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Aparecida de Goiânia já realizou mais de 200 mil testes para covid-19
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n Truque velho: o ex-ministro 
Alexandre Baldy vai levar pre-
feitos do PP para uma reunião 
com o presidente da Câmara 
Arthur Lira. Quer mostrar pres-
tígio para segurar a debandada 
em direção ao DEM do gover-
nador Ronaldo Caiado.

n Se não houver acordo na base 
do atual presidente da oAB-Go 
Lúcio flávio para uma candidatu-
ra única do grupo à sua sucessão, 
ele pode disputar mais um man-
dato. os estatutos  da entidade 
permitem a reeleição ilimitada.

n O prefeito de Aparecida 
Gustavo Mendanha enfrenta 
uma crise: o caixa municipal 
sofre com a suspensão das 
transferências federais de 
recursos por conta da falta 
de certidões e do não cumpri-
mento das contrapartidas. 

n A vedação de coligações 
proporcionais em 2022 com-
plicou a vida dos pretenden-
tes a mandato de deputado 
federal. José Nelto é exemplo: 
seu partido, o Podemos, dificil-
mente obterá o quociente elei-
toral para fazer ao menos um.

n Dona Iris Araújo, que não sai 
de casa há pelo menos 2 anos, 
continua furiosa nas redes so-
ciais. Sua conta no Twitter pa-
rece existir para veicular críticas 
ao presidente estadual do MDB 
Daniel Vilela, que ela não tolera.

n em 2016, quando iris rezende 
disputou e ganhou a prefeitura, 
Daniel Vilela alfinetava publica-
mente o velho cacique emede-
bista como superado e atrasado. 
Como toda mulher, dona iris faz 
questão de não esquecer.

n Notinhas que aventam a pos-
sibilidade de Marconi Perillo se 
candidatar ao governo ou ao 
Senado em 2022 na verdade 
acabam constrangendo o tuca-
no. Ele é candidato a deputado 
federal e mesmo assim já será 
uma eleição difícil. 

n Uma coisa é ser de direita e ter 
inteligência para defender ideias 
conservadoras, outra é se escon-
der atrás de extremismos para 
exercitar a ignorância, caso da 
vereadora Gabriela rodarte, da 
dC, que só sabe falar besteiras. 

n Henrique Meirelles não apren-
de a fazer política. Para voltar ao 
PSD, assinou a ficha em São Pau-
lo, quando poderia, sem trabalho 
nenhum, ter vindo a Goiás para 
um simbólico e pequeno evento 
de filiação. Teria sido simpático.

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

É nítida a mudança de tom do presidente estadual do MDB Daniel Vilela, 
na medida em que emerge do luto trazido pela morte do pai Maguito Vi-
lela. Parece despontar um político amadurecido, que abandonou os arrou-
bos de impulsividade e de voluntarismo. Com quem conversa e nas poucas 
declarações públicas que dá, passa a impressão de alguém que reflete 
profundamente antes de abrir a boca. No seu círculo mais próximo, cresce 
a certeza de que a principal mudança se deu em relação ao governador 
Ronaldo Caiado, a quem até então vivia ironizando e alfinetando com crí-
ticas e ataques à gestão do Estado. Pode ser que, em 2022, Daniel Vilela 
insista em repetir a aventura eleitoral que arriscou em 2018 e deu em 
um rotundo fracasso, mas quem sabe vai preferir um projeto mais seguro, 
aceitando um lugar na chapa da reeleição de Caiado para, depois, caso vi-
torioso, postular novamente o governo em 2026. Idade para isso, ele tem 
de sobra. Politicamente, é muito jovem e o que não lhe falta é tempo pela 
frente. Em 2022, só seria candidato ao Palácio das Esmeraldas se apuras-

se um cenário com chances significativas, o que dificilmente ocorrerá dada força do projeto de recondução do atual 
governador e sua forte aprovação popular. As condições para uma composição estão postas, com duas posições que 
certamente estarão disponíveis para o emedebista, a vice e o Senado. Lembrando: estrategicamente, para ambos os 
lados, DEM e MDB, o momento ideal para isso só acontecerá no ano vem. Por ora, é muito cedo.

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

oJERiZa QUE GoiÁS DESENVolVEU pElo pSDB NÃo Vai SER SUpERaDa tÃo cEDo
o PSdB estadual, segundo as expectativas do ex-vice e ex-governador Zé eliton, espera eleger 5 deputados federais em 2022, tendo o também ex-
-governador Marconi Perillo como puxador de votos para a chapa. É uma quimera ou, pior ainda, um delírio. Quem disputar uma cadeira na Câmara 
dos Deputados pelo partido estará na prática se sacrificando para favorecer Marconi, nada mais do que isso. Se alguém vier a ser eleito, será ele. E, 
mesmo assim, nem há garantias de que o ex-governador conseguirá se viabilizar. É triste, mas é verdade. os desgastes, dele e do partido, continuam 
presentes e não serão afastados em um prazo tão curto. Em Goiás, não é exagero afirmar que a sociedade goiana desenvolveu uma ojeriza pelo 
PSDB, já aproveitou duas eleições para externar essa antipatia e vai continuar com esse mesmo sentimento ainda por um longo tempo.

pREFEitURa DE apaREciDa NÃo tEM ESpaÇo paRa toDaS aS SEcREtaRiaS MUNicipaiS
Com 27 secretarias municipais (antes, existiam 19, mas a “reforma administrativa” do prefeito Gustavo Mendanha 
criou mais 8), o prédio da Cidade Administrativa de Aparecida não tem espaço disponível para todo esse amonto-
ado de pastas. Quem conhece em detalhes a política aparecidense sabe que há “secretários” despachando em um 
restaurante que fica em frente à sede do governo municipal. Uma boa parte dos auxiliares de Mendanha, não só 
titulares de pastas, mas secretários executivos e superintendentes, está na categoria dos “sem gabinete”. Parece 
piada. Mas, como se trata de dinheiro público sendo desperdiçado com nomeações políticas, não é.

tUcaNoS QUEREM VaNDERlaN coMo SaíDa paRa o MilaGRE Da RESSURREiÇÃo
o ex-governador Marconi Perillo levou ao senador vanderlan Cardoso uma proposta para uma aliança entre o PSdB e o PSd – que contaria, inclusi-
ve, com o aval prévio do presidente estadual vilmar rocha, que tem uma queda por Marconi – para que, em 2022, vanderlan saia candidato a gover-
nador. imagina-se que, como desdobramento da eleição passada em Goiânia, quando o senador foi fortemente apoiado por ronaldo Caiado e pelo 
DEM, essa hipótese seria inviável, mas dizem as más línguas que não é. O zunzum a respeito já circula com força nos bastidores da política estadual. 
Como se vê, os tucanos continuam procurando desesperadamente um caminho para protagonizar milagre da ressurreição em Goiás. 

lUiZ Do caRMo paGa o pREÇo Da iNSiGNiFicÂNcia política E Da Falta DE DENSiDaDE
O senador Luiz Carlos do Carmo, hoje no MDB, está sem saída: não haverá vaga para que ele dispute a reeleição, seja na chapa da reeleição 
do governador Ronaldo Caiado seja em uma eventual chapa oposicionistas liderada, por exemplo, por Daniel Vilela seja em qualquer outra 
de importância. o problema é que ninguém vai querer um candidato ao Senado que não tem expressão política e menos ainda densidade 
eleitoral, ou, em outras palavras, apelo popular. Luiz Carlos do Carmo só é senador porque, sem disputar votos, assumiu a vaga de ronaldo 
Caiado na condição de 1º suplente, após a eleição de 2018. Sob o impacto desse desafio, ele se movimenta como uma barata tonta, mas já 
desconfiando de que não vai ser fácil arrumar um jeito de concorrer em 2022, a não ser calçando as sandálias da humildade e reconhecendo 
que a única e melhor solução será se apresentar para um mandato na Câmara Federal. Que, também, terá dificuldade para conquistar.

pREciSa REaGiR: RoGÉRio cRUZ aiNDa NÃo É plENaMENtE pREFEito DE GoiÂNia
Alô leitoras e leitores: ouviram falar que Goiânia tem um prefeito chamado rogério Cruz, que não foi eleito para o cargo, mesmo assim está 
sentado na principal cadeira do Paço Municipal, embora não se saiba o que está fazendo lá? Sim, provavelmente ouviram. Mas ninguém é 
capaz de dizer o que ele, esse Rogério Cruz, faz na condição de substituto indesejado de Maguito Vilela, aquele que foi eleito pelo maior este-
lionato eleitoral jamais produzido na história de todos os pleitos disputados em Goiás, pelo menos em termos estaduais ou nas suas maiores 
cidades. o destino, pelos seus descaminhos, designou rogério Cruz como prefeito da capital. Mas isso é só o começo dessa triste narrativa. 
Não é suficiente para que determinar ele seja o prefeito. E isso, de fato, ele não é. No acanhado e superado prédio sede da municipalidade no 
alto do Park Lozandes, ouvem-se muitas vozes. A mais alta é a do secretário de Governo Andrey Azeredo, que tem a função de vigiar de perto 
e informar o presidente estadual do MdB daniel vilela de todos os passos e atos de rogério Cruz, talvez com exceção de quando ele vai ao 
banheiro. Andrey Azeredo opina sobre tudo na prefeitura. É advogado, mas palra como um pardal pardo sobre as estratégias de enfrenta-
mento da segunda onda da Covid-19 como se fosse médico. em ocasiões que se repetem cada vez com mais frequência, atravessa entrevistas 
para deixar claro o que o chefe deveria estar falando, porém se esqueceu ou não deu conta de formular. Que ninguém se engane, tudo isso 
acaba vendendo a imagem de que rogério Cruz é uma autoridade de uma perna só ou até mesmo meia perna – a outra são as de Andrey.

pRÉ-coNDiÇÃo paRa UM acoRDo coM caiaDo,
aMaDUREciMENto DE DaNiEl VilEla JÁ É ViSíVEl



3quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 Política

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 

Ana Flávia Marinho 

José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno

Rafael  Vilela

circulação: 
Estado de Goiás 

tiragem: 
Atende a Lei 

Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

distRito fEdERal

Glaustin promove diálogo de 8 prefeitos com 
MP e governo estadual para conter covid-19

o secretário de Estado 
da Saúde de Goiás, 
Ismael Alexandrino, 

deve se reunir na próxima 
quarta-feira (24) com o se-
cretário de Saúde do Distri-
to Federal, Osnei Okumoto, 
em busca de uma solução 
para o desafio de superar a 
segunda onda de contami-
nação de coronavírus nos 
municípios do Entorno, hoje 
em situação de calamidade 
no mapa elaborado pelo 
governo estadual.

Uma decisão conjunta é 
aguardada por oito prefei-
tos da região, levados pelo 
deputado federal Glaustin 
da Fokus (PSC-GO) nesta 
segunda-feira (22) para um 
encontro, em Goiânia, com 
o secretário Alexandrino e a 
promotora de Justiça e coor-
denadora da Área da Saúde 
do Centro Operacional de 
Apoio do Ministério Público 
do Estado de Goiás (MPGO), 

Karina D’Abruzzo.
“A segunda onda de 

contaminação chegou for-
te no nosso estado, mas 
está ainda mais severa no 
Entorno, cujos municípios 
concentram nada menos 
que 40% da população 
goiana”, disse Glaustin. “Es-
tive na região na sexta-fei-
ra para entender o que 
cada prefeito estava fa-
zendo para evitar o avan-
ço da doença e me de-
parei com um cenário de 
grande aflição, pois não 
adiantaria tomar medi-
das extremas no lado de 
cá da fronteira se Brasília 
continuar aberta, uma vez 
que boa parte das pesso-
as se desloca para lá dia-
riamente para trabalhar.”

Participaram da reu-
nião, além de Glaustin, 
Alexandrino e D’Abruzzo, 
o presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás, 

Lissauer Vieira (PSB), e os 
prefeitos de Águas Lin-
das de Goiás, Dr. Lucas da 
Santa Monica (Podemos), 
Cidade Ocidental, Fábio 
Correa (PP), Luziânia, Die-
go Sorgatto (DEM), Novo 
Gama, Carlinhos do Man-
gão (PL), Padre Bernardo, 
Joseleide Lázaro (DEM), 
Planaltina, Delegado 
Cristiomário (PSL), Santo 
Antônio do Descoberto, 
Aleandro Caldato (DEM), 
e Valparaíso de Goiás, Pá-
bio Mossoró (MDB).

Assim como Glaustin, 
os oito prefeitos defen-
dem uma uniformização 

das medidas recomenda-
das pelas pastas da Saúde 
das duas unidades da fe-
deração, a fim de que ini-
ciativas conjuntas sejam 
tomadas o quanto antes. 
A ideia é que os gestores 
da região formem uma 
comissão para análise e 
monitoramento das ações 
a serem adotadas. Luziânia 
e Valparaíso, por exemplo, 
registraram recentemente 
a circulação da variante 
britânica do coronavírus, 
presente no Distrito Fede-
ral desde dezembro.

Na última semana, em 
entrevista ao portal Me-

trópoles, Alexandrino des-
tacou que a prioridade do 
momento é desacelerar o 
contágio. “Sem dúvida, o 
Entorno Sul é uma região 
que preocupa, por dois 
motivos: pela densidade 
demográfica, a segunda 
maior do estado, perden-
do apenas para a região 
metropolitana, e também 
pelo aspecto da sazonali-
dade em relação a Brasí-
lia”, afirmou. “Do ponto de 
vista epidemiológico, a 
gente precisa frear a con-
taminação. Se um milhão 
de pessoas se contamina-
rem ao mesmo tempo e, 

destas, 500 mil necessita-
rem de UTI, nenhum esta-
do teria essa capacidade 
de atendimento.”

Atualmente, Goiás dis-
põe de duas unidades hos-
pitalares na região – uma 
em Formosa, com 14 leitos, 
e outra em Luziânia, com 
30 leitos. Apesar da sobre-
carga no sistema goiano, o 
governador do Distrito Fe-
deral, Ibaneis Rocha (MDB), 
informou nesta segunda-
-feira que não planeja de-
terminar o fechamento de 
atividades não essenciais 
em função do cenário da 
pandemia no Entorno.

Articulador de encontro em Goiânia 
nesta segunda-feira, após visita à região 
na semana passada, deputado federal 
defende solução conjunta com Brasília
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Vereador propõe antiguidade como critério 
para recebimento de pavimentação asfáltica

Uma das principais ben-
feitorias desejadas por 
todo cidadão é a pavi-
mentação asfáltica. Pen-
sando nisso e buscando 
uma forma mais justa de 
ofertar tal obra, o verea-
dor Sandro Oliveira (CI-
DADANIA) propôs o Pro-
jeto de Lei ° 021/21, que 
dispõe sobre a prioridade 
em pavimentação asfál-
tica, sendo realizado por 
idade do Setor, em ordem 

decrescente.
Assim, se aprovado, 

toda a pavimentação 
asfáltica da cidade pas-
sará a seguir o critério 
de antiguidade, ou seja, 
os setores mais antigos 
terão preferência em 
relação aos demais.

Entretanto, a proposta 
de lei prevê duas exce-
ções à antiguidade:  seto-
res onde o número de ha-
bitantes seja menor que 

60% de área habitada e 
em casos de urgência de 
realização da pavimenta-
ção, desde que seja apre-
sentada uma justificativa 
pelo Poder Executivo.

O autor do projeto, em 
sua justificativa, explica 
que o uso do critério tem-
poral denota respeito aos 
cidadãos que contribuem 
com a cidade, pagando 
seus impostos.

“Assim, como todo ser 

humano idoso tem prio-
ridade em filas de ban-
cos, assentos de ônibus, 
filas de supermercado, 
dentre outros, como 
uma forma de respeito 
aos anos do contribuin-
te em vida,  o asfalto por 
prioridade é uma forma 
de retribuir aos mora-
dores que pagam seus 
impostos durante anos, 
aguardando o benefício”, 
justifica Sandro Oliveira.
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Aparecida de Goiânia já realizou 
mais de 200 mil testes para covid-19

em Aparecida de Goi-
ânia, a testagem em 
massa com o exame 

RT-PCR, considerado mun-
dialmente por especia-
listas como o melhor do 
mercado, foi iniciada em 
abril de 2020 com o pro-
pósito de obter diagnós-
ticos precoces para evitar 
o agravamento de casos 
da covid-19 e deter a cir-
culação viral. Agora, com a 
estratégia consolidada na 
cidade, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) reali-
za cerca de 7 mil testes por 
semana e contabiliza mais 
de 200 mil já realizados 
(200.465 até as 17h desta 
segunda-feira, 22).

O prefeito Gustavo 
Mendanha ressalta que as 
ações tomadas pela Saúde 
de Aparecida no combate 
ao novo Coronavírus têm 
surtido resultados e é re-
conhecida por entidades 

internacionais. “Em outu-
bro de 2020, especialistas 
da Opas visitaram Apareci-
da e apontaram nossa tes-
tagem como ponto-chave 
da rede de proteção, vigi-
lância e tratamento que 
implantamos contra a pan-
demia”, declara o prefeito 
Gustavo Mendanha, que 
acrescenta: “Também mo-
nitoramos casos confirma-
dos, realizamos exames la-
boratoriais, emprestamos 
oxímetros, implantamos 
fluxos, desenvolvemos um 
aplicativo de agendamen-
to e criamos novos leitos 
de UTI e de enfermaria es-
pecíficos”.

O secretário de Saúde 
Alessandro Magalhães 
destaca que o número de 
testes realizados corres-
ponde a cerca de 30% da 
população de Aparecida 
(590.146 habitantes, se-
gundo o IBGE)e reforça que 

“a alta testagem contribui 
para salvar muitas vidas. O 
diagnóstico precoce ajuda 
a evitar o colapso dos lei-
tos de UTI na cidade e o 
agravamento dos quadros 
clínicos, porque, uma vez 
diagnosticada a Covid-19, 
a SMS passa a monitorar 
e a orientar o paciente 
com a equipe de Teleme-
dicina”, disse o gestor, que 
complementa “estamos 
em permanente aprimora-
mento, analisamos as ex-
periências bem-sucedidas 
aplicadas no Brasil e no 

mundo e as descobertas 
científicas mais recentes. 
Trabalhamos para oferecer 
os melhores tratamentos 
para a população, é uma 
determinação expressa do 
prefeito”, enfatiza Alessan-
dro Magalhães.

Como agendar 
e testar

As coletas para os exa-
mes são realizadas em 9 
pontos da cidade: 2 drive-
-thrus (Ao lado da Cidade 
Administrativa e em fren-
te ao Hospital Garavelo), 

em 4 UBS’s (Tiradentes, 
Expansul, Independência 
Mansões e Garavelo Park) 
e nas 3 UPA’s (Brasicon, Bu-
riti Sereno e Flamboyant) 
de segunda à sexta-feira 
das 8h às 16h. O agenda-
mento para a testagem 
pode ser feito pelo telefo-
ne 0800 646 1590 ou pelo 
aplicativo “Saúde Apareci-
da”, ativo desde o último 
dia 6 de outubro.

Aplicativo Saúde 
Aparecida

De acordo com a co-
ordenadora da Atenção 
Especializada da SMS, 
Loanny Moreira Barbosa, 
para utilizar o serviço, dis-
ponível para o sistema An-
droid, basta acessar a Play 
Store, pesquisar o nome 
“Saúde Aparecida”, baixar 
o aplicativo e fazer o ca-
dastro pessoal com o nú-
mero do CPF e Cartão SUS. 
Telefones com outras tec-
nologias e computadores 
também podem acessar o 
aplicativo pelo site da Pre-
feitura.

A testagem em massa com o exame 
padrão ouro internacional já foi 
reconhecida por representantes 
da organização Pan-Americana da 
Saúde (opas) como um dos pontos 
fortes da estratégia municipal no 
enfrentamento à pandemia
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Prefeitura realiza live sobre o Renda Família
O Renda Família, primeiro 
programa de transferên-
cia de renda da história 
de Goiânia, é tema de live 
nesta quarta-feira (24/2), 
no Facebook e no Ins-
tagram da prefeitura. A 
transmissão, que começará 
às 15 horas, objetiva sa-
nar dúvidas dos cidadãos 
interessados no programa 
que vai conceder benefí-
cio mensal de R$ 300, por 
um período de seis meses, 
para famílias sem renda 
formal que residem em 
imóvel com Valor Venal de 
até R$ 100 mil. As inscri-
ções para o Renda Família 
foram abertas pelo prefei-
to Rogério Cruz na última 
segunda-feira (22/2) e vão 
até 31 de março.

As dúvidas dos cida-
dãos serão respondidas 
ao vivo pelo secretário 

de Finanças de Goiânia, 
Alessandro Melo, e pelo 
superintendente de In-
teligência e Cobrança, 
Mário Mendes. O diálo-
go com os cidadãos será 
mediado pelo jornalista 
Jordevá Rosa. “Nós ficare-
mos on-line o tempo que 
for necessário para sanar 
as dúvidas dos cidadãos. 
Queremos facilitar ao 
máximo a adesão ao Ren-
da Família porque é um 
programa humanitário, 
uma iniciativa extrema-
mente importante diante 
do impacto socioeconô-
mico tão nefasto desen-
cadeado pela pandemia 
do Coronavírus. Esse di-
álogo com os cidadãos 
é extremamente impor-
tante para identificarmos 
os principais desafios e 
dificuldades e para bus-

carmos soluções que 
facilitem a adesão dos 
cidadãos ao Renda Fa-
mília”, avalia Alessandro 
Melo. Só os três primei-
ros meses de pandemia 
provocaram a perda de 
18.403 empregos na Ca-
pital, segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged).
Além da live que ocorre 

nesta quarta-feira, a Secre-
taria de Finanças de Goi-
ânia está aperfeiçoando o 
sistema de cadastramento. 
A partir do feedback que 
está recebendo dos cida-
dãos por meio das mídias 
sociais, a linguagem do 

formulário está em pro-
cesso de simplificação, 
serão disponibilizados 
textos explicativos dentro 
nos campos de cadastro e 
estão em produção vídeos 
tutoriais que podem auxi-
liar os cidadãos na forma-
lização do pedido do be-
nefício à administração 
municipal. “Os esforços 
são para simplificar ain-
da mais a linguagem do 
cadastro e para oferecer 
suporte às dúvidas dos 
cidadãos. Queremos al-
cançar o número máxi-
mo de pessoas que pre-
cisam desse benefício”, 
acrescenta A estimativa 
da prefeitura é alcançar 
cerca de 24 mil famílias.

Renda Família
O Renda Família é o 

segundo compromisso 

de campanha materiali-
zado pelo prefeito Rogé-
rio Cruz. O primeiro foi 
o IPTU Social, vigente 
desde o dia 21 de janei-
ro. Ambos foram temas 
dos programas eleitorais 
do ex-prefeito Maguito 
Vilela. Para solicitar o be-
nefício é necessário ser 
maior de 18 anos; residir 
em imóvel próprio, aluga-
do ou cedido com Valor 
Venal de até R$ 100 mil e 
a família não ter fonte de 
renda, a exemplo de car-
teira assinada, aposenta-
doria ou pensão. A exceção 
é o programa Bolsa Famí-
lia. A participação também 
é restrita aos que têm ape-
nas um imóvel, não são 
Microempreendedores In-
dividuais (MEIs) e não têm 
Cadastro de Atividade Eco-
nômica (CAE) ativo.
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HaVaNNa
Todo sabor e tradição da cafeteria 

mais famosa da Argentina agora, 
no Shopping Bougainville. o 
quiosque café está no piso 2, 

próximo à entrada da rua 38 é 
uma parada obrigatória para 

quem ama os famosos alfajores, o 
tradicional dulce de Leche e cafés 

da casa, além, é claro, dos sazonais 
Panettones e ovos de Páscoa. 

Assim como as demais lojas do 
shopping, o Bougainville continua 

seguindo todos os protocolos 
de saúde e segurança e o centro 

comercial está aberto ao público de 
segunda a sábado, das 10h às 21h, e 

aos domingos, das 12h às 20h.

VaGas aBERTas
o Grupo Josidith, importante player 

do segmento do agronegócio 
com produção de ovos, está 

com 77 vagas abertas para as 
áreas comercial, contabilidade, 
financeiro, gestão de pessoas, 

logística, qualidade, manutenção 
automotiva, suprimentos e 

produção. A maior parte das 
vagas (71) são para a cidade de 

Leopoldo de Bulhões, no estado 
de Goiás, onde se encontra a 

sede da indústria.

EsPUMaNTEs
o promoter Wilton rocha assina 

a primeira noite de degustação 
“espumantes “do hotel intercity 

Maceió, a ser realizada dia 26 
de fevereiro às 19h, o evento 

fechado contará com a presença de 
convidados especiais.

BoUGa KiDs
o Bouga Kids agora tem um lugar 
especial que ficará sempre aberto 
para receber pais e filhos, oficinas 
e brincadeiras. O espaço que fica 

em frente à M.Martan, no piso 2 do 
Shopping Bougainville conta com 

um ambiente todo cenográfico, 
com palco para contação de história 

e teatro, espaço preparado para 
oficinas variadas e muito mais. 

Neste final de semana a equipe da 
Pri Magalhães estará lá com oficinas 

de Slime, de máscara, de capa e de 
cookie. As inscrições de 20 reais 

podem ser feitas até o dia do evento 
através da plataforma online Sympla.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Rainha da Glamurência - os milhares de fãs de Marília Mendonça se preparam para conhecer uma nova faceta de sua rainha: 
a glamurência. A convite do Boticário, a cantora estrela a campanha digital para o lançamento de Glamour fever, fragrância 
intensa e marcante, que promete ser uma verdadeira febre na perfumaria nacional.

Presidência - o engenheiro Lineu olímpio de Souza 
assumiu, na última quinta-feira (18/02), a presidência da 
Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa).

2 3

4

Semifinalista - o bartender Benício Calaça, proprietário do Zimbro 
Bar, em Goiânia, é semifinalista do World Class Brasil 2021, maior 
competição de coquetelaria do mundo.
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Aniversário - A promotora de justiça Willis Marra 
aniversariou dia 14 de fevereiro último e recebeu 
homenagem e cumprimentos de muitos amigos e 
colegas do Ministério Público.
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mequi 1000
o Méqui estreou com sucesso em grandes eventos da cultura pop no Brasil na CCXP de 2019. Agora, 
a marca apresenta uma mega novidade no mundo dos games. o Méqui 1000, restaurante mais 
icônico da rede, também estará dentro de “Minecraft” e “The Sims 4”. A ação foi desenvolvida pela 
marca em parceria com a agência DPZ&T e a The Hub. O Méqui 1000 de “Minecraft” será o primeiro 
restaurante funcional desse universo. Nele, os jogadores poderão encontrar um cupom com um 
QR code que, ao ser escaneado, direcionará o usuário para que ele faça seu pedido via McDelivery.

app de investimentos
A SmartBrain, primeira e mais comple-
ta plataforma de controle e consolida-
ção de investimentos, lança o aplicati-
vo Advisor SmartBrain, que vem ajudar 
investidores e assessores de investi-
mentos a controlar suas carteiras de in-
vestimentos de uma forma mais rápida 
e simplificada, na palma da mão. O app 
é uma solução completa para controlar 
investimentos, que permite ao investi-
dor fazer análises e comparações para 
tomar decisões mais assertivas e ampliar o patrimônio. Além disso, o aplicativo permite, sem 
custo, que todos os investimentos, em qualquer banco ou corretora, sejam consolidados no 
Advisor e possam ser visualizados por meio de gráficos e relatórios. O Advisor SmartBrain 
monitora a performance dos ativos e da carteira e oferece ainda, diversos tipos de análises e 
comparações, gerando com isso ótimas oportunidades de ganhos.

Fraudes on-line
A TransUnion, companhia global de soluções de informação, insights de dados e prevenção à 
fraude, divulgou recentemente novas descobertas sobre as tendências do varejo on-line du-
rante o início da temporada global de compras de final de ano, de 26 a 30 de novembro. A pes-
quisa mostra uma diminuição de 29% na suspeita de fraude no varejo online proveniente do 
Brasil durante o início da temporada de compras de fim de ano em comparação com o mesmo 
período em 2019. O Brasil teve a 61ª maior taxa de transações de comércio eletrônico arrisca-
das entre todos os países, regiões administrativas e territórios em todo o mundo durante a 
temporada inicial de compras natalinas de 2020. No entanto, apesar da diminuição do feriado, 
a TransUnion identificou que o percentual de suspeita de fraude de comércio eletrônico prove-
niente do Brasil aumentou 45% em todo o ano de 2020 até a Cyber Monday, 30 de novembro, 
quando comparado a 2019. As descobertas são baseadas em bilhões de transações analisadas 
por indicadores fraudulentos entre seus clientes globais de comércio eletrônico desde 2018.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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A Estácio, uma das maiores e mais respeitadas instituições de ensino su-
perior, está oferecendo aos servidores públicos de todo o país, até o dia 28 
de fevereiro, 55% de bolsa. As inscrições são gratuitas e o benefício, que é 
válido durante todo o curso, é destinado aos estudantes de Pós-gradua-
ção Lato Sensu e de Graduação, nas modalidades de ensino Presencial, Se-
mipresencial, Flex e Digital. Para conhecer os cursos disponíveis na região, 
o servidor poderá entrar em contato com a equipe da Estácio por meio dos 
telefones 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 880 6767 (De-
mais regiões); acessar o formulário da campanha pelo site.

imposto de renda

Senado prorroga dedução no IR 
para doações a programas de saúde

o Senado aprovou 
ontem (23) a pror-
rogação da dedu-

ção do imposto sobre a 
renda dos valores corres-
pondentes a pagamentos 
feitos a fundos de as-
sistência a pessoas com 
deficiência e a pacientes 
de câncer. O projeto cita 
o Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Onco-
lógica (PRONON) e o 
Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saú-
de da Pessoa com Defi-
ciência (PRONAS/PCD), 
como referência para 
essas deduções. O Proje-
to de Lei nº 5.307 vai à 

Câmara dos Deputados.
Os dois programas in-

cluem prestação de servi-
ços médico-assistenciais, 
de formação, treinamen-
to e aperfeiçoamento de 
recursos humanos e de 
realização de pesquisas 
clínicas, epidemiológicas e 
experimentais. O projeto é 
da senadora Mara Gabrilli 
(PSDB-SP), com relatoria 
de Zenaide Maia (Pros-RN).

Com a aprovação, as 
referidas deduções ficam 
prorrogadas até 2025 para 
o caso de doações e patro-
cínios diretamente efetu-
ados em prol de ações e 
serviços ligados aos pro-

gramas. No caso das pes-
soas jurídicas, a dedução 
poderá ser feita até o ano-
-calendário de 2026.

“A obrigatoriedade 

de avaliação periódi-
ca de políticas públicas 
efetivadas via renúncia 
tributária, com o esta-
belecimento de prazos 

para usufruto de bene-
fícios fiscais, foi reforça-
da pelas últimas leis de 
diretrizes orçamentárias. 
Trata-se de prática salu-

tar e que permite verifi-
car a efetividade e custo 
das medidas ao longo de 
sua vigência”, afirmou a 
relatora em seu parecer.

Dedução é para programas voltado 
a pessoas com deficiência ou câncer
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Goiânia em alerta

os últimos dias tem sido de muita conversa 
especialmente entre a equipe do prefeito 
rogério Cruz (republicanos) e os líderes 
empresariais.  A transmissão do vírus dá si-
nais de ser a mais acelerada da pandemia. o 
reflexo é sentido no aumento na demanda 
de leitos. 60 leitos já foram abertos neste 
ano, mas a capacidade está no fim. Porque 
não há mais médicos e outros profissionais 
disponíveis no mercado. A situação na rede 
privada é a mesma, com o esgotamento 
dos leitos destinados ao tratamento da Co-
vid-19. Previsto para sexta, o novo decreto 
saiu no final da tarde desta segunda-feira. 
Basicamente, caem os limites tanto de ocu-
pação como nas horas de funcionamento 
de shoppings e restaurantes, entre outros 
estabelecimentos. está suspensa a música 
ao vivo. e as lojas da região da 44 passam a 
abrir de quarta s sábado, das 9 às 15 horas. 

a máGica 
o segredo sempre é fazer o óbvio. diminuindo 
o horário de funcionamento, cai a circulação 
de pessoas e a exposição ao vírus em circu-
lação. A vacinação continua, mesmo com nú-
mero pequeno do imunizante. Uma aposta é, 
com as medidas, diminuir também o número 
de pessoas utilizando o transporte coletivo. 

alerta Geral
em todo o país, há o movimento de restrição, 
com a avaliação de estar no momento de 
maior incidência do coronavírus nesta pande-
mia. Bahia determinou toque de recolher das 
dez da noite às cinco da manhã e, agora, há 
o fechamento das praias em Salvador. Arara-
quara, no interior de São Paulo, está vivendo 
lockdown geral, por ser a cidade com maior 
circulação no Brasil da variante do vírus. 

mais 
perdas   
o rádio perdeu dois 
profissionais nos 
últimos dias. Mané 
Guariba, que co-
nheci ainda criança, 
perdeu a vida nesta 
segunda. Sujeito 
simples, boa gen-
te... Perdeu ainda 
Cleiber Jr, que este-
vem em Belém para 

transmitir o jogo que deu o título da Série C 
ao vila Nova. Começou a apresentar sintomas 
na chegada e foi embora no domingo. Mais 
triste ainda para o vereador Cabo Senna, que 
perdeu o pai no final de semana. Ele que já ha-
via perdido a mãe e um irmão recentemente. 
Momento muito triste.

com máscara
A Câmara Municipal de Goiânia retoma as ses-
sões nesta terça, valendo a regra de uso obri-
gatório de máscara em todas as instalações 
da Casa, inclusive no plenário. As galerias do 
público e os espaços para imprensa e assesso-
res permanecem fechados. 

revoada
O ex-governador Marconi Perillo deve re-
fletir sobre o potencial do PSDB em Goiás 
para 2022. ele continua sendo nome forte, 
devendo partir para a disputa de cadeira na 
Câmara dos deputados. viu, nos últimos dias, 
a debandada do prefeito de iporá, Naçoitan 
Leite, que anunciou apoio à reeleição de ro-
naldo Caiado (deM). o próprio presidente 
dos tucanos em Goiás, Jânio darrot, foi citado 
como pré-candidato a governador, mas pelo 
Patriota, o mesmo que elegeu o pupilo Mar-
den Jr, em Trindade. Por fim, Delegado Marco 
Antônio, que foi candidato a vice-prefeito em 
Goianésia anunciou saída da política. 

composição 
Puxadores de voto são importantes, mas a ar-
ticulação para a formação de chapas é funda-
mental. Uma vez que a tendência é não haver 
coligação. 

chapas ideais
enquanto não chega o momento das alianças, 
começam a ser formadas as chapas ideias. 
Henrique Meirelles se filiou ao PSD, se apre-
sentando para aliança com Caiado. Já outro 
grupo enxerga Meirelles, Alexandre Baldy e 
Daniel Vilela unindo PSD, PP e MDB no mes-
mo palanque. A conferir. 

Quero ser Grande  

depois de eleger dois vereadores em Goiânia 
e conseguir mais de 7% dos votos válidos 
para prefeito com Gustavo Gayer, o DC está 
discutindo 2022. A principal aposta é Gayer, 
já apresentado para avaliação da direção na-
cional da sigla. Maior representante do bolso-
narismo raiz em Goiás, Gustavo Gayer pode 
ser candidato a deputado federal, senador ou 
governador. 

social em prática
Principais propostas para a área social na 
campanha, rogério Cruz já coloca em prática 

o IPTU Social e o Renda Família. O primeiro 
isenta famílias em situação de vulnerabilidade 
do pagamento do importo municipal. o se-
gundo abriu inscrições para atender famílias 
em situação de risco na pandemia. As propos-
tas foram tratadas como prioridade desde o 
início do trabalho da equipe de transição. 

caiado cresce
o governador tem se dedicado a ações de 
combate à Covid e na conscientização da 
população. Médico, entende como poucos, 
da gravidade do momento. Tem se preo-
cupado em conversar mais, articulando e 
dividindo decisões com prefeitos e empre-
sários. esse é o caminho. 

três passos atrás
depois de eleger aliados no Congresso, a 
semana foi de pausa no avanço de propos-
tas de interesse do presidente Bolsonaro. o 
clima foi quebrado primeiro pelo episódio 
envolvendo o deputado Daniel Silveira (PS-
L-rJ), que segue preso por determinação do 
STF. O segundo entrave foi a indefinição em 
torno da continuidade do auxílio emergen-
cial. Por fim, a confusão maior, em torno da 
troca de comando da Petrobras.

Ética de volta 
o Conselho de Ética já volta a funcionar 
na Câmara dos deputados nesta terça, 23, 
justamente para avaliar o caso Silveira. Na 
mesma sessão, começa a ser examinada a 
situação da deputada Flordelys (RJ), acusa-
da de mandar matar o marido. 

pode mexer, mas...
o presidente Bolsonaro pode mudar a di-
retoria da Petrobras. O problema é que 
grandes companhias costumam fazer isso, 
dentro de um processo mais tranquilo. o 
mercado reagiu mal e só vai recuperar pra 
valer depois da troca e da avaliação positiva 
no novo modelo de gestão. 

dória ameaçado
O governador de São Paulo passou 2021 
tentando se colocar como o anti-Bolsonaro. 
Agradou bastante. Principalmente Bolsonaro, 
que vê em João dória adversário relativamen-
te fácil de bater em 2022. Dória tem exagera-
do na dose em muitos momentos e ganhou a 
concorrência do governador gaúcho, eduardo 
Leite, que tem discurso e postura mais mode-
rados, de acordo com a tradição tucana. 

temos vaGas 
Termina nesta terça, 23, prazo para inscrição 
a vagas de estágio para alunos de pós-gradu-
ção em direto. As vagas são oferecidas pelo 
Tribunal de Justiça de Goiás e as inscrições po-
dem ser feitas no site ciee.org.br.

Fura Fila oFicial
enquanto a vacina não chega para quem quer, 
continuam pipocando as histórias de gente 
fora do grupo de risco sendo imunizadas antes 
da hora. Junto, o pedido para algumas catego-
rias serem incluídas nos grupos prioritários. os 
prefeitos querem que os professores recebam 
logo a vacina, par tentar voltar à normalidade 
nas escolas. em Goiás, a AGM quer vacina para 
agentes públicos, como prefeitos. Parece que 
vai ficar querendo. 

nelto nacional

Deputado José Nelto (Podemos) foi escolado 
pelo governador ronaldo Caiado para repre-
sentar Goiás na guerra do pequi. Minas Gerais 
quer o reconhecimento de capital nacional do 
fruto para Montes Claros. Goiás não aceita, 
pela tradição do fruto na culinária nacional. 
Caiado e Nelto apareceram em matéria pro-
duzida pela CBN em rede nacional, ao lado de 
Marcelo Barra.

semana de títulos
Na quinta, tem a definição do título brasileiro. 
O Flamengo enfrenta o São Paulo, no Morum-
bi, enquanto o inter recebe o Corinthians. No 
sábado, Atlético e Goianésia decidem o título 
goiano de 2020. No domingo, será a vez do 
primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre 
Palmeiras e Grêmio. 

sÉrie B recheada
Serão cinco campeões nacionais disputando 
a Segundona em 2021. Os rebaixados Vasco, 
Botafogo e Coritiba se juntam a Guarani e 
Cruzeiro, que permanecem. vila Nova e Goiás 
representam o Centro-oeste. 

elÉtricos
enquanto se arma a guerra em torno do pe-
tróleo brasileiro, há outros ares sendo respira-
dos no mundo. Nos estados Unidos, Joe Biden 
age para diminuir a emissão de gases. Barrou 
a abertura de novos poços de exploração e 
determinou a aquisição de veículos elétricos 
para a renovação da frota do governo, a partir 
de agora. Na europa, há calendário para aca-
bar com a produção de carros com motores a 
combustão. os jogadores do real Madrid, na 
espanha, foram presenteados com carros elé-
tricos, na volta aos treinos nesta semana. ini-
ciativa do patrocinador do clube. em Goiânia, 
já existem carros elétricos circulando, inclusi-
ve em transporte por aplicativo. Shoppings 
começam a investir em estações de recarga. 
Parece que esse é um futuro mais limpo. 

por Que?
A busca nem sempre é o caminho.

marcelohel@gmail.com

“Nada torna um rosto mais 
impenetrável do que a máscara 

da bondade”.  (André Gide)
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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

Remo e Brasiliense disputam título 
inédito da Copa Verde nesta quarta

o título da edição 
2020 da Copa 
Verde não é a 

única motivação para 
Remo e Brasiliense, que 
decidem a competição 
regional nesta  quarta-
-feira (24), às 16 (horá-
rio de Brasília), no Man-
gueirão, em Belém, com 
transmissão ao vivo 
da  TV Brasil.  O cam-
peão garante um lugar 
direto na terceira fase 
da Copa do Brasil 2021. 
A simples participação 

no torneio nacional já 
assegura ao clube  uma 
premiação  de R$ 1,5 
milhão concedida pela   
da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF). 

A vantagem é do Ja-
caré, que ganhou o jogo 
de ida por 2 a 1 no Mané 
Garrincha, em Brasília, 
no último domingo (21). 
O atacante Wallace abriu 
o marcador para os pa-
raenses, mas os volantes 
Sandy e Aldo viraram o 
placar. Os brasilienses 

têm a vantagem do em-
pate. O Leão Azul, por 
sua vez, tem que vencer 
por, ao menos, dois gols 
de diferença para levan-
tar a taça. Se a vitória re-
mista for por um gol de 
saldo, a decisão do título 
será definida na cobran-
ça de pênaltis.

Seja quem for o cam-
peão, o título será inédito. 
O Remo está pela segun-
da vez na final. Em 2015, o 
Leão Azul goleou o Cuia-
bá por 4 a 1 no primeiro 
jogo da decisão, mas foi 
atropelado por 5 a 1 no 
duelo de volta, ficando 
com o vice. Na campanha 
de 2020, o time paraense 

bateu Gama (1 a 0), Inde-
pendente-PA (2 a 0 e 1 a 
3, com  definição nos pê-
naltis por 3 a 0) e Manaus 
(1 a 1 e 6 a 2).

“No primeiro jogo [da 
final], começamos melhor, 
com mais posse de bola, 
mas sofremos o primeiro 
gol em uma desatenção e 
o segundo na bola para-
da, que treinamos tanto. 
A gente se cobrou para 
não repetirmos os mes-
mos erros. Nesta  quarta-
-feira, vamos suar sangue. 
Cheguei agora [ao Remo], 
mas já pude sentir a at-
mosfera da torcida, sei 
que ela quer muito esse 
título e que ele será es-

pecial, não só para mim, 
mas para todos. Estamos 
confiantes”, disse o lateral 
remista Wellington Silva, 
em entrevista coletiva.

O Brasiliense disputa a 
final da competição pela 
primeira vez. A melhor 
campanha do clube dis-
trital era a semifinal de 
2014, na primeira edição 
do torneio, quando o Ja-
caré foi eliminado pelo 
rival Brasília, que levou 
o título daquele ano. Na 
trajetória até a decisão, 
o Jacaré superou Vitória-
-PE (4 a 0), Luverdense-
-MT (2 a 1), Atlético-GO 
(2 a 1 e 3 a 1) e Vila 
Nova (2 a 0 e 1 a 3, com 

5 a 3 nos pênaltis).
“A Copa Verde contou 

com dois clubes de Sé-
rie A, o Atlético-GO e o 
Cuiabá, que subiu esse 
ano [da Série B], e diver-
sas equipes de Série B 
e de Série C. Mas quem 
está em destaque é jus-
tamente o Brasiliense, 
que disputa a Série D do 
Campeonato Brasileiro. A 
nossa campanha reflete 
o esforço e seriedade do 
trabalho nestes últimos 
anos e ainda coloca na vi-
trine do cenário nacional 
o futebol de Brasília, mais 
uma vez”, comemorou a 
presidente do Jacaré, Lu-
ísa Estevão.

duelo em Belém, às 16h, será 
transmitido ao vivo na Tv Brasil
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