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ApAreciDA De goiâniA

Com 650 câmeras, município inicia monitoramento 
de ruas, avenidas e órgãos públicos
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Economia

Anunciados investimentos de R$ 1,6 bi 
com a instalação de novas empresas 

o Governo de Goiás, 
sob a coordenação 
da Secretaria de 

Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC) e em parceria 
com outras pastas esta-
duais, consolidou a cap-
tação de R$ 1,6 bilhão em 
investimentos, por meio 
da atração de mais 24 
indústrias e empreendi-
mentos, que se instalam, 
em breve, em solo goiano. 
Os protocolos assinados 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, nesta quarta-feira 
(13/08), com empresários 
e prefeitos de mais de 
dez municípios represen-
tam a geração de 16.931 
empregos, sendo 3.976 
diretos e 12.955 indi-
retos. É uma injeção na 
economia do Estado, em 
pleno contexto da pande-
mia, ainda maior do que 
foi alcançado no último 
mês de maio.

Aliás, quando se leva 
em conta 2020, o Executi-
vo já consegue traduzir em 
números o que significa-
ram três grandes anúncios 
de investimentos ao longo 
do ano. Noventa empresas 
assinaram protocolos de 
intenção com o governo, o 
que totaliza mais de R$ 4,1 
bilhões de recursos, além 
da criação de mais de 40 
mil postos de trabalho.

Durante o evento, reali-
zado por videoconferência 
e transmitido pelas redes 
sociais, o governador Ro-
naldo Caiado agradeceu o 
apoio dos empresários por 
acreditarem no potencial 
do Estado e também à As-

sembleia Legislativa, res-
ponsável pela aprovação 
de diversas matérias que 
viabilizaram a regionaliza-
ção – marca forte da atual 
gestão -  do desenvolvi-
mento econômico.

A confirmação do cres-
cimento econômico de 
Goiás veio com demons-
trações gráficas. Para se 
ter uma ideia, em menos 
de dois anos de gestão, 
o atual governo já soma 
159 protocolos assinados 
– 69, de 2019, mais 90, de 
2020 -, o que ultrapassa a 
marca dos 93 dos cinco 
anos anteriores.

Caiado aproveitou o en-
contro virtual, que contou 
com a participação de vá-
rios empresários e lideran-
ças políticas, para anun-
ciar, ainda, que o ministro 
dos Transportes, Tarcísio 
de Freitas, assinará no ano 
que vem a duplicação da 
BR-153, de Anápolis até a 
cidade de Porangatu. “Tam-
bém já foi autorizado pelo 
TCU [Tribunal de Contas 
da União] o lançamento 
da construção da Ferrovia 
de Integração do Centro-
-Oeste, entre Campinorte, 
Mara Rosa, indo até Água 
Boa (MT). Mas iniciando as 
obras por Goiás”, informou.

Apoio do 
Legislativo

A parceria que o gover-
nador tem firmado com 
todos os Poderes também 
já dá frutos visíveis. Caia-
do citou, por exemplo, a 
apreciação da matéria 

enviada pela Governa-
doria para criar o rol de 
municípios prioritários 
que devem receber os in-
vestimentos. Nesse sen-
tido, por exemplo, a pre-
feita Tânia Salgueiro, de 
Santa Rita do Araguaia, 
cidade localizada no ex-
tremo Sudoeste goiano 
e contemplada com a 
ida de duas empresas de 
energia fotovoltaica, dei-
xou claro que, não fosse 
a política de descentrali-
zação de investimentos 
implantada por Caiado, 
sua região não teria sido 
beneficiada. 

“Esse é um projeto ar-
rojado do governador, que 
vai, inclusive, possibilitar a 
atração de outras empre-
sas para a nossa cidade. 
Isso agrega e fomenta o 
desenvolvimento do nosso 
município”, observou.

Na mesma linha foi a 
fala do deputado estadu-
al Diego Sorgatto que, no 
ato, representou o presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa, Lissauer Vieira. 
Ele lembrou que encami-
nhou emenda à matéria, 
quando esta tramitou na 
Alego, para que Luziânia 

integrasse os municí-
pios prioritários. Assim 
feito, nesta quinta-feira 
(13/08), o parlamentar 
agradeceu ao governa-
dor pela atração de três 
empresas para a região. 
“Certamente vai ajudar 
a solucionar o problema 
do desemprego”, teste-
munhou, confirmando 
a necessidade de aten-
ção do poder público 
ao Entorno do Distrito 
Federal, umas das áre-
as historicamente mais 
vulneráveis socialmente.

Ao apresentar os resul-
tados obtidos em pouco 
mais de um ano e meio 
de gestão, o titular da 
SIC, Adonídio Neto, citou 
o trabalho desenvolvido 
por seu antecessor, Wil-
der Morais. O secretário 
mostrou a liderança que 
Goiás assumiu na área 
de desenvolvimento 
econômico, servindo de 
inspiração para outros 
Estados brasileiros. 

“Saímos, de 2018, de 
praticamente último lugar 
na produção industrial do 
País, para primeiro lugar 
em 2020. Isso é resulta-
do do planejamento do 

Governo de Goiás junto 
com empresários, que aqui 
encontraram um cenário 
melhor para investir”, su-
blinhou Adonídio Neto.

O auxiliar do primeiro 
escalão ainda demonstrou 
que, durante a pandemia, 
dois anúncios foram feitos 
em 2020, a atual gestão 
conseguiu distribuir o de-
senvolvimento em todas 
as regiões do Estado, “se-
guindo uma determinação 
do governador”. Norte e 
Nordeste goiano, Extremo 
Sudoeste e o Entorno do 
DF foram contemplados 
ao longo deste ano. 

Protagonismo
Além do grande volume 

de recursos que chegam a 
Goiás como mola propul-
sora ao desenvolvimen-
to, a diversificação dos 
setores dessas empresas 
contribui para a geração 
e melhor distribuição de 
riquezas entre os 7,2 mi-
lhões de goianos.

Os industriais que as-
sinaram protocolo são de 
distintas áreas e, ainda, 
protagonistas na seara em 
que atuam. Goiás passará a 
ser um dos três fabricantes 

de proteína concentrada 
de soja e, depois de 70 
anos sem autorização no 
Brasil inteiro, vai sediar 
uma indústria de arma-
mentos, cuja instalação 
será em Anápolis, com pre-
visão para 2021.

Produtos de alimenta-
ção e saúde animal; me-
dicamentos; geração de 
energia fotovoltaica; es-
truturas metálicas – o que 
aquece a construção civil 
no Estado -; terminal ro-
doviário, turismo na região 
de Alexânia, bebidas, entre 
outros, completam a lista 
de setores que passam a 
beneficiar os goianos na 
gestão Caiado.

Participaram, também, 
de toda a costura para a 
instalação de novas em-
presas em Goiás as se-
cretarias da Retomada, da 
Economia, do Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), de 
Desenvolvimento e Inova-
ção (Sedi), da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), além da Goiás-
Turismo, GoiásFomento e 
a Companhia de Desen-
volvimento Econômico de 
Goiás (Codego).

atração das novas indústrias vai 
gerar mais de 16 mil empregos em 
todo o Estado e confirma a política 
arrojada da gestão Caiado na 
regionalização da economia
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Glaustin garante mais R$ 6,6 milhões para 
11 cidades goianas enfrentarem o Covid-19

o deputado federal 
Glaustin da Fokus 
(PSC-GO) garantiu 

nesta semana mais R$ 
6,6 milhões para 11 mu-
nicípios goianos enfren-
tarem a pandemia de co-
ronavírus. O Ministério da 
Saúde repassou às prefei-
turas R$ 1,426 milhão em 
recursos extraorçamentá-
rios indicados pelo parla-
mentar ao Partido Social 
Cristão. Os outros R$ 5,2 
milhões dizem respeito 
a emendas impositivas 
agora empenhadas pelo 
governo federal, apenas à 
espera de pagamento.

“A covid-19 chegou a 
Goiás há cinco meses e, 

infelizmente, levou 2,1 
mil vidas até o momento. 
Esperamos que essa con-
taminação desacelere de 
uma vez no nosso estado, 
mas, como ainda estamos 
longe desse dia, precisa-
mos manter e apoiar as 
ações de enfrentamento 
ao coronavírus”, diz Glaus-
tin. “Essas verbas ajudam 
nossos municípios a su-
portar a carga do Sistema 
Único de Saúde, para que 
finalmente terminemos 
de atravessar essa crise 
tão desoladora.”

Os recursos extraor-
çamentários já estão na 
conta do Fundo Muni-
cipal de Saúde de cinco 

prefeituras. O maior valor 
é para Palmeiras de Goiás, 
com mais de R$ 1 milhão. 
O reforço financeiro tam-
bém contemplou Caval-
cante, Cromínia, Jandaia e 
São Luís de Montes Belos, 
com R$ 100 mil cada.

Antes mesmo das pri-
meiras notícias sobre o co-
ronavírus na China, Glaus-
tin priorizava a saúde, ao 
reservar para a área mais 

de 60% dos quase R$ 16 
milhões que tinha à dispo-
sição em 2020. Diante do 
colapso sanitário, porém, 
ele ampliou ainda mais 
esse percentual, com o re-
manejamento de emendas 
impositivas antes destina-
das a eventos culturais e 
projetos de infraestrutura.

Parcela considerável 
dessa redistribuição, os 
R$ 5,2 milhões em emen-

das empenhadas nesta 
semana beneficiam Aba-
diânia (R$ 600 mil), Davi-
nópolis (R$ 100 mil), Jataí 
(R$ 1,7 milhão), Montivi-
diu (R$ 900 mil), Quiri-
nópolis (R$ 1,25 milhão) 
e Uruana (R$ 650 mil). 
Segundo a Secretaria de 
Governo da Presidência 
da República, os repas-
ses devem ser feitos nos 
próximos dias.

Os recursos indicados 
por Glaustin com paga-
mento feito ou garantido 
em 2020 agora totalizam 
R$ 13,8 milhões na luta 
contra o coronavírus em 
61 municípios goianos. 
No caso dos repasses 
extraorçamentários, as 
prefeituras podem usar 
livremente o dinheiro em 
ações de combate à pan-
demia de covid-19.

Ministério da saúde repassou 
nesta semana R$ 1,426 milhão 
em recursos extraorçamentários 
para fundos municipais de saúde. 
outros R$ 5,2 milhões em emendas 
foram empenhados e devem ser 
pagos nos próximos dias
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Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares 
Alves visita a capital para debater políticas sociais
A ministra da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, 
Damares Alves, cumpriu 
agenda em Goiânia nesta 
quarta-feira, 12, para ali-
nhar ações das políticas 
públicas sociais do gover-
no federal e do governo 
de Goiás. Ela participou 
de entrega de veículos e 
equipamentos ao Conse-
lho Tutelar, de reuniões na 
Secretária de Desenvolvi-
mento Social (Seds) e na 
Defensoria Pública do Es-
tado de Goiás, e, no final da 
tarde, de visita ao Centro 
Estadual de Referência e 
Excelência em Dependên-
cia Química (Credeq), em 
Aparecida de Goiânia.

Acompanham a minis-
tra Damares o secretário 
nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
Maurício Cunha; a secre-
tária nacional de Políticas 

de Promoção da Igualdade 
Racial, Sandra Terena; a se-
cretária nacional adjunta 
de Políticas para as Mulhe-
res, Dinah Andrade; a se-
cretária nacional adjunta 
de Proteção Global, Maíra 
Miranda; e a representan-
te da Secretaria Nacional 
de Promoção e Defesa 
dos Direitos da Pessoa 
Idosa, Laura Santos.

Na solenidade realiza-
da no período da manhã, 
Damares fez a entrega ao 
prefeito Vilmar Dias de 
um kit para o Conselho 
Tutelar de Nova Aurora, 
composto por um veícu-
lo, cinco computadores, 
impressora, refrigerador, 
bebedouro, cadeirinha de 
automóvel para transpor-
tar crianças, TV e apare-
lho de ar-condicionado.

Segundo a ministra, o 
Ministério da Mulher re-

alizou, até o momento, a 
entrega de 220 conjuntos 
de equipagem para estru-
turar os 262 conselhos tu-
telares de Goiás, 28 deles 
em 2020, sendo veículos, 
computadores, impres-
sora, e outros. Até o mo-
mento, 13 veículos foram 
entregues aos Conselhos 
Tutelares, e 15 estão em 
processo de liberação.

Na reunião com a equi-

pe da Seds, a ministra 
afirmou que o governador 
Ronaldo Caiado é um go-
vernador comprometido 
com a infância. “A maior 
obra é cuidar de vidas, é 
cuidar de crianças”, disse 
ela, que destacou tam-
bém o trabalho e o his-
tórico da secretária Lúcia 
Vânia pelos direitos hu-
manos. “Quanta coisa eu 
via a senhora fazer, como 

parlamentar que honra-
va as mulheres do Brasil. 
Temos muito a agradecer 
à nossa eterna senadora”, 
disse Damares à secretá-
ria Lúcia Vânia.

A secretária da Seds deu 
as boas-vindas à minis-
tra e comentou o período 
de dificuldades causadas 
pela pandemia do novo 
coronavírus. “Estamos aqui 
para mostrar nosso apoio 

e valorizar o trabalho do 
governo federal”, disse ela.

A secretária nacional de 
Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Sandra 
Terena, anunciou à equipe 
da Seds, na reunião com a 
ministra Damares, a doa-
ção de quase 3 mil cestas 
básicas para comunidades 
quilombolas de Goiás.

Na última agenda do 
dia, acompanhada pela 
secretária Lúcia Vânia, Da-
mares fez visita ao Credeq 
Professor Jamil Issy, em 
Aparecida de Goiânia, para 
conhecer as instalações 
da unidade, apresentada 
como parte do plano de 
reestruturação do Sistema 
Socioeducativo do gover-
no de Goiás. O Credeq po-
derá servir como unidade 
socioeducativa para al-
guns dos adolescentes que 
cumprem essas medidas.
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Comurg inicia 
testagem em massa 
para coronavírus

a Companhia de 
Urbanização de 
Goiânia (Comurg) 

iniciou nesta quinta-feira 
(13/08) a testagem am-
pliada em todos os servi-
dores ativos para identifi-
car a infecção pelo novo 
coronavírus em servido-
res da órgão. Segundo o 
presidente da Comurg, 
Aristóteles de Paula, com 
o atual cenário de dis-
seminação da pandemia 
é importante continuar 
com ações preventivas 
para reduzir a possibi-
lidade de disseminação 
entre os empregados.

“Mesmo com todas as 
medidas de segurança e 
prevenção, como o uso de 
máscaras e álcool em gel, 
bem como a lavagem fre-
quente das mãos e o dis-
tanciamento social, é di-
fícil reduzir a zero o risco 
de contaminação. A tes-
tagem identifica aquele 
trabalhador que está com 

a doença e não apresenta 
sintomas. Assim podemos 
interromper o ciclo de 
contágio”, afirma.

Foram adquiridos cinco 
mil testes e a expectativa é 
testar cerca de quatro mil 
servidores nesta primeira 
etapa. Os exames serão 
avaliados pelas equipes 
do Serviço Especializado 
em Segurança e Medici-
na do Trabalho (Sesmt) e 
os resultados saem em 
48 horas. Aqueles que 
foram positivados serão 
informados pelas equi-
pes do Sesmet que to-
marão as providências e 
protocolos necessários. 

Desde o início do perí-
odo de pandemia, a admi-
nistração da Companhia 
de Urbanização adotou 
uma série de medidas de 
proteção à saúde do traba-
lhador. Foram instalados 
dispenser de sabonete lí-
quido e álcool em gel em 
todos os pontos de apoio, 

no aterro sanitário, na di-
retoria de transporte e na 
sede administrativa.

Em todas as entradas, 
o servidor passa por um 
termômetro infravermelho 
sem contato para aferir a 
temperatura. Todos estes 
pontos recebem produtos 
de limpeza para manter a 
higienização dos locais e 
passam por sanitização. 
Na sede só é permitida 
a entrada de pessoas 
autorizadas em alguns 
setores específicos.

Também é feita dis-
tribuição de máscara 
para os trabalhadores e 
a fiscalização do uso da 
mesma foi intensificada. 
Medidas administrativas 
são tomadas em caso de 
descumprimento. Já nos 
pontos de apoio espalha-
dos pela cidade, os técni-
cos de segurança estão 
passando orientações aos 
servidores para os cuida-
dos necessários.

Cerca de cinco mil servidores serão beneficiados 
com a ação. Exame identifica se a pessoa está com 
a doença e ajuda a diminuir a transmissão do vírus
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Número de solteiros cresce no país
Os solteiros são o princi-
pal grupo na sociedade. 
Durante a quarentena de-
cretada pela pandemia do 
novo coronavírus, entre 
os meses de maio e ju-
nho deste ano, aumentou 
18,7%, crescendo o núme-
ro de pessoas que moram 
sozinhas no Brasil. Em dez 
anos, o número de pessoas 
que vivem solitárias cres-
ceu de 10,4% para 14,6%. 
O dado é do IBGE.

E essa tendência é mun-
dial. O número de pessoas 
que vives sozinhas – seja  di-
vorciadas, viúvas com filhos 
adultos e solteiras – está 
cada vez maior no Brasil e 
no mundo. Segundo a pes-
quisa “10 Principais Tendên-
cias Globais de Consumo” 
realizada pela Euromonitor 
Internacional, o número de 
residências com um único 
morador deve crescer a uma 

taxa média anual (CAGR) de 
1,9% na próxima década. O 
estudo ainda mostra que, 
até 2030, a estimativa é que 
haja um aumento de 120 
milhões de residências de 
uma única pessoa, o que 
corresponde a um aumento 
de 30% em relação a 2018.

De acordo com o es-
tudo Brasil Pack Trends 

2020, desenvolvido pelo 
Instituto de Tecnologia 
de Alimentos (Ital), insti-
tuição de pesquisa ligada 
ao governo do Estado de 
São Paulo, o aumento da 
quantidade de residências 
com apenas uma pessoa 
e a vida urbana cada vez 
mais atribulada têm criado 
uma demanda por alimen-

tos em porções menores 
ou individuais, o chamado 
‘mercado single’. Geral-
mente são porções indivi-
duais de fácil preparo ou 
para consumo imediato.

Buscando atender a 
demanda destes consumi-
dores em específico, redes 
varejistas têm investido 
em produtos com este tipo 

de embalagem, que per-
mite também diferentes 
opções de consumo no 
caso de lares com mais de 
uma pessoa, ou seja, cada 
pessoa na residência pode 
escolher o que consumir.

Para fomentar esse 
mercado em constante 
crescimento, o Bretas co-
mercializa produtos di-
recionados a esse nicho.  
Na mercearia, existem 
opções como o azeite de 
oliva - em frasco reduzido 
de 250 ml -, arroz e açúcar 
de um quilo e os produ-
tos – como carne, frutas, 
verduras e frios - comer-
cializados a granel.

Na área de perecíveis 
industrializados e conge-
lados, o consumidor pode 
contar com embalagem 
individual de lasanha, ma-
carrão pronto, sanduíches, 
frascos menores de iogur-

te e até sobremesas pron-
tas. Essas opções facilitam 
a vida de quem não pode 
sair para comer na rua.

O Bretas

Fundado em 1954, o 
Bretas está entre as maiores 
redes supermercadistas do 
País, com 81 lojas, 12 pos-
tos de combustíveis, e cinco 
Centros de Distribuição, em 
Minas Gerais e Goiás. Desde 
2010 integrou-se a Cenco-
sud, um dos principais gru-
pos varejistas do mercado 
sulamericano com presença 
na Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia e Peru, e um escri-
tório comercial na China. No 
Brasil, o Bretas conta com 
cerca de 8 mil colaborado-
res que trabalham para ofe-
recer aos clientes qualidade 
e serviço a preços justos. 
www.bretas.com.br
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Com 650 câmeras Aparecida de Goiânia inicia 
monitoramento de ruas, avenidas e órgãos 

“este é o primei-
ro passo que 
estamos dando 

para que, em breve, nossa 
cidade seja uma das mais 
inteligentes do Brasil”, des-
tacou o prefeito de Apare-
cida, Gustavo Mendanha, 
durante a inauguração 
do Centro de Inteligência 
Tecnológica (CIT) na tar-
de desta quinta-feira, 13. 
O centro é composto por 
duas centrais de video-
monitoramento, que irão 
monitorar 650 pontos da 
cidade com câmeras com 
sistema “Olhos de Águia” 
e Data Center próprio com 
capacidade de armazena-
mento de 7.600 terabytes. 
O Projeto de monitora-
mento da cidade é uma 
das principais ferramentas 
do Projeto Cidade Inteli-
gente que está sendo im-
plantado na cidade.

Com monitoramento 
realizado pela Guarda Civil 
Municipal (GCM) e demais 
forças de segurança como 
Polícia Militar (PM), Polícia 

Civil (PC) e Corpo de Bom-
beiros, a administração 
acredita na redução do nú-
mero de crimes registra-
dos no município. “Cremos 
que com todo esse traba-
lho compartilhado iremos 
reduzir em mais de 50% 
os índices de criminalida-
de em Aparecida”, pontuou 
Gustavo Mendanha duran-
te a inauguração do CIT.

O sofisticado sistema 
de videomonitoramento é 
capaz de identificar, atra-
vés de inteligência arti-
ficial, placas de veículos 
furtados ou roubados e 
também foragidos da Jus-
tiça, possibilitando ação 
imediata das autoridades. 
“Agora, nossas forças de 
segurança poderão aten-
der com maior eficácia à 
população. As imagens, por 
exemplo, serão importan-
tes nos processos de in-
vestigação e elucidação de 
crimes de diversas nature-
zas”, projetou o prefeito.

As câmaras de video-
monitoramento foram ins-

taladas em pontos estraté-
gicos da cidade e divididas 
por áreas que possuem 
maior demanda de vigi-
lância. Do total das 650 
câmeras, 89 farão a captu-
ra de imagens em tempo 
real em todas as unida-
des da rede municipal de 
Educação, entre Centros 
Municipais de Educação 
Infantil e escolas muni-
cipais. Os locais de insta-
lação dos equipamentos 
de monitoramento foram 
definidos em outubro do 
ano passado pelo Grupo 
de Gestão Integrada do 
Município (GGIM).

“Com a instalação das 
câmeras criamos um cin-
turão de segurança em 
nossa cidade. Assim, con-
seguimos acompanhar, em 
tempo real, a movimenta-
ção em todas as entradas 
e saídas do município, 

otimizando o trabalho, por 
exemplo, da GCM e Polícia 
Militar para atendimentos 
à população. Não temos 
dúvidas que a tecnologia 
será importante aliada 
para alcançarmos bons re-
sultados”, disse o secretá-
rio de Ciência, Tecnologia 
e Inovação de Aparecida, 
Cleomar Rocha.  

Reconhecimento 
Para Guilherme Correia, 

que representou o minis-
tro de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Marcos Pontes, 
na solenidade de inau-
guração do CIT, que foi 
transmitida pelo aplicativo 
Zoom e redes sociais da 
prefeitura, Aparecida tra-
balha conforme as expec-
tativas do Governo Federal 
na utilização de ferramen-
tas tecnológicas. “Estamos 
felizes ao saber que Apare-

cida está trabalhando para 
se tornar uma cidade inte-
ligente. Essa iniciativa está 
bastante alinhada com as 
prioridades do Governo 
Federal. Nos colocamos 
à disposição para futuros 
projetos e parcerias”, res-
saltou o representante do 
governo do presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

Representando a Polí-
cia Militar na inauguração, 
o chefe de comunicação 
da corporação em Apa-
recida, Major Wanderley 
Alves Moura, reiterou que 
a tecnologia vai auxiliar 
o trabalho preventivo e 
ostensivo na cidade. “Vai 
auxiliar e muito porque es-
tamos falando em eficácia. 
No momento, por exemplo, 
em que acontecer um ho-
micídio e tivermos acesso 
às imagens teremos ele-
mentos importantes para 

iniciarmos nosso trabalho 
com mais precisão.

Monitoramento 
Com o início das ativida-

des, o CIT já recebe e mo-
nitora as imagens captadas 
por 37 câmeras. Até o final 
do mês, outras 150 deverão 
entrar em funcionamento. 
“Por conta do isolamento 
social e também da falta 
de energização em alguns 
pontos onde os postes das 
câmeras foram instalados, 
não foi possível iniciar a 
captura de imagens pron-
tamente. Estamos aguar-
dando a Enel para então 
conseguirmos concluir a 
instalação dos equipamen-
tos, mas avançamos diaria-
mente e, em breve, teremos 
cerca de 650 pontos moni-
torados em diversas regiões 
da cidade”, explica o secre-
tário Cleomar Rocha.

Projeto compõe programa Cidade 
Inteligente que investe na melhoria 
do armazenamento dos dados da 
administração com data Center e 
na implantação de mais de 700 km 
de fibra ótica e pontos de internet 
em parques e praças
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Hospital Municipal de Senador Canedo 
é inaugurado após obras de ampliação
O Hospital Municipal de 
Senador Canedo foi inau-
gurado, nesta quinta-feira 
(13/8), após obras de am-
pliação e reconstrução. A 
unidade, onde funcionava 
o antigo Pronto Socorro 
do Parque Alvorada, na 
Região do Jardim das Oli-
veiras, atenderá inicial-
mente pacientes com co-
vid-19 ou que sejam casos 
suspeitos.O local possui 
mais de 60 compartimen-
tos, estrutura inicial dispõe 

de 25 leitos, sendo 15 de 
enfermaria e 10 de UTI, 
com monitor e estrutura 
necessária para atender 
aos pacientes.

Dividida em etapas de 
reconstrução e ampliação, 
a obra foi financiada por 
duas frentes: recurso mu-
nicipal para a reconstrução 
e de convênio, entre a Pre-
feitura de Senador Canedo 
e o Ministério da Saúde, 
para a ampliação.

O antigo Pronto So-

corro do Parque Alvo-
rada foi inaugurado em 
agosto de 1998.

Inicialmente o Hospi-
tal Municipal de Senador 
Canedo é destinado a pa-
cientes com suspeitas e 
confirmação de Covid-19. 
Posteriormente, a Uni-
dade de Saúde prestará 
atendimento de urgência 
e emergência e também 
nas áreas de pediatria, 
ortopedia, clínica geral e 
cardiologia.
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Brasil tem 1,2 mil novas 
mortes e 60 mil novos casos

o balanço diário 
do Ministério da 
Saúde sobre a 

pandemia do novo co-
ronavírus, divulgado 
ontem (13), trouxe 1.262 
mortes e 60.091 casos 

de covid-19 registrados 
nas últimas 24 horas pe-
las secretarias estaduais 
de saúde. Foi o terceiro 
dia desde o início da 
pandemia com maior 
número diário de novas 
pessoas infectadas. No 
dia 22 de julho, foram 
67.860 casos e no dia 29 
de julho, 69.074.

Com os números de 
hoje, a soma de óbitos 
em função da pandemia 
chegou a 105.463. On-
tem (12) o painel do mi-
nistério trazia 104.201. 
Ainda há 3.411 mortes 

em investigação. No bo-
letim divulgado ontem, 
os dados por semana 
epidemiológica apon-
taram a manutenção da 
estabilidade nas mortes, 
com oscilação de 3% 
para baixo.

Já os casos acumula-
dos totalizam 3.224.876. 
Ontem, o balanço do Mi-
nistério da Saúde marca-
va 3.164.785 pessoas in-
fectadas desde o início da 
pandemia. De acordo com 
o boletim epidemiológi-
co, a curva de casos tam-
bém segue em estabili-

zação, com oscilação de 
3% para baixo na última 
semana epidemiológica.

Até o momento, 
2.356.640 pessoas se 
recuperaram da co-
vid-19. Atualmente há 
762.773 pacientes em 
acompanhamento.

Covid-19 
nos estados

Os estados com mais 
mortes por covid-19 são: 
São Paulo (26.324), Rio 
de Janeiro (14.412), Ceará 
(8.088) e Pará (5.917). As 

Unidades da Federação 
com menos óbitos são 
Tocantins (493), Roraima 
(561), Mato Grosso do Sul 
(570), Acre (574) e Amapá 
(609).

Covid-19 
no mundo 

O Brasil lugar o se-
gundo lugar no ranking 
de mortes e casos, per-
dendo apenas para os 
Estados Unidos, que 
teve 5.236.599 pessoas 
infectadas e 166.77 víti-
mas fatais até o momen-

to conforme o mapa da 
Universidade Johns Ho-
pkins, levantamento de 
referência mundial.

Quando considerada a 
proporção populacional, 
o Brasil cai para a oita-
va posição na incidência 
da doença (casos por 1 
milhão de habitantes) e 
cai para nona posição na 
mortalidade (óbitos por 
covid-19 por 1 milhão 
de habitantes),  segundo 
dados mais atualizados 
do Boletim Epidemio-
lógico do Ministério da 
Saúde anunciado ontem.

até o momento, 
2.356.640 
pessoas se 
recuperaram da 
doença
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Todo ano, enfrentamos o mesmo problema: a baixa umi-
dade do ar na maior parte do Brasil.  Em Goiás, a previ-
são é de que, nas próximas semanas, os índices variem 

de 20% a 30%, intervalo que caracteriza estado de alerta. A 
baixa umidade faz com que o ar seco aumente a concentração 
dos poluentes, principalmente nas grandes cidades, causando 
mal a todo nosso organismo. Os nossos olhos, no entanto, so-
frem mais. Isso porque, a falta de umidade faz a lágrima eva-
porar mais rápido. Além dos problemas mais comuns, como a 
conjuntivite e a síndrome do olho seco, também temos que 
alertar sobre a possibilidade de se contrair a Covid-19. 

Nesse período, é mais fácil ocorrer problemas de infecção, 
irritações, ardência, vermelhidão e visão distorcia.      Para  
piorar,  em  tempos  de  pandemia, é  preciso  ter  ainda  mais  
cuidado  para  não  tocar  os olhos  -  fator  que  pode  facilitar  
a  contaminação  pelo Coronavírus.

A menor lubrificação aumenta a síndrome do olho seco. 
Os sintomas são: sensação de corpo estranho, vermelhidão, 
coceira e visão embaçada. A reação natural é esfregar as pál-
pebras. Isso só piora a situação, porque pode lesar a córnea, 
membrana transparente que fica na frente do olho como o 
vidro de um relógio. 

Levar as mãos aos olhos também facilita o aparecimento 
da conjuntivite bacteriana ou viral, principalmente quando a 
pessoa já está com gripe ou resfriado. Os microorganismos 
vão passando de uma área para outra.  Além disso, há evidên-
cias de que 7 em cada 10 pessoas que sofrem com doenças 
alérgicas nas vias respiratórias, manifestam o problema nos 
olhos. O fato acontece porque a imunidade alterada dos alér-
gicos e o ambiente seco, mais a falta de lágrima, tornam os 
olhos um campo fértil para o desenvolvimento de alergia. 

Crianças que estão com o sistema imune em desenvol-

vimento e mulheres que têm hábito de usar maquiagem ou 
que já entraram na menopausa, período em que a produção 
lacrimal diminui, são os grupos de maior risco. 

Outro fator preocupante é o uso de lentes de contato, que 
também podem ter menor vida útil por causa do tempo seco. A 
concentração de poluentes e o ressecamento da lágrima aumen-
tam o depósito de partículas que ficam impregnadas nas bordas 
da lente de contato. Mesmo que sejam higienizadas corretamen-
te, continuam desconfortáveis no olho porque sofrem pequenas 
deformações. Quando isso acontece precisam ser trocadas, antes 
do vencimento.  Prevenção sempre é o melhor remédio. Vão aqui 
algumas dicas valiosas, como beber bastante água, usar lágrima 
artificial sem conservante para lubrificar o olho, lavar as mãos 
várias vezes, em caso de coceira nos olhos fazer compressas frias 
de água filtrada e evitar praticar exercícios ao ar livre, próximo a 
vias de muito movimento.  Os olhos agradecem !!!

Humberto Borges
É oftalmologista Os olhos e a Pandemia 
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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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Natação brasileira disputa primeiro 
torneio desde início da pandemia

o Brasil será repre-
sentado por 14 
atletas no Open 

de natação de Loulé, em 
Portugal, que vai desta 
sexta-feira (14) a domingo 
(16). Trata-se da primeira 
competição entre seleções 
da modalidade desde a 
interrupção dos eventos 
internacionais por causa 
da pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19).

Os nadadores brasilei-
ros fazem parte da Mis-
são Europa, do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), 
que levou atletas do país, 
com potencial olímpico, 
para treinos em Portu-
gal, onde a covid-19 está 
mais controlada. A dele-
gação estava concentra-
da em Rio Maior, a 257 
quilômetros de Loulé.

“Quando o COB e a 
CBDA [Confederação Bra-
sileira de Desportos Aquá-
ticos] sugeriram a viagem, 

a ideia era termos tran-
quilidade para os treinos. 
Paralelo a isso, recebemos 
o convite da federação 
portuguesa. Os atletas es-
tavam em uma condição 
física boa, de certa manei-
ra, pelo que conseguiram 
fazer em suas casas. Cla-
ro, ainda longe do ideal. 
Mas, mentalmente, a gente 
achou importante sugerir 

a participação. Mesmo que 
não venha um grande re-
sultado, a competição ser-
ve para avaliar como eles 
estão”, avaliou o treinador-
-chefe da seleção, Alberto 
Pinto, o Albertinho.

O torneio reunirá 78 
atletas de cinco naciona-
lidades. Além das seleções 
de Brasil e Portugal (23 na-
dadores), participará uma 

delegação da Espanha 
(32), dois competidores de 
Andorra e oito (seis por-
tugueses e dois argelinos) 
que representarão clubes 
lusitanos (Porto, Sporting, 
Benfica, Alges, Braga e Ga-
fanha da Encarnação).

Segundo a CBDA, nada-
dores e comissão técnica 
brasileiros foram subme-
tidos a testes de covid-19 

e tiveram resultado ne-
gativo. “Está sendo ótimo 
em Rio Maior, mas vimos 
a felicidade dos atletas 
de poderem nadar contra 
outros atletas, que reco-
meçaram os treinos um, 
dois meses antes do Bra-
sil, entendendo que será 
uma avaliação bacana”, 
analisou Albertinho.

Confira a relação de 

brasileiros inscritos no 
Open de Loulé: Marcelo 
Chierighini, Pedro Spaja-
ri, Breno Correia, Gabriel 
Santos, Fernando Scheffer, 
Marco Antonio Ferreira 
Junior, Felipe França, Gui-
lherme Guido, Leonardo 
Santos, Murilo Sartori, 
Viviane Jungblut, Diogo 
Villarinho, Alexandre Finco 
e Fernando Ponte.

Parte da 
delegação que 
está em Portugal 
competirá no 
open de Loulé Al
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