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com jEito E chEiRo

Prefeito Íris Rezende (MdB) pode até não se lançar à reeleição. 
Mas age cada vez mais como se fosse. Perdeu três auxiliares nos 
últimos dias, mas nem se abalou. Resistente à publicidade, co-
locou no ar uma série de peças, mostrando as obras concluídas, 
outras que estão caminho e a preocupação com a Covid, juntando 
justamente dois aspectos que podem virar problema lá na fren-
te. atos administrativos com prestígio maior do que o normal e a 
conversa de sempre de não ser hora de falar em eleição. Pode não 
ser. Mas íris age como candidato, com jeito e cheio de candidato. 

DE saíDa 
depois de alessandro Melo (Finanças), Íris recebeu os cargos do fiel 
escudeiro Fernando santana (sMt) e Reginaldo Melo (articulação), 
este último com papel na melhoria da relação do Paço com a Câmara. 

aníbal quasE pRonto
o adiamento da eleição deu a Íris Rezende mais um mês para concluir 
as maiores obras da cidade, o que diminui o transtorno e mostra ser-
viço. Muito positivo, na avaliação dos estadistas. o nó poderia aconte-
cer em caso de descontrole da Covid na capital. o que não deve acon-
tecer, já que a tendência é entrar no mês da eleição, com franca queda 
nos casos. o investimento em mais UtIs reforça a imagem do gestor. 

mais um 
ex-tucano, ex-presidente da alego e ex-integrante da equipe iris-
ta, Samuel Almeida deve oficializar pré-candidatura à prefeitura 
de goiânia pelo Pros nesta semana. Com jeito de candidatura a 
vice no mês que vem. 

a suRpREsa? 
o novo comandante da sMt é ser-
vidor de carreira, mas passou maior 
parte da carreira ocupando cargos 
estaduais e federais na área. aponta-
do como um dos maiores especialis-
tas de trânsito do país, Horácio Melo 
tem um prazo curto para mostrar 
serviço no órgão. aposta na aplica-
ção de dois artigos do Código Brasi-

leiro de trânsito, que estimulam a participação do cidadão. Quer 
abrir canal direto, para ouvir as solicitações e, se não for possível 
resolver de imediato, dar satisfação e fazer previsão. É do ramo. 

novo tERço
Pelo menos 11 vereadores de goiânia já testaram positivo par aa 
Covid-19. o mais recente foi o líder do prefeito, Wellington Peixo-
to, que está isolado em casa. 

ausEntE
Wellington não deve participar de solenidade nesta terça-feira, 
de abertura de novos leitos no Hospital das Clínicas da UFg. os 
leitos foram viabilizados com recursos repassados pela Câmara 
para a Prefeitura de goiânia. todos os vereadores foram convi-
dados pra a entrega oficial. A sessão ordinária foi suspensa, em 
função do evento. 

novo DEsafio

Quem comemora o funcionamento do novo Hospital das 
Clínicas é o reitor da UFg, edward Madureira. Com gestão 
dinâmica, já está se desdobrando, pois foi eleito presidente 
da andifes, entidade que representa os reitores das univer-
sidades federais brasileiras. 

novo fRont
No momento, edward comanda campanha de doação de 
computadores que estão encostados em casas e empresas. a 
meta é fazer os reparos necessários em uma oficina montada 
na universidade e distribuir para que crianças e adolescentes 
carentes possam acompanhar aulas virtuais neste segundo 
semestre. Meta de atender 5 mil alunos. 

ponto E víRgula
Conforme previsto pela coluna há quase dois anos, a trajetória de 
Alexandre Baldy fica abalada. Foi secretário, se elegeu deputado 
federal, fez amizade com Rodrigo Maia e com outro amigo, san-
dro Mabel, chegou a ministro das Cidades. secretario do governo 
doria, vai ter que abandonar tudo para se dedicar a defesa. terá 
que adiar o projeto de 2022, de se candidatar ao senado. 

mEnos mal 
até pelo quadro de independência de candidatos e eleitores, 
a situação de Baldy deve ter pouca influência no pleito, que é 
municipal. Prefeito de anápolis, por exemplo, Roberto Naves é o 
principal nome do partido no pleito. Não muda nada. 

nanico 
dirigentes antigos do PP avaliam que o partido começou a 
ser desfeito, quando foi entregue para o então vice José eliton 
viabilizar a sua presença na chapa de reeleição de Marconi Pe-
rillo, em 2014. depois, seria entregue ainda a Wilder Moraes, 
antes de servir a Baldy. em goiânia, é cominado por sandes 
Júnior, não conseguindo nem viabilizar nova candidatura a 
prefeito do ex-deputado, nem eleger vereador. 

tRistE
o Brasil passa 100 mil mortes e 3 milhões de casos de Covid, 
se consolidando como o segundo maior foco mundial da Co-
vid-19. além de ter notícia quase que diariamente sobre ami-
gos e familiares, é duro ter que aguentar gente defendendo 
cloroquina até hoje. ah, vacina, chega logo...

nota 10 

Para a live de Caetano Veloso. a primeira e única dele, na última 
sexta-feira. Com os filhos e comemor4ando 78 anos. Lúcido. 

não vai acabaR bEm
Ruim o primeiro final de semana de campeonato brasileiro 
de futebol.  Csa (9), goiás (10) e Imperatriz (12) foram as 
equipes que registraram mais casos positivos de Covid, le-
vando ao cancelamento de dois jogos. o Vila Nova viajou 
com jogador infectado para Manaus, porque os resultados 
não saíram a tempo. a CBF já está correndo para impro-
visar soluções. Não parece racional a ideia de colocar os 
times viajando pelo Brasil. Melhor seria concentrar em 
sedes. Uma rodada para cada cidade. o risco seria menor. 

poR quE?
Bolsonaro mudou radicalmente o discurso e a prática política.

marcelohel@gmail.com

“Dialogar é dizer o que pensamos e 
suportar o que os outros pensam”. 

(Carlos drummond de andrade)
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apaREciDa DE GoiÂNia

Governador vistoria obras da Saneago e assina 
convênio para conclusão de 900 moradias 

“a vida toda essa 
obra foi canta-
da em versos e 

prosas [pelas gestões an-
teriores] e nunca aconte-
ceu. A região de Aparecida 
sempre sofreu, mas isso 
vai acabar.” A afirmação 
é do governador Ronaldo 
Caiado que, nesta terça-
-feira (11/08), a partir das 
9h, vistoria as frentes de 
serviços do Linhão Cen-
tral da Saneago, em Apa-
recida de Goiânia, que já 
estão com mais de 50% 
do projeto concluído. 

A visita terá como 
ponto de partida a adu-
tora DN 900, na aveni-
da Pedro Luiz Ribeiro, 
no Conjunto Residencial 
Storil. Em seguida, ha-
verá deslocamento até 
o Centro de Reservação 
Vila Oliveira, localizado 
no Bairro Independên-
cia, onde o governador e 
o presidente da estatal, 
Ricardo Soavinski, conce-
derão entrevista coletiva. 

Logo depois, às 10h30, 
o governador estará, na 
Chácara São Pedro, para 
formalização de convênio 
que contemplará com a 
casa própria 900 famílias.

Universalização do 
sistema de água

As obras a serem confe-
ridas primeiro, por Caiado 
e equipe, correspondem à 
etapa 2 do Linhão Central, 
que incluem implantação 
do Centro de Reservação 
Vila Oliveira, construção de 
aproximadamente 13 qui-
lômetros de adutora, além 
de redes de distribuição de 
água. O contrato, no valor 
de R$ 27,6 milhões, teve 
50,36% do serviço execu-
tado de janeiro, quando foi 
iniciado, a julho deste ano. 
Entre os bairros beneficia-
dos estão Conde dos Arcos, 
Independência, Industrial 
Santo Antônio, Parque 
Hayala, Polo Empresarial 
de Goiás (2ª etapa), Veiga 

Jardim (parte) e Vila Olivei-
ra, abrangendo um total de 
52 mil habitantes.

Além do trecho que 
será visitado, estão em 
andamento os trabalhos 
nas etapas 1 e 3 do Linhão 
Central e do remanescente 
do Linhão Sul. O contrato 
deste último, no valor de 
R$ 25,3 milhões, inclui a 
implantação de centros de 
reservação, estação eleva-
tória, redes de distribuição 
e adutoras, que vão aten-
der 203 mil pessoas. 

Já a etapa 1 do Linhão 
Central, com investimentos 
de R$ 7,1 milhões, abrange 
a ampliação do Booster 
Cascalho, responsável por 
incrementar em 200 litros 

por segundo a vazão de 
água para a Região Sul de 
Goiânia e Norte de Apare-
cida de Goiânia. 

A etapa 3 do Linhão 
Central, por fim, conta 
com investimentos de R$ 
13,7 milhões e se refere 
à construção do Centro 
de Reservação Veiga Jar-
dim, estações elevatórias 
de água tratada e redes 
de distribuição. O trecho 
beneficiará uma popula-
ção de 117 mil habitantes, 
sendo que parte da rede 
de distribuição de água do 
Parque Amazônia já está 
sendo atendida.

O Sistema de Linhões 
da Saneago é um conjun-
to constituído por redes 

de distribuição, adutoras, 
centros de reservação e 
boosters, que levará água 
do Sistema Produtor Mau-
ro Borges para abastecer 
a população de Aparecida 
de Goiânia. A iniciativa vai 
reforçar o abastecimento 
dos 450 mil aparecidenses 
já atendidos e também le-
var água tratada para mais 
de 80 bairros que ainda 
não dispõem do serviço. 
Por ser uma obra comple-
xa, foi dividida em etapas. 
A previsão é de que todos 
os linhões estejam conclu-
ídos até 2024.

Moradias
Ainda em Apareci-

da, o governador cum-

pre agenda, às 10h30, 
na Chácara São Pedro, 
onde assinará convê-
nio para a finalização 
de 900 moradias para-
lisadas. O compromisso 
contará com a presença 
do presidente da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), Lucas Fernan-
des, e com representan-
tes da Caixa Econômica 
Federal (CEF).  

As obras contam com 
orçamento de R$ 35 mi-
lhões, provenientes da 
junção de recursos esta-
dual e federal. O projeto 
tem previsão de gerar, até 
o término das frentes de 
serviço, 667 empregos, 
entre diretos e indiretos.

Compromissos começam às 9 horas, 
na etapa 2 do Linhão Central, que já 
está com mais de 50% do projeto 
de quase R$ 30 milhões concluído. 
agenda continua na Chácara são 
Pedro, com efetivação da política 
habitacional do governo de goiás 
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Obra da nova sede avança e área de três setores é concluída
As obras da nova sede da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) estão acele-
radas e serão concluídas 
em outubro de 2021, oito 
meses antes do previsto, 
inicialmente, no contrato 
de retomada da constru-
ção, assinado em janeiro 
do ano passado. Segun-
do o responsável técnico 
pela obra, engenheiro 
Rodrigo Santos, a anteci-
pação foi possível graças 
à expertise da construto-
ra que, logo no início dos 
trabalhos, realizou estu-
dos para tornar possível a 
redução do tempo para a 
conclusão da obra.

Aos poucos, a nova 
casa do povo vai toman-

do forma. A estrutura 
metálica do plenário foi 
concluída e já é possí-
vel ter uma boa ideia do 
formato final. A estrutura 
em concreto dos setores 
A, B e C, que vão abrigar 
a administração geral, o 
plenário, a presidência, 
as diretorias e os gabi-
netes, também já foi fi-
nalizada, bem como 70% 
dos painéis de fachada 
desses setores.

As instalações das tubu-
lações de ar condicionado, 
de eletricidade, de hidráu-
lico e de incêndio desses 
setores estão em fase de 
conclusão. No setor D, 
que vai abrigar o audi-
tório, a estrutura de con-

creto está em andamento. 
A cobertura desse setor 
também servirá como he-
liponto.  Já a implantação 
externa de drenagens, 
estacionamentos e pátios 
terá seu início adiantado 
ainda para 2020.

Estrutura moderna
Depois de pronta, a 

nova casa do povo, aten-
derá melhor às necessi-
dades dos parlamentares, 
servidores e dos visitantes, 
com espaços mais adequa-
dos. Na atual sede, antes 

da pandemia do novo co-
ronavírus, mais de 50 mil 
pessoas circulavam pelo 
local, todos os meses.  

Embora a estrutura seja 
quase cinco vezes maior 
que a atual, os gastos com 
custeio do prédio devem 
ser reduzidos. Segundo o 
responsável técnico pela 
obra, a economia “será 
expressiva, já que a nova 
sede prevê espaços ade-
quados para a lotação dos 
mais de 90 setores legis-
lativos e administrativos”, 
o que vai significar o fim 
das reformas e adaptações 
frequentes na sede atual, 
construída em 1962.

Além disso, o engenhei-
ro Rodrigo Santos, afirma 

que a economia virá, tam-
bém, da eficiência da nova 
estrutura, com destaque 
para a redução do con-
sumo de energia elétrica, 
com um sistema de cli-
matização mais eficiente, 
e de água, com o sistema 
de reuso de água pluvial 
e da água proveniente do 
sistema de climatização. A 
nova sede terá locais mais 
adequados para atender 
a população, servidores, 
imprensa e visitantes, 
sendo mais mais amplos 
e arejados, garantindo, 
assim, maior segurança 
sanitária para acompa-
nhamento das atividades, 
mesmo em períodos de 
grande fluxo de pessoas. 
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aparecida de Goiãnia

Impressora 3D produz peças que ajudam a ampliar a 
capacidade de atendimento a pacientes com Covid-19 

desde o início da pan-
demia da Covid-19 
no município, todas 

as secretarias da Prefeitu-
ra de Aparecida de Goiâ-
nia estão trabalhando em 
conjunto para minimizar 
os impactos da doença na 
vida da população apa-
recidense. A Secretaria 
Municipal de Saúde está 
atuando na linha de frente 
realizando ações de en-
frentamento ao novo Co-
ronavírus como ampliação 
de leitos de UTI, testagem 
em massa da população e 
também o monitoramento 
de pacientes diagnostica-
dos com a doença. E aliada 
à essas ações, a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação imprime, desde 
julho, peças para adaptar 
respiradores a máscaras 
de mergulho, auxiliando 
no tratamento de pacien-
tes que necessitam de in-
ternação e oxigênio.

As peças são produzi-
das por uma impressora 
3D, adquirida para a reali-
zação dos projetos do Cen-
tro de Tecnologia Assistiva, 

da secretaria. Após a im-
pressão das peças, que são 
tubos com entrada e saída, 
elas são acopladas às más-
caras de mergulho, que em 
conjunto com filtros de ar 
também acoplados à esta 
peça, permitem ao pacien-
te inspirar e expirar, sendo 
que na hora que expele o 
ar, este não contamine o 
ambiente, protegendo os 
profissionais de saúde ao 
redor. Esta técnica, segun-
do o diretor do Hospital 
Municipal de Aparecida, 
Sérgio Vencio, proporcio-
nou utilizar um aparelho 
de ventilação não invasiva, 
que por conter alto risco 
de contaminação, foi abo-
lido no início da pandemia, 
evitando então a intuba-
ção do paciente. O HMAP 
já recebeu 10 peças.

A previsão do secretá-
rio de Ciência, Tecnologia 
e Inovação de Aparecida, 
Cleomar Rocha, é pro-
duzir mais 30 peças nos 
próximos dias. Cada peça 
demora até 4 horas para 
ser finalizada. “Ao mes-
mo tempo em que ajuda 

o paciente e evita pro-
cedimentos invasivos, a 
utilização da máscara de 
mergulho adaptada com 
a peça impressa usando 
a tecnologia avançada da 
impressão 3D, amplia o 
potencial de atendimen-
to do sistema de Saúde 
do município aos acome-
tidos pela doença. Esta-
mos todos unidos contra 
o vírus”, explica ele, infor-

mando ainda que a secre-
taria está trabalhando a 
todo vapor, imprimindo 
peças diariamente, sem 
interrupção, inclusive aos 
finais de semana. “Assim, 
podemos criar mais lei-
tos para atendimento de 
pacientes que necessitam 
de oxigênio no HMAP”.

Face Shield 
Além das peças para 

adaptar o uso das más-
caras de mergulho, a im-
pressora 3D da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Aparecida 
produz ainda máscaras 
faciais, conhecidas como 
face shields. Até o mo-
mento já foram produzi-
das 100 máscaras para a 
Universidade Federal de 
Goiás, com utilização de 
materiais da universida-

de, que foram distribuí-
das em unidades de saú-
de. Agora, com recursos 
e materiais da Prefeitura, 
serão impressas mais 250 
máscaras para a Secre-
taria de Saúde do muni-
cípio. Neste processo é 
utilizada também uma 
máquina de corte a laser 
(CNC). Os materiais foram 
adquiridos pelo Projeto 
da SCTI Minilab Cidadão.

ação é executada pela secretaria de 
Ciência, tecnologia e Inovação. as peças 
adaptam máscaras de mergulho a 
respiradores não invasivos evitando 
ao máximo a intubação dos pacientes. 
10 adaptadores já estão em uso no 
Hospital Municipal de aparecida
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Peças impressas são acopladas nas máscaras de mergulho e também em tubos de filtragem de ar

Goiânia

Dois novos serviços são lançados 
no Aplicativo Prefeitura 24 Horas
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Desen-
volvimento Econômico, 
Trabalho, Ciência e Tec-
nologia (Sedetec), do 
Procon e da Vigilância 
Sanitária, colocou à dis-
posição novos serviços 
no aplicativo “Prefeitura 
24 Horas”. Entre as no-
vidades, estão atendi-
mentos direcionados à 
defesa do consumidor e 
fiscalização sanitária.

A intenção do apli-
cativo é cada vez mais 
facilitar o atendimento 
à população e diminuir 
aglomerações. Com os 
novos serviços as pes-
soas podem realizar de-
núncias e reclamações 
sem sair de casa, com 
apenas alguns toques 
em seu celular.

As denúncias direcio-
nadas para Procon se-
rão encaminhadas para 
a fiscalização. Nos casos 

de reclamação o contri-
buinte será orientado a 
enviar um e-mail para 
encaminhar todos os do-
cumentos necessários 
para abertura de procedi-
mentos e novos retornos.

Já para a Vigilância Sa-
nitária já no primeiro aten-
dimento será feito uma 
triagem identificando de 
qual gerência se trata a 
denúncia. Depois disso as 
demandas serão encami-
nhadas para os responsá-

veis pela fiscalização. Os 
atendimentos serão reali-
zados conforme o efetivo 
da Vigilância Sanitária.

Na nova atualização do 
aplicativo Prefeitura 24 
Horas, o serviço Cata-Tre-
co foi suspenso tempora-
riamente em decorrência 
da pandemia. O app pode 
ser baixado para Android 
e iOS em suas respectivas 
lojas disponíveis nos dis-
positivos móveis. de apli-
cativos dispositivo móvel.
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morrinhos

Caiado visita empresa canadense que 
está investindo R$ 60 milhões em Goiás 

o governador Ronal-
do Caiado iniciou 
a agenda de com-

promissos desta semana 
em Morrinhos. Primeira 
parada foi uma visita à 
empresa Nutrien Ag Solu-
tions, maior fornecedora 
de insumos e serviços agrí-
colas do mundo, que está 
investindo R$ 60 milhões 
em Goiás na instalação de 
duas fábricas: uma no Sul 
do Estado, em Morrinhos; e 
outra em Cristalina, no En-
torno do Distrito Federal. 
Juntas, as duas estruturas 
vão criar cerca de 200 em-
pregos, entre diretos e in-
diretos, além de movimen-
tarem a cadeia produtiva 

das regiões.
“Não existe melhor 

política social que o em-
prego, é a única que re-
solve todos os problemas. 
É muito difícil que fora 
dele [emprego], a pessoa 
se reinsira na cidadania, 
sem condições de susten-
tar sua família”, ressaltou 
o governador durante vi-
sita às obras. Ele também 
esteve na inauguração 
do armazém Boa Safra, 
que trouxe para a cidade 
uma tecnologia de ponta, 
capaz de receber, tratar e 
fornecer os grãos produ-
zidos pelo Estado.

Dirigindo-se aos dire-
tores da empresa, o go-

vernador fez um pedido. 
“Tragam também o traba-
lho social e a política am-
biental que desenvol-
vem em outros países, 
para que Goiás possa ser 
parceiro de vocês.” Como 
contrapartida, Caiado 
destacou os avanços na 
segurança pública, tor-
nando se referência na-
cional, com a queda dos 
índices de criminalida-
de, e os investimentos 
em inovação tecnológi-
ca e Educação.

Vice-presidente da Nu-
trien, André Dias destacou 
o compromisso da em-
presa com o agronegócio 
e com Goiás. “Este é só o 
começo de uma constru-
ção muito maior. Nosso 
trabalho é ajudar os agri-
cultores a terem sucesso. 
Estamos avaliando mais 
investimentos, com mais 
unidades de produção em 
Goiás, pela relevância des-
te Estado para a agricultu-
ra do Brasil”, apontou. 

O protocolo de inten-
ções da Nutrien com o Go-
verno de Goiás foi assina-
do em outubro de 2019. A 
empresa canadense é uma 

das 135 novas indústrias 
que estão se instalando 
em Goiás, com investimen-
tos de mais de R$ 5 bi-
lhões e a geração de mais 
de 70 mil empregos dire-
tos e indiretos, em todas as 
regiões do Estado.  

O governador destacou 
que as potencialidades do 
Estado serão ampliadas 
com os projetos de investi-
mento em logística, citan-
do como exemplos obras 
em Anápolis, o canal de 
São Simão e a internacio-
nalização do aeroporto de 
Goiânia. O vice-governador 
Lincoln Tejota corroborou 
o argumento. “Nossa meta 
é colocar Goiás de volta 
no trilho do crescimento. 
Mas sabemos que não 
tem como o Estado cres-
cer se seus parceiros não 
crescem. Em Goiás, in-
dústrias como a Nutrien 
encontram um ambiente 
propício. Estamos aqui 
para juntos escrevermos 
uma história de sucesso.”

A Nutrien é a terceira 
maior produtora mundial 
de fertilizantes à base 
de nitrogênio. Em Goiás, 
a empresa já possui oito 

centros de negócios – em 
Rio Verde, Santa Helena, 
Montividiu, Jataí, Paraúna, 
Goiatuba, Catalão e Goiâ-
nia –, além de três arma-
zéns – em Santa Helena, 
Rio Verde e Paraúna. No 
total, gerou mais de 570 
empregos diretos. 

Herança de 
obras paradas

Em Morrinhos, o gover-
nador fez visitas técnicas 
a duas obras lançadas e 
paralisadas pela gestão 
anterior. A primeira é a 
construção da unidade da 
Companhia Independen-
te do Bombeiro Militar de 
Morrinhos, que será reto-
mada nos próximos dias. 
A segunda, que está em 
ruínas, é onde deveria es-
tar o Centro Estadual de 
Referência e Excelência 
em Dependência Química 
(Credeq). “Esta [Credeq] é 
uma das centenas de obras 
inacabadas, ela começou 
em 2013, orçada em R$ 24 
milhões”, contou.

A exemplo de todas as 
demais cidades do Esta-
do, as unidades da rede 

estadual de Morrinhos 
estão recebendo melho-
rias do Governo de Goiás. 
Caiado visitou um destes 
colégios, a Escola Esta-
dual Mariquita Costa, que 
está sendo reformada e 
ampliada, e onde foi re-
cebido com festa pela co-
munidade escolar. 

Também estiveram 
presentes os secretários 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto (Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento) e 
Adonídio Neto (Indústria, 
Comércio e Serviços); o 
assessor especial da Go-
vernadoria, Lívio Lucia-
no; o deputado federal e 
presidente da Faeg, José 
Mário Schreiner; o prefei-
to de Morrinhos, Rogério 
Troncoso; o ex-governador 
Helenês Cândido; os ve-
readores por Morrinhos, 
Lavieri Pereira, Maiklin 
Carreiro e Sargento Rome-
ro; a coordenadora Regio-
nal de Educação, Valquíria 
Romano; os comandantes 
Coronel Ricardo Mendes 
(6°CRPM) e Tenente Matos 
(12° CIBM); além de secre-
tários municipais e outras 
autoridades.

serão mais três fábricas instaladas 
em goiás, com previsão de gerar 
outras centenas de empregos 
diretos e indiretos e de movimentar 
cadeia produtiva no estado. “Não 
existe melhor política social que o 
emprego”, pontuou o governador
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Auxílio emergencial manteve economia 
ativa em municípios mais pobres

Um estudo realizado 
pela Universidade 
Federal de Pernam-

buco (UFPE) mostrou que 
o auxílio emergencial de 
R$ 600 foi responsável 
por manter a economia 
ativa durante a pande-
mia em municípios de 
menor renda e Produ-
to Interno Bruto (PIB) e 
alta vulnerabilidade.

Segundo um dos auto-
res do estudo, as regiões 
Norte e Nordeste tiveram 
maior impacto com o rece-
bimento do auxílio.

“Se for olhar o impac-
to sobre o PIB ou sobre a 
massa de rendimentos das 
famílias, tem vários muni-
cípios de estados do Norte 
e do Nordeste que se be-
neficiam bastante, como 
o Pará e o Maranhão. No 
estudo, a gente apresenta 
uma relação desses esta-

dos, onde tem [lugar] que 
o impacto sobre o PIB do 
estado chega a ser mais de 
8% e, em nível de municí-
pio, tem alguns que chega 
a ter impacto de 27%”, ex-
plicou o professor de eco-
nomia da UFPE, Ecio Costa.

Ainda de acordo com o 
estudo, apesar de o estado 
de São Paulo ser o maior 
recebedor de recursos, em 
termos absolutos, quando 
comparado com o tama-
nho da sua economia e o 
impacto sobre o PIB, sua 

posição é de 25º. O esta-
do mais beneficiado é o 
Maranhão, com algo em 
torno de 5% do seu PIB. 
“Os municípios das regi-
ões Sul e Sudeste são os 
menos impactados rela-
tivamente analisando, ou 

seja, como percentual do 
PIB”, apontou Costa.

Para o pesquisador, o 
que mais chamou a aten-
ção na pesquisa foi a efi-
cácia e o foco da política. 
“A política vai diretamente 
na família dos municípios 

mais pobres das regiões 
mais pobres do Brasil e traz 
um impacto significativo 
para esses municípios, jus-
tamente pela forma como 
está sendo conduzida: não 
há intermediários, é uma 
transferência de recursos 
direta para essas pessoas 
que mais precisam, quer 
sejam cadastrados no Bol-
sa Família, Cadastro Único 
e também os informais. 
Então, traz realmente um 
impacto significativo tanto 
nas famílias mais pobres, 
como nos municípios que 
mais necessitam”, analisou.

Com relação à utiliza-
ção do dinheiro, o profes-
sor diz que a verba tem 
sido utilizada de forma 
bem pulverizada. “Em ge-
ral, as famílias gastam com 
alimentação, vestuário, pa-
gamento de contas, com-
pra de itens para a casa, 
de forma que teremos 
isso bem pulverizado. São 
milhões de pessoas rece-
bendo esses recursos dis-
tribuídos ao longo do país 
como um todo, fazendo 
com que tenham a liberda-
de para gastar como bem 
entender”, finalizou.

Verba traz 
impactos 
positivos para 
regiões Norte 
e Nordeste
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Corpo de Bombeiros anuncia 
retomada das buscas em Brumadinho
O Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais 
(CBMMG) anunciou a re-
tomada das buscas na ci-
dade de Brumadinho (MG) 
para o dia 27 de agosto. 
Em janeiro de 2019 uma 
barragem da Vale se rom-
peu no Código do Feijão, 
deixando 270 mortos.

Os trabalhos para ten-
tar encontrar corpos foram 
interrompidos no dia 21 
de março em função da 
pandemia do novo corona-
vírus. A operação vai con-
tar com 60 militares, que 
seguirão procurando no 
perímetro da tragédia.

Em função da pande-
mia, um protocolo foi de-
finido com medidas espe-
cíficas. Não poderão fazer 
parte do grupo militares 
que fazem parte do grupo 

de risco (idosos e portado-
res de doenças crônicas).

Os que foram indica-
dos para a missão deve-
rão fazer exame antes. 
Apenas os que tiverem a 
comprovação do diagnós-
tico negativo confirmado 
pelo teste laboratorial 
poderão integrar o grupo. 
Também será preciso fa-
zer exames da presença 
de metais pesados.

Durante a operação ha-
verá medição constante de 
temperatura. Pessoas com 
mais de 37,8º serão consi-
derados suspeitos.

Será obrigatório o uso 
de óculos de proteção e 
máscaras em todo o mo-
mento, incluindo o trans-
porte dentro dos veícu-
los. A higienização com 
água ou sabão ou álcool 

gel 70% deverá ocorrer a 
cada duas horas.

O uso dos Equipa-
mentos de Proteção In-
dividual também é outra 
exigência. Esses deverão 
também ser higienizados 
com álcool gel 70%.

Os veículos com equi-
pes devem ter lotação re-
duzida e não usar ar con-
dicionado, abrindo janelas 
para aproveitar ventilação 
natural. Antes e depois de 
deslocamento, os veículos 
devem ser higienizados 
com álcool em gel.

Nos espaços de alimen-
tação e dormitórios, o pro-
tocolo prevê medidas para 
evitar a aglomeração de 
pessoas, como limitação 
de lotação, distanciamen-
to mínimo entre camas, 
mesas e cadeiras.
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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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Covid-19: Corinthians recusa Einstein 
após atraso com exames do Goiás

o “problema de lo-
gística”, segundo 
comunicado oficial 

da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), que fez o 
Goiás tomar conhecimen-
to de 10 casos positivos 
do novo coronavírus (co-
vid-19) minutos antes de a 
bola rolar na tarde de on-
tem (9) contra o São Pau-
lo, na partida de estreia 
no Campeonato Brasileiro, 
foi a gota d’água para o 
Corinthians. Em nota ofi-
cial, o Timão afirmou que 
não fará os exames para 
detecção de covid-19 no 
Hospital Albert Einstein, 
parceiro da CBF. É o pri-
meiro clube a tomar essa 
decisão, logo na rodada 
de abertura da Série A.

O Alvinegro cita “falhas 
e inconsistência nos testes 
realizados até aqui por ou-
tras equipes”. Uma delas, 
não nomeada pelo clube, 
é o Red Bull Bragantino. 
No Campeonato Paulis-
ta, 23 amostras coletadas 
pelo Einstein junto ao 
time de Bragança Paulista 
(SP) deram falso positivo 
para covid-19, o que só foi 

corrigido horas antes da 
partida contra o próprio 
Corinthians, pelas quartas 
de final do campeonato 
estadual. Na ocasião, o 
hospital disse que o pro-
blema pode ter sido causa-
do pelo reagente utilizado. 
A Fundação Procon de São 
Paulo pediu explicações à 
instituição de saúde.

“O Sport Club Corinthians 
Paulista informa que os jo-
gadores, comissão técnica 
e demais colaboradores do 
departamento de futebol 
realizarão os testes para a 
covid-19 antes de todos os 
jogos do Campeonato Brasi-
leiro, conforme prevê a Dire-
triz Técnica Operacional de 
Retorno das Competições 
CBF. No entanto, os exames 
não serão feitos pelo Hospi-
tal Albert Einstein. O Depar-
tamento Médico do Clube, 
ao verificar diversas falhas 
e inconsistência nos testes 
realizados até aqui por ou-
tras equipes, resolveu seguir 
com os exames realizados 
pelo mesmo laboratório de 
confiança utilizado durante 
a disputa do Campeona-
to Paulista. Desta forma, o 

Corinthians pode dar mais 
segurança a todos os seus 
colaboradores e também às 
equipes adversárias”, diz a 
nota corintiana.

Vale lembrar que o Ti-
mão já não queria realizar 
novos testes da covid-19 
antes da final do Paulis-
tão, contra o Palmeiras. O 
Alvinegro entendia seguir 
o protocolo da Federação 
Paulista de Futebol (FPF) 
ao manter a delegação em 
confinamento e examinada. 
A posição havia sido adota-
da poucos dias após o caso 
envolvendo o Bragantino. 
No fim, o Corinthians acei-

tou, em “comum acordo” 
com FPF e Verdão, realizar 
os testes antes da segunda 
partida da decisão, disputa-
da no último sábado (8). O 
Einstein também foi o hos-
pital parceiro no Estadual.

O time paulista estreia 
na próxima quarta-feira 
(12) no Brasileirão, às 
19h30 (horário de Brasília), 
contra o Atlético-MG, em 
Belo Horizonte.

Confusão 
em Goiás

No caso de Goiás x São 
Paulo, o clube goiano ex-

plicou que os exames fei-
tos na última quinta-feira 
(6), três dias antes da par-
tida, no “laboratório esco-
lhido pela CBF” foram in-
validados pela entidade, 
que alegou que “as amos-
tras foram acondiciona-
das de maneira inapro-
priada”. Segundo a nota 
do Esmeraldino, a confe-
deração pediu nova co-
leta. Tais exames foram 
realizados na sexta-feira 
(7), com a indicação dos 
10 registros positivos 
disponibilizado apenas 
na manhã de domingo. O 
protocolo prevê a divul-

gação do resultado pelo 
menos 24 horas antes 
da partida.

O confronto foi adiado 
já com os atletas do São 
Paulo no gramado e ainda 
não tem nova data para 
ocorrer. Em nota, a CBF dis-
se que a comissão médica 
da entidade “determinou à 
instituição hospitalar que 
assegure o cumprimento 
do prazo correto de envio 
dos resultados dos exa-
mes, mantendo a sua qua-
lidade e confiabilidade”.

O Tricolor Paulista, 
também em comunicado 
oficial, manifestou-se di-
zendo que implementou, 
a partir da retomada dos 
treinos, em julho, “um rígi-
do protocolo de trabalho 
dentro do departamento 
de futebol” e citando que 
“não houve, do primeiro 
teste até aqui, o registro 
de nenhum novo caso 
de infecção pelos nossos 
atletas”. A nota afirmou, 
também, que o adiamento 
“foi e será respeitado”, mas, 
destacou que “o mesmo 
profissionalismo praticado 
pelo São Paulo se reflita 
em outras instituições. É 
preciso ter responsabilida-
de diante de uma doença 
que já fez mais de 100 mil 
vítimas no Brasil”.

Jogo ontem foi suspenso em cima da 
hora devido a resultados positivos
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