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Quando a rotina no trabalho 
une ainda mais pai e filho

“Quando eu cres-
cer quero ser 
igualzinho a 

você”, “Me leva para o tra-
balho com você?”. Prova-
velmente, na infância, a 
maioria dos filhos já fez 
esse tipo de afirmação ou 
de pedido para os pais.

E a vida segue e muitos 
acabam trilhando os mes-
mos passos profissionais, 
trabalhando lado a lado 
do companheiro tão espe-
cial. Os ensinamentos de 
pai para filho se tornam 
também orientações para 
um bom desempenho no 
mercado de trabalho.

No Bretas, em Goiás e 
Minas Gerais, são vários 
os exemplos de pai e filho 
trabalhando na rede. Às ve-
zes em funções diferentes, 
alguns  na mesma função 
e outros na mesma área. 
É o caso do Sebastião 
Rodrigues, 48, supervisor 
técnico, e do filho Victor 

Hugo Rodrigues Cunha, 
23 anos, encarregado de 
açougue. Ambos atuam 
em Goiânia (GO). 

“Me espelhei em meu 
pai para escolher a minha 
profissão”, afirma Victor. 
Mesmo não trabalhando 
diretamente juntos, ambos 
conversam muito em casa 
e trocam ideias e experi-

ências. “Sempre recorro 
ao meu pai quando preci-
so de uma ajuda ou orien-
tação”, afirma o jovem.

A oportunidade de cres-
cimento profissional tam-
bém ajudou Victor a seguir 
os passos do pai. Sebastião 
é açougueiro há 22 anos e 
começou como assisten-
te de açougue. Hoje é su-

pervisor técnico e orienta 
equipes de 14 lojas do Bre-
tas. E com pouco tempo de 
atividades em comparação 
ao pai, Victor já começa a 
crescer na área. “Meu pai é 
dedicado e focado no tra-
balho, me inspiro nele”.

Sebastião conta que 
não esperava que o filho 
seguisse a sua profissão, 

mas sempre o aconselha 
sobre a atuação no setor. 
“Quando surgiu a oportu-
nidade de emprego, ele pe-
diu para ir para o açougue. 
Fiquei surpreso”, afirma. Já 
em casa, a churrasqueira 
tem um dono cativo, Se-
bastião é o responsável 
pelas delícias nos mo-
mentos de descanso.

Modelo
Outro bom exemplo 

é Alessandro Gomes da 
Silva, 20 anos, que seguiu 
os passos do pai, Gilberto 
de Jesus Marins das Silva, 
45 anos. Ambos atuam 
na padaria das lojas em 
Montes Claros (MG).

Gilberto é encarregado 
de padaria e afirma que in-
centivou o filho a ter uma 
profissão. “Temos que ser o 
espelho de nossos filhos. O 
incentivei a trabalhar e ter 
uma profissão. Temos que 
pensar no amanhã dos 
nossos filhos”, expõe. Ales-
sandro complementa que 
via o pai fazendo muitas 
gostosuras- como doces 
e torta de aniversários - e 
gostava de acompanhar. 
“Posso dizer que aprendi a 

minha profissão em casa e 
no Bretas”, explica. 

Pai e filho não moram 
juntos e também não 
atuam na mesma loja, 
mas se encontram quase 
que todos os dias. “Con-
versamos muito e sem-
pre fazemos feira juntos. 
Não durmo sem pelo 
menos falar um “oi” com 
ele”, revela o Gilberto.

A adolescente Eduar-
da Oliveira Muniz, de 15 
anos, não tem apenas o 
mesmo nome que o pai, 
Eduardo Carlos Muniz, 
39. Ambos trabalham no 
Bretas em Ipatinga (MG). 
Ele começou a 17 anos, 
como embalador, mas 
há dez foi para o pos-
to de combustível, onde 
atua como encarregado 
de pista. Observando o 
crescimento profissional 
do pai, Eduarda também 
quis integrar a equipe da 
rede, e há um ano é me-
nor aprendiz. “Trabalhar 
onde gostamos é muito 
bom, quando abriu uma 
vaga para a minha filha, 
quis que ela aprendesse 
no lugar que me sinto 
bem”, fala o pai.

Pais e filhos 
atuam na 
mesma profissão
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Pais e filhos unidos pela profissão
Ser pai é participar da vida 
dos filhos. Muitos seguem 
ao pé da letra e ficam o dia 
todo ao lado dos filhos e 
até trabalham juntos com 
eles. É o caso de Raimundo 
Ferreira dos Santos, opera-
dor industrial, de 46 anos. 
Ele é funcionário na GSA 
Alimentos há sete anos e 
tem dois filhos que tam-
bém atuam na empresa. 
“Vamos juntos para o tra-
balho todos os dias. É uma 
alegria poder conviver 
com meus filhos”, afirma.

Raimundo ainda com-
plementa que a esposa 

trabalha na empresa há 
mais tempo, aproxima-
damente 17 anos. “Pra-
ticamente meus dois fi-

lhos foram criados com 
a gente trabalhando na 
empresa. Amo esse lugar 
e, por isso, os incentivei a 

procurar uma vaga na in-
dústria”, revela.

O último a entrar na 
indústria foi Sávio Aloisio 
da Silva Costa, de 24 anos. 
Ele entrou na produção 
de salgadinhos há pouco 
mais de quatro meses e 
conta que escolheu a em-
presa ao perceber a  tra-
jetória profissional positi-
va dos pais. “Vejo que eles 
são bem classificados na 
empresa e ganham bem 
por isso. Além disso, a 
GSA nos permite crescer 
e desenvolver profissio-
nalmente”, revela.

Outro exemplo é Ana-
talia Maria de Jesus Souza, 
que veio do Distrito Fe-
deral para trabalhar junto 
com os pais. De 2014 até 
poucos meses atrás, pai, 
mãe e filha iam juntos tra-
balhar. “Comecei na empre-
sa em setembro de 2012 e 
dois anos depois, consegui 
convencer a minha filha a 
se mudar para Goiás e pro-
curar uma vaga na mesma 
empresa que atuo”, afirma 
o operador, Pascoal Ribeiro 
de Souza, de 62 anos.

Ele conta que a vida 
era difícil antes de co-

meçar a trabalhar com 
a família. “Vim devendo 
banco e sem nada. Hoje 
tenho carro, moto e um 
terreno que já comecei 
a construir. Isso serviu 
de exemplo para a mi-
nha filha seguir meu 
caminho”, revela.

Atualmente, a filha 
Anatalia Maria de Jesus 
Souza trabalha à noite, 
mas ela afirma que ver o 
pai trabalhando a enche 
de orgulho. “Meus  pais 
me motivam, me apoiam 
e me incentivam em ir à 
luta e vencer”.
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300 vagas

Inaugurado Presídio de Águas Lindas

a era de promessas 
vazias em Goiás fi-
cou no passado. Sob 

a gestão de Ronaldo Caia-
do, palavra dada é pala-
vra cumprida. Prova disso 
é a conclusão e entrega 
da Unidade Prisional Es-
tadual de Águas Lindas, 
pronta para entrar em 
operação já a partir desta 
quinta-feira (6/8), dando 
fim a uma novela que co-
meçou ainda em 2013.

“Só inauguro aquilo 
que está pronto para fun-
cionar”, destacou o gover-
nador. A unidade de segu-
rança máxima dispõe de 
300 vagas e representa 
um importante reforço 
para o sistema peni-
tenciário do Entorno do 
Distrito Federal (DF).

O presídio faz parte do 
pacote de 400 obras anun-
ciadas pelas gestões ante-
riores e jamais concluídas. 
A construção começou 
em 2013 e foi embarga-
da quatro vezes. “Estamos 
entregando uma obra que 
até então servia mais pra 
fazer caixa dois de campa-
nha eleitoral do que para 
atender a necessidade da 
população”, relatou Caiado.

Em agosto do ano pas-
sado, o governador vis-
toriou o local e anunciou 
que concluiria a constru-

ção, via Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) e em um es-
forço conjunto com setor 
de engenharia da Diretoria 
Geral de Administração 
Penitenciária (Dgap), inclu-
sive corrigindo uma erosão 
que ameaçava a estrutura.

“Vencemos a burocracia 
e fizemos as correções ne-
cessárias, com um sistema 
de drenagem eficiente. A 
gente não tem inaugura-
do postes nem maquetes, 
mas tem entregado obras”, 
salientou o presidente da 
Goinfra, Pedro Sales.

O Governo de Goi-
ás investiu quase R$ 12 
milhões na obra, soma-
dos aos R$ 8,8 milhões 
provenientes do governo 
federal. Na solenidade de 
inauguração, Caiado ain-
da entregou três viaturas, 
duas operacionais e uma 
para uso administrati-
vo; além de armamento 
completo, 350 colchões, 
mobiliário e um moder-
no sistema de videocon-
ferência a ser utilizado 
para audiências judiciais 
dos custodiados. Durante 
a pandemia, essa ferra-
menta também permitirá 
visitas virtuais monitora-
das, já que as presenciais 
estão suspensas devido 
aos protocolos sanitários 

de combate à Covid-19.
Diretor do Sistema Pe-

nitenciário Federal, Mar-
celo Stona exaltou o com-
promisso e a coragem de 
Caiado em resolver todos 
os entraves para inaugurar 
o presídio. E que o Estado 
tem respeitado a tríade 
para uma boa gestão pri-
sional: recursos humanos 
de qualidade, respeito à 
normatização e oferta de 
recursos materiais. “Essa 
formação da tríade é in-
dicativo do sucesso de 
Goiás”. Representando 
o Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJGO), a 
juíza Telma Alves comple-
mentou afirmando que 
“sistema prisional goiano 
deu uma repaginada” sob 
a gestão de Caiado.  

Mudança 
de conceito  

Goiás tem adotado um 

novo conceito de sistema 
prisional, mais moderno e 
seguro. Diretor-geral de 
Administração Peniten-
ciária, o coronel Agnaldo 
Augusto da Cruz afirmou 
que o projeto arquitetô-
nico do presídio de Águas 
Lindas, aprovado pelo De-
partamento Penitenciário 
Nacional, apresenta um 
panorama mais humani-
tário. “Até pouco tempo, 
vaga no sistema prisional 
era a quantidade de me-
tro quadro. Contava-se 
como vaga o corredor e 
até o banheiro. Agora, é 
por leito. Quantas camas, 
de forma digna, a unidade 
possui”, pontuou.

A estrutura foi constru-
ída seguindo protocolos 
adotados em presídios 
de segurança máxima e é 
equipada com câmeras de 
videomonitoramento. Um 
dos detalhes é que os de-
tentos não terão acesso às 

tubulações ou tomadas na 
área de convivência, evi-
tando a utilização de apa-
relhos celulares.

A unidade prisional de 
Águas Lindas tem mais 
de 5,6 mil metros quadra-
dos de área e nove gua-
ritas de segurança, sendo 
seis externas e três inter-
nas. Conta com duas alas 
de 150 celas cada, sala 
de aula, refeitório, pátio 
de sol, área para encon-
tro íntimo e atendimento 
psicológico, enfermaria e 
espaço para assistência 
médica e odontológica.

A atual gestão já ga-
rantiu aumento de quase 
20% das vagas existentes 
no sistema prisional de 
Goiás. “A proposta é de, 
até o final do governo, 
aumentar mais de 70% 
de vagas”, completou. Ain-
da segundo o diretor-ge-
ral, graças a um processo 
de reengenharia e redis-

tribuição de servidores, 
fechando unidades que 
eram inviáveis, a DGAP 
também já alcançou uma 
economia de R$ 13 mi-
lhões aos cofres públicos, 
em relação aos gastos do 
ano passado. “Tínhamos 
unidades prisionais com 
17, 18 servidores para 
sete presos, que custa-
vam ao erário público 
mais de R$ 6 mil cada.”

O vice-governador Lin-
coln Tejota garantiu que 
essa unidade prisional será 
alvo do programa Goiás de 
Resultados. “Uma das prin-
cipais metas é que a po-
pulação carcerária possa 
oferecer para a sociedade 
sua força de trabalho e di-
minuir os custos”, projetou 
citando, como exemplo, a 
produção de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs) que reforçaram o 
sistema de saúde no com-
bate à pandemia.

Iniciada em 2013, obra chegou a 
ser paralisada quatro vezes. Com a 
retomada e a conclusão, governador 
garante mais um avanço para 
a segurança no entorno do dF
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Votações da Ordem do Dia
Os deputados estaduais 
aprovaram na tarde dessa 
quinta-feira, 06, durante a 
votação da Ordem do Dia, 
na sessão ordinária, dois 
projetos de lei, sendo um de 
autoria da Governadoria do 
Estado, em primeira fase 
de votação e discussão, 
e um do deputado Diego 
Sorgatto (DEM), também 
em votação inicial.

Por 24 votos a 0, foi 
aprovado o projeto de lei 
nº 3018/20, de autoria do 
Executivo Estadual, que 
altera a Lei Estadual nº 
20.637, de 12 de novembro 

de 2019, que institui o Pro-
grama Social de Formação, 
Qualificação e Habilitação 
Profissional de Condutores 
de Veículos Automotores.

O processo, que trata de 
Programa Social de Condu-
tores de Veículos Automo-
tores, foi emendado em Ple-
nário durante uma sessão 
remota realizada em junho, 
mas o relator da matéria 
rejeitou a proposta do de-
putado Delegado Eduardo 
Prado (DC) na CCJ.

De acordo com o Poder 
Executivo, a proposição foi 
elaborada com o objetivo 

de melhorar e simplificar 
o processo para a seleção 
dos beneficiários desse 
programa social. “Nesse 
sentido, o banco de dados 
do Cadastro Único para 
Programas do Governo 
Federal (CadÚnico) foi 
adotado como meio de 
comprovação dos dados 
cadastrais inseridos pe-
los candidatos no site do 
Departamento de Trânsi-
to de Goiás (Detran-GO)”, 
aponta o texto.

Ainda segundo a propos-
ta, com a alteração da lei, 
serão levados em conside-

ração critérios mais huma-
nizados e socialmente ade-
quados para o desempate 
dos candidatos inscritos, 
tais como renda familiar per 
capita, maior idade, número 
de componentes do grupo 
familiar, existência de bene-
fício social, data e hora da 
inscrição. “Na Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
Estudantil, inclusive, subs-
titui-se a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) pela média obtida 
no ensino médio, apurada 
pela Secretaria de Estado da 
Educação”, diz o texto.
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aparecida de goiânia

Comitê de Prevenção e Enfrentamento a 
Covid-19 suspende escalonamento regional

após avaliação da 
nota técnica apre-
sentada pela Secre-

taria Municipal de Saúde, 
o Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento a Covid-19 
de Aparecida, decidiu, por 
unanimidade, suspender 
o Isolamento Social Inter-
mitente Regionalizado no 
município. A decisão foi 
tomada em reunião extra-
ordinária, por videoconfe-
rência, realizada na manhã 
desta quinta-feira, 06. O 
pedido de suspensão do 
escalonamento foi apre-
sentado pelo prefeito Gus-
tavo Mendanha na última 
terça-feira, 04, durante 
reunião do comitê. O ges-
tor municipal, na ocasião, 
pediu que fosse apreciado 
sua solicitação conside-

rando o quadro epidemio-
lógico de Aparecida para 
Covid-19 que permanece 
sob controle e estável. 

De acordo com o secre-
tário de Saúde de Apareci-
da, que também coordena 
o Comitê, Alessandro Ma-
galhães, a suspensão entra 
em vigor após a publica-
ção da portaria 059/2020 
no Diário Oficial Eletrônico 
(DOE). O secretário explica 
que o cenário atual que 
Aparecida vive em relação 
à Covid-19 mostra que as 
ações da gestão munici-

pal no enfrentamento ao 
Coronavítus como a testa-
gem em massa da popula-
ção, ampliação dos leitos 
de UTI e Semi-UTI na ci-
dade e também o monito-
ramento dos pacientes po-
sitivos e que são do grupo 
de risco foram assertivas.

Nota Técnica da Secre-
taria Municipal de Saúde 
deu sinal favorável a sus-
pensão do escalamento, 
com a necessidade do 
cumprimento das seguin-
tes recomendações: 1) a 
manutenção das regras 

sanitárias determinadas 
aos estabelecimentos 
que foram autorizados 
a funcionar; 2) a não re-
abertura de novos seg-
mentos que, a partir 
desta nota técnica, não 
estão autorizados a fun-
cionar, a fim da Saúde 
Municipal monitorar o 
impacto da suspensão 
pelos próximos 14 dias 
e; 3) a manutenção da 
testagem em massa com 
o objetivo de apresentar 
o cenário real de conta-
minados diariamente.

“Temos dois possíveis 
gatilhos para retomar o es-
calonamento que é a taxa 
de ocupação passando dos 
80% por três dias seguidos 
e se a média móvel de ca-
sos ativos oscilar positiva-
mente mais do que 15% 
nos próximos 14 dias. Ou 
seja, se casos ativos que 
estão com a doença em 
atividade, aumentar mais 
de 15%, podem pressionar 
mais o sistema de saúde”, 
comentou o secretário 
Alessandro Magalhães.

O prefeito Gustavo Men-
danha ressaltou, durante 
live realizada nesta ma-
nhã, que o escalonamento 
cumpriu o seu papel de 
reforçar com a população 
a necessidade de todos se 
protegerem. “Esta forma 
de isolamento social com 
o fechamento do comér-
cio por regiões foi muito 
importante e cumpriu o 
seu papel. Agora é hora de 
retomarmos as atividades, 
suspendendo o escalona-
mento, mas continuando 
com a guarda levantada, 
para não termos que voltar 
e fechar novamente”, disse 
o prefeito Gustavo Menda-
nha que enfatizou que fez 
o pedido, mas que acata 
todas as decisões tomadas 
pelos membros do Comitê.  

O Comitê de Preven-
ção e Enfrentamento a 

Covid-19 de Aparecida, 
coordenado pelo secretá-
rio de saúde, Alessandro 
Magalhães, foi criado em 
16 de março, e fazem parte 
dele as secretarias munici-
pais, Ministério Público do 
Estado de Goiás, Câmara 
de Vereadores, Defenso-
ria Pública, OAB Subseção 
Aparecida, Associação dos 
Feirantes de Aparecida, 
Associação Comercial e 
Industrial de Aparecida 
de Goiânia (Aciag), Sesi/
Senai, Sebrae Regional 
Aparecida e Federação 
das Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 
em Goiás (Femicro-GO).

Fiscalização
Com a suspensão do 

escalonamento a fisca-
lização para averiguar o 
cumprimento dos protoco-
los de cuidados sanitários 
vai continuar, pois a única 
mudança com essa sus-
pensão, segundo a SMS é 
de que os comércios não 
precisarão mais fechar um 
dia da semana, mas o res-
tante das regras continua 
valendo, como horário de 
funcionamento de shop-
pings, galerias, academias 
e restaurantes, escalona-
mento por fileira em feiras 
e o não funcionamento de 
bares e quadras de ativida-
des coletivas como futebol.

Regras sanitárias 
ainda estão 
em vigor na 
cidade como 
distanciamento, 
uso de máscara, 
e horários 
determinados de 
funcionamento

Por meio do Instituto sicoob, cooperativa vai doar 10 computadores 
para alunos que não têm condições de acompanhar as aulas on-line 
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Sicoob Engecred adere à campanha 
Solidariedade para Inclusão Digital

O Sicoob Engecred, por 
meio do Instituto Sicoob, 
vai doar 10 computado-
res para a campanha ‘UF-
GID: Solidariedade para 
Inclusão Digital’. A entre-
ga será neste sábado (8), 
na Escola de Engenharia 
Elétrica. Promovida pela 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG), a ação inclu-
siva prevê a montagem 
de computadores para o 
desenvolvimento remoto 
de atividades acadêmicas 
relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão du-
rante o necessário isola-
mento social para conter 
o avanço da covid-19. 

Segundo a instituição 
pública, uma parcela sig-
nificativa dos estudan-
tes não tem acesso aos 
equipamentos, já que três 
em cada quatro universi-
tários se enquadram nos 
critérios de baixa renda. 

O Sicoob Engecred 
doará 10 computadores 
completos, ou seja, com 
CPU, mouse, teclado e 

monitor. Para o diretor-
-presidente da coope-
rativa, Fabrício Modesto 
Cesar, colaborar com a 
campanha da UFG rei-
tera a visão da institui-
ção financeira. “Atuamos 
para fomentar o desen-
volvimento econômico 
e social de pessoas e 
comunidades e, ao par-
ticipar de uma iniciati-
va que amplia o acesso 
à educação, reforçamos 
isso com orgulho e sa-
tisfação”, enfatiza o CEO.
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goiânia

Renovação da frota coroa 
recuperação da Comurg

a entrega de cerca 
de 400 máquinas e 
equipamentos pela 

Prefeitura de Goiânia à 
Companhia de Urbanização 
de Goiânia (Comurg) nes-
ta quinta-feira (6/8) coroa 
a recuperação da empresa  
que correu o risco de ser 
extinta há quatro anos após 
colapsos dos serviços e alto 
custo operacional. O evento 
contou com a participação 
de servidores da empresa e 
ampla cobertura nas redes 
sociais com apelo prévio da 
administração pública para 
a não participação presen-
cial da população.

Ao participar da entrega 
dos novos caminhões com-
pactadores, maquinários e 
equipamentos adquiridos 
para aprimorar a execução 
das atividades de coleta, 
limpeza pública e urbani-
zação da Capital, o prefeito 
de Goiânia, Iris Rezende, 
comentou sobre a recupera-
ção da companhia.

“Mesmo diante do caos 
financeiro encontrado na 
prefeitura, mesmo com a 
crise consequente da pan-
demia do Coronavírus, con-
seguirmos garantir os mais 
de oito mil empregos des-
ses trabalhadores, que são 
essenciais e que contam 
com todos os instrumentos 

necessários para fazer da 
nossa cidade um lugar cada 
vez melhor”, disse.

Foram entregues 49 
caminhões específicos 
para a coleta de resíduos 
orgânicos, 200 roçadeiras 
costais, 40 sopradores, 70 
motosserras, 10 moto-
-podas. Vans, pick-ups, mo-
tocicletas e maquinários 
como tratores com pneu 
e esteira, retroescavadei-
ra, mini-retroescavadeira, 
pá-carregadeira, cami-
nhão cesto aéreo, car-
retas, motoniveladora, 
patrol, retroescavadeira 
com desbrocador, den-
tre outros adquiridos via 
contrato de locação com 
empresas terceirizadas.

A renovação de toda fro-
ta da Companhia de Urbani-
zação de Goiânia (Comurg) 
é um compromisso do Pre-
feito Iris Rezende e faz parte 
do conjunto de medidas 
que ele vem implantando 
para melhorar a qualidade 
de vida na cidade.

“Eu sempre digo que a 
Comurg é o batom da cida-
de, mas ela vai além. Porque 
mais que embelezar Goiâ-
nia, a Comurg garante quali-
dade de vida, garante saúde, 
garante bem estar. Por isso 
me realizo ao perceber que 
esta Companhia, que estava 

praticamente extinta, foi 
recuperada e realiza hoje 
um trabalho digno de or-
gulho para todos nós”, co-
memora o prefeito.

Foram investidos R$  19 
milhões na compra dos 49 
caminhões que reforçam 
a atual frota da limpeza 
da cidade. “A Comurg esta-
va praticamente extinga, 
acabada, quebrada, falida 
e nós fomos aos poucos 
recuperando e hoje está aí. 
A Comurg equipada, a Co-
murg com o operariado faz 
inveja trabalhando sába-
do, domingo e feriado e 
com alegria”, ressalta. 

Segundo o Prefeito, o in-
vestimento permite ganho 
de produtividade no serviço, 
mais rapidez, facilidade e 
segurança aos servidores e 
operadores. “A renovação de 
toda frota da Companhia é 
um marco histórico na Com-
panhia que vai ampliar 
a eficiência dos serviços 
prestados à população, 
além de garantir mais 

conforto e bem-estar aos 
servidores e colaborado-
res do órgão”, pontua.

Caminhões
Os caminhões foram ad-

quiridos pela Prefeitura por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Administração (Se-
mad) e repassados à Com-
panhia de Urbanização via 
aporte de Capital. Com os 
novos veículos, a Comurg 
passa a contar com uma 
frota nova de caminhões 
compactadores, gerando 
uma economia de R$1 mi-
lhão de reais por mês com 
locação, mais R$300.000 
mil com manutenção. 

O presidente da Compa-
nhia, Aristóteles de Paula, 
explicou que os caminhões 
modelo Mercedes-Benz 
Atego 1729, foi desenvol-
vido para esta atividade, é 
o que há de mais moderno 
no mercado e estão se tor-
nando tendência entre as 
empresas de coleta de re-
síduos em todo o País. “Eles 

contam com transmissões 
totalmente automáticas eli-
minando os desgastes que a 
Companhia mantinha com 
câmbio, embreagem e dife-
rencial dos caminhões com 
câmbio manual”, completou.

Os veículos possuem 
compartimento de 15 me-
tros cúbicos e 19 metros 
cúbicos, capazes de reco-
lher até sete toneladas e 
12 toneladas, respectiva-
mente. Também são equi-
pados com rastreadores, 
que permitem o monitora-
mento da coleta. “Com essa 
aquisição Goiânia se des-
taca entre as cidades do 
País ao realizar a coleta de 
lixo com uma frota 100% 
automatizada”, destacou o 
Prefeito Iris Rezende.

Aristóteles de Paula 
completou que os novos ca-
minhões vão somar aos 40 
caminhões que a Compa-
nhia já possuía e que estão 
aptos a serem utilizados. Al-
guns foram adaptados para 
o uso na coleta de galhadas, 

outros em guincho e um 
para a coleta hospitalar. Ou-
tros ficarão na reserva para 
não haver falhas no cumpri-
mento dos circuitos da cole-
ta diária da cidade.

Agilidade
Toda frota de veículos e 

maquinários estão aptos a 
serem utilizados e entra-
rão em funcionamento a 
partir desta quinta-feira, 
6. O objetivo do prefeito 
Iris Rezende é aperfeiçoar 
as atividades de limpeza 
pública, garantindo mais 
agilidade e qualidade.  

Por mês são recolhidas 
uma média de 36 mil to-
neladas de lixo orgânico 
e duas mil toneladas de 
seletivo. Os entulhos reco-
lhidos nas vias públicas so-
mam mais de 60 toneladas.  
Além disso, a Companhia 
executa poda de árvore, 
grama, roçagem, limpeza 
de córregos, áreas públicas 
e particulares mediantes a 
auto de infração.  

Novos caminhões compactadores, 
maquinários e equipamentos 
adquiridos vão aprimorar a execução 
das atividades de coleta, limpeza 
pública e urbanização da Capital
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aparecida de goiânia

Acirlag comemora suspensão 
do escalonamento do comércio
Em reunião do Comitê 
de Enfrentamento à Co-
vid-19, na manhã de on-
tem, ficou decidido que a 
prefeitura de Aparecida 
de Goiânia vai suspen-
der o escalonamento do 
comércio nas chamadas 
macrorregiões do muni-
cípio. Vale destacar que o 
processo de revezamen-

to de abertura pode ser 
retomado se o número 
de casos de coronavírus 
sofrer aumento. O presi-
dente da Acirlag, Maione 
Padeiro, comemorou a 
decisão e parabenizou o 
prefeito Gustavo Menda-
nha e o secretário Ales-
sandro Magalhães.

Padeiro também con-

seguiu outro pleito, que 
foi a inclusão dos super-
mercados na categoria de 
estabelecimentos classi-
ficados como atividades 
essenciais. Assim, caso 
haja necessidade de ou-
tro escalonamento, os 
supermercados não serão 
atingidos e poderão ficar 
abertos o tempo todo.
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economia

Custo da cesta básica caiu em 13 
capitais no mês de julho, diz Dieese

no mês de julho, 
o custo da cesta 
básica caiu em 

13 das 17 capitais ana-
lisadas pelo Departa-
mento Intersindical de 
Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Die-
ese). Nas outras quatro 
capitais, o custo subiu.

Entre as capitais anali-
sadas, a cesta básica mais 
cara encontrada foi a de 
Curitiba, onde o preço 
médio estava em torno 
de R$ 526,14; seguida 
por São Paulo, com cus-
to médio de R$ 524,74. 
A cesta mais barata era 
a de Aracaju, com preço 
médio de R$ 392,75.

Em Curitiba, o preço 
da cesta cresceu 3,97%, o 
que também ocorreu em 
Florianópolis, com cresci-
mento de 0,98%, Campo 
Grande, 1.01%, e Recife 
crescimento de 0,18%.

Coleta
Por conta da pandemia 

do novo coronavírus (co-
vid-19), o Dieese suspen-
deu a coleta presencial de 
preços e começou a co-
letar os preços por meio 
de telefone, aplicativos 
de entrega, e-mail e con-
sultas na internet. Com a 
dificuldade para coletar 
esses dados, a amostra 

teve que ser reduzida. So-
mente na capital paulista 
a coleta continua sendo 
feita de forma presencial.

“Entretanto, é impor-
tante levar em conside-
ração que as variações 
devem ser relativizadas, 
uma vez que os preços 
médios observados são 
resultado não só da atual 
conjuntura, mas do fato 

de não ter sido possível 
seguir à risca a metodo-
logia da pesquisa. Sem a 
coleta presencial, os pre-
ços podem estar subesti-
mados ou superestima-
dos”, explicou a entidade, 
ressaltando que os dados 
captados pela internet 
referem-se em geral às 
grandes redes varejistas 
com lojas online. Outro 

problema que pode inter-
ferir no preço é o fato de 
que os produtos podem 
ser de marcas diferentes 
das que eram habitual-
mente coletadas na pes-
quisa presencial.

Salário mínimo
Com base na cesta 

mais cara do país, o va-
lor do salário mínimo 

em dezembro, necessá-
rio para suprir as despe-
sas de um trabalhador 
e de sua família com 
alimentação, moradia, 
saúde, educação, vestu-
ário, higiene, transporte, 
lazer e previdência, teria 
que ser de R$ 4.420,11, o 
que corresponde a 4,23 
vezes o salário mínimo 
vigente, de R$ 1.045.

Curitiba é a capital 
com a cesta mais 
cara do país
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MP destina R$ 1,99 bilhão para viabilizar vacina 
O presidente Jair Bolsonaro 
assinou nesta quinta-feira 
(6) a medida provisória (MP) 
que abre crédito extraor-
dinário de R$ 1,9 bilhão 
para viabilizar a produção e 
aquisição da vacina contra 
a covid-19, que está sendo 
desenvolvida pelo labora-
tório AstraZeneca, em par-
ceria com a Universidade de 
Oxford. A transferência de 
tecnologia na formulação, 
envase e controle de quali-
dade da vacina será realiza-
da por meio de um acordo 
da empresa britânica com 
a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), vinculada ao Mi-
nistério da Saúde. Com isso, 
caso a eficácia do imuno-
biológico seja comprovada, 
o Brasil deverá produzir 100 
milhões de doses. 

“Assinamos esse proto-
colo no passado e passa-
mos a fazer parte desse 
seleto grupo. A nossa con-
trapartida é basicamente 
financeira no momen-
to, quase R$ 2 bilhões. 
Talvez em dezembro ou 

janeiro exista a possibili-
dade da vacina e daí esse 
problema estará vencido 
poucas semanas depois”, 
afirmou o presidente, 
durante cerimônia de 
assinatura da MP, no Pa-
lácio do Planalto.

O acordo entre Fiocruz 
e AstraZeneca é resultado 
da cooperação entre o go-
verno brasileiro e governo 
britânico, anunciado em 27 
de junho pelo Ministério 

da Saúde. O próximo pas-
so será a assinatura de um 
contrato de encomenda 
tecnológica, previsto para 
este mês, que garante o 
acesso a 100 milhões de 
doses do insumo da vaci-
na, das quais 30 milhões 
de doses entre dezembro 
e janeiro e 70 milhões ao 
longo dos dois primeiros 
trimestres de 2021. Em 
todo o mundo, esta é uma 
das vacinas que estão em 

estágio mais avançado, já 
em testes clínicos com se-
res humanos. 

“Estamos garantindo a 
aplicação de recursos em 
uma vacina que tem se 
mostrado a mais promis-
sora do mundo. O investi-
mento é significativo, não 
apenas no seu valor, quase 
R$ 2 bilhões, mas também 
aponta para a busca de 
soluções que permitam 
ao Brasil desenvolver tec-

nologias para a proteção 
dos brasileiros. Esse é um 
acordo de transferência de 
tecnologia, isso significa 
que estamos garantindo 
a produção e entrega, ini-
cialmente, de 100 milhões 
de doses, além de trazer 
para o país a capacidade 
de utilizar, na indústria na-
cional, essa nova tecnolo-
gia e dar sustentabilidade 
ao programa brasileiro de 
imunizações”, destacou o 
ministro interino da Saúde, 
Eduardo Pazuello.    

Se a vacina for eficaz 
e o cronograma previsto 
pelo governo se cumprir, 
a expectativa é que haja 
uma grande campanha 
nacional de vacinação 
contra a covid-19 no início 
do próximo ano, dirigida a 
públicos prioritários, como 
idosos, profissionais da 
saúde e pessoas com do-
enças preexistentes.  

A vacina
Desenvolvida pela Uni-

versidade de Oxford, a va-

cina foi elaborada através 
da plataforma tecnológi-
ca de vírus não replicante 
(a partir do adenovírus 
de chimpanzé, obtém-se 
um adenovírus geneti-
camente modificado, por 
meio da inserção do gene 
que codifica a proteína 
S do vírus SARS-COV-2). 
De acordo com o gover-
no, embora seja baseada 
em uma nova tecnologia, 
esta plataforma já foi tes-
tada anteriormente para 
outras doenças, como, por 
exemplo, nos surtos de 
ebola e MERS (síndrome 
respiratória do Oriente 
Médio causada por ou-
tro tipo de coronavírus) 
e é semelhante a ou-
tras plataformas da Bio-
-Manguinhos/Fiocruz, 
o que facilita a sua im-
plantação em tempo re-
duzido. A vacina está na 
Fase 3 dos ensaios clíni-
cos, que é a última etapa 
de testes em seres hu-
manos para determinar 
a segurança e eficácia
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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

Dez anos depois, Atlético-GO e Goiás 
reeditam clássico no Brasileirão Assaí 

um dos clássicos 
mais tradicionais do 
nosso futebol está 

de volta à Série A do Cam-
peonato Brasileiro. O Clás-
sico do Equilíbrio, como é 
conhecido o duelo entre 
Atlético-GO e Goiás, será 
disputado no Brasileirão 
Assaí 2020 pela primeira 
vez em 10 anos. O reen-
contro deixou técnicos e 
dirigentes empolgados 
com a chance de escrever 
mais um capítulo dessa 
rivalidade na elite do fu-
tebol nacional.

Os jogos entre Goiás e 
Atlético-GO ocorrerão na 
5ª e na 23ª rodada do Bra-
sileirão Assaí 2020, com as 
datas base de 22 de agosto 
e 5 de dezembro, respecti-
vamente. Estes serão os 
quinto e sexto duelos 
entre as duas equipes na 
primeira divisão. Até aqui, 
foram uma vitória para 

cada lado e dois empates. 
Não é à toa que o duelo 
é conhecido como Clás-
sico do Equilíbrio.

O hiato de 10 anos 
sem o confronto na Série 
A aumenta a ansiedade 
e mexe com o ânimo das 
duas torcidas. Diante de 
tanta história e rivalidade, 
as partidas são tratadas 
de maneira especial pelos 
treinadores. Comandan-
te do Atlético-GO, Vagner 
Mancini sabe que será 
uma partida diferente, mas 
frisou que o principal foco 
está no próprio Dragão.

“Serão dois clássicos, 
que eu tenho certeza que 
serão dois grandes jogos. 
São equipes que se co-
nhecem e se enfrentaram 
no estadual. Ninguém está 
muito focado em outras 
equipes por causa do que 
estamos vivendo. A expec-
tativa não é só nossa, que 

vivemos o clube, mas tam-
bém do torcedor. Além dis-
so, vamos buscar a perma-
nência na primeira divisão 
com muita propriedade, 
para isso gerar uma mu-
dança no clube”, revelou.

Do lado verde do em-
bate, o técnico Ney Fran-
co ressaltou o lado psico-
lógico de um jogo como 
esse. Mais do que saber 
a importância de vencer 
um clássico, Ney também 
quer usar essas partidas 
como grandes motiva-
ções para a campanha do 

Goiás no Brasileirão.
“A possibilidade de clás-

sicos regionais dentro de 
um Campeonato Brasileiro 
sempre sacode os senti-
mentos de atletas, comissão 
técnica, diretoria e principal-
mente da torcida. Estamos 
na expectativa de realizar-
mos um bom campeonato 
com um desempenho ele-
vado. Na nossa programa-
ção para os dois confrontos 
contra o Atlético, além dos 
aspectos físicos, técnicos e 
táticos, vamos abordar mui-
to o lado emocional. Espe-

ro que os encontros contra 
o nosso rival possam mos-
trar ao Brasil bons jogos e 
como muita entrega dos 
jogadores”, dissecou.

O caminho até 
o clássico 

Em 2019, o Esmeral-
dino, na primeira divisão, 
surpreendeu muita gente, 
terminando na décima co-
locação, posição que lhe 
garantiu uma vaga para 
a Copa Sul-Americana. O 
Verdão ficou a apenas dois 

pontos da zona de classifi-
cação para a Libertadores, 
o que ratifica o boa cam-
panha. Mauro Machado, 
vice-presidente de futebol 
do Goiás, lembrou das cir-
cunstâncias atípicas em 
que o campeonato deste 
ano será realizado, mas 
confia em mais uma gran-
de temporada.

“A nossa campanha 
tende a ser melhor que a 
do ano passado. O Cam-
peonato Brasileiro é ex-
tremamente difícil, e será 
ainda mais, com jogos 
muito próximos em virtu-
de do calendário aperta-
do. Acredito que o nosso 
elenco suportará a pres-
são do torneio”, disse.

Enquanto o Goiás bus-
cava a vaga na Sul-Ame-
ricana, o Dragão, também 
com uma trajetória admi-
rável, conseguiu o aces-
so para a elite. Na última 
rodada, após um empate 
suado contra o Sport, os 
rubro-negros garantiram 
a passagem para o Brasi-
leirão Assaí 2020. Adson 
Batista, presidente do 
Atlético-GO, falou sobre 
a renovação do time e a 
expectativa de atingir os 
objetivos traçados pela co-
missão técnica e diretoria.

após 10 anos, equipes goianas 
voltam a se enfrentar na série 
a. Retorno do clássico aumenta 
expectativas de técnicos e 
dirigentes para a temporada
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