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Com o tempo seco, a não ingestão de 
líquido pode agravar problemas 
renais e comprometer o 
funcionamento do corpo 12

PERIGO

Guarda Civil Municipal escolta respiradores 
de Santa Catarina até Aparecida de Goiânia

PROTEÇÃO

RODOVIAS

Após o fim da indústria de multas 
promovido pelo governo de Goiás, Estado 
tem queda de 73% de mortes nas estradas 9

 Governo de Goiás

GCM

A GCM do município foi a primeira Guarda Civil do Brasil a realizar uma escolta interestadual. 
Objetivo da ação foi no sentido de evitar uma possível interceptação por criminosos e de dar 
suporte ao motorista no trajeto, uma vez que se tratam de aparelhos de alto custo  3

Divulgação
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E DITORIAL

A Confederação 
Brasileira de 
Futebol (CBF) 

divulgou na última 
semana a atualiza-
ção do calendário das 
competições adminis-
tradas pela entidade, 
que foram suspensas 
ou adiadas por causa 
da pandemia do novo 
coronavírus. Mesmo 
com a mudança de 
datas, os regulamen-
tos foram mantidos. 
Agora, todas as dispu-
tas em nível nacional 
começarão nos meses 
de agosto e setembro, 
e irão finalizar somen-
te no ano que vem.

Dessa forma, a Sé-
rie A começa em 9 
de agosto de 2020 e 
termina em 24 de fe-
vereiro de 2021. Já a 
Série B se inicia em 8 
de agosto de 2020 e se 
encerra em 30 de ja-
neiro de 2021. A Série 
C dá o pontapé inicial 
em 9 de agosto, com 
final em 31 de janeiro. 

Essa temporada 
marca a estreia do 
novo sistema de dis-
puta da competição, 
aprovado por todos 
os 20 clubes partici-
pantes do Conselho 
Técnico em março 
deste ano. Por fim, a 
Série D começa em 6 
de setembro de 2020 

e termina em 7 de 
fevereiro de 2021. A 
Copa do Brasil, que já 
começou e foi inter-
rompida na terceira 
fase, reinicia em 26 
de agosto e se encerra 
em 10 de fevereiro do 
ano que vem.

O presidente da 
CBF, Rogério Caboclo, 
diz que as alterações 
foram necessárias 
para concluir as com-
petições impactadas 
pela pandemia: “Este 
redesenho é a forma 
que encontramos 
para entregar o calen-
dário integralmente 
e garantir o cumpri-
mento dos compro-
missos assumidos 
pelos clubes com os 
detentores de direitos 
televisivos, patrocina-
dores e apoiadores.”

Com o calendário 
apertado por causa 

do longo período de 
inatividade das com-
petições gerenciadas 
pela CBF [entre mar-
ço e agosto], este ano 
haverá jogos em da-
tas atípicas no futebol 
brasileiro. As semifi-
nais da Copa do Brasil 
serão disputadas em 
23 de dezembro e 30 
de dezembro. 

No ano que vem, 
também haverá 
novidades: na pri-
meira quinzena de 
janeiro, serão reali-
zadas partidas pe-
las quatro séries do 
Campeonato Brasi-
leiro. Esse intervalo, 
geralmente, integra 
o período de férias e 
pré-temporada dos 
jogadores que atu-
am no Brasil. Porém, 
o direito constitu-
cional dos atletas 
foi antecipado para 

abril, o que permi-
tiu esta alteração no 
cronograma.

Competições
 internacionais

A Copa Libertado-
res e a Copa Sul-Ame-
ricana ainda não têm 
datas de retorno. A de-
cisão pela retomada 
das duas competições 
é de responsabilida-
de da Confederação 
Sul-Americana de Fu-
tebol (Conmebol), que 
ainda não divulgou a 
atualização do crono-
grama dos jogos. A en-
tidade internacional 
completa 104 anos 
de existência, e a CBF 
aproveitou para para-
benizar a confedera-
ção continental.

Copa do Mundo
Em nota, a CBF con-

firmou que a Fifa adiou 
para setembro as duas 
primeiras rodadas das 
Eliminatórias da Copa 
do Mundo do Catar, 
que estavam previstas 
para março de 2020. 
A seleção brasileira 
jogará contra Bolívia, 
no Maracanã, e contra 
o Peru, fora de casa. 
Os dias dos jogos ain-
da precisam ser defi-
nidos. Em 2020 ainda 
haverá mais quatro 
datas para partidas 
classificatórias, 8 e 13 
de outubro e 12 e 17 
de novembro.

Montanha-russa
Desde o início da pandemia da Covid-19, te-

mos vivido uma “montanha-russa” interna de 
maneira potencializada. São medos, incertezas, 
insegurança, ansiedade e tristeza, que se mes-
clam com nossas emoções de alegria, fé, esperan-
ça, confiança e coragem, oscilando nossa saúde 
mental em altos e baixos. 

Todos passamos por momentos bons e ruins 
ao longo de nossa existência. Colecionamos vitó-
rias, mas também derrotas. E está tudo bem! Dias 
cinzas existem para nos lembrar que em algum 
momento o sol voltará a brilhar. O problema é 
quando os momentos de tristeza duram mais do 
que deveriam, ou quando lhe damos proporções 
maiores do que realmente são.

Os casos de depressão e ansiedade aumen-
taram consideravelmente durante este período 
pandêmico que estamos vivenciando. Por isso é 
preciso atentar para que possamos debater esses 
problemas de forma saudável. Sem mergulhar 
em vício ou em exageros, até mesmo na hora de 
praticar atividades consideradas salutares. 

Este período está durando mais do que espe-
rávamos, mas a única certeza que temos é que ele 
irá passar. Vamos seguir firmes, fazendo aquilo que 
gostamos e sentimos prazer, focados em nos redes-
cobrir e reinventar diariamente. Para que, quando 
o isolamento passar, recomecemos melhores do 
que éramos antes de tudo isso. Se puder, fique em 
casa, mas, se precisar sair, use máscara.

Agora, todas as disputas nacionais começarão nos meses de 
setembro e irão terminar somente no ano que vem 

RETORNO

Confederação Brasileira de 
Futebol anuncia novas datas 
das competições no País 

Gustavo Martins
Estagiário supervisionado
pelo editor-chefe

CBF

 Início das Copas Libertadores e Sul-Americana segue indefinido
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Por determina-
ção do prefeito 
Gustavo Men-

danha (MDB) e do 
secretário de Mobili-
dade e Defesa Social, 
Roberto Cândido,  as 
equipes da Ronda 
Ostensiva Municipal 
(Romu), sob a coor-
denação do coman-
dante Weber Júnior 
e do responsável 
pelo Grupamento de 
Romu, inspetor Da-
nilson, realizaram a 
escolta de 40 respi-
radores comprados 
pelo Executivo que 
serão usados para 
ampliar o número de 
leitos nas Unidades 
de Terapia Intensiva 
(UTIs) para vítimas 
da Covid-19. Os apa-
relhos foram trazidos 
da cidade de Jaraguá 
do Sul, no Estado de 
Santa Catarina. Do 
início ao fim da mis-
são, foram percorri-
dos 3.100 quilôme-
tros entre os cinco 
Estados explorados.  

Objetivo
Ao Diário de 

Aparecida, o co-
mandante da Guarda 
Civil Municipal (GCM) 
disse que oito com-
ponentes da Guarda 

aparecidense saíram 
na terça-feira, 7, e re-
tornaram na última 
sexta-feira, 10. Eles 
chegaram à Sede 
Administrativa às 
10h30, após mais de 
24 horas de estrada. 
“Passamos a noite 
na estrada para agi-
lizar a chegada, mas 
sempre revezando o 
volante. A viagem foi 
relativamente tran-
quila. Devido aos 
roubos, as empresas 
não vendem mais 
respiradores sem es-
colta policial. A cor-
poração é qualificada 
para a tarefa, e nos 
sentimos muito hon-
rados pela confian-
ça”, detalhou. 

Segundo o coman-
dante da operação, 
a GCM de Aparecida 
é a primeira Guarda 
Civil do Brasil a reali-
zar uma escolta inte-
restadual, que durou 
três dias, com o ob-
jetivo de evitar uma 
possível intercepta-
ção por criminosos 
e de dar suporte ao 
motorista no trajeto, 
uma vez que se tra-
tam de aparelhos de 
alto custo.

Cenário Amarelo
Conforme informa-

ções da Secom de Apa-

recida, os 40 novos 
ventiladores mecâ-
nicos foram compra-
dos pela prefeitura, 
por meio de pregão 
eletrônico, ao custo 
de R$ 60 mil cada. O 
edital do processo li-
citatório foi publicado 
no dia 26 de junho e 
16 dias após a abertu-
ra, os equipamentos 
foram entregues. De 
acordo com o secre-
tário, a expectativa é 
de que, ao manter as 
taxas de ocupação de 
leitos de UTI estáveis, 
como vem ocorrendo 
nos últimos dias, a ci-
dade retorne ao cená-
rio amarelo da Matriz 
de Risco do Ministério 
da Saúde, reduzindo 
assim o escalonamen-
to social intermitente.

130 UTIs 
A escolta foi rece-

bida pelo prefeito 

Gustavo Mendanha, 
e pelos secretários 
da Saúde, Alessan-
dro Magalhães, e da 
Mobilidade e Defe-
sa Social, Roberto 
Cândido. Os 40 res-
piradores totaliza-
rão 130 Unidades de 
Tratamento Intensi-
vo (UTI’s) exclusivas 
para tratamento aos 
pacientes com a Co-
vid-19. 

De acordo com a 
Secom de Aparecida, 
“os ventiladores me-
cânicos serão mon-
tados esta semana 
no Hospital Muni-
cipal de Aparecida 
(HMAP) e comporão 
também um Centro 
de Internação que 
está sendo estrutu-
rado pela prefeitura 
e que deve ser en-
tregue até o fim do 
mês”, informou a 
prefeitura. 

APOIO

Guarda Civil Municipal escolta 40 respiradores 
de Santa Catarina a Aparecida de Goiânia

Ana Paula Arantes 
jornalismo@diariodeaparecida.com

A GCM é a primeira do Brasil a 
realizar uma escolta interestadual. 
Objetivo da ação foi no sentido 
de evitar interceptação por 
criminosos e de dar suporte ao 
motorista durante o trajeto

GCM

“Devido aos roubos, as empresas não vendem mais respiradores sem escolta policial. Nos sentimos muito honrados pela confiança”, disse o  comandante da GCM
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Aparecida de Goiânia - Goiás
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O Procon Goiânia 
realizou, entre 
os dias 3 e 8 de 

julho, uma pesquisa 
de preços do gás de 
cozinha na Capital, 
para ajudar o consu-
midor a economizar 
na hora da compra. 
Devido ao isolamen-
to social, o consumo 
de gás de cozinha 
aumentou muito e, 
como consequência, 
há uma maior pro-
cura do produto nas 
revendas.

Pesquisa
Para a pesquisa, fo-

ram coletados os pre-
ços de gás de cozinha 
de 13 quilos e cilin-
dro de 45 quilos em 
24 estabelecimentos 
localizados em vários 
bairrvalores diferen-
ciados para retirada 

no local ou entrega 
em domicílio.

O menor preço 
encontrado para o 
botijão de 13 quilos 
(o mais usado em re-
sidências), sem taxa 
de entrega, foi de R$ 
60 e, o maior, de R$ 
75, uma variação de 
25%. Com a entrega 
em domicílio, os va-
lores variam de R$ 65 
a R$ 85,00, variação 
de 30,77%.

O cilindro de 45kg 
(utilizado em apar-
tamento, comércio, 
bares e restaurantes) 
variou 47,83%, com 
preços entre R$ 230 e 
R$ 340.  O vasilhame 
do botijão de 13kg 
foi encontrado entre 
R$ 160 e R$ 230, uma 
variação de 43,75%. 
O vasilhame do cilin-
dro de 45kg pode cus-
tar de R$ 640 até R$  
1.020,00, uma varia-

ção de 59,38%.
O levantamento do 

Procon demonstrou 
que, ao pesquisar, 
o consumidor pode 
economizar até R$ 20 
na compra do gás de 
cozinha. De acordo 
com uma pesquisa da 
Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis 
(ANP), o preço médio 
do gás de cozinha em 

Goiânia é de R$ 72,81, 
podendo variar entre 
R$ 70 e R$ 75.

Orientações gerais
No relatório da 

pesquisa, além do 
endereço de todos 
os estabelecimentos 
pesquisados, o con-
sumidor também po-
derá encontrar uma 
série de orientações 
e cuidados relaciona-

dos à prevenção no 
uso do botijão de gás 
e cuidados na instala-
ção do produto.

O Procon Goiânia re-
comenda alguns cuida-
dos na hora de adquirir 
o gás de cozinha. Além 
de comprar somente 
de revendedores auto-
rizados pela Agência 
Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), o con-

sumidor  deve verificar 
se o botijão se encon-
tra em boas condições, 
com lacre, rótulo de 
segurança com instru-
ções de uso, nome da 
empresa fornecedora 
em alto relevo, assim 
como mês e ano de 
fabricação legível. O 
consumidor não deve 
aceitar botijões amas-
sados, danificados ou 
enferrujados.

DISCREPÂNCIA

Pesquisa do Procon  da Capital indica variação 
de até 30,77% no preço do gás de cozinha

Mayara Ferreira 
Estagiária supervisionada pelo editor-chefe

Valor do botijão de 13 quilos 
oscila de R$ 65 a R$ 85 em 
revendas autorizadas da cidade

 Prefeitura de Goiânia

Devido ao isolamento social, o consumo do produto aumentou muito e, como consequência, há uma maior procura nas revendas
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“É preciso que se volte a exercitar os 
sentimentos cívicos  e patrióticos,

  a partir da escola”
Jornalista e escritor Hélio Rocha, membro da Academia Goiana de Letras

Magda destina R$ 1 milhão 
à Saúde de Aparecida

Resumo
n Secretário muni-
cipal da Fazenda, An-
dré Rosa diz que novas 
obras de infraestrutura 
e pavimentação asfál-
tica serão iniciadas em 
Aparecida de Goiânia 
com recursos oriundos 
de empréstimos junto 
ao Banco Andino e ao 
Banco do Brasil.

n Apesar do apelo de 
Iris Rezende, Daniel Vi-
lela não está disposto a 
abrir diálogo para a per-
manência dos prefeitos 
caiadistas no MDB. Ele 
diz que o assunto per-
tence ao Conselho de 
Ética e não a ele, presi-
dente da legenda.

n Presidente munici-
pal do MDB, Léo Men-
danha segue obtendo 
filiações de lideranças 
políticas de diversos 
segmentos da socieda-
de, com estímulos para 
candidaturas a vereador 
nas diversas regiões de 
Aparecida de Goiânia.

n Chico Abreu (foto) 
aproximou-se do prefei-
to Gustavo Mendanha 
desde que terminou o 
Governo José Eliton e 
poderá levar o PSDB, 
partido do qual é presi-
dente em Aparecida de 
Goiânia, a apoiar a ree-
leição do prefeito eme-
debista ano que vem.

A deputada federal Magda Mofatto (PL/foto) não descuida 
de Aparecida de Goiânia.Tanto que só no primeiro semestre  
deste ano já destinou a quantia de R$ 1 milhão em emendas 
parlamentares para as unidades de saúde e para as UPA’s. É 
recurso em caixa para garantir o custeio das unidades, pagar 
funcionários e comprar remédios e utensílios. Ela atua para 
fortalecer a gestão do prefeito Gustavo Mendanha (MDB).

Divulgação

Sinal amarelo
Mesmo sem priorizar o deba-
te eleitoral, o prefeito Gustavo 
Mendanha (MDB) não esconde 
preocupações com a decisão do 
governador Ronaldo Caiado de 
dedicar-se às conversas políticas, 
visando as eleições de 2020.

Empenho
O Palácio das Esmeraldas vai 
preparar um nome para a dispu-
ta à Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia. O governador vai empe-
nhar-se pessoalmente na campa-
nha eleitoral.

Adversários
As divergências políticas entre Gus-
tavo Mendanha e Ronaldo Caiado 
se aprofundaram durante as elei-
ções de 2018, quando o prefeito 
aparecidense vestiu a camisa de 
Daniel Vilela na corrida ao governo.

Só em 2022
Max Menezes (MDB) está decidido a disputar novo mandato de 
deputado estadual somente nas eleições de 2022. Enquanto 
isso, segue como auxiliar do prefeito Gustavo Mendanha.

Assédio
Max Menezes vem sendo assediado por diversos grupos 
políticos para mudar de lado e até aderir à oposição ao 
governo do MDB. 

Oposição
Vereador Manoel Nascimento (DEM) diz que “o prefei-
to Gustavo Mendanha vai ter adversário nas eleições de 
2020”. Nem que seja ele próprio.

Apenas um
É bom lembrar que, dos 25 vereadores aparecidenses, 
apenas Manoel Nascimento questiona os atos da admi-
nistração de Gustavo Mendanha de forma incisiva.

Longe do MDB
Manoel Nascimento lembra que desde 2008, quando Ma-
guito Vilela elegeu-se prefeito de Aparecida de Goiânia, 
faz dura oposição aos governos do MDB.

O governador Ronaldo Caiado 
(DEM/foto) confirma ao Goiás Online 
que vai começar a visitar os municípios 
para conversar com lideranças polí-
ticas da base aliada sobre as eleições 
de prefeito e vereador do ano que vem. 
“Estarei ao lado dos companheiros an-
tes, durante e depois do processo elei-
toral em todo o Estado.”

Caiado entra na conversa 
sobre eleições de 2020

Divulgação

Baixaria
Os deputados Cláudio 
Meirelles (PTC) e Bruno 
Peixoto (MDB) perdem 
tempo com bate-boca 
e ofensas pessoais no 
plenário da Assembleia 
Legislativa.

Fora da política
O ex-senador Demóste-
nes Torres (sem partido) 
segue fora da política: 
aposentou-se no Minis-
tério Público Estadual e 
dedica-se à advocacia.

Novo nome
O experiente político Ezí-
zio Barbosa (MDB) não 
deve disputar mandato 
de vereador em 2020. Ele 
estará nas ruas para pe-
dir votos a Ezízio Filho.

Incentivo
Deni Borges, viúva do 
ex-vereador João Antô-
nio Borges, está sendo 
incentivada a disputar 
novamente mandato à 
Câmara Municipal de 
Aparecida de Goiânia.

No páreo
Deputado federal Dele-
gado Waldir garante que 
o PSL, partido de Jair 
Bolsonaro, terá candida-
to a prefeito de Aparecida 
de Goiânia nas próximas 
eleições. E não será ele.

André Corrêa/Agência Senad

GOIÁS   ONLINE
Helton Lenine  n   jornalismo@diariodeaparecida.com

GOIÁS   ONLINE
Helton Lenine  n   heltonlenine@gmail.com

“Vamos vencer essa guerra”
Governador Ronaldo Caiado (DEM), ao comentar as medidas

 adotadas para o combate à Covid-19 em Goiás

Vereadores e pré-candidatos 
podem abandonar Gustavo
Vereadores de diversos partidos, inclusive do MDB de 

Léo Mendanha, e pré-candidatos à Câmara Municipal por 
diversas legendas podem abrir dissidência e abandonar a 
pré-campanha de Gustavo Mendanha (MDB). Eles agem 
de forma discreta e já conversam com Glaustin da Fokus 
(PSC), William Ludovico (PRTB) e Cairo Salim (Pros). 

Não deu
Durou pouco o sonho do deputado federal Vitor 
Hugo (PSL-GO) de ocupar o Ministério da Educação. 
Jair Bolsonaro optou pela indicação do pastor Milton 
Ribeiro, de São Paulo.

Mistério
Não se conhece ainda a razão principal que inviabi-
lizou o acordo entre o governador Ronaldo Caiado 
(DEM) e o prefeito Gustavo Mendanha (MDB) para as 
eleições deste ano em Aparecida de Goiânia.

Os Vilela
Nos bastidores, comenta-se que a ligação de Men-
danha com o ex-prefeito Maguito Vilela e com o 
ex-deputado Daniel Vilela foi o motivo que impe-
diu a chapa MDB/DEM.

Cauteloso
Engana-se quem pensa que o empresário Glaustin da 
Fokus (PSC) vai aplicar recursos próprios na campa-
nha eleitoral em Aparecida de Goiânia.

Outra fonte
Glaustin diz a aliados que os custos da campanha 
eleitoral virão do fundo eleitoral, a ser transferido 
pela direção nacional do PSC.

Perseguição 
Ao revelar que há quatro meses havia pedido exone-
ração de cargo comissionado da Prefeitura de Apa-
recida de Goiânia, o presidente municipal do PDT, 
Anésio Rodrigues, afirma que o ato para sua demis-
são, semana passada, foi “perseguição política”.

Saída do Sine
Anésio Rodrigues explica que, ao ser afastado da 
direção do Sine, encaminhou pedido de exonera-
ção do cargo de assessor da Secretaria de Governo 
da prefeitura, o que não ocorreu.

Na oposição
O PDT de Anésio Rodrigues saiu da base aliada do 
prefeito Gustavo Mendanha para migrar na dire-
ção do palanque de Glaustin da Fokus (PSC).

O deputado federal Glaustin da Fokus (PSC/foto) 
diz que só vai entrar na disputa pela Prefeitura de Apa-
recida de Goiânia porque terá Ronaldo Caiado (DEM) 
como principal “incentivador e cabo eleitoral”. E es-
clarece: “Não é um projeto pessoal e sim resultado do 
grupo político liderado pelo PSC e pelo governador.”

Glaustin: “Caiado vai 
ser fiador de minha 

campanha”

Reprodução

Homem forte
Apesar de preterido na 
escolha do candidato a 
vice-prefeito, o secretá-
rio de Articulação Políti-
ca, Tatá Teixeira,  segue 
como auxiliar de prestí-
gio junto ao prefeito Gus-
tavo Mendanha.

Nomeações
Toda e qualquer nomeação 
para cargo comissionado da 
Prefeitura de Aparecida – 
2º, 3º e 4º escalões – passa 
pelo crivo de Tatá Teixeira.

Apartidário
O empresário Leopoldo Mo-
reira Neto, presidente da 
Aciag, avisa aos políticos que 
não tem filiação partidária e 
que vai se manter equidis-
tante das eleições municipais 
deste ano em Aparecida.

De fora
A delegada de polícia Cybel-
le Tristão está praticamente 
fora das eleições deste ano. 
Ela decidiu não se desin-
compatibilizar para dispu-
tar mandato de vereadora 
e também não concorrerá 
a prefeita ou vice, porque o 
PSD, seu partido, vai indicar 
Veter Martins a vice na cha-
pa de Mendanha (MDB).

Divulgação

Resumo
n Deputado estadual 
Cairo Salim (Pros) afir-
ma que será candidato 
a prefeito de Aparecida 
de Goiânia com ou sem 
o apoio do governador 
Ronaldo Caiado (DEM).  

n Salim diz ter o 
respaldo da executiva 
nacional do Pros, pre-
sidida por Eurípedes 
Júnior, e da estadual, 
dirigida por Samuel 
Almeida.

n Salim reconhece 
o favoritismo do pre-
feito Gustavo Menda-
nha (MDB) e, por isso, 
defende o lançamen-
to de dois candidatos 
apoiados por Ronaldo 
Caiado.

n  Presidente muni-
cipal do DEM, Manoel 
Nascimento (foto) diz 
que só vai se posicio-
nar sobre as eleições 
em Aparecida de Goiâ-
nia após conversa com 
Ronaldo Caiado. “Até lá, 
sigo com o meu traba-
lho de pré-candidato a 
prefeito, pois há muito 
tempo ainda.”

Câmara Municipal de Aparecida



6 PolíticaAPARECIDA DE GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2020

Nestes 112 dias de 
isolamento social, 
as medidas de esca-

lonamento do comércio 
adotadas pelo prefeito Iris 
Rezende (MDB) têm esta-
do em consonância com o 
decreto estadual. Amanhã, 
14, entra em vigor a reto-
mada das atividades eco-
nômicas em todo o Estado, 
incluindo a Capital, obede-
cendo ao novo modelo de 
isolamento social em que 
as atividades consideradas 
não essenciais permanece-
ram fechadas por 14 dias e 
agora ficarão 14 dias aber-
tas. Sentinelas do cenário 
político interpretam que a 
autorização de reabertura 
total do comércio por Iris 
pode ser o sinal de uma ad-
missível reeleição. 

“Tudo para dar certo”
Ao Diário de Apare-

cida, o presidente da Câ-
mara Municipal de Goi-
ânia, vereador Romário 
Policarpo (Patriota), disse 
que o Legislativo está de 
acordo com o governo de 
Goiás e com a Prefeitura 
de Goiânia. “É uma rea-
bertura respaldada por 
protocolos sanitários que 
garantem o controle da 
disseminação do vírus. 
Prefeitura e Estado estão 
certifi cando os protoco-
los em decreto e traba-
lhando para ampliar lei-
tos e UTIs; empresários e 
trabalhadores estão com-
prometidos com a aplica-
ção integral das normas; 
o Ministério Público está 
acompanhando as pro-
vidências; as concessio-
nárias do transporte co-

letivo buscam soluções 
para o desafi o do uso de 
terminais; a Câmara de 
Goiânia e a Assembleia 
Legislativa estarão aten-
tas ao cumprimento das 
normas; Judiciário está 
fazendo a mediação das 
demandas dos diferen-
tes segmentos. Estamos 
todos aprendendo com 
a pandemia, mas a rea-
bertura gradual é funda-
mental para o emprego 
e a renda em Goiânia. 
Esse grande pacto social 
é fundamental para o 

futuro da nossa cidade e 
tem tudo para dar certo”, 
afi rmou o presidente por 
meio da sua assessoria de 
comunicação.

“Fiscalização rígida”
Já a vereadora Sabrina 

Garcez (PSD) pensa dife-
rente da presidência da 
Câmara. Segundo ela, o 
Executivo deveria prepa-
rar melhor a cidade para 
a abertura, com protoco-
los e fiscalização rígidos, 
e ainda aumentar os in-
vestimentos em leitos de 

UTI e enfermaria específi-
cos para a Covid-19. Além 
da testagem em massa e 
campanhas publicitárias 
sobre prevenção. A par-
lamentar, juntamente 
com outros pares, tem 
defendido que, com a re-
tomada do comércio, que 
as pré-escolas também 
sejam reabertas para re-
ceber as crianças, que, ao 
contrário, ficariam vulne-
ráveis. “Nós do Legislativo 
exigimos no Tribunal de 
Contas do Município que 
a prefeitura use os R$ 136 
milhões recebidos para 
o combate à pandemia; 
só foi empenhado 19% 
do montante”, enfatizou 
a pessedista. A vereado-
ra Drª Cristina Lopes (PL) 
disse que apoia a reaber-
tura, mas que seja com 
protocolos confiáveis de 
segurança, sanitários e de 
fiscalização. 

“Aberto e protegido”
Na avaliação do verea-

dor Oséias Varão (Progres-
sistas), a proposta de man-
ter o comércio fechado 
se tornou absolutamente 
insustentável. “As pesso-
as não conseguem mais 
ficar sem trabalhar, são 

milhares passando por 
necessidades, não con-
seguem alimentar suas 
famílias, pagar despesas, 
estão em desespero. Eu 
acompanho, no dia a dia, 
pessoas nestas condições. 
Portanto, é uma decisão 
absurda continuar com o 
isolamento social, consi-
derando as consequên-
cias geradas na vida das 
pessoas. Comércio tem 
que estar aberto e protegi-
do, a exemplo de muitos 
lugares no mundo”, opi-
nou o parlamentar. 

Números
De acordo com o Bo-

letim Epidemiológico do 
último sábado, 11, divul-
gado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), 
Goiânia teve média de 
230 novos casos e de dez 
mortes por dia; nos sete 
dias, foram1.624 casos 
confirmados e 67 óbitos. 
Nas últimas 24 horas, fo-
ram três casos da doença 
e duas mortes. Ao todo,  
a Capital registrava, até 
a conclusão desta ma-
téria, 9.394 casos e 266 
mortes. O informe apon-
ta que 7.679 se recupera-
ram da doença.

RETOMADA

Iris Rezende autoriza reabertura total do 
comércio da Capital a partir de amanhã 

Ana Paula Arantes
jornalismo@diariodeaparecida.com

Emedebistas interpretam a 
atitude do chefe do Executivo 
goianiense como um sinal 
concreto de que o baluarte 
da sigla entrará na disputa 
pela reeleição 

Divulgação

Prefeito Iris Rezende (MDB) se reuniu com o governador Ronaldo 
Caiado (DEM) na última quarta-feira para definir protocolos da 
flexibilização que ocorre a partir desta terça-feira em Goiânia

Certificado 
Digital

www.aciaggo.com.br (062) 3283-1331
Av. Gervásio Pinheiro, Gleba  A-2, Resid. Solar Central Park

Confiança
Segurança

Agilidade
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Pré-candidato do 
Partido Renova-
dor Trabalhista 

Brasileiro (PRTB) à 
Prefeitura de Apareci-
da, William Ludovico 
reuniu-se com o pre-
sidente do partido no 
Estado, Dênis Pereira, 
para discutir alianças 
eleitorais. Ao Diário 
de Aparecida, o ex-
vereador, advogado e 
empresário disse  que 

houve diálogo com as 
legendas que se pron-
tificaram a fazer parte 
da chapa de oposição. 
“Na próxima quin-
zena, estenderemos 
conversas com parti-
dos da base da gestão 
vigente. Os partidos 
se queixam de incha-
ço e contaminação da 
máquina pública. Os 
pré-candidatos ao Le-
gislativo alegam que 
há muitos privilégios 
na gestão, por isso, e 

outras razões, os diri-
gentes estão dispostos 
a buscar outros cami-
nhos. Já conversamos 
com o PSL, PSB e PV, 
esses se unirão conos-
co, apesar da resistên-
cia de alguns mem-
bros”, explicou.  

Plano de Governo 
O PRTB está mon-

tando um plano de 
governo que propõe 
pontuar os efeitos da 
pandemia, sanea-
mento básico, plano 
diretor, entre outros. 
“Aparecida é uma ci-
dade horizontal, ela 
não é vertical devido 
ao conluio com a BRK 
e suas terceirizadas, 
e a rede de esgoto no 
município nasceu de-
ficitária. É do nosso 
interesse discutir es-
truturas da prefeitura 

nos planos diretor e 
de metas”, afirmou. 

Geração de 
emprego  

De acordo com o 
pré-candidato, o re-
alinhamento na Se-
cretaria de Indústria 
e Comércio precisa 
ser elaborado no que 
tange aos cinco polos 
industriais de Apare-
cida. “Temos um polo 
tecnológico que não 
tem um tijolo assen-
tado e distribuição 
de terreno irregular. 
E outra, temos certe-
za de que a Aciag [As-
sociação Comercial e 
Industrial de Apare-
cida] não funciona, o 
suporte não contem-
pla a necessidade da 
cidade, quem está fa-
zendo isso é o povo. 
Buscar espaço para 

sediar empresas é o 
ponto de partida para 
a geração de empre-
gos”, incrementou, 
ressaltando que a 

criação de uma uni-
dade de conservação 
ambiental também  
está sendo traçada no 
plano de governo. 

ARTICULAÇÃO 

William Ludovico abre diálogo com partidos 
para a corrida ao Executivo do município  

 Ana Paula Arantes 
jornalismo@diariodeaparecida.com

“PSL, PSB e PV se unirão conosco, 
apesar da resistência de alguns 
membros. Muitos se queixam do 
inchaço na máquina pública”, afirma 
o empresário e pré-candidato a 
prefeito de Aparecida

Divulgação

“Os pré-candidatos ao Legislativo alegam que há 
muitos privilégios na gestão, por isso buscarão ou-
tros caminhos”, declarou William Ludovico

O segmento de su-
permercados e con-
gêneres e diversos va-
rejistas de Aparecida 
realizaram uma car-
reata na última sexta-
feira, 10, com a partici-
pação de 615 veículos, 
fazendo o percurso 
do Setor Garavelo até 
o Centro de Apareci-
da. A categoria exigiu 
do Poder Executivo o 
cumprimento das leis 
Estadual  9.685/2020 e 
Federal 13.979/2020, 

que consolidam os su-
permercados e congê-
neres como atividades 
essenciais no que se 
refere à adoção de me-
didas de isolamento.

 Segundo William 
Ludovico, o prefeito 
está ferindo e descum-
prindo a lei estadual, 
ao proibir a abertura 
de supermercados e 
congêneres em tem-
pos de pandemia e 
que isso está refletindo 
num desemprego sem 

proporções. “Ainda 
lamento dizer que a 
prefeitura, através da 
Guarda Civil Munici-
pal (GCM), bloqueou a 
Avenida Brasil, onde 
passaríamos. É em 
vão, pois não vamos 
permitir que a ilega-
lidade permaneça, a 
Lei Estadual vai pre-
valecer em Aparecida 
e os supermercados e 
congêneres funciona-
rão como essenciais”, 
disse ele, destacando 

que a categoria organi-
zará mais dois atos de 
resistência.

“Descumprindo a lei”
William Ludovico, 

que também é em-
presário, explicou 
que os supermerca-
distas fazem parte 
da cadeia alimentar. 
“Produzimos, indus-
trializamos, distri-
buímos e comercia-
lizamos produtos e 
serviços essenciais 

para a sobrevivência. 
Então, o prefeito está 
ferindo e descum-
prindo a lei estadual, 
ao proibir a abertura 
de supermercados e 
congêneres em tem-
pos de pandemia, o 
que está refletindo 
num desemprego 
sem proporções, pois 
envolve fornecedo-
res, atacadistas, dis-
tribuidores, que cul-
mina em demissões”, 
sublinhou. 

“Menos encenação”
Alternando o diá-

logo na conversa com 
o DA, William Ludo-
vico acrescentou que 
a obtenção de respi-
radores é importan-
te, mas que a popu-
lação precisa mesmo 
é de prevenção para 
quando chegar à fase 
em que for necessá-
rio usá-los. “Que haja 
menos encenação e 
mais zelo pela vida”, 
concluiu o pré-candi-

Em carreata, comerciantes exigem que estabelecimentos 
continuem funcionando durante a pandemia 

MANIFESTAÇÃO 



Seguindo determi-
nação do gover-
nador Ronaldo 

Caiado, a Controla-
doria-Geral do Esta-
do (CGE) analisou os 
procedimentos de 
compras e contrata-
ções, que somaram 
mais de R$ 4 bilhões 
no primeiro semes-
tre de 2020, incluídas 
as emergenciais no 
enfrentamento à Co-
vid-19. As sugestões e 
as recomendações da 
CGE nesses processos 
geraram economia 
imediata de R$ 226,8 
milhões ao governo 
de Goiás, o que repre-
senta a redução de 
5,6% do valor total.

De março a junho, 
a CGE-GO inspecio-
nou 106 processos 
de compras e contra-
tações emergenciais 
exclusivas para o 
combate à pandemia 
do coronavírus, que 
totalizaram R$ 446,2 
milhões. Neles, o ór-
gão emitiu sugestões 
e recomendações que 
representaram uma 
economia ao Tesouro 
Estadual no valor de 
R$ 35,5 milhões. Os 
resultados alcançados 
são fruto da parceria 

entre a CGE-GO e os 
demais órgãos do Es-
tado e da moderniza-
ção da gestão execu-
tada pelo governador 
Ronaldo Caiado, que 
promoveu a atuação 
preventiva do Progra-
ma de Compliance Pú-
blico de Goiás.

Para obter essas re-
duções, a CGE-GO co-
labora com os órgãos 
estaduais principal-
mente no sentido de 
adequar os quantita-
tivos e os modelos de 
bens a serem adqui-
ridos, ou dos serviços 
a serem contratados 
e, também, no senti-
do de adequar as es-
timativas de preços. 
Além disso, a CGE-GO 
também avalia a ade-
quação dos processos 
à legislação vigente 
e colabora com su-
gestões específicas 
para casos especiais, 
como, por exemplo, 
recomendações de 
ações para garantir o 
recebimento dos pro-
dutos e serviços com o 
padrão de qualidade 
desejado.

A busca pela efeti-
vidade em sua atua-
ção só é possível em 
função do trabalho 
competente e rápido 
da equipe de servi-

dores do órgão. Por 
envolverem riscos de 
vida, os procedimen-
tos das compras emer-
genciais para comba-
te à Covid-19 recebem 
atenção prioritária e 
foram liberados em 
tempo médio de qua-
tro dias, enquanto 
os demais processos, 
que são mais comple-
xos e demandam aná-
lise mais detalhada, 
foram liberados em 
tempo médio de 12 
dias, índice conside-
rado muito bom.

Atuação efetiva
Em um processo de 

compras de aquisição 
de máscaras para pro-
teção dos servidores 
do órgão, a CGE veri-
ficou que, na verdade, 
o modelo solicitado 
equivalia a uma más-
cara cirúrgica tripla 
descartável, própria 
para servidores da 
área da saúde. O ór-
gão solicitante acatou 
a sugestão da CGE de 

que, nesse caso, po-
deriam ser adquiridas 
máscaras simples, ar-
tesanais, o que gerou 
uma economia de R$ 
10,4 milhões.

Outra ação positi-
va ocorreu na aquisi-
ção de 50 ventilado-
res pulmonares para 
equipar hospitais de 
campanha, ao cus-
to de R$ 30 milhões. 
Diante da pressão 
que existe hoje em 
todo o planeta para a 
aquisição desse tipo 
de equipamento, era 
necessário garantir o 
recebimento do exa-
to produto adquiri-
do, particularmente 
porque o pagamento 
deveria ser adianta-
do. Nesse caso, a CGE 
sugeriu que se en-
viasse uma comissão 
de recebimento ao 
local de retirada dos 
equipamentos para 
avaliar os produtos, 
liberar o pagamento 
e garantir o envio e o 
recebimento pelo Es-

tado. Assim foi feito e 
os respiradores já es-
tão em funcionamen-
to nos hospitais.

Quanto às compras 
e contratações não 
emergenciais, foram 
verificados pela CGE 
154 processos no se-
mestre, que geraram 
a economia de R$ 
191,3 milhões. Houve 
situações nas quais 
os órgãos chegaram a 
cancelar procedimen-
tos, mas na maioria 
dos casos se trataram 
de adequações dos 
quantitativos a serem 
adquiridos e da rea-
lização de melhores 
pesquisas de preço 
que permitiram abai-
xar o valor de refe-
rência das aquisições. 
Esse foi o caso da 
construção do canal 
de drenagem do ae-
roporto de cargas em 
Anápolis, com preço 
inicial previsto de R$ 
6,4 milhões. O órgão 
contratante acatou 
sugestão da Controla-

doria e retificou o or-
çamento estimativo, 
que reduziu o preço 
em R$ 1,6 milhão.

A revisão do orça-
mento inicial sugeri-
da pela CGE também 
foi seguida no registro 
de preços para contra-
tação de empresa de 
locação, seguro e ma-
nutenção de veículos 
automotores por 60 
meses. A cotação de 
preços foi refeita e o 
valor estimado da lici-
tação, reduzido em R$ 
52,5 milhões.

O trabalho desen-
volvido pela CGE só al-
cançou esse resultado 
positivo em razão da 
confiança e da credi-
bilidade que os gesto-
res dos órgãos estadu-
ais e, principalmente, 
o governador Ronaldo 
Caiado depositam na 
atuação da instituição 
e que tem garantido 
a transparência dos 
atos e a probidade na 
aplicação dos recur-
sos públicos.

RESPONSABILIDADE

Atuação da CGE gera economia de 
R$ 226 milhões ao governo em 2020

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Controladoria colabora 
com os órgãos estaduais, 
principalmente no sentido de 
adequar os quantitativos e 
os modelos de bens a serem 
adquiridos, ou dos serviços a 
serem contratados

Governo de Goiás

Governador Ronaldo Caiado e os gestores dos órgãos estaduais depositam confiança e credibilidade na atuação da 
instituição, que tem garantido a transparência dos atos e a probidade na aplicação dos recursos públicos no Estado
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O fim do uso de 
radares móveis 
em Goiás coin-

cide com a queda de 
73,61% no número de 
acidentes fatais nas 
estradas goianas. É o 
que revelam dados do 
policiamento rodovi-
ário (CPR) da Polícia 
Militar do Estado de 
Goiás (PM-G0) em re-
lação aos números do 
primeiro semestre de 
2018, 2019 e 2020.

A retirada dos 
radares de pistola, 
equipamentos que 
causaram indignação 
aos goianos, já que 
estavam ligados à in-
dústria da multa, foi 
uma medida ordena-
da pelo governador 
Ronaldo Caiado em 
25 de janeiro de 2019. 
Conforme os dados 

divulgados neste fi-
nal de semana, em 
2018 ocorreram 442 
acidentes de trânsito 
com vítima fatal, sen-
do 886 com vítimas 
não fatais e 284 aci-
dentes sem vítimas.

Segundo o relató-
rio da Polícia Militar 
de Goiás (PMGO), um 
ano depois, sem os 
radares, as mortes 
caíram para 116 ca-
sos, sendo que foram 
registrados ainda 876 
vítimas não fatais e 
284 acidentes sem 
nenhuma espécie de 
vítima. Em 2020, ocor-
reu uma queda para 
109 mortos, 756 víti-
mas e 204 acidentes 
sem vítimas.

O fim da indústria 
de multas tem relação 
com a modalidade de 
governo adotada. De 
acordo com o gover-

nador Ronaldo Caia-
do, até 2018, Goiás 
estava sob o comando 
do crime organizado, 
já que existia um sis-
tema de arrecadação 
e multas voltado para 
financiar grupos po-
líticos bem como o 
enriquecimento dos 
mesmos.

“Logo que assumi o 
mandato, vi que havia 

órgãos estaduais que 
eram utilizados mais 
para sustentar um 
projeto político de or-
dem pessoal ou senão 
para enriquecimen-
to ilícito de pessoas”, 
descreveu.

Pistola
A Goinfra ordenou, 

em janeiro de 2019, 
que 54 radares móveis 

fossem retirados das 
rodovias goianas. Des-
ses, 24 se pareciam 
com uma “pistola”. 
Utilizados pelo Bata-
lhão Rodoviário da 
Polícia Militar, após 
ordem do governo de 
Goiás, os equipamen-
tos tornaram-se uma 
“mina de ouro” para 
multar o cidadão.

Em vez de flagran-

tes de excesso de ve-
locidade nas rodovias 
goianas, os equipa-
mentos foram usados 
de forma estratégica 
em locais que muitas 
vezes eram desneces-
sários, provocando 
uma grande indigna-
ção do povo goiano, 
que passou a denun-
ciar a indústria da 
multa.

FISCALIZAÇÃO

Goiás tem queda de 73% no número de mortes 
nas estradas após fim do uso de radares móveis

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Medida, adotada pelo governo 
atual, colocou fim à indústria da 
multa que empobrecia o goiano 
de forma injusta

 Governo de Goiás

De acordo com o governo de Goiás, radares se revelaram ineficazes para conter acidentes no comparativo do primeiro semestre de 2018 e 2019
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A participação das 
ferrovias no total 
de transportes 

no Brasil deve chegar 
a mais de 30% em até 
oito anos. Esse é o plano 
do governo federal, de 
acordo com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcí-
sio de Freitas. Ele discu-
tiu as ações do Executivo 
para a área em webinar 
promovido pela Revis-
ta Ferroviária na última 
sexta-feira, 10.

Atualmente, o 
modo ferroviário res-
ponde por 15% do 
ecossistema de trans-
porte brasileiro. A 
meta é dobrar isso nos 
próximos oito anos. 
Freitas defendeu que 
a consecução desse 
objetivo deverá ser 
garantida a partir das 
concessões de ferro-
vias planejadas do 
Executivo.

“A estratégia ferro-
viária pretende ree-
quilibrar a matriz de 
transportes e dobrar a 

participação do modo 
ferroviário em oito 
anos, a partir dos inves-
timentos planejados e 
plantados. Vamos tra-
zer inovações para o 
marco regulatório, de 
maneira que facilite a 
chegada do investimen-
to privado”, disse o mi-
nistro no debate virtual.

O titular da pasta da 
Infraestrutura defendeu 
e apontou benefícios das 
concessões. Segundo 
ele, esse modelo pode-
rá gerar investimentos 
e melhorar a qualidade 
do serviço com redução 
dos tempos de viagem, 
melhoria da segurança 
e diminuição dos custos 
de operação.

Além das novas con-
cessões e autorizações, 
o ministro citou tam-
bém, dentro das es-
tratégias, a renovação 
antecipada de contra-
tos. Ele projetou que os 
investimentos mobili-
zados com essas medi-
das podem ficar entre 
R$ 40 bilhões e R$ 100 
bilhões.

MALHA VIÁRIA

Governo quer dobrar participação 
do modo ferroviário em oito anos

Agência Brasil

Atualmente o setor responde por 
15% do transporte brasileiro

Beth Santos / Secretaria-geral da Presidência da República

Segundo o plano do governo federal, a participação das ferrovias no total de transportes no Brasil deve chegar a mais de 30% em até oito anos

O presidente Jair 
Bolsonaro informou 
ontem, 12, por meio 
das redes sociais, que 
o medicamento para 
atrofia muscular es-
pinhal terá a alíquota 
do Imposto de Impor-
tação zerada. Bolso-
naro, no entanto, não 

detalhou o nome da 
medicação à qual se 
referia.

“O governo zera 
Imposto de Importa-
ção de medicamento 
para Atrofia Muscular 
Espinhal, que para-
lisa até o corpo todo. 
A medida beneficia 

crianças de até 2 anos 
portadoras da doen-
ça. A desoneração do 
medicamento, um dos 
mais caros do mundo, 
trará nova esperança 
às crianças portado-
ras”, dizia a mensa-
gem postada pelo pre-
sidente no Twitter.

Segundo o Mi-
nistério da Saúde, a 
atrofia muscular es-
pinhal (AME) é uma 
doença rara, dege-
nerativa, passada 
de pais para filhos e 
que interfere na ca-
pacidade do corpo 
de produzir uma pro-

teína essencial para 
a sobrevivência dos 
neurônios motores, 
responsáveis pelos 
gestos voluntários 
vitais simples do cor-
po, como respirar, 
engolir e se mover.

Varia do tipo 0 
(antes do nascimen-

to) ao 4 (segunda ou 
terceira década de 
vida), dependendo 
do grau de compro-
metimento dos mús-
culos e da idade em 
que surgem os pri-
meiros sintomas. Até 
o momento, não há 
cura para a doença.

Bolsonaro zera imposto de medicamento para atrofia muscular espinhal
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ARTIGO

Para mim, é um 
grande privilégio 
estar com vocês 

para termos uma curta 
conversa em torno da 
Palavra Divina e dar-lhes 
a conhecer o mistério do 
Monte da Transfigura-
ção. Estaremos falando 
sobre o tema: “O MONTE 
DA TRANSFIGURAÇÃO 
ATUALIZADO”, lugar 
onde Jesus Cristo subiu 
e Se transfigurou, e o 
Seu rosto resplandeceu 
como o sol. Leiamos esta 
formosa história bíblica 
da vida de Jesus, nesta 
etapa tão importante da 
vida de Jesus, onde Ele 
foi adotado.

 No capítulo 17 de 

São Mateus, do versícu-
lo 1 em diante, diz: “SEIS 
dias depois, tomou Jesus 
consigo a Pedro, e a Tia-
go, e a João, seu irmão, 
e os conduziu em parti-
cular a um alto monte, 
e transfigurou-se diante 
deles; e o seu rosto res-
plandeceu como o sol, 
e as suas vestes se torna-
ram brancas como a luz.

 E eis que lhes apa-
receram Moisés e Elias, 
falando com Ele. (...)  E, 
descendo eles do mon-
te, Jesus lhes ordenou, 
dizendo: A ninguém 
conteis a visão, até que 
o Filho do homem seja 
ressuscitado dentre 
os mortos.” Este é um 
evento muito importan-
te na vida de Jesus, pois 
foi a adoção de Jesus.

Jesus Cristo teve o 
Seu ministério aqui na 
Terra, um ministério de 
três anos e meio, o qual 
começou quando tinha 
próximo de 30 anos de 
idade, digamos, tendo 
29 anos e meio, quando 
foi até onde João estava 
pregando e batizando, 
e foi batizado por João 
o Batista, esteve com 

João o Batista por alguns 
dias, assistindo as suas 
atividades, depois, Ele 
foi para o deserto, onde 
esteve jejuando por 40 
dias, e logo depois co-
meçou o Seu ministério.

 E João deu testemu-
nho a respeito de Jesus, 
de que Jesus era Aquele 
de quem ele havia dito 
que viria depois dele, 
de um que viria depois 
dele, do qual João não 
era digno de desatar a 
correia do Seu calçado, 
o qual batizaria a todos 
com o Espírito Santo e 
Fogo, ou seja, a todos os 
crentes em Jesus.

 Os crentes em Jesus 
seriam os que seriam 
batizados com o Espírito 
Santo e Fogo, porque se-
riam as pessoas que la-
variam os seus pecados 
no Sangue de Cristo ao 
receberem Cristo como 
o seu Salvador, e depois 
receberiam o Espírito 
Santo e, assim, obte-
riam o novo nascimen-
to do qual Cristo falou a 
Nicodemos no capítulo 
3 de São João, nos versí-
culos 1 - 6. Assim, Jesus 
prometeu que enviaria 

o Seu Espírito Santo.
 E para que viria? 

Para produzir o novo 
nascimento em todos os 
crentes no nosso ama-
do Senhor Jesus Cristo, 
para poderem entrar 
em Reino de Deus, no 
Reino dos Céus, todos 
os crentes em nosso 
amado Senhor Jesus 
Cristo, porque quem 
não creia em Jesus Cris-
to como seu Salvador e 
lave os seus pecados no 
Sangue de Cristo e rece-
ba o Seu Espírito Santo, 
não pode entrar no Rei-
no dos Céus. 

Agora, vocês viram o 
simples que é tudo? Re-
ceber Cristo como o seu 
Salvador, lavar os seus 
pecados no Sangue de 
Cristo e receber o Seu 
Espírito Santo. Assim 
se entra no Reino dos 
Céus, e assim se obtém 
o novo nascimento, 
assim se obtém a vida 
eterna.

 E, assim, obtém um 
corpo teofânico da sex-
ta dimensão. E, quando 
a pessoa morre fisica-
mente, segue vivendo e 
vai para o Paraíso para 

viver no corpo teofâni-
co da sexta dimensão, 
num corpo parecido ao 
nosso corpo, mas é de 
outra dimensão: da sex-
ta dimensão. 

E Cristo prometeu 
para o Último Dia que 
Ele ressuscitará a todos 
os crentes Nele que par-
tiram,  que morreram 
fisicamente. Ele os res-
suscitará  em um corpo 
eterno, imortal, incor-
ruptível e glorificado, 
semelhante ao corpo do 
nosso amado Senhor Je-
sus Cristo.

 E aos que vivemos 
e que cremos em Cris-
to como o nosso Sal-
vador, que lavamos 
os nossos pecados 
no Sangue de Cristo e 
que recebemos o Seu 
Espírito, a promessa 
é de que nós seremos 
transformados. E, en-
tão, nós teremos um 
novo corpo: Um corpo 
eterno, imortal, incor-
ruptível e glorificado e 
semelhante ao corpo 
do nosso amado Se-
nhor Jesus Cristo.

Desde os dias dos 
apóstolos, desde o Dia 

de Pentecostes até nós, 
Ele esteve derramando 
do Seu Espírito Santo 
sobre toda a carne que 
se arrependeu e que la-
vou os seus pecados no 
Sangue de Jesus Cristo.

 E essas pessoas 
foram colocadas no 
Monte da Transfigura-
ção atualizado, que é a 
Igreja do Senhor Jesus 
Cristo. Esse é o Monte 
de Deus, esse é o Mon-
te de Sião celestial e 
essa é a Jerusalém ce-
lestial. E, assim, nós 
podemos ver onde os 
filhos e filhas de Deus 
estarão neste tempo 
final, que serão adota-
dos e transformados à 
imagem e semelhança 
do nosso amado Se-
nhor Jesus Cristo.

Para informações 
adicionais ou confe-
rências gratuitas, entre 
em contato pelo nú-
mero (62) 9 92215506 
e fale com o pastor 
Divino Gonçalves. Ou 
acesse um dos links 
a seguir.    www.cder.
com.br - www.carpa.
com  - www.vidaeter-
na.com.br.

O monte da transfiguração atualizado

Reverendo William Soto Santiago
Conferencista Internacional
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O tempo seco e as 
t e m p e r a t u r a s 
mais amenas 

durante a noite e o pe-
ríodo da manhã em 
Goiás escondem algu-
mas armadilhas para a 
saúde. Com a umidade 
relativa do ar podendo 
chegar a cerca de 30%, 
segundo previsão do 
Climatempo, aumen-
ta a necessidade de 
hidratação para não 
prejudicar o bom fun-
cionamento do corpo 
e não contribuir para 
o surgimento de do-
enças, como os cálcu-
los renais, ou pedras 
nos rins. Segundo a 
Sociedade Brasileira 
de Nefrologia (SBN), 
a incidência dos ca-
sos aumenta em cerca 
de 20% nas estações 

mais quentes do ano. 
A formação de cálculos 
renais também é mais 
frequente em regiões 
mais quentes e secas, 
como Goiás.

Embora não seja 
possível controlar os 
fatores climáticos, é 
importante saber que 
a falta d’água suficien-
te no organismo favo-
rece o surgimento de 
sérios problemas de 
saúde, como explica o 
médico urologista Fer-
nando Leão. “O inver-
no no Centro-Oeste é 
ainda mais traiçoeiro 
porque, como faz frio 
durante uma boa par-
te do dia, temos a ten-
dência de não beber 
tanta água porque não 
suamos tanto. Porém, 
é importante se hidra-
tar bem durante o dia”, 
orientou o urologista.

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), a umidade do 
ar ideal compreende a 
faixa entre 50% e 80%, 
mas em Goiás, por pelo 
menos cinco meses do 
ano, esse número fica 
abaixo do recomenda-
do. Em 2019, o Instituto 
Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet), registrou 8% 
no mês de setembro.

Cálculo renal
Um problema cau-

sado pela falta d’água 
no organismo é o cálcu-
lo renal, popularmen-
te conhecido como pe-
dra no rins. Os cálculos 
são formados pela con-
centração de minerais 
e sais ácidos nos rins. 
Inicialmente assinto-
máticos, os pacientes 
podem sentir dores 
quando as pedras co-
meçam a passar pelo 
ureter. Os sintomas 
mais comuns são dores 
lombares, sangue na 
urina, febre, náuseas e 
vômitos. “Em casos até 
mais graves, quando 
não se faz o tratamento 
adequado, o paciente 
pode perder a função 

renal e desenvolver in-
fecção urinária grave. 
Para evitar o surgimen-
to de cálculos renais, 
outra dica importante 
é a ingestão de alimen-
tos saudáveis, como 
frutas, legumes e ver-
duras, além de ingerir 
de 2 a 3 litros de água 
por dia”, explicou Fer-
nando Leão.

O urologista refor-
çou que a ingestão 
desses alimentos é 
importante para a pre-
servação e o bom fun-
cionamento dos rins. 
Já a alimentação base-

ada em produtos pro-
cessados ricos em sal 
e açúcar acaba sobre-
carregando o órgão e 
seu consumo excessivo 
pode contribuir para o 
aparecimento dos cál-
culos. O médico lembra 
também que, mesmo 
com as temperaturas 
mais elevadas, o ar seco 
pode ser perigoso, já 
que acelera a absorção 
do suor pelo ambiente 
e resseca a pele.

A infecção uriná-
ria é outro problema 
comum causado pela 
falta d’água no orga-

nismo. Causada por 
bactérias, sendo a Es-
cherichia Coli a mais 
comum, acomete 
homens e mulheres. 
Os sintomas mais co-
muns são ardência ao 
urinar, vontade repen-
tina de ir ao banheiro 
e incontinência uri-
nária. O urologista ex-
plica que é necessário 
criar o hábito de beber 
água, mesmo sem es-
tar com sede. “Quando 
a sede chega é sinal 
que seu corpo já está 
desidratado”, desta-
cou Fernando Leão.

HIDRATAÇÃO

Pedra nos rins: tempo seco é armadilha 
perigosa para o sistema urinário

Mayara Ferreira
Estagiária supervisionada pelo editor-chefe

Nos meses de inverno, a 
combinação de baixa umidade 
com temperaturas amenas pode 
mascarar a sede e comprometer o 
funcionamento do corpo

Ministério da Saúde

De acordo com o urologista Fernando Leão, é importante a ingestão de alimentos saudáveis, 
como frutas, legumes e verduras, e de água, que deve ser de 2 a 3 litros por dia
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O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) di-
vulgou na última 

sexta-feira, 20, que todos 
os brasileiros que residem 
no exterior e têm mais de 
18 anos, com exceção dos 
idosos com mais de 70 e 
dos analfabetos, são obri-
gados a votar. Se ocorrer 
de o eleitor estar ausente 
do seu domicílio eleitoral 
no dia das eleições ou im-
pedido de ir à zona de vo-
tação, deverá se justificar 
por meio de um requeri-
mento dirigido ao juiz da 
zona eleitoral do exterior. 
Esse requerimento pode 
ser enviado via Correios ou 
pelo Sistema Justifica. 

Exigência
O exercício do voto é 

exigido somente nos plei-
tos para presidente e vice-

-presidente da República. 
Cerca de 500.727 eleitores 
residentes no exterior es-
tavam aptos a votar nas 
eleições de 2018. Foram 
99 países e 171 localidades 
para os cidadãos exerce-
rem suas obrigações com 
a nação. 

Documentos
Deixar o título de elei-

tor em ordem é a solução 
para não se ter problemas 
com a Justiça Eleitoral. 
Segundo informações do 
TSE, para se inscrever e 
votar no exterior, o elei-
tor deverá comparecer 
pessoalmente à sede da 
embaixada ou da repar-
tição consular brasileira 
responsável e apresentar 
os seguintes documentos e 
cópias: documento oficial 
brasileiro de identificação 
(carteira de identidade, 
carteira profissional, cer-

tidão de nascimento ou 
casamento e passaporte) 
– o novo modelo, que não 
apresenta dados sobre fi-
liação, somente será aceito 
se estiver acompanhado 
de outro documento; com-
provante ou declaração 
que ateste sua residência 
no exterior, e para ho-
mens, certificado de quita-
ção com o serviço militar.   

Brasil
Pela Constituição Fede-

ral (artigo 14, parágrafo 1º), 
o credenciamento para vo-
tar no Brasil é obrigatório 
para maiores de 18 anos e 
facultativo para jovens de 
16 e 17 anos e para idosos 
acima de 70 anos e anal-
fabetos. Contanto, para 
votar, o eleitor deve estar 
com a situação regulariza-
da com a Justiça Eleitoral 
(JE). Por isso é importante 
ficar atento aos prazos e se 
informar acerca dos servi-
ços disponibilizados pelos 
cartórios eleitorais. 

Regularização
Mais de 146 milhões 

de eleitores irão às urnas 
para eleger vereadores, 
prefeitos e vice-prefeitos 
dos 5.568 municípios bra-

sileiros este ano. Mas para 
votar em outubro é preci-
so estar com a situação re-
gular na Justiça Eleitoral. 
Para votar nas eleições de 
2020, o eleitor deve nor-
malizar sua situação até 
o dia 6 de maio (151 dias 
antes do pleito). Essa tam-
bém é a data limite para 
emissão do título, altera-
ção de dados cadastrais e 
transferência do domicílio 
eleitoral. Lembrando que 
estar com o título regula-
rizado é uma exigência 
para obter diversos outros 
documentos. Em maio do 

ano passado, a JE cance-
lou mais de 2,4 milhões 
de títulos de eleitores em 
situação irregular. 

O dia 6 de maio é a data 
limite para os cidadãos 
resolverem pendências 
como recadastramento 
biométrico, cancelamento 
de título, não justificativa 
de ausência nas últimas 
eleições, ou ainda altera-
ção do domicílio eleitoral. 
Todas essas pendências 
devem ser resolvidas ape-
nas em cartório eleitoral, e 
não é permitida a interme-
diação de terceiros. 

Encerramento
A partir do dia 7 de 

maio até o final das 
eleições, o Cadastro 
Eleitoral ficará fecha-
do. Nesse período, 
nenhuma alteração 
poderá ser feita no re-
gistro do eleitor. Será 
permitida somente a 
emissão da segunda 
via do título. Esse pra-
zo é importante para 
que a Justiça Eleitoral 
tenha um retrato fiel 
do eleitorado brasilei-
ro que participará das 
eleições.

JUSTIÇA ELEITORAL

Brasileiros que residem no exterior 
também precisam votar

Ana Paula Arantes
jornalismo@diariodeaparecida.com

Nas eleições gerais, o voto é 
obrigatório, já no pleito municipal 
de outubro deste ano não é 
exigido, contudo, é necessária a 
regularização dos documentos

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Brasileiros residentes no exterior devem regularizar documentos antecipadamente para estar aptos a votar 
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com colaboração de José Carlos Nery

Flávio Ricco

Canal 1
por

A respeito de Verda-
des Secretas 2, na linha 
de produção da Globo, 
alguns esclarecimen-
tos são necessários, 
especialmente sobre o 
seu elenco. Nunca, em 
tempo algum, a parti-
cipação de Grazi Mas-
safera foi pretendida, 
porque sempre houve 
o entendimento de 
que a história da per-

sonagem dela, Larissa, 
se esgotou na primeira 
versão.

Assim como a Fan-
ny, da Marieta Severo, 
também foi descarta-
da, porque o seu nome 
já estava reservado, 
como ainda está, para 
Um Lugar ao Sol, da Lí-
cia Manzo, na fi la das 
21h. Desde o começo 
se sabia que seria im-

possível para ela, num 
determinado momen-
to, gravar série e no-
vela ao mesmo tempo. 
Então essa história de 
que as duas recusaram 
convites, vale esclare-
cer, não procede. Ver-
dades Secretas 2 está 
sendo escrita e com o 
seu elenco principal 
pré-escalado. É isso. E 
só isso.

Globo nunca pensou em Marieta 
Severo e Grazi em Verdades 

 Estevam Avellar

Bate Rebate
O autor Carlos Lombardi, 
em cima dos novos tem-
pos, vai retomar esta se-
mana um curso de rotei-
ro, organizado pela Casa 
Aguinaldo Silva de Artes…

... Só que on-line.

Na semana passada, em 
uma “live”, comentando a 
importância de atores ex-
perientes em seus traba-
lhos, Walcyr Carrasco elo-
giou Flávio Migliaccio…

... E revelou que eles ha-
viam combinado de fazer 
uma nova novela…

... Não deu tempo. Migliac-
cio faleceu em maio.

Sobre o retorno da produ-
ção de novelas na Record, 
há um acompanhamento 
permanente da situação…

... O estabelecido é que 
isso só se dará com ab-
soluta segurança.

Em parceria com  a pu-
blicitária Cris Bussab, 
todas as terças-feiras, a 
atriz Carla Fiorini apre-
senta o Hora da Histó-
ria, ao vivo, na platafor-
ma digital…

... Trabalhos de Liliana 
Iacocca, Michele Iacoc-
ca e Tulipa Ruiz Cha-
gas, até agora, foram 
alguns dos seus textos 
interpretados.

Mesmo com os traba-
lhos paralisados por 
causa da pandemia, 
Renata Castro Barbo-
sa e Leo Castro estão 
garantidos no Zorra, 
quando as gravações 
voltarem. 

Tempos de pandemia 
A Record realiza nes-

ta segunda-feira, a partir 
das 15h, sua primeira co-
letiva de imprensa virtual 
para a estreia da segunda 
temporada do Top Chef, 
reality de Felipe Bronze. 
Na ocasião, a equipe dará 
detalhes sobre o “poder 
extra” que será concedi-
do aos participantes, ga-
rantindo uma vantagem 
na disputa.

Cuidados
Assim como o Caldei-

rão do Huck, Serginho 
Groisman também está 
tentando voltar com o 
Altas Horas mais ou me-
nos normal. Sem públi-
co e com muitos recur-
sos virtuais.  

Audiência
Estão muito ruins os 

resultados do SBT. Assim 
como toda TV que inves-
te pouco ou quase nada 
no bom jornalismo, os 
seus números continu-
am caindo com a pande-
mia. O que se vê no ar são 
reprises de reprises. Pior 
é que em muitos casos 
não há possibilidade ou 
até desejo de voltar com 
inéditos.

Queda livre
 A programação do 

SBT já há algum tempo 
apresenta visíveis sinais 
de cansaço e os resulta-
dos serão ainda piores se 
não existir um rejuvenes-
cimento na sua grade de 
programação. O proble-

ma é que, ao contrário 
das principais concor-
rentes, existe uma aco-
modação inexplicável. 
Nenhum sinal de nada. 

Entre as exceções 
Chris Flores gravou 

uma edição do Bake 
Off Brasil, em substi-
tuição a Nadja Haddad. 
A titular do programa 
testou negativo para 
Covid-19, mas ainda 
aguarda-se o resultado 
da contraprova.   

Esvaziamento
Foi-se o tempo do 

“Scratch do Rádio”. Hoje, 
o departamento espor-
tivo da Rádio Bandei-
rantes em nada lembra 
o que representou no 

passado. A “operação 
desmanche”, colocada 
em prática após a saída 
de José Silvério, parece 
que ainda está longe de 
chegar ao fi m. Complica-
do saber o que vai sobrar.

Quem vai sobrar?
Só nesses últimos 

meses, deixaram a Rá-
dio Bandeirantes os 
comentaristas Mauro 
César Pereira e Fábio 
Piperno, que eram con-
tratados, mais Paulo Ja-
meli e Eduardo Tironi, 
que recebiam cachês. E 
além deles, o apresen-
tador Roman Laurito e 
os repórteres Umberto 
Ferreti e Guilherme Pal-
lesi. E, como única con-
tratação, Neto.

TV TUDO
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Áries (21/03 a 20/04) 
O céu não está muito amigo hoje e não 
convém criar altas expectativas. Antes 
de concluir a visita ao seu signo, a Lua 
briga com Plutão e Saturno, recomen-

dando mais prudência com os interesses profissionais: aja 
com paciência e foco para não comprometer seus planos e 
metas. Tenha cautela ao se comunicar com chefes e ao tratar 
sobre emprego, se busca uma vaga. Com as responsabilidades 
pesando, pode ter a sensação de carregar o mundo nas costas. 
À tarde, a Lua ingressa em Touro e ameniza um pouco o clima, 
mas pede atenção extra com grana. Ainda bem que Mercúrio 
retoma o curso direto e ajudará a se entender melhor com 
os outros, sobretudo com os familiares. Exigências podem 
atrapalhar os assuntos do coração. Contatos e conversas com 
alguém que está distante podem não fluir como deseja. Na 
vida a dois, dê cartão vermelho para o ciúme. Será bom você 
aprender a ceder para ter paz com o love. Palpite do dia: 70, 97 
e 88. Cor do dia: Lilás.

Touro (21/04 a 20/05) 
Semana começa com tensões entre as 
estrelas e nem tudo deve rolar como 
você espera nesta segundona. A Lua 
inferniza seu astral pela manhã e se 

estranha com Plutão e Saturno, alertando que não convém 
ser resistente com as mudanças que surgirem. Somente com 
calma e paciência conseguirá ter bons resultados hoje. No 
trabalho, não confie demais nos outros: faça a sua parte sem 
esperar pela colaboração alheia. Ainda bem que Mercúrio 
volta ao movimento direto e favorece seus contatos: há chance 
de esclarecer mal-entendidos e resolver divergências. À tarde, 
a Lua migra para o seu signo e promete melhorar o clima, 
principalmente em seus relacionamentos pessoais. Na paixão, 
passe o dia na sua e evite se envolver em situações de atrito ou 
disputa. Paquera pode ficar mais positiva à noite. No romance, 
procure compreender mais quem ama. Seu amor pode estar 
precisando mais de apoio do que de críticas. Palpite do dia: 80, 
35 e 89. Cor do dia: Lilás.

Gêmeos (21/05 a 20/06)
Hoje os astros aconselham a ir devagar 
e não se arriscar, principalmente ao 
lidar com os interesses financeiros. A 
Lua forma aspecto negativo com Plutão 

e Saturno, alertando que negociações ou acordos mal feitos 
podem trazer prejuízos. Também não convém misturar amiza-
de com assunto de dinheiro – evite empréstimos. No trabalho, 
fique de antena ligada para não cumprir tarefas dos outros e 
se sobrecarregar. É hora de aprender com as mudanças e não 
dificultar com atitudes resistentes. À tarde, a Lua entra em sua 
Casa 12 e você pode sentir a vitalidade cair: poupe suas ener-
gias. Mas Mercúrio volta ao curso normal e ajudará a resolver 
questões pendentes, ainda mais com contas. Cuide bem da sua 
saúde e invista em sua autoestima. Na paquera, talvez não se 
empolgue muito com as opções. Na vida a dois, nada de seme-
ar dúvidas com o love. Esclareça as cismas e não deixe o ciúme 
comandar. Na cama, vocês podem se entrosar melhor. Palpite 
do dia: 54, 45 e 27. Cor do dia: Verde-escuro.

 Câncer (21/06 a 21/07)
Misericórdia, Câncer! Nuvens escuras 
marcam o começo da semana e as 
tensões no céu podem atrapalhar suas 
metas, seus interesses e até seus julga-

mentos. A Lua se estranha com Saturno e Plutão, indicando 
que será preciso agir com mais prudência na vida profissional 
e demonstrar mais discrição: assunto sigiloso ou segredo pode 
vir à tona. Fique longe de propostas de sociedade ou parcerias 
nesse dia. A recomendação é cuidar com mais carinho da sua 
saúde, principalmente da sua alimentação. Mas Mercúrio traz 
bons fluidos e regressa ao curso direto em seu signo, estimu-
lando a resolver impasses e melhorando sua comunicação. À 
tarde, a Lua muda para Touro e deixa seu jeito mais atencioso, 
inclusive com os amigos e a pessoa amada. Paquera pode ter 
boas novas e o romance vai contar com mais companheirismo, 
mas, ainda assim, procure ser paciente. Expresse sua empatia 
e tente dar apoio ao seu love. Palpite do dia: 10, 73 e 46. Cor do 
dia: Vinho.

Leão (22/07 a 22/08) 
Hoje as coisas podem ficar um pouco 
truncadas e nem tudo deve sair de acor-
do com os seus planos. A Lua fica pistola 
com Plutão e Saturno, recomendando 

a pegar mais leve e não dar muito espaço para o estresse. 
Aborrecimentos podem mexer com o seu astral, afetar sua 
concentração no trabalho e até seu pique. Controle os im-
pulsos e procure ter mais calma ao cumprir deveres. Tensões 
deixam as emoções à flor da pele e o momento é de se poupar. 
Mas Mercúrio regressa ao movimento direto e promete suavi-
zar o clima. Mudanças de hoje podem se mostrar positivas no 
futuro. Contorne os desafios que não consegue resolver por 
enquanto. À tarde, a Lua muda de signo e suas ambições ficam 
mais estimuladas. Na vida amorosa, indecisões podem rolar 
– avalie melhor o que quer. No romance, ter a mente aberta 
ao diálogo fará toda a diferença. Invista em boas conversas e 
tenha tato: não é hora de tomar satisfações. Palpite do dia: 47, 
92 e 29. Cor do dia: Creme.

Virgem (23/08 a 22/09)
É o momento de desacelerar o ritmo 
e fazer as coisas com um pouco mais 
de paciência. A Lua briga com Saturno 
e Plutão, deixando o astral nervoso e 

alertando que a pressa será inimiga da perfeição. Como seu 
signo é exigente e não se contenta com resultados medíocres, 
pegue leve e coloque o capricho que é a sua marca registrada 
em tudo. Talvez seja necessário redimensionar alguns planos 
se quiser que prosperem. Precisará ter mais foco nos estudos e 
baixar expectativas em atividades de equipe, que podem não 
render o esperado. Mas Mercúrio volta ao curso direto e a Lua 
entra em Touro à tarde, incentivando a vencer os desafios e se 
concentrar melhor em suas atividades. Pode resolver perren-
gues com amigos e pessoas queridas. Na paquera, o coração 
pode ficar dividido e convém ter calma para decidir: não se co-
loque sob pressão agora. Na relação a dois, é hora de reforçar 
a confiança para viver melhor com seu love. Palpite do dia: 30, 
48 e 66. Cor do dia: Azul-vivo.

Libra (23/09 a 22/10)
Harmonia é a sua política, mas hoje 
o céu não vai colaborar muito e você 
terá que se empenhar um pouco mais 
para equilibrar as coisas na sua vida. 

A Lua encerra o trajeto em seu signo oposto, mas antes for-
ma aspecto negativo com Saturno e Plutão, indicando que 
tensões podem marcar presença em suas relações pessoais 
e profissionais. Adote a calma como lema e procure ter mais 
tolerância com quem convive e trabalha. Assuntos de família 
podem te deixar desconfortável e provocar irritação. Ainda 
bem que Mercúrio regressa ao movimento direto e promete 
melhorar a sua comunicação, sobretudo com chefes e gente 
influente. À tarde, a Lua muda para sua 8ª Casa, elevando sua 
percepção e sensualidade. Isso pode contar pontos a seu favor 
na paixão, mas pegue leve na paquera com quem ainda não 
conhece bem. Na união, controle as exigências e valorize os 
momentos de intimidade com o mozão. Palpite do dia: 31, 04 
e 85. Cor do dia: Branco.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Convém controlar os ímpetos e usar 
todo o seu jogo de cintura para lidar 
com as tensões que as estrelas despe-
jam do céu. A Lua se desentende com 

Saturno e Plutão, recomendando a agir com mais calma, 
discrição e sabedoria para contornar os contratempos, mes-
mo que a vontade seja de chutar o balde. O que disser aos 
outros pode pesar contra ou a favor, portanto, pondere antes 
de expressar o que pensa. É hora de focar nos seus assuntos 
e falar apenas o necessário: evite dar palpite no que não é da 
sua conta. Mas Mercúrio retoma o curso direto e estimula os 
contatos com quem está distante. Colocar o papo em dia com 
gente que se afina será divertido e elevará seu astral. À tarde, 
a Lua muda para sua Casa 7 e incentiva o amor. Na paquera, 
terá habilidade para se relacionar com crush e o lance pode 
decolar. Com o love, tende a valorizar os momentos a dois e 
mostrar mais romantismo. Terá muita parceria na cama. Pal-
pite do dia: 95, 68 e 23. Cor do dia: Amarelo.

Sagitário (22/11 a 22/12)
Controle a afobação e não tenha tanta 
pressa para chegar aonde pretende. A 
Lua forma aspecto nervoso com Sa-
turno e Plutão, deixando sua ansiedade 

à flor da pele e atiçando seu lado precipitado, ainda mais se 
busca resultados rápidos em assuntos que envolvam grana. 
Embora tenha criatividade e iniciativa, evite querer fazer 
muitas coisas ao mesmo tempo, pois algo pode dar errado. 
Mas Mercúrio retoma o curso direto, fortalece sua energia 
mental e incentiva a encontrar soluções para os problemas. 
À tarde, a Lua muda para Touro, destacando sua capacidade 
para administrar as atividades de trabalho. Seu bem-estar e 
tranquilidade também devem aumentar. Na paixão, seu ca-
risma vai atrair admiradores, mas talvez a paquera não tenha 
definições hoje: vá com mais calma e deixe o lance fluir. No 
romance, prefira um programinha íntimo e caseiro com seu 
love, mas não se aborreça com a rotina. Palpite do dia: 87, 06 
e 51. Cor do dia: Verde.

Capricórnio (22/12 a 20/01)
As energias astrais que emanam do 
céu não são das melhores neste início 
de semana e convém manter a antena 
ligada. A Lua se estranha com Saturno 

e Plutão, que seguem o lento movimento pelo seu signo, aler-
tando que pode rolar dificuldade para seguir regras, agir com 
disciplina e ter foco. Evite estrilar com parentes e mostre mais 
tolerância no ambiente doméstico – fuja de embates com pes-
soas mais velhas. Em contrapartida, Mercúrio volta ao curso 
normal e dá mais desenvoltura para contornar divergências 
com quem convive ou trabalha. Além disso, você terá força de 
vontade para se acertar. À tarde, a Lua migra para seu paraíso, 
realçando seu charme e sua confiança. No amor, o sinal estará 
verde para suas paqueras. Se está de olho em alguém, vai que-
rer conhecer melhor o crush antes de investir. A dois, valorize 
os bons momentos e as afinidades com o love. Palpite do dia: 
16, 61 e 79. Cor do dia: Branco.

Aquário (21/01 a 19/02)
Semana começando com algumas 
trombadas entre os astros e tensões 
em torno dos seus interesses. A Lua 
ariana briga com Saturno e Plutão, 

recomendando a domar a inquietação, pegar mais leve nos 
contatos e controlar a sua sinceridade para não arranjar tretas 
com os outros. Convém arejar a mente e se ocupar com coisas 
que favorecem a sua tranquilidade, portanto, não dê espaço 
para atritos e pensamentos negativos. Em compensação, 
Mercúrio volta ao movimento direto, favorecendo sua saúde 
e estimulando as boas ideias no trabalho: explore sua ener-
gia e criatividade. À tarde, a Lua entra em sua Casa 4 e revela 
que mudanças ou novidades podem rolar na vida familiar. 
Nos assuntos do coração, a Lua te deixa mais realista e você 
não se empolgará apenas com as aparências. No romance, a 
cumplicidade irá aumentar a admiração entre você e seu love. 
Concentre sua atenção no par e valorize os momentos de pri-
vacidade. Palpite do dia: 35, 17 e 89. Cor do dia: Preto.

Peixes (20/02 a 20/03) 
Comece a semana com o firme propó-
sito de resolver zicas e impasses sem 
perder a esportiva. A Lua encerra hoje 
a passagem por Áries, mas arranja con-

fusão com Saturno e Plutão antes de partir para outro signo, 
alertando que podem surgir aborrecimentos com assuntos 
materiais e objetivos que deseja alcançar. A tensão que rola 
no céu dificulta os planos e as grandes mudanças. Convém 
controlar os gastos, ser mais realista com os seus ganhos 
e não deixar que outras pessoas tomem conta do que é seu. 
Mas Mercúrio volta ao curso direto, dando mais tato para 
conversar e entrar em sintonia com quem se relaciona. Além 
disso, a Lua ingressa em Touro à tarde, favorecendo o enten-
dimento com as pessoas do seu convívio. Invista em bons 
papos na paquera. Mas você pode ter mais necessidade de ir 
com calma para escolher e tomar uma decisão. Na relação 
a dois, com jeitinho, chamego e jogo de cintura, vai resolver 
pequenas diferenças com o love. Palpite do dia: 36, 27 e 90. Cor 
do dia: Vermelho.

Horóscopo
Por João Bidu

www.joaobidu.com.br

Globo

Malhação  
Tato e Aldo se enfrentam. Keyla 
espera por notícias de Tato e Deco. 
Tina apoia Anderson, e Samantha 
observa o casal se beijando. Juca 
convence Jota a convidar Ellen 
para jogar com eles. Ellen sugere 
a Roney que sua avó trabalhe na 
lanchonete. Keyla liga para Deco. 
Mitsuko critica o clipe de Tina e re-
clama de seu comportamento. Lica 
e Tina conversam com Bóris sobre 
o sistema de segurança do colégio, 
e decidem criar um comitê de alu-
nos para falar com os pais e pro-
fessores. K2 usa Tato para provocar 
Keyla. Valdemar vê o hematoma no 
rosto de Tato e se preocupa. Tato 
tenta conversar com Aldo, mas o 
pai expulsa o rapaz de casa. 

Novo Mundo 
Peter repreende Anna por ter de-
sistido de ir para Portugal. Amália 
vai com Peter ao convento e pede 
a Madre Assunção para abrigar 
Olinto, Anna e as crianças. Licurgo 
e Germana trancam Diara e Ferdi-
nando na taberna. Domitila insis-
te na ideia de engravidar de Pedro 
para se casar com ele. Joaquim é 
levado para a cela. Germana e Li-

curgo descobrem que Elvira está 
viva. Greta e Schultz conversam 
sobre o plano contra Diara. Diara 
alerta Ferdinando sobre Greta. Li-
curgo conta a Elvira que Joaquim 
foi preso novamente. Amália vê a 
foto de Dom João e desmaia. Tho-
mas decide voltar para o Rio de 
Janeiro. Elvira se revela para Joa-
quim.

Totalmente Demais 
Rafael afirma a Lu que está apai-
xonado por Lili. Cascudo recusa a 
ajuda de Montanha e exige que o 
professor se afaste. Jeniffer se en-
tristece quando Cascudo termina 
o namoro com ela. Florisval flagra 
Maristela com Lírio Lorenzzo e a 
expulsa de casa. Rosângela avi-
sa aos filhos que está namorando 
Montanha. Jonatas vai à festa de 
Leila e passa a noite em sua casa.

Fina Estampa 
Renê Junior afirma a Griselda que 
seu pai deixará sua casa, e ela de-
duz que Tereza Cristina descobriu 
seu segredo. Griselda manda Se-
verino impedir a entrada de Tereza 
Cristina no Brasileiríssimo. Glória 
marca um encontro com Beatriz na 
pizzaria. Chiara tenta ser simpática 
quando Fábio diz que ela gostará de 

conhecer Letícia. Enzo conta para 
Danielle que viu Glória e Edvaldo 
na pizzaria. Luana avisa a Renê que 
ele terá uma grande decepção. 

SBT

Chiquititas
Pata acaba dormindo em seu es-
conderijo. Leticia não concorda 
com a presença dos meninos de rua 
em sua casa. Carol tenta tranqui-
lizar a amiga e diz que será só por 
uma noite, pois ela irá encontrar 
outro lugar para os meninos. Leti-
cia diz que os garotos precisam to-
mar banho. Mosca e Rafa aceitam, 
mas Binho não concorda, mas aca-
ba sendo convencido pelo irmão de 
Carol. Chico avisa as meninas que 
também não encontrou Pata e que 
precisam avisar Sofia. Sofia chega 
ao orfanato e Mili conta sobre o su-
miço de Pata. No mesmo momento, 
Pata aparece na sala e todos se con-
fortam ao vê-la. Beto pergunta a 
irmã o que ela fará com os meninos. 
A moça diz que não sabe. Pata diz 
para Ernestina que não vai para a 
escola. A zeladora lhe obriga colo-
car o uniforme. As meninas tentam 
tranquilizar Pata sobre o primeiro 
dia de aula. Junior toca a campai-
nha, mas a moça finge que não está.

Resumo de Novelas Por www.tvnovelas.com.br

Entretenimento
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Enquanto em vários 
países europeus os 
gráficos que acom-

panham a evolução da 
pandemia de Covid-19 
demonstram um contro-
le da doença, ao menos 
temporário, na América 
Latina, um estudo do 
Observatório Flumi-
nense Covid-19 (https://
www.covid19rj.org) 
aponta que o momento 
é de aumento do núme-
ro de casos e mortes ou 
de uma estabilização em 
patamares muito eleva-
dos no continente.

Dos 15 países da 
América Latina ana-
lisados pelo projeto 
(não entram no moni-
toramento do grupo El 
Salvador, Guatemala, 
Haiti, Honduras e Nica-
rágua), o gráfico chama-
do de semáforo indica 
que apenas Cuba e Uru-
guai estão no indicador 
verde, o que significa 
que o país está “vencen-
do” a epidemia quanto 
ao número de casos re-
gistrados por semana. 
Na métrica por número 
de mortes por semana, 
o Paraguai também en-
tra no verde.

Estão na cor amare-
la, que indica “quase 
lá” no enfrentamento à 
pandemia, Chile, Equa-
dor e Paraguai, para no-
vos casos por semana e 
apenas o Equador para 
o número de mortes. To-
dos os outros estão no 
vermelho para as duas 
medidas, ou seja, “pre-

cisam agir” para contro-
lar a disseminação do 
novo coronavírus.

Curva 
epidemiológica

O Observatório Flu-
minense Covid-19 é 
formado por cientistas 
e estudantes de sete 
instituições de ensino 
e pesquisa, entre elas 
a Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(Uerj), a Universidade 
Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) e a Univer-
sidade Federal Flumi-
nense (UFF). Integrante 
do projeto, o professor 
Americo Cunha, do Ins-
tituto de Matemática 
e Estatística da Uerj, 
destaca que o gráfico 
indica uma tendência 
da pandemia e a cor 
muda de acordo com o 
desenho formado pela 
curva epidemiológica.

“A gente classifica a 
situação em vermelho, 
amarelo ou verde de 
acordo com a forma do 
gráfico. Quando a epi-
demia passa, a curva 
segue um esquema; ela 
sobe, passa por um pla-
tô e depois desce. Não é 
igual para todos os paí-
ses, pode ser mais incli-
nado para esquerda ou 
para direita, a subida 
mais lenta ou mais rápi-
da. Se você olhar a curva 
de Cuba, por exemplo, 
ela já tem esse formato 
fechado. Equador está 
em amarelo porque su-
biu, desceu, subiu e está 
estacionado num pata-
mar ainda relativamen-

te alto”, salientou.
O número de casos 

por milhão de habi-
tantes varia muito na 
região, indo de 212 em 
Cuba e na faixa de 280 
no Uruguai e na Vene-
zuela, até 15.800 no Chi-
le. Panamá e Peru estão 
na faixa de 9.500 por mi-
lhão e o Brasil, em 8 mil 
por milhão. Em número 
de mortes, Venezuela 
e Paraguai registram 
três óbitos por milhão, 
a Costa Rica tem cinco 
e Cuba e Uruguai estão 
com oito mortes por mi-
lhão de habitantes. Na 
ponta oposta, estão aci-
ma de 300 mortes por 
milhão o Chile, o Peru e 
o Brasil. Os dados foram 
consolidados na última 
quarta-feira, 8.

Epidemias internas
Cunha explicou que 

a América Latina tem 
países de tamanhos 
muito diferenciados, 
portanto é limitado fa-
zer uma análise abran-
gente do ponto de vis-
ta epidemiológico. De 
acordo com ele, a mé-
trica global de cada país 
deve ser levada em con-
ta como uma média das 
epidemias internas.

“Cada país tem mais 
de uma única epidemia 
em curso. O Brasil mes-
mo tem centenas de 
epidemias, cada uma 
com seu curso próprio, 
algumas onde já está 
esgotando, outras ainda 
acelerando. O mesmo 
panorama acontece na 
América Latina nos di-
ferentes países. Mas em 
países muito pequenos, 
na América Central, no 
Uruguai, o número glo-
bal do país é um bom 

termômetro da situação 
local”, explicou.

Fiocruz
O último boletim do 

Centro de Relações In-
ternacionais em Saúde 
da Fundação Oswaldo 
Cruz (Cris-Fiocruz) sobre 
o Panorama da Respos-
ta Global à Covid-19, 
divulgado na última ter-
ça-feira, 7, destacou que 
as Américas são o atual 
epicentro da pandemia 
e concentram mais de 
metade dos mortos e 
dos casos no mundo, 
liderados, de longe, por 
Estados Unidos e Brasil, 
únicos países que alcan-
çaram a casa do milhão 
de infectados. 

O planeta passa dos 
12 milhões de casos 
confirmados de Co-
vid-19 e dos 556 mil 
óbitos, com Estados 
Unidos passando de 3 
milhões de casos e de 
133 mil mortes. O Bra-
sil tem 1,8 milhão de 
casos e ultrapassou 70 
mil mortes, o que cor-
responde a um estádio 
do Maracanã lotado.

Sobre a América La-
tina, o boletim alertou 

que a disseminação da 
doença continua inten-
sa na América Central, 
com uma situação um 
pouco melhor nas ilhas 
do Caribe, e destaca 
que as medidas preco-
ces adotadas no início 
da pandemia no conti-
nente ajudaram a evi-
tar uma tragédia maior, 
embora no momento a 
pressão pela reabertura 
esteja grande. “Manter 
essas medidas não tem 
sido fácil, principalmen-
te devido ao seu impac-
to econômico e social. 
Os governos estão agora 
sob pressão para dimi-
nuir as restrições por 
razões econômicas e 
políticas, mesmo com o 
aumento da transmis-
são. Nesse sentido, a 
situação na Colômbia é 
impressionante”, infor-
mou o documento.

Os dados do Obser-
vatório Fluminense in-
dicam que a Colômbia 
está com uma curva 
crescente no número 
de casos e de mortes 
por Covid-19. No Mé-
xico, terceiro país com 
mais mortes no conti-
nente americano, o re-

latório do Cris-Fiocruz 
destaca a taxa de mor-
talidade por Covid-19 
entre crianças está três 
vezes maior do que nos 
Estados Unidos, en-
quanto a capital, Cida-
de do México, planeja 
a reabertura. No Peru, 
o bloqueio nacional foi 
suspenso e a quaren-
tena passa a ser nas 
regiões mais afetadas 
enquanto o Uruguai re-
abriu as escolas. 

A análise do Cris-
Fiocruz apontou que 
o surto nas Américas 
pode permanecer 
com picos pelos pró-
ximos dois anos. “Na 
ausência de tratamen-
tos eficazes ou de uma 
vacina amplamente 
disponível, espera-
se que a região das 
Américas experimen-
te surtos recorrentes 
da Covid-19 nos pró-
ximos dois anos, que 
podem ser intercala-
dos por períodos de 
transmissão limitada. 
Nesse sentido, todos 
têm que se adaptar ao 
novo modo de vida e 
redefinir nosso senso 
de normalidade.” 

PANDEMIA

Surto do novo coronavírus nas Américas 
está longe de acabar, dizem cientistas

Akemi Nitahara
Repórter da Agência Brasil

Estudos são do Observatório 
Fluminense Covid-19 e da Fiocruz

Agência Brasil

Análise do Cris-Fiocruz apontou que o surto nas Américas pode permanecer com picos pelos próximos dois anos
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As empresas e os 
demais contri-
buintes devem es-

tar atentos para o retor-
no de obrigações com o 
Fisco adiadas durante 
a pandemia do novo 
coronavírus. Tributos e 
declarações que haviam 
sido suspensos ou pos-
tergados voltam a valer 
em julho.

A Receita Federal 
emitiu um alerta para 
orientar o contribuinte. 
A contribuição patro-
nal ao Instituto Nacio-
nal do Seguro Social 
(INSS), a Contribuição 
para o Financiamento 
da Seguridade Social 
(Cofins) e os Programas 
de Integração Social 
(PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) devem 
ser pagas neste mês. O 
mesmo ocorre com a 
contribuição de empre-
sas e de empregadores 
domésticos ao Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

No caso das contri-

buições para o INSS, a 
Cofins e o PIS/Pasep, a 
suspensão só valeu para 
as quotas de abril e de 
maio, cujo pagamen-
to foi transferido para 
agosto e outubro, res-
pectivamente. As quo-
tas de junho, com venci-
mento em julho, devem 
ser quitadas.

A contribuição da 
empresa para o INSS 
deve ser paga até o dia 
20, assim como a contri-
buição da agroindústria 
e dos empregadores ru-
rais para a Previdência 
Social. As contribuições 
para a Cofins e o PIS/Pa-
sep devem ser quitadas 
até o dia 24.

No caso do FGTS, o 
governo adiou o paga-
mento das quotas de 
abril, maio e junho. Os 
valores poderão ser 
divididos em seis par-
celas, de julho a de-
zembro, sem multas e 
encargos. A quota deste 
mês deve voltar a ser 
paga no dia do venci-
mento. A contribuição 

para o empregador do-
méstico venceu na últi-
ma terça-feira, 7.

Declarações
Também devem ser 

entregues neste mês de-
clarações que estavam 
suspensas. As declara-
ções de Débitos e Crédi-
tos Tributários Federais 
(DCTF), originalmente 
previstas para o 15º dia 
útil de abril, de maio e 
de junho, deverão ser 
apresentadas até 21 de 
julho. Segundo a Receita 
Federal, inclusive a de-
claração referente aos fa-
tos geradores de maio de 
2020 deverá ser enviada.

O arquivo digital da 
EFD-Contribuições, que 
integra o Sistema Pú-
blico de Escrituração 
Digital (Sped) deve ser 
entregue até amanhã, 
14. O envio estava pre-
visto para o 10º dia útil 
de abril, maio e junho. 
A escrituração referente 
a maio de 2020 também 
deverá ser transmitida 
ao Fisco.

ECONOMIA

Receita Federal alerta para retorno 
de obrigações adiadas na pandemia

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil

Algumas 
contribuições 
devem ser 
pagas neste 
mês. Tributos 
e declarações 
que haviam 
sido suspensos 
ou postergados 
voltam a valer 
em julho

Divulgação

Contribuição da empresa para o INSS, assim como da agroindústria e dos empregadores rurais para a Previdência Social, deve ser quitada ainda este mês

Especial
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