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“Bandido não dita ordem no meu Estado”, afirma Ronaldo Caiado
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n o secretário de indústria & Comér-
cio José vitti, que já foi presidente da 
Assembleia, está atuando nas ne-
gociações para a ampliação da base 
parlamentar do governador ronaldo 
Caiado. vitti tem jeito para a articu-
lação política.

n Os portais na internet das prefei-
turas de Goiânia, Anápolis, Apare-
cida e Senador Canedo, principais 
cidades da região metropolitana, 
são sofríveis e têm em comum o 
péssimo visual e soluções de co-
municação pouco atrativas.

n A conversa entre o ex-prefeito iris 
rezende e daniel vilela, dias atrás, 
não se deu por iniciativa do presiden-
te estadual do MdB e sim atendendo 
a chamamento de iris. É um sinal de 
que o velho cacique quer influenciar 
passos futuros.

n Em política, não existe vácuo. 
Com o rompimento entre o gover-
nador Ronaldo Caiado e o ex-mi-
nistro Alexandre Baldy, o lugar de 
porta-voz do PP em Goiás foi ime-
diatamente assumido pelo prefeito 
de Anápolis Roberto Naves.

n o inferno astral do PSdB em Goi-
ás não tem fim. Agora, o partido foi 
condenado pela Justiça a devolver 
à massa falida do Grupo Coral cerca 
de r$ 3,8 milhões em doações de 
campanha irregulares. o valor ain-
da vai ser corrigido.

n As parcerias entre Goiânia e Apa-
recida, anunciadas pelos prefeitos 
Rogério e Gustavo Mendanha, já 
deram para atrás na questão do en-
frentamento à Covid-19+. Enquanto 
Goiânia vai cumprir a nota técnica, 
Aparecida não vai.

n A secretária estadual de desenvolvi-
mento Social Lúcia vânia desacelerou no 
cargo e assumiu que vai perder o cargo. 
A ex-senadora é uma figura complicada, 
que, no geral, não se dá bem com as pes-
soas com quem se relaciona.

n O governador Ronaldo Caiado ligou 
para cumprimentar o presidente esta-
dual do PSD Vilmar Rocha pelo aniver-
sário, dias atrás. Vilmar não atendeu 
na hora, mas retornou e ouviu um pa-
rabéns bem acima do tom protocolar.

n Por falta de certidões, a prefeitura de 
Aparecida tem perdido verbas federais 
encaminhadas através de emendas or-
çamentárias dos deputados Glaustin 
fokus e professor Alcides. e também de 
ronaldo Caiado, quando era senador.

n A onda de filiações de prefeitos ao 
DEM só começou. Seis já assinaram a 
nova ficha partidária, mas vem aí um 
batalhão de em parcerias administra-
tivas com o governo do Estado. PSDB 
e MDB serão os mais prejudicados.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Não se instala uma CPI, no âmbito do Poder Legislativo, para investigar fofo-
cas, como propõe o trêfego deputado estadual Delegado Humberto Teófilo, que 
convenceu colegas de oposição na Assembleia a embarcar na canoa furada de 
um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito para deslindar interferências 
na ação profissional da Polícia Civil e o que estaria por trás da troca de no-
mes no comando da corporação. Parlamentares de peso como o decano Hélio 
de Sousa, do PSDB; o jovem, mas experiente Henrique Arantes, do MDB, que 
triunfou como presidente da CPI da Enel; e o cada vez mais amadurecido Talles 
Barreto, do PSDB, cujo único defeito é o bico comprido de tucano, caíram no 
logro e emprestaram suas biografias para a tal CPI das Interferências na Polícia, 
nome obtuso que já indica um desarranjo sem tamanho na tentativa de justi-
ficar qualquer investigação sobre algo que não pode ser demarcado com um 
mínimo de lógica formal e material – incluído o despautério no questionamento 
de nomeações de auxiliares que o governador Ronaldo Caiado, como qualquer 
governante, faz no cumprimento do seu mister constitucional. O requerimento 
de Humberto Teófilo, rapaz de poucas letras, diga-se de passagem, é uma peça 
mal redigida e acorrentada a argumentos tão mal expostos como carentes de 
qualquer consistência, que provavelmente alguns dos deputados que o endos-
saram provavelmente não examinaram com um mínimo de atenção e respeito 
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ElEiÇÃo paRa DEpUtaDo FEDERal SERÁ DURíSSiMa E NÃo aDMitiRÁ ERRoS
A disputa por uma das 17 vagas de deputado federal por Goiás nas eleições de 2022 será duríssima, diante do fim das coligações, o que obrigará 
cada partido a atuar sozinho para alcançar o quociente eleitoral e abrir caminho para os seus representantes. A tarefa será custosa, um pouco 
mais fácil para o deM, destinado a e fazer a maior bancada, mas só, indicando um caminho penoso para as demais legendas – que só por milagre 
conseguirão alcançar mais do que uma ou duas cadeiras na Câmara dos deputados. o número mínimo de sufrágios para constituir a legenda 
necessária deverá ficar em torno de 170 mil, meta que raras vezes é batida e só foi ultrapassada até hoje por pesos pesados como Henrique 
Meirelles, em 2002, então pelo PSdB, ou delegado valdir, também pelos tucanos, fenômeno de popularidade na época, e daniel vilela, em nome 
do MdB, em 2014. isso quer dizer que competirá à sigla pela qual o postulante sai a somatória que garantirá a conquista do quociente eleitoral, 
o que, no próximo pleito, ficará restrito a poucas agremiações. É um cenário confuso e carregado de dificuldades, que vai permitir a ascensão de 
políticos novos e fulminar outros mais antigos, aqueles que terão embaraços para se adaptar a esse quadro que vem por aí.

DiEGo SoRGatto pRoMEtEU apoio a 2 caNDiDatoS a DEpUtaDo FEDERal
O prefeito de Luziânia Diego Sorgatto, do DEM, tem mais desafios pela frente além do pedido de cassação do seu mandato pelo Ministério 
Público, que aponta uso irregular de recursos do fundo partidário na campanha do ano passado. ele foi fortemente apoiado tanto pelo 
deputado federal Célio Silveira, que é do PSdB, mas vai sair assim que se abrir uma janela partidária, quanto pelo presidente da Assembleia 
Lissauer vieira, por ora no PSB. Célio vai disputar a reeleição em 2022, assim como Lissauer também vai postular na vaga na Câmara dos 
deputados. os dois têm a expectativa do apoio de Sorgatto, que deu essa sinalização, embora contraditória, ambos como reciprocidade 
para o respaldo que recebeu na eleição municipal. Será um problemão. Que, no entanto, se Lissauer acabar convocado para vice na chapa 
da reeleição do governador Ronaldo Caiado, se resolverá automaticamente. Caso contrário, o prefeito vai ficar mal na fita, com um dos dois.

DÓRia QUER iNtERFERiR EM GoiÁS DE olHo Na SUa caMpaNHa EM 2022
Se depender dos interesses presidenciais do governador de São Paulo João dória, o PSdB, o PP e o PSd se uniriam para lançar em Goiás uma 
chapa com Alexandre Baldy, Henrique Meirelles e um representante tucano, que pode ser o ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot. Eles distri-
buiriam entre si as candidaturas a governador, vice e senador. Marconi Perillo, que participaria como candidato a deputado federal, já que 
perdeu completamente o perfil majoritário com o massacre nas urnas de 2018, está designado como articulador desse cenário, cuja verdadei-
ra motivação seria a montar e desenvolver estadualmente a campanha de dória para a cadeira hoje de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.

ÁUDio DE MÉDico RENoMaDo QUE GaRaNtiU REcUpERaÇÃo DE MaGUito iNcoMoDa 
Está recirculando no WhatsApp o áudio do médico neurologista Francisco Azevedo, considerado um profis-
sional sério, às vésperas do 2º turno da eleição para prefeito Goiânia, assegurando que Maguito vilela “vai 
sair dessa” e que “se for por conta disso, podem votar nele tranquilamente”. Como se viu, tratou-se de uma 
opinião sem o menor fundamento, extrapolando os limites da responsabilidade e, para um médico do peso 
do dr. francisco, infelizmente um escorregão sem tamanho. ou seja, misturando medicina com política, o 
que é inadmissível. Vale lembrar que a campanha do MDB massificou esse áudio, transformado às vésperas 
da eleição no atestado de que Maguito se recuperaria e estaria apto para assumir o mandato. o “por conta 
disso” era muito pior do que se vendia na época como peça do estelionato eleitoral que acabou acontecendo. 

BioGRaFia DE VilMaR RocHa NÃo SE caSa coM paRtiDo, o pSD, QUE É Do cENtRÃo
o PSd é o partido errado para o presidente estadual da legenda vilmar rocha. em Brasília, a sigla integra o abominável Centrão. 
vilmar rocha negou por muito tempo esse alinhamento, mas depois se calou ante os fatos. Seu presidencial nacional é o enrolado 
ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab, presença constante em escândalos de propinas, de quem o dirigente goiano 
se gaba de ser amigo do peito e por isso deduz que provavelmente jamais seria atropelado em suas decisões, esquecendo-se de uma 
lição primária da política - a de que não há amigos, só interesses. Nesse sentido, vilmar no comando estadual do PSd já seria uma 
aberração, uma vez que as seções regionais dos partidos são sempre entregues a quem tem cadeira em Brasília, pelo reflexo direto 
que isso tem nas negociações dentro do Congresso Nacional.  Se houvesse lógica estrita na política, o senador Vanderlan Cardoso ou 
o deputado federal francisco Jr é que estariam no leme do PSd goiano, se é que, logo, logo, um dos dois não vai estar.

cpi Do DEpUtaDo HUMBERto tEÓFilo
paRa iNVEStiGaR FoFocaS É REtRocESSo
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SESSão oRdináRia híbRida

Vetos serão apreciados 3ª-feira

o pacote com 92 ve-
tos da Governado-
ria deve começar a 

ser apreciado e votado na 
próxima sessão ordinária 
marcada para terça-feira, 
23. O presidente da As-
sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego),  deputa-
do Lissauer Vieira (PSB), 
anunciou essa semana 
que os vetos serão vo-
tados em bloco e que os 
deputados poderiam, se 
tivessem interesse, desta-
car os projetos que consi-
deram prioritários. Todos 
os parlamentares já têm 
a relação de matérias 
vetadas pelo Executivo e 
através dos destaques de 
seus projetos eles podem 
tentar sensibilizar seus 
pares para a derrubada 
de vetos.  

 Dentre os vetos que 
serão apreciados pelos 
parlamentares, pode-se 
destacar o protocolado 
com o nº 4068/20, que 
veta integralmente o au-
tógrafo de lei nº 66, de 4 
de agosto de 2020, que 
institui determinações 
para a publicação de atos 
pela administração pú-
blica e altera diplomas 
normativos estaduais. 
O projeto vetado é o de 
nº 6092/19, de autoria 
do deputado Delegado 
Humberto Teófilo (PSL).

De acordo com o texto 
do veto, o deputado pro-
positor argumentou que 
a obrigação de publicar 
os atos em jornais de 
grande circulação re-
presenta “gasto adicio-
nal e injustificado aos 
cofres públicos” e um 
anacronismo, “dado os 
avanços tecnológicos 
ocorridos no campo das 
comunicações desde a 
publicação de tais di-
plomas normativos”.

Segundo o Poder Exe-
cutivo, a publicação ape-
nas em sítio eletrônico 
ou no Diário Oficial do 

Estado, prevista pelo art. 
3º do autógrafo de lei 
citado, não é suficiente 
para atender ao disposto 
na norma federal. “Nesse 
sentido, tanto a Contro-
ladoria-Geral do Estado 
(CGE), por meio do despa-
cho nº 1.527/2020, quan-
to a Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE), via o 
despacho nº 1.41S/2020, 
recomendam o veto ao 
dispositivo devido a sua 
inconstitucionalidade 
formal”, sustentou.

“A legislação federal 
determina que os preços 
registrados trimestral-
mente e o ato de dispensa 
ou inexigibilidade de lici-
tação devem ser necessa-
riamente publicados na 
imprensa oficial para que 
tenham eficácia. A altera-
ção legislativa que esta-
belece apenas divulgação 
em sítio eletrônico oficial 
incorre em inconstitucio-
nalidade formal”, afirma, 
ainda, o texto do ofício 
encaminhado à Alego 

pela Governadoria.

Política de 
transição

Há também, dentro do 
pacote de vetos, o pro-
cesso protocolado com 
o nº 4598/20. É um veto 
parcial ao autógrafo de 
lei complementar nº 4, de 
9 de setembro de 2020, 
que institui a Política de 
Transição de Governo, em 
Goiás, em hipótese de su-
cessão de chefes do Po-
der Executivo, quando o 
sucessor for eleito.

“Essa propositura está 
parcialmente eivada de 
vícios que impedem seu 
total acolhimento, em es-
pecial, ao determinar pro-
cedimentos e ações a se-
rem adotados pelo chefe 
do Poder Executivo, pois se 
vislumbra possível afron-
ta ao princípio da separa-
ção e da harmonia entre 
os Poderes, estabelecido 
no art. 2º da Constitui-
ção Federal e no art. 2º 

da Constituição Estadu-
al”, justificou o chefe do 
Poder Executivo, Ronaldo 
Caiado (DEM), no ofício.

Além disso, o projeto 
também sugere o veto do 
parágrafo 3º do autógrafo 
de lei citado, pois “o texto 
não está claro suficiente 
da responsabilidade pe-
los gastos ser suporta-
da pelos cofres públicos 
diante de uma possível 
contratação de auditoria 
externa por parte do can-
didato eleito.”

Ademais, o texto do 
projeto justifica tam-
bém o veto do artigo 4º 
do autógrafo porque “em 
virtude de os artigos 3º e 
7º já garantirem, além do 
pleno acesso às informa-
ções referentes às contas 
públicas, a competência 
da Comissão de Transição 
para definição de quais 
documentos necessários”.

“A fixação de vastas 
exigências prévias acaba 
por consumir servidores, 
estrutura e insumos, o 

que vai de encontro ao 
princípio da eficiência da 
administração pública, 
consumindo o trabalho 
tanto das equipes quanto 
dos órgãos e entidades. 
Assim, sem a identifica-
ção antecipada de irre-
gularidades ou excepcio-
nalidades, não se pode 
admitir que o custo ope-
racional das atividades 
envolvidas seja suporta-
do pelos cofres públicos, 
para que houvesse uma 
análise geral das contas 
e que envolvesse toda a 
administração pública”, 
sustentou, ainda, Caiado.

Guarda municipal
Também será votado 

o veto integral protoco-
lado com o nº 4306/19. A 
intenção do autógrafo de 
lei que está sendo vetado 
é instituir normas para 
as guardas municipais e 
regulamentar o inciso III 
do artigo 65 da Constitui-
ção do Estado de Goiás. 
A principal justificativa 

para o veto é que a ma-
téria é de interesse local, 
portanto, de competência 
legislativa municipal, que 
“deve ser exercida com 
observância das normas 
gerais estabelecidas no 
ordenamento jurídico”.

De acordo com a Pro-
curadoria-Geral do Esta-
do, ouvida sobre a pro-
posta, o Estado de Goiás 
não detém competência 
para editar normas ge-
rais sobre a atuação das 
guardas municipais, “por 
sinal, já exercida pela 
União com a edição da 
Lei nº 13.022/14, nem 
para cuidar de assuntos 
de interesse local, que é 
da alçada municipal”.

O autógrafo de lei es-
tabelece os princípios 
mínimos da atuação das 
guardas municipais, com-
petências, regras para 
criação, as exigências 
para investidura, capaci-
tação, prerrogativas, ve-
dações e representativi-
dade dessas corporações.

o pacote com 92 vetos da Governadoria deve começar a ser apreciado e votado na próxima sessão ordinária 
marcada para terça-feira, 23. o presidente Lissauer vieira já anunciou que os vetos serão votados em bloco
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Prefeitura cria comitê para discutir 
ações de combate à Covid-19

Prefeitura de Goiânia 
criou um comitê para 
discutir as ações de 

combate à Covid-19 na 
tarde desta sexta-feira 
(19/2). Durante a reunião 
do prefeito Rogério Cruz 
com o secretariado, ficou 
definido que, até a próxi-
ma segunda-feira (22/2), 
o grupo trará dados sóli-
dos sobre cada área para a 
elaboração de um decreto 
contendo novas diretri-
zes contra a pandemia na 
capital. A reunião do pre-
feito Rogério Cruz com o 
secretariado ocorreu após 
encontro com o setor pro-
dutivo goiano ocorrido na 
manhã desta sexta (19/2), 
quando foi definida a reda-
ção de um documento que 
também deve ser analisa-
do pelo comitê.

O secretário Durval 
Pedroso (Saúde) apre-
sentou aos demais auxi-
liares da prefeitura um 
panorama completo das 
medidas de combate à 

pandemia da Covid-19 
na capital e explanou 
sobre a gestão dos leitos 
de UTI, a fiscalização e o 
acompanhamento dos 
casos por região.

O Secretário de Saú-
de de Goiânia vai pedir 
a planilha de dados para 
analisar quais elemen-
tos foram utilizados para 
classificar a capital entre 
as cidades consideradas 
em estado crítico no zo-
neamento feito pelo go-
verno estadual, de acordo 
com a nota técnica publi-
cada no último dia 16.

Ações de combate 
à pandemia

Dado importante, se-
gundo Durval Pedroso, é a 
distribuição dos casos con-
firmados de Covid-19 con-
forme a região. Os boletins 
informativos divulgados 
pela SMS apontam a dis-
seminação entre os bair-
ros e distritos sanitários. 

Isso permite que a capital 
proponha estratégias mais 
eficazes de combate à do-
ença, entre elas, o zonea-
mento das áreas mais afe-
tadas, como foi feito para 
o estado. Assim, é possível 
determinar, por exemplo, 
restrições pontuais nos 
bairros com maiores ín-
dices de contaminação. 
“Goiânia, pela dimensão 
populacional e territorial, 
necessita de avaliação 
específica para garantir a 
eficácia das medidas res-
tritivas”, esclareceu.

Reconhecendo a gra-
vidade do momento, Goi-
ânia já tem adotado res-
trições mais duras que a 

maioria dos municípios, 
mesmo comparando com 
as recomendações des-
critas nas notas técnicas 
estaduais. Entre elas, o 
fechamento de bares e 
restaurantes a partir das 
23 horas. O funcionamen-
to de academias e qua-
dras esportivas com 30% 
da capacidade sempre foi 
estabelecido, enquanto a 
determinação era de que 
o limite fosse de 50%.

Adota ainda posiciona-
mento firme na fiscaliza-
ção sendo que, as equipes 
da Vigilância Sanitária rea-
lizaram, desde 27 de janei-
ro, quando foi publicado o 
último decreto que limitou 

horário de funcionamento 
de bares e restaurante, vi-
sitas a 396 estabelecimen-
tos, dentre os quais 76 fo-
ram autuados e fechados. 
“As fiscalizações ocorreram 
em diferentes regiões, fo-
cando na dissipação de 
aglomerações, demais 
protocolos de prevenção e 
observância do horário de 
funcionamento de locais 
com vendas de bebidas 
alcoólicas”, explicou Dur-
val Pedroso. Segundo ele, 
as principais ocorrências 
foram excesso de pessoas, 
não uso de máscaras, fun-
cionamento irregular ou 
fora do horário.

O município também 

abriu, neste ano, 52 novos 
leitos de UTI para aten-
der pacientes de Covid-19. 
“Abrimos a média de 2,6 
leitos de UTI por dia”, disse 
o secretário. Segundo ele, 
a gestão eficiente resulta 
na estabilidade de ocupa-
ção das UTIs, atualmen-
te em 67% e, o suporte 
no atendimento a outros 
municípios. “Considerando 
as internações autoriza-
das desde 1º de janeiro, 
tivemos 117 destinadas a 
outras cidades, incluindo 
35 leitos para atender aos 
pacientes de Manaus”, des-
tacou. Isso corresponde a 
40% das internações regis-
tradas para o período.

Até a segunda-feira (22/2), o 
grupo trará dados sólidos sobre 
cada área para a elaboração de 
um decreto com novas diretrizes 
contra a pandemia na capital
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Aparecida de Goiânia continua a vacinação contra 
a Covid-19 em 3 UBS’s via agendamento virtual

Dando prosseguimento à 
Campanha de Vacinação 
Contra a Covid-19 em Apa-
recida de Goiânia, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) informa que, a partir 
desta segunda-feira, 22 de 
fevereiro, as imunizações 
serão realizadas exclusiva-
mente após agendamento 
pelo aplicativo “Saúde Apa-
recida” para o grupo priori-
tário dos idosos com mais 
de 80 anos. Pela ferramenta, 
os residentes no município 
marcam dia e horário para 
a aplicação da 1ª dose da 
vacina nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS’s) Andra-
de Reis, Bairro Cardoso ou 
Jardim Olímpico. Já para 

a imunização domiciliar 
dos idosos acamados com 
mais de 60 anos, continua 
o agendamento pelo tele-
fone 3545-5868.

“Nesse momento rea-
lizaremos a imunização 
dos idosos com mais de 80 
anos apenas com agenda-
mento no aplicativo Saú-
de Aparecida, em 3 UBS’s, 
e para os acamados com 
marcação pelo telefone. 
Retomaremos a vacinação 
nos drive-thrus assim que 
o Ministério da Saúde, por 
intermédio da Secretaria 
Estadual de Saúde, nos en-
vie mais uma remessa de 
vacinas, o que deve acon-
tecer nos próximos dias. 

Atualmente, contamos 
com aproximadamente 
600 doses para esse públi-
co e por isso suspendemos 
provisoriamente o funcio-
namento dos drives”, ex-
plica o secretário de Saúde 
Alessandro Magalhães.

O gestor reitera que 
o foco principal da vaci-
nação são os idosos com 
mais de 80 anos e os aca-
mados com mais de 60 
anos porque são grupos 
com maior letalidade pela 
covid-19: “Precisamos imu-
nizar todos esses para pre-
servar vidas e aumentar a 
proteção da comunidade. 
À medida em que forem 
chegando novas remessas 

de vacinas ampliaremos 
a imunização gradativa-
mente para outros grupos 
prioritários definidos pelo 
Ministério da Saúde (MS).”

Alerta
Apesar do avanço da 

imunização na cidade, o 
prefeito Gustavo Menda-
nha alerta: “a vacinação 
não põe fim à pandemia. 
Todos devem agir de ma-
neira responsável man-
tendo o distanciamento 
social, o uso de máscaras, 
a higienização das mãos e 
a ventilação de ambientes 
internos, independente-
mente da pessoa ter sido 
vacinada ou não.”
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“Bandido não dita ordem no meu 
Estado”, afirma Ronaldo Caiado

o governador Ro-
naldo Caiado co-
mentou, nesta 

sexta-feira (19/02), sobre 
o princípio de motim na 
Penitenciária Odenir Gui-
marães (POG) e foi claro: 
“Bandido não dita ordem 
no meu Estado”, garan-
tiu, após equipes policiais 
controlarem a situação no 
Complexo Prisional, em 
Aparecida de Goiânia.

Segundo o governador, 
recuperar a segurança pú-
blica no Estado causa incô-
modo àqueles que tinham 
verdadeiros ‘bunkers’ [no 
sentido literal, reduto for-
tificado, parcial ou total-
mente subterrâneo] nes-
ses locais. “É lógico que 
eles não terão esse con-
forto”, disse Caiado, duran-
te entrevista ao portal de 
notícias Mais Goiás.

O governador conti-
nuou: “Vamos deixar claro 
que bandido não vai cres-

cer em Goiás. Todos estão 
submetidos às normas da 
lei”, assegurou. “Não existe 
ninguém que pode afron-
tar o Estado e muito me-
nos tentar achar que não 
existem forças de seguran-
ça capazes de dar aquilo 
que a sociedade deseja: 
o respeito ao cidadão e à 
vida”, completou.

Questionado se poderia 
trocar o comando da Dire-
toria-Geral de Administra-
ção Penitenciária (DGAP), 
uma das reivindicações 
dos detentos, o governa-
dor foi ainda mais enfático. 
“Goiás não vai aceitar esse 
tipo de pressão que existiu 
durante 20 anos. Aqui tem 
segurança pública e tem 
ordem. Não somos coni-
ventes com esse nível de 
bandalheira”, reiterou.

“Vamos deixar claro 
que quem governa o Es-
tado sou eu, governador e 
comandante em chefe da 

polícia. Já foi a época em 
que Goiás era comandado 
por quadrilhas. Agora, é 
governado por quem tem 
credibilidade moral para 
tomar decisões”, acrescen-
tou o governador.

Sobre a reclamação de 
alimentação inadequada 
para os presos, Ronaldo 
Caiado disse que a infor-
mação não procede. “Não 
tem a menor seriedade 
o que alegam”, reafirma. 
O motim ocorreu um dia 
após a morte de um agen-
te prisional e da mulher 
dele na entrada do com-
plexo prisional. Em menos 
de 12 horas, as forças de 
segurança identificaram os 
suspeitos. “Nossa área de 
inteligência já sabe quais 
são os tentáculos existen-
tes dentro da penitenciária 
de Aparecida de Goiânia. 
É lógico que eles estão 
usando dessa motivação 
para achar que podem in-

timidar o Estado”.

Ensino Superior
O governador também 

falou sobre o curso de Me-
dicina na Universidade Es-
tadual de Goiás (UEG) e con-
firmou que agora ele tem 
perspectiva real de conso-
lidação, já que, até então, 
não havia hospital-escola 
ou convênio com outra uni-
dade para a formação ade-
quada dos acadêmicos. “Es-
tadualizamos o São Marcos 
e estamos com cerca de 100 
leitos funcionando, sendo 
30 de Unidades de Terapias 
Intensivas (UTIs)”, informou. 
“Criamos condições para 
que a faculdade de Medi-
cina sobreviva. Se hoje o 
curso passa a ser viável, é 
diante de muitas mudanças 
que vamos implantar para 
atender às exigências do 
Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de Goiás 
(Cremego)”, destacou. 

De acordo com Caiado, 
com a unidade em fun-
cionamento, os alunos 
passam a ter contato com 
pacientes ainda durante a 
graduação. “Sabem o que é 
uma doença, passam a fa-
zer uma anamnese (entre-
vista ou consulta médica), 
um exame clínico. Porque, 
às vezes, formam um cida-
dão que nem sabe aplicar 
injeção. Era isso que que-
riam”, registrou o gover-
nador, ao relembrar o uso 
eleitoreiro da universidade 
pela gestão passada do 
governo estadual.

Covid-19
Durante a entrevista, o 

governador voltou a alertar 
sobre o perigo de dissemi-
nação de novas variantes 
do coronavírus. “Mostram 
uma capacidade muito 
maior de contaminação do 
que a primeira”, afirmou ao 
reforçar a necessidade do 

distanciamento social e do 
cumprimento dos protoco-
los de segurança por parte 
de toda a população. Ele 
disse ainda que, em virtu-
de do crescimento do nú-
mero de infectados, o Esta-
do trabalha na abertura de 
novos leitos para garantir 
o tratamento adequado 
aos doentes.

“Só nas últimas horas, 
nós ampliamos mais 25 lei-
tos, com apoio do prefeito 
de Rio Verde, Paulo do Vale”, 
destacou Caiado. Em Goiâ-
nia, foram abertas também 
novas vagas, 10, no Centro 
de Reabilitação Dr. Henri-
que Santillo (Crer). Outra 
estratégia implantada pela 
Secretaria Estadual da Saú-
de (SES) foi o cancelamen-
to de cirurgias eletivas em 
que pacientes precisem de 
UTI, para que os espaços 
fiquem disponíveis para o 
atendimento de pessoas 
infectadas pelo vírus.

 “vamos deixar claro que bandido 
não vai crescer em Goiás. Todos 
estão submetidos às normas da 
lei”, garante governador durante 
entrevista ao portal Mais Goiás. 
“Aqui tem segurança pública e tem 
ordem. Não somos coniventes com 
esse nível de bandalheira”, reitera. 
viabilização do curso de Medicina 
na UeG e abertura de mais leitos de 
UTis para tratamento de pacientes 
com Covid-19 são outros temas 
abordados durante live
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Governador manifesta pesar pela morte de Cleiber Júnior
“Foi com imenso pesar 
que eu e minha esposa, 
Gracinha Caiado, rece-
bemos a notícia do fale-
cimento do radialista e 
narrador esportivo Clei-
ber Júnior, neste domingo 
(21/02), vítima de compli-
cações da Covid-19.

Natural de Goiânia, 
Cleiber tinha 42 anos e fez 
sucesso na crônica espor-

tiva do nosso Estado com 
seu jeito leve e irreverente. 
Trabalhou em várias rádios 
do interior, como em Cal-
das Novas, Jaraguá e Aná-
polis. Na capital, passou 
pela nossa Rádio Brasil 
Central e integrava, desde 
2019, a equipe da Rádio 
Bandeirantes de Goiânia.

Manifesto minhas con-
dolências à família e aos 

amigos de Cleiber. Mais 
uma vez alertamos  a po-
pulação sobre a gravida-
de dessa segunda onda 
do novo coronavírus. 
Não se descuidem, sigam 
atentamente a todos os 
protocolos sanitários, res-
peitem o distanciamento 
social, usem máscaras e 
álcool em gel 70%. Preci-
samos de união e consci-

ência coletiva neste mo-
mento delicado por que 
passa toda a humanidade.    

Reitero minha solida-
riedade a todos que hoje 
sofrem com essa grande 
perda. Que Deus, em sua 
infinita bondade, possa 
confortar o coração de 
cada um de vocês”.  

Ronaldo Caiado
Governador de Goiás
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Voo com 2 milhões de doses 
de vacinas decola da Índia

Um avião da compa-
nhia Emirates, com 
remessa de 2 mi-

lhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca con-
tra covid-19 decolou na 
madrugada de hoje (22) 
de Mumbai, na Índia, e 
deve chegar a São Paulo 
às 6h55 desta terça-feira.

A aeronave deixou a 
cidade indiana por volta 
das 10h30 da manhã (ho-
rário local), o que equiva-
le a 2h da madrugada de 
hoje no horário de Bra-
sília. A carga fará escala 
em Dubai, nos Emirados 
Árabes, de onde decolará 
para São Paulo às 22h40 
(horário local) - 15h40 de 
hoje (horário de Brasília).

O voo chegará a São 
Paulo amanhã de ma-
nhã e as vacinas segui-
rão para o Rio de Janeiro, 
onde serão levadas para 
o Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-
-Manguinhos/Fiocruz).

As doses foram pro-
duzidas pelo Institu-
to Serum, parceiro da 

AstraZeneca na Índia 
e maior produtor mun-
dial de vacinas. Mesmo 
prontas, as vacinas pre-
cisarão passar primeiro 
por Bio-Manguinhos para 
que possam ser rotuladas 
antes de serem distribu-
ídas ao Programa Nacio-
nal de Imunizações.

A importação de doses 

prontas é uma estratégia 
paralela à produção de 
vacinas acertada entre a 
AstraZeneca e a Fiocruz. 
Para acelerar a disponi-
bilidade de vacinas à po-
pulação, 2 milhões de do-
ses já foram trazidas da 
Índia em janeiro e está 
previsto um total de 10 
milhões de doses pron-

tas a serem importadas. 
Além dos 2 milhões que 
chegam amanhã ao país, 
mais 8 milhões estão 
previstas para os próxi-
mos dois meses. 

Enquanto negocia a 
chegada das doses pron-
tas, a Fiocruz trabalha na 
produção local das vaci-
nas Oxford/AstraZeneca. 

Segundo o acordo com a 
farmacêutica anglo-sue-
ca, a Fiocruz vai produzir 
100,4 milhões de doses 
de vacinas até julho, a 
partir de um ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) 
importado. A primeira 
remessa desse insumo já 
chegou ao Bio-Mangui-
nhos e o primeiro milhão 

de doses produzido na 
Fiocruz tem entrega pre-
vista para o período de 
15 a 19 de março.

De acordo com a fun-
dação, os dois primeiros 
lotes estarão liberados 
internamente nos próxi-
mos dias. Esses lotes são 
destinados a testes para 
o estabelecimento dos 
parâmetros de produção.

“Com esses resultados, 
a instituição produzirá 
os três lotes de valida-
ção, cuja documentação 
será submetida à Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). 
Esses lotes somarão cer-
ca de 1 milhão de doses 
e seus resultados serão 
enviados à Anvisa até 
meados de março”.

Também está em an-
damento na Fiocruz o 
processo de transferên-
cia de tecnologia para a 
produção do IFA no Bra-
sil, o que tornará a fun-
dação autossuficiente na 
produção das vacinas. A 
previsão é que as primei-
ras doses com IFA nacio-
nal sejam entregues ao 
Ministério da Saúde em 
agosto, e, até o fim de 
2021, seja possível entre-
gar 110 milhões de doses, 
elevando o total produzi-
do no ano pela Fiocruz 
para 210,4 milhões. 

Chegada a 
São Paulo está 
prevista para as 
6h55 de amanhã
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Termina amanhã 
prazo para adesão de 
universidades ao Sisu
Termina amanhã (23) o 
prazo de adesão das ins-
tituições públicas de edu-
cação superior ao proces-
so seletivo do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
na oferta de vagas para 
o primeiro processo se-
letivo de 2021. A seleção 
oferece vagas aos can-
didatos tendo por base 
os resultados obtidos no 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2020.

A assinatura do ter-
mo de adesão de cada 
instituição deve ser fei-
ta por meio do sistema 
de gestão do Sisu, no 
site do programa.

O Sisu é o programa 
do Ministério da Edu-
cação para acesso de 
brasileiros a cursos de 
graduação em universi-
dades públicas do país. 
As vagas são abertas se-
mestralmente, por meio 

de um sistema informa-
tizado, e, para participar, 
é preciso ter garantido 
um bom desempenho 
nas provas do Enem e 
não ter zerado a redação. 

É de exclusiva respon-
sabilidade da instituição 
participante descrever, 
no documento de ade-
são, as condições espe-
cíficas de concorrência 
às vagas por ela oferta-
das no âmbito do Sisu. .
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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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Faça o pré-cadastro:
www.go.gov.br/vacinagoias

É SEGURO, É EFICIENTE 
E PROTEGE A NOSSA GENTE.

Prepare-se para as próximas fases 
da imunização contra a COVID-19.

Idosos acima de
85 anos

Idosos acima de
80 anosVacinar Vidassalva

#VacinaGoiás

SES
Secretaria de

Estado da
Saúde

FUteBoL

Flamengo vence Inter de virada e 
assume a liderança do Brasileiro

o Flamengo venceu 
o Internacional de 
virada por 2 a 1 na 

tarde deste domingo (21) 
no Maracanã em partida 
válida pela 37ª rodada 
do Campeonato Brasi-
leiro. Com o resultado, o 

time do técnico Rogério 
Ceni assume a ponta da 
tabela de classificação 
pela primeira vez nessa 
edição do torneio, com 71 
pontos. O Inter caiu para 
vice-líder com 69.

O Colorado, que entrou 
em campo precisando de 
uma vitória para conquis-
tar o tetracampeonato 
brasileiro, pulou na frente 
do placar aos 11 minu-
tos com uma cobrança 
perfeita de pênalti de 
Edenílson. A infração 
foi marcada pelo árbitro 
Raphael Klaus depois 
que o zagueiro Gustavo 

Henrique puxou Yuri Al-
berto em cruzamento na 
área rubro-negra.

Com a vantagem no 
placar, os gaúchos até 
que tentaram se manter 
no campo de ataque. Mas, 
o Flamengo foi aumen-
tando o ritmo e começou 
a pressionar cada vez 
mais. Até que, aos 28, Fi-
lipe Luís aproveitou uma 
bola na frente da área e 
abriu de primeira para 
Bruno Henrique. Depois 
da disputa com Rodinei, 
o atacante carioca foi no 
fundo e deixou o meia Ar-
rascaeta de frente para o 

gol. O uruguaio só rolou. 
A bola ainda bateu na tra-
ve e entrou para empatar 
a partida. Aos 42, teve 
outra chegada forte do 
Inter. Depois de boa jo-
gada de Caio Vidal pelo 
lado direito, Rodinei pe-
gou a sobra e mandou 
uma bomba na trave.

Na volta do intervalo, 
ocorreu o lance capital 
do jogo. Aos três minu-
tos. Rodinei dominou mal 
uma bola e ao tentar se 
recuperar entrou duro no 
lateral-esquerdo Filipe 
Luís. O árbitro Raphael 
Klaus, com o auxílio do 

VAR, expulsou o jogador 
do Inter. Depois disso, só 
deu Flamengo. Aos nove, 
Pedro perdeu boa chan-
ce. Aos 17, em brilhante 
jogada de Arrascaeta, Ga-
briel Barbosa só deslocou 
o goleiro Marcelo Lomba 
e virou a partida. Aos 34, 
Pedro marcou o terceiro, 
mas o lance foi invalida-
do por impedimento. Aos 
46, outra vez o centroa-
vante Pedro balançou as 
redes coloradas, mas com 
o auxílio do VAR, Rapha-
el Klaus invalidou dando 
falta no início da jogada 
em cima de Lucas Ribeiro. 

Aos 49, Bruno Henrique 
ainda desperdiçou outra 
excelente chance. E o pla-
car ficou mesmo no 2 a 1 
para os cariocas.

Agora, na última ro-
dada, quinta-feira (25), 
o Rubro-Negro depende 
apenas de uma vitória 
sobre o São Paulo no 
Morumbi para ser octa-
campeão nacional. Dois 
pontos atrás do Flamen-
go, o Inter precisa vencer 
o Corinthians, em Porto 
Alegre, na quinta-feira e 
torcer para que os cario-
cas apenas empatem o 
jogo na capital paulista.

Arrascaeta e 
Gabriel Barbosa 
marcam no 2 a 1 
dos cariocas 
no Colorado
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