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Sem a disponibilização do 
Fundo Eleitoral, partidos 
menores podem não 
eleger candidatos 7

ELEIÇÕES 2020

TCE-GO aprova por unanimidade 
contas do governo estadual

BALANÇO

RETOMADA

Ronaldo Caiado 
e Iris Rezende 
assinam decretos 
que permitem 
a reabertura do 
comércio a partir 
desta terça-feira
Governador de Goiás e prefeito de Goiânia 
estiveram juntos em duas cerimônias ontem, 
uma no Palácio das Esmeraldas e outra no Paço 
Municipal, quando apresentaram as novas 
regras e protocolos para liberação das atividades 
essenciais e não-essenciais na cidade  8 e 9

Governo de Goiás

Divulgação / TCE-GO

Relatório de aprovação veio acompanhado de 17 determinações 
e quatro recomendações para o Poder Executivo, a serem 
cumpridas ao longo da gestão fi scal 15

Divulgação / TCE-GO
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E DITORIAL

O novo decreto, 
assinado na 
manhã de on-

tem, 13, pelo gover-
nador Ronaldo Caia-
do em conjunto com 
o prefeito Iris Re-
zende, colocou fim 
no isolamento in-
termitente de 14x14 
dias na Capital, que 
foi estabelecido há 
duas semanas. A 
nova medida permi-
tirá que os 12 clubes 
que fazem parte da 
primeira divisão do 
Campeonato Goiano 
voltem a campo para 
as competições. 

Porém, mesmo 
com a liberação no 
Estado, o protocolo 
com restrições deve 
ser respeitado. O pri-
meiro item do docu-
mento referente ao 
futebol veta a presen-
ça de público durante 
os jogos e também 
nos treinamentos. 

Além disso, obri-
ga que todos os pro-
fissionais envolvi-
dos nas atividades 
dos clubes façam o 
exame da Covid-19 
e, se alguém apre-
sentar resultado 
positivo, que seja 
afastado imediata-
mente. Essa ação 
já vem sendo prati-
cada pelas equipes 

desde o retorno dos 
treinos em junho.

Entre as determi-
nações também há a 
delimitação de ape-
nas cinco membros 
da comissão técnica 
durante as partidas, 
sendo que um deve 
ser o médico do clu-
be. Além disso, esses 
profissionais deverão 
usar máscara, assim 
como os jogadores 
que ficarão no banco 
de reservas. No lo-
cal, também deverão 
respeitar o distan-
ciamento e ocupar 
os assentos de forma 
intervalada.

Além das outras 
recomendações, o 
documento orien-
ta que atletas não 
pratiquem ações 
como beijar a bola, 
abraçar companhei-

ros e cumprimentar 
jogadores adversá-
rios. A hidratação 
deverá ser feita de 
forma individual e 
com material des-
cartável – está proi-
bido o uso de sque-
ezes (garrafinhas de 
água). Outro deta-
lhe é que os moto-
ristas do ônibus que 
leva as delegações 
também deverão fi-
car concentrados.

Após a liberação 
das autoridades, os 
clubes poderão rea-
lizar os jogos-treino e 
amistosos na Capital. 
Mais importante que 
os amistosos, a libe-
ração também per-
mite que as equipes 
goianas realizem as 
partidas do Campe-
onato Brasileiro em 
Goiânia. 

Reunião
De acordo com 

o jornalista Charlie 
Pereira, da Rádio 
Sagres 730, o go-
vernador do Esta-
do, Ronaldo Caia-
do, convocou uma 
reunião de video-
conferência com os 
clubes da primeira 
divisão do Goianão 
2020 para discutir a 
volta do torneio. 

Na videoconfe-
rência, além dos ti-
mes da Capital e do 
governador, tam-
bém estará presen-
te o mandatário da 
Federação Goiana 
de Futebol (FGF), 
André Pitta. A ideia 
é que a Federação 
comece a organizar 
a retomada do esta-
dual com relação às 
datas, horários e de-
mais situações.

A tendência é  que 
os times que estão 
nas divisões nacio-
nais consigam in-
tercalar com o Cam-
peonato Goiano, e 
essa logística será 
trabalhada entre a 
Federação Goiana de 
Futebol (FGF), junto 
com a Confederação 
Brasileira de Futebol 
(CBF). Nos próximos 
dias, a Federação de-
verá se manifestar 
com relação ao rea-
gendamento das da-
tas dos jogos.

Agressões
No último fim de semana, mais um profis-

sional de saúde foi agredido enquanto traba-
lhava. A agressão, que ocorreu na tarde de sá-
bado, 11 – contra um médico no Cais do Bairro 
Goiá, em Goiânia –, foi motivada após a pacien-
te ter sua expectativa de tempo de espera para 
atendimento contrariada pela recepção, que 
não a classificou como prioritária.

Nesse momento de pandemia de Covid-19, 
os profissionais de saúde se tornaram ainda 
mais importantes para o bem-estar da socieda-
de, bem como para o salvamento de vidas de 
pacientes com complicações da doença. 

São médicos(as), enfermeiros(os), técnicos 
(as), nutricionistas, profissionais de limpeza, 
dentre tantos outros que estão na linha de 
frente de combate ao novo coronavírus, que 
estão trabalhando exaustivamente e se arris-
cando para garantir o acesso de toda a popu-
lação aos serviços de saúde.  

Em nenhuma circunstância temos o di-
reito de agredir física ou verbalmente uma 
pessoa, principalmente motivados pela 
contrariedade do exercício profissional do 
outro. Ao mesmo tempo em que o isola-
mento social tem nos mostrado o lado hu-
manitário da sociedade, também tem ex-
posto a truculência e a barbárie de alguns. 
O respeito ao outro é uma das bases para o 
convívio social harmonioso e pacífico.

Mesmo com a autorização, o protocolo com recomendações deve ser respeitado. 
Documento prevê restrições para clubes, jogadores e demais funcionários

RETORNO

Após assinatura do novo decreto 
estadual, governos de Goiás  e 
da Capital liberam os jogos

Gustavo Martins
Estagiário supervisionado
pelo editor-chefe

Governo de Goiás

Clubes goianos deverão seguir protocolo disponibilizado 
no site da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, para
realizar partidas seguindo as recomendações sanitárias
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Após o prefeito Iris 
Rezende (MDB) 
assinar na manhã 

de ontem, 13, decreto 
que libera o retorno e 
funcionamento quase 
que total das atividades 
na Capital, a Prefeitura 
de Goiânia, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Trabalho, Ciência e Tec-
nologia (Sedetec), publi-
cou a portaria 040/2020, 
com horários de escalo-
namento do comércio e 
de serviços, que voltam 
a funcionar a partir de 
hoje, 14, de acordo com 
o decreto 1.313, de 13 de 
julho de 2020.

Funcionamento e 
horário

Alguns estabeleci-
mentos continuam a 
funcionar em horário 
normal, como hotéis, 
construção civil, labora-
tórios e academias, por 
exemplo. Outras ativida-
des passam a ter horário 
de início das atividades, 
sem restrição de fecha-
mento, como padarias, 
supermercados, escritó-
rios, concessionárias e 
salões de beleza.

Os shoppings ficam 
abertos do meio-dia 
às 20h; já os comércios 
agropecuário, de rua e 
da Região da 44 passam 
a ter horário de abertura 
e de fechamento (das 9h 
às 17h), enquanto bares 

e similares atenderão 
em horário normal, ten-
do de encerrar as ativi-
dades até a meia-noite.

Diaristas e prestado-
res de serviço de manu-
tenção ganharam três 
horários para início das 
atividades: 6h30, 8h30 
ou após as 10h30. O que 
não está citado deve se-
guir o horário das 9h às 
17 horas.

Dentre as atividades 
com horário de abertura 
e sem restrição de ho-
rário para fechamento 
estão: padarias e pani-
ficadoras poderão abrir 
às 6h; hipermercados, 
supermercados, mer-
cados, mercearias, hor-
tifrutigranjeiros, frios e 
empórios, açougues e 
peixarias, peças e aces-
sórios para veículos 
automotores, oficinas 
(inclusive no interior 
das concessionárias) e 
borracharias abrirão às 
7h; às 8h30 – escritórios 
profissionais liberais; 
e, a partir das 10h, con-
cessionárias de veículos 
automotores (exceto 
oficinas no interior das 
concessionárias), barbe-
aria e salões de beleza. 

Atividades com  hora 
para abrir e fechar

Funcionam das 
7h30 às 17h30 comér-
cios essenciais ao setor 
agropecuário (inclusive 
produtos e insumos ve-
terinários, peças e peri-
féricos para máquinas 

e equipamentos agrí-
colas); das 9h às 17h, o 
comércio varejista de 
rua, galerias, cameló-
dromos, centros comer-
ciais, Região da 44 e 
imobiliárias; já de meio-
dia às 20h, os shopping 
centers estão liberados. 
Bares, restaurantes e 
similares, lanchonetes, 
casas de chá, de sucos e 
similares, e pit-dogs te-
rão horário de funciona-
mento normal, com fe-
chamento à meia-noite.

 Horários alternativos 
de entrada

Serviços domésticos 
e diaristas, manutenção 
e limpeza predial terão 
que atuar em um dos 
três horários alternati-
vos determinados pela 
prefeitura, que são às 
6h30, 8h30 ou após as 
10h30.

Funcionamento em 
horário normal

Podem funcionar em 
horário comercial nor-
mal estabelecimentos 
que atuam em comércio 
atacadista, call centers; 
atividades de indústrias, 
agricultura, pecuária, 
produção florestal, pes-
ca, aquicultura; empre-
sas de energia elétrica, 
saneamento e teleco-
municações; construção 
civil e comércio varejista 
de madeiras, tintas, sol-
ventes e materiais para 
pintura, materiais para 
construção, materiais 
elétricos, hidráulicos e 
ferragens; farmácias e 
drogarias (inclusive de 
manipulação), distribui-
doras e revendedores de 
água mineral e de gás, 
hotelaria e congêneres.

Estão permitidos 

também em horário nor-
mal de funcionamento 
as envasadoras de gás e 
postos de combustíveis, 
empresas de segurança 
privada, cemitérios e 
serviços funerários, ati-
vidades de assistência 
social e estabelecimen-
tos de ensino privado 
(somente para ativida-
des administrativas), la-
boratórios de análises 
clínicas e clínicas de va-
cinação, empresas de 
sanitização, desinsetiza-
ção e controle de pragas 
urbanas, comércio de 
artigos médicos e orto-
pédicos, lavanderias de 
hospitais, clínicas e con-
sultórios médicos, de 
psiquiatria, psicologia, 
odontológicos e dos de-
mais profissionais libe-
rais da área de saúde.

Além das acade-
mias, quadras polies-
portivas, ginásios, 
treinos e eventos es-
portivos, clínicas e 
hospitais veterinários, 
prestação de serviços 
de assistência técnica à 
rede de saúde, pública 
e privada e a prestação 
de serviços vinculados a 
reparos emergenciais, 
como chaveiro, enca-
nador e eletricista, jor-

nais e emissoras de TV, 
Correios, agências lo-
téricas, bancárias, ins-
tituições financeiras e 
cartórios extrajudiciais, 
atividades religiosas, 
feiras livres e especiais 
e mercados municipais, 

atividades de transpor-
te, borracharias, ofi-
cinas e restaurantes e 
lanchonetes em postos 
de combustíveis, desde 
que situados às mar-
gens de rodovias, esta-
belecimentos 24 horas.

ESCALONAMENTO

Prefeitura de Goiânia estabelece horários 
de funcionamento para o comércio 

Mayara Ferreira 
Estagiária supervisionada pelo editor-chefe

Portaria 040/2020, da 
Sedetec, define o que abre
e o que fecha a partir de
hoje na Capital

Prefeitura de Goiânia

A partir desta terça-feira, praticamente todos os serviços essenciais e não-essenciais estão liberados para funcionar na cidade

(62) 3284-8000(62) 3284-8000
    BRITAS AREIA ARTIFICIAL 

    BGS MASSA ASFÁLTICA (CBUQ)
 ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO 

    BRITAS AREIA ARTIFICIAL 

    BGS MASSA ASFÁLTICA (CBUQ)
 ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO 

Estrada Velha de Bela Vista - Km 4
Aparecida de Goiânia - Goiás
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O novo decreto da 
Prefeitura de Goiâ-
nia disciplina a rea-

bertura e funcionamento 
do comércio e algumas 
atividades, a partir desta 
terça-feira, 14, quando se 
encerra o período de fe-
chamento proposto em 
decreto estadual. Há pro-
tocolos gerais e protocolos 
rígidos específicos para 
cada atividade.

Os protocolos específi-

cos de funcionamento da 
Região da 44 constantes 
no anexo único do Decre-
to assinado ontem, 13, 
pelo prefeito Iris Rezende 
são: lavar e desinfectar 
ruas, calçadas e empre-
endimentos antes da re-
abertura; pintar todos os 
meios-fios da Região da 
44, contribuindo para a 
higiene e padronização de 
limpeza; orientar a restri-
ção de acesso ao máximo 
de dois funcionários por 
loja, respeitando a distân-

cia mínima de 2 metros 
entre os mesmos; disponi-
bilizar álcool 70% em gel 
em todas as entradas, de 
todos os empreendimen-
tos, com colaboradores 
treinados para orientação 
de trabalhadores e visitan-
tes; contratar um médico 
infectologista para asses-
sorar a Associação dos Em-
presários da Região da 44 
por um período de 30 dias, 
acompanhando a efetivi-
dade das medidas toma-
das e orientando quanto 
a ações adicionais; distri-
buir máscaras reutilizáveis 
para todos os funcionários 
e lojistas; informar as me-
didas a serem tomadas 
através de todos os meios 
disponíveis (rádios inter-

nas, carros de som, mídias 
sociais).

Além das regras acima, 
os lojistas e comercian-
tes também precisarão 
obedecer à proibição de 
estacionamento e circu-
lação de veículos em toda 
a região, facilitando a cir-
culação dos pedestres e 
evitando aglomerações, 
de acordo com o mapa 
constante do Anexo I des-
te Decreto e segundo de-
terminações da Secretaria 
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade 
(SMT), mediante instala-
ção de barreiras sanitárias 
de controle, de responsa-
bilidade exclusiva da As-
sociação dos Empresários 
da Região da 44, e viabili-

zar a proibição de acesso 
de caravanas, grupos de 
compras e excursões, per-
mitindo menor aglomera-
ção, por meio de barreiras 
sanitárias de controle, de 
responsabilidade exclusi-
va da Associação dos Em-
presários da Região da 44.

Protocolos gerais
No geral, todas as ati-

vidades terão de seguir as 
seguintes normas: atenção 
ao controle da entrada de 
clientes por loja/estabele-
cimento, manter no máxi-
mo um cliente para cada 
12 m² de área de venda, 
controle de entrada e saí-
da de pessoas no interior, 
por meio de barreira física, 
senha ou outro método efi-

caz; vedação do acesso de 
pessoas que não estejam 
utilizando máscaras de 
proteção facial cobrindo 
nariz e boca; sinalização 
dos sentidos de circulação 
e marcações no chão de 2 
em 2 metros entre pessoas 
nas áreas comuns. Quando 
possível, implantar corre-
dores de uma via só, para 
coordenar o fluxo nos esta-
belecimentos, e abertura e 
o fechamento para atendi-
mento presencial em ho-
rários reduzidos, conforme 
estabelecido pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Ci-
ência e Tecnologia, redu-
ção das áreas de estacio-
namento com sinalização 
para vagas intercaladas.

PROTOCOLOS

Novo decreto determina regras específicas 
para reabertura da Região da 44

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Há também medidas gerais que 
devem ser seguidas por todas as 
atividades comerciais da Capital

Direito de Resposta:
Após divulgação da correlata in-

titulada “Em carreata, comerciantes 
exigem que estabelecimentos conti-
nuem funcionando durante a pande-
mia”, na página 7 da edição de ontem, 
13, a Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura de Aparecida de Goiânia 
solicitou direito de resposta ao jornal 
Diário de Aparecida. Segue abaixo a 
nota, na íntegra, enviada pela Secom 
à nossa redação:

“A Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia esclarece que está fazendo o 
isolamento social intermitente, desde 

8 de junho de 2020, por decisão do 
Comitê Municipal de Prevenção e En-
frentamento à Covid-19. As decisões 
são tomadas coletivamente, funda-
mentadas em evidências científicas e 
na realidade local. A aplicação efetiva 
do isolamento na cidade ocorre de 
modo escalonado e regionalmente. 
O modelo foi definido pela Portaria 
035/2020, de 5 de junho de 2020, da 
Secretaria de Saúde de Aparecida, e 
leva em consideração a nota técnica 
de 22 de abril de 2020, também da Se-
cretaria, que adotou a Matriz de Risco 
do Ministério da Saúde para o municí-

pio. Nesse modelo, a cidade foi dividi-
da em 10 macrozonas, que fecham em 
dias específicos da semana, conforme 
quatro cenários.

“No cenário verde/estável, cada 
macrozona fecha uma vez por se-
mana de segunda a sexta. No dia da 
macrozona, fecham-se até supermer-
cados e postos de combustíveis, tam-
bém estão colaborando para evitar a 
disseminação, assim como a maioria 
das atividades econômicas já estavam 
fazendo desde março. No amarelo, de 
risco moderado, todas as macrorregi-
ões fecham também aos domingos. 

No cenário laranja (atual), cada ma-
crozona fecha duas vezes por semana 
e a cidade inteira sábado, a partir das 
13h, e domingo o dia todo. No cenário 
vermelho, considerando 14 dias (duas 
semanas), a cidade tem o comércio 
fechado regionalmente por 10 dias, fi-
cando apenas 4 dias abertos, de modo 
intercalado.

“Em um mês de funcionamento 
o modelo de isolamento intermitente 
regionalizado, com adesão de 98% 
do comércio, alcançou índice de iso-
lamento social de 48% no meio de 
semana e picos de 51% aos fins de 

semana, conforme a Plataforma Big 
Data Telcos Covid-19. Os números 
corroboram para a continuidade do 
modelo, porque atende a recomen-
dação da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) de, no mínimo, 50% de 
isolamento social. A mudança de ce-
nário do isolamento leva em conta a 
ocupação dos leitos de UTIs, que tem 
sido ampliado. Atualmente, a cidade 
já conta com 150 UTIs e semi-UTIs. Até 
o final deste mês, a gestão implantará 
novos leitos hospitalares e chegará 
ao total de 240 exclusivos para trata-
mento da Covid-19, sendo 130 UTIs.

O Comitê, composto por re-
presentantes da Prefeitura, da so-
ciedade civil, Ministério Público e 
Defensoria Pública, sempre mante-
ve diálogo com as entidades que re-
presentam os diversos segmentos 
das atividades econômicas. Mesmo 
com diálogo, as entidades que dis-
cordaram do modelo de isolamen-
to buscaram amparo no Poder Ju-
diciário, que até agora não deferiu 
nem o pedido de supermercadistas 
e postos de combustíveis, compre-
endendo que o Comitê tomou a de-
cisão com base na ciência.”
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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

“A criança deve ser educada com rigor, 
severidade. E vou dar um passo a mais, 

talvez algumas mães até fiquem com raiva 
de mim, mas a criança deve sentir dor”

Milton Ribeiro, pastor evangélico e novo ministro da Educação

Iris dá sinais de que pode 
concorrer em 2020

A decisão do prefeito Iris Rezende (MDB/foto) em retomar as 
atividades econômicas em Goiânia é apontada por aliados como 
sinal de que o emedebista vai disputar a reeleição em 15 de no-
vembro. A permanência de Paulo Ortegal no Paço também é con-
siderada sinalização do prefeito em direção às urnas. Iris tem adia-
do a definição sobre se irá ou não participar do pleito deste ano.

Canal aberto
Quem conversa com o prefeito Gustavo Menda-
nha e com o governador Ronaldo Caiado per-
cebe que ainda há a possibilidade de aliança do 
MDB com o DEM em Aparecida de Goiânia nas 
eleições deste ano.

Eleições 2022
Segundo aliados do prefeito e do governador, o 
que dificulta a aproximação entre Mendanha e 
Caiado é o pleito estadual de 2022.

Atrelamento
Como se sabe, Gustavo Mendanha tem com-
promisso com Daniel Vilela, que, na suces-
são estadual, deverá enfrentar novamente 
Ronaldo Caiado.

Impactos
Prefeito Gustavo Mendanha (MDB) reconhece, em 
live nas redes sociais, ser “difícil” lidar com os im-
pactos da pandemia provocada pelo coronavírus.

Desafiador
Mendanha diz que nenhum presidente, governador ou prefei-
to estava preparado para enfrentar a Covid-19. “Talvez, nessa 
era mais moderna, acho que nós nunca tivemos um problema 
tão sério e tão desafiador, ao mesmo tempo tão complexo.”

Dificuldades
O chefe do Executivo aparecidense admite as dificuldades de 
equilibrar as ações da gestão com o objetivo de amenizar os 
impactos na saúde e também na economia.

Mais adiante
Mendanha tem deixado para os seus articuladores políticos 
(Veter Martins, Tatá Teixeira e Léo Mendanha) as conversas 
com os presidentes de partidos sobre alianças eleitorais. Ele 
vai entrar na discussão às vésperas das convenções.

Recuperação
Rogério Almeida, assessor particular do prefeito Gus-
tavo Mendanha (MDB), está curado da Covid-19. Ele e a 
esposa, Débora Cristina, receberam o diagnóstico posi-
tivo há duas semanas.

O pastor evangélico e ex-apresentador de te-
levisão Deco Martins recebeu o apoio do cronista 
esportivo e senador Jorge Kajuru (Cidadania) à 
Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Ele, 
que reside na cidade há alguns anos, é pré-can-
didato pelo Avante. Na foto, Kajuru e Deco Mar-
tins em recente encontro em Brasília.

Deco Martins recebe 
apoio de Jorge Kajuru

Reprodução

Braço direito
Presidente municipal 
do PSC, Ozair José 
deverá ser o coorde-
nador-geral da cam-
panha de Glaustin da 
Fokus à Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia.

Covid-19
Goiânia, Formosa, 
Águas Lindas, Luziâ-
nia e Valparaíso são 
as cidades goianas 
que apresentam os 
piores índices de iso-
lamento social nesta 
fase da pandemia do 
novo coronavírus.

Sem grana
Pré-candidatos a ve-
reador de diversos 
partidos afirmam 
que será difícil reali-
zar campanha eleito-
ral em Aparecida de 
Goiânia sem recursos 
financeiros. 

Majoritário
O dinheiro do fundo 
eleitoral, garantido 
pelo Congresso Na-
cional, só será distri-
buído pelos partidos a 
candidatos a prefeito 
das grandes cidades.

Divulgação

Resumo
n O tempo passa, o 
tempo voa e o PSL do 
Delegado Waldir Soares 
segue indefinido em re-
lação às eleições para a 
Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia. 

n William Ludovico 
(PRTB) vai se firman-
do como pré-candidato 
de oposição a Gustavo 
Mendanha (MDB) pelas 
cobranças que tem feito 
à administração do MDB.

n Já recuperado da 
dengue, o deputado fe-
deral Professor Alcides 
(PP) volta a atender li-
deranças políticas em 
seu escritório da Vila 
Brasília, ao lado da Uni-
fan, em Aparecida de 
Goiânia. 

n O goiano Vitor Hugo 
(PSL/foto) deverá ser 
mantido pelo presiden-
te Jair Bolsonaro na li-
derança do Governo na 
Câmara dos Deputados. 
Ele busca reaproxima-
ção com áreas hostis 
do Palácio do Planalto, 
principalmente com os 
ministros Luiz Eduardo 
Ramos e Paulo Guedes.

Reprodução
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De 27 de setembro 
a 12 de novem-
bro é o período 

de início e encerra-
mento das campanhas 
eleitorais deste ano. 
Até o pleito de 2012, 
Aparecida de Goiânia 
não tinha propagan-
da eleitoral gratuita 
em nenhuma televi-
são. Após atualizações 
do processo eleitoral 
ocorridas em 2009, 
Chico Abreu, deputa-
do federal na época, 
apresentou emenda 
que alterou o Artigo 

48 da Lei nº 9.504, que 
estabelece normas 
para as eleições. “Na-
quela época, todos os 
grandes canais de te-
levisão tinham sede 
na Capital, e todos 
transmitiam as pro-
pagandas eleitorais 
só de Goiânia. Após a 
aprovação da altera-
ção do Artigo 48, além 
de Aparecida, todos os 
municípios brasileiros 
com potencial para 
segundo turno podem 
ter suas campanhas 
exibidas em televisão 
de grande audiência ”, 
pontuou. 

Primeira 
transmissão

Segundo Abreu, a 
Justiça Eleitoral foi obri-
gada a designar pelo 
menos um canal de TV 
para veicular as pro-
pagandas eleitorais de 
Aparecida. “Se outros 

canais quisessem trans-
mitir era permitido, mas 
um destes era designa-
do exclusivamente para 
o município. Em 2012, 
a Justiça Eleitoral deter-
minou que a TV Serra 
Dourada inaugurasse 
as transmissões das pe-

ças de campanhas elei-
torais de Aparecida”, 
relembrou. As campa-
nhas eleitorais daquele 
ano já usufruíram dos 
direitos de transmissão 
gratuita. 

Audiência
Chico Abreu expli-

cou que o critério para 
a escolha do canal de 
televisão é que seja o de 
maior audiência na cida-
de. “Desde a aprovação 
da emenda, a TV Serra 
Dourada é que transmi-
te as campanhas de Apa-
recida. Por serem dados 
técnicos, hoje não sei 
afirmar se é a de maior 
audiência no município, 
mas é ela que exibe. E se-
gundo o TRE, a televisão 
que fizer Aparecida não 
pode transmitir campa-
nhas de outra cidade”, 
esclareceu. O ex-depu-

tado salientou que, com 
o advento da Covid-19, 
as propagandas eleito-
rais gratuitas serão mo-
las propulsoras, “já que 
tudo caminha para a 
não autorização de cam-
panha corpo a corpo”, 
opinou. 

Artigo na íntegra
Art. 48. Nas eleições 

para Prefeitos e Vereado-
res, nos Municípios em 
que não haja emissora 
de rádio e televisão, a 
Justiça Eleitoral garantirá 
aos Partidos Políticos par-
ticipantes do pleito a vei-
culação de propaganda 
eleitoral gratuita nas lo-
calidades aptas à realiza-
ção de segundo turno de 
eleições e nas quais seja 
operacionalmente viável 
realizar a retransmissão. 
(Redação dada pela Lei nº 
12.034, de 2009).

PROPAGANDA

TRE-GO determinará emissora para 
transmitir campanha eleitoral no município

Ana Paula Arantes 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Lei que autoriza transmissão 
televisiva gratuita benefi cia 
cidades brasileiras com 
potencial para segundo turno

Divulgação

Segundo Chico Abreu, autor da emenda, o critério para a escolha 
do canal de televisão é que seja o de maior audiência na cidade

Certificado 
Digital

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

Confiança
Segurança

Agilidade

Direito de Resposta:
Após a publicação da maté-

ria intitulada “William Ludovico 
abre diálogo com partidos para 
a corrida ao Executivo do muni-
cípio”, na edição de ontem, 13, 
em que nossa reportagem cita 
o Partido Social Liberal (PSL) 

como aliado de William Ludo-
vico à disputa do Executivo de 
Aparecida de Goiânia (como foi 
afi rmado pelo pré-candidato), 
a sigla requisitou direito de res-
posta ao Diário de Aparecida. 
Segue abaixo, na íntegra, a nota 
enviada por Professor Hugo 

Costa e Tannubio Gonçalves, 
presidente e secretário-geral do 
partido no município, ao jornal.

“Como resposta à notícia 
veiculada no meio de comunica-
ção da cidade, a executiva do PSL 
de Aparecida representada pelo 
presidente do municipal Profes-

sor Hugo e pelo secretário-geral 
do partido, Tannubio Gonçalves, 
negam que houveram diálogos 
com o pré-candidato do PRTB, 
Willian Ludovico, como traz a 
matéria veiculada na última 
edição do jornal Diário de Apa-
recida. O partido ainda ratifi ca 

que não houve nenhum diálogo 
para que ele afi rme que o PSL se 
unirá ao projeto dele. O PSL, por 
questões estratégicas, ainda não 
defi niu qual caminho tomará em 
relação às eleições majoritárias 
deste ano no município de Apa-
recida e aguarda o momento 

apropriado que será defi nido 
pelo líder do partido no estado 
de Goiás, Deputado Delegado 
Waldir. Então, o PSL de Apareci-
da de Goiânia não teve nenhuma 
tratativa com esse pré-candida-
to em específi co como foi veicu-
lado na matéria.”
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Conforme as no-
vas datas di-
vulgadas pelo 

Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) quan-
to às eleições, a par-
tir de 27 de setembro 
se iniciam as campa-
nhas eleitorais, in-
cluindo as realizadas 
pela internet. Uma 
das preocupações 
dos dirigentes par-
tidários municipais, 
principalmente os 
de legendas de me-
nor expressividade, 
é a não chegada dos 
recursos do Fundo 
Especial de Financia-
mento de Campanha 

(FEFC), também co-
nhecido como Fundo 
Eleitoral, principal 
fonte de recursos 
das eleições. Este 
ano, 32 dos 33 par-
tidos existentes vão 
receber os R$ 2,034 
bilhões disponíveis.  

Interesse por 
prefeitos

Ao Diário de Apa-
recida foi explicado 
que, mesmo aqueles 
partidos que têm re-
curso eleitoral para 
receber, os valores 
que chegam aos mu-
nicípios não são su-
ficientes. “Os R$ 2 bi-
lhões são para todo 
o País, e chegam nos 

presidentes estaduais 
para serem distribu-
ídos aos municípios, 
mas isso não é regido 
por regras. Normal-
mente, reforços finan-
ceiros são repassa-
dos aos partidos que 
tenham candidatos 
a prefeito, porque é 
de maior interesse 
eleger prefeito; vale 
muito mais um prefei-
to, do que dez verea-
dores eleitos”, disse 
à nossa reportagem 
uma fonte que pediu 
sigilo. Mesmo assim, 
os candidatos majo-
ritários lidam com a 
escassez de recursos, 
recorrendo por vezes 
a alternativas como 
a vaquinha eleitoral, 
amparada pela legis-
lação brasileira pela 
Lei nº13.488/2017. 

Candidatos 
iludidos

Quando ocorre de 
o diretório estadual 
enviar parte do Fundo 
Eleitoral a determi-
nado partido de um 

município, geralmen-
te divide-se os candi-
datos a vereador em 
três ou quatro grupos, 
no qual o primeiro re-
cebe fatia maior, se-
guindo a sequência. 
“A realidade é que 
há muitas siglas que 
não atingem a cláu-
sula de barreira e não 
recebem os repasses 
financeiros. Os pró-
prios candidatos pre-
cisam saber que serão 
obrigados a buscar 
seus recursos, mas, 
infelizmente, o que se 
vê são candidatos ilu-
didos por presidentes 
de partidos que in-
teressam apenas em 
preencher lacunas 
ociosas nas chapas 
proporcionais”, opi-
nou a fonte.

Campanha digital
O avanço da pande-

mia não irá permitir  
que os candidatos ba-
tam nas portas, aper-
tem a mão e abracem 
o eleitor. “Podem até 
perder votos os que 

assim procederem. As 
abordagens terão de 
ser por mecanismo 
eletrônico ou digital, 
sendo recurso prático, 
simples e barato. Con-
tratar profissionais 
do marketing digital 
é uma boa solução 
para ajudar na con-
quista do voto”, suge-
riu, complementando 
que o fundo eleitoral 
é para pagar material 
impresso, combustí-
vel e contratação de 
cabos eleitorais na 
quantidade determi-
nada pela Justiça Elei-
toral, tanto para can-
didatos ao Legislativo 
quanto ao Executivo. 
“A expectativa é de 
que as campanhas se-
jam no estilo ‘francis-
canas’, pela ausência 
de comícios, passea-
tas, carreatas, buzi-
naços e adesivações, 
devido à proibição de 
aglomeração, ou seja, 
será mais barato”, es-
pecificou, pontuando 
que, mesmo sem re-
cursos do Fundo Elei-

toral, os candidatos 
têm autonomia para 
usar a criatividade di-
gital e superar a escas-
sez financeira.     

Fundo público  
O TSE detalhou que 

o recurso é um fundo 
público destinado ao 
financiamento das cam-
panhas eleitorais dos 
candidatos alimenta-
dos com o dinheiro do 
Tesouro Nacional. O ad-
vento da Covid-19 não 
motivou a diminuição 
dos valores que serão 
repassados aos par-
tidos nestas eleições. 
Vão receber os R$ 2,034 
bilhões disponíveis, 
32 dos 33 partidos exis-
tentes. Os oitos partidos 
que receberão mais são: 
PT (R$ 200,9 milhões); 
PSL (R$ 193,6 milhões), 
PSD (R$ 157,1 milhões), 
MDB (R$ 154,8 mi-
lhões), PP (R$ 140,2 mi-
lhões), PSDB (R$ 126 mi-
lhões), PL, antigo PR (R$ 
123,2 milhões), DEM 
(114,5 milhões) e PSB 
(R$ 109,4 milhões). 

ELEIÇÕES 2020

Ausência de Fundo Eleitoral pode levar 
partidos menores a não elegerem candidatos

Ana Paula Arantes 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Escassez financeira não tira dos 
candidatos a autonomia para 
usar a criatividade na internet. 
É provável que passeatas, 
carreatas, buzinaços, abraços e 
apertos de mão sejam proibidos

TSE

O advento da Covid-19 não motivou a diminuição dos valores que serão repassados aos partidos nestas eleições 



Na manhã de on-
tem, 13, na sede 
da Prefeitura de 

Goiânia, com a presen-
ça do governador Ro-
naldo Caiado (DEM), o 
prefeito Iris Rezende 
(MDB) assinou o novo 
decreto que autorizou 
o retorno das ativida-
des econômicas e não 
econômicas a partir 
desta terça-feira, 14. 
O documento rompe 
com o isolamento in-
termitente após 14 
dias de suspensão das 
atividades não-essen-
ciais para a prevenção 
e enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 
na Capital. O reveza-

mento 14x14 não será 
aplicado novamente 
se os indicativos da 
Secretaria Municipal 
de Saúde apontarem 
diminuição ou estabi-
lidade no aumento de 
casos de coronavírus. 

Cultos, missas e 
academias

Os cultos, missas, 
celebrações e reuniões 
coletivas das organiza-
ções religiosas fi cam 
autorizados, e também 
academias, quadras 
poliesportivas e giná-
sios, em qualquer dia 
da semana, desde que 
haja a redução de 30% 
em sua capacidade de 
pessoas sentadas, no 
casos dos templos. Ba-

res e restaurantes tam-
bém poderão funcio-
nar seguindo rígidos 
protocolos de seguran-
ça sanitária. 

Vedados 
O documento não 

autoriza a realização 
de grandes eventos 
públicos e privados 
de qualquer natureza. 
Atividades de clubes 
recreativos e parques 
aquáticos, aulas pre-
senciais de institui-
ções de ensino público 
e privado, cinemas, 
teatros, casas de espe-
táculo, boates, salões 
de festa e jogos conti-
nuam proibidos. 

Comércio popular
O Mercado da Rua 

4-A (Camelódromo), 
o Mercado Aberto da 
Avenida Paranaíba, 
as feiras especiais, 
incluindo a Feira Hi-
ppie, Feira da Lua, 
bem como a região da 
Rua 44, poderão voltar 
a funcionar no dia 21 
de julho. O documen-
to municipal vai esta-

belecer multa de pelo 
menos R$ 4 mil para 
as empresas que não 
cumprirem os proto-
colos de prevenção e 
combate.

Intermitente 
rompido

Com a presença do 
governador na ceri-
mônia de assinatura, 
o prefeito Iris Rezen-
de reconheceu que 
Ronaldo Caiado foi a 
primeira autoridade 
no Brasil a admitir a 
gravidade da ques-
tão, quando decretou 
o fechamento total 
do comércio. “Até eu 
questionei se precisa-
va de tanto, e hoje, pe-
los números, sei que 
o nosso governador 
foi inspirado a fazer o 
certo. Ele quis que a 
prefeitura participas-
se do decreto estadu-
al, o que me levou logo 
a aderir no mesmo 
dia. Ao lerem o decre-
to, não se espantem, 
porque não teremos 
difi culdade de modi-
fi car, caso a aplicação 

do mesmo nos mostre 
que cometemos ex-
cessos ou falhas”, ga-
rantiu, frisando que a 
autorização para rea-
bertura não é apenas 
para reabrir o comér-
cio, mas também para 
devolver o emprego ao 
pai de família e esti-
mular a economia. 

Estrutura na Saúde 
Ronaldo Caiado 

ressaltou que até o dia 
em que ele assumiu o 
governo, Goiânia era 
responsável por 80% 
dos atendimentos mé-
dicos de Goiás. “O ci-
dadão saía dos confi ns 
do Estado atrás de um 
leito na Capital, Aná-
polis ou em Aparecida, 
infelizmente, muitos 
faleceram por falta de 
atendimento. Em um 
ano e sete meses de 
nossa gestão, conse-
guimos fazer com que 
todas as macrorregi-
ões de Goiás tenham 
uma estrutura hospi-
talar com medicina 
de qualidade. Quando 
terminar a pandemia, 

toda estrutura estará 
lá para dar dignidade 
às pessoas. Jamais ba-
nalizaremos a vida, é 
nosso compromisso de 
princípio”, exclamou 
o governador, que se 
emocionou ao citar as 
cenas de pessoas mor-
rendo nas fi las à espe-
ra de atendimento mé-
dico por coronavírus 
em Manaus, Belém e 
Fortaleza.  

Saúde e Legislativo
A secretária de Saú-

de de Goiânia, Fátima 
Mrué, explicou que 
neste momento o isola-
mento social está satu-
rado e é preciso buscar 
alternativas. “Traba-
lhamos para sustentar 
essas aberturas de for-
ma segura, tranquila, 
com proteção à vida e 
a economia ao mesmo 
tempo”, disse Mrué. O 
presidente da Câmara, 
Romário Policarpo, de-
clarou que, se precisar 
fechar o comércio no-
vamente, o município 
contará com o apoio 
do Legislativo.

GOIÂNIA

Iris Rezende assina decreto que permite 
reabertura total do comércio a partir de hoje

Ana Paula Arantes 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Em sua fala, o prefeito reconheceu 
que Ronaldo Caiado foi a primeira 
autoridade no Brasil a admitir a 
gravidade da Covid-19, ao decretar 
o fechamento das atividades 
econômicas em todo o Estado

Prefeitura de Goiânia

Com a presença do governador Ronaldo Caiado, Iris Rezende assina decreto que rompe com o isolamento intermitente
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Durante o detalha-
mento das primei-
ras normas de fle-

xibilização das atividades 
econômicas desde que 
Goiás começou a qua-
rentena alternada nos 
últimos 15 dias, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
anunciou ontem, 13, que 
a testagem em massa 
para detectar casos de 
Covid-19 na população 
começa a ser feita em 78 
municípios. Os critérios 
técnicos para a escolha 
das cidades foram ela-
borados pela Secretaria 
Estadual da Saúde (SES), 
por meio da Superinten-
dência de Vigilância em 
Saúde (Suvisa), em par-
ceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Ficaremos responsá-
veis pela coleta, e a Fio-
cruz, pelo transporte do 
material e divulgação do 
resultado em até 48 ho-
ras. Acredito que teremos 
a capacidade de rastrea-
mento [da doença] muito 
grande, pedindo o apoio 
de todas as estruturas 
municipais para poder-
mos realizar o isolamen-
to”, explicou Ronaldo 
Caiado, ao relembrar que 
o trabalho deverá contar 
com a mão de obra de as-
sistentes sociais e agentes 
comunitários de saúde 
das prefeituras.

Titular da Suvisa, Flú-
via Amorim contou que 
os kits de testagem come-
çaram a ser distribuídos 
ontem. Ela informou que 
o Estado analisa todos os 
parâmetros nacionais e 

internacionais que obti-
veram sucesso no mundo 
até o momento. “Posso 
adiantar que o governo 
estadual vai abarcar mais 
critérios do que o próprio 
Ministério da Saúde, que 
atualmente testa apenas 
casos graves.” Em Goiás, 
o RT-PCR será também 
disponibilizado a pacien-
tes com quadros leves ou 
apenas sintomas gripais, 
como foi feito na Nova 
Zelândia, um dos primei-
ros países a controlar o 
avanço do coronavírus no 
mundo.

O governador estima 
que quase dois terços 
da população devem ser 
testados, medida que, 
acompanhada da es-
tratégia de isolamento 
intermitente, tem o ob-
jetivo de manter a cur-
va de contágio estável, 
principalmente neste 
momento de abertura 
do comércio, programa-
da para esta terça-feira, 
14. O decreto publicado 
prevê a retomada de di-
versos segmentos eco-
nômicos em Goiás, bem 
como eventos esportivos 
e celebrações religiosas 
presenciais.

“Não é uma ação des-
coordenada. Há regras 
e protocolos específicos 
que devem ser seguidos 
com responsabilidade”, 
destacou Caiado durante 
o evento no Palácio das 
Esmeraldas. “Não vamos 
nos apegar a esse falso di-
lema vida versus econo-
mia”, complementou, ao 
defender o equilíbrio en-
tre a diminuição de con-
taminação, a retomada 

da economia e o fortale-
cimento das ações sociais 
às famílias atingidas pela 
atual crise sanitária.

A parceria a que se 
refere o governador para 
que Goiás vença os desa-
fios impostos pela pan-
demia inclui também o 
processo de testagem 
em funcionários do setor 
privado. “Peço o apoio 
de vocês, empresários, 
para que possamos fazer 
a testagem naqueles que 
estão na faixa de risco e 
que são funcionários de 
suas empresas, possibili-
tando, assim, a condição 
de isolamento. Esse é um 
trabalho de conscienti-
zação conjunto”, frisou 
Caiado. O governador 
ressaltou que o compor-
tamento e postura de 

toda a população, a par-
tir de agora, são mais do 
que determinantes para 
que não haja um colapso 
hospitalar.

Titular da SES, Ismael 
Alexandrino fez seu dis-
curso na mesma linha do 
governador, assinalando 
que a utilização de más-
cara, cumprimento dos 
protocolos específicos 
e distanciamento social 
são atenuantes para o 
crescimento acelerado 
dos casos de Covid-19. Ele 
pontuou também que o 
primeiro decreto de isola-
mento, publicado em 13 
de março, foi fundamen-
tal para o Estado avançar 
na interiorização dos ser-
viços públicos de saúde, 
com a regionalização dos 
hospitais, meta que sem-

pre esteve no plano de 
governo de Caiado.

“Nesse mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
tínhamos metade dos 
leitos públicos de UTI 
do que temos hoje. Essa 
expansão agora está pre-
sente em todas as ma-
crorregiões do Estado e 
não são estruturas tran-
sitórias, como no resto 
do País. Elas ficarão de le-
gado para a população”, 
reforçou Alexandrino.

Medidas adotadas
Desde o início da 

pandemia,o governo de 
Goiás já implantou cinco 
hospitais de campanha – 
em Goiânia, Porangatu, 
Águas Lindas de Goiás, 
Luziânia e Itumbiara – e 
está em processo de esta-
dualização de outros três, 
nas cidades de Jataí, For-
mosa e São Luís de Mon-
tes Belos. Foram abertos 
521 leitos exclusivos para 
pacientes com Covid-19, 
sendo 179 de UTIs e 342 
de enfermaria.

Além disso, ampliou-
se a quantidade de leitos 
nos hospitais de urgências 
de Trindade; de Anápo-
lis e Otávio Lage (Hugol). 
Quase 2 mil trabalhadores 
de saúde foram contrata-
dos e 2 mil profissionais 
capacitados; e 4 milhões 
de unidades de equipa-
mentos de proteção indi-
vidual (EPI) e 1,6 mil equi-
pamentos para hospitais 
foram providenciados.

O secretário em exer-
cício da Indústria, Comér-
cio e Serviços, Adonídio 
Neto, falou da ampliação 
de créditos concedida 

pelo governo de Goiás, 
sobretudo aos pequenos 
empresários, por meio 
da GoiásFomento e do 
Fundo de Constituição 
do Centro-Oeste (FCO). 
“Além desse socorro, con-
seguimos manter a atra-
ção de novos investimen-
tos durante a pandemia 
e, ainda, fomos o único 
Estado a apresentar cres-
cimento na indústria no 
mês de maio, alavancado 
pelos setores de alimen-
tos, agronegócio e farmo-
químico”, exemplificou.

Também presente 
ao evento, o prefeito de 
Goiânia, Iris Rezende, 
elogiou a tomada de de-
cisões de Caiado durante 
todo o período de qua-
rentena. “O governador 
teve atitudes que dificil-
mente outras autorida-
des teriam, movido pelo 
espírito público, respon-
sabilidade e sem poli-
tiquice”, frisou Iris, que 
sempre acompanhou as 
medidas adotadas pelo 
governo estadual.

Ainda durante a so-
lenidade, o governador 
Ronaldo Caiado anun-
ciou que pretende criar 
dois memoriais no Esta-
do: um em homenagem 
às vítimas da Covid-19 e 
outro para reconhecer o 
trabalho realizado por 
todos os profissionais da 
área da Saúde. Após o 
fim do evento, Caiado se 
dirigiu ao Paço Munici-
pal, onde o prefeito Iris 
Rezende iria detalhar 
o decreto municipal de 
Goiânia, que também 
versa sobre a flexibiliza-
ção do comércio.

AÇÃO

Caiado assina novo decreto e anuncia 
testagem em massa em 78 municípios

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Seguindo parâmetro adotado na Nova Zelândia, governo de Goiás amplia critérios do próprio 
Ministério da Saúde e vai oferecer o RT-PCR também a pessoas com sintomas gripais e casos leves

 Governo de Goiás

Depois de assinar documento estadual, governador 
acompanhou Iris Rezende na assinatura do decreto 
municipal, em solenidade no Paço
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Durante entrevis-
ta para a Genial 
Investimentos 

ontem, 13, o vice-pre-
sidente Hamilton 
Mourão classificou 
como um avanço a 
aproximação recen-
te do governo com os 
partidos de centro no 
Congresso Nacional, 
que podem garantir 
a construção de uma 
base legislativa para 
aprovação de proje-
tos de interesse do 
Executivo.

“O presidente [Bol-
sonaro] já compreen-
deu, desde há algum 
tempo, que em qual-
quer presidencialis-
mo você precisa ter 
uma base dentro do 
Congresso. Se não ti-
ver uma base, você 
dificilmente conse-

gue aprovar aquilo 
que são seus projetos 
mais importantes. A 
aproximação com os 
partidos de centro, 
que são, vamos di-
zer, a base do equilí-
brio de poder dentro 
do Legislativo, é uma 
aproximação que eu 
considero sadia, cor-
reta e a partir daí co-
meçou-se a melhorar 
esse relacionamento, 
que tinha se deterio-
rado um pouco em 
meio à pandemia, 
que foi muito politiza-
da”, disse Mourão du-
rante um debate vir-
tual transmitido pela 
Genial Investimentos 
nas redes sociais.

O vice-presidente 
também defendeu a 
retomada do deba-
te sobre a recriação 
de uma nova CPMF, 
que seria um impos-

to sobre transações 
financeiras. O tema 
enfrenta resistência 
do presidente Jair 
Bolsonaro. 

“Eu acho que tem 
que ser discutido. O 
presidente é contra, 
ele não quer jogar 
esse assunto na mesa 
por causa da memória 
antiga da CPMF, mas a 
gente sabe que o nos-
so sistema tributário 
é complicado. Mais 
cedo ou mais tarde, 
essa discussão vai ter 
que ser colocada na 
mesa”, afirmou. 

Mourão também 
citou que a reforma 
administrativa está 
pronta para ser enca-
minhada ao Congres-
so, mas que só deve 
ser apresentada após 
a volta dos trabalhos 
presenciais no Le-
gislativo. A medida, 
elaborada pelo Mi-
nistério da Economia, 
pretende alterar os 
direitos dos futuros 
servidores federais, e 
inclui a revisão dos sa-
lários iniciais, a redu-
ção no número de car-

reiras e o aumento no 
prazo para o servidor 
atingir a estabilidade.

“O Congresso está 
se reunindo de forma 

virtual e ela é uma re-
forma que precisa de 
uma discussão bem 
encorpada. Acho qe 
ela só deve ser reapre-

sentada na hora que 
o Legislativo voltar a 
trabalhar de forma 
presencial”, afirmou 
o vice-presidente.

ARTICULAÇÃO

Mourão defende aproximação do governo 
com partidos de centro no Congresso

Pedro Rafael Vilela
Repórter da Agência Brasil

Vice-presidente afirma que relação 
pode garantir a construção de uma 
base legislativa para aprovação de 
projetos de interesse do Executivo

Tomaz Silva / Agência Brasil

Mourão também defendeu a retomada do debate sobre a recriação de uma nova CPMF, que 
seria um imposto sobre transações financeiras: tema enfrenta resistência de Jair Bolsonaro
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ARTIGO

Muitas, e acaloradas, 
foram as discussões 
acerca da mudança 

do cronograma das elei-
ções municipais deste ano 
em virtude do problema de 
saúde pública que nos afe-
ta. Em dezembro de 2019, 
período onde os nossos 
passos futuros não estavam 
sujeitos a um cenário nebu-
loso e complexo, o Tribunal 
Superior Eleitoral estabele-
ceu todas as datas eleitorais 
que seriam observadas em 
2020, e o fez com base nos 
preceitos do artigo 14, e 
seguintes, da Constituição 
Federal, além das determi-
nações da Lei 9.504/97.

Apesar disso, como to-
dos sabemos, 2020 está 
sendo tudo, menos um ano 

normal, e, por essa razão, 
a rotina eleitoral à qual es-
tamos todos acostumados 
– corpo a corpo eleitoral, 
concentração de pessoas 
em passeatas, inaugurações 
de comitês eleitorais, festas 
nas convenções partidárias 
e até filas nas sessões de vo-
tações – torna-se inaplicável 
no momento. Diante disso, 
inúmeras foram as discus-
sões e as hipóteses trazidas 
pelos congressistas, pelos 
estudiosos do Direito Elei-
toral e até pelos próprios 
ministros do TSE.

As principais foram: unifi-
cação dos mandatos munici-
pais, estaduais e federais e a 
realização de um único plei-
to em 2022. Esta foi defendi-
da mais contundentemente 
pelos senadores em início 
do mandato, razão pela qual 
aparentemente não ganhou 
corpo; a segunda hipótese 
aventada foi a mais radical, 
e só aconteceria no caso de 
não ser alcançada uma so-
lução por parte dos congres-
sistas, onde os mandatos 
atuais seriam encerrados e, 
em virtude da sua vacância, 
os juízes das comarcas assu-
miriam temporariamente o 
exercício do cargo máximo 
municipal (em simetria ao 
que dispõe a Constituição 

Federal em relação ao Presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal assumir a Presidên-
cia da República); a terceira, 
em uma evidente tentativa 
de manutenção do calendá-
rio atual, foi a instituição do 
voto a distância, através de 
aplicativo desenvolvido e 
controlado pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral.

Mais do que a superação 
de eventuais falhas técnicas, 
a aprovação das propostas 
encontrou um entrave ainda 
maior: a superação das for-
malidades para a alteração 
da Constituição Federal (dois 
turnos de votação perante 
os 513 deputados federais, 
e outros dois turnos perante 
os 81 senadores, além dos 
“pitacos” dos principais inte-
ressados: os prefeitos e os ve-
readores) em um momento 
em que os ânimos estão aflo-
rados e qualquer discussão 
que não seja relacionada ao 
problema de saúde pública 
que vivemos será malvista.

E quando as circunstân-
cias rumavam para a indefi-
nição, para o radicalismo e 
até expunham a risco o sis-
tema democrático, os líderes 
do Congresso Nacional, capi-
taneados pelos presidentes 
do Senado Federal e da Câ-
mara dos Deputados, exer-

cendo senso de representa-
tividade, chegaram a uma 
solução intermediária, cuja 
materialização ocorre atra-
vés da aprovação da Propos-
ta de Emenda Constitucional 
número 18, de 2020.

A referida proposta visa 
alterar o artigo 115, do Ato 
das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, “atrasan-
do” as eleições municipais 
em 45 dias, fazendo com que 
o primeiro turno aconteça 
em 15/11/2020 e, nos muni-
cípios com mais de 200.000 
eleitores, acaso necessário, 
o segundo turno ocorra em 
29/11/2020.

Sobre a emenda consti-
tucional aprovada, alguns 
aspectos merecem desta-
que, especialmente a estra-
tégia de alteração dos atos 
constitucionais transitórios, 
e não o texto constitucional, 
o que evidencia que a regra 
de 2020 não valerá para as 
próximas eleições nacio-
nais, estaduais ou munici-
pais, ou seja, nos próximos 
pleitos o primeiro turno será 
realizado no primeiro do-
mingo de outubro e o segun-
do turno no último domingo 
do mesmo mês. Outro ponto 
de destaque diz respeito 
à manutenção de parcela 
das datas e prazos anterior-

mente estabelecidos pelo 
TSE através da Resolução 
23.606, uma vez que alguns 
prazos já foram superados, 
enquanto outros ainda es-
tão por vencer.

A título de exemplo, 
já venceram os seguintes 
prazos: 5 de março até 3 de 
abril, para o início da troca 
de partido pelos candida-
tos sem que haja risco ao 
mandato atual (infidelida-
de partidária); 4 de abril (6 
meses antes do pleito) é a 
data final para que os can-
didatos tenham domicílio 
eleitoral no município onde 
pretendam disputar as elei-
ções, também é a data final 
para que estejam filiados 
aos partidos onde terão 
legenda para a disputa; 7 
de abril é a data a partir da 
qual os pretensos candida-
tos devem estar desincom-
patibilizados dos cargos 
onde sejam ordenadores 
de despesas ou que pos-
sam aumentar os subsídios 
dos servidores; 15 de maio 
é o início do período onde 
os pré-candidatos podem 
começar a arrecadação de 
fundos para a campanha; 
30 de junho é o último dia 
em que candidatos podem 
apresentar programas nos 
canais de comunicação de 

massa.
Em complementação, 

a resolução estabelecia ou-
tros, que ainda venceriam: 4 
de julho é a data a partir da 
qual os candidatos que se-
jam detentores de mandato 
eletivo não podem nomear 
ou exonerar funcionários 
sem as devidas justificativas, 
realizar despesas, exceto as 
preexistentes, participar de 
atos de publicidade institu-
cional ou equivalente e tam-
bém inaugurações públicas; 
20 de julho até 5 de agosto é 
o prazo para a realização das 
convenções para a escolha 
dos candidatos e formali-
zação das coligações; 15 de 
agosto é o prazo final para o 
registro das candidaturas; 16 
de agosto é a data a partir da 
qual tem início a campanha 
eleitoral.

Ocorre que, conforme 
dito, o atraso em 45 dias da 
data do pleito fez com que al-
gumas datas fossem alteradas 
pela própria PEC, enquanto 
outras ainda dependem de 
nova regulamentação atra-
vés de Resolução do TSE. E 
apesar de algumas arestas, e 
das incertezas do momento, 
a promulgação da PEC18/20 
nos deixa a sensação que o 
diálogo e os pilares democrá-
ticos sempre prevalecerão.

Eleições 2020: da incerteza à solução intermediária

Acácio Miranda da Silva Filho
Advogado, professor de Direito Eleitoral, 
Penal e Constitucional
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Durante o inver-
no, a umidade 
do ar baixa e as 

temperaturas mais 
frias levam à diminui-
ção da transpiração 
corporal. Esses fatores 
fazem com que a pele 
fique mais seca. Além 
disso, nessa época, 
é comum tomarmos 
banhos mais quentes, 
que provocam uma re-
moção da oleosidade 
natural de forma mais 
intensa, diminuindo 
o manto lipídico que 
retém a umidade da 
pele. O biomédico es-
pecialista em saúde 
estética Dieick de Sá 
esclareceu algumas 
dúvidas e deu dicas de 
como passar por essa 
estação sem grandes 
danos à pele.

Dieick disse que 
tanto as peles do ros-
to quanto a do corpo 
estão sujeitas ao resse-
camento nessa época 
do ano. O clima frio e 
seco pode deixá-las 
com aspecto esbran-
quiçado, o que indica 
a desnaturação das 
proteínas, o que dei-
xa a sensação de que 
a pele está mais fina. 
“As pessoas mais ido-
sas são uma das mais 
afetadas, pelo fato de 
estarem em processo 
de envelhecimento da 
pele, o que é natural. 
Outro fator que está 
agravando esse cená-
rio é o uso constante 
do álcool em gel nas 
mãos e antebraços, o 

que acelera esse pro-
cesso de ressecamen-
to”, explicou.

Especificamente 
aqui em Goiás, as mu-
danças climáticas são 
mais inconstantes, 
por isso Dieick alertou 
para o que se deve fi-
car atento. “Eu brinco 
que aqui em Goiânia 
vivemos as quatro es-
tações do ano em um 
dia, por isso temos 
que ter o máximo de 
cuidado. Quando per-
cebe-se que pelo res-
secamento da pele 
está causando feridas, 
é necessário buscar o 
médico dermatologis-
ta. Mas se for alguma 
mancha que esteja 
incomodando, a bus-
ca pode ser por um 
profissional que saiba 
lidar com disfunções 
estéticas, que é o meu 
caso”, salientou.

Segundo ele, para 
evitar tais sintomas, é 
importante, além de 
fazer os procedimen-
tos adequados e usar 
os produtos certos 
para cada pele, inves-
tir em uma alimenta-
ção saudável, rica em 
vitaminas e antioxi-
dantes, o que pode 
trazer benefícios em 
longo prazo. O ideal é 
comer legumes, horta-
liças e frutas, alimen-
tos que são fontes de 
vitaminas e minerais 
que neutralizam os ra-
dicais livres, prevenin-
do o envelhecimento 
da pele. As frutas ricas 
em vitamina C, como o 
morango, a laranja, a 

mexerica, o limão e a 
cereja, entre outras, e 
vegetais, como o bró-
colis, o repolho e a ce-
noura, são exemplos 
de alimentos para esta 
estação.

A soja é outro ali-
mento que deve ser 
adicionado à dieta 
saudável. Ela é rica em 
isoflavonas – substân-
cias que evitam o res-
secamento e melho-
ram a elasticidade da 
pele. “Adicione tam-
bém castanhas, no-
zes e amêndoas, que 
são ricas em vitamina 
E, selênio e antioxi-
dantes, importantes 
aliados para manter a 
pele saudável e boni-
ta. Durante essa épo-
ca, também é muito 
comum que as pesso-
as diminuam a inges-
tão de líquidos, um 
erro brutal. Manter 
a ingestão de água é 
extremamente impor-
tante para conservar 
a hidratação da pele 
e de todo o organis-
mo, que, naturalmen-
te, fica debilitado por 
causa do clima frio.”

Dicas caseiras
Como o mundo vive 

um momento de in-
certezas, e aqui no Es-
tado, especificamente, 
não se sabe quando 
abrem ou fecham os 
e s t a b e l e c i m e n t o s , 
Dieick deu dicas de 
como tratar esse resse-
camento causado pela 
época do ano em casa. 
“Uma dica caseira e 
saudável é passar mel 
no rosto ou até mesmo 
usar como máscara fa-
cial o pepino batido. O 
ideal é que deixe essa 
máscara natural 20 
minutos no rosto, e o 
resultado é uma pele 
hidratada, viçosa e 

com brilho. Outra op-
ção caseira é o uso do 
óleo de coco, que, ao 
contrário do que mui-
tos pensam, não causa 
acne. O óleo de coco é 
antioxidante e ajuda 
na defesa da pele con-
tra as acnes e a hidra-
tar profundamente a 
pele”, finalizou Dieick 
de Sá, especialista em 
saúde estética.

Dicas de 
procedimentos

Os procedimentos 
estéticos se tornaram 
grandes aliados na 
prevenção e nos cui-
dados com a pele.  O 
especialista em saúde 
estética diz que um dos 
procedimentos ideais 
para tratar as disfun-
ções causadas pela 
época do ano em que 
estamos é o skinboos-
ter ou a mesoterapia. 
O skinbooster nada 
mais é do que um pro-
cedimento estético in-
jetável simples, que, 
por meio do ácido 
hialurônico, hidrata 
profundamente a pele 
e traz resultados muito 
superiores aos de der-
mocosméticos, já que 
atua nas camadas mais 
profundas da pele.

Já a mesoterapia é 
um tratamento esté-
tico feito com a apli-
cações de fármacos, 
também com o intui-
to de hidratar. “Esses 
procedimentos são hi-
dratações profundas 
que vão repor os mi-
nerais que você per-
de ao longo da vida 
naturalmente, é o que 
acontece com a pele 
de pessoas idosas. Já 
no caso de pessoas 
jovens, que sentem 
esses sintomas devi-
do ao clima ou a falta 
de cuidados, existem 
esses procedimen-
tos. Mas para indicar 
o melhor tratamento 
depende da anamné-
sia, ou seja, a entre-
vista pessoalmente”, 
indicou o especialista.

Dicas de produtos
Depois que a entre-

vista com o paciente é 
feita e descobre-se quais 
vitaminas, minerais es-
tão faltando, o profissio-
nal pode indicar produ-
tos que preencham os 
requisitos do que é ne-
cessário. De acordo com 
Dieick, é importante 
ressaltar que para cada 
tipo de pele tem um 
produto que se adapta 

melhor. “Se a pessoa 
tem a pele oleosa, natu-
ralmente ela deve usar 
um hidratante para o 
rosto à base de gel, mas 
para o corpo, já que ele 
não produz tanta oleo-
sidade, pode fazer uso 
do hidratante à base de 
creme, ou o que mistura 
creme com o gel, evitan-
do que a pessoa tenha 
sensação de que a pele 
está muito melada.”

Dieick contou que, 
por supor que todos 
os hidratantes têm 
essa mesma composi-
ção, que deixa a pele 
com a sensação de 
besunte, os homens 
criaram essa resis-
tência aos produtos 
destinados a hidratar 
a pele. Já para quem 
tem a pele seca, os 
produtos mais indica-
dos são os à base de 
óleo, para que possa 
hidratar profunda-
mente. “Esses cuida-
dos evitam que a água 
saia do corpo com fa-
cilidade. Os produtos 
formam uma camada 
de hidratante sobre 
a pele e toda a água 
consumida durante o 
dia permanece hidra-
tando o organismo”, 
finaliza.

BEM-ESTAR

Dicas para cuidar da pele neste inverno

Mayara Ferreira
Estagiária supervisionada pelo editor-chefe

Especialista em saúde estética 
esclarece dúvidas e dá 
sugestões caseiras para tratar 
a cútis nesta época do ano

Divulgação

Especialista dá dicas de procedimentos como passar mel no rosto ou máscara facial de 
pepino batido, além de outros produtos que melhoram a vitalidade da pele
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com colaboração de José Carlos Nery

Flávio Ricco

Canal 1
por

Quase um ano depois 
de Maria Júlia Coutinho 
assumir a apresentação 
de o Hoje, o anúncio da 
aposentadoria de Sérgio 
Chapelin e passagem de 
Sandra Annenberg para 
o Globo Repórter, novas 
mudanças poderão ser 
anunciadas na apresen-
tação do jornalismo na 
Globo. 

São muito fortes os 
comentários nas reda-

ções do Rio e São Paulo 
de que Rodrigo Bocardi 
será, muito em breve, 
deslocado para o Rio a 
fi m de formar com Ana 
Paula Araújo a bancada 
titular do Bom Dia, Bra-
sil. Assim como a efeti-
vação de Márcio Gomes 
no “SP 2”, cargo que ele 
vem ocupando proviso-
riamente desde o fi nal de 
maio ou a partir do ins-
tante em que o “Combate 

ao Coronavírus” deixou 
de ser levado ao ar.

São decisões que, 
segundo essas mesmas 
fontes, serão ofi ciali-
zadas no decorrer dos 
próximos tempos, assim 
como as novas funções 
de Carlos Tramontina e 
Chico Pinheiro, atual-
mente afastados da roti-
na diária por pertence-
rem ao grupo de risco da 
Covid-19.

Novas mudanças são cogitadas 
no jornalismo da Globo

Rodrigo Bocardi

Bate Rebate
Além do Domingo Espe-
tacular, o Câmera Record 
também está com nova 
identidade visual…

... E sobre o “DE”, outros 
ajustes ainda serão rea-
lizados no programa, a 
partir das suas próximas 
edições.

Walcyr Carrasco está bem 
aborrecido com as notícias 
que têm saído de Verdades 
Secretas 2...

... A maioria, segundo ele, 
não corresponde. São “in-
venções”.

Direto da casa dela, nesta 
sexta-feira, on-line, Irene 
Ravache vai apresentar a 
peça Alma Despejada, às 
21h30.

... O National Geographic 

apresenta hoje, a partir 
das 18h, um especial so-
bre o Everest, com direito a 
três programas. Dois deles, 
produção própria. 

Na edição de ontem, o “Jor-
nal da Band” estreou a sé-
rie “Dever de Casa”... 

... Um trabalho da jornalis-
ta Olívia Freitas, que discu-
te possíveis caminhos da 
Educação pós-pandemia. 

Na Globo, também já se 
estuda a volta de algumas 
produções ao trabalho... 

... Mas tudo será feito 
com muito cuidado e  
segurança.

Edu Guedes já está nova-
mente ao vivo, às segun-
das e terças-feiras, na 
Rede TV!.   

Exposição
A pandemia le-

vou os canais de TV a 
também recorrerem 
a reprises de nove-
las, provocando em 
muitos casos a supe-

rexposição de atores. 
Manuela do Monte, 
por exemplo, pode 
ser vista em Chiquiti-
tas, no SBT, e em Je-
sus, na Record, além 
de ter feito uma parti-
cipação em Apocalip-
se. Além disso, ela se 
prepara para retomar 
seu trabalho em Amor 
Sem Igual.

Operação
A decisão Flamen-

go e Fluminense, nes-
ta quarta-feira, 15, 
deve ter narração de 
Téo José nos estúdios 
do SBT, em São Paulo. 
Fazer do estádio do 
Maracanã, sem maior 
apoio ou ter alguém 
de stand-by, entende-

se, será um risco.

Quarta daquelas
Esta será uma 

quarta-feira para to-
dos os gostos, na qual 
o  telespectador terá a 
oportunidade de es-
colher o que melhor 
entender. Futebol no 
SBT, Bem-Vindo à Sel-
va na Globo e a estreia 
do TopChef na Record. 
Esporte, fi lme e entre-
tenimento. 

A propósito
No fi nal de semana 

passado, foi observa-
do que em quase to-
dos os jogos exibidos 
na ESPN e Fox Sports, 
tivemos narração de 
rádio na televisão. 

Pessoal falando sem 
parar e insistindo em 
colocar emoção onde 
não existe. Uma in-
coerência. Em quase 
tudo se repetiu o que 
a imagem mostrou 
com absoluta clareza.

Convém salientar
Existem boas ex-

ceções ao “quase 
todos” da nota ante-
rior. Paulo Andrade, 
por exemplo, é uma 
delas. Tem classe e o 
“time” da transmis-
são, além de um esti-
lo próprio. Hoje, com 
tantas câmeras e tan-
tos recursos, é neces-
sária uma narração 
mais adequada e me-
nos redundante.

TV TUDO
Ellen Soares
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Áries (21/03 a 20/04) 
Pode sentir uma leve 
e passageira indis-
posição por conta de 

Plutão. Aguarde por apoio na área 
profissional. em entrevistas mostre 
seu bom humor e otimismo. Use a 
intuição em situações emocionais. 
Pode se interessar por atividades 
solidárias. Seu coração estará 
romântico e imaginativo e as con-
quistas vão render. A paquera pode 
se tornar um namoro. Na união, 
podem viver uma fase mais tran-
quila. Palpite do dia: 53, 08 e 89. 
Cor do dia: Verde-escuro.

Touro (21/04 a 20/05) 
A Lua em Câncer vai 
abrir oportunidades 
para sua grana render. 

Chance de ter seus esforços reco-
nhecidos no trabalho. Na procura 
por emprego ou entrevistas, seja 
perseverante. Procure cuidar da 
sua saúde e dos hábitos alimen-
tares. Facilidade para os estudos. 
Pode fazer novos contatos de ami-
zade e trabalho. Saberá jogar o seu 
charme nas paqueras e irá se sair 
muito bem. A dois, você e seu amor 
precisam exercitar a confiança. 
Palpite do dia: 09, 63 e 72. Cor do 
dia: Verde-escuro.

Gêmeos (21/05 a 
20/06)
Tenha muita calma 
com os assuntos de 

viagens e justiça. Mercúrio pode 
deixar você mais falante do que o 
normal. Terá a chance de dar um 
passo importante na carreira. Mu-
danças podem acontecer nas suas 
emoções, aguarde por surpresas.
Atenção com seus negócios. Foco 
nas entrevistas de emprego e con-
cursos. Vai sobrar charme nas con-
quistas. Realize sonhos com seu 
amor. Palpite do dia: 64, 55 e 28. 
Cor do dia: Vinho.

Câncer (21/06 a 21/07)
Mercúrio pode dar 
uma força nos seus 
argumentos, vai con-

seguir convencer as pessoas do seu 
ponto de vista. As parcerias estarão 
em ótimo momento. Atraso com 
assuntos de justiça podem desa-
nimar. Tenha jogo de cintura para 
mudar e se dar bem em qualquer 
assunto. Saude pede mais atenção. 
Pode ter mudanças nas paqueras, 
novidades chegando. Entre você e 
seu amor, é importante aprender 
a ceder. Palpite do dia: 38, 83 e 20. 
Cor do dia: Vermelho.

Leão (22/07 a 22/08) 
Pode não ter o des-
taque que idealizou, 
mantenha-se firme 

mesmo assim. Procure se abrir ao 
aprendizado. Tire o foco dos abor-
recimentos, tem coisas boas acon-
tecendo também. sua auto estima 
merece um mimo. Os assuntos de 
mudanças podem favorecer mesmo 
que você não entende de pronto. Nas 
conquistas do amor, saberá como 
atrair seus interesses. No casamen-
to, ter parceria depende dos dois e 
não somente de um. Palpite do dia: 
12, 75 e 84. Cor do dia: Azul-vivo..

Virgem (23/08 a 
22/09)
Energias de Mercúrio 
vão deixar seu astral 

animado. Entrevistas de emprego 
podem dar mais frutos do que ima-
gina. Se tiver contratos em aberto, 
só tome cuidado com os exageros e 
muitas promessas. Relaxar em ca-
minhadas e passeio ao ar livre pode 
melhorar seu bem estar. Atração por 
pessoa com posição de chefia pode 
acontecer. Romantismo pode ser 
uma opção para reacender a paixão. 
Surpreenda quem ama. Palpite do 
dia: 49, 04 e 13. Cor do dia: Branco.

Libra (23/09 a 22/10)
 Seus contatos com 

gente de outra ci-
dade podem não ter 

boa finalização. Receberá muitos 
convites para sair e se divertir. 
Conseguirá expor sua opinião no 
trabalho. Mudanças serão bem 
vindas. Em entrevistas de em-
prego, pode precisar improvisar. 
Assuntos de justiça ou com juízes 
pode não ser fáceis de aceitar. 
Procure se divertir nas paqueras, 
nenhuma decisão precisa ser to-
mada agora. Palpite do dia: 41, 95 
e 50. Cor do dia: Amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Precisará controlar 
seu impulso de falar 
demais. Evite sair 

defendendo quem nem conhe-
cer. Mercúrio ativa seu ar sério 
e pode ter novas responsabili-
dade. Poderá se envolver em um 
romance complicado por conta 
de Netuno. Na paquera, pode se 
iludir e ver mais do que existe. No 
casamento seus interesses irão 
aproximá-los. Estará sensível as 
necessidades do par. Palpite do 
dia: 78, 06 e 51. Cor do dia: Verde.

Sagitário (22/11 a 
22/12)
Pode ser que faça 
uma mudança pro-

fissional. A tensão com Júpiter 
indica para tomar cuidado em 
viagens e juizes. Sentir o carinho 
dos colegas fará muita diferença. 
Saberá como fazer seu dinheiro 
render. Vai tirar os imprevistos 
de letra. Nas conquistas você 
vai gostar somente da aventura, 
não de se envolver. No romance, 
pode criar um clima apenas para 
os dois. Na cama, aproveite para 
usar sua imaginação. Palpite do 
dia: 61, 88 e 70. Cor do dia: Branco.

Capricórnio (22/12 a 
20/01)
Dificuldade para se 
aproximar dos co-

legas de trabalho. Jupiter indica 
que será bom entrar em uma 
dieta. Terá paciência para esperar 
pelos resultados profissionais. 
Chance de receber noticia de uma 
entrevista. Sua vida amorosa vai 
dar um tempo. No casamento, a 
Lua em Touro pode indicar aten-
ção com tudo o que dê conforto 
a dois. . Irá sentir segurança e 
proteção a dois. No sexo, não terá 
reservas. Palpite do dia: 44, 35 e 
89. Cor do dia: Preto.

Aquário (21/01 a 19/02)
A Lua e Mercúrio tra-
zem habilidade para 
fazer bons negócios. 

Terá bons lucros e pode receber 
uma grana extra. Se trabalhar 
com a família, vocês se darão 
muito bem. Lidará bem com buro-
cracia e assuntos formais se focar 
nos objetivos. Pode gostar mais 
de formalidades. Levará a sério o 
namoro. Tenha mais atenção com 
os envolvimentos do seu amor no 
casamento. Palpite do dia: 72, 09 e 
18. Cor do dia: Vermelho.

Peixes (20/02 a 
20/03) 
Terá uma postura 
mais séria e focada 
com os assuntos de 

trabalho. Mercúrio irá favorecer 
você nos resultados de entre-
vistas de emprego. Irá aprender 
com facilidade se tiver foco e 
interesse. Terá destaque com os 
assuntos profissionais. Pode não 
perceber os sinais de interesse na 
paquera. Seu casamento pode se 
fortalecer com as situações de-
safiadoras. solte a imaginação na 
cama. Palpite do dia: 01, 64 e 46. 
Cor do dia: Laranja.

Horóscopo
Por João Bidu

www.joaobidu.com.br

Globo

Malhação  
Tato procura Anderson, e Moqueca 
pede para ele fazer uma entrega sus-
peita. Anderson convida Tato para 
ficar em sua casa. Keyla sente medo 
de Aldo. Benê toca piano para Tonico. 
Anderson comenta com Tina que MC 
Pimenta quer que ela e a sua banda se 
apresentem com ele. Lica não conse-
gue fugir das investidas de Felipe. An-
derson aconselha Tato a não fazer as 
entregas de Moqueca. Bóris ajuda Lica 
e Tina a se prepararem para a reunião 
com os pais e professores. Tato desis-
te de fazer a entrega, e Moqueca fala 
para Anderson ir em seu lugar. Malu 
exige que Edgar compareça à reunião 
de pais na escola para atacar Bóris e 
Lica.

Novo Mundo 
Joaquim se emociona ao reencontrar 
Elvira. Peter conta para Leopoldina 
que Anna voltou para o Rio de Janeiro. 
Diara sente-se mal e Ferdinando a leva 
para seu quarto na taberna. Cecília se 
arruma para seu casamento e Matias 
afirma que a manterá afastada de Se-
bastião. Nívea conta a Miss Liu que 
Elvira inocentou Joaquim. Anna tem 
uma ideia para manter Thomas longe 

e pede a ajuda de Leopoldina. Hugo 
tenta saber com Germana onde ela 
guarda a escritura da taberna. Boni-
fácio chega à cela de Joaquim e se as-
susta ao ver Elvira. Cecília e Libério se 
casam. Patrício comenta com Leopol-
dina sobre sua desconfiança com Bo-
nifácio e Lurdes. Elvira é sequestrada.

Totalmente Demais 
Lu pede desculpas a Lili por ter insul-
tado o casal ao vê-la com Rafael. Jojô 
garante a Arthur que trará Eliza de 
volta. Lu conta para Eliza que Jonatas 
passou a noite com Leila. Eliza volta 
para a casa de Arthur depois das in-
sistências de Jojô. Eliza descobre que 
Maurice esteve na casa de sua mãe e 
afirma que Dino não pode saber de seu 
paradeiro. Lili se surpreende ao ver 
Germano chegando ao evento de lan-
çamento de seu livro, feito em parceria 
com Rafael.

Fina Estampa 
Renê fica intrigado com o pressenti-
mento de Luana. Tereza Cristina inva-
de o restaurante e conta para Renê que 
Griselda é a investidora do Brasileirís-
simo. Danielle revela para Beatriz que 
ela e Guilherme são pais biológicos 
de uma criança. Griselda tenta se ex-
plicar para Renê. Danielle conta para 

Beatriz que Esther deu à luz sua filha 
biológica. Renê avisa a sua equipe que 
ficará no Brasileiríssimo somente até 
Griselda arrumar outro chef. Teodora 
volta, e Pereirinha e Enzo se surpreen-
dem. Renê busca suas coisas na casa 
de Griselda.

SBT

Chiquititas
Desesperadas com o barulho, as me-
ninas não param de gritar e Carmen 
entra na sala chamando a atenção 
delas. Mosca, Rafa e Binho finalmente 
entram no porão e percebem que está 
abandonado. Carmen avisa Sofia que 
será responsável por todos os assun-
tos do orfanato. Sabendo disso, a dire-
tora fala a Carmen sobre os meninos 
e pede para que ela reveja as regras e 
dê uma chance aos garotos. Carmen ri 
com o pedido e diz que isso jamais irá 
acontecer. Mosca, Rafa e Binho arru-
mam o lugar para passarem alguns 
dias no porão. Beto pergunta para 
Carol se ela já conversou com Junior 
e a moça diz que não. Binho conta aos 
amigos que seu pai é rico e que voltará 
para buscá-lo. Mosca e Rafa riem do 
garoto, que fica irritado. Junior per-
gunta a Valentina se Gabriela melho-
rou com o novo tratamento. 

Resumo de Novelas Por www.tvnovelas.com.br

Entretenimento
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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 

Em sessão extraor-
dinária virtual re-
alizada ontem, 13, 

o plenário do Tribunal 
de Contas do Estado de 
Goiás (TCE-GO) emitiu 
parecer favorável às con-
tas do governo do Esta-
do relativas ao exercício 
de 2019, primeiro ano 
da gestão do governa-
dor Ronaldo Caiado. A 
relatora foi a conselheira 
Carla Santillo. A aprova-
ção foi por unanimida-
de e foi anunciada pelo 
presidente do TCE-GO, 
Celmar Rech, às 17h. 

Agora, o documento 
será encaminhado à As-
sembleia Legislativa, a 
quem caberá a tarefa de 
aprovar as contas. Vale 
lembrar que as contas 
de 2018 da gestão do ex-
governador foram repro-
vadas por 12 motivos, 

além de expedidas 40 
determinações e seis re-
comendações. Agora, as 
contas foram aprovadas 
com 17 determinações e 
quatro recomendações.

A relatora observou, 
em seu parecer, o com-
prometimento do gover-
no de Goiás com o equi-
líbrio orçamentário, e 
cumprimento das metas 
fiscais, além da transpa-
rência na gestão fiscal. O 
relatório observou ainda 
que o Estado realizou o 
dever de casa com o cum-
primento dos mínimos 
constitucionais (Saúde 
e Educação), manteve 
a observância aos limi-
tes de endividamento, 
a gestão do patrimônio 
público e também im-
plementou as determi-
nações e recomendações 
do TCE-GO de pareceres 
anteriores.

A sessão durou qua-

tro horas e teve o relató-
rio aprovado por todos 
os conselheiros, sendo 
dois deles com ressalvas 
e recomendações. Para 
a secretária da Econo-
mia, Cristiane Schmidt, 
o resultado é fruto do 
comprometimento do 
governo do Estado no 
enfrentamento aos pro-
blemas estruturais e con-
junturais. “Com esforço, 
transparência e rigor fis-
cal conseguimos pagar 
em dia os servidores e 
fornecedores do Estado, 
além de cumprir com as 
duas vinculações até o 
nível do pagamento. O 
governo tem mantido 
em dia a prestação dos 
serviços, além do pleno 
cumprimento dos limi-
tes constitucionais para 
saúde e educação”, enfa-
tizou Schmidt.

O Balanço Geral do 
Estado, entregue pelo go-
vernador Ronaldo Caia-
do e pela secretária da 
Economia, Cristiane Sch-
midt, no dia 21 de maio, 
demonstrou o superávit 
em R$ 523 milhões nas 
contas de 2019. O cole-
giado aprovou o relatório 

favorável apresentado 
pela relatora, conselhei-
ra Carla Santillo. “O pa-
recer pela aprovação 
das contas de 2019 de-
monstra o reconheci-
mento dos esforços que 
a administração pública 
do Estado de Goiás vem 
empreendendo para o 
aprimoramento de sua 
gestão orçamentária, fi-
nanceira e patrimonial”, 
destacou a subsecretária 
do Tesouro, Selene Peres 
Peres Nunes.

O relatório pela apro-
vação veio acompanha-
do de 17 determinações 
e quatro recomendações 
para o Poder Executivo, 
a serem cumpridas ao 
longo dessa gestão fis-
cal. Entre elas, o TCE-GO 

recomendou mudan-
ças em alguns procedi-
mentos da Conta Única 
do Tesouro Estadual e 
também determinou 
a observância do mo-
nitoramento e cumpri-
mento da transparência 
ativa pelas Organizações 
Sociais da Saúde. “Es-
sas determinações e 
recomendações encon-
tram-se mapeadas com 
cronogramas para suas 
implementações”, assi-
nalou o superintendente 
Contábil da Economia, 
Ricardo Borges.

Sobre isso, a secre-
tária Cristiane Schmidt 
ressaltou que “toda a 
equipe vai trabalhar 
para sempre atender às 
recomendações do TCE-

GO, buscando sempre a 
transparência nas ações 
e informações contábeis 
e financeiras, o cumpri-
mento das metas fiscais 
e o aprimoramento per-
manente da gestão do 
patrimônio do Estado”.

Participaram da 
sessão extraordinária, 
além do presidente do 
TCE-GO, Celmar Rech, 
os conselheiros Sebas-
tião Tejota, Edson Fer-
rari, Kennedy Trindade, 
Saulo Mesquita, Helder 
Valin, e a relatora Carla 
Santillo, além da procu-
radora de Contas, Maisa 
de Castro. Todos vota-
ram a favor do relatório, 
e com ressalvas os con-
selheiros Saulo Mesqui-
ta e Edson Ferrari.

EXERCÍCIO DE 2019

Tribunal de Contas do Estado aprova por 
unanimidade balanço do Governo Caiado

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Governador teve as contas do 
primeiro ano aprovadas, apesar 
do déficit de mais de R$ 3 bilhões 
deixados pela gestão anterior

 TCE-GO

Documento será encaminhado à Assembleia Legislativa, a quem caberá a tarefa de aprovar as contas
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Um estudo clíni-
co internacio-
nal, que teve a 

participação da Fun-
dação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), constatou 
que a utilização do 
fármaco Cabotegravir 
injetável a cada oito 
semanas tem eficácia 
superior às doses di-
árias de Truvada na 
prevenção do HIV. 
Desde novembro de 
2016, a pesquisa com-
parou os dois fárma-
cos em 4.570 volun-
tários HIV negativo 
que utilizavam a pro-
filaxia pré-exposição 
ao HIV (PrEP) em sete 
países, incluindo o 
Brasil.  

O estudo foi o pri-
meiro ensaio clínico 
em larga escala con-
tendo medicamento 
injetável de ação pro-
longada como forma 
de prevenção ao HIV. 
Os resultados foram 
apresentados na se-
mana passada duran-
te a 23ª Conferência 
Internacional da Aids.

A primeira das três 
análises intermedi-
árias previstas no 
protocolo do estudo 
mostrou que a conta-
minação dos usuários 

do Cabotegravir inje-
tável de longa dura-
ção foi 66% inferior à 
das pessoas que usa-
ram doses diárias de 
Truvada. Ao todo, 52 
pessoas adquiriram 
HIV durante a pesqui-
sa – 39 delas usaram a 
PrEP de Truvada, e 13 
a de Cabotegravir.

A chefe do labora-
tório de Pesquisa Clí-
nica em DST e Aids do 
Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro 
Chagas (INI/Fiocruz), 
Beatriz Grinsztejn, co-
ordenou o estudo em 
parceria com Raphael 
Landovitz, professor 
associado da Divisão 
de Doenças Infeccio-
sas da David Geffen 
School of Medicine, 
na Universidade da 
Califórnia em Los An-
geles (UCLA).

O estudo, chamado 
de HPTN 083, foi re-
alizado pela rede de 
pesquisa HIV Preven-
tion Trials Network 
(HPTN), da qual o la-
boratório da Fiocruz 
é integrante desde 
1999. O  financiamen-
to foi do National Ins-
titute of Allergy and 
Infectious Diseases/
National Institutes of 
Health (NIAID/NIH) 
dos Estados Unidos.

As pessoas que par-
ticiparam da pesqui-
sa são homens gays, 
homens que fazem 
sexo com homens e 
mulheres travestis e 
trans que fazem sexo 
com homens, sen-
do dois terços com 
menos de 30 anos e 
12% mulheres trans 
e travestis. O estudo 
foi planejado para 
ter maior foco em po-
pulações vulneráveis 
que estavam pouco 
representadas em 
estudos anteriores, 
como jovens, negros, 
travestis e mulheres 
trans. Os voluntários 
e voluntárias foram 
acompanhados em 43 
centros de pesquisa 
da África do Sul, Ar-
gentina, Brasil, Esta-
dos Unidos, Peru, Tai-
lândia e Vietnã. O INI/
Fiocruz teve o maior 
número de partici-
pantes: 240. 

SAÚDE

Fiocruz: estudo aponta medicamento 
de ação prolongada contra HIV

Vinícius Lisboa
Repórter da Agência Brasil

Desde novembro de 2016, a 
pesquisa comparou os dois 
fármacos em 4.570 voluntários 
com quadro negativo ao vírus 
que utilizavam a profilaxia 
pré-exposição (PrEP) em sete 
países, incluindo o Brasil

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Estudo foi o primeiro ensaio clínico em larga escala contendo medicamento injetável de ação prolongada como forma de prevenção ao HIV

Especial
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