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sEnadoR canEdo

Divino Lemes fecha com Ruth Lopes 
para disputar reeleição; chapas 
majoritárias estão definidas

o atual prefeito de 
Senador Cane-
do, Divino Lemes 

(Podemos) terá como 
vice a empresária Ruth 
Lopes para disputar a 
reeleição. As chapas 

foram formadas e tam-
bém vão co concorrer o 
fisioterapeuta Fernando 
Pellozo (PSD) com Eliete 
Gonçalves (Cidadania), 
esposa do ex-prefeito 
Misael Oliveira. Os dois 

integram o grupo do se-
nador Vanderlan Cardo-
so, que será candidato a 
prefeito de Goiânia.

O deputado estadual 
Júlio Pina (PRTB) terá Al-
sueres Mariano de vice. 

As convenções partidárias 
foram concluídas na noite 
desta quarta-feira (16).

Neste inicio de período 
eleitoral, o prefeito Divino 
Lemes lidera as intenções 
de voto, segundo pesquisa 

feita pela Real Time Big 
Data, entre os dias 10 e 12 
de setembro. Na consulta 
estimulada, ele tem 20% 
dos votos. Na pesquisa es-
pontânea, 10%.

Em seguida, estão 

Pellozo e Misael Olivei-
ra, ex-prefeito, empata-
dos com 7% e o depu-
tado Júlio Pina, com 2%. 
Na consulta estimulada, 
eles têm 17, 15 e 8%, 
respectivamente.
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“Não vamos deixar o retrocesso chegar em Trindade, 
porque a cidade não pode parar”, conclama Marden Jr.
“Não vamos deixar o retro-
cesso chegar em Trindade, 
vamos olhar para frente, 
porque a cidade não pode 
parar”, conclamou o candi-
dato da base aliada, Marden 
Júnior, durante discurso na 
convenção que oficializou a 
aliança entre os partidos Pa-
triota, Republicanos, PSDB e 
PV, na noite de quarta-feira 
(16/09), tendo o vereador e 
pastor Alcione como vice. 
O evento reuniu o prefeito 
Jânio Darrot, primeira-da-
ma Dairdes Darrot, lide-
ranças das legendas e cen-
tenas de participantes que 
comparecem em veículos 
no Carreirodrómo Munici-

pal enquanto medida de 
prevenção à Covid-19. 

“Trindade vai continuar 
no caminho certo, com po-
líticas públicas implemen-
tadas com seriedade, ho-
nestidade e credibilidade”, 
disse Marden ao destacar 
que a meta é dar sequência 
às gestões do prefeito Jânio 
Darrot e avançar rumo a no-
vas conquistas. “Não é uma 
campanha minha, nem do 
vice pastor Alcione, mas de 
todos nós que queremos 
uma cidade cada vez me-
lhor”, afirma o candidato. 
“Essa é a grande oportuni-
dade pra Trindade avançar 
ainda mais”, pontua. 

Segundo Marden, a his-
tória de Trindade começou 
a ser escrita depois do casal 
Jânio e Dairdes Darrot. “Eles 
construíram uma cidade 

digna, respeitosa, reconheci-
da”, disse. “Há uma Trindade 
antes e depois de Jânio”, pro-
clama, sob buzinas dos au-
tomóveis que simbolizam 

aplausos. “Nosso maior 
desafio é dar sequência 
a esse governo que tem 
diretrizes, que pensa nas 
pessoas e na qualidade de 
vida dos cidadãos”, aponta. 

Marden Júnior disse ain-
da que a meta é uma gestão 
progressista, que honre a 
história da cidade para que 
prossigam os ensinamentos 
bons. “O tempo da juventu-
de é o de preparar para os 
grandes desafios mas, antes, 
é preciso olhar para as raí-
zes, os princípios e os bons 
exemplos tendo em vista 
fazer ainda melhor, com res-
peito às pessoas”, reitera. 

O prefeito Jânio Darrot, 

ao discursar, disse que fez 
questão de comparecer à 
convenção, mesmo tendo 
realizado há 10 dias uma 
cirurgia na coluna. “Esta-
mos aqui hoje trazendo os 
nomes dos nossos candi-
datos, Marden Júnior para 
prefeito, pastor Alcione 
para vice e inúmeros ve-
readores pelos partidos da 
base aliada”, destaca. 

“Trindade vai enfrentar 
mais um desafio de dizer 
que nós precisamos conti-
nuar avançando, não pode-
mos deixar que o retrocesso 
venha de novo para o mu-
nicípio e que a corrupção se 
instale aqui”, adverte. 
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“O meu sonho para Aparecida é transformá-
la na “cidade das startups” do país”, afirma 
Gustavo Mendanha na Fecomércio

o prefeito de Apareci-
da de Goiânia e pré-
-candidato à ree-

leição, Gustavo Mendanha 
(MDB) participou na noite 
desta segunda-feira, 14, 
da web sabatina realizada 
pela Federação do Comér-
cio de Goiás (Fecomércio-
-Go). Entre as perguntas 
feitas por jornalistas e 
demais representantes da 
classe empresarial como 
o presidente da entidade, 
Marcelo Baiocchi, o pré-
-candidato enfatizou que 
quer ser reeleito para 
dar seguimento ao pro-
jeto de tornar Aparecida 
uma cidade desenvolvi-
da, tecnológica e inteli-
gente, investindo mais 
ainda em Saúde, Educa-
ção e Infraestrutura.

Um dos pontos mais 
questionados durante a 
web sabatina foi a ques-

tão da retomada da eco-
nomia na cidade após a 
pandemia do novo Coro-
navírus que afetou todo o 
mundo. Gustavo Menda-
nha explicou que em um 
primeiro momento vai 
trabalhar para facilitar e 
não atrapalhar a vida de 
quem quer investir na ci-
dade e empreender. “Em 
terceiro, está em anda-
mento a Lei que subsidia 
o juros de empréstimos 
bancários para micro e 
médias empresas e tam-
bém para os Mei´s. Essa 
lei foi uma das ações que 
tomamos e que foram im-
portantes para o combate 
à covid, salvando vidas e 
também salvaguardando 
a economia do municí-
pio”, respondeu ele.

O pré-candidato do 
MDB à prefeitura de Apa-
recida pontuou que foi 

iluminado ao ver a boa 
prática do Estado de Israel 
com o escalonamento que 
fizeram por lá para barrar 
a transmissão e que resol-
veu trazer para a cidade 
este modelo. “Realizamos 
o escalonamento regional 
para controlar o retorno 
do comércio, ampliamos 
leitos e principalmente, 
testamos em massa a po-
pulação, chegando na se-
mana passada a 100 mil 
testes RT-PCR realizados. 
Com isso pudemos iden-
tificar os casos positivos, 
isolar e permitir a volta ao 
trabalho. E meu objetivo 
é continuar o diálogo que 
mantive durante esses me-
ses com o setor produtivo, 

para juntos retomarmos a 
economia”, sublinhou.

Gustavo Mendanha 
passou ainda, durante 
uma hora de web sabati-
na, por assuntos relacio-
nados à Saúde como o 
projeto de construção de 
um hospital do câncer na 
cidade, a possibilidade de 
vacinar a população con-
tra a covid-19 com vacina 
israelense, e sobre a es-
trutura usada hoje para 
tratamento da covid-19 
que ficará de legado para 
tratamento da população 
aparecidense, que hoje já 
não depende da capital 
para tratamentos médicos 
e o objetivo no futuro, se-
gundo o pré-candidato, é 

tornar a cidade totalmen-
te independente nesta 
área. Foi abordado ainda a 
questão do turismo, trans-
porte coletivo, segurança 
pública, e implantação de 
polos industriais. “O meu 
sonho para Aparecida é 
transformá-la na “cidade 
das startups” do país. Por 
isso, levei Robótica para 
as escolas e implantamos 
720 km de fibra óptica. Eu 
tomei a decisão de inves-
tir em Cidade Inteligente, 
ao lado do Maguito, em 
2016, no congresso inter-
nacional em Barcelona”

Na infraestrutura Gus-
tavo pontuou que com 
a pandemia, os recursos 
foram mais escassos nes-

te ano, mas que pretende 
asfaltar todas as ruas habi-
tadas da cidade se reeleito 
e que atuará junto do pre-
feito de Goiânia para que o 
desvio da BR-153 saia do 
papel. “E vamos continuar 
investindo no lazer da po-
pulação com a construção 
de praças, parques espaços 
para a prática esportiva 
como campos de futebol e 
a cultura, com a inaugura-
ção do Anfiteatro que terá 
ainda um memorial para o 
cantor Leandro”, sublinhou.

Segue abaixo link com 
a íntegra da web sabatina 
feita com o pré-candidato 
à prefeitura de Aparecida, 
Gustavo Mendanha - ht-
tps://youtu.be/qiMIyxo0_Lk  

As perguntas feitas por jornalistas 
e membros da classe produtiva 
abordaram economia, saúde, 
educação, infraestrutura e segurança. 
Ao falar sobre Covid-19, o pré-
candidato anunciou diálogo para 
trazer vacina de Israel para imunizar a 
população aparecidense contra o vírus
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Várias matérias são apreciadas em sessão ordinária
Em sessão ordinária nesta 
terça-feira, 15, a Câmara 
Municipal de Aparecida de 
Goiânia aprovou cinco pro-
jetos de lei e manteve cinco 
vetos do Poder Executivo.

O primeiro foi o 
043/20, de autoria Po-
der Executivo, que al-
tera a Lei Municipal Nº 
3.198/14, que dispõe so-
bre a criação, composição 
e competência do Conse-
lho Municipal de Promo-
ção da Igualdade Racial 
de Aparecida de Goiânia.

A alteração consistiu na 
inclusão da Coordenadoria 
de Direitos Humanos nas 

discussões de políticas 
afirmativas do Conselho.

Segundo justificativa 
da Prefeitura, a mudança 
se faz necessária devido 
à importância dessa re-
presentatividade nas de-
mandas do Conselho.

“É da natureza dessa 
Coordenadoria o respeito 
à diversidade por meio 
da promoção e defesa de 
direitos, em benefício da 
população, com atenção 
especial às pessoas em 
situação de vulnerabi-
lidade, visando uma so-
ciedade justa, igualitária, 
inclusiva, solidária e in-

tercultural”, justificou.
Outra proposta do 

Executivo aprovada foi o 
PL 009/20, que institui o 
Prêmio de Merecimento 
Cultural e/ou Turístico, que 
será conferido a entidades 
ou pessoas físicas por êxi-
to alcançado, relevantes 
serviços prestados, ou fei-
tos extraordinários realiza-
dos pelo desenvolvimento 
do Município. O Prêmio 
poderá ser conferido em 
forma de placa, diploma, 
medalha e/ou estatueta.

De acordo com o pro-
jeto, uma comissão espe-
cial ficará encarregada de 

indicar os participantes. 
A comissão consistirá em 
cinco representantes esco-
lhidos da seguinte forma: 
dois membros da Secre-
taria Executiva de Cultura 
e Turismo, um membro 
do Conselho Municipal 
de Cultura, um membro 
do Conselho Municipal de 
Turismo e um membro da 
Escola Municipal de Artes.

Após, foi revogada, por 
meio do Projeto de Lei N° 
035/20, a Lei Municipal 
que desafeta e autoriza 
a doar imóvel situado no 
loteamento Jardim Ma-
ranata para a Associação 

Comunidade Luz da Vida. 
Sendo assim o imóvel em 
questão volta a pertencer 
ao município.

Também foi aprova-
do dois Projetos de Lei 
do Poder Legislativo que 
reconhece duas institui-
ções como de utilidade 
pública, o Pl 057/20, que 
reconhece a “Associação 
Projetando o Amanhã” e o 
059/20, que reconhece a 
“Comunidade Terapêutica 
Heroínas da Fé”.

As aprovações permiti-
rão às instituições assina-
rem convênios com órgãos 
públicos e garantirão os 

benefícios que lhes são 
facultados, dentre eles 
reivindicarem, nos órgãos 
competentes, isenção de 
contribuições destinadas 
à seguridade social, paga-
mento de taxas cobradas 
por cartórios e imunidade 
fiscal (restrita às entida-
des de assistência social e 
de educação). O título de 
utilidade pública concede 
ainda credibilidade para 
que a entidade possa ter 
direito de ter acesso às 
verbas destinadas à conti-
nuidade do trabalho social 
e educativo desenvolvido 
em prol do bem comum.
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coronavírus

Saúde de Aparecida de Goiânia realiza busca 
ativa de idosos para diagnóstico da Covid-19

começou nesta terça-
-feira, 15 de setem-
bro, uma nova ação 

da Secretaria de Saúde 
de Aparecida de Goiânia 
(SMS) referente à preven-
ção e enfrentamento ao 
Coronavírus. Desta vez, 
agentes comunitários de 
saúde (ACS’s) e de comba-
te a endemias (ACE’s) irão 
percorrer as residências 
dos moradores da cidade 
com mais de 60 anos de 
idade orientando sobre 
a Covid-19. Idosos com 
sintomas de gripe ou que 
tenham tido contato com 
algum caso confirmado da 
doença poderão ser enca-
minhados para realizar o 
exame RT-PCR. Além disso, 
todos aqueles com mais 
de 80 anos, independen-
temente de sintomas ou 
histórico de contato, po-
dem realizar o teste, que 
é o mais confiável para 
diagnóstico da doença. O 
primeiro bairro a receber 
a iniciativa é o Buriti Se-
reno, que tem uma das 
maiores populações de 
idosos de Aparecida. A es-
timativa da Secretaria é a 
de visitar cerca de 1.600 

moradores nesta região.
“Nós identificamos que, 

em números proporcio-
nais, os idosos são os mais 
afetados pela Covid-19 e 
têm também o maior ín-
dice de mortalidade no 
município. Os números fi-
cam ainda mais alarman-
tes quando se trata de 
pessoas com mais de 80 
anos de idade. Cerca de 
28% dos pacientes com 
essa idade que contraem o 
Coronavírus evoluem para 
o óbito. É o maior índice. 
Em termos comparativos, 
dentre as pessoas de 30 
a 39 anos, esta taxa é de 
0,15%. Diante dessa cons-
tatação, a SMS pensou em 
uma ação específica para 
esse grupo populacional”, 
explicou o secretário de 
Saúde de Aparecida, Ales-
sandro Magalhães, que 
também preside o Comitê 
Municipal de Prevenção e 
Enfrentamento à Covid-19.

A dona Leontina Alves 
Barbosa Moraes de 60 
anos, recebeu os agentes 
da saúde em sua residên-
cia nesta quarta-feira, 16, 
e ressaltou que essa ação 
é muito importante. “Eu 

acho importante porque, 
no meu caso, são várias 
pessoas na casa que são 
do grupo de risco. A gente 
tem que tomar todo cui-
dado e como esse tra-
balho tem sido muito 
bom, tenho visto bastan-
te pessoas procurando 
para estar se tratando. 
Aqui em casa Graças a 
Deus estão todos tudo 
bem”, disse a moradora.

Diagnóstico precoce 
e tratamento 
adequado

Alessandro Magalhães 
destaca que a testagem 
dos idosos permite o diag-
nóstico precoce da doença 
e intervenções rápidas e 
eficazes: “Assim que um 
idoso testar positivo, a nos-
sa equipe de Telemedicina 

entrará em contato e ini-
ciará o acompanhamento 
de imediato. Esse paciente 
também será monitorado 
com exames laboratoriais 
a cada 48h, além de to-
mografia e empréstimo de 
oxímetros. Ao menor sinal 
de agravamento, nossa 
equipe médica intervirá e 
o idoso será assistido da 
melhor forma evitando fu-
turas complicações”.

Como funcionam as 
visitas domiciliares

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 entregam ma-
teriais gráficos contendo 

explicações importantes a 
respeito do novo coronaví-
rus, causador da Covid-19, 
e orientam os moradores, 
em especial os idosos. Eles 
também preenchem um 
formulário com os dados 
pessoais das pessoas aci-
ma de 60 anos. Se neces-
sário, os agentes encami-
nham essas pessoas para 
realização do teste RT-PCR 
no posto de coleta mais 
próximo.

O superintendente de 
Atenção à Saúde, Gusta-
vo Assunção, explica que 
esse trabalho também aju-
da no monitoramento de 
indivíduos com doenças 
crônicas: “Muitos idosos 
estão receosos de procu-
rar as unidades de saúde 
por conta da pandemia e 
esquecem de cuidar de ou-
tros problemas que os afe-

tam. Nesse sentido, nossos 
agentes vão orientá-los, 
afinal, pessoas com pres-
são alta, diabetes e pro-
blemas cardíacos, dentre 
outros, não podem deixar 
de ser acompanhadas pe-
los profissionais de saúde.”

O gestor também fez 
um alerta para a popula-
ção em geral: “quem tem 
parentes, amigos ou co-
nhecidos idosos, sobretudo 
quando estes demandam 
mais cuidados, precisam 
redobrar a atenção com a 
higiene, a alimentação e 
a correta manutenção dos 
tratamentos e medicações 
rotineiros dessas pessoas. 
Estamos preparados para 
acolher, monitorar e tra-
tar os idosos adequada-
mente, mas precisamos 
da conscientização em 
massa da população”.

Agentes de saúde irão realizar visitas 
nas casas dos aparecidenses com mais 
de 60 anos de idade e, se necessário, 
encaminhar para o exame rt-PCr. 
Grupo é o mais afetado
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Vendas de pescado aumentam 30% em período de pandemia
Fazer uma compra de su-
permercado e gastar o 
mínimo possível é meta 
dos consumidores. Por 
isso, durante o período de 
isolamento muitos recor-
reram trocar a carne ver-
melha por peixe, que está 
mais acessível. Apenas na 
rede Bretas, com 81 lojas 
em Goiás e Minas Gerais, o 
aumento foi de 30%.

Para incentivar ainda 
mais o consumo deste 
alimento, em todo o mês 
de setembro o Bretas 
participa da Semana do 
Pescado, que é promo-
vida nacionalmente.  E 
para atender a demanda, 

a rede recebeu um refor-
ço de 40% no estoque de 
peixes e ainda vai ofere-
cer preços especiais.

Os descontos especiais 
podem chegar a 27% du-
rante todo o mês de se-
tembro. Por exemplo, a 
Tilápia Tilly – era R$ 29,99 
o quilo, com o desconto é 
R$ 21,99, já o Pintado em 
posta  de R$ 21,99 passou 
para R$16,99 o quilo. A Pi-
ramutaba em posta tam-
bém está com desconto e 
o quilo é comercializado 
a R$ 10,99. Além disso, o 
consumidor pode conferir 
ofertas personalizadas  no 
App do Bretas.

Preferências
Em Goiás, os peixes 

mais vendidos são o Su-
rubim, Piramutaba, Tam-
baqui  e a Tilápia.  A rede  
comercializava apenas 
peixes congelados, mas 
recentemente inves-
tiu no mix de pescados 
frescos e inviscerados. 
Podem ser encontrados  
tambaqui e surubim, que 
são disponibilizados  se-
manalmente nas lojas.

Vantagens
De acordo com um re-

latório da Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricul-

tura (FAO), o consumo 
global per capita de pes-
cado subiu de 9 kg para 
20,5 kg de 1961 para 
2018. O número repre-
senta quase o dobro do 
que cresceu a população 
mundial e teve desem-
penho melhor do que 
outras proteínas de ori-
gem animal, com média 
anual de crescimento 
próxima de 1,5% ao ano.

Mas de acordo com  o 
IBGE, o consumo brasilei-
ro de peixes é de menos 
de 10 quilos por pessoa 
ao ano. Essa média é me-
nor do que o consumo de 
outras proteínas animais.
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Goiás lidera rankings de 
educação, segurança e saúde

“Somos o primeiro 
lugar em aten-
dimento na área 

de saúde do País, segundo 
o IBGE. Pelo Ministério da 
Justiça, somos o primeiro 
lugar no combate à crimina-
lidade. É o reconhecimento 
nacional”, citou governador 
Ronaldo Caiado nesta terça-
-feira (15/09), ao celebrar, 
no Palácio das Esmeraldas, 
em Goiânia, a conquista da 
liderança também na edu-
cação pública. “É algo iné-
dito, o país nunca assistiu 
nada parecido”, pontuou.

“É a primeira vez que se 
imprime um mapa onde 
temos, ali, apenas bem co-
locado o nosso Estado de 
Goiás”, destacou, ao apon-
tar o resultado do Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb).

Goiás atingiu a maior 
nota do Ideb 2019 na 
avaliação do ensino mé-
dio, em todo o Brasil, com 
4,8. Também se tornou a 

única unidade da Federa-
ção a bater a meta indi-
vidual estipulada para o 
ano de 2019. Além disso, 
o patamar alcançado foi 
superior ao registrado 
nacionalmente, de 4,2.

Segurança Pública
Sobre a segurança pú-

blica, os resultados positi-
vos também são recorren-
tes. Em agosto, o ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública, André Mendon-
ça, esteve em Goiás e 
confirmou que o Estado 
é líder no que se refere 
às ações de combate à 
criminalidade no país.

Os indicadores de 2019 
em relação a 2018 mos-
traram redução de homi-
cídios (-21,8%), latrocínio 
(-43,8%), roubo de veículos 
(-57,89%), roubo de carga 
(-59,82%), roubo a institui-
ção financeira (-83,33%) 
e roubo em propriedade 
rural (-13,9%).

E números que conti-
nuam em queda em 2020 
em relação a 2019. De ja-
neiro a julho, houve declí-
nio no número de homicí-
dios (-15,52%), latrocínios 
(-33,33%), roubo de veícu-
los (-40%), roubo de cargas 
(-39,82%), roubo a insti-
tuição financeiras (-100%) 
e roubo em propriedades 
rurais (-43,72%).  “Quero 
saudar o povo de Goiás e 
parabenizá-lo pela gestão 

transformadora que o go-
vernador Ronaldo Caiado 
vem fazendo à frente do 
Estado”, disse o ministro 
André Mendonça, à época.

Saúde
Na área da saúde, a 

situação é semelhante. 
Goiás liderou o ranking 
nacional de pessoas que 
procuraram e consegui-
ram atendimento médico 
no Brasil. O resultado foi 

atestado pela Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) 
2019, divulgada no início 
de agosto, pelo IBGE.

De acordo com o es-
tudo, cerca de 1,1 milhão 
de goianos procuraram 
atendimento de saúde nas 
duas últimas semanas an-
teriores à data da pesquisa. 
Destes, 90,1% consegui-
ram atendimento. Número 
acima da média nacional, 
que foi de 86,1%.

O trabalho da atual 
gestão garantiu o investi-
mento de 12,01% da re-
ceita corrente líquida de 
Goiás em ações e serviços 
públicos de saúde, totali-
zando o pagamento efeti-
vo de R$ 2,28 bilhões no 
ano passado. A legislação 
estabelece que o Estado 
tem a obrigação de apli-
car, no mínimo, 12% dos 
recursos arrecadados em 
despesas com saúde.

“É algo inédito, o País nunca assistiu 
nada parecido”, afirma governador 
Ronaldo Caiado ao citar performance 
positiva do Estado nos três setores 
fundamentais para população
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“É a primeira vez que se imprime um mapa onde temos, ali, apenas bem colocado o nosso Estado de Goiás”, destacou o governador

Segurança

Polícia prende suspeito de estuprar seis mulheres
A Polícia Civil de Goiás 
prendeu um homem, de 40 
anos, suspeito de estuprar 
seis mulheres em Goiânia 
e Senador Canedo, com 
idades entre 19 e 49 anos. 
A detenção ocorreu no âm-
bito da Operação Predador, 
que contou com apoio da 
Gerência de Operações de 
Inteligência (GOI) da PCGO, 
da Superintendência de 
Combate à Corrupção e 
ao Crime Organizado da 
Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) e da Supe-
rintendência de Polícia 
Técnico-Científica.

O inquérito policial, ins-
taurado pela 1ª Delegacia 
Especializada no Atendi-
mento à Mulher (Deam) 
de Goiânia e pela Deam de 
Senador Canedo, mostrou 
que os abusos teriam sido 
praticados entre os anos 

de 2016 e 2019. De acor-
do com a delegada Paula 
Meotti, a autoria dos cri-
mes foi comprovada após 
comparação do material 
genético do possível autor 
com o que foi coletado nas 
vítimas.

“Separamos alguns sus-
peitos e depois, através de 
diversas técnicas, identifi-
camos quais deles, de fato, 
seriam suspeitos maiores. 
O trabalho culminou em 
um termo de reconheci-
mento da vítima e na so-
licitação de identificação 
criminal genética. Foi um 
trabalho árduo, que contou 
com a participação de di-
versas pessoas, para que a 
gente conseguisse identifi-
car e no final, com o exame 
de DNA, ter a certeza, qua-
se que absoluta, de que ele 
era o autor desses crimes”, 

pontuou.
Segundo as investiga-

ções, o homem agia sem-
pre por volta das 6 horas 
da manhã, a bordo de uma 
motocicleta ou de um car-
ro. Ele interceptava as ví-
timas que trafegavam em 
motocicletas, as derrubava 
e em seguida, obrigava que 

elas o acompanhassem até 
um local ermo, onde prati-
cava os estupros. Em al-
guns dos casos, o suspeito 
ainda roubava as mulhe-
res.  Ainda de acordo com 
a delegada, o homem agia 
de forma agressiva duran-
te os crimes.

“Ele as ameaçava, em 

algumas situações com ar-
mas de fogo ou simulando 
arma de fogo e as levava 
a locais ermos, momento 
em que praticava a con-
junção carnal e outros atos 
libidinosos. A ação dele era 
muito violenta, era comum 
que ele agredisse fisica-
mente essas vítimas antes 
da consumação do crime 
de estupro. Muitas das ví-
timas, mesmo passando 
alguns anos, apresentam 
sequelas emocionais mui-
to intensas”, afirmou.

A Polícia Civil chegou à 
autoria após inúmeras dili-
gências e representou pela 
prisão cautelar temporária 
e por mandado judicial 
de busca e apreensão do-
miciliar contra o suposto 
autor. O homem foi preso 
na casa onde morava com 
a mãe, em Senador Cane-

do, na última sexta-feira 
(11/09).

A polícia acredita ain-
da que outras mulheres 
possam ter sido vítimas 
do suspeito. “Agora, com a 
inserção dele no banco na-
cional de perfil genético, 
outras vítimas podem apa-
recer. Esperamos que as 
vítimas se sintam encora-
jadas a procurar a polícia”, 
explicou a delegada Paula 
Meotti.

Um segundo inquérito 
policial foi instaurado na 
2ª Deam de Goiânia para 
apurar outro caso de estu-
pro, que pode estar ligado 
ao suspeito. O homem, que 
já tinha passagens pelos 
crimes de latrocínio, recep-
tação, furto e adulteração 
de sinal identificador de 
veículo, deverá responder 
agora por estupro e roubo.
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meio ambiente

Governo libera R$ 10,1 milhões para 
combate a incêndio no Pantanal 

o Ministério do De-
s e n v o l v i m e n t o 
Regional vai finan-

ciar com R$ 10,1 milhões 
o plano de trabalho do 
governo do Mato Grosso 
para combate aos incên-
dios que atingem a área 
de Pantanal ao sul do es-

tado, até mesmo em uni-
dades de conservação.

A liberação dos recur-
sos foi assinada no início 
da tarde de ontem (16) 
em Cuiabá, em reunião 
entre o ministro Rogério 
Marinho e o governador 
do estado, Mauro Mendes.

Ação humana
Segundo perícia rea-

lizada pelo Centro Inte-
grado Multiagências de 
Coordenação Operacio-
nal (Ciman-MT), ligado 
ao governo do estado, 
alguns incêndios foram 

provocados com o propó-
sito de queimar a vegeta-
ção desmatada, inclusive 
“para criação de área de 
pasto para gado.” A seca 
agravou o alastramento 
dos focos de incêndio.

Alerta do Instituto 
Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet) inclui quase 
todo o território do esta-
do em situação de “peri-
go” por causa da severi-
dade da estiagem. 

Emergência
O governo federal ho-

mologou o decreto de 

emergência no Mato Gros-
so, expedido na segunda-
-feira (14) por Mendes, em 
razão do aumento de áreas 
atingidas pelo incêndio. O 
reconhecimento da situa-
ção pela União e a libera-
ção dos recursos viabiliza a 
compra de equipamentos 
e contratação de serviços 
para combate aos focos de 
queimada e devastação.

Mauro Mendes disse 
que vai usar os recursos 
para comprar retardan-
tes de fogo biodegradá-
veis, compostos quími-
cos misturados à água, 

e alocar mais aviões que 
fazem o combate direto 
ao incêndio.

“Há, nos parques, lo-
cais inacessíveis, que não 
têm estrada, não se con-
segue chegar onde está 
o fogo”, afirmou o gover-
nador ao defender o uso 
dos aviões que despejam 
os retardantes em áreas 
em combustão.

De acordo com vídeo 
publicado por Rogério 
Marinho, no Twitter, a 
liberação dos recursos 
se deu em tempo “re-
corde” e “a elaboração 

do plano de trabalho, 
em menos de 24 horas”.

Na terça-feira (15), o 
ministério destinou R$ 
3,8 milhões para au-
xiliar no combate aos 
incêndios florestais em 
Mato Grosso do Sul.

As Forças Armadas es-
tão trabalhando na luta 
contra as chamas, no Pan-
tanal mato-grossense, des-
de 5 de agosto. Já no Mato 
Grosso do Sul, as ações co-
meçaram em 25 de julho. 
Mais de 400 pessoas, entre 
militares, brigadistas e ci-
vis atuam nos dois estados.

Acordo foi 
assinado na 
tarde de ontem 
em Cuiabá
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saúde

Eduardo Pazuello toma 
posse como ministro
O General do Exérci-
to Eduardo Pazuello, 
especialista em logís-
tica, assumiu interi-
namente o Ministério 
da Saúde no dia 16 de 
maio, após a saída de 
Nelson Teich do cargo.

Durante esse perío-
do, Pazuello defendeu o 
tratamento precoce de 
covid-19 e a autonomia 

de estados e municípios 
na adoção de políticas de 
isolamento social. 

Com ele à frente da 
pasta, o Ministério da 
Saúde estabeleceu uma 
nova diretriz com orien-
tações para o uso pre-
coce da cloroquina e da 
hidroxicloroquina no tra-
tamento da covid-19, in-
clusive para casos leves.

O militar foi coordena-
dor logístico das tropas do 
Exército durante os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, 
além de ter coordenado 
as operações da Operação 
Acolhida, que presta as-
sistência aos imigrantes 
venezuelanos que che-
gam a Roraima fugindo 
da crise política e econô-
mica no país vizinho.
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NaTURa UNa
Natura UNA propõe a melhor expressão da sua beleza. 

Una o volume dos cílios à intensidade do olhar com a nova 
máscara para cílios secret. Com inovação e tecnologia de alta 

performance, o lançamento promove resultados ultra reais, com 
extremo volume, alongamento, definição e mais curvatura até o 

fim do dia. A novidade traz ingredientes da ciência dermatológica 
em sua fórmula vegana, como vitamina B5 e vitamina E, que 

auxiliam na hidratação dos cílios, geram menos quebra e trazem 
a sensação de cílios bem cuidados. o segredo do lançamento de 

UNA é o Pincel Secreto 180º: em sua posição original, tem cerdas 
alinhadas que alcançam até os fios mais difíceis; ao girar o pincel, 

as cerdas se encolhem em formato espiral.

DNa EMPREENDEDoR
Atualmente existem mais de 19 milhões de empresas registradas 

no País. Os dados são de maio deste ano, e foram publicados 
pelo sebrae segundo informações da receita Federal brasileira 

(RFB). Por trás de cada uma delas existe uma pessoa, que 
um dia teve uma ideia de negócio e decidiu rentabilizá-la. 

Empreender é justamente o ato de transformar uma ideia 
em um negócio. Será que todas as pessoas possuem essa 

habilidade? Um teste oferecido gratuitamente possibilita uma 
avaliação do perfil pessoal com alta capacidade de identificar 
bons empreendedores. As inscrições estão abertas até 20 de 

setembro e qualquer pessoa pode fazer através do link (https://
fi.co/dna/goiania). O teste faz parte da etapa de seleção para o 

programa de aceleração de startups Founder Institute, formação 
baseada na experiência do Vale do Silício, nos Estados Unidos, 

que acontecerá pela segunda vez em Goiânia.

siTUaÇÃo DE EMERGÊNcia
Companhia Brasileira de Alumínio - realizou, na última terça-
feira (15), o primeiro simulado de situação de emergência das 

barragens do Jacuba e Mosquito, em Niquelândia (GO). O 
exercício é uma exigência da legislação e marca a conclusão 

da implantação do Plano de Ação Emergencial (PAE). A ação, 
que teve caráter educativo, contou com a participação do 

Corpo de Bombeiros Militar, também representando a Defesa 
Civil municipal e estadual, e da secretaria municipal de meio 

Ambiente de Niquelândia.

sETEMBRo aMaRElo
Criada em 2015 no Brasil, a campanha mundial Setembro 

Amarelo, completa cinco anos com saldo positivo. É no 
que acredita a psicóloga Ana Lídia Agel, que atende no 

Centro Clínico do Órion Complex. Ela conta que houve um 
aumento da sensibilização e diminuição da resistência e 

tabu. “A nossa cultura não era aberta para esse profissional 
por puro desconhecimento da sua importância, e por isso 
negava o combate acessível às doenças depressivas. era 

considerado “coisa de doido”, pontua. segundo informações 
no portal oficial da campanha, encabeçada pelo do Centro 

de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), 32 pessoas 

tiram a própria vida diariamente no Brasil. Dados mais 
recentes da Organização Mundial da Saúde, mostraram 

que 800 mil pessoas cometem suicídio em todo mundo. 
No Brasil, foram registrados mais de 13 mil casos, a grande 

maioria entre homens, que correspondem a 76% dos casos.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Risoto de pequi - Famoso por divulgar os costumes e a cultura de Goiás, sempre de forma bem divertida, 
o humorista e digital-influencer Vandin Duarte deu uma amostra da sua goianidade ao gravar um 
vídeo especial para a Campanha “Receitas do Meu Goiás”. Ele foi convidado pela Marajoara Laticínios, 
responsável pela campanha, a preparar um risoto de pequi.

Humorista - o maior drive in do mundo 
recebe desta vez um dos mais célebres 
humoristas do País. Leandro Hassum 
apresenta seu novo show dia 19 de setembro 
no estacionamento do estádio serra dourada.

2 3

4

Nova fase - À frente do Studio Y há 4 anos, Karina Lobo 
lidera mais um novo momento do salão: reposicionamento 
da marca e nova identidade visual, além de novidades no 
layout interno e no casting de profissionais.
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Inauguração - os sabores da Ásia em pratos 
típicos e famosos da Tailândia, Coréia do Sul e 
Vietnã são a proposta do restaurante Same Same 
but Different, recém inaugurado em Goiânia, das 
empresárias, Raquel Siqueira e Cris Daher.
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basquete

NBB adapta disputa para ter primeiro 
turno em sedes pré-estabelecidas

a temporada 2020/ 
2021 do Novo Bas-
quete Brasil (NBB) 

terá uma adaptação ao 
sistema de disputa. Na 
primeira fase, como nos 
últimos anos, os clubes se 
enfrentarão em jogos de 
ida e volta. A diferença é 
que o primeiro turno será 
realizado em etapas se-
diadas, ou seja, com gru-
pos de times se encaran-
do numa mesma cidade. 
Depois, as equipes de um 
grupo duelam com os de 
outros, também em sedes 
pré-estabelecidas.

O processo se dará 
dessa forma até que os 
16 participantes tenham 
jogado entre si. A Liga Na-
cional de Basquete (LNB), 
organizadora do torneio, 
ainda definirá as cidades 
que receberão as partidas 
e como serão os grupos. As 
equipes representam sete 

estados (Ceará, Minas Ge-
rais, Paraíba, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul 
e São Paulo) e também o 
Distrito Federal.

Segundo a LNB, o forma-
to permitirá maior controle 
dos protocolos de saúde, 
determinados pelas autori-
dades, em meio à pandemia 
do novo coronavírus (co-
vid-19) e reduzirá a logísti-
ca das equipes na primeira 
fase. A manutenção desse 

modelo no segundo turno 
depende do cenário sanitá-
rio do país. Em caso de me-
lhora, com os times poden-
do atuar nos respectivos 
ginásios, um sorteio definirá 
o mandante das partidas. 

No mais, o sistema de 
disputa é o mesmo das úl-
timas edições, com os 12 
times mais bem colocados 
da primeira fase avançan-
do aos playoffs. Os quatro 
melhores vão direto às 

quartas de final e aguar-
dam o mata-mata entre os 
clubes classificados entre 
a 5ª e a 12ª posições. De-
vido à pandemia, o torneio 
passado terminou sem 
campeão. O NBB 2020/21 
começa em 14 de novem-
bro. O Cerrado Basquete, 
de Brasília, é a novidade 
entre os participantes.

Mercado agitado
Após anunciar o técni-

co Demétrius Ferraciú, o 
Corinthians confirmou os 
primeiros reforços para o 
NBB: o pivô Lucas Cauê, o 
ala Malcolm Miller, o ala/
pivô Arthur Bernardi e o 
armador Gegê. Destaque 
ao último deles, cinco ve-
zes campeão do torneio, 
quatro pelo Flamengo e 
uma pelo Bauru. O Timão 
também renovou os con-
tratos dos armadores Ri-
cardo Fischer e Kyle Fuller.

Este último, que virou 
ídolo da torcida, declarou-
-se ao Alvinegro e à Fiel 
em um vídeo no Instagram. 
“Deixa eu falar uma coisa, 
do fundo do meu coração. 
Sem [falar de] basquete, 
eu sou muito corintia-
no. Muito corintiano. Meu 
sangue é preto e branco. 
Mano, eu sou muito fave-
la, muito louco. E por isso 
sempre estou aqui. Eu bri-
go pela bola, bato no peito, 
grito com vocês e dou tudo 
em quadra. Para vocês”, de-
clarou Fuller.

Campeão na edição 
2017/18, o Paulistano re-
novou com o técnico Régis 
Marelli, com o armador Fe-
lipe Ruivo e com os pivôs 
Victão e Maique. O Alvir-
rubro também acertou o 
retorno do armador Deryk, 
que integrou na o time 
vencedor do NBB na tem-
porada 2017/18. No Bauru, 
o armador Alexei Patrício, 
que estava no Minas Tê-
nis Clube, é a sétima cara 
nova para a temporada. Já 
o Mogi das Cruzes garantiu 
a permanência do armador 
Fúlvio e do ala-pivô Fabrí-
cio e reforçou o grupo com 
o armador Cassiano e os 
alas Rafael Previatti e Do-
minique Coleman.

medida visa 
maior controle 
sobre protocolos 
de saúde durante 
pandemia
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