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cultuRa

Caiado apresenta projeto que destina 
recursos para Museu Casa de Cora

o governador Ronal-
do Caiado enviou, 
nesta quinta-feira, 

dia 20, projeto de lei à 
Assembleia Legislativa 
(Alego) que prevê desti-
nação de recursos da or-
dem de R$ 120 mil para 
custeio do Museu Casa de 
Cora Coralina, na cidade 
de Goiás. A assinatura foi 
feita, ao lado da primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
em solenidade no Palácio 
das Esmeraldas que en-
cerrou o Ano Cultural que 
leva o nome da poetisa, 
na data em que são ce-

lebrados os 131 anos de 
seu nascimento. 

O museu localiza-se 
na residência onde vivia a 
poetisa, e que atualmen-
te atravessa dificuldades 
financeiras por estar com 
as portas fechadas há 
cinco meses. O governa-
dor reconheceu que o se-
tor cultural “tem sido du-
ramente penalizado” por 
causa da pandemia, e por 
esse motivo trabalha para 
amenizar os efeitos. “Au-
torizado pela Alego, ime-
diatamente determinarei 
que a Secult [Secretaria 
de Estado de Cultura] 
repasse ao museu aqui-
lo que será indiscutivel-
mente o suficiente para 
se preservar e se manter 
como um museu que dá 
orgulho para todos nós 
goianos”, declarou.

Outra iniciativa em 
prol do museu foi anun-
ciada pelo titular da Se-
cult, Adriano Baldy. Tra-
ta-se de um show com 
Marcelo Barra, Maria Eu-
gênia, Marcello Linhos e 
Andréa Teixeira, que será 
transmitido a partir das 
20h desta quinta-feira 
(20/08) pelas redes so-
ciais da Secult. A renda 

arrecadada, antes e du-
rante a transmissão, será 
revertida para a Casa 
de Cora. “Encerrar o ano 
cultural não significa 
que não continuaremos 
com ações de apoio a 
esse legado tão impor-
tante”, observou.

Homenagens 
e emoção

Durante o Ano Cultu-
ral Cora Coralina, foram 
365 dias de eventos em 
alusão àquela que ainda 
encanta a todos com a 
doçura de suas palavras, 
eternamente registradas 
em poesias. A solenidade 
de encerramento contou 
com a atriz Pollyana Ben-
to, que interpretou o po-
ema Saber Viver, e com 
o violinista Lukas San-
tana, que tocou as can-
ções Saudades Brejeiras 
e Noites Goianas.

No ponto alto das ho-
menagens, foi transmi-
tido um vídeo do neto 
de Cora Coralina, Rubio 
Tahan, em que ele agra-
dece o empenho do go-
vernador em homenagear 
sua avó e a “sensibilidade 
e cuidado” de Caiado com 

o setor cultural. “Cora 
representa no Estado 
de Goiás, no Brasil, uma 
grandeza imensurável. 
Ela é eterna. Nos nossos 
corações, estará sempre 
da melhor maneira possí-
vel como exemplo vivo de 
suas ações em seus poe-
mas e seus contos”, decla-
rou. Presente ao evento, 
a prefeita da cidade de 
Goiás, Selma Bastos, clas-
sificou a escritora vilabo-
ense como “um expoente 
da literatura brasileira” e 
se disse emocionada por 
participar de um momen-
to tão memorável.

Caiado aproveitou a 
oportunidade para prestar 
sua homenagem pessoal à 
Cora Coralina. Mulher que, 
segundo ele, apresenta 
os goianos ao mundo, por 
meio de seu talento, e que 
tão bem representa esse 
povo pelo seu perfil forte 
e determinado. “Goiás é um 
Estado que se firma pela 
autenticidade de seu povo, 
pela maneira que defende 
suas origens. Sabe avan-
çar e evoluir, é um Estado 
moderno, mas que não 
nega suas origens, que 
honra suas raízes.”

Presidente de honra 

da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Sociais, 
a primeira-dama Gracinha 
Caiado fez uma retrospec-
tiva sobre o Ano Cultural. 
“Foi muito especial para 
todos nós, porque pude-
mos realmente celebrar 
todas as nuances desse le-
gado tão rico que a nossa 
maior poetisa nos deixou”, 
disse. Ela também salien-
tou que, mesmo nos mo-
mentos mais difíceis, como 
é o caso da pandemia, “pre-
cisamos ter sempre a cla-
reza de que nossas raízes 
nos unem enquanto povo 
e é por isso que a valori-
zação da cultura goiana é 
tão importante para o go-
vernador Ronaldo Caiado”.

Apesar do encerramen-
to oficial do ano comemo-
rativo, as ações em alusão 
à poetisa continuam até 
o fim de semana. Devido 
à pandemia de Covid-19, 
e em respeito aos proto-
colos de distanciamento 
social, essa reta final de 
atividades ocorre de forma 
online. As ações envolvem 
teatro, música, literatu-
ra, artes visuais e história 
goiana. Todo conteúdo é 

disponibilizado nas redes 
sociais da Secult. Para 
celebrar o Ano Cultural, 
todos os documentos ofi-
ciais do governo estadual 
despachados ao longo do 
último ano tiveram um 
selo levando o nome e a 
imagem da poetisa.

Participaram do even-
to o deputado federal 
Zacharias Calil; o secre-
tário de Estado de Co-
municação, Tony Carlo; o 
secretário da Cultura de 
Goiânia, Kléber Adorno; o 
superintendente do Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional 
(Iphan) em Goiás, Allys-
son Ribeiro; a presidente 
da Academia Feminina de 
Letras e Artes de Goiás, 
Maria Elizabeth Fleury; o 
presidente da União dos 
Escritores - seção Goiás, 
Ademir Luiz; o presidente 
da Associação Goiana de 
Imprensa (AGI), Valterli 
Guedes; o presidente da 
Academia Goianiense de 
Letras (AGL), Aidenor Ai-
res; a representante do 
Conselho Estadual de 
Educação, Solemar Oli-
veira; e o secretário de 
Cultura da cidade de Goi-
ás, Flávia Rabelo.

Proposta que 
será avaliada 
pela assembleia 
Legislativa 
prevê R$ 120 
mil para custear 
funcionamento 
da instituição 
localizada na 
residência onde 
vivia poetisa. 
governador 
encerra 
programação 
oficial em 
solenidade no 
Palácio das 
esmeraldas, mas 
eventos online 
em alusão à 
escritora ainda 
seguem até o 
final de semana
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SeSSão ordinária remota

Alego aprova crédito para Fundos 
do Trabalho e Assistência Social

os deputados esta-
duais aprovaram 
na tarde dessa 

quinta-feira, 20, durante a 
votação da Ordem do Dia, 
27 projetos de lei sendo: 
dois da Governadoria do 
Estado em segunda fase 
de discussão e votação; 
um de parlamentar em 
segunda votação e dois 
em primeira fase de apre-
ciação e mais 22 pare-
ceres favoráveis da Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ).

Enviado pela Gover-
nadoria, o Plenário da 
Assembleia aprovou, por 
24 votos a 0, em segunda 
votação, o projeto de lei 
nº 3329/20, que autoriza 
a abertura de crédito es-
pecial ao Fundo Estadual 
do Trabalho (FET), até o 
valor de R$ 4.293.419,47; 
e ao Fundo Estadual de 
Assistência Social (Feas), 
até o valor de R$ 20 mil. 
Na justificativa da maté-
ria, a Governadoria apon-
ta que a abertura desses 
créditos especiais é desti-
nada a cobrir despesas da 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social.

A Governadoria jus-
tifica que o pleito será 
viabilizado com recursos 
provenientes de anulação 
parcial ou total de dota-
ções orçamentárias e de 
excesso de arrecadação, 
em obediência ao previsto 
no § 1º, inciso II e III do art. 
43, da Lei Federal nº 4.320, 
de 17 de março de 1964.

Ainda, com 25 votos a 
favor e nenhum contrário, 

os deputados aprovaram 
em segunda votação o 
processo de nº 3646/20, 
também de autoria do 
Executivo, que autoriza 
a aquisição, por doação 
onerosa, de imóvel no 
município de São Luiz do 
Norte. A doação do imó-
vel destina-se à constru-
ção de um complexo po-
liesportivo pelo Estado, 
sem prazo definido para 
o início e o término do 
cumprimento do mesmo.

Parlamentares
Dentre os projetos 

aprovados está o de au-
toria do deputado Dele-
gado Humberto Teófilo 
(PSL), aprovado em pri-
meira votação, sob nº 
6699/19, que tem o ob-
jetivo de criar o Centro 
Estadual de Atenção ao 
Diabetes na região do 
Entorno do Distrito Fe-
deral, mais precisamente 
na cidade de Valparaíso 
de Goiás. A votação teve 
25 votos favoráveis e ne-
nhum contrário.

A propositura em ques-
tão dispõe sobre a insta-
lação de centros especia-
lizados em diabetes pelo 
território goiano, com o 
padrão do Centro de Dia-
béticos de Goiânia. Esses 
lugares deverão dispor de 
atendimento médico para 
a prevenção, diagnóstico 
e tratamento da doença 
e suas complicações. Isso 
inclui assegurar o acesso 
aos medicamentos e aos 
insumos para o tratamen-
to do paciente.

Além disso, os centros 
deverão servir como re-
ferência assistencial para 
as unidades básicas de 
saúde, além de dispor de 
cursos de educação con-
tinuada sobre diabetes. 
Segundo o texto, fica sob 
a responsabilidade da 
unidade manter o banco 
de dados atualizado e 
amplamente divulgado.

Em seguida, ainda do 
deputado Humberto, o 
projeto de lei nº 2042/20, 
que dispõe sobre o pro-
cesso e o julgamento da 
representação interven-
tiva prevista no inciso III, 
do parágrafo 1°, do artigo 
61 da Constituição do Es-
tado de Goiás. O placar da 
votação foi 25 a 0.

A matéria é uma pro-
posição originária do tra-
balho apresentado por 
alguns pós-graduandos 
em Direito Público da Fa-
culdade de Direito Atame, 
na Capital. O parlamentar 
destaca que a proposta 
pedagógica teve inspira-
ção em aulas de Direito 
Constitucional, por meio 
de uma dissertação de 
mestrado intitulada “O Ci-
dadão Legislador: Inicia-
tiva Popular de Emenda 
Constitucional no Estado 
Democrático de Direito”, de 
autoria do professor Jerson 
Carneiro Gonçalves Junior.

Na dissertação, é de-
senvolvida a ideia de que 
o espírito do povo titular 
do poder da Constitui-
ção Cidadã e do “Espírito 
das Leis”, desenvolvida 
por Montesquieu (1748), 

cujas teorias filosóficas 
fornecem explicações 
para transformar a tese 
em método e a inspirar 
a idealização de instru-
mentos práticos de trans-
formação da realidade 
social, em especial a ini-
ciativa popular de lei, ins-
tituída pela primeira vez 
na Constituição de 1988, 
em observância às ne-
cessidades concretas da 
comunidade, aproxima o 
cidadão de seu represen-
tante no Legislativo, em 
prol da democracia parti-
cipativa no século XXI.

Logo em seguida, por 
23 votos a 0, os deputa-
dos aprovaram, em se-
gunda votação, o proje-
to de lei de nº 2484/19, 
de autoria do deputado 
Chico KGL (DEM), que 
desonera o ICMS nas 
operações internas dos 
produtos oriundos de 
processo de reciclagem. 
A isenção não será con-
fundida com outros pro-
gramas de incentivos de 
iniciativa dos governos 
federal, estadual ou mu-
nicipal, sendo o mesmo 
executado pelo Poder 
Público em todos os mu-
nicípios de Goiás. Outros 
processos aprovados:

Parecer favorável 
da Comissão de 
Constituição, 
Justiça e Redação

Processo 1927/20 
– Deputada Delegada 
Adriana Accorsi - Estabe-
lece critérios de distri-

buição e comercialização 
do gás de cozinha para a 
população de baixa renda 
enquanto vigorar o esta-
do de calamidade pú-
blica reconhecido pelo 
decreto legislativo nº 
501, de 25 de março de 
2020, em decorrência da 
pandemia do covid-19. À 
Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamento.

Processo 2283/20 – De-
putado Delegado Eduardo 
Prado - Determina a dispo-
nibilização de “whats app” 
para denúncias de violên-
cia contra a mulher, crian-
ça e adolescente, durante 
o período da pandemia 
do novo coronavírus - co-
vid-19. À Comissão de Se-
gurança Pública.

Processo 2349/20 – 
Deputado Jeferson Rodri-
gues - Fica estabelecido 
as igrejas e os templos 
de qualquer culto como 
“atividade essencial” em 
período de calamidade 
pública no estado de goi-
ás. À Comissão de Saúde e 
Promoção Social.

Processo 2463/20 – 
Deputado Virmondes 
Cruvinel- Dispõe sobre a 
criação da política esta-
dual emergencial de pro-
moção à saúde integral 
em regiões rurais no âm-
bito do Estado de Goiás 
para a prevenção e enfre-
tamento do coronavírus 
(covid-19). À Comissão de 
Saúde e Promoção Social.

Processo 2465/20 – 
Deputado Karlos Cabral 
- Dispõe no âmbito do 
Estado de Goiás, sobre 

o programa de auxílio 
emergencial para tra-
balhadores do setor de 
transportes escolares. À 
Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamento.

Processo 2527/20 – 
Deputado Delegado Edu-
ardo Prado - Dispõe sobre 
a vedação da aplicação 
de multa por quebra de 
fidelidade nos serviços 
que especifica, durante a 
pandemia do novo coro-
navírus (covid-19), no âm-
bito do Estado de Goiás. À 
Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamento.

Processo 2638/20 – 
Deputado Talles Barreto 
- Dispõe sobre o progra-
ma de auxílio emergen-
cial para os profissionais 
da cultura e da arte, e 
do esporte, no âmbito 
do Estado de Goiás. À 
Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamento.

Processo 2653/20 
– Deputada Delegada 
Adriana Accorsi - Dispõe 
sobre a permissão, na 
hipótese de enquanto vi-
gorar o estado de calami-
dade pública reconhecido 
pelo decreto legislativo 
nº 501, de 25 de março 
de 2020, em decorrên-
cia da pandemia do co-
vid-19, de que o registro 
da ocorrência de violên-
cia doméstica e familiar 
contra a mulher, crimes 
praticados contra crian-
ça, adolescente, idosos e 
pessoas com deficiência 
possam ocorrer por meio 
da internet. À Comissão 
de Segurança Pública.

os parlamentares aprovaram 27 
projetos durante a votação nesta 
quinta-feira, 20. dentre as matérias 
está a autorização definitiva para que 
o governo abra crédito especial ao 
Fundo estadual do trabalho (Fet), 
até o valor de R$ 4.293.419,47; e 
ao Fundo estadual de assistência 
social (Feas), até o valor de R$ 20 mil. 
também foram aprovados projetos 
de parlamentares e 22 matérias com 
parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação
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aparecida de goiânia

Busca ativa na região do Tiradentes 
identifica quase 500 casos suspeitos

a Secretaria de Saú-
de de Aparecida de 
Goiânia (SMS) en-

cerrou nesta segunda-feira 
(17) a busca ativa por ca-
sos suspeitos de Covid-19 
no Jardim Tiradentes e 
região. Foram visitadas 
6.200 casas e realizados 
498 testes na Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) local.

Entre os 498 testes, 150 
tiveram resultado positivo 
para Covid-19. Os mora-
dores infectados com a 
doença estão sendo mo-
nitorados pela Central de 
Telemedicina da SMS. A 
ação no Jardim Tiradentes 
e região ocorreu nos últi-
mos dias 13, 14 e 17.

No total, 110 agentes 
de saúde visitaram do-
micílios em todo o bairro. 
Essa iniciativa permite o 
diagnóstico precoce da 
Covid-19 em uma das lo-
calidades com maior pre-
valência da doença. Dos 
907 casos ativos hoje 
em Aparecida, segundo 
boletim epidemiológico 
desta quarta-feira (19), 
42 deles se concentram 

no Jardim Tiradentes.
Essa foi a 4ª frente de 

busca ativa realizada em 
Aparecida. “Nós já chega-
mos a 18 mil domicílios 
visitados para identifica-
ção de casos suspeitos de 
Covid-19. A busca ativa 
tem sido uma ferramenta 
estratégica para manter 
sob controle o combate à 
doença na cidade”, anali-
sa o superintendente de 
Atenção à Saúde da SMS, 
Gustavo Assunção.

Além do Jardim Tira-
dentes, a Secretaria de 
Saúde de Aparecida reali-
zou buscas ativas também 
nos setores Buriti Sereno, 
Independência Mansões 
e Cidade Vera Cruz 1 e 2. 
A ação no Buriti Sereno 
resultou em 5.099 domi-
cílios visitados e 235 tes-
tes RT-PCR realizados. Já 
no setor Independência 
Mansões foram realizadas 
3.700 visitas domiciliares 
e feitos 719 testes. A busca 
ativa no Cidade Vera Cruz 
1 e 2 contemplou 6.200 vi-
sitas a residências e termi-
nou com 847 coletas para 

o teste RT-PCR.
O diretor de Atenção 

Primária da SMS, Giovani 
Melo, explica que a busca 
in loco de possíveis infec-
tados permite mapear os 
hábitos e locais por onde 
passa cada pessoa no seu 
dia a dia, ajudando, as-
sim, a quebrar a cadeia de 
transmissão nos bairros.

“Quando nos adian-
tamos para identificar 
os casos logo no iní-
cio, temos condições de 
oferecer ao paciente o 
tratamento mais eficaz, 
isolando-o e combatendo 
a doença antes que ela se 
agrave e coloque a pes-
soa em situação de risco”, 
acrescenta Giovani.

Como funcionam 
as visitas

A busca ativa em Apa-
recida é realizada por 
agentes de saúde que já 
são conhecidos pela popu-
lação, visto que o trabalho 
rotineiro deles se dá em 
visitas domiciliares.

Nesta ação, eles en-
tregam materiais gráficos 
contendo explicações im-
portantes a respeito do 
novo coronavírus, causa-
dor da Covid-19, e orien-
tam os moradores.

Eles também preen-
chem um formulário com 
os dados pessoais dos res-
ponsáveis da casa e com 
informações sobre pessoas 

que estejam sentindo os 
sintomas da Covid, que te-
nham tido contato com al-
gum caso positivo ou que 
sejam dos grupos de risco. 
Se necessário, os agentes 
encaminham essas pesso-
as para realização do teste 
RT-PCR. Esse trabalho tam-
bém ajuda no monitora-
mento de indivíduos com 
doenças crônicas.

Testagem 
em massa

Com 74.946 exames 
do tipo RT-PCR (padrão 
ouro) realizados desde 22 
de abril, após contratação 
de um laboratório con-
veniado ao SUS, Apare-

cida de Goiânia já testou 
12,96% dos seus 578.179 
moradores locais.

Além dos testes nas 
buscas ativas, os exames 
RT-PCR são feitos de se-
gunda à sexta-feira, em 
dois drive-thrus e em 8 
UBS’s, e diariamente nas 
três Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) da 
cidade (Brasicon, Buriti 
Sereno e Flamboyant) 
da cidade.

Para ter acesso ao exa-
me é necessário ser mo-
rador de Aparecida e estar 
com sintomas da Covid-19. 
O teste pode ser feito me-
diante indicação médica 
ou agendamento prévio 
pelo 0800-646-1590.

Possíveis infectados foram testados 
com o exame Rt-PCR, considerado 
o mais eficaz no diagnóstico da 
Covid-19; aparecida já testou 74 mil 
pessoas, 12% da população En

io
 M

ed
ei

ro
s (

Ar
qu

iv
o/

Se
co

m
) 

goiânia

Locais da testagem da Covid-19 recebem 
vacinação contra sarampo e influenza

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
de Saúde (SMS), leva va-
cinação contra Sarampo 
e Gripe (Influenza) até 
os locais de testagem 
ampliada da Covid-19. A 
vacinação é feita pós-tes-
tagem e só são vacinados 
aqueles que apresenta-
rem resultado negativo.

” Estamos aproveitando 
o grande fluxo de pessoas 
nas escolas onde ocorrem 
a testagem para aumentar 
a cobertura vacinal, prin-

cipalmente em relação ao 
sarampo que está muito 
baixa em todo o país. A va-
cina oferecida é a  tríplice 
viral que protege contra 
Sarampo, Caxumba e Ru-
béola,” esclarece a geren-
te de Imunização da SMS, 
Polyana Braga.

O objetivo da campa-
nha de vacinação contra 
sarampo em Goiânia era 
imunizar 680 mil pesso-
as com idades entre 20 e 
49 anos, independente do 
número de doses tomadas.  

Mas até o momento, so-
mente 41 mil procuraram 
os postos de vacinação.

A partir desta quarta-
-feira (19/08) até sexta-
-feira (21/09) a testagem 
ampliada está sendo re-
alizada das 8h às 17h em 
duas regiões da capital. Na 
região Oeste a ação ocorre 
na Escola Municipal Lau-
rindo Sobreiro do Amaral, 
localizada na avenida Val-
dir Azevedo, no Setor Vera 
Cruz II e na região Sudoes-
te na Escola Municipal Itai-

pú, localizada na avenida 
Ri 24 no Residencial Itaipú.

A vacina tríplice viral 
é contraindicada para 
gestantes e pessoas 
imunocomprometidas, 
porque nestes casos é 
necessário uma avalia-
ção médica para anali-
sar os riscos e benefícios 
antes de receber a dose. 
Já a vacina contra a In-
fluenza pode ser aplica-
da em pessoas de todas 
as faixas etárias que não 
se vacinaram neste ano.   
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Glaustin da Fokus é o relator da MP 
para facilitar crédito a empresas

o Congresso Nacional 
designou o deputa-
do federal Glaustin 

da Fokus (PSC-GO) como 
relator da Medida Provi-
sória (MP) 992/2020, que 
criou em julho o Progra-
ma de Capital de Giro para 
Preservação de Empresas 
(CGPE), linha de crédito 
válida somente em 2020 
para empreendimentos 
que faturam até R$ 300 
milhões por ano, diante da 
crise decorrente da pande-
mia de coronavírus.

“Sei muito bem dos 
inúmeros sacrifícios e da 
dificuldade de empreen-
der no Brasil, ainda mais 
sob os efeitos desse vírus 
na economia. É triste ver 

tantas empresas fechando 
as portas ou mesmo demi-
tindo gente para sobrevi-
ver a obrigações de curto 
prazo”, comentou Glaustin 
nesta quinta-feira (20), 
em videoconferência com 
consultores legislativos da 
Câmara. “O presidente Jair 
Bolsonaro editou a MP 992 
justamente para propiciar 
a microempresas e empre-
sas de pequeno e médio 
porte melhores condições 
para obter crédito.”

A MP 992 complementa 
outras medidas lançadas 
pelo governo federal para 
combater as sequelas eco-
nômicos da covid-19, como 
o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 

e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). Na ava-
liação de Glaustin, tanto a 
União quanto os estados 
ainda têm encontrado “di-
ficuldades para fazer o cré-
dito chegar na ponta, onde 
mais se precisa”.

O CGPE permite que um 
imóvel seja oferecido em 
garantia para mais de uma 
operação de crédito. Assim, 
novos empréstimos devem 
ser tomados com o mes-
mo credor, desde que ele 
concorde. Em nota, o Banco 
Central afirmou que o com-
partilhamento da alienação 
fiduciária traz a vantagem 
de viabilizar financiamentos 
em prazos e juros mais fa-
voráveis ao empreendedor. 

Outro ponto da MP 992 dis-
pensa as empresas que ven-
derem títulos privados para 
o Banco Central de apresen-
tar certidões negativas de 
regularidade fiscal.

As linhas de crédito po-
derão ser contratadas até 
31 de dezembro de 2020, 
quando se encerra o esta-
do de calamidade pública 
no Brasil. Os recursos saem 
dos próprios bancos que 
aderirem ao CGPE. Como 
estímulo à presença das 
instituições financeiras no 
programa, a MP concede 
um benefício fiscal para 
que elas possam apurar, 
de 2021 a 2025, o crédito 
presumido sobre os valores 
desembolsados e sobre cer-

tas provisões que os bancos 
são obrigados a manter em 
caixa para cobrir eventuais 
despesas futuras.

Cabe a Glaustin anali-
sar a proposta do governo 
federal e as 116 emendas 
de deputados e senadores 
desde a edição da MP 992, 
em 17 de julho. O parecer 
seguirá para votação no 
Plenário da Câmara e, de-
pois, no Senado, de acor-
do com o rito sumário de 
tramitação definido pelo 
Congresso Nacional du-
rante o período de cala-
midade pública. Medidas 
provisórias têm força de 
lei a partir de sua publica-
ção pelo prazo de 60 dias, 
prorrogáveis por mais 60.

deputado 
federal goiano 
assumiu a 
responsabilidade 
de elaborar 
parecer para 
viabilizar o 
Programa 
de Capital 
de giro para 
Preservação de 
empresas
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aparecida de goiânia

Crise do coronavírus: Acirlag prepara 
plano para fomentar e ajudar comércio

O presidente da Acirlag, 
Maione Padeiro, prepara 
ainda para essa semana 
um plano para fomentar o 
comércio de Aparecida de 
Goiânia. A preocupação de 
Maione é que o comércio 
da cidade ainda está so-
frendo as consequências 
da pandemia e o momen-
to ainda é de muita incer-
teza e insegurança.

Uma das primeiras 
ações da Acirlag vai ser 

buscar parceria com a 
Goiás Fomento para li-
beração de linhas de 
crédito para micro e 
pequenos empresários. 
“Precisamos de um incen-
tivo para os comerciantes. 
Cada bairro em Aparecida 
tem vida própria e seu 
comércio local. Esse co-
merciantes precisam de 
ajuda”, analisa Maione.

O objetivo da Acirlag 
é formatar uma espécie 

de Fórum Empresarial em 
Aparecida, com participa-
ção de entidades e lideran-
ças. “Queremos montar um 
grupo forte e fazer parce-
rias com Sebrae, prefeitura, 
entidades, sindicatos; tudo 
que possa ajudar o comér-
cio local neste momento 
de muita dificuldade”.

Maione Padeiro afirma 
que as primeiras reunião 
vão acontecer ainda nesta 
sexta-feira (21).
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Trajetória de Maurício de Sousa é 
destaque em evento do LIDE Goiás

“minha paixão 
pelo dese-
nho nas-

ceu quando eu era ainda 
muito novo. Aos quatro 
anos de idade comecei 
a desenhar e aos sete já 
escrevia historinhas. Fui 
crescendo e estudan-
do muito e aprimoran-
do minha técnica e logo 
criei os primeiros perso-
nagens. Hoje, tenho um 
estúdio com uma equipe 
extremamente profissio-
nal com um total de 400 
pessoas”, assim Maurício 
de Sousa resumiu sua tra-
jetória vitoriosa na aber-
tura da mentoria para 
associados do LIDE Goiás, 
durante evento digital 
realizado na noite des-
ta quarta-feira (19), em 
parceria com as unidades 
LIDE Futuro nacionais.

São mais de hum bi-
lhão de gibis vendidos 
e três mil produtos li-
cenciados da Turma da 
Mônica. Um sucesso que 
fez inclusive com que a 
personagem Mônica foi 

nomeada Embaixado-
ra do UNICEF no Brasil, 
em 2007. Cascão é outro 
que sempre é mensagei-
ro em campanhas para 
sensibilizar a sociedade 
para problemas sociais 
e até mesmo de saúde 
pública. Recentemente, 
Cascão apareceu em ti-
rinhas, alertando para 
o reforço dos cuidados 
com a higiene e limpeza, 
diante da pandemia do 
coronavírus.

Na crise, 
tenha confiança, 
criatividade 
e inove

O cartunista diz que 
nem mesmo a crise atu-
al, fruto da pandemia, tira 
dele a confiança em um 
futuro promissor para o 
Brasil. “Sou otimista por 
natureza e isso sempre 
me impulsionou. Não sei 
ser pessimista.” E falando 
em inovação, Maurício de 
Sousa disse que, depois 
de ter criado a Turma da 

Mônica jovem, já planeja 
o lançamento da Turma 
da Mônica adulta.

Maurício comentou 
que criança é igual no 
mundo todo. Gosta de 
carinho, verdade, brinca-
deiras, alegria e de natu-
reza. “Meus personagens 
infantis são a tradução 
disso. Retratam o que as 
crianças foram, são ou 

gostariam de ser. Nossas 
histórias são publicadas 
em vários países e o en-
cantamento é o mesmo 
que desperta aqui no Bra-
sil”, disse ele.

Quem é Maurício 
de Sousa

Mauricio de Sousa é 
membro da Academia 

Paulista de Letras, ocu-
pando a cadeira nº. 24. 
Em 1954, com 19 anos, 
procurou emprego na 
redação do jornal Fo-
lha da Tarde, carregan-
do uma pasta cheia de 
desenhos para ser ilus-
trador, mas eles preci-
savam de um repórter 
policial e ele aceitou. 
Já em 1959 convenceu 

o editor a publicar uma 
tirinha vertical sema-
nal, e a partir daí, tro-
cou a máquina de es-
crever pela prancheta. 
Nessa época, criou seu 
primeiro personagem - 
o cãozinho “Bidu” e seu 
dono “Franjinha”. A par-
tir de uma série de ti-
ras em quadrinhos com 
“Bidu e Franjinha”.

Criador da turma da Mônica é 
exemplo de empreendedorismo Di
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Quintal do Jajá volta a funcionar durante a semana
Após fazer a reabertura 
do bar para o público no 
almoço do último sábado, 
o Quintal do Jajá retomará 
agora também o atendi-
mento presencial durante 
a semana, à noite. A casa 
iniciará essa retomada na 
quinta-feira (20), ficando 
em atividade por três dias 
nesta semana. O horário 
de atendimento na quin-
ta e na sexta-feira (20 e 
21) será das 18 às 23 ho-
ras. Já no sábado (22), o 
funcionamento ocorrerá 
das 12 às 17 horas.

O bar está localizado 
na Rua 15 nº 538, no Se-
tor Central, em Goiânia, em 
frente à Praça Dr. Carlos de 
Freitas. Tanto no atendi-
mento noturno durante a 
semana quanto no almoço 
de sábado, os clientes terão 
diversos petiscos e bebidas 
à disposição no cardápio. 
Espetinhos, jantinhas e por-

ções de carne de panela na 
cumbuca, frango à passari-
nho, bolinho de arroz com 
parmesão recheado com 
requeijão cremoso e pastel-
zinho de camarão são algu-
mas das opções.

O Quintal do Jajá conta 
ainda com petiscos espe-
ciais, como o Quarteto Ec-
lético, com bolinhos de ar-
roz com requeijão, quibes 
recheados com queijo, cro-
quetes de frango e discos 
de carne, e o Power Trio de 
Boteco, que tem batata 
frita, contrafilé trinchado 
e calabresa acebolada. 
Agora, a casa tem uma 
novidade, que é a versão 
vegetariana do Power 
Trio de Boteco, com anéis 
de cebola empanados, 
batata frita e bolinhos de 
arroz com queijo.

As bebidas disponíveis 
são cervejas, refrigeran-
tes, sucos, sodas italianas, 

água, caipirinhas, tequilas, 
vinhos, whisky e drinks 
diversos, incluindo Aperol 
Spritz e Cozumel. Tam-
bém em todos os dias de 
funcionamento, o bar terá 
música ambiente, com 
samba e brasilidades, 
como MPB. Além de tudo 
isso, os clientes que forem 
ao local aos sábados terão 
à sua disposição também a 
feijoada tradicional.

Ela leva feijão preto, 

pernil de porco, bacon, lin-
guiças calabresa grossa e 
fina, costelinha de porco, 
carne de sol bovina, pé 
de porco e rabo de porco. 
A feijoada tradicional é 
acompanhada por arroz, 
torresmo, farofa de bacon 
e calabresa moída, couve 
refogada e laranja. Todas 
as opções de pratos esta-
rão disponíveis somente à 
la carte, incluindo a feijo-
ada, que não será ofereci-

da por self-service, como 
acontecia antes da crise 
do coronavírus.

Ações 
promocionais

Com o retorno das ati-
vidades presenciais, o 
Quintal do Jajá também 
preparou diversas promo-
ções, que já entram em 
vigor nesta quinta-feira 
(20) e valem para todos 
os dias de funcionamento 
desta semana. Os clientes 
poderão aproveitar uma 
promoção da cerveja Bo-
hemia de 600 ml e três 
combos promocionais, to-
dos eles contendo um ti-
ra-gosto e cinco cervejas, 
sendo que cada combo 
tem uma marca de cerve-
ja diferente do outro.

Um dos combos pro-
mocionais inclui frango 
à passarinho e outro tem 

porção de batata frita es-
pecial com queijo e bacon. 
Já o terceiro permite que o 
cliente escolha entre por-
ção de bolinho de arroz 
recheado ou quibe reche-
ado. Além do atendimen-
to presencial, a casa con-
tinua com as atividades 
por delivery e drive thru 
aos sábados, com a en-
trega sendo realizada das 
11h30 às 15 horas.

As opções são feijoadas 
tradicional e vegana para 
uma ou duas pessoas, mas 
os clientes podem fazer 
pedidos combinados se a 
quantidade de pessoas for 
maior. A feijoada vegana, 
que é disponibilizada ape-
nas por delivery e drive thru, 
tem feijão preto, cenoura, 
batata, vagem e talo de cou-
ve, e é acompanhada por ar-
roz, couve refogada, laranja 
e farofa vegana de banana-
-da-terra e couve.
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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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paulo Fernandes, 
de 46 anos, será o 
novo treinador do 

Anápolis Futebol Clube. 
Nascido em Coimbra, Por-
tugal, o treinador possui 
experiência na Ásia, Amé-
rica Latina e Europa, com 
trabalhos realizados em 
Portugal, Brasil, México, 
Japão, Vietnã e França.  

Com vasta experiência, 
Fernandes tem aptidão 
para quatro idiomas, sen-
do nativo em Português, 
fluente em Francês e Es-
panhol e básico em In-
glês.  Sua trajetória como 
jogador teve início em 
1985 no Suporting Club 
de Portugal, atuando até 
1999, onde defendeu a 

camisa do FC Argus - Ar-
ganil Portugal.  

O treinador decla-
rou que suas expecta-
tivas no clube são as 
melhores possíveis e o 
momento é de muito 
trabalho e crescimento. 
“Vencer as nossas com-
petições dando cresci-
mento ao clube e aos 

atletas, acrescentando 
as técnicas do futebol 
europeu. Estou grato 
pela confiança depo-
sitada em mim”, afir-
mou Paulo. Apostando 
no treinador português 
para assumir os proje-
tos de 2020, o Anápolis 
segue na 1° Divisão do 
Campeonato Goiano.

Além de ter conquis-
tado vários títulos, Pau-
lo Fernandes passou por 
grandes times em diver-
sos países, como Argus 
Sub17 Portugal (2003-
2005); do La Salle FC 
México (2005-2007); do 
Tehe Cong FC – 1º Divi-
são Vietnã (2009-2010); 
Navi Bank FC 1º Divisão 

Vietnã (2010-2011); Ta-
lento Esportivo FC, Bra-
sil (2012); como coor-
denador técnico do Avaí 
FC, Brasil (2012-2013); 
treinador principal do 
Grêmio Barueri, série D, 
Brasil (2014); do Paulis-
ta, Jundiaí, Brasil (2016) 
e do Luan Parabang Uni-
ted ( 2017-2018).
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Paulo 
Fernandes 
é o novo 
treinador 
do Anápolis 
Futebol 
Clube
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