
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

CIDADES | 5

polítICA | 3

SmE

EConomIA

SME distribui mudas 
de hortaliças para alunos 

da rede munícipal

Governo investe R$ 3,5 mi 
em reformas nas escolas da 

Regional de Morrinhos

meio 
ambiete

educação

Goiânia - Go  |  nº 828
quarta-feira, 12 DE agosto DE 2020

www.diariocentral.com.br

Lu
ca

s F
ig

ue
ire

do
/C

BF

CBF 
anuncia 
novo 
protocolo 
de testes

futEbol

covid-19

ESportE | 8

Di
vu

lg
aç

ão

CIDADES | 4

W
ig

or
 V

ie
ira

Prefeito empossa novo titular da SMT

novo gEStor 

goiânia

CIDADES | 4

CovID-19

aparecida  de  goiânia
Município intensifica fiscalização  para cobrar 

uso da máscara em praças e parques

CIDADES | 4

CovID-19

aparecida  de  goiânia
Município intensifica fiscalização  para cobrar 

uso da máscara em praças e parques

CIDADES | 4

CovID-19

aparecida  de  goiânia
Município intensifica fiscalização  para cobrar 

uso da máscara em praças e parques

CIDADES | 4

CovID-19

aparecida  de  goiânia
Município intensifica fiscalização  para cobrar 

uso da máscara em praças e parques

CBF 
anuncia 
novo 
protocolo 
de testes

futEbol

covid-19

ESportE | 8

CBF 
anuncia 
novo 
protocolo 
de testes

futEbol

covid-19

ESportE | 8

CBF 
anuncia 
novo 
protocolo 
de testes

futEbol

covid-19

ESportE | 8



2 política quarta-feira, 12 de agosto 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 Os 15 ou 16 candidatos a prefeito 
de Goiânia, um exagero, podem subir 
para 20 a 23 postulantes. Continuam 
aparecendo novos nomes para a dis-
puta, a exemplo do lançamento do ex-
-deputado Samuel Almeida, do PROS.

n duríssima com o ex-ministro e secre-
tário licenciado de transportes de são 
Paulo, alexandre Baldy, a coluna giro, 
em o Popular, disse que o seu futuro 
político (como a candidatura a vice ou a 
senador em 2022) foi “aniquilado”.

n Há preocupação no PT com o para-
dão da candidata a prefeita do par-
tido em Goiânia, a deputada esta-
dual Adriana Accorsi. Nem nas redes 
sociais ela tem se movimentado: só 
posta fotos da família e não toca em 
assuntos políticos.

n tudo indica que o prefeito Iris Rezen-
de oficializa no próximo dia 20 a sua 
candidatura à reeleição. Por que o velho 
cacique emedebista escolheu essa data, 
uma quinta-feira, sem relevância no ca-
lendário eleitoral, ninguém sabe.

n O deputado estadual Eduardo Pra-
do foi oficializado candidato da DC a 
prefeito de Goiânia. A candidatura do 
polêmico (para não dizer maluco) Gus-
tavo Gayer foi para a lata de lixo, que é 
o seu lugar certo desde sempre.

n o prefeito Roberto Naves espalha fake 
news sobre o suposto apoio declarado 
do presidente Jair Bolsonaro à sua ree-
leição. No mundo real, o presidente re-
pete diariamente que não vai interferir 
no pleito municipal deste ano.

n São apenas 95 dias até as eleições 
municipais, mas, mesmo a curta dis-
tância temporal das urnas, não há 
sinais de campanha em Goiânia nem 
nos municípios. Até mesmo as redes 
sociais dos pretensos candidatos se-
guem frias. 

n o ex-governador Marconi Perillo rea-
giu à notícia de que, nos seus 2 últimos 
governos, o número de UtIs em goiás 
caiu em quase 2 mil leitos. se isso acon-
teceu, diz o tucano, foi exclusivamente 
na rede particular e não na estadual.

n Cresceu a importância do ex-depu-
tado Lívio Luciano, hoje presidente 
do diretório do DEM em Goiânia, na 
articulação política que levará à mon-
tagem da chapa da reeleição de Iris 
Rezende, isto é, a escolha do vice.

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

Ao decidir pelo nome do vereador Marden Jr., novato e inexperiente na política, como o candidato que 
vai apoiar à sua própria sucessão, o prefeito de Trindade Jânio Darrot deu um passo que pode custar caro 
para o seu futuro político. Primeiro, porque a oposição deve lançar nomes consolidados e já com elei-
ções vitoriosas no currículo, como o deputado estadual Dr. Antônio (DEM), o ex-prefeito George Morais 
(PDT), o também ex-prefeito Ricardo Fortunato (MDB) ou até mesmo a deputada federal Flávia Morais 
(PDT), fortíssima caso todos eles confluam para o consenso de apresentar um postulante único. Depois, 
em razão da divisão que se instalou na base de Jânio Darrot com a opção polêmica por alguém que não 
é do PSDB (Marden Jr. é do nanico Patriotas), fator que naturalmente levou a um clima de insatisfação 
entre os tucanos trindadenses. Pior ainda: o prefeito acumula o cargo de presidente estadual do PSDB 
e passa para o resto do Estado um mau exemplo de disciplina partidária, emitindo uma mensagem 
contraditória para as bases da legenda nos demais municípios – que ele, Jânio Darrot, tem estimulado 
concorrer às prefeituras sempre na cabeça de chapa, evitando alianças que impliquem em perder essa 
condição de superioridade. Somadas, essas condicionantes podem levar tanto a uma derrota em Trindade quanto a um esvaziamento da autori-
dade do chefe máximo do PSDB em Goiás, que inevitavelmente prejudicarão a sua sonhada candidatura ao governo do Estado em 2022.

SÓ KaJURU apaREcE No RaNKiNG DE iNFlUENcERS DiGitaiS Da FSB coNSUltoRia
Saiu a última apuração quinzenal da Consultoria de Comunicação FSB sobre os senadores e deputados federais que mais se destacaram, no período, como influencers nas redes sociais. 
A cada edição, a lista denominada #FSBinfluênciaCongresso aponta os 30 parlamentares mais atuantes, em uma avaliação que já vai para o 4º mês consecutivo. De Goiás, até hoje só 
apareceu o senador Jorge Kajuru, embora em queda, ninguém mais. O restante da bancada federal não tem repercussão nas mídias online, é o que sugere o ranking da prestigiosa FSB.

pRoFESSoRa EDNa, EM lUZiÂNia, É a MaioR apoSta Do poDEMoS EM GoiÁS
A maior aposta do Podemos em Goiás, afora candidatos já consagrados pelo favoritismo como Adib Elias em Catalão ou Divino Lemes em 
Senador Canedo, é a prefeita de Luziânia Professora Edna, que assumiu no lugar do prefeito afastado Cristovão Tormin – réu por assediar 
sexualmente mais de 20 funcionárias municipais. segundo o deputado federal José Nelto, ela está em ascensão contínua nas pesquisas e 
é hoje uma aposta muito mais segura que o deputado estadual Diego Sorgatto, do DEM, considerado na cidade como um político cabeça 
oca, meninão e bem pouco preocupado com os problemas reais que a população luzianense enfrenta.

SitUaÇÃo FiNaNcEiRa Do EStaDo JÁ SE EStaBiliZoU E NÃo DEVE tRaZER pRoBlEMaS
Agosto está dando sinais claros de que a arrecadação de ICMS está se estabilizando em Goiás, com uma ligeira alta, em torno de 3%, em relação ao mesmo período do ano passado. As transfe-
rências federais também seguem em um crescendo, por conta dos recursos destinados ao Estado como parte do socorro da União diante da pandemia do novo coronavírus. Nesse ritmo, difi-
cilmente surgirão dificuldades mais sérias para a sustentação financeira do governo de Ronaldo Caiado, que deve continuar pagando a folha rigorosamente até o último dia do mês trabalhado. 

iNFlUÊNcia DoS GRaNDES EMpRESÁRioS SoBRE o GoVERNoDo EStaDo ViRoU pÓ
Os grandes empresários goianos mandavam em excesso nos governos de Marconi Perillo e isso, definitivamente, não foi bom para Goiás, como provam os descabelados incentivos 
fiscais de que sempre usufruíram – correspondendo a uma renúncia de receita entre R$ 8 a 10 bilhões por ano, proporcionalmente a maior dentre os Estados brasileiros. Essa sinergia 
negativa terminou com a eleição de Ronaldo Caiado, vendo-se, agora, que não foi atoa que eles ousadamente promoveram uma homenagem a Marconi, às vésperas da eleição de 
2018 e quase que imediatamente após os primeiros eventos policiais (busca e apreensão nas suas residências) que logo em seguida ao pleito iriam resultar na prisão temporária do 
ex-governador. Os capitães da indústria estadual mostraram a sua fidelidade, mas nada mais nada menos que retribuindo as vantagens bilionárias recebidas durante os governos do 
tucano. Tudo isso agora pertence ao pó. O elo, que se pensava inoxidável, entre o empresariado e o poder, em Goiás, não resistiu ao golpe de facão aplicado por Caiado. Em boa hora.

SENaDoR VaNDERlaN DiStRiBUi 26 MÁQUiNaS pESaDaS paRa pREFEitoS, MaS...
...repetindo, como esta coluna já mostrou inúmeras vezes, a estratégia que levou Lúcia Vânia à derrota na sua tentativa de continuar no Senado, em 2018. Vanderlan Cardoso se empe-
nha em conseguir verbas e benefícios, como patrolas e tratores, para distribuir a prefeitos amigos. Nesta semana, ele promoveu uma cerimônia esvaziada pela Covid-19 para entregar 
26 máquinas pesadas e tentou fazer o maior barulho possível nas redes sociais. tudo bem, tudo bem, não é de se desprezar e deve representar alguma coisa para os municípios, mas 
não é em favores para os municípios que se deve focar um mandato de senador – é preciso muito mais, como a lição das urnas ensinou a Lúcia Vânia e de certa forma ao senador Wilder 
Morais (outro que passou o tempo em Brasília trabalhando como despachante para prefeitos e instituições filantrópicas e também perdeu a eleição). Os dois sentaram-se no plenário 
ao lado de Ronaldo Caiado, viram de perto como o atual governador atuava, mas mesmo assim não aprenderam. E agora Vanderlan está seguindo o exemplo errado.

caMpaNHa EStÁ pERDiDa poR aNtEcipaÇÃo paRa QUEM NÃo É coNHEciDo
sem campanha nas ruas e limitados apenas às redes sociais, como é que os candidatos de primeira viagem ou então desconhecidos da maioria do eleitorado vão fazer 
para chegar ao dia da eleição com um mínimo de chance? Resposta difícil e talvez impossível. a pandemia mudou os parâmetros da política eleitoral e vai favorecer 
os nomes com recall consolidado, que não precisarão se esforçar para atrair os votos necessários para vencer. Nem mesmo o horário gratuito do tRe no rádio da 
televisão, comprimido em 10 minutos na hora do almoço e 10 minutos à noite, mais inserções de 30 segundos espalhadas aleatoriamente pela programação, será 
capaz de dar algum alento aos que a população não sabe quem são. Um exemplo trágico: somados todos os 10, 15 ou 20 candidatos que se apresentarão para a 
prefeitura de Goiânia, eles não totalizarão 20 a 30% do grau de conhecimento que Iris Rezende hoje tem entre os moradores da capital. Uma vantagem monumental.

JÂNio DaRRot DEU MaU EXEMplo paRa o RESto Do EStaDo
ao optaR poR caNDiDato Do patRiotaS À SUa SUcESSÃo
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Governo investe R$ 3,5 mi em reformas 
nas escolas da Regional de Morrinhos

em visita a Morri-
nhos, o governa-
dor Ronaldo Caia-

do conferiu as obras de 
reforma e ampliação do 
Colégio Estadual Ma-
riquita Costa, com in-
vestimento de mais de 
R$ 197 mil e previsão 
de entrega para 30 de 
setembro. Ao todo, o 
Governo de Goiás des-
tinou à Regional de 
Educação de Morrinhos 
R$ 3.560.512,29 para 
reformas e ampliações 
das unidades escolares. 
“Estamos fazendo na 
Regional de Morrinhos 
o que estamos fazendo 
em todas as escolas do 
Estado de Goiás, dando 

dignidade aos alunos. 
Isso é fazer com que as 
pessoas se sintam res-
peitadas, esse é o nosso 
objetivo no Governo do 
Estado”, afirmou.

De acordo com a co-
ordenadora regional de 
Educação de Morrinhos, 
professora Walkyria Ro-
mano, 26 escolas da 
região já foram benefi-
ciadas com o Programa 
Reformar (Recurso Esta-
dual de Fomento, Orga-
nização, Reforma, Mo-
dernização e Adequação 
da Rede), que destinou 
R$ 26.962.000,00 para a 
manutenção predial e pe-
quenos reparos na estru-
tura física de 909 unida-
des educacionais da rede 

pública estadual.
Outras dez unida-

des da região estão em 
obras para ampliação de 
número de salas de aula, 
construção de quadras 
e reformas. A Regional 
de Morrinhos inclui sete 
cidades e atende a cer-
ca de 15 mil alunos. Há 
anos na Educação do Es-
tado, Walkyria ressaltou 
que nunca tantos recur-
sos foram destinados à 
região e as obras eram 
muito esperadas pela 
comunidade escolar. “A 
nossa regional de edu-
cação recebeu um vo-
lume muito grande de 
recursos e eu saliento 
que esses recursos já 
estão nas contas dos 

conselhos escolares. 
Já estamos trabalhan-
do com o dinheiro na 
conta”, frisou.

Essa realidade tem 
sido um dos grandes 
diferenciais do governo 
de Ronaldo Caiado, que 
já afirmou em muitas 
oportunidades, que só 
anuncia obras com o di-
nheiro em conta para a 
execução. Outra preocu-
pação do governador é 
movimentar a economia 
em todas as regiões do 
Estado, utilizando mão 
de obra local. Ao elogiar 
o trabalho na região, 
Caiado lembrou: “eles 
estão absorvendo a mão 
de obra aqui do local, 
deixando o dinheiro na 

região e prestando con-
tas centavo por centavo”.

Estão em obras o Co-
légio Estadual Osmundo 
Gonzaga e o Colégio Es-
tadual da Polícia Militar 
de Goiás Nivo das Neves, 
ambos em Caldas Novas. 
Em Morrinhos, além do 
Colégio Estadual Mari-
quita Costa, receberam 
investimentos do Estado 
a Coordenação Regional 
de Educação, o Colégio 
Estadual da Polícia Mi-
litar de Goiás Xavier de 
Almeida, os Colégios Es-
taduais Coronel Pedro 
Nunes e Silvio Gomes de 
Melo Filho e os Centros 
de Ensino em Período 
Integral Sylvio de Mello 
e Alfredo Nasser.

Para atender às novas 
estruturas, o Governo do 
Estado encaminhou à re-
gional 645 carteiras es-
colares e 40 mil peças de 
uniformes. Até o final do 
ano, todos os alunos da 
rede pública estadual vão 
receber ainda mochilas e 
tênis, garantindo condi-
ções dignas de estudo e 
oportunidade de apren-
dizado aos estudantes 
goianos. “Estamos fazen-
do com que as escolas 
sejam humanizadas, 
apertando o currículo 
para que o aluno seja 
capacitado para poder 
concorrer com outros 
estados do Sul, que são 
altamente competitivos”, 
ressaltou o governador.

governador 
visitou uma das 
escolas em obras 
e ressaltou que 
recursos já foram 
depositados 
nas contas 
dos conselhos 
escolares, que 
devem estimular 
a economia 
da região, 
absorvendo 
mão de obra e 
movimentando o 
comércio locais

Di
vu

lg
aç

ão

nacional

Justiça autoriza saída 
de Temer do Brasil
A Justiça Federal autori-
zou a saída do país do ex-
-presidente da República 
Michel Temer. Ele foi no-
meado pela Presidência 
da República para integrar 
uma missão humanitária 
ao Líbano, onde uma ex-
plosão, ocorrida na sema-

na passada, deixou deze-
nas de mortos e feridos. O 
período da viagem será de 
12 a 15 deste mês.

A informação foi con-
firmada por Eduardo 
Carnelós, advogado do 
ex-presidente. Filho de 
libaneses, Temer é réu 

em dois processos re-
lacionados à Operação 
Descontaminação, por 
isso precisa de autoriza-
ção judicial cada vez que 
tiver que sair do país.

A autorização foi conce-
dida pelo juizo da 7ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro.
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Prefeito empossa novo titular da SMT

na tarde desta 
s e g u n d a - f e i r a 
(10/8), o advogado 

Horácio Mello e Cunha 
Santos foi empossado 
pelo prefeito Iris Rezen-
de como novo titular da 
Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transporte e 
Mobilidade (SMT). Ele 
assume o lugar de Fer-
nando Santana, que pe-
diu para deixar a pasta.

O prefeito enalteceu 
o currículo do novo ges-
tor e diz acreditar que 
as pessoas podem ter 
uma nova concepção 
de espaço e respeito no 
trânsito. “O segredo das 
nossas administrações é 
justamente na escolha 
da nossa equipe, ainda 
mais para uma das áreas 
mais importantes do Go-
verno”, destacou.

Horácio Melo, agrade-
ceu o convite e ressaltou 
que terá um grande de-
safio pela frente. “Espero 
poder contribuir com me-

lhorias para o trânsito e 
para a mobilidade urbana 
em Goiânia, na execução 
de projetos e ações que 
possam melhorar a vida 
das pessoas”, comentou.

Especialista em Enge-
nharia de Tráfego e ser-
vidor de carreira da Pre-
feitura de Goiânia, como 

fiscal de posturas, Horá-
cio Mello é experiente e 
reconhecido técnico da 
área de trânsito e mo-
bilidade urbana, tendo 
atuado como dirigente de 
diversos órgãos classistas 
e de gestão de trânsito e 
segurança viária, além de 
palestrante e organizador 

de Congressos e Seminá-
rios da área na Espanha, 
Chile, Holanda e França.

Já foi chefe do Nú-
cleo de Fiscalização, as-
sessor técnico fiscal da 
SMT, membro da Câmara 
Temática de Engenharia 
de Tráfego do Conselho 
Nacional de Trânsito – 

CONTRAN e diretor da 
Associação Nacional de 
DETRANs, tendo sido 
ainda Diretor Técnico do 
DETRAN / GO, por duas 
vezes, e presidente do 
Presidente do CETRAN/
GO (Conselho Estadual de 
Trânsito de Goiás).

Advogado, ele também 

é Especialista em Direi-
to Civil e Processo Civil 
Mello e já presidiu e di-
rigiu o Fórum Nacional 
dos Conselhos de Trânsi-
to – FOCOTRAN, sendo o 
presidente eleito para o 
Sindicato dos Auditores 
Fiscais de Posturas de 
Goiânia – SINDIFFISC.

especialista em engenharia de tráfego e servidor da Prefeitura de goiânia, Horácio Mello e Cunha santos é o novo secretário
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Aparecida de Goiânia intensifica fiscalização 
para cobrar uso da máscara em praças e parques
Comércios, indústrias e 
empresas prestadoras de 
serviço que funcionam 
em Aparecida devem 
continuar seguindo por 
tempo indeterminado os 
protocolos de prevenção 
à Covid-19 estabelecidos 
pelo Comitê de Prevenção 
e Enfrentamento ao novo 
Coronavírus. E nas ruas 
e espaços de uso coleti-
vo públicos ou privados, 
como praças e parques, 
continua obrigatório o 
uso da máscara e a regra 
do distanciamento social.

A suspensão do esca-
lonamento regional das 
atividades econômicas, 
na semana passada, não 
muda em nada a obri-
gação das empresas de 
disponibilizar álcool gel 
na loja ou na indústria, 
de exigir dos funcioná-
rios e clientes o uso de 
máscara, de aferir a tem-
peratura dos entram no 
estabelecimento e de 
controlar o acesso para 
evitar aglomerações.

Uma equipe de 800 
servidores da Prefeitura 
de Aparecida segue na 
cidade orientando e fis-
calizando o cumprimento 
das normas para evitar 
o contágio da doença. 
Quem for flagrado des-
cumprindo as regras do 

alvará provisório, que foi 
baixado pelas empresas 
na plataforma Retomada 
Responsável, no site da 
Prefeitura de Aparecida, 
pode sofrer sanções.

As penalidades va-
riam de multa no valor 
aproximado de R$ 580 

a cassação do alvará de 
funcionamento. É o que 
lembra a coordenadora 
do Grupo Operacional 
de Enfrentamento ao 
Coronavírus em Apareci-
da, Ana Paula Vilela.

Ana Paula acrescenta 
que os profissionais das 

equipes de fiscalização 
(integradas por fiscais, 
guardas civis e orienta-
dores) continuam visi-
tando as empresas tan-
to no horário comercial, 
como à noite e aos finais 
de semana.

“Com a suspensão do 
escalonamento regional, 
as equipes agora percor-
rem diariamente toda a 
cidade, contemplando 
no mesmo dia bairros de 
diferentes regiões. Até 
então, o trabalho de fis-
calização era focado na 
macrozona que tinha de 
fechar no dia estabeleci-
do pelo escalonamento”, 
destacou a coordenadora.

De acordo com a coor-
denadora, a intenção da 
fiscalização é de continu-
ar sensibilizando os em-
presários para que eles 
permaneçam seguindo os 
protocolos de segurança. 
Ana Paula Vilela ressalta 
que durante o escalona-
mento regional a Prefei-
tura de Aparecida regis-

trou um índice de 98% de 
adesão das empresas às 
normas estipuladas pelo 
Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento ao novo 
Coronavírus.

A fiscalização é feita 
em lojas de rua, super-
mercados, farmácias, 
postos de combustí-
veis, empresas do ramo 
de prestação de servi-
ços, academias, shop-
pings centers, restau-
rantes, bares, feiras em 
geral e indústrias.

“Desde o fim de abril, 
quando a Prefeitura de 
Aparecida iniciou a re-
tomada responsável da 
economia, essa fiscali-
zação nunca deixou de 
acontecer. E agora, ela 
será ampliada e intensi-
ficada para orientarmos 
as pessoas também nas 
praças e parques, co-
brando o uso da másca-
ra de proteção facial e o 
cumprimento do distan-
ciamento social”, finaliza 
Ana Paula Vilela.
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ACIRLAG propõem a reabertura 
de bares em Aparecida de Goiânia

cerveja gelada, tira 
gosto e estabele-
cimentos gerando 

emprego e renda. Pen-
sando no retorno deste 
cenário, a Associação 
Comercial, Industrial e 
Empresarial da Região 
Leste de Aparecida de 
Goiânia (ACIRLAG) se 
prepara para levar a 
proposta de reabertura 
de bares ao Comitê de 
Prevenção e Enfrenta-
mento do Coronavírus 
de Aparecida.

Há praticamente um 
mês a associação ganhou 
um assento no comitê e 
a ideia agora é elaborar 

uma proposta sólida com 
entidades como o Sindi-
cato das Empresas de Tu-
rismo do Estado de Goiás 
(Sindetur), Associação 
Comercial e Industrial 
de Aparecida de Goiânia 
(Aciag) e a Federação da 
Micro e Pequena Empresa 
e do Empreendedor Indi-
vidual (Femicro).

Com mais de três me-
ses com as portas fecha-
das a categoria espera 
reabrir os estabelecimen-
tos, seguindo os padrões 
sanitários implementa-
dos já em outras cidades. 
“ Em Aparecida os bares 
têm total condições de 
seguir o protocolo sanitá-
rio e os donos estão dis-

postos a respeitar todas 
as remodelações, porque 
eles sabem, que será 
bom pra eles e para toda 
a população”, defende o 
presidente da ACIRLAG, 
Maione Padeiro.

Ele lembra ainda que 
com os bares abertos em 
Goiânia, a economia de 
Aparecida acaba perden-

do, já que os apareciden-
ses migram para os esta-
belecimentos da capital e 
com isso muitos proprie-
tários já estão fechando 
os pontos no município.

Para reverter este ce-
nário, Maione e as outras 
entidades estão otimistas 
com a análise do comitê, 
permitindo uma retoma-

da responsável dentro do 
cenário epidemiológico. 
“Os membros do comitê 
estão muito sensíveis as 
demandas apresentadas 
e estamos confiantes que 
após a suspensão do es-
calonamento a reabertu-
ra dos bares também será 
possível como próximo 
passo”, espera Maione.

a associação 
trabalha a 
proposta em 
conjunto com 
outras entidades 
como o sindetur, 
aciag e Femicro
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meio ambiente goiânia

SME distribui mudas de hortaliças 
para alunos da rede munícipal

Prefeitura inicia pavimentação 
em mais 7 bairros da capital

A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Educação e Esporte 
(SME), iniciou nesta sema-
na a distribuição de mudas 
de hortaliças para alunos 
de instituições de ensino 
municipais da Capital. De-
nominado Horta em Casa, o 
projeto faz parte das ações 
da SME de auxílio familiar 
para os educandos durante 
a pandemia de Covid-19.

Esta primeira remessa 
contempla sete unidades 
escolares: Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
(Cmei) Santa Luzia, escolas 
municipais Jardim Novo 
Mundo, Itamar Martins 
Ferreira, Manoel José de 
Oliveira, Padre Pelágio, 
Amélia Fernandes e Padre 
Lima. Ao todo, serão distri-
buídas quase 5,5 mil mu-
das, entre elas de pimenta, 
acelga, couve, manjericão, 
jiló, entre outras.

As mudas fazem parte 

do projeto Horta Escolar, 
desenvolvido e consolida-
do nas instituições da rede 
há muitos anos. O objetivo 
é que cada família receba 
três mudas e faça em casa, 
com a criança, o plantio, 
com a finalidade de tra-
balhar pedagogicamente 
a proposta do Horta Es-
colar na própria residên-
cia. Nesta quarta-feira, a 
entrega será realizada na 
Escola Municipal Itamar 

Martins Ferreira, no Setor 
Pedro Ludovico. Somente 
lá, cerca de 900 mudas 
serão entregues.

Em todas as unidades, 
a entrega será feita jun-
tamente com a entrega 
do kit de merenda esco-
lar, que teve início na ma-
nhã desta segunda-feira, 
10, e se estende até o dia 
20 de agosto, conforme 
cronograma de cada ins-
tituição de ensino.

A Prefeitura de Goiânia 
inicia nos próximos dias 
a pavimentação asfáltica 
em mais sete bairros, com 
todo o sistema de drena-
gem de águas pluviais, 
incluídos na lista dos 31 
que serão asfaltados até 
dezembro. Os primeiros 
a receberem os serviços 
são o Jardim Helou/Chá-
caras Helou e o Residen-
cial Rosas de Ouro, onde 
os trabalhos começaram 
na terça-feira (11/8).

Com a assinatura da 
ordem de serviço na últi-
ma sexta-feira, a partir do 
dia 20 terá início a pavi-
mentação do Residencial 
José Viandelli, Residencial 
Jardim Novo Petrópolis, 
Village Casa Grande.

Levar a pavimentação 
asfáltica aos bairros foi 
um compromisso assu-
mido pela atual gestão a 
partir de reivindicações 
da população e junto com 

o asfalto são executadas 
toda a infraestrutura de 
drenagem urbana como 
galeria de águas pluviais, 
sarjetas, bocas de lobo, 
poços de visita, além da 
sinalização vertical e ho-
rizontal das ruas.

Executadas
Executadas pela Sein-

fra e já concluídas a pavi-
mentação do Jardim Itai-
pu, Morada do Sol, Setor 
Santos Dumont. Em fase 
de conclusão o Residen-
cial Havaí e Residencial 
Real Conquista. Executa-
das também as obras da 
rede de drenagem do Jar-
dim Colorado.

Em execução
Residencial Vale dos So-

nhos II, Residencial Jardim 
do Cerrado III, Residencial 
Jardim do Cerrado IV, Re-
sidencial Bertin Belchior 
I, Residencial Bertim Bel-

chior II, Residencial Pau-
lo Pacheco I, Residencial 
Paulo Pacheco II, Residen-
cial Shangri-lá, Residen-
cial Park Solar, Residencial 
Parque das Nações, Parque 
Oeste Industrial, Lotea-
mento Faiçalville, Jardim 
Petrópolis, Residencial 
Nunes de Morais, Sítio Re-
creio do Ipê, Loteamento 
Aruanã Park, Residencial 
Monte Pascoal, Residencial 
London Park, Residencial 
Irisville (calçadas)

A serem lançadas
Residencial Jardim do 

Cerrado I e Residencial 
Jardim do Cerrado II, Re-
sidencial Shangri-lá I, Re-
sidencial Shangri-lá II e 
Residencial Paraíso.

Em relicitação
Residencial Antônio 

Barbosa, Residencial 
Della Penna, Residencial 
João Paulo II
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desastre

Líderes do Líbano foram alertados 
em julho sobre explosivos no porto

autoridades de se-
gurança do Líbano 
alertaram o primei-

ro-ministro e o presidente, 
mês passado, que 2.750 
toneladas de nitrato de 
amônio armazenados no 
porto de Beirute represen-
tavam um risco de segu-
rança e poderiam destruir 
a capital, se explodissem, 
segundo documentos vis-
tos pela Reuters e autori-
dades de segurança.

Pouco mais de duas 
semanas depois, os pro-
dutos químicos indus-
triais foram pelos ares em 
uma enorme explosão 
que destruiu quase todo 
o porto e faixas da capi-
tal, matando pelo menos 
163 pessoas, ferindo ou-
tras 6.000 e destruindo 
6.000 prédios, segundo 
autoridades municipais.

Um relatório da Dire-
ção Geral de Segurança 
Pública sobre os eventos 

que levaram à explosão 
incluiu referência a uma 
carta enviada ao presi-
dente Michel Aoun e ao 
primeiro-ministro Hassan 
Diab, em 20 de julho.

Embora o conteúdo da 
carta não estivesse no re-
latório visto pela Reuters, 
uma autoridade superior 
de segurança disse que 
resumia as descobertas 
de uma investigação ju-
dicial, iniciada em janei-
ro, que concluiu que as 

substâncias químicas de-
veriam ser postas em se-
gurança imediatamente.

O relatório de seguran-
ça pública, que confirmou 
a correspondência ao 
presidente e ao primeiro-
-ministro ainda não havia 
sido publicada.

“Havia o risco de que 
esse material, se rouba-
do, pudesse ser usado 
em um ataque terroris-
ta”, disse a autoridade.

“No fim da investiga-

ção, o procurador-geral 
(Ghassan) Oweidat pre-
parou um relatório final 
que foi enviado às auto-
ridades”, disse, referindo-
-se à carta enviada ao 
primeiro-ministro e ao 
presidente pela Direção 
Geral de Segurança Pú-
blica, que supervisiona a 
segurança portuária.

“Eu os alertei que isso 
poderia destruir Beirute, 
se explodisse”, afirmou a 
autoridade, envolvida na 

redação da carta e que 
se recusou a ter a iden-
tidade divulgada.

Não conseguimos con-
firmar a descrição da car-
ta de maneira indepen-
dente. A Presidência não 
respondeu ao pedido 
por comentários sobre a 
carta de 20 de julho.

Um representante de 
Diab, cujo governo re-
nunciou na segunda-feira 
(10), disse que o primeiro-
-ministro recebeu a carta 

em 20 de julho e ela foi 
enviada ao Conselho Su-
premo de Defesa para 
aconselhamentos dentro 
de 48 horas. “O atual mi-
nistério recebeu o docu-
mento 14 dias antes da 
explosão e agiu em res-
posta a ela em questão 
de dias. As administra-
ções anteriores tiveram 
seis anos e não fizeram 
nada.” O procurador-geral 
não respondeu aos pedi-
dos por comentários.

Primeiro-ministro 
recebeu a carta 
com alerta em 
20 de julho
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Google transforma smartphones 
Android em sensores de terremotos
Os smartphones Android 
do Google, de proprie-
dade da Alphabet, come-
çaram nesta terça-feira 
(11) a detectar terremo-
tos em todo o mundo 
para fornecer dados que 
poderiam dar a bilhões 
de usuários preciosos 
avisos de um tremor pró-
ximo, com o recurso de 
alerta sendo lançado ini-
cialmente na Califórnia.

Se a abordagem do 
Google para detecção e 
alerta de terremotos for 
eficaz, os avisos chegarão 
a mais pessoas, incluindo 
pela primeira vez a Indo-
nésia e outros países em 
desenvolvimento com 
poucos sensores de de-
tecção tradicionais.

Especialistas em sis-

mologia consultados pelo 
Google disseram que 
transformar smartpho-
nes em minissismógrafos 
marcou um grande avan-
ço, apesar dos inevitáveis 
alertas errados de um 

trabalho em andamento e 
da dependência de algorit-
mos de uma empresa pri-
vada para segurança pú-
blica. Mais de 2,5 bilhões 
de dispositivos, incluindo 
alguns tablets, rodam o 

sistema operacional An-
droid, do Google.

“Estamos no caminho 
certo para enviar alertas 
de terremotos onde quer 
que haja smartphones”, 
disse Richard Allen, dire-

tor do laboratório sismo-
lógico da Universidade da 
Califórnia em Berkeley.

O programa do Google 
surgiu há mais de quatro 
anos, de um teste para 
verificar se os acelerôme-
tros de telefones podiam 
detectar acidentes de 
carro, terremotos e tor-
nados, disse o engenhei-
ro de software principal 
Marc Stogaitis.

Atualmente, os tele-
fones Android podem di-
ferenciar terremotos de 
vibrações causadas por 
trovões ou uma queda do 
dispositivo apenas quan-
do eles estão carregando, 
parados e têm permissão 
do usuário para comparti-
lhar dados com o Google.

Se os smartphones de-

tectarem um terremoto, 
eles enviam a localização 
da cidade ao Google, que 
pode triangular o epicen-
tro e estimar a magnitude 
com algumas centenas de 
registros, disse Stogaitis.

O Google espera en-
viar seus primeiros aler-
tas com base nas leituras 
dos telefones no próxi-
mo ano. Também planeja 
fornecer alertas gratui-
tamente para empresas 
que desejam desligar 
elevadores, linhas de gás 
e outros sistemas auto-
maticamente antes que o 
tremor ocorra.

Os alertas serão envia-
dos para terremotos de 
magnitude 4,5 ou superior, 
e nenhum download de 
aplicativo é necessário.
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Grãos
atualizado todos os meses, com base nos dados em campo da produção de grãos em 
todo o País, o Levantamento de grãos da Companhia Nacional de abastecimento (Co-
nab) estima o aumento da taxa de crescimento da safra goiana 2019/2020, segundo a 
última atualização - a penúltima desta safra - divulgada nesta terça-feira, 11 de agosto. 
a expectativa divulgada em julho previa taxa de crescimento estimada em 8,4% frente 
à safra 2018/2019 e agora, na atualização de agosto, a estimativa é de que a safra goia-
na apresente crescimento de 10,3% em relação à última safra. No total, a expectativa 
é de que o estado colha 27,18 milhões de toneladas de grãos, mantendo-se como ter-
ceiro maior produtor nacional. a produção de grãos goiana representa 10,7% do total 
produzido no País. No estado, na safra 2019/2020, a área plantada também registrou 
crescimento e deve atingir 6,08 milhões de hectares (aumento de 7,3% em relação à sa-
fra passada), além de maior produtividade: 4.471 quilos por hectare (aumento de 2,8%). 
Os maiores destaques, em Goiás, ficam por conta das culturas de soja, milho, feijão, 
girassol e sorgo, que registraram crescimento da expectativa de produção. a soja, cuja 
colheita já foi encerrada no estado, deve contabilizar produção de 12,46 milhões de 
toneladas (aumento de 9% em relação à safra passada). Já o milho tem produção es-
timada em 12,82 milhões de toneladas (aumento de 11,6% em relação a 2018/2019). o 
feijão, incluindo 1ª, 2ª e 3ª safra, deve contabilizar produção total de 328,7 mil toneladas 
(aumento de 8% ante a safra 2018/2019) e o girassol deve alcançar produção de 42,8 
mil toneladas (aumento de 14,7%). o sorgo, do qual o goiás é o maior produtor, deve ter 
produção de 1,21 milhão de toneladas (22,6% a mais que a última safra).

medicamentos 
o Laboratório teuto alcançou recentemente a marca de 17 produtos considerados como 
“Medicamentos/apresentações de Referência”, segundo a agência Nacional de Vigilância 
sanitária (anvisa). o Canditrat – creme vaginal foi a apresentação mais nova a compor a 
lista de referências do órgão regulador. o medicamento trata-se de um creme de trata-
mento íntimo no combate de um tipo de fungo chamado Candida albicans, responsável 
pelo surgimento da Candidíase. Há 73 anos, a indústria farmacêutica é reconhecida pela 
excelência no desenvolvimento, produção e comercialização de seus produtos. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 EconômicoGIRO
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A AGL Investimentos, um dos mais tradicionais escritórios de investimentos de Santa 
Catarina, localizado em Joinville, anuncia a fusão com a goiana Vertente Capital que 
formam a partir de agora, a  V Corp Capital, vinculada ao  BTG Pactual. A operação 
marca a soma de duas importantes expertises em busca de expansão e novas car-
teiras. Enquanto a goiana quer participar das operações financeiras das empresas de 
Santa Catarina, a sexta economia do País e com maior tradição em investimentos no 
mercado financeiro, a catarinense visa, com a união, crescer com um mercado ainda 
em ascensão no Centro-Oeste. Segundo dados da B3,  atualmente, Goiás, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul e Tocantins,  possuem juntos cerca de 125 mil investidores em 
universo de 15 milhões de habitantes, enquanto somente no estado de Santa Catari-
na, esse número chega 127 mil para cerca de 7 milhões de habitantes. 

investimentos

lucros

Conselho do FGTS aprova distribuição 
de R$ 7,5 bi para trabalhadores

o Conselho Curador 
do Fundo de Ga-
rantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) aprovou 
hoje (11) a distribuição 
de parte dos lucros para 
os trabalhadores. Serão 
creditados nas contas vin-
culadas ao fundo R$ 7,5 
bilhões, equivalentes a 
66% do resultado positivo 
de 2019. O resultado total 
do ano passado foi de R$ 
11,32 bilhões.

Conforme a deliberação, 
os créditos devem ser pa-
gos até 31 de agosto. A dis-
tribuição será feita propor-
cionalmente ao saldo de 
31 de dezembro de 2019.

Segundo informações 
apresentadas durante a 
reunião do conselho, a 
distribuição dos recursos 
permitirá que o FGTS te-
nha rendimento de 4,90%, 
somados juros e correções 
obrigatórias. Dessa forma, 
o fundo passa a render 
mais que a poupança, 
que fechou 2019 com 
rentabilidade de 4,26%, 
e a inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que terminou o 
ano passado em 4,31%.

A decisão do conse-
lho não altera as hipóte-
ses em que o trabalhador 

pode sacar o FGTS. No site 
da Caixa é possível obter 

mais informações, inclusi-
ve sobre os saques emer-

genciais do fundo devido 
aos efeitos da pandemia 

da covid-19 na renda dos 
brasileiros.

dinheiro será depositado até 31 
de agosto nas contas vinculadas

PI
LA

R 
OL

IV
AR

ES



8 quarta-feira, 12 de agosto de 2020esporte

coronavírus

CBF anuncia novo protocolo de testes

a Confederação Bra-
sileira de Futebol 
(CBF) anunciou 

nesta segunda (10) uma 
mudança no protocolo 
de testagem das compe-
tições nacionais. A mu-
dança acontece após a 
primeira rodada do Cam-
peonato Brasileiro da sé-
rie A, na qual a partida 
entre São Paulo e Goiás, 
programada para o últi-
mo domingo (9), foi adia-
da um pouco antes do 
início por conta de casos 
do novo coronavírus (co-
vid-19) no elenco do Es-
meraldino.

Entre as mudanças 
está o aumento do nú-
mero de testes realiza-
dos pelos participantes 
da competição. Agora, a 
testagem “será ampliada. 
Todos os jogadores dos 
elencos dos clubes, ins-
critos na competição cor-
respondente, serão testa-
dos a cada rodada, com 
72 horas de antecedência 
a cada partida, indepen-
dente de estarem ou não 
relacionados para o jogo”.

Além disso, os resulta-
dos devem ser enviados à 

CBF “24h antes da partida 
pelo clube mandante e 
até 12h antes da viagem 
pelo clube visitante, o 
que permitirá que qual-
quer equipe proceda a 
troca de eventuais joga-
dores com teste positivo”.

Veja abaixo a íntegra 
da nota da CBF:

Ajustes no protocolo 
de testagem das compe-
tições nacionais:

Objetivando aperfei-
çoar o sistema de testes 
para Covid-19 de joga-
dores nas competições 

nacionais, a fim de ofe-
recer maior segurança 
aos clubes e atletas nelas 
envolvidos, a Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF) informa que reali-
zou os seguintes ajustes 
nos procedimentos pre-
vistos no protocolo mé-
dico e na diretriz opera-
cional:

A) A testagem será 
ampliada. TODOS os jo-
gadores dos elencos dos 
clubes, inscritos na com-
petição correspondente, 
serão testados a cada 

rodada, com 72 horas de 
antecedência a cada par-
tida, independente de es-
tarem ou não relaciona-
dos para o jogo. A medida 
é válida para as partidas 
a serem realizadas a par-
tir da próxima sexta-feira, 
14, visto que, para os jo-
gos previstos até esta 
data os procedimentos já 
estão em curso.

B) Para garantir a lo-
gística e a agilidade des-
te procedimento, os clu-
bes poderão optar entre 
seguir utilizando o Hos-

pital Albert Einstein ou, 
se preferirem, optar pela 
contratação de labora-
tórios locais, desde que 
portadores do selo de 
acreditação laboratorial, 
outorgado pelas entida-
des de saúde competen-
tes, e obedecendo aos pa-
drões de teste molecular 
especificados pelos pro-
tocolos. A CBF reembolsa-
rá o valor dos testes aos 
clubes que optarem pelo 
laboratório local, tendo 
como referência o valor 
estabelecido no contrato 

celebrado entre a enti-
dade e o Einstein. Desta 
forma, a CBF mantém seu 
compromisso de custear 
integralmente a realiza-
ção de todos os testes, 
seja diretamente com o 
hospital referido ou com 
o uso de laboratórios lo-
cais.

C) Os resultados de-
verão ser enviados à CBF 
até 24h antes da partida 
pelo clube mandante e 
até 12h antes da viagem 
pelo clube visitante, o 
que permitirá que qual-
quer equipe proceda a 
troca de eventuais joga-
dores com teste positivo.

D) Ao mesmo tem-
po, a CBF reforça que os 
clubes devem manter o 
rígido cumprimento do 
Guia Médico para retorno 
das atividades do fute-
bol brasileiro e da Dire-
triz Operacional de cada 
competição, mantendo 
estrito controle de testa-
gem e avaliação médica 
permanente.

A CBF reafirma seu 
compromisso de realizar 
as competições previstas 
em seu calendário, sem-
pre colocando como prio-
ridade a saúde de todos 
os que fazem parte do 
nosso futebol. E ressal-
ta que qualquer decisão 
sempre é tomada levando 
em conta a segurança das 
pessoas envolvidas nas 
partidas.

Mudança 
acontece após 
primeira rodada 
do Brasileiro Lu
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