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Governo amplia testagem da Covid com coletas em cinco unidades de saúde de Goiânia

Hcamp

dados 
do Bem

Hcamp

dados 
do Bem

Hcamp

dados 
do Bem

Hcamp

dados 
do Bem

Hcamp

dados 
do Bem

Ranking
economia

política | 3

Goiás tem 
saldo positivo 
na geração de 
empregos no 
mês de junho



2 política quarta-feira, 29 de julho de 2020

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

n Se conseguir registrar a sua 
candidatura a prefeito de Jataí, 
diante dos balancetes rejeitados 
pelo TCM, o engenheiro Humberto 
Machado estará postulando o seu 
5º mandato. É mais do mesmo em 
dose cavalar para a cidade.

n o pleito deste ano em Goiás conta-
rão com pouco mais de 4 milhões 600 
mil eleitores aptos a votar. e em Goiâ-
nia exatamente 971 mil decidirão sobre 
o próximo prefeito. os números foram 
divulgados oficialmente pelo TRE.

n Com praticamente 1.500 mortos 
e com medidas de isolamento social 
totalmente relaxadas, Goiás caminha 
para cumprir a previsão dos técnicos 
da UFG de que o Estado registrará 4 
mil óbitos pela Covid-19 até setembro.

n o Cidadania, partido do vice lincoln 
Tejota, é o primeiro a cair na real quan-
to ao número de candidatos a prefeito 
que lançará em Goiás: dos 100 prome-
tidos inicialmente, já admitiu que não 
chegará sequer a 50 postulantes. 

n Logo, virão outras legendas se 
adaptando à verdadeira situação 
das suas bases municipais, como 
o MDB, que anunciou 130 candida-
tos, ou o PSDB, que falou em 100. 
Anotem, leitora e leitor: nenhum 
dos 2 passará perto disso. 

n Se a eleição fosse hoje, o presi-
dente da Assembleia lissauer Vieira 
inevitavelmente figuraria ao lado do 
governador Ronaldo Caiado como 
candidato a vice. Ele é o nome ideal 
para renovar e fortalecer a chapa.

n Tudo indica que o senador Vander-
lan Cardoso, para evitar desgastes e 
fugir de desgastantes acusações de 
familiocracia, desistiu em definitivo 
de lançar a mulher Izaura como can-
didata a prefeita de Senador Canedo.

n A Assembleia reabrirá na semana 
que vem, provavelmente alternan-
do sessões presenciais com virtuais, 
a depender de uma avaliação que o 
presidente lissauer Vieira fará com 
os líderes do governo e da oposição.

n Um dado chama a atenção para o 
2º semestre legislativo deste ano: o 
líder do governo Bruno Peixoto, que 
anteriormente chegou a balançar no 
cargo, está consolidadíssimo graças 
ao bom trabalho efetuado até agora.

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

O prefeito Iris Rezende já adiantou, bem ao seu estilo, as razões que tem para se candidatar 
à reeleição: ele não gostaria de ver dissipado por gestores despreparados e incompetentes 
o legado administrativo que acha que construiu para Goiânia e que, nesses termos, os 14, 
15 ou 16 concorrentes que ameaçam se lançar à disputa pelo Paço Municipal não estariam, 
nenhum deles, qualificados para a gestão da cidade. Para atender à sua responsabilidade 
com as goianienses e com os goianienses é que Iris se disporia ao “sacrifício” de mais um 
mandato, simples assim, pelo menos na sua cabeça. A questão que se coloca é como e onde 
o ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela se enquadra nesse raciocínio, enquadrando-se 
ou não entre os “despreparados” e “incompetentes” que poderiam prejudicar o futuro da 
capital. Bingo! Iris não abriu exceção para Maguito na época em que deu essas declarações, 
mesmo tendo sido perguntado com clareza. E a julgar pelos acontecimentos do passado, o 
velho cacique emedebista de fato não confia no seu colega de partido. Em 1998, quando foi 
surpreendentemente vencido pelo jovem Marconi Perillo, entre as causas que apontou para 
o fiasco estava o desmonte político e administrativo a que o seu sucessor a partir de janeiro 
de 1995 teria levado o governo estadual, com um mandato sem obras e fundado apenas na 
fluidez de uma cesta básica transformada em ponto negativo pelos adversários. Iris culpou 
Maguito pela derrota de 1998, dentre outros, ainda que sem um debate mais aprofundado 
a respeito dessa situação, naqueles dias sombrios para o então PMDB e é isso que ele quer 
evitar de novo, ao não abrir espaço para o pai de Daniel Vilela agora.
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aVaNÇoS No coMBatE ao cRiME SERÃo FatoR DEciSiVo paRa REElEiÇÃo DE caiaDo
Os dados da área de segurança em Goiás divulgados na semana passada são impressionantes: roubos de veículos, que chegavam a uma média de 33 por dia em 
2018, último ano dos governos do PSDB, caíram para apenas 8, também por dia, enquanto as ocorrências de assaltos a bancos e explosões de caixas eletrônicos 
foram reduzidas a zero nos últimos 15 meses. Não é coisa à toa, ao contrário, esses números revelam que existe hoje em Goiás uma estratégia de endurecimento 
no combate à criminalidade, já antecipada, aliás, no balanço de bandidos mortos em confrontos policiais em 2019, um total de 845. O sucesso na ação das forças 
estaduais de segurança deve se constituir em um dos grandes trunfos do governador Ronaldo Caiado para a sua reeleição em 2022.

pSDB poDE aFaStaR a caNDiDatURa DE tallES BaRREto EM paRa apoiaR o MDB
Há uma surpreendente avaliação em curso sobre a hipotética candidatura de Maguito Vilela a prefeito de Goiânia, claro, caso Iris Rezende desista da reeleição – o 
que é improvável hoje. Diz-se que ele atrairia o apoio do PSDB, que por sua vez descartaria o nome do deputado estadual Talles Barreto para investir em uma 
alternativa com maiores chances de sucesso – e que, com uma eventual vitória de Maguito, resultaria na criação de um polo de oposição ao governador Ronaldo 
Caiado na capital, o maior colégio eleitoral do Estado. Dizem as más línguas que tanto o ex-governador Marconi Perillo quanto o presidente estadual do partido 
Jânio Darrot, em um exercício de pragmatismo político, compartilham dessa visão e não hesitariam um segundo em afastar Talles Barreto da disputa.

cÉlio SilVEiRa apÓia caNDiDato Do DEM E acaBa coM o FUtURo Do pSDB No ENtoRNo
Ao desistir de disputar a eleição para prefeito de Luziânia, o deputado federal Célio Silveira, único representante do PSDB goiano em Brasília, acabou gerando o fato mais 
importante da política do Entorno na atual temporada eleitoral. Célio Silveira vai apoiar Diego Sorgatto, que foi do PSDB e hoje está filiado ao DEM e obviamente sintonizado 
com o projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado. Uma aposta certa é prever que, tão logo surjam condições para que parlamentares mudem de partido sem correr 
o risco de perder o mandato, ele, Célio, também se transferirá para o DEM, partido que já integrou, e retomará sua ligação com Caiado, que sempre existiu. Tudo isso significa 
que o PSDB vai ficar órfão em Luziânia e consequentemente esvaziado na região fronteiriça de Brasília, que tem um potencial superior a 1 milhão e meio de eleitores. 

tEJota cHaMa atENÇÃo paRa a poSSiBiliDaDE DE ViRMoNDiNHo DESiStiR
Tem chamado atenção a série de declarações do vice-governador Lincoln Tejota garantindo que o deputado estadual Virmondes Cruvinel não vai de-
sistir de se candidatar a prefeito de Goiânia. Como ninguém está falando nesse assunto, supita a nítida impressão de que Tejota está querendo chamar 
atenção para a hipótese – e vale lembrar que a saída de Virmondinho facilitaria as coisas para o vice-governador, que se livraria de um projeto eleitoral, 
dentro do Cidadania, que vai contra a base do governador Ronaldo Caiado, clara e indiscutivelmente posicionado a favor da reeleição da Iris Rezende. 
Em política, amigas e amigos, há dessas coisas: muitas vezes, o que se diz que se pretende é o contrário do que se quer. E esse parece ser o caso. 

FolHa DE paGaMENto EM Dia É o SíMBolo Da EStaBiliDaDE Do GoVERNo
O governador Ronaldo Caiado vai mais uma vez quitar a folha de pessoal de julho dentro do mês trabalhado, ou seja, até o próximo dia 31, sexta-feira. Com mais 
esse feito, estará consolidada uma simbologia importante para qualquer governo e mais ainda para Caiado, a da conquista da estabilidade financeira da sua 
gestão, mesmo com a crise da pandemia e seus efeitos negativos na economia. Pagar em dia define a atual administração como saudável do ponto de vista do 
caixa e do cumprimento dos seus compromissos, projetando para o Estado uma imagem de controle de gastos e de rigor administrativo. Aliás, pagar em dia, não, 
mas, sim, pagar antes do dia, resumindo. É uma grande vitória do governador em um momento de incerteza e insegurança não só no Estado, mas em todo o país.

iRiS É caNDiDato paRa NÃo VER SEU DElEGaDo
DiSSipaDo E iNclUiU MaGUito NESSE RaciocíNio
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Goiás tem saldo positivo na geração 
de empregos no mês de junho

os indicadores eco-
nômicos de Goiás 
seguem mostrando 

bons resultados. Depois 
de a indústria apresentar 
recuperação em junho, 
agora é a vez do setor de 
empregos revelar núme-
ros positivos. Segundo 
dados do Cadastro Geral 
de Empregos e Desem-
pregados (Caged), divul-
gados nesta terça-feira, 
dia 28, pelo Ministério da 
Economia, o Estado apre-
sentou saldo positivo de 
4.334 empregos formais 
com Carteira de Trabalho 
assinada, uma variação 
de 0,36%. Considerando 
o índice nacional, a situa-
ção do emprego no Brasil 
é de retração de -0,03%.

O saldo é a diferen-
ça entre trabalhadores 
admitidos e desligados. 
Em Goiás, foram 34.850 
pessoas contratadas, en-
quanto outras 30.516 saí-

ram de seus empregos. Já 
tendo em foco o cenário 
total, segundo o Caged, o 
emprego celetista no Bra-
sil apresentou retração 
em junho de 2020, regis-
trando saldo negativo de 
-10.984 postos de traba-
lho, o que dá a variação 
negativa de -0,03%. 

Após o anúncio, o go-
vernador Ronaldo Caia-
do destacou a força e 
a união dos goianos no 
enfrentamento à pan-
demia da Covid-19 e de 
seus efeitos. “Estamos 
vencendo, um a um, os 
desafios impostos pela 
pandemia de coronaví-
rus. Por isso, criamos a 
Secretaria da Retoma-
da, que vai atuar na re-
cuperação econômica e 
social de nosso Estado. 
Nós vamos recuperar 
empregos, gerar renda, 
trabalho e impulsionar a 
economia”, apontou.

Ranking
Os resultados locais co-

locam Goiás no sétimo lu-
gar no saldo dos empregos 
nos Estados brasileiros. 
Considerando a grave crise 
sanitária provocada pela 
Covid-19 com a necessida-
de de isolamento social da 
população e fechamento/
paralisação de grande par-
te das atividades comer-
ciais e industriais no Es-
tado, o primeiro semestre 
(janeiro a junho) em Goiás 
ainda apresenta saldo ne-
gativo de -4.464. Nos me-
ses de janeiro, fevereiro 

e junho os saldos foram 
positivos em 7.970, 11.607 
e 4.334, respectivamente. 
Mas nos meses de março, 
abril e maio, apresentaram 
resultados negativos de 
-1.839, -21.093 e -5.443, 
respectivamente. 

Ainda de acordo com o 
Caged, o saldo no setor da 
agropecuária foi positivo 
em 1.933. Setores de co-
mércio e construção civil 
também tiveram saldos 
positivos de 309 e 1.753 
empregos, respectivamen-
te. Indústria também fe-
chou no azul, com saldo de 

2.440, e o setor de serviços 
foi o único com resultado 
negativo -2.101. 

Em números absolutos, 
a Região Centro-Oeste foi 
a que apresentou o melhor 
saldo: 10.010, seguida pela 
Região Norte com saldo 
positivo de 6.547 e Região 
Sul com 1.699. As Nordes-
te e Sudeste tiveram de-
sempenho negativos, com 
-1.341 e -28.521, respecti-
vamente. 

O secretário de Indús-
tria, Comércio e Serviços, 
Adonídio Neto, diz que esse 
resultado é muito impor-

tante para a recuperação 
da economia de Goiás. Ele 
acredita que o Estado será, 
com certeza, o primeiro a 
sair da crise econômica pro-
vocada pela Covid-19. “O 
trabalho do governo goiano 
está no caminho certo. E os 
resultados aparecem. Nossa 
indústria foi a única no País 
e a registrar crescimento 
em junho e agora o saldo 
de empregos do Caged é 
positivo. Isso nos motiva a 
seguir perseguindo resulta-
dos ainda mais importantes 
para fortalecer nossa eco-
nomia”, disse Adonídio.

enquanto no país, o cenário é 
de retração no índice de empregos 
com carteira assinada, estado 
apresenta crescimento na 
geração de vagas formais
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Novo Estatuto do Servidor entra em vigor
O Estatuto do Servidor 
Público passou por uma 
ampla reformulação e as 
novas regras entram em 
vigor a partir desta terça-
-feira, dia 28 de julho. 
Estabelecido pela Lei n° 
20.756, o regramento al-
tera dispositivos que vão 
desde os auxílios (ali-
mentação e escola) até 
adicional noturno, fé-
rias e flexibilização da 
carga horária. Além de 
assegurar mais eficiên-
cia à gestão, a Lei gera-
rá uma economia de até 
1,7 bilhão aos cofres 
públicos até 2025. 

Ao longo dos anos, 
demandas surgiram e, 
com elas, a necessidade 
de alterações como, por 
exemplo, a equiparação 
da união estável ao casa-
mento e o reconhecimen-

to de enteados, madrasta 
ou padrasto no núcleo fa-
miliar. Outras alterações 
foram estabelecidas para 
deixar a redação da nor-
ma mais clara e orientar 
melhor os gestores e ser-
vidores nos procedimen-
tos de execução.

Desde a publicação da 
Lei, em janeiro, a equipe 
técnica da Secretaria da 
Administração (Sead) tem 
empreendido esforços 
para produção dos regu-
lamentos das matérias 
que requerem tratamentos 
específicos para execução, 
com atuação efetiva da 
Rede Estadual de Gestão 
e Desenvolvimento de 
Pessoas e participação das 
unidades setoriais de ges-
tão de pessoal nas discus-
sões. As oficinas têm ocor-
rido de forma remota, por 

meio da Escola de Governo 
do Estado de Goiás. 

O Estatuto que será 
revogado foi instituído 
antes mesmo da Consti-
tuição Federal de 1988 
e não condizia mais com 
o atual ordenamento 

constitucional e social. A 
coragem administrativa 
do governador Ronaldo 
Caiado permitiu inter-
romper o descompasso 
do conceito de direitos 
e deveres existentes nas 
regras até então vigentes.

Titular da Sead, Bru-
no D’Abadia explica que 
a modernização trouxe 
uma série de alterações 
que dialogam com as ne-
cessidades dos servidores. 
Dentre elas, por exemplo, 
a ampliação da Assistência 

pré-escolar. “Anteriormente 
o benefício era a um único 
dependente do servidor 
com renda familiar de R$ 
5 mil. Com o novo Estatuto, 
o auxílio de R$ 200 passa 
a ser disponibilizado para 
cada dependente que se 
encaixe no perfil”, com-
plementa. O novo enten-
dimento determina ainda 
que será observada so-
mente a renda do servidor 
e não mais os ganhos de 
toda a família. O teto insti-
tuído é de R$ 5,5 mil.

Com regras mais claras 
e objetivas, o novo Estatu-
to do Servidor trará ganho 
de eficiência e, consequen-
temente, otimização dos 
serviços prestados à popu-
lação. É mais um indicativo 
do zelo e responsabilidade 
do Governo de Goiás com 
os recursos públicos.
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testes

Tenda Triagem Covid-19 já testou mais 
de três mil trabalhadores de saúde

a Tenda Triagem Co-
vid-19 está fun-
cionando desde 

de maio e já testou 3.023 
trabalhadores de saú-
de, sendo 19% positivos, 
e 301 trabalhadores de 
segurança pública, com 
17% de resultados positi-
vos. Também foram testa-
dos mais 650 servidores 
da Universidade Federal 
de Goiás (UFG).

Os trabalhadores da 
saúde e da segurança 
pública sintomáticos 
podem fazer o teste da 
Covid-19 nas tendas do 
projeto, que é desenvol-
vido em parceria entre a 
Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS), as 
faculdade Enfermagem, 
Medicina e Farmácia, Ins-
tituto de Ciência Biológi-
cas (ICB) e Hospital das 
Clínicas da UFG.

Os testes oferecidos 
são os rápidos e PCR’s 
(considerados o padrão 
ouro no diagnóstico da 
Covid-19) e o fluxo de 
atendimento funciona 
como drive thru. Para evi-
tar filas e aglomerações, 
durante a realização dos 
exames é necessário fazer 
o agendamento prévio 
das 9h às 16h, também 
de segunda à sexta-feira. 

A SMS doou 550 testes 
rápidos para  a Tenda de 
triagem, para que profis-
sionais de saúde fossem 
testados. A diretora de 
vigilância epidemiológi-
ca, Grécia Pessoni, decla-
ra que a parceria entre 
SMS e UFG vem trazendo 
muitos bons resultados 
no combate à pandemia 
da Covid-19 em Goiânia, 
com a realização de tes-
tes, pesquisas e campa-
nhas de conscientização 

da população.
Os profissionais que 

quiserem fazer os exa-
mes podem fazer o 

agendamento de  segun-
da-feira à sexta-feira,  
das 9h às 16h. O horário 
de realização dos testes 

é de 9h às 13 horas no 
Centro de Aulas D, rua 
235, Setor Leste Uni-
versitário (ao lado do 

IPTSP/UFG). Contato para 
o agendamento: (62) 9 
9545-6671- (62) 9 9163-
0666- (62) 99394-6561.

Ação é realizada por meio de parceria 
entre a Prefeitura de Goiânia e uFG Di
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Goiânia

Reconstrução asfáltica chega a nove bairros
A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos (Seinfra), 
segue em ritmo acelerado 
com o trabalho de recons-
trução asfáltica na capital. 
Ao todo, serão 110 bairros 
de sete regiões beneficia-
dos com o programa da ad-
ministração municipal.

Para o prefeito Iris Re-
zende, o trabalho de requa-
lificação asfáltica mostra 
o compromisso da gestão 
em cuidar da cidade e me-
lhorar a vida da população. 
“Goiânia é uma cidade com 
índice de crescimento im-
pressionante. Minha preo-
cupação sempre foi de le-
var melhores condições de 
vida a todos”, destaca.

Iris lembra que boa par-
te do asfalto de Goiânia é 
antiga e que esse trabalho 
inédito fará uma grande di-
ferença para quem trafega 
diariamente pela cidade. “O 
asfalto realizado em admi-
nistrações anteriores já se 
desgastou. Vamos reconstruir 

a malha viária de mais de 
100 bairros, toda a pavimen-
tação degradada será recu-
perada”, afirma o prefeito.

Equipes da Seinfra se 
dividem em dois turnos 
para dar celeridade ao ser-
viço e atingir mais bairros 
em menor tempo. Nesta 
semana, os trabalhos es-
tão na Avenida T-10, entre 
a Rua T-37 e Rua 15, no 
Setor Bueno, e na Avenida 
C-107, no Jardim América.

Até o dia 8 de agosto, 
bairros como Santa Geno-
veva, Jaó, Vera Cruz, Jardim 
Guanabara, Oeste, Criméia 
Oeste e o Centro terão suas 
vias reconstruídas.

O programa vai contem-
plar bairros de todas as regi-
ões da cidade, abrangendo 
uma área de 7.436.519,17 
m². Serão beneficiadas 218 
ruas de 11 bairros da re-
gião Sul; 142 de 33 bairros 
das regiões Norte e Leste; 
151 vias de 41 bairros das 
regiões Oeste, Sudoeste 
e Noroeste; e 117 de 22 
bairros da região Central.
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aparecida de goiânia

Mais de 350 pessoas já foram 
multadas por não usar máscara

a Prefeitura de Apa-
recida, por meio 
de fiscalização do 

Grupo Operacional de 
Enfrentamento ao novo 
Coronavírus de Apareci-
da, já aplicou mais de 354 
multas a pessoas que des-
respeitaram a legislação 
municipal que determina 
o uso obrigatório de más-
cara de proteção facial. A 
medida tem como objetivo 
conter a transmissão do ví-
rus na cidade.

De acordo com a coor-
denadora do Grupo, Ana 
Paula Vilela, as multas 
foram aplicadas entre os 
dias 19 de junho e 21 de 
julho de 2020 pela Guar-
da Civil Municipal e fiscais 
das secretarias da Fazen-
da, Regulação Urbana e 
de Meio Ambiente. Duran-
te o período os agentes 
ainda visitaram milhares 
de estabelecimentos co-
merciais e indústrias para 
averiguar se vendedores 

e consumidores seguiam 
as determinações da Lei 
de uso de máscara e tam-
bém do decreto 035/2020 
que estabelece medidas 
de prevenção a Covid-19 
em Aparecida

A Lei Nº 038/2020 que 
tornou obrigatório o uso de 
máscara de proteção pela 
população foi sancionada 
no dia 18 de junho pelo 
prefeito Gustavo Menda-
nha e publicada no Diário 
Oficial Eletrônico (DOE) 
no dia seguinte, quando a 

legislação entrou em vi-
gência, com especificações 
próprias para o uso do ob-
jeto de cuidado sanitário. 
“Na primeira semana fi-
zemos ações de caráter 
educativo, informando da 
obrigatoriedade de usar o 
equipamento de proteção 
e a forma correta de usar, 
e então começamos a 
aplicar a Lei devidamen-
te, pois todos precisam 
entrar nessa luta contra a 
propagação do vírus”, co-
mentou Ana Paula.

Conforme a Lei, é obri-
gatório o uso de máscara 
em locais abertos ao públi-
co ou de uso coletivo, vias 
públicas, parques e praças, 
pontos de embarque, ter-
minais do transporte co-
letivo e rodoviárias, táxis e 
transporte por aplicativos, 
agências bancárias, tem-
plos religiosos, instituições 
de ensino e estabeleci-
mentos comerciais.

“Criamos a lei no sentido 
de proteger a população e 
fazer com que a pessoa use 

a máscara continuamente 
para proteger a si mesma 
e os outros. A multa é só 
para aquele que, de forma 
desrespeitosa, não usar o 
equipamento de proteção 
e se descuidar. A legisla-
ção é disciplinar porque 
nos faz lembrar que o uso 
contínuo e responsável da 
máscara é obrigatório para 
todos e quem descumpre 
a determinação na cida-
de será multado”, explicou 
Gustavo Mendanha.

A multa para quem 

descumprir a determi-
nação é de R$ 106 para 
pessoa física e é lavrada 
no CPF do infrator. Para 
indústrias ou estabeleci-
mentos comerciais que 
permitirem a entrada de 
pessoas sem a máscara 
no local, a multa é aplica-
da no CNPJ e pode variar 
de R$ 32,20 a R$ 579.

O fiscal, durante abor-
dagem, gera uma guia de 
arrecadação (DUAM) no 
Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC) para 
que a que a pessoa física 
ou jurídica realize, poste-
riormente, o pagamento 
da multa em agências 
bancárias ou lotéricas.

O montante arrecadado 
é repassado para Secreta-
ria de Assistência Social – 
responsável pelas políticas 
sociais do município – e 
utilizado para compra 
de mantimentos que se-
rão distribuídos em for-
ma de cesta básica para 
famílias carentes ou em 
situação de vulnerabi-
lidade social que foram 
impactadas diretamente 
pela crise da Pandemia.

Quem insistir em andar 
na cidade sem máscara de 
proteção facial pode ser 
denunciado pelos telefo-
nes 3545-5992 (telefone 
e WhatsApp), 3545-9999, 
3545-5901 e 153.

lei que determina 
o uso de máscara 
completou 30 
dias em vigor 
no último dia 
19 de junho
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meio ambiente

“Programa de Proteção à Fauna” 
é lançado na CRV Industrial
Proteger a fauna da região 
faz parte das ações da CRV 
Industrial. Por isso, o de-
partamento de Meio Am-
biente lançou o “Programa 
de Proteção a Fauna”. No 
qual, todos os colabora-
dores e líderes ao avis-
tarem um animal devem 
preencher uma planilha. 
O objetivo é quantificar 
a biodiversidade pre-
sente na nossa área de 
atuação e aprimorar o 
estudo de fauna que é 
realizado todo ano por 
uma empresa licenciada.

No material entregue 
aos funcionários ainda foi 
disponibilizado o número 

de  WhatsApp  do departa-
mento para que todos en-
viem as fotos dos animais 
avistados . A planilha será 
recolhida todo mês pelo 

Departamento de Meio 
Ambiente.  Além disso, foi 
reforçada a importância 
da coleta seletiva, já que 
lixo na natureza ameaça a 

fauna, a flora e a saúde dos 
seres humanos.

Atualmente a preo-
cupação mundial com a 
sobrevivência do plane-

ta é cada vez maior, uma 
vez que se tornou clara 
a nossa dependência e 
impotência diante da na-
tureza, haja vista as úl-
timas catástrofes, como 
os tsunamis, enchentes, 
secas e demais fenôme-
nos naturais decorrentes 
das tão temidas mudan-
ças climáticas ocasiona-
das principalmente pela 
exploração desordenada 
dos recursos ambientais 
que nos cercam. O Brasil 
possui uma das maiores 
biodiversidades do pla-
neta. Em termos de fau-
na, são mais de 104 mil 
espécies de animais ver-

tebrados e invertebrados 
no território, sem contar 
os insetos, que podem 
chegar a milhões.

“Preservar essa rique-
za é preservar a nossa 
sobrevivência. Ajuda a 
preservar a fauna do nos-
so país e contribui para 
a melhoria do planeta. 
Pode parecer um traba-
lho de formiguinha e até 
mesmo ser frustrante, 
mas não duvide nunca 
que cada vida importa, 
além de impactar inúme-
ras outras vidas”, explica 
a técnica de Meio Am-
biente da CRV  Industrial, 
Renata Batistela Lopes.
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dados do Bem

Governo amplia testagem da Covid com 
coletas em cinco unidades de saúde 

Com quase de 16 
mil cadastrados em 
apenas uma sema-

na, o aplicativo Dados 
do Bem, lançado pelo 
Governo de Goiás como 
estratégia para ampliar 
a testagem de casos 
suspeitos de Covid-19, 
já começou a notificar as 
pessoas que responde-
ram ao questionário dis-
ponível na ferramenta e 
que apresentam sinto-
mas da doença. A coleta 
terá início por Goiânia, 
onde estão nove mil 
desse universo de qua-
se 16 mil registros, no 
Hospital de Campanha 
instalado no Parque 
Santa Rita. A previsão é 
que, ainda esta semana, 
outras quatro unidades 
de saúde da capital, sob 
a responsabilidade da 
Prefeitura, recebam a 
população indicada para 
fazer o RT-PCR. 

O governador Ronal-
do Caiado explica que o 
projeto estende-se, a par-
tir de agora, para outras 
19 prefeituras, além da 
capital, que já firmaram 
convênio com o Governo 
de Goiás para ampliar a 
realização da testagem 
e promover o isolamen-
to dos pacientes com 
confirmação de infecção 
pelo novo coronavírus. 
Somente no Hcamp de 
Goiânia, a capacidade é 
de 140 coletas por dia e 
o exame deve ser agen-
dado, entre 8h e 17 horas, 
para evitar aglomeração 
de pessoas no local. 

Atualmente, a Saúde 
de Estado da Saúde rea-
liza de 250 a 400 testes 
por dia, pelo Laboratório 
Central de Saúde Dr. Gio-
vanni Cysneiros (Lacen), 
em Goiânia. Com o Dados 
do Bem, deve realizar, na 
primeira semana, de 500 

a mil testes diários ou 
mais. Gradativamente, o 
processamento dos exa-
mes será ampliado, po-
dendo chegar a mais de 4 
mil testes por dia.

“Vamos poder agora 
acompanhar a trajetória 
do vírus e isolar as pes-
soas que deram positivo, 
junto com aqueles que 
estão próximos a ela. As-
sim, teremos uma capaci-
dade de diminuir a velo-
cidade de contaminação 
e monitorar essas pesso-
as”, esclareceu Caiado.

O governador ainda 
destacou que a meta é 
alcançar 78 municípios, 
que foram pré-selecio-
nados pela Secretaria Es-
tadual da Saúde (SES) em 
razão da situação epide-
miológica. A adesão das 
prefeituras é fundamen-
tal para que os agentes 
comunitários e assisten-
tes sociais de cada cidade 
possam fazer o acompa-
nhamento dos pacientes 
que foram isolados.   

Funcionamento
Para participar da ini-

ciativa, é só baixar o app 
gratuitamente nas lojas 
virtuais e fazer uma au-
toavaliação, que consiste 
em responder perguntas 
simples sobre sintomas 
e quadro de saúde. Com 
base nas respostas, a 
ferramenta, levando em 
consideração a janela 
do teste PCR, seleciona 
as pessoas com perfil de 

caso suspeito.
Quem tiver indicação 

para o teste de Covid re-
ceberá um QR Code no 
celular. Para fazer o exa-
me, gratuitamente, basta 
ir até a unidade de saúde 
selecionada e apresentar 
o código para ser esca-
neado. O agendamento 
se dará exclusivamente 
pela ferramenta. É im-
portante ressaltar que 
qualquer tipo de comu-
nicação é feita pelo pró-
prio aplicativo. O Dados 
do Bem não envia men-
sagens por WhatsApp.

Caso o resultado dê 
positivo, o infectado 
apontará até cinco pes-
soas com quem ele tem 
mais contato. Cada um 
desses indicados rece-
berá uma mensagem no 
celular, com o voucher, 
e será convidado a tam-
bém fazer o teste. Dessa 
forma, o aplicativo con-
segue mapear a popu-
lação afetada pelo novo 
coronavírus.

Quem não for chama-
do para fazer o teste pode 
refazer a autoavaliação a 
cada sete dias.  A maio-
ria dos participantes não 
será testada, mas todos 
estarão contribuindo 
com o mapeamento. 
Quanto mais pessoas 
participarem, mais infor-
mações as autoridades 
de saúde terão para en-
tender o comportamen-
to da Covid em Goiás.

Mesmo nos municí-

pios onde não haverá 
testagem, é importante 
que a população baixe 
o aplicativo, pois as-
sim será possível saber 
como está o comporta-
mento do vírus no Es-
tado como um todo. A 
ferramenta utiliza a in-
teligência de dados para 
realizar o mapeamento 
epidemiológico, montar 
mapas de risco e locais 
com maiores índices de 
contaminação. O projeto 
não visa ao diagnóstico 
individual, mas ao en-
tendimento coletivo da 
propagação da Covid-19.

A ampliação da testa-
gem e do monitoramen-
to é fruto da união de 
esforços da Secretaria-
-Geral da Governadoria 
(SGG) e as Secretarias 
de Estado da Saúde 
(SES-GO) e de Desen-
volvimento e Inovação 
(Sedi-GO). O programa 
é efetivado por meio de 
parceria do Governo de 
Goiás com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz-
-RJ), que doou os kits e 
vai realizar a análise dos 
testes, e o Instituto D’or 
de Pesquisa e Ensino, 
que cedeu o aplicativo 
desenvolvido pela em-
presa Zoox Smart Data. 

Calamidade 
Pública

A pedido do gover-
nador Ronaldo Caiado, 
Goiás foi inserido, nesta 

terça-feira, dia 28, no rol 
das unidades federati-
vas que se encontram 
em situação de calami-
dade pública por cau-
sa da disseminação do 
novo coronavírus. Na 
prática, o “título”, emiti-
do pelo governo federal 
via Ministério da Defesa 
Civil, contribui para que 
uma série de exigên-
cias e burocracias sejam 
eliminadas quando for 
necessário ao Executivo 
recorrer a empréstimos 
e recursos para comba-
ter a pandemia. 

“Eu já estive reunido 
com o Ministério de De-
senvolvimento Social, 
com o Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Fede-
ral para podermos, com 
a Secretaria da Retoma-
da, ter a capacidade de 
contrair empréstimos. 
É hora da política vol-
tada para resgatar o 
emprego no Estado de 
Goiás e atender tam-
bém às necessidades 
mais emergenciais das 
famílias vulneráveis”, 
assinalou Caiado.

O governador lem-
brou que R$ 20 milhões 
já foram repassados a 
GoiásFomento pela Cai-
xa e que busca mais R$ 
200 milhões, via Fundo 
Constitucional do Centro-
-Oeste (FCO), no Banco do 
Brasil, para alavancar os 
negócios de empreende-
dores individuais, micro e 
pequenos empresários. 

Coletas já podem ser feitas no hcamp 
de Goiânia, por meio do sistema 
drive-thru, para quem se cadastrou 
no aplicativo “dados do Bem” e 
recebeu encaminhamento para a 
realização RT-PCR. Gradativamente, 
o processamento dos exames será 
ampliado, podendo chegar a mais 
de quatro mil testes por dia
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construção de casas 
A FGR Incorporações lançou um projeto inédito no País: o Casas jardins, que vai acelerar 
a ocupação dos condomínios da marca. os clientes que adquiriram lotes em algum dos 
condomínios jardins lançados desde 2016 - Nápoles, Bolonha, Porto, Barcelona, Capri, 
Parma e Sevilha - poderão contratar também a construção das casas, com financia-
mento direto com a incorporadora, em até 30 anos, sem burocracia, e em condições 
bem vantajosas: taxa reduzida de 5,99% ao ano, mais correção pelo IPCA. o objetivo 
da empresa é facilitar a vida dos clientes que tenham alguma dificuldade para construir 
sua casa, cuidando da realização de todas as obras físicas e trâmites burocráticos, para 
que eles recebam sua moradia pronta, sem nenhuma preocupação. A expectativa da 
FGR, segundo a diretora comercial, Michelle Perez, é construir 2 mil casas jardins, o que 
deve ajudar a movimentar o mercado imobiliário neste momento de pandemia, quan-
do muita gente passou a buscar moradias maiores. A pessoa poderá escolher entre seis 
modernas opções de plantas e entre dezenas de modelos de fachadas.

tesouro direto
No mês de junho, foram realizadas 405.828 operações de investimento em títulos do 
Tesouro direto, totalizando R$ 2,05 bilhões. durante o mês, os resgates foram de R$ 
1,72 bilhão. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 67% das operações de investi-
mento no mês. O valor médio por operação ficou em R$ 5.056,28.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Após meses em queda, a bolsa de valores fechou no maior nível em quase cinco meses. No 
dia 27 de julho, o a Ibovespa, o principal índice da B3 subiu 2.05% e fechou em 104.477 pon-
tos, maior nível desde 4 de março, quando tinha encerrado aos 107.224 pontos. No dia, o 
dólar comercial encerrou em R$ 5,158, com recuo de R$ 0,049 (-0,94%). A divisa refletiu as 
expectativas em torno de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos. Em julho, o 
dólar cede 5,18%, a caminho da maior queda mensal de 2020. No ano, porém, sobe 28,54%.

Bolsa de Valores

recuperação fiscal

Brasil terá mais 100 leilões de 
ativos até fim do ano, diz ministro

o ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de 
Freitas, disse ontem 

(28) que a superação de 
gargalos que envolviam 
direitos dos trabalhadores, 
obtida com a reforma tra-
balhista, já foi percebida 
pelos investidores estran-
geiros e, com o portfólio 
de ativos atraentes para 
leilões no país; a trajetó-
ria de recuperação fiscal; 
e a queda da taxa básica 
de juros (Selic), represen-
ta um conjunto de fatores 
que colocam o Brasil na 
mira dos investidores.

Freitas disse que toda 
essa conjuntura permi-
tirá que, até o fim do 
ano, mais de 100 leilões 
de ativos sejam imple-
mentados pela pasta e 
destacou os projetos de 
concessão das rodovias 
BR-116/101 (a Nova Du-
tra, entre Rio de Janeiro e 

São Paulo) e a BR-163, no 
Pará, e a Ferrovia de Inte-
gração Oeste-Leste, além 
da sexta rodada de con-
cessão de 22 aeroportos.

“Se colocarmos em um 
gráfico países de dimen-
são continental, acima de 
5 milhões de quilômetros 
quadrados (km²), com uma 
população gigantesca, 
acima de 200 milhões de 
habitantes, portanto, com 

grande mercado consumi-
dor, e PIB [Produto Interno 
Bruto] acima de US$ 1 tri-
lhão, veremos que, na in-
tersecção desse diagrama, 
teremos apenas três paí-
ses: Brasil, China e Estados 
Unidos”, disse Freitas, ao 
participar do webinar In-
vest Brasil Infraestructu-
re 2020, promovido pela 
Apex-Brasil. “Isso, por si só, 
já chama a atenção dos in-

vestidores estrangeiros.”
“E tem mais ainda: a 

trajetória em que nos 
encontramos, tendo pas-
sado por crise severa; e, 
a partir daí, a mudança 
estrutural onde os prin-
cipais riscos percebidos 
pelos investidores foram 
atacados, como a ques-
tão trabalhista”, acres-
centou o ministro, ao 
reiterar que, com a re-

forma, o país conseguiu 
superar os gargalos que 
envolviam direitos tra-
balhistas. “Houve uma 
diminuição extraordiná-
ria dos processos traba-
lhistas após a reforma.”

Atratividade
Ainda segundo o minis-

tro, o cenário ficou mais 
atrativo com a aprovação 
do teto dos gastos, que 
iniciou uma trajetória de 
recuperação fiscal, e com 
a reforma da Previdência. 
Além disso, a queda dos ju-
ros teve continuidade, com 
a taxa Selic em 2,25%, o 
que é “extraordinário” para 
os investimentos em infra-
estrutura. “Temos o maior 
programa de concessão do 
mundo, que trará avalan-
che de dinheiro privado à 
nossa economia, transfor-
mando nossa infraestrutu-
ra nos próximos anos”, des-
tacou Freitas, ao lembrar 
que o Brasil tem também 
“um histórico de respeito a 
contratos”, que é bem visto 
pelos investidores.

De acordo com Freitas, 
o país aprendeu a estrutu-

rar suas concessões e, por 
isso, tem hoje, provavel-
mente, “a estrutura mais 
sofisticada do mundo, no 
que diz respeito a com-
partilhamento de ris-
cos”. Como exemplo, ci-
tou o risco cambial, um 
assunto que, apesar de 
aparecer como preocu-
pação dos investidores, 
sempre foi “jogado para 
debaixo do tapete”.

Para superar tal proble-
ma, o ministro disse que 
a estratégia adotada nos 
leilões foi a “outorga vari-
ável”, medida que, segundo 
ele, amortece as variações 
de câmbio nas situações 
em que o investidor tem 
de tomar dinheiro no ex-
terior. “Vamos abater, do 
valor da outorga variá-
vel, a perda com eventual 
desvalorização de câmbio, 
ou acrescentar o ganho 
com eventual valorização. 
Vamos trabalhando com 
débitos e créditos numa 
conta gráfica até o final do 
período do financiamento, 
deixando um período de 
calda para o acerto de con-
tas”, explicou o ministro.

Portfólio atraente 
põe o país na mira 
de investidores
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Taekwondo nacional investe em 
tecnologia na preparação de Tóquio

a dupla de taekwon-
do Ícaro Miguel e 
Milena Titonelli, 

ambos já classificados 
para a Olimpíada de Tó-
quio (Japão), ganhou um 
incentivo tecnológico para 
reforçar a preparação du-
rante a quarentena. Os 
atletas  começaram a 
utilizar um software de 
realidade virtual, que 
simula as características 
de possíveis adversários. 
Ambos integram a equi-
pe de taekwondo de São 
Caetano do Sul (SP).

“Catalogamos os movi-
mentos dos adversários e 
transferimos a ferramen-
ta. Tomamos como base 
o que é feito na Fórmula 
1. Temos um acervo bem 
grande das lutas dos nos-
sos adversários. E pega-
mos alguns atletas da 
nossa equipe que têm ca-
racterísticas parecidas com 
esses adversários para fa-

zer a captura desses mo-
vimentos. A ideia é fazer 
tudo o que for possível 
para chegarmos bem em 
Tóquio e conquistarmos 
as medalhas”, explicou à 
Agência Brasil o treinador 
Reginaldo Santos, um dos 
técnicos da equipe brasi-
leira de taekwondo.  

Na avaliação de Ícaro 
Miguel (categoria até 80 
kg) o dispositivo é funda-
mental neste período de 
isolamento social, por cau-
sa da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

“É uma inovação gigan-

tesca. E é claro que a prio-
ridade é a OiImpíada, mas, 
a partir de agora, podemos 
usá-la em todos os cam-
peonatos. O equipamento 
oferece a chance de es-
tudarmos todos os rivais. 
Não apenas um específico 
como, por exemplo, o rus-
so Maksim Khramtcov, que 
é o líder do ranking. A ideia 
é treinarmos em cima dos 
pontos fortes e fracos de 
todos. A nossa equipe acre-
dita que, quanto maior o 
grupo de pessoas treinan-
do junto, [melhor para] a 
gente conseguir simular o 

máximo possível as situa-
ções que vamos enfrentar 
nas lutas. E, se não temos 
esse contato no dia a dia, 
isso dificulta o trabalho 
tático. E agora com esse 
equipamento novo isso 
fica muito mais fácil”, afir-
mou o atleta,que faturou 
a medalha de prata nos 
Jogos Pan-Americanos de 
Lima, ano passado. 

Bruno Eisinger, um dos 
desenvolvedores do sof-
tware, explicou à Agência 
Brasil que a ferramenta 
ainda envolve outras me-
dições do desempenho 

dos atletas. “Montamos os 
trajes de captura de mo-
vimento, que estão permi-
tindo ligar o conhecimento 
da equipe multidisciplinar 
aos treinamentos táticos, 
de cognição, de tomada 
de decisão. É um trabalho 
inédito em nível mundial” 
comentou. Para Milena 
Titonelli, a melhora já foi 
notada nos treinos duran-
te a quarentena. “Estamos 
reclusos, treinando isola-
dos, com um rígido proto-
colo sanitário. Não temos 
a parte da competição que 
é fundamental para anali-

sarmos como está o nosso 
desempenho. Por isso, esse 
software completa a pre-
paração. Ajuda muito para 
termos as medições e as 
análises do nosso desem-
penho nos mais variados 
vetores físicos e orgânicos”, 
considerou a atleta.

“É uma inovação gigan-
tesca. E é claro que a prio-
ridade é a OlImpíada, mas, 
a partir de agora, podemos 
usá-la em todos os cam-
peonatos. O equipamento 
oferece a chance de es-
tudarmos todos os rivais. 
Não apenas um específico 
como, por exemplo, o rus-
so Maksim Khramtcov, que 
é o líder do ranking. A ideia 
é treinarmos em cima dos 
pontos fortes e fracos de 
todos. A nossa equipe acre-
dita que, quanto maior o 
grupo de pessoas treinan-
do junto, [melhor para] a 
gente conseguir simular o 
máximo possível as situa-
ções que vamos enfrentar 
nas lutas. E, se não temos 
esse contato no dia a dia, 
isso dificulta o trabalho 
tático. E agora com esse 
equipamento novo isso 
fica muito mais fácil”, fa-
lou à Agência o lutador 
Ícaro Miguel, prata nos 
Jogos Pan-Americanos de 
Lima em 2019.

Ícaro Miguel e 
Milena Titoneli 
usam dispositivo 
de realidade 
virtual
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