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íRis sai Em alta

Íris Rezende sai de cena em um momento es-
pecial da sua vida. É o maior líder político vivo 
em goiás. o atual governador, Ronaldo Caia-
do, tem uma trajetória menor. o ex, Marconi 
Perillo, optou pelo exílio. Jogou a toalha na 
disputa de décadas com Íris. Íris é o maior líder 
político de goiás na atualidade. Prefeito da ca-
pital eleito quatro vezes, governador duas 
vezes, senador, ministro e, agora, passando 
ao papel de conselheiro de quem quiser 
ouvir. deixa a cena em um momento certo. 
em alta, fechando uma gestão com entrega 
de obras e com caminho aberto para fazer 
o sucessor. Com direito de ter dado a vol-
ta por cima, depois da derrota histórica de 
1998. Íris é muito maior que o MdB goiano 
e sua história extrapola fronteiras. 

VozEs ouVidas
Íris tinha motivos para buscar a reeleição e 
para parar agora. Pesou mais a opinião de 
familiares mais próximos com a avaliação de 
que Íris cumpriu o seu papel e precisa se dedi-
car mais à vida pessoal. 

apElos 
Íris foi irredutível ao ouvir os apelos para 
continuar. Foi assim com líderes empresa-
riais, com grupo de auxiliares e com mais de 
20 vereadores que o procuraram momen-
tos antes do anúncio. ao contrário de qua-
tro anos atrás, Íris avisou aliados próximos, 
incluindo Caiado, e não abriu muito espaço 
para conversa sobre o assunto. 

missão 
Maguio Vilela é o nome natural para a dis-
puta. apesar de divergência entre seguido-
res de um e de outro, Maguito e Íris sempre 
estiveram juntos nas últimas décadas. Vai 
caber a Maguito, a partir de agora, pacifi-
car as forças de apoio, a começar pelas alas 
internas do partido. Não há tempo para 
fabricar um candidato. Nem há outro nome 
melhor para a disputa. 

lEgado  
Íris tirou do processo seus potenciais 
vices, os secretários agenor Mariano e 
Paulo ortegal. se um dos dois tivesse 
emplacado um trabalho para a vice, seria 
hoje candidato natural. ou quase. Íris ain-
da abriu conversa com o governador para 
manter aliança.

mas...  
o compromisso de Caiado é com a ree-
leição de Íris. Não sendo candidato, Íris 
estaria abrindo flanco para o lançamen-
to de outros nomes nessa base. Wil-
der Moraes (PsC) já trabalha há algum 
tempo nessa perspectiva. o deM tenta 
convencer o deputado federal Zacharias 
Calil para entrar na disputa. 

pERda gRandE 

Nesta semana, goiás perdeu um de 
seus mais importantes habitantes, o 
jornalista Washington Novaes. depois 
de acumular experiência e fama, espe-
cialmente na globo e Manchete, chegou 
por aqui para trabalhar numa equipe 
fantástica do diário da Manhã. Fincou 
raízes, vivendo por aqui por quase 
40 anos. Uma conversa com Novaes 
sempre valeu uma aula, especialmen-
te sobre índios e meio ambiente, onde 
foi pioneiro no jornalismo. Vai fazer 
falta. Muita falta. 

dEsconfiança 
Baixou o índice de desconfiança em torno 
de Íris. o “não” foi muito forte. 

na EstRada digital

elias Vaz (PsB) faz lançamento oficial de 
seu nome para a prefeitura de goiânia. 
Usará uma live, reunindo apoiadores, 
nesta quinta, m contato com a coluna, o 
jornalista Nilson gomes diz que não dis-
putará, em hipótese alguma, eleição para 
vereador. Pré-candidato do deM, fica 
fora, se não for referendado pelo partido.

REgREssiVa
Começa na segunda, 31, o prazo para a rea-
lização das convenções, que confirmam os 
candidatos e as alianças majoritárias para 
15 de novembro. Muito dirigente partidário 
escondendo o jogo. Porque não tem o que 
mostrar. existem chapas raquíticas para ve-
reador em goiânia. o PsoL abre a tempora-
da de convenções, já na segunda. 

psl 17
o PsL queria fazer convenção dia 17, 
mas não pode, porque o calendário não 
permite. então, vai fazer no dia 14, mas 
a partir das 17 horas. Vai confirmar cha-
pa que pretende fazer até quatro verea-
dores em goiânia. Para prefeito, o de-
putado estadual Major araújo, que foi 
vice de Íris há quatro anos, mas optou 
por não assumir o cargo. 

mEnoR?
Presidente do MdB metropolitano, Car-
los Jr tem duas missões a primeira é co-
locar em prática o plano B, que nunca foi 
admitido por ele. o segundo é ajudar a 
amarrar os partidos em aliança. Contabi-
lizava pelo menos oito em torno de Íris. 

BolsonaRo 2021
Presidente se sente fortalecido após a apro-
ximação do Centrão e a recuperação no 
campo da popularidade. Voltou a arrumar 
confusão com jornalistas e decretou o fim 
da era de superministros. Forçou a saída de 
sérgio Moro e, agora, Paulo guedes parece 
estar na marca do pênalti. 

contRasEnso  
apesar de defender a volta total à nor-
malidade, Bolsonaro ainda não conseguiu 
definir data para volta nas universidades e 
institutos federais. tampouco nas agências 
de atendimento da Previdência. 

dEstaquEs 
Com trabalhos exemplares no combate 
à pandemia, os prefeitos gustavo Men-
danha (MdB) e Paulo do Vale (deM) ca-
minham como favoritos à reeleição em 
aparecida de goiânia e Rio Verde. Nor-
malmente, crise costuma revelar a capa-
cidade de gestão. ou a falta dela. 

REaBilitação  

Profissionais que acumularam experiên-
cia por anos em reabilitação no CReR, 
HUgoL e Hds santa Marta se uniram 
para criar um novo centro de reabilitação. 
Com conhecimento e tecnologia de pon-
ta, a sempre nasce para ajudar a consoli-
dar mais um polo médico em goiânia, que 
já vem se tornando referência na reabili-
tação de pessoas vítimas de acidentes ou 
doenças graves. Na avenida alexandre de 
Moraes, no Parque amazônia. 

poR quE não?
em busca de novos ares, o argentino Messi 
anunciou saída do Barcelona. Pode querer jo-
gar ao lado de um primo menos famoso. Pode 
ser Biancucchi, atual meia titular do Vila Nova. 
alan Mineiro cederia a camisa 10, com certeza.

marcelohel@gmail.com

“Só uma sociedade bem 
informada, a respeito 

da riqueza, do valor 
e da importância da 

biodiversidade, é capaz de 
protegê-la”.  (Washington Novaes)
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eleições

Presidente da Alego diz que quórum não será 
prejudicado durante a campanha eleitoral

o presidente da As-
sembleia Legis-
lativa de Goiás 

(Alego), Lissauer Vieira, 
afirmou que não haverá 
problema com o quórum 
no período da campanha 
das eleições municipais 
deste ano, a despeito de 
muitos parlamentares se-
rem candidatos. Isso por-
que a Casa adotou a reali-
zação de sessões remotas 
virtuais neste momento 
de pandemia. Assim, os 

deputados vão poder par-
ticipar das sessões dentro 
dos carros deles, de um 
escritório no interior ou 
de onde estiverem.

Lissauer foi entrevista-
do nesta quarta-feira, dia 
26, no programa O Mun-
do em sua Casa das rá-
dios Brasil Central e RBC 
FM, com apresentação de 
Juvêncio Alarcon e Rafael 
Mesquita. Segundo ele, a 
Alego foi o segundo Po-
der Legislativo do País 

a implantar o sistema 
remoto de deliberações 
(sessões virtuais), que 
está funcionando muito 
bem, com quórum “altís-
simo”, boas discussões e 
inúmeras matérias apro-
vadas que são essenciais 
à vida do povo goiano.

Entre as matérias apro-
vadas nas sessões virtuais, 
Lissauer citou a estadu-
alização de hospitais do 
interior, que foram trans-
formados em hospitais de 

campanha (Hcamps) pelo 
Governo do Estado e vão 
ficar nas Regionais (de 
Saúde); a destinação de 
recursos para a Saúde; e 
ainda a criação da Secreta-
ria da Retomada, visando a 
geração de emprego e ren-
da para os goianos.

Fundo 
Previdenciário

Ele comentou ainda a 
aprovação, em primeira 

votação, ocorrida ontem, 
da matéria do Fundo Pre-
videnciário dos Servidores 
Públicos Estaduais. Ad-
mitiu que a matéria “não 
deixa de gerar polêmica, 
porque está mexendo com 
a previdência dos servido-
res”. Mas garantiu que a 
proposta da criação desse 
fundo foi “extremamente 
discutida”, com transparên-
cia. Disse tratar-se de um 
projeto que vai beneficiar 
os servidores públicos 
por dar oportunidade de 
o fundo ser gerido por um 
banco privado. E infor-
mou que a matéria deve 
ir para segunda votação 
nesta quarta-feira.

Indagado sobre a pos-
sibilidade de a Assembleia 
Legislativa adotar definiti-
vamente as sessões virtu-
ais, disse que esta foi uma 
ferramenta adotada em 
um momento de dificulda-
des, quando era necessário 
se “reinventar”. Porém, pon-
derou que as sessões virtu-
ais são para este momento 
de situação extraordinária, 
e não podem se tornar pra-
xe. Quando passar a pan-
demia, os parlamentares 
deverão voltar ao plenário. 

“Mas pode ter certeza que 
as sessões virtuais ficarão 
como um legado, e quando 
for necessário usar, as usa-
remos”, declarou.

Lissauer Vieira falou 
também sobre as obras da 
nova sede da Assembleia 
Legislativa que, segundo 
ele, estão andando bem 
e com trabalho focado. Já 
começaram as discussões 
da Lei Orçamentária Anu-
al de 2021, onde serão 
destinados recursos para 
garantir a continuidade 
das obras. De acordo com 
ele, a previsão é de entre-
ga da nova sede em no-
vembro ou dezembro de 
2021, ou, no mais tardar, 
em janeiro de 2022.

Visita
Na manhã desta 

quarta-feira, dia 26, o 
presidente da Agência 
Brasil Central (ABC), Regi-
naldo Júnior, e o diretor de 
Telerradiodifusão, Rafael 
Vasconcelos, receberam o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Lissauer Viei-
ra, e o secretário da TV 
Alego, Paulo Beringhs. Em 
pauta, novas parcerias na 
área de comunicação.

em entrevista à 
RBC, presidente 
do Legislativo 
goiano afirmou 
que as sessões 
remotas, 
adotadas devido 
à pandemia, 
vão garantir a 
participação dos 
parlamentares
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Governo de Goiás garante a recém-nascido 
com doença cardíaca rara tratamento em SP
O Governo de Goiás, por 
meio do Instituto de As-
sistência ao Servidor do 
Estado de Goiás (Ipasgo), 
agiu rápido e garantiu que 
o recém-nascido Emanuel 
Justo, portador da Síndro-
me Hipoplasia do Ventrí-
culo Esquerdo – doença 
que compromete a oferta 
de sangue para o coração 
– desembarque logo mais, 
ainda na noite da última 
terça-feira, dia 25, em São 
Paulo. A criança, que nas-
ceu na última sexta-feira, 
dia 21, irá passar por ava-
liação médica no Hospital 
Beneficência Portuguesa 
e terá acesso todo o tra-
tamento necessário para 
corrigir cirurgicamente a 
anomalia. A primeira inter-
venção deve ser realizada, 
no máximo, até o sexto dia 
de vida do bebê.

A criança e a mãe, Dé-
bora Lima, embarcaram 
em uma aeronave da em-
presa de táxi-aéreo Brasil 
Vida, equipada com UTI 
Neonatal, o que assegu-
rou a segurança da criança 
durante o transporte de 
Goiânia a São Paulo. Todo 
procedimento, desde a via-
gem, a realização de exa-

mes até a própria cirurgia, 
está sendo custeado pelo 
Governo de Goiás.

Na última segunda-
-feira, dia 24, sensibilizado 
com o quadro do bebê, o 
governador Ronaldo Caia-
do determinou que uma 
equipe do Ipasgo entrasse 
em contato com a família 
para informar cada pas-

so do trâmite necessário 
para levar a criança até 
outro Estado e realizar o 
procedimento. Antes de 
embarcar, o recém-nascido 
passou por exames que 
comprovaram que ele es-
tava apto para a viagem.

Mãe e filho saíram do 
Hospital Materno Infantil, 
no início da noite desta 

terça-feira, em uma am-
bulância terrestre e em-
barcaram juntos no Aero-
porto Internacional Santa 
Genoveva. Em São Paulo, 
o bebê será recebido por 
profissionais do Hospital 
Beneficência Portuguesa, 
onde fará mais exames. A 
cirurgia será realizada pela 
equipe dos médicos João 
Pedro da Silva e Rodrigo 
Freira, como determinado 
pela decisão judicial expe-
dida pela juíza Ana Paula 
de Lima Castro, e a data 
depende do hospital pau-
lista.

Devido à alta comple-
xidade, o valor do trata-
mento pode ultrapassar 
R$ 1 milhão. Para corrigir 
o problema, a criança de-
verá passar por três pro-
cedimentos cirúrgicos. A 
primeira intervenção deve 

ocorrer a qualquer mo-
mento, tendo de ser reali-
zada no prazo máximo de 
seis dias de vida do bebê. 
A segunda cirurgia é feita 
quando a criança estiver 
entre três e quatro meses, 
e a terceira, após dois anos.

O presidente do Ipasgo, 
Hélio José Lopes, reafirma 
que o instituto realizou 
todos os esforços para 
viabilizar o tratamento do 
pequeno Emanuel. “Assim 
que recebemos a deman-
da, começamos a entrar 
contato com as unidades 
de saúde especializadas 
nesse tipo de procedimen-
to. Como a criança nasceu 
prematura, precisamos 
somar esforços para fazer 
tudo o quanto antes. Agora 
ele está seguro, só aguar-
dando para realizar a pri-
meira cirurgia”, explica.
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aparecida de goiânia

Monitoramento com combo de exames e 
oxímetros reduz internações de pacientes

desde o último 6 de 
julho, foi implan-
tada em Aparecida 

de Goiânia uma iniciativa 
inédita no Estado de Goiás 
com o objetivo de aperfei-
çoar a atenção prestada 
às pessoas com Covid-19 
mais vulneráveis ao agra-
vamento da doença: o mo-
nitoramento por exames 
laboratoriais repetidos 
a cada 48h. A estratégia, 
somada ao acompanha-
mento por telemedicina 
e a empréstimos de oxí-
metros para verificação 
domiciliar do nível de oxi-
gênio no sangue, tem sido 
bem-sucedida e dados da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) indicam que 
90% dos pacientes assis-
tidos dessa forma foram 
curados, sendo que me-
nos de 4% precisaram ser 
internados, abaixo de 2% 

precisaram de cuidados 
intensivos e menos de 1% 
faleceram.

De acordo com a SMS, 
até o último dia 17 de 
agosto, 541 pacientes fo-
ram monitorados com o 
combo de exames, e, des-
tes, 517 foram recupera-
dos (90%), 19 precisaram 
ser internados (3,51%), 6 
necessitaram de leitos de 
UTI (1,10%) e o índice de 
letalidade ficou em 0,18%. 
“São números muito posi-
tivos. Com planejamento 
e sempre embasados pela 
vanguarda dos estudos 
científicos mundiais, im-
plantamos o monitora-
mento e o rastreamento 
dos casos de maior gra-
vidade. Os resultados dos 
exames laboratoriais são 
analisados por uma equipe 
médica que avalia o risco 
de piora do quadro clíni-
co, podendo determinar 
a internação do paciente 
antes do agravamento”, 
esclarece o secretário de 
Saúde Alessandro Maga-
lhães, que também preside 

o Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento à Covid-19 
em Aparecida.

As coletas para o “com-
bo de exames” são reali-
zadas nos drive-thrus de 
monitoramento de pacien-
tes estruturados nas áreas 
externas das três Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs) da cidade, Brasi-
con, Buriti e Flamboyant, 
mediante agendamento 
prévio e indicação médica, 
de segunda a sábado, das 
8h às 16h, com resultados 
saindo em, no máximo, 12 
horas.

“Os exames são fun-
damentais para se evitar 
mortes. Os alvos dessa 
estratégia, além dos ido-
sos, são os pacientes com 
comorbidades agravantes 
da Covid-19, tais como 
diabéticos, hipertensos e 
imunossuprimidos, dentre 
outros. A cada 48h, cerca 
de cinquenta dessas pes-
soas realizam, em cada 
drive-thru, doze exames: 
hemograma, de dímeros, 
TGO, TGP, ferritina, proteí-

nas totais, bilirrubina, DHL, 
troponina, TAP, uréia e cre-
atinina, testagens que aju-
dam a indicar mudanças 
significativas no quadro 
clínico”, diz o secretário.

Oxímetros: 
essenciais no 
monitoramento

Um dos pontos fortes 
do amplo monitoramento 
desenvolvido pela SMS 
para a população mais 
vulnerável ao agravamen-
to da Covid-19 é o uso dos 
oxímetros. A pasta adqui-
riu 600 desses aparelhos 
portáteis e passou a em-
prestá-los, sob indicação 
médica e desde a primei-
ra semana de julho des-
te ano, para os pacientes 
com comorbidades, como 
diabetes e hipertensão, os 
levarem para casa. A coor-
denadora de Gestão e Ino-
vação em Saúde da SMS, 
Érika Lopes, informa que 
os equipamentos medem 
a oxigenação sanguínea 
pela ponta dos dedos au-
xiliando no reconhecimen-

to de um possível compro-
metimento pulmonar.

“Via telemedicina, os 
profissionais ligam para 
essas pessoas para saber 
como está a saturação, o 
nível de oxigênio no san-
gue. Considerando outros 
sintomas, caso esse índice 
caia para abaixo de 95, o 
paciente pode ser orienta-
do a procurar uma unida-
de de urgência”. Ela ainda 
destaca que todos os 600 
oxímetros já foram usados, 
e, no momento, 200 deles 
estão com pacientes sob 
monitoramento. Quando a 
equipe médica confirma a 
cura do paciente, o apare-
lho é devolvido para a se-
cretaria para ser higieniza-
do e colocado à disposição 
para novos acompanha-
mentos.

O diretor de Avaliação e 
Controle da SMS, Luciano 
de Moura Carvalho, ressal-
ta que até a tarde dessa 
quinta-feira, 20 de agosto, 
foram agendados 23.927 
exames laboratoriais de 
monitoramento e 9.558 já 

foram realizados. Os tes-
tes foram solicitados para 
2.554 pessoas, e, destas, 
574 já foram realizar as 
coletas nos drive-thrus das 
três UPA’s de Aparecida. O 
gestor assegura que “essa 
estratégia que permite o 
diagnóstico precoce, com 
o consequente isolamen-
to do doente e quebra da 
cadeia de transmissão, 
amparada pelo monitora-
mento por telemedicina, 
pela bateria de exames a 
cada 48h e, em alguns ca-
sos, com o auxílio de um 
oxímetro, tem se mostrado 
extremamente eficaz para 
proteger a vida das pesso-
as e evitar procedimentos 
invasivos e mais arrisca-
dos, como as intubações, 
por exemplo. Ao mesmo 
tempo, o município tem 
investido na testagem em 
massa, sendo que já foram 
realizados mais de 81 mil 
exames do tipo RT-PCR, 
padrão ouro, desde 22 de 
abril, o que corresponde a 
cerca de 14% dos 578.179 
moradores de Aparecida”.

a estratégia, que 
realiza exames a 
cada 48h e o uso 
de oxímetros para 
verificar risco de 
comprometimento 
pulmonar, previne 
pioras, evita 
mortes, contribui 
para desafogar 
as unidades 
de Urgência e 
emergência e 
reduz a ocupação 
de UtIs no 
município
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Dona Raiz lança açúcar demerara
A marca Dona Raiz, da 
indústria goiana GSA, 
segue diversificando 
sua linha de produtos 
para oferecer cada vez 
mais opções para os 
consumidores que bus-
cam por uma alimen-
tação consciente com 

novos hábitos e que 
também são preocupa-
dos com a ingestão de 
produtos equilibrados e 
de qualidade.

Assim, vários lança-
mentos estão chegan-
do ao mercado. Além 
do açúcar mascavo, a 

marca passa a ofere-
cer o açúcar demerara, 
que não tem aditivos 
químicos durante a sua 
fabricação. O produto 
pode ser encontrado 
em embalagens de 500 
gramas ou um quilo.

O açúcar demerara é 

um meio termo entre o 
branco e o mascavo. Ele 
passa por um leve pro-
cesso de refinamento, 
diferente do açúcar co-
mum. Por isso, ele tem a 
cor marrom claro, grãos 
maiores e mais nutrien-
tes que o açúcar cristal.
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RENascENcE BRoKERs
o evento Renascence Brokers é um evento 100% 

gratuito, com finalidade educacional, social e tecnológica, 
que revolucionará o mercado imobiliário de Anápolis.
Venha fazer parte desse momento de conhecimento 

e transformação, que contará com palestrantes 
especializados no ramo. Contamos com sua presença 

neste grande evento. Será realizado no dia 27 de agosto de 
2020, a partir das 14 horas e será transmitido pelo canal no 

YouTube - Renascence Brokers.

aDiDas
A adidas, empresa mundial que projeta, desenvolve e 
comercializa calçados, roupas e acessórios esportivos, 

inaugura loja performance no Piso 2 do Flamboyant 
Shopping, nesta sexta-feira, dia 28/8. O espaço com 

200 m2 possui o layout mais atual da marca no formato 
“Stadium 2.0”, sendo a 1ª no Centro-Oeste nomeada 

como “House of Running”. Os fãs das famosas “três 
listras” encontrarão os principais produtos (femininos e 

masculinos) com foco em corrida, oferecendo ao público 
itens exclusivos e os seus lançamentos mundiais. A loja 

projetada para experiências do consumidor conta ainda 
com uma esteira de alta tecnologia, a “Run Genie”, em 
que o cliente poderá testar os tênis da marca (como o 

lançamento “Ultraboost”), descobrindo na hora qual o 
melhor modelo para suas necessidades. Os torcedores 

rubro-negros terão uma variedade de escolhas, além de 
outros destaques de futebol, treino, athletics, e etc.

EsPUMaRia PERFUMEs
A Espumaria Perfumes, empresa especializada em 

fragrâncias de ambientes, chegou ao Shopping 
Bougainville. Localizada no piso 2 do mall, em um 
espaço de 28 metros quadrados com visual clean, 

a loja oferece ampla e sofisticada variedade de 
produtos. São quase 100 itens, como soluções 

perfumadas para o banho e cuidados com a casa. 
Além do atendimento presencial, a nova loja conta 

com serviço online por meio do perfil no Instagram @
oficial.espumariaperfumes e ainda pelo drive thru do 

Shopping Bougainville.  

ciNE DRiVE-iN XPERiENcE
Uma variada programação marcará a última semana de 
exibição de filmes no “Cine Drive-In Xperience: Diversão 

a céu aberto”, localizado no estacionamento do Oliveira´s 
Place. Na quinta, 27/8, o Sicoob comemora 19 anos, em 

um evento exclusivo e fechado para convidados. Na sexta, 
(28/8), o público poderá escolher entre os filmes: “A música 

da minha vida” (as 19h – legendado) e “O Pintassilgo” (as 
21h20 – legendado). Já no sábado (29/8), haverá exibição 

do filme “Rock Dog – No faro do sucesso” (as 17h – 
dublado), e as 20h, Goiânia receberá a 1ª balada no formato 
drive-in, uma parceria entre o “Drive In Experience” e a loja 
“Inhaí? Look & Fashion” (trazendo DJs de renome nacional 

em proposta inédita na capital). No domingo (30/8), os 
últimos títulos disponíveis no local serão: “Harry Potter 

e as Relíquias da Morte – Parte 2” (as 17h – legendado) e 
“Coringa” (as 19h30 – legendado).
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Transplante – O cantor Marquynhos SP, esteve em Anápolis essa semana para realizar 
o transplante capilar na clínica CAPILIFE que é especializada em tratamento capilar.

Novo atendimento - O otorrinolaringologista Pedro 
Fragoso (CRM 14100) passa atender a partir do mês de 
agosto, na clínica Gastro Centro, que integra o Centro 
Clínico do Órion Complex, complexo que segue a 
tendência mixed use. 

2 3

4

Canção - O EP ‘A Legenda do Tempo’ tem previsão de 
chegar às plataformas digitais no mês de setembro. Mas o 
cantor Pedro Scalon já lançou a primeira canção, intitulada 
‘Depois de Amanhã’ com videoclipe visceral no YouTube.
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Dia do Psicólogo - Neste dia do psicólogo, 
celebrado em 27 de agosto, a psicóloga Adriane 
Garcia (CRP 09/6836), que atende no Centro Clínico 
do Órion Complex, fala sobre o aumento de consultas 
impulsionado por crises de pânico e instabilidade no 
humor, que aumentaram com o advento da Covid-19
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Jair Bolsonaro dá 3 dias para Guedes 
apresentar proposta para o Renda Brasil

o presidente Jair 
Bolsonaro deu um 
prazo de três dias, 

até a próxima sexta-feira, 
28, para que o ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, apresente uma nova 
proposta para o Renda 
Brasil, programa social 
que substituirá o Bolsa 
Família e deve ser a mar-
ca social do governo.

O desenho apresen-
tado na terça, 25, em 
reunião no Palácio do 
Planalto previa a revi-
são ou extinção de ou-
tros benefícios, como o 
abono salarial, o que foi 
rejeitado por Bolsona-
ro. Nesta quarta-feira, o 
presidente avisou que 
não vai “tirar de pobres 
para dar a paupérrimos”.

Um novo encontro de 
Bolsonaro com ministros 

foi marcado para sexta, 
mas ainda não foi ofi-
cializado pelo Planalto. 
Segundo apurou o Broad-
cast (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado), técnicos que tra-
balham no desenho do 
Renda Brasil se reuniram 
nesta quarta para dar iní-
cio aos ajustes pedidos 
pelo presidente, que quer 
uma solução sem passar 
pela revisão do abono.

A avaliação na área eco-
nômica, porém, é que a re-
visão do abono salarial era 
“fundamental” para criar 
espaço no Orçamento para 
bancar o novo programa, 
que teria maior alcance e 
valor de benefício que o 
Bolsa Família. Só a extin-
ção do abono, uma espé-
cie de 14.º salário pago a 
trabalhadores com carteira 

assinada, poderia liberar 
cerca de R$ 20 bilhões.

Entre integrantes da 
equipe econômica, já há a 
percepção de que o Renda 
Brasil vai acabar com al-
cance e valor “não tão di-
ferente” do Bolsa Família, 
que hoje paga em média 
R$ 190 a 14 milhões de 
famílias, diante das resis-
tências do presidente em 
bancar a revisão dos pro-
gramas considerados inefi-
cientes e a necessidade de 
respeitar o teto de gastos 
(que limita o avanço das 

despesas à inflação).
Além do abono, estão 

na mira dos técnicos mais 
de 20 ações do governo, 
como o seguro-defeso 
(pago a pescadores ar-
tesanais no período de 
reprodução dos peixes, 
quando a pesca é proibi-
da), entre outros.

No início de sua gestão, 
Bolsonaro deu aval a uma 
proposta de redução do 
alcance do abono salarial, 
que foi incluída na reforma 
da Previdência, mas aca-
bou sendo rejeitada pelos 

parlamentares. A percep-
ção dentro do governo, 
porém, é que o momento 
político agora é outro e 
que o custo político da 
proposta da Economia é 
alto para quem quer ele-
var sua popularidade.

Em viagem a Ipatinga 
(MG) nesta quarta, Bolso-
naro admitiu que discorda 
do plano de Guedes, que 
inclui a revisão de outros 
benefícios, e avisou que 
não o enviará ao Congres-
so. “Ontem, discutimos a 
possível proposta do Ren-

da Brasil. E eu falei ‘está 
suspenso’, vamos voltar 
a conversar. A proposta, 
como a equipe econômi-
ca apareceu para mim não 
será enviada ao Parla-
mento. Não posso tirar 
de pobres para dar a 
paupérrimos. Não pode-
mos fazer isso aí”, disse.

O governo trabalhava 
com a expectativa de que 
o Renda Brasil fosse lan-
çado na terça-feira, mas o 
evento foi cancelado por 
ordem de Bolsonaro. Em 
uma reunião de uma hora 
e meia, o presidente pe-
diu uma alternativa para 
o Renda Brasil e reforçou 
que faz questão de manter 
o auxílio emergencial para 
os 66 milhões de brasilei-
ros até o final do ano, ale-
gando que a economia não 
se recuperou plenamente.

Uma das propostas 
apresentadas pela Econo-
mia era manter o auxílio 
emergencial apenas para 
as 21 milhões de famílias 
que deverão ser atendidas 
pelo Renda Brasil, mas a 
determinação de Bolso-
naro é que todos os in-
formais e desempregados 
devem seguir recebendo 
a ajuda do governo.

técnicos que trabalham no 
desenho do Renda Brasil se 
reuniram nesta quarta para dar 
início aos ajustes pedidos pelo 
presidente, que quer uma solução 
sem passar pela revisão do abono

Di
vu

lg
aç

ão

educação

Projeto ensina professores a lidar com crianças com autismo
Assim como muitos edu-
cadores, a pesquisadora e 
professora da rede muni-
cipal de São Carlos (SP), 
Viviane Macedo, sentia 
dificuldade em ensinar 
repertórios comporta-
mentais e acadêmicos aos 
alunos com autismo. Pes-
quisas científicas mostram 
que essa é a realidade 
de muitos professores da 
Educação Básica, que se 
sentem frustrados quando 
precisam lidar com crian-
ças com autismo. Mesmo 
os profissionais formados 
em Educação Especial en-
contram dificuldades na 
hora de trabalhar com elas.

Pensando nesses desa-
fios, Viviane Macedo, mes-
tranda no Programa de 
Pós-Graduação em Educa-
ção Especial (PPGEEs) da 
Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), pro-
duziu, em dissertação do 

mestrado, três vídeos que 
ensinam algumas técnicas 
baseadas na Análise do 
Comportamento Aplicada 
para quem ainda não co-
nhece a maneira correta 
de ensinar crianças com 
autismo,. O objetivo é al-
cançar maior número de 
profissionais que traba-
lham com crianças com 
o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

“A proposta da pesquisa 
foi desenvolver vídeos ani-
mados autoinstrucionais 
- que possibilitam o apren-
dizado autônomo - para 
ensinar professores a iden-
tificarem preferências de 
crianças com TEA. Explico 
no trabalho a fundamental 
importância da utilização 
desses itens preferidos 
como ferramenta “moti-
vacional” para as crianças 
permanecerem sentadas 
durante o ensino, respon-

derem adequadamente 
às demandas propostas, 
além de diminuir a ocor-
rência de comportamen-
tos inadequados. A falta 
de motivação pode, assim, 
constituir-se em barreira 
na programação de ensi-
no”, explica Viviane.

Nos tutorais, os profes-
sores poderão aprender a 
aplicar uma das avaliações 

de preferência de escolha 
que existem na literatura 
científica. A educadora, que 
também se especializou 
no Instituto LAHMIEI Au-
tismo, da UFSCar, explica 
que identificar os itens re-
forçadores de uma criança 
é uma das ferramentas 
fundamentais para instalar 
e fortalecer novos compor-
tamentos.

“Os vídeos apresentam 
estratégias sobre como 
preparar o ambiente e 
manejar os objetos para 
aplicar uma avaliação de 
preferência e, consequen-
temente, como elaborar 
uma lista de maior e me-
nor preferência da criança, 
uma estratégia importan-
tíssima principalmente se 
ela não apresentar fala”, 

diz a professora.
Na opinião de Viviane, 

diversas questões ainda 
dificultam a inclusão ade-
quada das crianças com 
TEA nas escolas. “A super-
lotação das salas de aula 
e a dificuldade dos pro-
fessores em lidar com elas 
são barreiras comumente 
encontradas no sistema 
público de ensino, e que 
inviabilizam a inclusão de 
qualidade dessas crianças”.

A pesquisadora espera 
que os educadores possam 
entender como analisar o 
comportamento das crian-
ças com autismo, para que 
seja mais fácil saber quais 
tarefas ensinar e como en-
sinar.

A dissertação de mes-
trado de Viviane, que deu 
origem aos vídeos, será 
defendida no fim de se-
tembro, e os tutoriais serão 
divulgados após a defesa. 
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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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Médico da CBF diz que protocolo 
do futebol pode ter mudanças

o protocolo de saúde 
da Confederação 
Brasileira de Fute-

bol (CBF) para realização 
dos campeonatos nacio-
nais em meio à pandemia 
do novo coronavírus (co-
vid-19) deverá sofrer no-
vas alterações com o de-
senrolar das competições. 
Segundo o coordenador 
médico da entidade, Jor-
ge Pagura, um balanço 
das três primeiras sema-
nas de bola rolando será 
concluído após as parti-
das da última quarta-fei-
ra (26), que encerraram a 
quinta rodada da Série A.

“No protocolo, está co-
locado que ele pode ser 
modificado a qualquer 
momento. Então ele vai, 
sim, realmente sofrer mo-
dificações. A gente diz que 
ele é uma peça viva, é uma 
foto do momento. Mas ele 
pode ser modificado, sim, 
sempre para que melho-
remos nosso controle, seja 
com evidências científicas 
muito bem pautadas ou 
até por alguma observa-
ção. Estamos avaliando 

diariamente tudo o que 
está acontecendo. E o 
que for necessário fazer 
para melhorar, nós vamos 
aprimorar esse protocolo 
quantas vezes forem ne-
cessárias”, afirma Pagura.

Os procedimentos já so-
freram alterações em rela-
ção aos que antecediam os 
campeonatos. Após a pri-
meira rodada das três divi-
sões nacionais, o atraso na 
divulgação dos resultados 
dos exames do Goiás e os 
vários casos positivos em 
atletas relacionados para 
os jogos do fim de semana, 
levaram a CBF a estender 
os testes a todos os inscri-
tos pelos clubes e definir 
novos prazos para envio 
dos diagnósticos: 24 horas 
para times mandantes, 12 
horas antes da viagem 
no caso de visitantes. 
Além disso, por logística, 
as equipes passaram a 
poder optar por exames 
em laboratórios locais, ao 
invés do Hospital Albert 
Einstein, de São Paulo, 
parceiro da confederação.

“Toda vez que é feito 

um protocolo, ele é pen-
sado no maior número de 
pessoas que pode atender. 
À medida que as especi-
ficidades aparecem, esse 
protocolo pode ser adap-
tado”, avalia Raphael Eins-
feld, médico do Esporte e 
coordenador do curso de 
Medicina do Centro Uni-
versitário São Camilo.

Ele cita o caso em 
que quatro jogadores do 
Atlético-GO, que testaram 
positivo para o novo co-
ronavírus, foram liberados 
para enfrentar o Flamengo 
no último dia 12. À Agên-
cia Brasil, o clube tinha 

informado que os atletas 
vinham sendo acompa-
nhados, cumpriram a qua-
rentena e não possuíam 
mais potencial de trans-
missão do vírus. A justifi-
cativa foi aceita pela CBF, 
baseada em uma norma-
tiva do Centro de Con-
trole e Prevenção de Do-
enças (CDC) do governo 
norte-americano, acatada 
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

“O CDC puxa uma revi-
são sistemática [método 
de pesquisa que reúne 
as melhores evidências 
atuais ou disponíveis] de 

Oxford. Eles descobriram 
que, após o oitavo dia de 
infecção, no indivíduo que 
está assintomático, não 
há mais replicação viral, 
apesar de o PCR vir posi-
tivo. O PCR pode vir po-
sitivo por muito tempo, 
porque ele detecta o RNA 
[material genético] do ví-
rus. Não necessariamente 
o vírus, mas parte dele”, 
explica Einsfeld.

Controle de casos
Há uma semana, na 

Câmara dos Deputados, 
Pagura apresentou dados 
sobre os testes realiza-

dos até aquele momento. 
Segundo ele, antes de os 
torneios nacionais come-
çarem, foram aplicados 1,3 
mil exames, com 74 resul-
tados positivos (5,69%). Já 
nos dias que antecederam 
a terceira rodada, os quase 
1,5 mil testes registraram 
16 contaminações para o 
vírus (cerca de 1%). Clubes 
como o CSA, na Série B, e o 
Imperatriz, na Série C, tive-
ram partidas adiadas de-
vido a casos acumulados 
no elenco. Os alagoanos 
chegaram a ter 20 atletas 
afastados com covid-19. 
Os maranhenses, 14.

Starling, da SBI, pensa 
de forma semelhante. “Te-
mos que achar nosso pró-
prio modelo de retorno, 
ou tentativa de retorno a 
uma normalidade. Acho, 
sim, que a experiência 
que tem sido desenvolvi-
da aqui pode servir para 
inúmeros outros países 
e continentes, como o 
africano ou o asiático. O 
registro epidemiológico, 
as análises estatísticas e 
o segmento das análises 
genéticas virais vão gerar 
uma série de trabalhos 
científicos para um case 
nacional. É a expectativa 
que temos”, conclui.

Jorge Pagura afirma que diretrizes 
de saúde são avaliadas diariamente
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