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Com 65 mil amostras RT-PCR coletadas, Aparecida de Goiânia já testou mais de 11% da população
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Governo de Goiás amplia para 4.000 vagas e simplifica acesso à CNH Social



2 política quinta-feira, 13 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

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

com chEiRo E jEito

Mudou o ânimo no Paço em relação à nova 
candidatura de Íris Rezende (MdB). a agenda 
continua positiva, há a preocupação em segu-
rar as contas e viabilizar as obras. Pessoas que 
frequentam o gabinete do prefeito sentem 
que é mais provável que Íris não seja candi-
dato, optando por sair em alta, com a missão 
de ter recuperado as finanças do município e 
concluído obras importantes, no final de mais 
um mandato. a opção seria se recolher e se 
transformar no maior conselheiro da atual 
política goiana. A exemplo do que fez Nion 
albernaz no passado. 

cabo ElEitoRal 
se for consolidada essa tendência, o prefeito 
vira o grande cabo eleitoral dessa eleição. terá 
a gestão avaliada, estará entregando obras e, 
especialista em construções, teria que fazer a 
ponta com a base caiadista. 

caiado é íRis
o governador Ronaldo Caiado (deM) tem 
compromisso com Íris. Íris candidato será 
aceito pela base caiadista, com o deM indi-
cando o vice. o plano B, Maguito Vilela, en-
frenta resistência pela postura de oposição do 
filho Daniel Vilela, que preside o MDB. Caberia 
a Íris fazer o meio-campo e apaziguar. 

íRis dEcidE
Procurado pela coluna, o ex-governador 
Maguito Vilela desconversa. garante que 
não tem nada certo. e arremata, lacônico: 
“Deixa o Íris decidir”.

íRis é íRis 
Íris, provavelmente, já definiu, esteve com 
Maguito na semana passada e lembra outro 
ex-governador, Alcides Rodrigues: está aguar-
dando o momento oportuno pra anunciar. 

EfEito pandEmia
o adiamento da eleição é positivo para Íris, 
que ganhou mais tempo para concluir as 
obras. Mas limita o tradicional corpo-a-corpo. 
Há uma preocupação também com a campa-
nha nas redes sociais, onde Íris não tem, hoje, 
um exército numeroso. 

assanhamEnto

Presidente do Psd, Vilmar Rocha garante 
que a candidatura de Francisco Júnior vai 
até o fim. Mesmo que todos no partido 
saibam que Vanderlan tem mais densidade 
eleitoral na capital. “Vanderlan é o nosso 
nome para 2022”, garante Vilmar. 

aposta
A possível saída de Íris equilibra o jogo, na vi-
são de gente que acompanha o processo. a 
volta de Vanderlan poderia ser cogitada, pelo 
recall da última eleição em goiânia e o sucesso 
na candidatura recente ao senado. Uma pos-
sível eleição em Goiânia, tira de Vanderlan a 
chance de concorrer ao governo de goiás em 
2022, que é o seu projeto eleitoral atual. 

maRconi fEdERal?
O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) se 
livrou das acusações de caixa 2 na justiça 
eleitoral, que poderia gerar perda de direitos 
políticos. Processos foram devolvidos para a 
justiça federal. Com isso, aumenta a aposta 
em novo projeto eleitoral para 2022. Muito 
provavelmente como deputado federal. 

adRiana 13
Nesta quinta-feira, 13, 
adriana accorsi pro-
move live nas redes 
sociais para marcar o 
lançamento (de novo) 
da pré-candidatura à 
prefeita de goiânia 
pelo Pt. será às 19 
horas, com possibi-
lidade de atraso de 
13 minutos. 

Empatou 
Com o anuncio de João doria (sP), já são 11 
os governadores infectados pelo coronaví-
rus no Brasil. empatou com a Câmara Mu-
nicipal de goiânia. 

GREvE 
Falando em Câmara, a bancada feminina re-
solveu fazer protesto e se retirar do plenário 
quando a sessão estiver sendo presidida pelo 
vice Clécio Alves. Ainda reflexo da discussão 
com a vereadora tatiana Lemos. as vereado-
ras querem uma retratação. 

a moda pEGou
senador Flávio Bolsonaro (PsL_RJ) quer troca 
no comando da investigação do MP-RJ sobre 
as rachadinhas. Alexandre Baldy também não 
quer ficar sob a tutela de Marcelo Bretas, juiz 
da Lava Jato do Rio. 

dE Raspão 
Compra de 75 mil cestas básicas durante a 
pandemia acabou caindo na investigação de 
empresa que fraudava licitação em goiânia e 
Aparecida de Goiânia. Em princípio, envolvi-
mento de servidores menos graduados.

vai daR confusão
CBF fracassou no protocolo para exames da 
Covid-19 em duas rodadas. Jogos adiados para 
comprometer ainda mais o calendário. Por fim, 
relaxamento nos próprios exames, que podem 
ser contestados pelos médicos dos clubes. Não 
vai terminar bem. Com risco de não terminar. 

poR QuE?
a oposição enfraqueceu de vez em todos os 
níveis.

marcelohel@gmail.com

“Governar é fazer acreditar”. 
(Maquiavel)

o reaproveitamento de resíduos continua sendo um dos gran-
des desafios da sociedade atual. Muito consumo, muitos pro-
dutos descartáveis que, lançados diretamente no lixo, aumen-

ta o drama dos nossos aterros. Reciclar continua sendo a solução.
As pessoas que conseguem ficar mais tempo em casa po-

dem se dedicar à tarefa de segregar os resíduos. Orgânicos, 
como restos de frutas e verduras, podem ser levados à compos-
tagem. Técnicas simples podem ser acessadas pela internet e 
feitas em casa. Embalagens podem ser levadas à coleta seleti-
va também. Essa atitude simples contribui para a sobrevida do 
nosso aterro, que já está sobrecarregado. 

Máscaras e luvas descartáveis são problema, depois de 
usadas, nesse momento de pandemia. Já foram feitos vários 
relatos do descarte em calçadas, o que gera um risco enorme 
de contaminação. Isso não pode acontecer. E só acontece pela 
falta de uma consciência ambiental.

O descarte correto gera o problema da destinação desse 
material também. A boa notícia está vindo da Índia, país mais 
populoso do que o nosso e que está com grande número de 
casos a Covid. Cientistas da Universidade de Estudos do Petró-
leo e Energia do país desenvolveram um processo para trans-
formar todo esse material em biocombustível. A lógica é pegar 

algo com potencial enorme de contaminação e transformar em 
produto para mover veículos e máquinas.

O processo é relativamente simples. Como o plástico é o com-
ponente principal desses produtos descartados, eles são aqueci-
dos a altas temperaturas, gerando a quebra do plástico e a possi-
bilidade de transformação em combustível.

É mais um exemplo que como o homem, com conhecimen-
to e compromisso com o meio ambiente, pode transformar o 
destino de materiais aparentemente inservíveis.

Reciclar sempre. Depois da pandemia, essa visão será fundamen-
tal para criar um mundo mais sustentável. Devemos pensar nisso. 

Gustavo Cruvinel
É presidente da Comissão do Meio 
Ambiente da Câmara de GoiâniaReciclar na pandemia
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Governo de Goiás amplia para 4.000 
vagas e simplifica acesso à CNH Social

a Assembleia Legis-
lativa do Estado de 
Goiás (Alego) apro-

vou, em segunda e defini-
tiva votação, nesta terça-
-feira (11/8) projeto de lei, 
do Poder Executivo, que 
aprimora o processo de 
seleção dos beneficiários 
do Programa CNH Social. 
Com a alteração, serão 
levados em consideração 
critérios mais humaniza-
dos e socialmente ade-
quados para o desempate 
dos candidatos inscritos. 
A aprovação do projeto 
se deu por unanimidade. 

A expectativa é de que 
4 mil vagas para o progra-
ma sejam disponibilizadas 
pelo Detran-GO ainda em 
2020. A primeira etapa do 
CNH Social, com 2.010 va-
gas nas categorias Rural, 

Urbana e Estudantil, foi 
lançada no final de 2019. 

Com os novos critérios, 
que passarão a valer a par-
tir da sanção do governa-
dor Ronaldo Caiado, o ban-
co de dados do Cadastro 
Único para Programas do 
Governo Federal (CadÚni-
co) foi adotado como meio 
de comprovação dos dados 
cadastrais inseridos pelos 
candidatos. Além disso, na 
categoria estudantil, 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 (Seduc).

Outras mudanças elen-
cadas dizem respeito aos 
critérios de ingresso no 
programa, mais humani-
zados e socialmente ade-

quados para o desempate 
dos candidatos inscritos, 
tais como renda familiar 
per capita, maior idade, nú-
mero de componentes do 
grupo familiar, existência 
de benefício social, data e 

hora da inscrição.
Os contemplados re-

cebem isenção de taxas 
como inclusão no Renach, 
Licença de Aprendizagem 
de Direção Veicular, agen-
damento de prova teórica 

e agendamento de exame 
prático. Também se abs-
têm de pagar pelos exa-
mes médico e psicológico, 
junta médica, quando se 
trata de candidato com 
deficiência, e toxicológi-

co, exigido para categoria 
profissional. Por meio de 
parcerias, foram oferecidos 
ainda o curso teórico, de 
legislação de trânsito, as 
aulas práticas de direção e 
até três retestes. 

aprovado por unanimidade na 
assembleia Legislativa, programa 
terá novas regras mais humanizadas 
e socialmente adequadas
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SeSSão ordinária remota

Sessão ordinária desta quarta-feira, 
12, teve 40 processos legislativos
A Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás (Alego) 
realiza nesta quarta-feira, 
12, a segunda sessão ordi-
nária da segunda semana 
de agosto. Na oportunida-
de, após terem apreciado, 
na sessão de ontem, oito 
processos legislativos, os 
deputados goianos devem 
deliberar, desta vez, uma 
pauta contendo 40 maté-
rias. A sessão terá início às 
15 horas, pelo sistema re-
moto implantado na Casa 
em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus.

Os processos constan-
tes da pauta para a reu-
nião de hoje contemplam 
iniciativas parlamentares 
e da Governadoria. São 
três processos de iniciativa 
parlamentar, em fase de 
segunda e definitiva vo-
tação, e oito em primeira 
votação. A pauta traz ain-
da cinco projetos de lei da 

Governadoria para votação 
definitiva e 24 vetos a pro-
jetos anteriormente apro-
vados pelos deputados 
estaduais, sendo 22 deles 
de veto integral e dois de 
veto parcial. Esses vetos 
já receberam o parecer da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ) e 
agora serão deliberados 
em Plenário, em votação 
única e secreta.

Entre as matérias de 
iniciativa do Poder Execu-
tivo em segunda votação 
está o projeto de lei de 
nº 3097/20 que institui a 
Política Estadual de Aten-
dimento ao Cidadão e cria 
o Programa Simplifica Goi-
ás. Trata-se de um novo 
modelo de prestação de 
serviços públicos com foco 
na agilidade, simplificação 
e respeito, para a melhoria 
acentuada e constante do 
atendimento aos cidadãos.

Entre os objetivos do 
programa Simplifica Goiás 
estão ações para reconhe-
cer as atividades de aten-
dimento ao cidadão, como 
atribuições primordiais de 
toda a administração pú-
blica estadual, valorizar os 
agentes públicos envolvi-
dos em atividades de aten-
dimento, contribuir para 
que as unidades opera-

cionais, responsáveis pela 
execução dos serviços pú-
blicos solicitados, tenham 
como foco a satisfação 
dos cidadãos, promover e 
incentivar projetos, pro-
gramas e ações de desbu-
rocratização, simplificação 
e inovação da prestação 
dos serviços públicos à 
população, inclusive os 
que contemplem investi-

mentos em tecnologia da 
informação e em recursos 
de acessibilidade.

O programa prevê a 
criação do Portal Único do 
Cidadão, que terá, entre 
as atribuições, centralizar 
todos os serviços constan-
tes da Carta de Serviços ao 
Usuário, bem como quais-
quer informações relevan-
tes ao cidadão, inclusive 

solicitações e agendamen-
tos de atendimentos. O 
portal será mantido pela 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento e Inova-
ção, com a possibilidade 
de os órgãos e as entida-
des migrarem os seus ser-
viços e os conteúdos virtu-
ais para esse canal.

Sessões ordinárias
As sessões ordinárias 

constituem o calendário 
anual de trabalho legislativo 
e possuem a Ordem do Dia 
previamente designada, ou 
seja, têm uma pauta de vota-
ção. São realizadas normal-
mente às terças, quartas e 
quintas-feiras e compõem-
-se das seguintes fases: 
Abertura, onde são feitas 
apresentações de matérias 
e demais comunicações 
parlamentares, Pequeno 
Expediente, Grande Expe-
diente, e a Ordem do Dia.
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Prefeitura amplia atendimento na Educação 
Infantil com retomada de 11 obras de Cmei

as aulas presenciais 
na Rede Municipal 
de Ensino (RME) es-

tão suspensas desde 17 de 
março, mas além de ações 
formativas, pedagógicas e 
administrativas, a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção e Esporte (SME) segue 
ampliando o atendimento 
à comunidade escolar. Até 
agora, foram implantadas, 
3425 vagas, além do an-

damento de 12 obras em 
licitação e instalação das 
salas modulares em insti-
tuições de toda a capital.

Em parceria com a Se-
cretaria Municipal de In-
fraestrutura e Serviços 
Públicos (Seinfra), a atual 
gestão avançou, de forma 
considerável, as obras de 
construção dos novos cen-
tros municipais de Educa-
ção Infantil (Cmei). Nenhu-

ma delas foi paralisada 
durante a quarentena em 
virtude da pandemia de 
Covid-19. Ao todo, 11 obras 
foram licitadas no final do 
último ano e tiveram or-
dem de serviço assinada 
para o início da construção 
das unidades.

As obras apresentam 
alta porcentagem de 
construção, a maior parte 
com previsão de entrega 

para até outubro deste 
ano. O planejamento in-
clui o Cmei Buena Vista 3, 
Cmei Jardins do Cerrado 4, 
Cmei Grande Retiro, Cmei 
Center Ville, Cmei Resi-
dencial Mendanha, Cmei 
Parque Atheneu 2 e Cmei 
Vila Santa Helena. As de-
mais (Cmeis Jardim Real, 
Barravento e Solar Ville) 
também seguem a todo o 
vapor e devem ser finali-

zadas até o final deste ano.
Alcione Alves reside pró-

ximo ao Cmei Vila Santa 
Helena e não esconde a ale-
gria em vê-lo ser retomado, 
tamanha sua importância 
para a região. A finalização 
do Cmei favorece especial-
mente as mães que neces-
sitam de lugar apropriado 
para deixar os filhos em 
segurança. “Se o prefeito 
falou que vai concluir, eu 
acredito que em breve o 
Cmei vai ser entregue para 
nós, moradores da Vila 
Santa Helena”, comemora. 
A vizinha também fala da 
expectativa para conseguir 
vaga para os filhos.

Maria Carolina Fellows 
mora em frente à unidade, 
tem uma filha de dois anos 
e está grávida. “Acredito que, 
quando for a época certa, 
vou ter a oportunidade de 
deixar meus filhos nesse 
Cmei, bem pertinho de casa, 
e isso é ótimo”, celebra. Feito 
que é comemorado também 
pela própria gestão. Marcelo 
Costa, secretário municipal 
de Educação e Esporte, fri-
sa o que o término das 11 
obras simboliza para a co-

munidade goianiense.
Segundo ele, “é uma sa-

tisfação colocar, à disposi-
ção da comunidade, pelo 
menos mais 1.500 vagas 
na Educação Infantil, sem-
pre em regiões de alta de-
manda, somente com essas 
obras. Cumprimos o com-
promisso de cada vez mais 
reduzir as filas de espera 
por vagas em Cmei”, declara. 
Contudo, não basta ampliar 
o atendimento, mas fazê-lo 
com qualidade. 

As instituições de Edu-
cação Infantil ofertam so-
cialização e planejamento 
pedagógico, preparando a 
criança para a alfabetização. 
Assim, o ensino infantil mu-
nicipal se difere de outras 
regiões e é um dos mais 
avançados do país.

As obras que contem-
plam a Educação no mu-
nicípio de Goiânia com-
preendem, ainda, a grande 
reforma da Escola Muni-
cipal Donata Monteiro da 
Motta, na qual foram ini-
ciadas as obras no mês de 
junho de 2020 e tem pre-
visão de entrega também 
para outubro deste ano.

Por meio da 
secretaria 
Municipal 
de educação 
e esporte, 
Prefeitura 
garante, pelo 
menos, 1.500 
vagas na 
modalidade em 
diversas regiões 
da capital
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Prefeitura de Senador Canedo amplia 
testagem e monitoramento da Covid-19
A Prefeitura de Senador 
Canedo dá mais um pas-
so de extrema importân-
cia para o enfrentamento 
da Covid-19, integrando 
planejamento estratégi-
co, ciência e tecnologia. 
Em uma união de esfor-
ços com o Governo de 
Goiás, o município ade-
riu ao programa que está 
ampliando a capacidade 
de monitoramento e de 
testagem em massa da 
população por meio do 
exame RT-PCR. A iniciati-
va, que utiliza o aplicati-
vo “Dados do Bem” para 
identificar e rastrear pes-
soas infectadas pelo Co-
ronavírus e, desta forma, 
adotar ações estratégias 
mais direcionadas duran-
te a pandemia, começa no 
dia 11 de agosto.

O programa é efetiva-
do por meio de parceria 
do Governo de Goiás com 
a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz-RJ), que doou os 
kits e vai realizar a análi-
se dos testes, e o Instituto 
D’or de Pesquisa e Ensino, 
que cedeu o aplicativo 
desenvolvido pela em-
presa Zoox Smart Data. O 
ponto de partida é baixar 
o aplicativo “Dados do 
Bem”, já disponível gra-
tuitamente nas lojas vir-
tuais para Android e iOS. 

No aplicativo, o usuá-
rio preenche um cadastro 
e responde a um simples 
questionário de autoava-
liação, com perguntas so-
bre sintomas associados 
a Covid-19 e histórico de 
saúde. A partir dos dados 
fornecidos, a plataforma 
indica a possibilidade de 
ele estar infectado pelo 
novo coronavírus. Não se 
trata de um diagnóstico, 
mas de uma avaliação de 
sinais clínicos e epide-
miológicos. 

Quem tiver indicação 

para fazer o exame RT-
-PCR deverá selecionar 
uma das opções de locais 

apresentadas na própria 
plataforma. Em segui-
da, a pessoa receberá no 

celular um voucher com 
um QR Code, que será 
escaneado na unidade 
de saúde indicada. O 
agendamento do teste 
se dará exclusivamente 
pela ferramenta. É im-
portante ressaltar que 
qualquer tipo de comu-
nicação é feita pelo pró-
prio aplicativo. O “Dados 
do Bem” não envia men-
sagens por WhatsApp.

Testagem
Em Senador Canedo, o 

teste está sendo aplicado 
nas unidades de saúde 
UBS Santa Rosa, Pronto 
Socorro Jardim das Olivei-
ras e Pronto Socorro Vila 
São João. O atendimento 
é realizado das 9 h às 16 
horas, de segunda à quinta, 
para os pacientes selecio-
nados pelo aplicativo. 

Caso o resultado dê 
positivo, o infectado in-
dicará até cinco pessoas 

com quem ele tem mais 
contato. Cada um desses 
indicados receberá uma 
mensagem no celular, 
com o voucher, e será 
convidado a também fa-
zer o teste. Dessa forma, o 
aplicativo consegue ma-
pear a população afetada 
pelo novo Coronavírus.

Todos que preenchem 
o questionário de auto-
avaliação estão colabo-
rando com a iniciativa, 
mesmo aqueles que não 
são convocados para fa-
zer testes. O “Dados do 
Bem” tem como objeti-
vo utilizar a inteligência 
de dados para realizar o 
mapeamento epidemio-
lógico, montar mapas 
de risco e locais com 
maiores índices de con-
taminação. A ferramenta 
não visa ao diagnóstico 
individual, mas ao en-
tendimento coletivo da 
propagação da Covid-19.
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Reabertura do Quintal do 
Jajá. data: 15/08 (sábado) 
Horário: das 11h30 às 15h. 
Local: Quintal do Jajá (Rua 
15, nº 538 – setor Central) 
Contato: (62) 98169-7100

Serviço

goiânia

Bar Quintal do Jajá reabre para o 
público no almoço deste sábado

o Quintal do Jajá, es-
paço gastronômico 
localizado no Cen-

tro de Goiânia, voltará a 
receber clientes neste sá-
bado (15) para almoço no 
local. A casa ficará aberta 
aos sábados, das 11h30 às 
15 horas, disponibilizando 
feijoada tradicional com 
cinco acompanhamentos, 
além de petiscos variados, 
como frango à passarinho, 
batata frita e carne de pa-
nela na cumbuca.

Para beber, o público 
poderá pedir cervejas, 
refrigerantes, sucos, so-
das italianas, água, cai-
pirinhas, tequilas, vinhos, 
whisky e drinks diversos. 
A retomada das ativida-
des presenciais foi defini-
da após os proprietários 
do bar, Ricardo Coutinho 
e Jair do Prado, o Jajá, 
planejarem a forma mais 
segura para a reabertura, 
pensando na saúde dos 
clientes e funcionários.

Por isso, o Quintal do 
Jajá funcionará com so-
mente 40% de sua capa-
cidade total e permitirá 
a presença de, no máxi-
mo, quatro pessoas por 
mesa. Além disso, será 
obrigatório o uso de 
máscara para todos den-
tro do estabelecimento, 

sendo permitida a sua 
retirada do rosto apenas 
quando o cliente estiver 
comendo ou bebendo.

A máscara deverá ser 
utilizada em todos os ou-
tros momentos, inclusive 
quando o cliente for ao 
banheiro. O público terá 
álcool em gel à sua dispo-
sição em diversos pontos 
da casa, inclusive em cada 
mesa. Todas as opções de 
pratos estarão disponíveis 
somente à la carte, incluin-
do a feijoada, que não será 
oferecida por self-service, 
como acontecia antes da 
crise do coronavírus.

Respeitando as deter-
minações de não promo-
ver shows ao vivo, o bar 
terá apenas música am-
biente, com uma playlist 
com samba e MPB. O Quin-
tal do Jajá seguirá todas as 
demais diretrizes da Pre-
feitura de Goiânia para o 
atendimento presencial, 
como distanciamento das 
mesas e limpeza frequen-
te de mesas, cadeiras, sa-
nitários e demais áreas e 
objetos do local.

Mesmo antes da reto-
mada das atividades pre-
senciais, quando atuava 
apenas por delivery e drive 
thru, a casa sempre seguiu 
as medidas de higieniza-

ção necessárias contra a 
Covid-19. Todos os funcio-
nários utilizam máscaras e 
álcool em gel. Além disso, 
os cozinheiros usam lu-
vas, touca e avental para a 
preparação dos alimentos, 
que são higienizados.

Delivery
Mesmo retomando o 

atendimento presencial, 
o bar continuará também 
com as atividades por 
delivery e drive thru. Por 
meio desses sistemas, o 
Quintal do Jajá oferece 
duas opções de feijoada 
com acompanhamentos: 
a tradicional e a vegana. 
É disponibilizada feijoada 
para uma ou duas pesso-
as, mas os clientes podem 
fazer pedidos combina-

dos se a quantidade de 
pessoas for maior.

A queridinha dos clien-
tes é a feijoada tradicio-
nal, feita com feijão preto, 
pernil de porco, bacon, 
linguiças calabresa grossa 
e fina, costelinha de porco, 
carne de sol bovina, pé 
de porco e rabo de porco. 
Cada feijoada tradicional 
é acompanhada por arroz, 
torresmo, farofa de bacon 
e calabresa moída, couve 
refogada e laranja.

Para os vegetarianos 
e veganos, a casa oferece 
somente por delivery e dri-
ve thru a feijoada vegana, 
que é preparada com fei-
jão preto, cenoura, batata, 
vagem e talo de couve. Já 
seus acompanhamentos 
são arroz, couve refogada, 

laranja e farofa vegana de 
banana-da-terra e couve. 
As bebidas que comple-
tam o cardápio de delivery 
e drive thru do bar são cer-
vejas, refrigerantes, H2OH, 
energéticos, sucos e água 
com e sem gás.

Os clientes recebem a 
feijoada e os acompanha-
mentos em potes de plás-
tico reforçado lacrados, 
que vão dentro de sacos 
de papel kraft fechados. 
As entregas são realizadas 
sempre aos sábados, das 
11h30 às 15 horas. Os pe-
didos para a feijoada tradi-
cional podem ser feitos no 
próprio sábado, com retira-
da imediata, ou antecipa-
damente, a partir da terça-
-feira de cada semana.

Quem quiser a feijoada 

vegana deve, necessaria-
mente, fazer a encomenda 
até a sexta-feira. Os pe-
didos de delivery podem 
ser efetuados pelo apli-
cativo iFood e os de drive 
thru, pelo WhatsApp (62) 
98169-7100. O pagamento 
pode ser feito em dinheiro, 
cartão de débito ou cartão 
de crédito. O Quintal do 
Jajá fica na Rua 15 nº 538, 
no Setor Central, em Goiâ-
nia, em frente à Praça Dr. 
Carlos de Freitas.

atividades presenciais são retomadas 
com todas as medidas de higiene 
necessárias, mas casa também 
continua com delivery e drive thru
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Com 65 mil amostras RT-PCR coletadas, Aparecida 
de Goiânia já testou mais de 11% da população
Aparecida já testa mais 
a sua população, em 
números proporcionais, 
do que Goiânia, Goiás 
e o Brasil. Com 65.828 
exames somente do tipo 
RT-PCR realizados até 
esta terça-feira (11), a 
cidade testou 11,3% 
dos 578.179 moradores 
locais, alcançando um 
índice de testagem que 
é mais que o dobro da 
capital (5,27%) e o tri-

plo do Estado (2,75%) e 
do País (2,53%).

A comparação leva em 
conta os dados forneci-
dos pelas secretarias de 
Saúde de Aparecida, de 
Goiânia e do Estado de 
Goiás, e pelo Ministério 
da Saúde (MS). A capital 
informa ter realizado 
mais de 80 mil testes 
até esta segunda-feira 
(10), e o Estado, 193.682 
até hoje. Segundo bole-

tim epidemiológico do 
MS, o governo federal 
já forneceu 5.324.948 
testes RT-PCR.

Em números absolu-
tos, a quantidade de tes-
tes aplicados em Apare-
cida também é maior que 
a dos estados do Ama-
pá (39.559 testes), Acre 
(52.282) e Tocantins, que 
no último relatório situ-
acional, de 06 de agos-
to, contabilizava 40.984 

amostras. E de grandes 
capitais brasileiras, como 
Aracajú-SE (51.618), Flo-
rianópolis-SC (27.014) e 
Vitória-ES (28.877), de 
acordo com os boletins 
epidemiológicos divulga-
dos até esta quarta-feira.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Apare-
cida ressalta que a cida-
de atingiu a taxa de 113 
testes para cada 1.000 
habitantes. Em termos 

de comparação, segun-
do dados da plataforma 
Our World in Data, usada 
pela Universidade Johns 
Hopkins, dos Estados 
Unidos, até 21 de julho o 
Brasil testava, em média, 
12 pessoas a cada 1.000 
habitantes.

Considerados padrão-
-ouro na detecção da Co-
vid-19, os testes RT-PCR 
são aplicados pela Prefei-
tura de Aparecida em 12 

postos espalhados pela 
cidade. Dois desses pos-
tos são na modalidade 
drive-thru, em que a pes-
soa permanece dentro do 
carro para fazer o exame. 
Um terceiro drive-thru 
deve ser aberto na cidade 
nos próximos dias.

Segundo a SMS, a Pre-
feitura de Aparecida já in-
vestiu mais de R$ 10 mi-
lhões nas amostras para 
detecção da Covid-19.
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Taxa de transmissão da covid-19 
no Brasil cai para 1,01, diz estudo

a taxa de transmis-
são de casos de 
covid-19 no Brasil 

chegou a 1,01 em 9 de 
agosto, segundo estudo 
divulgado nesta semana 
pela universidade Imperial 
College, do Reino Unido. O 
dado está em queda em 
relação à semana anterior, 
mas ainda indica que a do-
ença está em expansão.

Uma taxa de 1,01 sig-
nifica que cada 100 pes-
soas infectadas pelo novo 
coronavírus transmitem 
a doença para outras 101 
pessoas, e que, portanto, o 
número de novos doentes 
continua crescendo. Na se-
mana passada, o indicador 
do país era de 1,08 - uma 
transmissão de 108 novos 
casos a cada 100.

O relatório do Imperial 
College trouxe nesta se-
mana dados sobre 69 pa-
íses em que a transmissão 
da doença é considerada 
ativa. Na semana passada, 
havia 65 países nesse gru-
po. Para ser considerado 
na pesquisa, é preciso ter 
ao menos 100 mortes re-
portadas desde o início da 
pandemia e pelo menos 
10 em cada uma das duas 
últimas semanas.

As maiores taxas de 
transmissão foram estima-
das para a Palestina, com 
1,69, e para Porto Rico e 
Japão, ambos com 1,55. Já 
as menores taxas estão 
na Espanha (0,42), Suécia 

(0,51) e Egito (0,51). Dos 
69 países pesquisados, 34 
ainda apresentam uma 
taxa de transmissão maior 
do que um, e 35 chegaram 
ao patamar em que 100 
casos geram menos que 
100 novas infecções.

A taxa de 1,01 inclui o 
Brasil na lista dos países 
com pandemia classificada 
como “estável ou crescen-
do lentamente”. Na Amé-
rica do Sul, a maioria dos 
países se encontra neste 
mesmo grupo, com exce-
ção do Equador, onde há 
declínio (0,82), e da Argen-
tina, onde a taxa está em 
crescimento (1,22). 

Com a taxa de transmis-
são estimada para o Brasil, 
o estudo prevê que o país 
pode ter cerca de 7,4 mil 
mortes por covid-19 nos 
sete dias seguintes da pes-
quisa, divulgada ontem. O 
número é o maior entre 
os 69 países pesquisados, 
lista que não inclui os Es-
tados Unidos. 

Dados regionais
A queda na taxa de 

transmissão a nível nacio-
nal também vem sendo 
observada pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
que mantém um painel de 
dados com informações a 
nível estadual e municipal. 
A doutora em matemática 
e pesquisadora da Fio-
cruz Bahia, Juliane Olivei-
ra, destaca que quaisquer 

avaliações sobre o contro-
le da pandemia  no Brasil 
devem priorizar os dados 
mais locais que estiverem 
disponíveis.

“O Brasil é um país bem 
heterogêneo”, define. “O 
ideal é olhar a menor re-
gião possível, pela ques-
tão das heterogeneidades. 
Olhar a nível de estadual é 
muito melhor do que olhar 
o país como um todo”, afir-
ma Juliane Oliveira, pós-
-doutoranda no Centro 
de Integração de Dados e 
Conhecimentos para Saú-
de (Cidacs/Fiocruz) e uma 
das responsáveis pela mo-
delagem matemática da 
Rede CoVida, que exibe os 
dados.

Enquanto o Brasil tem 
taxa de transmissão 1,01, 
é possível observar no pai-
nel da Fiocruz que há esta-
dos acima desse patamar. 

No Rio Grande do Sul, no 
Mato Grosso do Sul e em 
Tocantins, por exemplo, a 
taxa está em 1,2 - cada 100 
casos gerando 120 novas 
infecções. Já no Amazonas 
e no Pará, a taxa está em 
0,9, indicando queda no 
ritmo da pandemia, com 
100 casos gerando novos 
90.  

A pesquisadora explica 
que a série histórica da 
taxa de transmissão de-
monstra que as medidas 
de isolamento social pro-
duziram uma queda na 
taxa de transmissão no 
início de abril.

Em São Paulo, por 
exemplo, a taxa caiu de 2,1 
em 5 de abril para 0,8 em 
8 de abril. Após uma nova 
subida, a transmissão che-
gou a 1,3 em 14 de abril, 
patamar que foi mantido 
até o início de junho. Na 

semana passada, São Pau-
lo tinha uma taxa de trans-
missão de 1,1, segundo o 
painel da Rede CoVida.

No Rio de Janeiro, a taxa 
fechou março em 2,4, com 
100 casos gerando 240 
novas infecções. Já nos pri-
meiros dias de abril, ela se 
estabilizou em 1,4, e, des-
de o início de julho, está 
em 1,0.

“Com as medidas que 
foram implementadas em 
março, você vê uma que-
da na taxa de transmissão, 
mas que ainda não foi o 
suficiente para estar abai-
xo de um”, avalia Juliane 
Oliveira.

A pesquisadora analisa 
que as medidas de isola-
mento chegaram antes 
da explosão de casos em 
alguns estados, como na 
Região Sul e em Minas 
Gerais, o que fez com que 

a pandemia crescesse de 
forma mais lenta que nos 
primeiros estados atingi-
dos, como São Paulo, Rio 
de Janeiro e Amazonas. Na 
visão dela, porém, perdeu-
-se uma oportunidade de 
adotar medidas de rastreio 
que cortassem a trans-
missão e impedissem que 
esses estados tivessem o 
crescimento da pandemia 
que foi observado mais 
recentemente, a partir da 
flexibilização.

“Faltou a questão do 
rastreio de casos. Não 
adianta fazer as medidas 
de distanciamento sem ter 
o rastreio e o isolamen-
to de casos. Quando você 
rastreia e isola, você cor-
ta a transmissão”, afirma. 
“Quando abriram, começou 
a subir de novo, porque 
ainda não se tinha o con-
trole dos casos”.

o estudo britânico mostra queda 
com relação à semana anterior
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Presidente

Bolsonaro passa por avaliação médica em São Paulo
O presidente Jair Bolso-
naro passou por avalia-
ção médica nesta quar-
ta-feira (12), no Hospital 
Vila Nova Star, em São 
Paulo, onde realizou 
exames. Pela manhã, na 
também capital paulista, 
Bolsonaro acompanhou 
a partida da comitiva 
brasileira em missão hu-
manitária especial a Bei-
rute, no Líbano. O grupo 
está sendo coordenado 
pelo ex-presidente Mi-
chel Temer. 

Segundo o boletim 
médico divulgado pelo 
hospital, o presidente 
“passou por avaliação da 
equipe médica multipro-
fissional, está assinto-
mático com exames la-
boratoriais e de imagem 
normais. Encontra-se li-
berado para manter suas 
atividades habituais”. 

A equipe médica é 
liderada pelo cirurgião-
-chefe Antônio Luiz de 
Vasconcellos Macedo, 
o mesmo que realizou 

cirurgias no presiden-
te para reconstrução de 
parte do aparelho di-
gestivo e remoção de 
hérnias, consequências 
da facada que Bolsonaro 
levou em setembro de 
2018, ainda durante as 
eleições presidenciais.  

Além de Macedo, o 
presidente foi acompa-
nhado pelo cardiologis-
ta Leandro Echenique e 
pelos infectologistas 
Esper Kallas e Maria 
Luísa Moura. 
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Novidade 
a prática de exercícios físicos traz diversos benefícios 

para a saúde. seja na academia, parque, ou até 
mesmo em casa, como vimos nos últimos meses, a 

atividade física tornou-se uma aliada para diversas 
pessoas, deixando sempre aquela sensação 

de bem-estar. Pensando nisso a nova linha de 
cuidados pessoais de o Boticário, Cuide-se Bem 

ativa, traz produtos com vitamina e e d-Pantenol 
que entregam proteção durante as atividades 

físicas e relaxamento após os exercícios.

lavaÍ NeW WasH
a maior plataforma de limpeza a seco delivery do Brasil, 

a Lavaí New Wash, inaugura, na próxima segunda-
feira, dia 17 de agosto, às 8h no Plaza d’oro eldorado 
shopping, aquela que será a primeira unidade física 

da marca, um ponto fixo de lava-rápido. Esta unidade 
fará a limpeza veicular totalmente a seco e também 
a sanitização dos veículos contra o covid-19, além de 
outros vírus, bactérias e fungos. a unidade também 

será um centro de treinamento para capacitar os 
colaboradores da empresa. Ao todo, nessa unidade fixa 

os sócios samuel auad Júnior, gustavo d’Ávila e Igor 
Fróes arantes vão empregar oito pessoas no ponto, os 

chamados ecoesteticistas.

esPeTÁcUlo
o espetáculo Hermanoteu na terra de godah, da 
companhia de humor Melhores do Mundo, terá 

apresentação única no próximo sábado (15), às 20h, no 
drive gyn – Cine drive-In de goiânia – no estádio serra 

dourada. os ingressos estão com valores a partir de 100 
reais por veículo. a produção local é da Cultura do Riso 

em parceria com drive gyn. “aconselho chegar com 30 
minutos de antecedência, para ter tempo hábil de entrar 

com o carro e se acomodar. Recomendo também duas 
pessoas por veículo, pois quem estiver no banco traseiro 

pode não ter boa visualização”, reforça o produtor da 
Cultura do Riso, danilo Nunes.

Programa  iNTerage 
goiâNia

Lançado recentemente pelo apresentador Jorge Neris 
e o produtor de tv Paulo Mathias o programa Interage 
goiânia é um verdadeiro encontro social dentro da sua 

tela, seja pela tV aberta ou internet, transmitido no 
formato Multiplataforma. o quadro ‘Casei’ chegou para 
preencher uma lacuna importante no mercado atual  e 
seu lançamento foi um sucesso. No último episódio, o 
Porto Cervejaria falou sobre as tendências de cervejas 

especias,  e também aconteceu um ensaio fotográfico de 
noiva e debutante, onde o fotógrafo Clodoaldo Marques 

clicou as modelos Milena Bonomo e Babi Linhares.
totalmente realizado online, o quadro recém-
lançado surpreendeu com o novo conceito de 

exposição de produtos. as principais tendências do 
mercado de festas e eventos serão apresentadas 

de forma contextualizada nas Multiplataformas do 
Interage goiânia e na Puc tv, aos sábados 12h.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Live do Coronel - as lives 
musicais viraram febre 
por todo o mundo. Mas 
o cantor Marrone decidiu 
superar qualquer conceito 
com a Live do Coronel, 
uma superprodução com 
diversos convidados de 
sucesso. o show ocorre ao 
vivo, no dia 16 de agosto, 
às 18H, no canal oficial da 
dupla Bruno&Marrone, no 
Youtube.

Live - o cantor sertanejo, Felipe Ferraz fará live, em 
seu canal no Youtube, no dia 14 de agosto, às 20h. 
o evento será apresentado por Brunno Jaka e Zé 
golinho, e terá como participação especial Bunito da 
Mídia, Áureo deni e Cremosinho.

2 3

4

Remix - aconteceu no útlimo dia 10 agosto o lançamento 
do remix da dj Marcia Cardoso. Música Pega eU, da dupla 
sertaneja carioca Romulo e Ricardo feat tiago brava.
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Estética - À frente da Clínica de estética Hathor 
360, a empresária Cris Bandeira (foto) se uniu com a 
jornalista Quezia Ramos, para apresentar uma Live: 
“se cuidar, mas sem exagerar”, elas abordaram até 
que ponto deixa de ser cuidado e se torna exagero.
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Clubes somam mais de cinqunta casos 
confirmados de covid-19 entre jogadores

As Séries A, B e C 
do Campeonato 
Brasileiro, inicia-

das há exatos cinco dias, 
já registram 52 casos de 
covid-19 entre jogadores. 
Três partidas foram sus-
pensas pela CBF - Goiás x 
São Paulo, Chapecoense 
x CSA e Treze-PB x Impe-
ratriz-MA - por causa do 
novo coronavírus.

Os casos mais recentes 
de contaminação aconte-
ceram no Corinthians e no 
Atlético Goianiense. Na 
terça-feira, o clube pau-
lista registrou dois testes 
positivos: do zagueiro Gil 
e o do atacante Léo Na-
tel. O clube afirmou que, 
“mesmo existindo evi-
dências de que os exa-
mes de RT-PCR podem 
permanecer positivos 
durante um longo perío-
do, mesmo após já terem 
cumprido quarentena, e 
sem transmissão do ví-
rus”, preferiu afastá-los 
do restante da equipe. 

Assim, eles não partici-
parão da partida contra o 
Atlético-MG, nesta quarta, 
em Belo Horizonte.

O Atlético Goianiense, 
por sua vez, se deparou 
com quatro testes positi-
vos entre seus atletas. Di-
ferentemente da decisão 
do Corinthians, entrou com 
um recurso na CBF para 
escalar os quatro jogado-
res que testaram positivo. 
O clube justificou que os 
atletas tinham sido con-
taminados anteriormente 
e, de acordo com o próprio 
protocolo elaborado pela 
entidade, não havia mais 

riscos de transmissão. A 
CBF aceitou a solicitação e 
liberou os jogadores para a 
partida contra o Flamengo.

Apesar de divergentes, 
os casos possuem uma 
semelhança: a aplicação 
do teste RT-PCR. “Esse 
teste detecta partículas 
do RNA do vírus e não o 
vírus completo. Ele pode 
ficar positivo por algumas 
semanas, mesmo que a 
doença esteja curada e a 
pessoa não esteja mais 
transmitindo. Nós não re-
comendamos a realização 
deste teste em exames de 
rotina ou de controle para 

a liberação de pessoas 
infectadas pela covid-19, 
que cumprem isolamento”, 
explicou o infectologista 
Renato Grinbaum, membro 
da Sociedade Brasileira 
de Infectologia (SBI), que 
afirma ainda que os testes 
não são utilizados para de-
terminar o índice de conta-
giosidade de uma pessoa.

“Nós utilizamos um 
número padrão determi-
nado pelo Centro de Con-
trole e Prevenção de Do-
enças dos Estados Unidos 
(CDC). Hoje, a recomen-
dação é manter o isola-
mento de 14 dias após o 

surgimento dos primei-
ros sintomas. Para uma 
pessoa assintomática, 
que testou positivo para 
covid-19 em um exame 
RT-PCR, a recomendação 
é a mesma, ou seja, 14 
dias de isolamento. Nós 
não fazemos o exame no-
vamente para comprovar 
se a pessoa é infectante 
ou não. Nenhum exame 
indicará isso”, concluiu 
Grinbaum.

Na terça-feira, o CSA, 
de Alagoas, registrou mais 
nove casos de covid-19 em 
seu plantel. Ao todo, são 
18 atletas infectados. Isso 

porque, antes da estreia da 
equipe na Série B, contra o 
Guarani, no último sábado, 
outros nove jogadores já 
haviam testado positivo 
para a doença.

No último domingo, 
o Goiás registrou 10 ca-
sos de covid-19 em seu 
elenco horas antes da 
estreia da equipe na Sé-
rie A contra o São Paulo. 
Os jogadores do time tri-
color paulista já estavam 
dentro de campo quando 
foram informados de que 
a partida não aconteceria.

O confronto entre Goiás 
e São Paulo não foi o único 
a ser suspenso. Na Série C, 
o Imperatriz, do Maranhão, 
registrou 12 casos de co-
vid-19 entre seus jogado-
res. O clube enfrentaria o 
Treze, da Paraíba. Ainda 
na terceira divisão, o Vila 
Nova registra dois casos 
positivos entre seus jo-
gadores, enquanto que 
São Bento e Brusque pos-
suem um atleta infectado 
em seus elencos.

O Botafogo também re-
gistrou dois jogadores in-
fectados. Eles serão desfal-
que na segunda rodada da 
Série A - contra o Red Bull 
Bragantino, em Bragança 
Paulista (SP) - e finalizam 
o período de recuperação.

as séries a, B e 
C já somam 52 
casos de covid-19 
entre jogadores
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