2 a 0 e garantiu 

vantagem para o jogo de 
volta, que acontece no do-
mingo na Ressacada.

Na partida desta quar-
ta, a Chapecoense abriu o 
marcador aos 9 minutos 
do segundo tempo com 
o zagueiro Luiz Otávio. O 
atacante Anselmo Ramon 
deu números finais ao 

confronto aos 25 minutos 
da etapa final.

Na próxima quinta (9) 
acontecem mais duas parti-
das de ida das quartas de fi-
nal da competição: Joinville 
e Brusque, na Arena Joinvil-
le, e Juventus e Figueirense, 
no João Marcatto. Com infor-
mações da Agência Brasil

Nesta quinta (9) acontecem mais 
duas partidas de ida das quartas 
de final da competição
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