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andRéa Vulcanis

“A gestão ambiental será fundamental na 
retomada econômica de Goiás”, diz secretária 

Webinar realiza-
do em parceria 
entre o Gover-

no de Goiás, por meio da 
Secretaria do Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), e a 
Federação Goiana de Mu-
nicípios (FGM) discutiu, 
nesta quarta-feira, dia 8, o 
Regime Extraordinário de 
Licenciamento (REL). 

Em sua fala, a secretária 
Andréa Vulcanis afirmou 
que a gestão ambiental, 
apoiada em um primei-
ro momento no REL, terá 
um papel preponderante 
no período pós-pandemia. 
“A gestão ambiental será 
fundamental na retomada 
econômica de Goiás”, afir-
mou. “Temos nas mãos dos 
agentes públicos ambien-
tais o presente e o futuro 
da sociedade, assim como 
boa parte da economia e 

da alavancagem econô-
mica neste momento tão 
difícil”, acredita.

Segundo Andréa Vulca-
nis, a missão da Semad e 
das secretarias municipais 
é de estabelecer um am-
biente que possibilite o 
desenvolvimento susten-
tável. “Enquanto servido-
res públicos precisamos 
entregar resultado, um ser-
viço eficaz, eficiente. Nossa 
missão é um ambiente 
sustentável”, aponta.

O subsecretário de Li-
cenciamento Ambiental e 
Recursos Hídricos da Se-
mad, José Bento da Rocha, 
fez uma apresentação do 
momento do licenciamen-
to ambiental no Estado e 
esclareceu dúvidas a res-
peito do REL. Segundo ele, 
mesmo que o regime não 
possa ser aplicado pelas 
secretarias municipais, é 

preciso que haja conhe-
cimento nas prefeituras 
para que os investimen-
tos tenham apoio total 
e o meio ambiente seja 
preservado. “Os efeitos do 
REL serão sentidos nos 
municípios, uma vez que 
é lá que se gera emprego 
e renda”, ressaltou.

“Temos várias ativi-
dades econômicas para-
lisadas e nosso papel é 

suprir a futura carência 
de investimentos com um 
sistema de licenciamento 
mais flexibilizado no que 
diz respeito à agilidade, 
sem perder as salvaguar-
das ambientais”, afirmou 
o subsecretário.

José Bento lembrou que 
o REL inova ao trazer para 
a legislação o comparti-
lhamento de responsabili-
dades com os requerentes 

de licenças ambientais. 
“Além do estabelecimen-
to de regras pré-definidas 
que devem ser cumpridas 
pelos empreendimentos, 
temos também a novida-
de do compartilhamento 
de responsabilidade com 
a figura do responsável 
técnico”, disse.

Implementado pela Lei 
nº 20.773, que foi aprova-
da no dia 08 de maio, o 

REL modifica a lei de li-
cenciamento ambiental, 
tornando-a menos buro-
crática. A medida integra 
um conjunto de ações 
planejadas pelo Governo 
de Goiás para o enfrenta-
mento à crise econômica 
causada pela pandemia 
de Covid-19, que parali-
sou grande parte das ati-
vidades econômicas em 
todo o mundo.

o evento foi realizado de forma 
virtual por conta da pandemia 
de Covid-19 e está disponível 
no canal TV FGM, no YouTube
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Vereador Paulinho Graus apresenta projeto de 
decreto que questiona a falta de vagas em UTI 
O vereador e presiden-
te municipal do PDT de 
Goiânia, Paulinho Graus, 
apresentou o Projeto de 
Decreto Legislativo 021 
de julho de 2020, pro-
pondo a sustação ime-
diata do Decreto Mu-
nicipal nº 1242, de 30 
de junho de 2020, que 
determinou o endure-
cimento do isolamento 
social em Goiânia, com 
a interrupção total das 
atividades econômicas 

na capital, inicialmente 
pelo período de 14 dias.

Segundo o parlamentar, 
não há justificativa para a 
adoção da medida que pe-
naliza todos os setores da 
economia e a população, 
em especial. “Sou defensor 
de todos os cuidados ado-
tados para a contenção da 
pandemia, mas o comér-
cio não pode permanecer 
fechado, enquanto as em-
presas do transporte cole-
tivo enchem os terminais. 

Falta isonomia”, disparou.
Para o vereador, que 

foi o único a destinar re-
cursos para o enfrenta-
mento à Covid-19, ainda 
em dezembro de 2019, 
por meio de Emenda 
Impositiva, no valor de 
R$ 1.142.577.591,53 
(mais de um Milhão 
de Reais), o colapso do 
Sistema de Saúde não 
poderia ter ocorrido.

 “Onde foi parar o recur-
so que destinamos?”  “Cadê 

os testes que solicitamos 
à secretária municipal de 
Saúde?” Foram algumas 
das perguntas feitas por 
ele no plenário, durante a 
sessão ordinária de hoje. 
Paulinho Graus argumenta 
ainda que, até o mês de 
maio deste ano, nenhum 
leito de UTI foi criado, 
havendo apenas rema-
nejamento, ofertando 39 
vagas. Já no mês de ju-
nho, chegou a 66, quan-
tidade absurdamente 

insuficiente e despro-
porcional aos grandio-
sos recursos recebidos. 

Ele também questiona 
o papel do Governo do Es-
tado de Goiás na condução 
da crise, já que recebeu 
cerca de R$ 1 Bilhão, o oi-
tavo maior repasse dentre 
todos os estados e só criou 
70 leitos, até o final do 
mês de junho.

Tendo claro que o as-
sunto não se encerrará, 
nem mesmo quando for 

controlado o surto, o ga-
binete 12 da Câmara Mu-
nicipal segue aberto para 
as manifestações de toda a 
sociedade civil organizada. 
Medidas como rodízio de 
veículos e a convocação 
dos proprietários de ôni-
bus e vans particulares, 
para a criação de uma rede 
de transporte complemen-
tar estão no horizonte. 
Paulinho Graus espera o 
envolvimento de todos, 
para ampliar a discussão. 
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SeSSão ordinária ( remota )

Primeiro semestre é marcado por 
projetos em defesa do consumidor

o primeiro semestre 
de 2020 da Assem-
bleia Legislativa de 

Goiás (Alego) contabiliza 
uma expressiva quantida-
de de projetos de autoria 
de vários deputados esta-
duais em defesa dos direi-
tos do consumidor goiano. 
Em diversas áreas, os par-
lamentares apresentaram 
proposições que promo-
vem mais segurança nas 
relações de consumo.

O advento da pandemia 
do novo coronavírus fez 
aumentar a quantidade 
de propostas nessa área, 
especialmente nesse perí-
odo de isolamento social 
em que órgãos públicos 
que atuam nessa área fun-
cionam de maneira remota 
e com efetivo de servido-
res reduzido, cabendo mui-
tas vezes ao cidadão fazer 
a sua própria sua defesa.

Nos primeiros seis me-
ses do ano foram apresen-
tados dezenas de projetos 
que tratam de temas li-
gados ao consumo, sendo 
12 com relação específi-
ca à questão da covid-19. 
Entre os projetos está o 
de nº 2816/20, de autoria 
do deputado Talles Barre-

to (PSDB), que tem como 
objetivo prorrogar por 60 
dias o prazo para paga-
mento nesse período de 
isolamento social, e tam-
bém impedir o corte por 
inadimplência de servi-
ços essenciais, como de 
água, energia elétrica e 
telecomunicações/inter-
net, enquanto durar a cri-
se causada pela pande-
mia do novo coronavírus.

A Assembleia Legisla-
tiva discute também pro-
posta que institui descon-
tos entre 10% e 20% em 
mensalidades de escolas, 
faculdades e universida-
des particulares que, em 
função da pandemia, fo-
ram obrigadas a interrom-
per as aulas presenciais. 
Essa interrupção teve iní-
cio ainda no mês de março 
e sobrecarregou milhares 
de pais e estudantes que 
tiveram diminuição de 
rendimento ou até perde-
ram os empregos.

Para embasar a pro-
posição que pretende 
implantar os descon-
tos nas mensalidades, 
os deputados Delegado 
Humberto Teófilo (PSL) e 
Delegado Eduardo Prado 

(DC) apresentaram dois 
projetos que tramitam na 
Alego por meio dos pro-
cessos legislativos de nº 
2649/20 e 2658/20.

Neles, os parlamenta-
res pediram que as ins-
tituições particulares de 
ensino fossem obrigadas 
a apresentar planilha de 
custos anual ou semes-
tral no ato de assinatura 
de contratos de presta-
ção de serviços educacio-
nais, observadas as regras 
previstas na Lei Federal 
n° 9.870/99. Segundo os 
parlamentares, essa provi-
dência teria o objetivo de 
promover transparência e 
facilitar o exercício do di-
reito de informação e de 
revisão contratual por par-
te dos consumidores, asso-
ciações e órgãos fiscaliza-
dores, durante o regime de 
aulas não presenciais em 
razão do novo coronavírus.

Para proteger o con-
sumidor contra abusos 
durante a pandemia, o 
deputado estadual Dr. 
Antonio (DEM) apresen-
tou projeto em que tenta 
estabelecer parâmetros 
de preços de equipamen-
tos de proteção individu-
al (EPIs), como máscaras. 
O preço máximo ao con-
sumidor, como prevê o 
projeto, seria praticado 
pelos estabelecimentos 
comerciais do estado 
de Goiás, enquanto per-
durar a declaração de 
calamidade pública, em 
face da covid-19.

Já o deputado estadu-
al Gustavo Sebba (PSDB) 
demonstrou preocupação 
com a população da ter-
ceira idade, classificada 
como grupo de risco para 
o contágio pelo novo co-
ronavírus. Nesse sentido, 
apresentou projeto em 

que supermercados, hiper-
mercados, mercearias, pa-
darias, peixarias, açougues 
e estabelecimentos simi-
lares do estado de Goiás, 
enquanto durar os efeitos 
do estado de calamidade 
pública decorrente da pan-
demia, deverão estabele-
cer todos os dias em que 
funcionarem em horários 
especiais e exclusivos 
para o atendimento de 
consumidores maiores 
de 60 anos, conferindo 
publicidade visível e no-
tória às regras e horários 
estabelecidos pela lei em 
questão. A proposição tra-
mita por meio do proces-
so de nº 2146/20.

Virmondes Cruvinel 
(Cidadania) se preocupou 
com o prazo legal de ga-
rantia sobre produtos e 
serviços em Goiás. Por isso, 
apresentou projeto, que 
tramita na Casa de leis, 

por meio do processo de 
nº 2057/20, que suspende 
prazo da garantia legal e 
contratual sobre produtos 
e serviços, duráveis ou não 
duráveis, enquanto perdu-
rar a calamidade pública 
no estado de Goiás ou o 
enfrentamento da emer-
gência de saúde pública 
decorrente da covid-19, 
estabelecida a partir do 
dia 27 de março de 2020.

Ao se preocupar com 
dificuldades financeiras 
em razão da pandemia 
da covid-19, o deputado 
estadual Alysson Lima 
(Solidariedade) propôs, 
por meio do processo de 
nº 1921/20, a proibição, 
por parte da empresa de 
fornecimento de energia 
elétrica do estado de Goi-
ás, Enel Distribuição Goiás 
(Enel), de inserir nomes de 
consumidores nos órgãos 
de proteção ao crédito por 
falta de pagamento das 
faturas durante o período 
que durar a pandemia do 
novo coronavírus.

Entre os argumentos 
do parlamentar em defe-
sa da proposta, ele alega 
que o vírus tem transmis-
sibilidade muito alta e, 
em decorrência disso, o 
Governo do estado vem 
mantendo os comércios 
fechados, exigindo que 
a população permaneça 
em quarentena. “Em de-
corrência disso, muitos 
trabalhadores ficaram 
sem condições finan-
ceiras para pagar as 
contas de água e ener-
gia elétrica”, frisa.

o primeiro semestre de 2020 da 
Assembleia legislativa de Goiás 
(Alego) contabiliza uma expressiva 
quantidade de projetos de autoria de 
vários deputados estaduais em defesa 
dos direitos do consumidor goiano

H
el

le
nn

 R
ei

s

SedS

Governo celebra em webinário 12 anos da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Promovido pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social (Seds), o webnário 
“A primeira experiência da 
Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI) e da convenção so-
bre os direitos das pessoas 
com deficiência diante de 
uma pandemia” celebrou, 
nesta quinta-feira, 9, os 12 
anos da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, de onde 

originou a lei. Do governo 
de Goiás, o evento foi rea-
lizado em parceria com o 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), e transmitido 
pelo Facebook da Seds.

O ponto central das 
palestras foi tratar dos de-
safios diante da pandemia 
causada pelo novo corona-
vírus e a necessidade de 
atenção ainda maior com 
as pessoas que compõem 

os grupos de risco, entre 
as quais estão as pessoas 
com deficiência. “O inedi-
tismo da situação atual 
exige a edição de normas e 
elaboração de estratégias 
que mantenham os avan-
ços já conquistados na 
Convenção dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, de 
2006, e na Lei Brasileira de 
Inclusão, de 2015, que tra-
tam dos direitos e garantias 

da pessoa com deficiência”, 
explicou a secretária da 
Seds, Lúcia Vânia, ao fazer a 
abertura do webnário. 

Segundo ela, neste mo-
mento, o esforço de todos 
deve ser no sentido de não 
permitir que as limitações 
impostas pelo coronavírus, 
assim como o risco que a 
doença representa, sejam 
ainda mais perversos com 
as pessoas com deficiên-

cia. “A LBI estabelece que, 
em situações de risco, 
emergência ou estado de 
calamidade pública, a pes-
soa com deficiência será 
considerada vulnerável, 
devendo o poder público 
adotar medidas para sua 
proteção e segurança.”

A secretária citou a 
Nota Técnica do Ministério 
Público do Trabalho, ba-
seada nas Considerações 

sobre pessoas com defici-
ência durante o surto de 
Covid-19, feitas pela Or-
ganização Pan Americana 
da Saúde (OPAS), de março 
deste ano. O documento 
mostra que pessoas com 
deficiência podem ter 
maior risco de contrair a 
Covid-19 em razão da di-
ficuldade na implementa-
ção de medidas básicas de 
contenção da doença.
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senador canedo

Serviços Urbanos traz ações para toda a cidade
A ação contínua da Pre-
feitura de Senador Ca-
nedo, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços 
Urbanos, garante mais 
mobilidade, segurança e 
bem-estar para os mora-
dores de diferentes regi-
ões da cidade.

Nesta quinta-feira, 9 
de julho, entre alguns 
serviços realizados pela 
Administração Municipal 
na cidade está a recupe-
ração asfáltica no Setor 
Castros, Jardim Canedo 1 

e 2 a remoção de entulho 
na Região Central, roça-
gem em diferentes pon-
tos do município.

O trabalho é realizado 
em toda a cidade, em dife-
rentes turnos e também no 
feriado e final de semana. 
Em tempo de Pandemia e 
isolamento social, os servi-
dores municipais tiveram 
treinamento sobre uso de 
máscaras e distanciamen-
to social, há o monitora-
mento de temperatura dos 
trabalhadores e a disponi-
bilização de álcool em gel.
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aparecida de goiânia

Redes de água tratada: saiba 
como estão as obras nos bairros

aparecida tem obras 
públicas sendo 
executadas por 

todos os lados. A maio-
ria delas é da Prefeitura 
de Aparecida. Mas outras 
grandes obras estrutu-
rais, como das redes de 
distribuição de água tra-
tada, da Saneago, tam-
bém acontecem agora em 
várias regiões. Elas estão 
mudando por enquanto 
a rotina nos bairros para 
reforçar definitivamente 
o abastecimento nas ca-
sas de 450 mil apareci-
denses (77% da popula-
ção da cidade).

No Papillon Park, por 
exemplo, a faixa da Rua 
J-2 no sentido Cruzeiro-
-Veiga Jardim está fe-
chada para pedestres e 
veículos. É que grandes 
dutos da rede de distri-
buição de água estão 
sendo instalados no local. 
O viaduto por onde pas-
sa a J-2 embaixo e o Anel 
Viário, em cima, também 
está fechado para execu-
ção das obras da estatal.

As intervenções feitas 
pela Saneago podem até 
gerar transtornos momen-
tâneos, mas os benefícios 
trazidos por essas obras 
serão de grande magni-

tude. A rede de água ins-
talada, por exemplo, é um 
requisito para que o bairro 
tenha suas ruas asfaltadas.

O conjunto de obras de 
redes de distribuição de 
água está materializando o 
Sistema de Linhões da Sa-
neago, lançado em janeiro 
deste ano após assinatu-
ra das ordens de serviço 
pelo Governo de Goiás e 
a Prefeitura de Aparecida. 
Os linhões levarão água 
tratada do Sistema Pro-
dutor Mauro Borges para 
abastecer Aparecida, pas-
sando por Goiânia. 

No Sistema de Linhões 
está contemplada a cons-
trução de redes de distri-
buição de água tratada e 
de 8 centros de reservação 
(espécie de caixas d’água 
gigantes), além de suba-
dutoras, estações elevató-
rias e a perfuração de seis 
grandes poços. Segundo a 
Saneago, a previsão é que 
todos os linhões estejam 
concluídos até 2024. 

Por ser uma obra com-
plexa, foi dividida em 
etapas. Apesar do decreto 
estadual de fechamento 
de vários segmentos de 
14 em 14 dias, as obras da 
Saneago, que são serviços 
essenciais, continuarão 

sem interrupções. Confira 
o andamento de cada fase:

Linhão Oeste
De acordo com a Sanea-

go, a obra está praticamente 
concluída. Resta apenas um 
trecho de adutora, que liga-
rá o Centro de Reservação 
Helvécia ao Centro de Re-
servação Morada dos Pássa-
ros. Esse trecho está em fase 
interna de licitação.

Linhão Central
Etapa 1 – Iniciada em 

agosto de 2019, essa frente 
de serviço deve encerrar em 
outubro deste ano. No mo-
mento, o canteiro de obras 
está dentro da área da Su-
perintendência Regional de 
Operações da Região Me-
tropolitana de Goiânia (Su-
meg), unidade da Saneago 
localizada na Rua 90, Setor 
Sul, em Goiânia.

Etapa 2 – Iniciada em 
janeiro deste ano, a obra é 
prevista para terminar em 

janeiro de 2021. O contra-
to conta com um canteiro 
de obra localizada, situada 
no Centro de Reservação 
Vila Oliveira, no Bairro In-
dependência.

Já na execução de re-
des e adutoras, são obras 
lineares, com canteiros 
móveis, acompanhando 
o andamento do serviço. 
Atualmente, o contrato 
tem três frentes de execu-
ção de obras lineares. As 
obras acontecem na:

Avenida das Bandeiras 
(região da Vila Brasília);

Viaduto da Avenida Pe-
dro Luiz Ribeiro (Papillon 
Park);

Rua Estibinita (Bairro 
Independência).

Operários implantam 
redes do Linhão Central na 
Avenida dos Colonizado-
res, na Vila Brasília – Foto: 
Claudivino Antunes

Etapa 3 – Iniciada em 
janeiro deste ano, tem 
previsão de encerrar já em 

setembro deste ano. A obra 
tem um canteiro localiza-
do no Centro de Reserva-
ção Veiga Jardim (Avenida 
Senador Antônio Ramos 
Caiado com Rua Dona An-
tonieta Cupertino Barros 
de Amorim).

Possui também uma 
frente de serviço de exe-
cução de redes de distri-
buição de água no Polo 
Empresarial, em Apa-
recida. Para acelerar o 
trabalho, há previsão de 
abertura de mais frentes 
de serviço, sendo duas no 
Polo Empresarial e duas 
na Vila Brasília e Vila Sul. 
A expectativa é que essas 
frentes passem a operar 
nas próximas semanas.

Linhão Sul
Parte das obras são 

executadas desde 2013. 
Obras remanescentes co-
meçaram em dezembro de 
2019, pelo Centro de Re-
servação Iracema e o Cen-

tro de Reservação Souza. A 
previsão de encerramento 
é junho de 2022.

No momento, as frentes 
de trabalho são a constru-
ção de redes de distribui-
ção de água no Setor Rosa 
dos Ventos, booster no 
Jardim Tiradentes, Centro 
de Reservação no Setor 
Independência Mansões e 
Centro de Reservação no 
Jardim Iracema.

Linhão Goiânia-
Aparecida

É o conjunto de aduto-
ras que sai do Centro de 
Reservação Senac e passa 
próximo à BR-153 rumo à 
Aparecida. A obra está em 
fase interna de licitação.

Linhão Leste e 
Linhão Norte

As obras estão em fase 
interna de licitação e serão 
divididas em dois lotes.

Intervenções feitas pela Saneago, 
em consonância com pedido da 
Prefeitura de Aparecida, reforçarão 
o abastecimento nas casas de 
450 mil aparecidenses
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Municípios aguardam recursos federais para o combate
Prefeitos goianos estão 
preocupados quanto a 
chegada de recursos fede-
rais aos municípios para 
o combate a Covid 19. 
Isso porque a pandemia 
está se expandindo pelas 
cidades do interior, atin-
gindo um estágio avan-
çado de gravidade e as 
ações preventivas devem 
ser adotadas o mais rápi-
do possível. O presidente 
da Associação Goiana de 
Municípios (AGM), Paulo 
Sérgio de Rezende (Pau-
linho), está preocupado 
com a situação e rebate 
as afirmações de que os 
municípios já teriam re-
cebido um montante de 
recursos elevado e su-
perior aos destinados ao 
Estado. “Corre o risco de o 
recurso chegar à prefeitu-
ra fora do tempo, depois 
que a situação se agra-

var. A medida em que 
eles estão sendo repas-
sados, estão sendo apli-
cados nos municípios 
em ações diversificadas, 
principalmente na aqui-
sição de medicamentos 
e equipamentos como 
respiradores. É uma cor-
rida contra o tempo”.

A previsão é a de que o 
Governo Federal repasse 
aos municípios goianos 
um montante de R$ 500 
milhões no total, especí-
ficos ao combate ao co-
ronavirus. Entretanto, até 
o momento, só chegaram 
aos cofres das prefeitu-
ras R$  25.412.631,25 
milhões. Isso representa 
apenas 5,07% do total.

O Diário Oficial da 
União acaba de publicar 
a Portaria 1666/2020 a 
qual dispõe sobre trans-
ferência de mais valores 

que devem ser destina-
dos ao enfrentamento do 
coronavírus (Covid-19). 
A portaria, oriunda da 
aprovação de uma PEC 
pelo Congresso Nacio-
nal, prevê que serão dis-
ponibilizados, em par-
cela única, aos Estados 
e Municípios brasileiros 
o montante total de R$ 
13,8 bilhões, dos quais 
R$ 404.859.620,00 mi-
lhões serão destinados 
as prefeituras goianas. 
Ainda não há previsão 
de quando vai acontecer 
a liberação dessa verba 
e os repasses as contas 
das prefeituras.

Reposição 
de perdas

Devido a pandemia, 
com o consequente desa-
quecimento da economia 

e a queda na arrecadação, 
o Governo Federal vem 
promovendo a reposi-
ção através de um auxí-
lio emergencial. Mas já 
se sabe que os valores 
repostos serão bem in-
feriores as perdas reais 
que deverão totalizar 
cerca de R$ 72 bilhões 
até o final do ano.

Até agora já foram re-

passados ao Estado de 
Goiás R$ 132.566.915,56 
milhões referentes ao 
Fundo de Participação 
do Estado (FPE) e R$ 
187.529.898,38 milhões 
aos municípios referentes 
ao FPM. A reposição do 
FPM foi feito em quatro 
parcelas já liberadas.

Com relação a reposi-
ção das perdas do ICMS 

e do ISS Goiás já rece-
beu R$ 324.782.174,20 
milhões e os municí-
pios R$ 218.850.955,07 
milhões, equivalentes a 
primeira parcela de um 
total de quatro.

Na computação geral, 
com relação aos repasses 
do auxílio emergencial 
o Estado de Goiás rece-
beu até o momento R$ 
457.349.089,76 milhões 
contra R$ 406.380.853,45 
dos municípios. Isso re-
presenta que os muni-
cípios receberam 11% 
a menos de recursos 
federais, ou seja, R$ 
50.968.236,31 milhões.

Vale ressaltar que 
apenas no caso da re-
posição do ICMS e ISS 
existe verba destinada 
exclusivamente ao com-
bate da Covid 19, com 
aplicação obrigatória.
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Denúncias via aplicativo passam de 26 mil

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Munici-

pal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Ci-
ência e Tecnologia (Sede-
tec), divulgou nesta quin-
ta-feira, 9, os números 
atualizados de denúncias 
relacionadas à Covid-19 
no Aplicativo Prefeitura 
24 horas. De acordo com 
pasta que gerencia a fer-
ramenta, até às 23h59 
da última quarta-feira, 8, 
os registros chegaram a 
26.345, sendo que 14.411 
são denúncias de aglo-
meração e 11.934 são de 
lojas ou pontos comer-
ciais abertos sem seguir 
as orientações do último 
decreto estadual.

A Administração mu-
nicipal reitera que segue 
com as determinações do 
decreto do Governo do 
Estado e as orientações 
continuam as mesmas: 
evitar aglomeração e usar 
máscara de proteção, se 
for sair de casa.

O comando da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) 

lembra que a fiscalização 
continua em parceria com 
fiscais da Prefeitura e da 
Policia Militar, inclusive 
em parques e praças da 
cidade, que concentram 
boa parte dos aglome-
rados. A GCM tem orien-
tado a população sobre 
o uso da máscara de 
proteção, que se tornou 
item obrigatório ao sair 
de casa, regra essa que 
descumprida pode geral 
multa de R$ 627,38.

As denúncias que che-
gam ao aplicativo são di-
recionadas à Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) e 
à Fiscalização da Secre-
taria de Planejamento 
(Seplan). As demandas 
são verificadas e poste-
riormente as equipes são 
deslocadas aos locais que 
foram denunciados.

 O objetivo da ferra-
menta é contar com o 
apoio da população para 
evitar e combater aglo-
meração de pessoas, as-
sim como a abertura de 
comércios, indústrias, 
feiras, eventos e demais 

estabelecimentos que ti-
veram o funcionamento 
suspenso pelos decretos 
governamentais.

De forma ágil e com 
poucos cliques, o cidadão 
poderá contribuir com o 
Poder Público no combate 
à disseminação do corona-
vírus (Covid-19). Para isso, 
basta acessar o aplicativo 
(disponível nas lojas de 
aplicativos das platafor-

mas android e IOS) e se-
lecionar as opções “CO-
VID-19 - Aglomerações”, 
quando identificados pelo 
cidadão os locais com 
possíveis aglomerações 
de pessoas, e “COVID-19 
- Estabelecimento Aber-
to”, quando identificados 
pelo cidadão os estabe-
lecimentos abertos sem 
autorização. A denúncias 
podem ser realizadas de 

forma anônima.

Veja como é fácil:
1 - Acesse o aplicativo 

Prefeitura 24 horas em seu 
smartphone (lembrando 
que o acesso pode ser feito 
de maneira anônima)

2 - Selecione a opção 
que desejar, sendo para 
denúncia de aglomerações 
ou estabelecimento aberto

3 - Descreva sua solici-

tação, insira uma imagem 
se desejar e pontue em 
qual local foi encontrado 
a aglomeração ou esta-
belecimento aberto

4 - Clique em enviar e 
sua solicitação será di-
recionada diretamente à 
Agência da Guarda Civil 
Metropolitana. O envio, 
você poderá acompa-
nhar o andamento em 
“Minhas Solicitações”.

Números continuam subindo 
e aglomeração segue liderando 
as denúncias pela ferramenta 
digital Prefeitura 24 horas
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Saúde apresenta dados de distribuição 
de insumos contra o coronavírus

o Ministério da Saúde 
apresentou ontem 
(9) o balanço das 

ações de distribuição de 
equipamentos, insumos 
e medicamentos para o 
combate à covid-19 em 
escala nacional. Até o 
momento, foram entre-
gues 6.549 ventiladores 
pulmonares. Os estados 
que mais receberam fo-
ram Rio de Janeiro (814) 
São Paulo (766), Minas 
Gerais (409), Pará (406) 
e Bahia (321).

Foram distribuídos 
163,3 milhões de equi-
pamentos de proteção 
individual (EPIs), sendo 
95 milhões de máscaras 
cirúrgicas, 36,9 milhões 
de luvas, 17,1 milhões 
de toucas e sapatilhas, 
3,1 milhões de aven-
tais e 1,8 milhão de 
óculos de proteção.

O secretário executivo 
do Ministério da Saúde, 
Élcio Franco, afirmou que 
a distribuição de equipa-
mentos é feita a partir 
de diálogo com as auto-
ridades locais de saúde. 
“Estas necessidades são 
expressas pelos gestores 
locais. São priorizadas 
em conjunto com Conass 
[Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde] 
e Conasems [Conselho 
Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde]”, 

comentou.
Desde o início da pan-

demia, foram habilitados 
9.201 leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva ex-
clusivos para atendi-
mento a pacientes com 
covid-19. As Unidades 
da Federação com mais 
estruturas deste tipo ha-
bilitadas foram São Pau-
lo (2.014), Rio de Janeiro 
(762), Pernambuco (644), 
Rio Grande do Sul (624) 
e Bahia (539).

O secretário executivo 
do MS voltou a destacar 
que a sistematização dos 
níveis de ocupação de 
leitos está difícil devi-
do à falta do repasse de 
dados por estados e mu-
nicípios. Até o momento, 
não há um dado atuali-
zado sobre a ocupação 
dessas estruturas.

Leitos na rede 
particular

Sobre o esgotamen-
to da capacidade de 
atendimento de leitos 
em diversos estados e a 
necessidade dessas es-
truturas para atender à 
demanda, Élcio Franco 
comentou que o cami-
nho das autoridades lo-
cais de saúde deve ser 
a requisição de leitos 
da rede privada antes 
de recorrer, por exem-
plo, à construção de 
hospitais de campanha. 
Neste casos, devem ser 
observadas a evolução 
da pandemia no local e 
as condições de resposta 
do sistema de saúde.

“Hospitais de campa-
nha são efetivados pelos 
estados e municípios em 
reforço à estrutura hos-

pitalar existente. Deve 
ser considerada a taxa 
de ocupação de leitos de 
UTI e evolução da curva 
epidemiológica. Baseado 
nisso será identificada a 
necessidade ou não de 
hospitais de campanha. 
Mas isso só deve ocorrer 
depois de contratuali-
zados e requisitados da 
rede privada de saúde os 
leitos disponíveis para 
fazer isso. Não tem cabi-
mento construir hospital 
de campanha se tenho 
leitos ociosos na rede pri-
vada”, assinalou.

Recursos e 
medicamentos

De acordo com o se-
cretário executivo, fo-
ram repassados até ago-
ra às autoridades locais 

de saúde cerca de R$ 
23,7 bilhões. O dinheiro 
visa financiar ações de 
prevenção e combate 
à pandemia. A equipe 
do ministério também 
apresentou dados so-
bre medicamentos para 
entubação - um auxílio 
reivindicado por esta-
dos e municípios dian-
te do desabastecimento 
de insumos.

Conforme o painel, fo-
ram encaminhados 806 
mil medicamentos até o 
momento pelo mecanis-
mo de “requisição admi-
nistrativa”. Este recurso 
compreende a solicitação 
juntamente a fornecedo-
res nacionais sem com-
prometer a oferta destes 
para outros compradores.

Uma segunda estra-
tégia para viabilizar a 

aquisição desses re-
médios anunciada pela 
pasta foi a realização de 
um pregão para compra 
centralizada dos insu-
mos, com a intermedia-
ção do governo federal. 
Os estados e as capitais 
federais poderão aderir 
até o dia 13 de junho.

Recorde de 
máscaras

Nesta terça-feira (7), 
o governo anunciou que 
recebeu um lote recorde 
de máscaras, transpor-
tadas da China para o 
Brasil pela companhia 
aérea Latam. Foram 11,8 
milhões de unidades em 
apenas um dos mais de 
40 voos programados 
para transporte de ma-
terial médico-sanitário.

especialistas 
explicaram ações 
para manter 
abastecimento 
de ePIs
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Bolsonaro apresenta 
boas condições de saúde
Diagnosticado com co-
vid-19, o presidente Jair 
Bolsonaro apresenta 
“boas condições de saú-
de” e seu quadro “evolui 
bem, sem intercorrência”, 
segundo informou nesta 
quinta-feira (9) a Secre-
taria Especial de Comuni-
cação Social (Secom) do 

governo. 
Bolsonaro está sendo 

acompanhado pela equi-
pe médica da Presidência 
da República. Ele recebeu 
o teste positivo para o 
novo coronavírus na úl-
tima terça-feira (7). De lá 
pra cá, ele mantém iso-
lamento no Palácio do 

Alvorada, residência ofi-
cial, e tem despachado 
com ministros e outros 
auxiliares por meio de 
videoconferência. O pre-
sidente também cance-
lou viagens que estavam 
previstas esta semana 
para a Bahia e para Mi-
nas Gerais. 
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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



8 sexta-feira, 10 de julho de 2020esporte

futebol

Confederação Brasileira de Futebol 
anuncia novo calendário do brasileiro

A Confederação Bra-
sileira de Futebol 
(CBF) divulgou 

nesta quinta (9) a atu-
alização do calendário 
das competições admi-
nistradas pela entidade, 
que foram suspensas 
ou adiadas por causa da 
pandemia do novo coro-
navírus (covid-19). Mas, 
mesmo com as mudanças 
de datas, os regulamen-
tos foram mantidos. Ago-
ra, todas as disputas em 
nível nacional começarão 
nos meses de agosto e 
setembro, e encerrarão 
somente no ano que vem.

Desta forma, a série A 
começa em 9 de agosto 
de 2020, terminando em 
24 de fevereiro de 2021. 
Já a série B inicia em 8 de 
agosto de 2020 e encerra 
em 30 de janeiro de 2021. 
A série C dá o ponta pé ini-
cial em 9 de agosto, com 
final em 31 de janeiro. Esta 
temporada marca a estreia 
do novo sistema de dispu-
ta da competição, aprova-
do por todos os 20 clubes 

participantes no Conselho 
Técnico de março deste 
ano. Por fim, a série D co-
meça em 6 de setembro 
de 2020 e termina em 7 de 
fevereiro de 2021.

A Copa do Brasil, que já 
começou, e foi interrompi-
da na terceira fase, reinicia 
em 26 de agosto e encerra 
em 10 de fevereiro.

O presidente da CBF, 
Rogério Caboclo, diz que 
as alterações foram ne-
cessárias para concluir as 
competições impactadas 
pela pandemia: “Este re-

desenho é a forma que en-
contramos para entregar o 
calendário integralmente 
e garantir o cumprimento 
dos compromissos assu-
midos pelos clubes com 
os detentores de direitos 
televisivos, patrocinado-
res e apoiadores”.

Com o calendário 
apertado por causa do 
longo período de inati-
vidade das competições 
gerenciadas pela CBF 
(entre março e agosto), 
este ano haverá jogos 
em datas atípicas no fu-

tebol brasileiro. As semi-
finais da Copa do Brasil 
serão disputadas em 23 
de dezembro e 30 de de-
zembro. No ano que vem, 
também haverá novida-
des, na primeira quinzena 
de janeiro serão realiza-
das partidas pelas quatro 
séries do Campeonato 
Brasileiro. Este intervalo, 
geralmente, integram o 
período de férias e pré-
-temporada dos jogado-
res que atuam no Brasil. 
Porém, o direito constitu-
cional dos atletas foram 

antecipados para abril, o 
que permitiu esta altera-
ção no cronograma.

Copa do Nordeste
A competição regional, 

que foi interrompida em 
março durante a oitava e 
última rodada da fase de 
grupos, retornará em 21 
de julho. As finais serão 
disputadas nos dias 1° e 4 
de agosto. Já as quartas e 
semifinais serão definidas 
em jogos únicos. Os jogos 
restantes da competição 
serão disputados em sede 

única, no estado da Bahia.

Competições 
internacionais

A Copa Libertadores e a 
Copa Sul-Americana ainda 
não têm datas de retorno. 
A decisão pela retomada 
das duas competições é de 
responsabilidade da Con-
federação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol), 
que ainda não divulgou a 
atualização do cronogra-
ma dos jogos. A entidade 
internacional completa 
104 anos de existência, 
e a CBF aproveitou para 
parabenizar a confede-
ração continental.

Eliminatórias da 
Copa do Mundo

Em nota, a CBF confir-
mou que a FIFA adiou para 
setembro as duas primei-
ras rodadas das Elimina-
tórias da Copa do Mundo 
do Catar, que estavam pre-
vistas para março de 2020. 
A seleção brasileira jogará 
contra Bolívia, no Maraca-
nã, e contra o Peru, fora de 
casa. Os dias dos jogos ain-
da precisam ser definidos.

Em 2020 ainda haverá 
mais quatro datas para 
partidas classificatórias, 
8 e 13 de outubro e 12 e 
17 de novembro.

Início das Copas 
libertadores e 
Sul-Americana 
segue indefinido
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