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TCM julga como 
irregulares contas 
de alguns políticos 
aparecidenses 7

BALANÇO

Capital retoma as atividades com rígido 
protocolo de segurança sanitária

COMÉRCIO

AÇÃO INCISIVA

“Não tem 
nenhuma 
quadrilha 
acobertada 
que possa 
enfrentar o 
governo”, 
afi rma Caiado
Governador de Goiás assinou, ontem, o termo 
que sancionou a lei de criação da Delegacia 
Estadual de Combate à Corrupção 9

Governo de Goiás

 Prefeitura de Goiânia

Entre as medidas impostas pela Prefeitura de Goiânia estão a entrada 
controlada de clientes nos estabelecimentos, além da obrigatoriedade 
do uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel 3

Divulgação
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E DITORIAL

Assim como os 
outros espor-
tes, o basquete 

mundial já começa a 
dar sinais de retorno. 
É o que prevê a Fede-
ração Internacional 
de Basquete (Fiba), 
em acordo com sua 
comissão médica, que 
decidiu retirar a sus-
pensão de todas as 
suas competições de 
basquete e basquete 
3×3, paradas desde 13 
de março em virtude 
da pandemia do novo 
coronavírus.

O Comitê Médico 
da Fiba avaliou ligas 
profissionais que re-
tornaram ao redor 
do mundo e adotará 
uma série de regras 
de prevenção ao co-
ronavírus. A organi-
zação declarou que 
continuará obser-
vando a pandemia 
no mundo e tomará 
outras medidas, se 
necessário.

Pré-Olímpico 
O reinício das 

competições da Fiba 
será baseado no novo 
calendário aprova-
do pela entidade em 
abril. A mais impor-
tante delas para o 
Brasil será o Pré-O-
límpico de Basquete 
masculino. O torneio 

ficou marcado para 
ocorrer entre os dias 
22 de junho e 4 de 
julho de 2021. A sele-
ção brasileira de bas-
quete masculino está 
garantida no torneio 
de Split, na Croácia, 
no grupo B da mini-
chave, ao lado da Tu-
nísia e dos anfitriões.

No outro grupo 
da minichave estão 
Alemanha, Méxi-
co e Rússia. Os dois 
melhores de cada 
minichave avançam 
para as semifinais, 
sendo que apenas o 
campeão conquista 
uma vaga nos Jogos 
Olímpicos.

Além do Pré-O-
límpico de Basque-
te 3×3, haverá uma 
outra competição 
que distribuirá vagas 
para os jogos olímpi-
cos. No entanto, este 
segundo torneio só 

contará com a par-
ticipação de países 
que não disputaram 
as duas últimas edi-
ções olímpicas do 
basquete tradicional.

Tóquio 2020 
Modalidade estre-

ante nos Jogos Olím-
picos de Tóquio, o 
basquete 3×3 ainda 
não teve uma defini-
ção sobre quais se-
rão todos os países 
que brigarão pelas 
primeiras medalhas 
olímpicas da moda-
lidade. Com 20 se-
leções brigando por 
três vagas em cada 
naipe, o Brasil esta-
rá representado na 
disputa entre os ho-
mens. Segundo Dou-
glas Lorite, treinador 
da seleção masculina 
do basquete 3×3 do 
País, já existe um pla-
nejamento para que 

a equipe chegue for-
te na competição do 
próximo ano.

Outras 
competições

Além do Pré-Olím-
pico de Basquete, a 
Fiba também divulgou 
alterações em outras 
competições do seu 
calendário para os 
próximos anos. A Copa 
América feminina foi 
marcada para aconte-
cer de 20 a 27 de junho 
de 2021, bem próximo 
dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020, que 
foram remarcados 
para 2021 por conta 
do coronavírus, e terão 
o torneio de basquete 
ocorrendo entre 23 de 
julho e 8 de agosto. Já a 
Copa América mascu-
lina, que aconteceria 
no ano que vem, será 
jogada entre 1º e 18 de 
setembro de 2022.

Reabertura 
Ruas movimentadas, lojas abertas e pes-

soas perambulando pela cidade. Foi assim 
que Goiânia amanheceu ontem, 14. Após 
os decretos dos governos estadual e muni-
cipal liberando a reabertura do comércio 
na Capital, foi como se, em um passe de 
mágica, a Covid-19 nunca tivesse existido.

Uma grande parcela da sociedade está 
interpretando erroneamente a flexibiliza-
ção e, o pior, esquecendo-se de que ainda 
estamos enfrentando uma pandemia e 
que Goiás está, neste momento, lidando 
com o pico da doença no Estado. São mi-
lhares de pessoas saindo da segurança de 
suas casas simplesmente pelo prazer de 
“bater perna” nas ruas.

Devemos nos lembrar que, para que 
esta flexibilização seja definitiva, temos 
de agir de forma consciente e responsável. 
Continuar indo às ruas apenas quando ne-
cessário e sempre seguindo os protocolos 
de segurança sanitária. 

A reabertura comercial nada mais é do 
que uma alternativa econômica para tentar 
amortizar a recessão no Estado. Por isso, 
sejamos conscientes e cautelosos. Ainda es-
tamos enfrentando o novo coronavírus. Se 
puder, fique em casa, mas, se precisar sair, 
use máscara e higienize sempre as mãos. 

Acordo com comissão médica deu fim à paralisação das competições, que  estão 
paradas desde 13 de março. Reinício será baseado no novo calendário da entidade

BASQUETE 3X3

Federação Internacional de 
Basquete libera campeonatos 
após quatro meses de suspensão

Gustavo Martins
Estagiário supervisionado
pelo editor-chefe

FIBA

Delegação brasileira tentará vaga nas Olimpíadas de Tóquio, em abril de 2021 
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A liberação defini-
tiva das ativida-
des comerciais 

na Capital, após mais 
de 100 dias de fecha-
mento, segue rígidos 
protocolos de segu-
rança de prevenção 
à Covid-19. Entre as 
medidas definidas 
pela Prefeitura de Goi-
ânia e que devem ser 
cumpridas pelos esta-
belecimentos estão o 
controle da entrada de 
clientes e a obrigatorie-
dade do uso de másca-
ra pelos trabalhadores 
e consumidores, além 
do escalonamento de 
horários.

As normas de segu-
rança estabelecidas 
pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) e 
pela Sedetec comple-
mentam os protocolos 
gerais divulgados pelo 
governo de Goiás e são 
indispensáveis para 
a abertura segura de 
escritórios, conces-
sionárias, bares, res-
taurantes, shoppings 
e galerias. “As empre-
sas, de forma geral, 
deverão seguir todas 
as diretrizes definidas 
pela Prefeitura de Goi-
ânia, que envolvem 
questões de distancia-
mento, higiene e ho-

rários alternativos de 
funcionamento”, afir-
mou o titular da Sede-
tec, Walison Moreira.

O documento tam-
bém estabelece crité-
rios para a retomada 
das celebrações reli-
giosas e das atividades 
em academias, abrigos 
e instituições de cui-
dado, hotéis, unida-
des de saúde, praças 
e parques. Apesar da 
retomada segura da 
maioria das atividades 
comerciais, permane-
cem proibidos os even-
tos públicos e privados 
de qualquer natureza, 
atividades de clubes 
recreativos e parques 
aquáticos, aulas pre-
senciais de instituições 
de ensino público e 
privadas, cinemas, te-
atros, casas de espetá-
culo, boates, salões de 
festa e jogos.

Como será
Nos escritórios em 

geral e atividades imo-
biliárias, será permi-
tido o acesso público 
desde que observado 
agendamento prévio 
e restrição do número 
de clientes, conforme 
Protocolo Geral (um a 
cada 12m²). 

Bares, restaurantes 
e similares, será permi-
tido o atendimento des-

de que haja distancia-
mento mínimo de 2m 
entre as mesas, e não 
será permitido consu-
mo no local de pessoas 
em pé; privilegiar am-
bientes abertos, sem 
uso de ar-condicionado 
ou ventiladores e máxi-
mo de quatro pessoas 
por mesa; proibir o uso 
de brinquedotecas e 
não utilizar cardápios 
impressos; proibido 
autoatendimento (mo-
delo self-service); ado-
tar sistemas de escalas 
de trabalhadores; ga-
rantir distância mínima 
de dois metros entre 
seus funcionários.

Para o comércio 
não essencial, será 
permitido o acesso 
público desde que ob-
servada a quantidade 
máxima de um cliente 
para cada 12 metros 
quadrados de área 
de venda; higieniza-
ção obrigatória das 
mãos ao acessar o es-
tabelecimento; prover 
formas de distancia-
mento entre clientes 
e entre clientes e fun-
cionários; privilegiar 
mostruários virtuais 
ou em que o contato 
do cliente seja mini-
mizado; providenciar 
álcool em gel nos ves-
tiários ou provadores. 

Nos salões de be-
leza e atividades rela-
cionadas, deve-se usar 
jaleco ou avental por 
parte do trabalhador 
devido ao contato pró-
ximo com os clientes, 
bem como luvas, que 
deverão ser trocadas 
a cada cliente, e aten-
der apenas com hora 
marcada, para evitar a 
aglomeração de pesso-

as nas recepções.
Para as celebra-

ções religiosas, res-
peitar o limite de 
30% da ocupação 
máxima, em horários 
alternados e interva-
los entre eles de, no 
mínimo, duas horas, 
de modo que não 
haja aglomeração in-
terna e nas proximi-
dades dos estabele-
cimentos religiosos, 
devendo adotar me-
canismo eficaz para 
controlar o limite de 
clientes; medir com 
termômetro do tipo 
eletrônico a distân-
cia a temperatura de 
todos os entrantes 
e prover formas de 
distanciamento en-
tre os fiéis. 

Alguns serviços 
continuam proibi-
dos, como a locação 
de carrinhos, brin-
quedotecas, lounges, 
cinemas. Além disso, 
os bebedouros de-
vem ser adaptados 
somente para uso com 
recipientes individu-
ais. Os locais deverão 
adotar sistemas de es-

cala, revezamento de 
turnos e alterações de 
jornadas para reduzir 
fluxos, contatos e aglo-
merações de trabalha-

dores. Para mais infor-
mações sobre outras 
atividades comerciais, 
entre no site: www.
goiania.go.gov.br.

PRECAUÇÕES

Reabertura das atividades comerciais segue 
rígidos protocolos de segurança e prevenção

Mayara Ferreira
Estagiária supervisionada pelo editor-chefe

Normas são indispensáveis 
para o processo seguro de 
retomada de escritórios, 
bares, restaurantes, salões 
de beleza e celebrações 
religiosas na Capital

 Prefeitura de Goiânia

Entre as medidas estão o controle da entrada de clientes e a obrigatoriedade do uso de máscara

(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 Comitê Municipal 
de Prevenção e 
Enfrentamento à 

Covid-19 de Aparecida 
de Goiânia definiu, du-
rante reunião realizada 
ontem, 14, retornar ao 
cenário amarelo da por-
taria 035/2020. Dessa 
forma, os comércios da 
cidade passam a fechar 
apenas uma vez de se-
gunda a sexta-feira, con-
forme escalonamento 
de cada macrozona, e 
aos domingos em toda 
a cidade. A mudança 
para o risco moderado 
foi possível devido ao 
aumento do número 
de leitos de Unidade de 
Tratamento Intensivo 
(UTI) no município, que 
adquiriu 40 respirado-
res na última semana, 
além da redução do 
número de casos ati-
vos desde o dia 1º deste 
mês. As novas regras 
já começam a valer a 
partir de hoje, 15. Res-
taurantes e academias 
também voltam a fun-
cionar, mas precisam 
aguardar a publicação 
da portaria com os pro-
tocolos sanitários para 
esses estabelecimen-
tos, que será publicada 
ainda esta semana.  

“Aparecida de Goiâ-
nia continua seguindo o 
planejamento proposto 
desde o início de junho, 

de isolamento social in-
termitente regionaliza-
do, conforme evolução 
do cenário epidemio-
lógico. A nossa expec-
tativa, de acordo com 
o que foi amplamente 
divulgado pelo prefeito 
Gustavo Mendanha na 
última semana, com a 
aquisição de 40 novos 
respiradores, era retor-
nar ao cenário amarelo 
e nesta terça-feira [on-
tem], 14, o Comitê Mu-
nicipal deliberou nesse 
sentido. Metade dos 
equipamentos já entra-
rão em funcionamento 
ainda hoje [ontem], re-
duzindo a atual taxa de 
ocupação para menos 
de 70%, e nos próximos 
dias totalizaremos 130 
leitos de UTIs exclusivos 
para tratamento da Co-
vid-19”, explicou o se-
cretário de Saúde, que 
também é presidente 
do Comitê, Alessandro 
Magalhães.

O gestor abordou 
ainda a redução do nú-
mero de casos ativos na 
cidade, que entrou em 
declínio desde o últi-
mo dia 1º, diminuindo 
assim o coeficiente de 
prevalência da doença. 
“Chegamos a ter mais 
de 1,4 mil casos ativos. 
Iniciamos o mês com 
1.121. De lá para cá, 
esse número caiu pau-
latinamente e hoje está 
em 759. Isso demonstra 

que a curva de novos 
casos não está cres-
cendo mais do que a 
de casos recuperados, 
representando uma 
certa estabilização. Um 
coeficiente importan-
tíssimo, visto que são 
os casos ativos que de-
mandam internação”, 
avaliou o secretário.

Alessandro Maga-
lhães também pontuou 
o número de testes re-
alizados no município, 
que já somam 33 mil: 
“Aparecida tem realiza-
do 54 exames para cada 
mil habitantes. Esse é 
um número excelente, 
bem acima da média 
nacional, e que nos per-
mite monitorar os casos 
de forma rápida e efi-
ciente, evitando o agra-
vamento de pacientes.” 
De acordo com o gestor, 
o índice de isolamento 
social na cidade, se-
gundo a Plataforma Big 
Data Telcos, está osci-
lando entre 48% e 51%. 
“Esse é um percentual 
satisfatório, demons-
trando que atingimos o 
objetivo proposto com 
o escalonamento social 
intermitente. Um mo-
delo que permite o pla-

nejamento pela gestão 
e pela população, alian-
do as necessidades da 
Saúde e da Economia. 
Nossas ações têm sido 
coerentes com as aná-
lises técnicas e científi-
cas”, defendeu.

Histórico
Aparecida de Goi-

ânia adotou no pri-
meiro momento, em 
março, o isolamento 
social horizontal com 
o fechamento de toda a 
cidade, menos serviços 
essenciais, por 30 dias. 
A partir do dia 28 de 
abril, iniciou a abertu-
ra responsável das ati-
vidades econômicas. 
Inspirada no modelo 
de Israel, implantou, 
em junho, o isolamen-
to social intermitente. 
Por meio dessa estra-
tégia, definiu-se quatro 
cenários de risco da 
doença, separados por 
cores, conforme Ma-
triz do Ministério da 
Saúde. As mudanças 
de cenários ocorrem 
conforme a evolução 
do número de casos 
(incidência e/ou pre-
valência) e as taxas de 
ocupação dos leitos de 

UTI. A cidade também 
foi dividida em dez ma-
crozonas econômicas.

No risco baixo, o ver-
de, os comércios em 
cada macrozona do mu-
nicípio fecham uma vez 
de segunda a sexta-fei-
ra. No amarelo, de risco 
moderado (atual), as 
macrorregiões continu-
am fechando uma vez 
por semana, incluindo 
alguns serviços essen-
ciais, como padarias, pet 
shops e supermercados, 
e todas fecham aos do-
mingos (com exceção 
dos serviços essenciais). 
No laranja, de risco alto, 
elas fecham duas vezes 
por semana, e todas 
fecham aos sábados, 
a partir das 13h, e aos 
domingos, o dia inteiro, 
com exceção dos servi-
ços essenciais aos finais 
de semana. No verme-
lho, de risco altíssimo, 
aumentam para três 
os dias de fechamento 
durante a semana e fe-
cham-se aos sábados e 
domingos, com exceção 
dos serviços e empreen-
dimentos já citados.

Exceções
Com o escalonamen-

to regional no cenário 
amarelo, as exceções 
para os domingos são os 
serviços considerados 
essenciais. Já durante 
a semana, as exceções 
estão listadas no artigo 
7º da Portaria 035/2020: 
Feiras livres e especiais 
que seguem Portaria 
própria; Estabeleci-
mentos de assistência 
à saúde no atendimen-
to de urgência e emer-
gência, incluindo os 
serviços odontológicos 
e hospitalares; Estabe-
lecimentos que pres-
tem serviços funerários; 
Atividades de organiza-
ções religiosas que se-
guem portaria própria; 
Atividades de seguran-
ça pública e privada; 
Empresas situadas nos 
polos industriais do 
município que realizem 
o transporte de seus 
funcionários; Transpor-
tadoras; Empresas nas 
margens das BRs que 
realizem o transporte 
de seus funcionários; 
Empresas de medica-
mento (fabricação e dis-
tribuição); Delegatários 
de serviços públicos; 
Bancos e Agências loté-
ricas, e órgãos públicos.

FLEXIBILIZAÇÃO

Aparecida de Goiânia retorna ao 
cenário amarelo nesta quarta-feira

Gustavo Martins 
Estagiário supervisionado pelo editor-chefe

Mudança para o risco moderado foi 
anunciada pelo Comitê Municipal de 
Enfrentamento à Covid-19, devido 
ao aumento de UTI’s e redução dos 
casos ativos da doença

Rodrigo Estrela

Comércios de cada macrozona passam a fechar somente uma vez de segunda a sexta-feira e todas as macrozonas fecham aos domingos
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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

“Exército se associa a um genocídio”
Ministro do STF, Gilmar Mendes, ao fazer referência 

à presença de um general da ativa (Eduardo Pazuello) no

 Ministério da Saúde durante a pandemia do novo coronavírus

Lissauer quer votar logo 
minirreforma do Estado

Presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSB/foto) preten-
de convocar sessões extras da Assembleia Legislativa ain-
da este mês, logo após terminar a quarentena por conta 
do novo coronavírus, para votar a minirreforma do Estado. 
Ele vai conversar com o governador Ronaldo Caiado (DEM) 
para bater o martelo na convocação do Legislativo.

Elogios
Durante assinatura da flexibilização das atividades econômi-
cas, o governador Ronaldo Caiado (DEM) elogiou o prefeito Iris 
Rezende (MDB) e o ex-senador Wilder Morais (PSC), dois pos-
síveis adversários nas eleições deste ano em Goiânia.

Cotação
Wilder Morais é cotado para figurar como vice na chapa 
a ser encabeçada por Iris Rezende no pleito de 15 de no-
vembro na Capital.

Reconhecimento
Ao se manifestar pela aprovação das contas do Governo Ro-
naldo Caiado, exercício de 2019, a conselheira do TCE, Carla 
Santillo, reconheceu o esforço do Estado com o equilíbrio 
orçamentário e com a transparência na gestão.

Sem mudança
Presidente do Podemos de Goiás, José Nelto ainda não rece-
beu ofício da comissão provisória do partido em Aparecida 
de Goiânia sugerindo a troca de Rodrigo Estrela por André 
Rosa na direção da legenda.

Incerteza
Não está certo se haverá propaganda elei-
toral no rádio e na televisão durante as elei-
ções deste ano em Aparecida de Goiânia.

Indefinição
O QG de Gustavo Mendanha ainda não tratou 
da contratação de um marqueteiro para a 
campanha eleitoral deste ano em Aparecida.

Poucas legendas
Glaustin da Fokus não conseguiu avançar 
nas conversas com os dirigentes de parti-
dos. Até agora, o PSC acertou aliança ape-
nas com o PDT para a corrida à Prefeitura 
de Aparecida.

Dificuldades
Com cargos no Governo Mendanha, Pode-
mos, Cidadania e Avante, que integram a 
base de Ronaldo Caiado, resistem em apoiar 
Glaustin da Fokus.

O vice-prefeito Veter Martins (PSD/foto) tem 
respaldo político de diversas legendas aliadas 
para permanecer na chapa de Gustavo Menda-
nha (MDB) nas eleições deste ano em Aparecida. 
O senador Vanderlan Cardoso é o seu principal 
fiador junto a Mendanha e aos Vilela.

Veter Martins segue 
como favorito à vice 

do MDB

Reprodução

Único risco
Só há uma possibilidade 
de Veter Martins perder 
a vaga de vice-prefeito 
na chapa de Gustavo 
Mendanha: um acordo 
entre o DEM de Ronal-
do Caiado e o MDB.

História
Em vídeo do MDB na-
cional, o ex-governador 
Maguito Vilela ressalta 
o papel desempenhado 
pelo partido na transi-
ção entre o regime mi-
litar e o período demo-
crático no País.

Só Covid-19
Em Aparecida de Goi-
ânia, como em todo 
o Estado, a atenção 
está voltada para o 
combate ao coronaví-
rus. É grande o desin-
teresse da população 
em relação às elei-
ções municipais.

Evangélicos
Mais uma vez, os líde-
res evangélicos (de di-
versas denominações 
cristãs) estarão divi-
didos na disputa pela 
Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia.

Divulgação

Resumo
n Glaustin da Fokus e 
Wilder Morais, ambos do 
PSC, pretendem realizar 
campanha/casada nos 
bairros limítrofes entre 
Aparecida e Goiânia.

n Também Gustavo 
Mendanha e Iris Rezen-
de, ambos do MDB, vão 
repetir a parceria duran-
te a campanha eleitoral 
em bairros nas divisas de 
Aparecida e Goiânia.

n Dezenas de pré-can-
didatos a vereador em 
Aparecida de Goiânia es-
tão desistindo ao receber 
a informação de que não 
terão recursos do Fun-
do Eleitoral para as suas 
campanhas.

n O empresário e ex-
senador Wilder Morais 
(PSC/foto) fortaleceu o 
seu projeto de disputar a 
Prefeitura de Goiânia ao 
aproximar os empresá-
rios da área do comércio 
ao governador Ronaldo 
Caiado (DEM) e ao pre-
feito Iris Rezende (MDB). 
“Wilder cresceu junto  ao 
empresariado e aos go-
vernantes”, diz um líder de 
entidade de classe. 

Reprodução
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Desde o início da 
pandemia em Goi-
ás, em março deste 

ano, as decisões do go-
vernador Ronaldo Caia-
do (DEM) referentes ao 
enfrentamento ao novo 
coronavírus foram ado-
tadas pelo gestor da Ca-
pital, Iris Rezende (MDB), 
com sujeição a adapta-
ções que contemplam a 
realidade do município. 
“Pelo resultado que Goiâ-
nia alcança, entendo que 
o nosso governador foi 
inspirado. Com a mesma 
coragem que decretou o 
fechamento, ele convida 
as autoridades à  reaber-
tura do comércio”, disse 
Iris na última segunda-
feira, 13, durante o ato 

de assinatura do decreto 
que autorizou o retorno 
das atividades econômi-
cas  na cidade após 14 
dias de fechamento, se-
guindo o isolamento in-
termitente defi nido pelo 
governo estadual.  

1.900 vidas salvas
Ronaldo Caiado co-

mentou que o político 
conseguiu a participação 
da população, além do 
aval para tomar decisões 
assertivas. “Quero teste-
munhar pela primeira 
vez na sede da Prefeitura 
de Goiânia  que no dia 
13 de março, há quatro 
meses, quando assinei o 
primeiro decreto, segun-
do a Universidade Fede-
ral de Goiás, foram salvas 
mais de 1.900 vidas em 

Goiás; atingimos 66% de 
isolamento social. Se não 
tivesse o apoio de Vossa 
Excelência, não teríamos 
colhido os resultados. A 
decisão de sua parceria 
desde o princípio acres-
centa meu respeito e ad-
miração nestes quase 60 
anos de vida pública do 
senhor”, direcionou-se o 
governador ao prefeito. 

Em suas palavras, ele 
destacou que fez questão 
de estar com o emedebis-
ta por reconhecimento 
de cooperação. “O gesto 
humanitário do prefeito 
nestes dias complexos 
foi de aprendizado para 
mim. Digo meu muito 
obrigado”, agradeceu. 
Caiado proferiu que a 
saúde e a medicina não 
podem dar espaço para o 
palanque, pois é necessá-
rio fundamento científi co 
e nunca o achismo. Ratifi -
cou em seguida que está 
lançando o desafi o da 
segunda etapa, após os 
14 dias de fechamento do 
comércio, e sugeriu que 
“se unirmos não teremos 
colapso na rede e não 
será preciso paralisar as 
atividades comerciais”.   

“Não se espantem”
Iris realçou que o go-

vernador almejou que a 
prefeitura participasse 
do estudo que desenvol-
veu as regras do decre-
to. E revelou ainda que 
imediatamente articulou 
a adesão do município, 
pois, segundo ele, Goiâ-
nia teria que participar 
das competências arro-
ladas no documento, por 
isso promoveu a assina-
tura no mesmo dia. “E 
para nossa satisfação, ele 
[governador] se dispôs a 

comparecer nesse ato”, 
frisou. O prefeito solicitou 
que ao tomarem conhe-
cimento dos detalhes do 
decreto, que não se es-
pantassem, porque o ad-
ministrativo e o Comitê 
de Crise e Enfrentamento 
não teriam difi culdade 
de modifi car pontos das 
medidas, caso as aplica-
ções apontem falhas. 

O chefe do Executivo 
goianiense falou ainda 
que, pela complexidade 
dos dias que estamos 
vivendo, é aconselhá-

vel apostar nas qualifi -
cações do governador 
como médico. “Nos cur-
vamos às suas determi-
nações, o documento 
que agora assinamos é 
resultado de debates em 
conjunto das nossas as-
sessorias. Foram horas 
de consulta, porque a 
prefeitura tinha que des-
cer a detalhes. Se perce-
bermos que as medidas 
são descumpridas, va-
mos tomar atitude, pela 
razão de evitarmos ma-
les maiores”, asseverou.

APOIO MÚTUO

Laços entre Iris Rezende e Ronaldo 
Caiado se estreitam cada vez mais 

Ana Paula Arantes
jornalismo@diariodeaparecida.com

Presença do governador de 
Goiás no Paço Municipal na 
última segunda-feira ratifi cou 
a transparência e cooperação 
entre a Prefeitura de Goiânia e 
o governo estadual

 Prefeitura de Goiânia

Ronaldo Caiado comentou que o prefeito da Capital conseguiu a participação da população, 
além do aval para tomar decisões assertivas no combate à Covid-19 em Goiânia

Certificado 
Digital

www.aciaggo.com.br (062) 3283-1331
Av. Gervásio Pinheiro, Gleba  A-2, Resid. Solar Central Park
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Dando cumpri-
mento à Lei de 
Acesso à Infor-

mação (Lei nº 12.527, 
de 18/11/2011), o Tri-
bunal de  Contas dos 
Municípios de Goiás 
(TCM-GO) disponibi-
lizou o rol de agentes 
públicos com contas 
julgadas irregulares 
ou com parecer pela 
rejeição e que transi-
taram em julgado nos 
últimos oito anos. A 
presença dos nomes 
no documento não 
significa que o respon-
sável esteja inelegí-
vel, pois a declaração 
de inelegibilidade é 
de competência da 
Justiça Eleitoral, ca-
bendo aos Tribunais 
de Contas apenas en-
caminhar-lhe o rol de 
agentes públicos com 
contas julgadas irregu-
lares ou com parecer 
pela rejeição.

Políticos 
aparecidenses

Na relação de agen-
tes públicos munici-
pais constam nomes 

de políticos em cum-
primento de manda-
tos e com pré-candi-
daturas à reeleição 
anunciadas no muni-
cípio de Aparecida. O 
caráter do documento 
inclui denúncias, ins-
peções e tomadas de 
contas, independen-
te do cargo ocupado. 
A divulgação da lista 
data o período de 10 
de julho de 2012 a 
10 de julho de 2020; 
todos os processos 
constam com datas 
cumpridas de Trânsi-
to Julgado. O processo 
que registra os nomes 
de políticos de Apare-
cida abarca o assunto 
Recurso Ordinário Le-
gislativo no Acórdão 
06544/2018, com Pro-
cesso de nº 13609/15 
- Fase 2, referente a 
janeiro/dezembro de 
2003, com Trânsito Jul-
gado em 29 de outubro 
de 2018. O presidente 
da Câmara Municipal 
de Aparecida em 2003 
era o vereador Aldivo 
Araújo (MDB).  

Nomes
Entre os nomes na 

lista estão o do pró-

prio vereador Araújo, 
e do vereador Hilário 
Giacomet (MDB); do 
vice-prefeito, Veter 
Martins (PSD), que na 
época era vereador; 
do atual presidente da 
Câmara Municipal de 
Aparecida de Goiânia, 
vereador Vilmar Ma-
riano da Silva (MDB), 
e do ex-vereador 
William Ludovico de 
Almeida (PRTB).  

O Diário de Apa-
recida ouviu todos 
os agentes públicos 
citados acima. O vere-
ador Araújo explicou 
à nossa redação que 
em 2003, há exatos 17 
anos, ocorriam todos 
os meses viagens do 
Executivo e do Legis-
lativo de Aparecida a 
Brasília. “Íamos aos 
ministérios e nos ga-
binetes dos deputados 
federais em busca de 
recursos para a cidade, 
que era muito carente 
de infraestrutura. Há 
documentos, decla-
rações de deputados, 
ministros, assim como 
do prefeito da época, 
Ademir Menezes, re-
cortes de jornais, e ou-
tras gamas de registros 
que comprovam que 
os vereadores, todos 
os meses, efetuavam 
estas viagens a Brasí-
lia em busca de verbas 
para edificação da ci-
dade”, explicou. 

O ex-presidente se-
guiu elucidando que, 
para estas viagens, 
eram concedidas diá-
rias para os parlamen-
tares. “Os vereadores 

tinham que trazer 
comprovação dessas 
despesas, mas a rotina 
mensal levou à displi-
cência e alguns não 
geraram comprovan-
tes, o que terminou 
sendo questionado 
pelo Tribunal de Con-
tas dos Municípios. O 
processo vigente foi 
votado, mas cabe re-
curso de revisão, que 
entrou em pauta na 
[última] quarta-feira 
[8], e um conselheiro 
pediu vista, o que es-
tamos esperando para 
qualquer momento”, 
detalhou Araújo. Ele 
acredita que o proces-
so não irá gerar com-
plicações jurídicas aos 
mandatos dos citados, 
embora tudo dependa 
da votação do recurso 
de revisão.

Veter Martins        
O vice-prefeito de 

Aparecida, Veter Mar-
tins, confirmou ao DA 
que esteve presente 
nas caravanas dos 

parlamentares que 
iam ao Distrito Fede-
ral em busca de recur-
sos para o município. 
“Para que Aparecida 
pudesse chegar ao pa-
tamar atual, o Legis-
lativo precisou ir em 
busca desses recur-
sos”, disse. Veter não 
vê a situação como 
alarmante e acredita 
que os conselheiros 
do TCM-GO, até início 
de agosto, a julgarão 
improcedente.  

Vilmar Mariano
O atual presidente 

da Câmara Munici-
pal, vereador Vilmar 
Mariano, afirmou  
que até o momento 
não tinha conheci-
mento da citação do 
seu nome na lista do 
TCM-GO. “Estou sa-
bendo agora. Estou 
me recuperando da 
Covid-19 e isso não ti-
nha chegado ao meu 
conhecimento, vou 
ver com nosso advo-
gado”, falou.

William Ludovico  
Ex-vereador e pré-

candidato a prefeito 
de Aparecida, William 
Ludovico esclareceu 
que, na época, via-
gens, por exemplo, 
feitas em um dia não 
exigia-se comprovan-
tes, contudo, ele pos-
sui declarações de 
todas as que realizou. 
“O cerne da questão é 
quem tem obrigação 
de prestar contas ao 
tribunal são os orde-
nadores de despesas, 
que, no caso, é quem 
era o presidente da 
Câmara. Se o presi-
dente prestou contas, 
ou não, a questão é 
com ele, e não com os 
vereadores”, colocou. 

Hilário Giacomet 
Já o vereador Hi-

lário Giacomet disse 
que não consegue 
opinar por se tratar 
de situação antiga, 
porém seu advoga-
do está cuidando da 
questão.

PENDÊNCIAS

Políticos aparecidenses aparecem 
em listagem de contas julgadas 
como irregulares pelo TCM

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Diário de Aparecida ouviu 
os envolvidos, que, em sua 
maioria, afirmaram não 
ver o processo do Tribunal 
de Contas dos Municípios 
como “um perigo de 
inelegibilidade”

Câmara Municipal de Aparecida

Na relação de agentes públicos municipais constam nomes de políticos em cumprimento 
de mandatos e com pré-candidaturas à reeleição anunciadas no município de Aparecida



O deputado fede-
ral Professor Al-
cides (Progres-

sistas) esteve ontem, 
14, em Brasília, onde 
tratou da liberação de 
recursos junto à Fun-
dação Nacional de 
Saúde (Funasa) para 
quatro municípios 
goianos. Durante reu-
nião com o presiden-
te da Funasa, Giovan-
ne Gomes da Silva, e 
membros da diretoria 
do órgão, o deputado 
entregou ofícios soli-
citando a liberação de 
R$ 1.099.461,71 para 
a cidade de Indiara e 
R$ 1.346.426,36 para 
Aragoiânia, recursos 
destinados à conti-
nuidade da execução 

das obras dos siste-
mas de esgotamen-
to sanitário nos dois 
municípios.

“São obras já li-
citadas e que espe-
ram a liberação dos 
recursos do governo 
federal. Esse dinhei-
ro é do Programa de 
Aceleração do Cresci-
mento (PAC) e a obra 
de Indiara foi licitada 
em 2017. Essa demo-
ra é prejudicial para 
os municípios e para a 
população, que perde 
em qualidade de vida 
enquanto o benefício 
não fica pronto”, des-
tacou o parlamentar.

Professor Alcides 
solicitou ainda a libe-
ração de R$ 96,3 mil 
a serem investidos 
em melhorias habita-

cionais para controle 
da doença de Chagas 
em São Domingos e 
outros R$ 90.781,47 
para o Projeto de 
Educação em Saúde 
Ambiental em Itaru-
mã. “Estamos apenas 
pedindo os pagamen-
tos para concluir os 
serviços”, frisou.

O deputado infor-
mou que requereu 
também ao presidente 
da Funasa que sejam 
firmados convênios 
com as cidades de San-
ta Rita do Araguaia, 
São Miguel do Passa 
Quatro, Cabeceiras e 
Bonfinópolis para a 
implantação dos sis-

temas de esgotamento 
sanitário nesses mu-
nicípios. “Giovanne 
Gomes mostrou-se 
solícito e garantiu que 
vai viabilizar nossos 
pleitos”, destacou.

Educação
Como é membro 

da Comissão de Edu-

cação da Câmara Fe-
deral, Professor Alci-
des esteve também  
na direção do Fundo 
Nacional de Desen-
volvimento da Edu-
cação (FNDE) e no Mi-
nistério da Educação 
(MEC), onde tratou de 
assuntos relaciona-
dos à área.

LEGISLATIVO

Professor Alcides busca recursos junto à 
Funasa para quatro municípios goianos

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Deputado federal entregou ofícios 
solicitando a liberação de verba para 
dar continuidade à execução de obras 
de esgotamento sanitário em Indiara 
e Aragoiânia, além de benefícios para 
outras duas cidades do Estado

Divulgação

Professor Alcides é membro da Comissão de Educação da Câmara Federal e ontem esteve também na direção do 
FNDE e no Ministério da Educação, onde tratou de assuntos relacionados à área
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“Não tem nenhuma 
quadrilha acoberta-
da que possa enfren-

tar o governo enquanto 
estivermos à frente do 
Estado de Goiás”, anun-
ciou o governador Ro-
naldo Caiado durante a 
solenidade para assina-
tura do termo que san-
cionou ontem, 14, a lei 
de criação da Delegacia 
Estadual de Combate 
à Corrupção (Deccor). 
Acompanhado pelo se-
cretário de Segurança 
Pública, Rodney Miran-
da, o governador divul-
gou os resultados positi-
vos já alcançados pelas 
forças de segurança no 
combate à corrupção 
no Estado e ressaltou 
que em Goiás as inves-
tigações não serão mais 
inibidas por pessoas 
que se julgam acima da 
lei. “Bandido não tem 
mais padrinho capaz 
de ser maior que a força 
do Estado. Essa fase não 
voltará mais, não existe 
mais espaço para isso”, 
enfatizou.

O governador rea-
firmou que a parceria 
entre Executivo, Ju-
diciário e Legislativo, 
característica de sua 
gestão, tem alcançado 
excelentes resultados, 
em especial, na área 

da segurança pública 
e no combate à corrup-
ção. “A criminalidade 
vê a união de todas es-
sas forças e se intimida 
com a capacidade de 
ação do Estado como 
um todo, com seus Po-
deres e seus órgãos in-
dependentes, poden-
do atuar firmemente 
contra a corrupção e o 
crime organizado, que 
tanto têm causado pre-
juízos à nossa popula-
ção”, destacou.

Durante a soleni-
dade, um balanço do 
primeiro semestre de 
2020 na área da Segu-
rança Pública também 
foi apresentado. Foram 
mais de 80 operações 
realizadas específicas 
no combate à corrupção 
e ao crime organizado 
durante 18 meses, em 
média quatro opera-
ções por mês, e com a 
expectativa de gerar 
uma economia de cerca 
de R$ 1 bilhão até 2022, 
além de já contabilizar 
mais de R$ 1,2 bilhão 
em bens bloqueados e 
recuperados. “As raízes 
de 20 anos são raízes 
fortes, longas, sugaram 
muito e se acharam re-
sistentes a tudo, mas 
não esperavam encon-
trar pela frente um time 
tão coeso, tão conscien-
te de suas responsabi-

lidades de retornar à 
população do Estado de 
Goiás aquilo que é direi-
to do nosso povo”, subli-
nhou Caiado.

Combate à corrupção 
em tempos de pandemia

O secretário de Segu-
rança Pública, Rodney 
Miranda, sublinhou 
que a determinação do 
governador Ronaldo 
Caiado é combater in-
cessantemente à cor-
rupção em Goiás com 
transparência e que 
esse tem sido um in-
vestimento com resul-
tados palpáveis. “Esses 
recursos estão possibi-
litando, mesmo nessa 
crise que estamos pas-
sando hoje por conta 
da Covid-19, darmos o 
respaldo, a retaguarda 
à nossa população. Essa 
delegacia é a consolida-
ção de uma política de 
Estado”, concluiu.

A Superintendência 
de Combate à Corrup-
ção e ao Crime Organi-
zado da Secretaria de 
Segurança Pública tem 
atuado também no mo-
nitoramento das com-
pras emergenciais feitas 
para atender às neces-
sidades dos pacientes 
da Covid-19 em Goiás, 
que, diferentemente de 
outros Estados, não teve 
nenhuma denúncia de 
irregularidade ou ile-
galidade na compra de 
equipamentos ou me-
dicamentos. “Os respi-
radores em Goiás estão 
sendo adquiridos, em 
média, por R$ 60 mil. 
A maioria dos Estados 
está comprando entre 
R$ 100 mil e R$ 130 mil. 
Esse é um esforço con-
junto do governo como 

um todo para que a gen-
te possa passar mais ra-
pidamente e sem mui-
tas sequelas por esta 
crise”, avaliou.

Segundo o vice-go-
vernador Lincoln Tejota, 
a sociedade goiana não 
tolera mais a corrupção 
e o momento delicado 
gerado pela pandemia 
do novo coronavírus re-
força a importância de 
se utilizar os recursos 
públicos com responsa-
bilidade, o que tem sido 
observado constante-
mente pelo governador 
Ronaldo Caiado.

Momento histórico
O procurador-geral 

de Justiça, Aylton Ve-
chi, aproveitou o mo-
mento para reafirmar 
o apoio do Ministério 
Público no combate à 
corrupção em Goiás e 
enaltecer a coragem 
do governador no trato 
com o tema. De acordo 

com ele, o Estado vive 
um momento histó-
rico com a criação da 
Deccor. “Nós sabemos 
como, infelizmente, 
vigora em nosso País 
o patrimonialismo, as 
pessoas confundem o 
que é do povo com o 
que é seu e fazem isso 
para se beneficiar. Nós 
não podemos mais 
conviver com essa reali-
dade, e a coragem para 
enfrentar isso é para 
poucos”, observou.

A preocupação do go-
verno com a transparên-
cia em todos os segmen-
tos foi lembrada pelo 
presidente do Tribunal 
de Justiça, Walter Carlos 
Lemes. Para ele, não se 
pode falar em combate à 
corrupção sem a devida 
atenção à transparência 
de gestão.

Odair José Soares, 
delegado-geral da Polí-
cia Civil, destacou que 
as operações de com-

bate à corrupção reali-
zadas em Goiás desde 
o início da gestão de 
Ronaldo Caiado expres-
sam a preocupação do 
governo com a defe-
sa da lei e dos direitos 
fundamentais do povo 
goiano. “Esta delegacia 
já instalada, com todos 
profissionais compe-
tentes à sua frente, ago-
ra está configurada em 
lei, para deixar claro 
que nós, cada vez mais, 
nos especializaremos 
no combate à corrupção 
no Estado de Goiás.” 

O delegado agrade-
ceu ao governador pela 
total liberdade de atua-
ção, oferta de insumos 
e autonomia concedida 
à instituição, o que para 
ele tem sido um fator de-
terminante para que a 
Polícia Civil, juntamente 
com os demais parcei-
ros, alcance resultados 
expressivos no combate 
à corrupção.

TOLERÂNCIA ZERO

“Bandido não tem mais padrinho maior 
que a força do Estado”, frisou Caiado 

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Em cerimônia de criação da 
Delegacia Estadual de Combate à 
Corrupção, na manhã de ontem, o 
governador citou a luta por recuperar 
o Estado dos prejuízos causados pelas 
malversações do passado

Governo de Goiás

O governador reafirmou que a parceria entre Executivo, Judiciário e Legislativo, 
característica de sua gestão, tem alcançado excelentes resultados, em especial, na 
área da segurança pública e no combate à corrupção
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A Câmara dos De-
putados con-
cluiu ontem, 14, 

a análise do projeto 
que prevê o pagamen-
to de compensação 
financeira de R$ 50 
mil aos profissionais 
de saúde por morte 
ou incapacidade per-
manentemente para 
o trabalho após serem 
contaminados pela 
Covid-19 ao atuar di-
retamente no com-
bate à pandemia. A 
indenização será paga 
pela União. A maté-
ria segue para sanção 
presidencial. 

O texto do Projeto 
de Lei 1.826 estabe-
lece que, no caso de 
morte, o valor será 
dividido igualmente 
entre os dependentes 

e o cônjuge ou com-
panheiro. Além des-
se valor, serão pagos 
R$ 10 mil a cada ano 
que faltar para o de-
pendente menor de 
21 anos atingir essa 
idade. A indeniza-
ção será estendida 
até os 24 anos, caso 
o dependente esteja 
cursando ensino su-
perior na data do óbi-
to. Para dependentes 
com deficiência, a in-
denização será de R$ 
50 mil, independen-
temente da idade. 

Os valores soma-
dos de todas as in-
denizações devidas 
deverão ser pagos em 
três parcelas mensais, 
iguais e sucessivas. 
A concessão da inde-
nização está sujeita 
a perícia médica. Se-
gundo números do 

Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen), 
30% dos profissionais 
de enfermagem mor-
tos por Covid-19 no 
mundo são do Brasil.

De acordo com o 
projeto, a presença 
de comorbidades não 
afasta o direito ao re-
cebimento da com-
pensação financeira. 
O valor será devido 
mesmo que o novo co-
ronavírus não tenha 
sido a única causa, 
principal ou imediata, 
para a ocorrência da 
incapacidade perma-
nente para o trabalho 
ou do óbito.

O projeto aprova-
do garante ainda o 
pagamento com as 
despesas do funeral. 
Os recursos, contudo, 
ainda serão defini-
dos por meio de uma 
regulamentação. 

Beneficiários
O projeto inclui 

diversas categorias 
como beneficiárias, 
como fisioterapeu-
tas, nutricionistas, 

assistentes sociais, 
profissionais que tra-
balham com testa-
gem nos laboratórios 
de análises clínicas, 
trabalhadores dos 
necrotérios e covei-
ros, e todos aqueles 
cujas profissões se-
jam reconhecidas 
pelo Conselho Nacio-
nal de Assistência So-
cial (CNAS) e que atu-
am no Sistema Único 

de Assistência Social 
(Suas).

Ao tramitar no Se-
nado, parlamenta-
res incluíram outras 
profissões, como 
agentes comunitá-
rios de saúde ou de 
combate a endemias 
que tenham realiza-
do visitas domicilia-
res durante a pan-
demia; profissionais 
de nível técnico ou 

auxiliar, que sejam 
vinculados às áreas 
de saúde; e aque-
les que, mesmo não 
exercendo ativida-
des-fim de saúde, 
ajudam a operacio-
nalizar o atendimen-
to, como os de servi-
ços administrativos e 
de copa, lavanderia, 
limpeza, segurança, 
condução de ambu-
lâncias e outros.

CONGRESSO

Câmara aprova indenização para profissional 
da saúde afetado por Covid-19

Heloisa Cristaldo 
Repórter da Agência Brasil

Benefício vale para quem 
atuou diretamente no combate 
à pandemia. Matéria segue 
agora para sanção presidencial

Rovena Rosa / Agência Brasil

Projeto prevê o pagamento de R$ 50 mil aos profissionais por morte ou incapacidade permanentemente 
após serem contaminados pela Covid-19 ao atuar diretamente no combate à pandemia
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ARTIGO

Se existia alguma 
dúvida acerca da 
importância do 

trabalho desenvolvi-
do pelos profissionais 
da saúde no mundo, 
podemos dizer que a 
pandemia do novo co-
ronavírus pôs luz aos 
verdadeiros heróis 
que se arriscam todos 
os dias para salvar mi-
lhões de vidas. Dian-
te dos casos, que não 
param de crescer, eles 
são os primeiros, da li-
nha de frente, que es-

tão mais expostos.
E não é somente o 

contágio pela Covid-19 
que coloca em risco 
a vida desses profis-
sionais. Trazendo o 
assunto para a nossa 
realidade brasileira, 
a verdade é que o País 
está longe de estar pre-
parado para enfrentar 
uma emergência em 
saúde pública como 
esta que vivemos. E 
os problemas não são 
pontuais, mas históri-
cos e crônicos.

Faltam profissio-
nais, aparelhos, ins-
trumentos, equipa-
mentos. E, diante de 
uma sociedade satura-
da de paciência, falta 
também respeito. Um 
exemplo claro disso é 
o caso do médico que 
foi agredido por uma 
jovem no último sába-
do, 11. O caso ocorreu 
no Cais do Bairro Goiá, 
em Goiânia, quando a 
paciente, de 19 anos, 
ficou irritada pela es-

pera no atendimento.
Descartados os ra-

ríssimos casos em que 
é verificada negligên-
cia por parte dos pro-
fissionais em saúde, 
o momento é de gra-
tidão. Gratidão pelo 
trabalho que vai além. 
Que é feito, em muitos 
locais e ocasiões, sem o 
mínimo de salubrida-
de e condições técnicas 
adequadas.

Os esforços come-
çam pelos secretários 
de Saúde, equipes, 
como no caso de Apa-
recida de Goiânia, que 
notadamente vemos 
o titular da SMS, Ales-
sandro Magalhães, tra-
balhar diuturnamente 
no enfrentamento à 
Covid-19. Ele, além da 
Pasta, chefia o Comitê 
de Enfrentamento à 
doença.

E não poderia dei-
xar de estender esse 
reconhecimento aos 
corpos clínico, admi-
nistrativo e técnico 

da Unidade de Pronto 
Atendimento Geral-
do Magela (Padeiro). 
A unidade presta um 
trabalho de excelência 
à população da região 
leste de Aparecida e 
até pessoas da Capital 
que buscam tratamen-
to no local.

Por todos esses mo-
tivos (e outros tantos), 
a nossa homenagem, 
respeito e gratidão aos 

médicos, enfermeiros, 
técnicos, biomédicos, 
fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, 
psicólogos, psicana-
listas, psiquiatras, ra-
diologistas, farmacêu-
ticos, nutricionistas, 
entre outros profis-
sionais que, diante de 
tantas adversidades, 
vão além. Se doam.

Em tempos de pan-
demia pelo novo co-

ronavírus, vale o risco 
de assumir o discurso 
clichê de que nossos 
heróis (verdadeiros) 
não são aqueles do ci-
nema, dos quadrinhos, 
mas essas pessoas que 
se arriscam para salvar 
vidas. Aos que seguem 
na ‘luta’, desejamos 
sorte e sucesso. Aos 
que, infelizmente, fo-
ram vítimas da doença, 
obrigado. Aplausos...

Em tempos de pandemia, nunca é demais 
agradecer aos profissionais da Saúde

Maione Padeiro
Presidente da Associação Comercial, 
Industrial e Empresarial da Região Leste 
de Aparecida de Goiânia (Acirlag)

Divulgação
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Com a pandemia 
do novo corona-
vírus, toda a aten-

ção tem estado vol-
tada para a Covid-19. 
Enquanto uma vacina 
ou remédio eficaz não 
é desenvolvido, as 
formas de prevenção 
têm sido relembra-
das a todo tempo. O 
isolamento social é, 
por enquanto, a for-
ma mais eficiente de 
evitar a disseminação 
acelerada do vírus, 
mas com o isolamento 
vem a preocupação de 
sair de casa até para 
realizar atividades es-
senciais como consul-
tas médicas e  exames. 
Outra importante ati-

vidade que não pode 
ser deixada de lado é 
a rotina de vacinação.

O Ministério da 
Saúde define anual-
mente o calendário 
vacinal que engloba  
todas as vacinas ne-
cessárias para crian-
ças, adultos e idosos, 
e doenças como sa-
rampo, febre amarela 
e influenza estão pre-
sentes nessas reco-
mendações. Ao acom-
panhar corretamente 
o cronograma estabe-
lecido pelo Ministé-
rio, além da própria 
proteção, epidemias 
podem ser evitadas. 
“A imunização é um 
componente chave 
do serviço essencial 
de saúde. Quando a 

população está pro-
tegida, podemos evi-
tar um desgaste do 
setor de saúde, prin-
cipalmente durante 
um período que so-
brecarrega o serviço 
de saúde, como uma 
pandemia”, explicou 
a médica infectologis-
ta e gerente médica 
do Sabin Imunização, 
Ana Rosa dos Santos. 
Ela salientou que a va-
cina estimula o corpo 
a produzir anticorpos 
para se defender con-
tra os microrganismos 
e que crianças meno-
res de cinco anos, ges-
tantes, idosos e outros 
grupos de risco devem 
ter sempre como meta 
a atualização do car-
tão vacinal.

A pandemia pode 
gerar impacto na 
queda da cobertura 
vacinal quando os 
pais não levam seus 
filhos para vacinar. 
A médio e a longo 
prazos, as consequ-
ências de uma popu-
lação pouco imuniza-
da podem ser ainda 
maiores que as da 

pandemia. “A vacina-
ção deve ser iniciada 
logo após o nasci-
mento porque é uma 
das formas mais im-
portantes de preven-
ção contra doenças 
causadas por vírus e 
bactérias. Algumas 
doenças, para as 
quais já existem vaci-
nas, podem ser muito 
graves, com risco de 
óbito ou sequelas”, 
explicou a pediatra 

Silvana Fahel.
Diante do cenário 

do novo coronavírus, 
o serviço domiciliar 
de imunização se 
tornou uma opção. A 
alternativa permite 
ainda mais conforto 
para idosos, crianças 
e pessoas de grupos 
de risco. Para soli-
citar o atendimento 
em casa, é necessário 
agendamento prévio. 
“Os procedimentos 

de segurança são os 
mesmos realizados 
dentro do espaço fí-
sico das clínicas. Os 
colaboradores que 
realizam a aplicação 
da vacina utilizam 
os Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPIs), conforme di-
retrizes e orientações 
do Ministério da Saú-
de e da Organização 
Mundial da Saúde”, 
lembrou Ana Rosa.

IMUNIZAÇÃO

Rotina de vacinação deve ser mantida 
mesmo durante a pandemia

Mayara Ferreira
Estagiária supervisionada pelo editor-chefe

Ministério da Saúde define 
anualmente o calendário 
vacinal, que engloba todas 
as vacinas necessárias 
para crianças, adultos
e idosos

Ministério da Saúde

Diante do cenário do novo coronavírus, o serviço domiciliar de imunização se tornou uma opção. 
Alternativa permite ainda mais conforto para idosos, crianças e pessoas de grupos de risco
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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

Esta será uma 
quarta-feira diferen-
te na televisão, com 
alguns movimentos 
que devem aquecer 
a disputa, especial-
mente entre as três 
principais redes, 
na faixa da noite. O 
SBT, em uma inicia-
tiva que surpreen-
deu todo o mercado, 
vai transmitir a fi nal 
do campeonato ca-

rioca, Flamengo e 
Fluminense, mas 
com torcedores em 
todo o País.

Globo, por causa 
disso, vai espichar 
Fina Estampa e até 
mudou o filme. Em 
vez do Deadpool, 
inicialmente pro-
gramado, Jumanji – 
Bem-Vindo à Selva
será exibido no “Ci-
nema Especial”. E 

a Record terá a es-
treia do Top Chef, 
reality culinário 
do Felipe Bronze, 
em sua segunda 
temporada, com 
14 participantes, 
uma série de cui-
dados e algumas 
surpresas. Tudo 
muito bom, tudo 
muito bem. Nada 
a se queixar. O car-
dápio é variado.

SBT, Globo e Record têm 
cardápio variado nesta 

Chahestian

Bate Rebate
• O canal Music Box Brazil 
apresenta neste sábado, às 
22h30, um especial de Ma-
ria Cecília & Rodolfo...

• ... E com a dupla rece-
bendo convidados, como 
Marcos & Belutti, Gusta-
vo Mioto, Felipe Araújo e 
Thaeme e Tiago...

• … Inédito na TV, foi ex-
traído de um DVD, grava-
do em 2019.

• Nos dias 21 e 22, por 
iniciativa da mulher 
dele, Beth,  será leiloada 
uma série de peças de 
Daniel Azulay, falecido 
em março...

• ... Parte da renda será 
destinada para a insti-
tuição Pró-Criança Car-
díaca, da qual o artista 
era parceiro.

• Vale destacar o trabalho 
que Alex Muller vem reali-
zando todos os dias,  às18h, 
na rádio 9 de Julho...

• ... Mesmo com o futebol 
parado, ele nunca deixou 
a bola cair. Manteve o no-
ticiário em cima e vem re-
alizando entrevistas bem 
interessantes.

• Neste sábado, às 20h, 
Nelson Rubens terá vá-
rios convidados na sua 
live solidária...

• ... Sabrina Sato, Sonia 
Abrão e Ratinho, entre 
outros.

• Palmeiras x Sport, pela 
Copa dos Campeões 
em 2000, será o jogo da 
Band neste domingo, às 
16h, na faixa “Você Tor-
ceu Aqui”.

De volta
Convidada para vi-

ver Semíramis, mãe de 
Ninrode (Pablo Morais), 
o idealizador da Tor-
re de Babel, Francisca 
Queiroz aguarda o rei-

nício das gravações de 
Gênesis, nova produção 
bíblica da Record, pa-
ralisadas por causa da 
pandemia. Além disso, 
ela também planeja re-
tomar um projeto que 
visa levar a literatura e 
teatro para crianças ca-
rentes. Francisca estava 
afastada das novelas 
desde o trabalho em 
Os Dez Mandamentos 
(2016).  

Uma questão
Em 1987, a OTI – Or-

ganização da Televisão 
Ibero-Americana, que 
mandava nos direitos 
esportivos de então, por 
causa de uma rixa com 
a ODEPA – Organização 
Desportiva Pan-Ameri-

cana, impediu que as 
grandes redes de TV 
transmitissem os Jogos 
Pan-Americanos de In-
dianápolis. Quem des-
respeitasse fi caria fora 
da Olimpíada de Seul, 
em 1988, e da Copa do 
Mundo, Itália, em 1990. 

A saída
A transmissão da-

quele ano só foi possível 
graças a um executivo 
da TV na época, Jorge 
Ramos, que formou a 
“Rede do Pan”, liderada 
pela TV Gazeta, em São 
Paulo. Luciano do Valle, 
Silvio Luiz, Álvaro José e 
Osmar de Oliveira foram 
alguns que colabora-
ram na transmissão das 
diversas competições. 

Um sucesso. A Gazeta 
bateu recordes de audi-
ência, principalmente 
com a fi nal do basquete, 
vitória do Brasil sobre os 
Estados Unidos.

Dia seguinte
O Pan de 1987 aca-

bou e a TV Gazeta voltou 
à sua vidinha de sem-
pre. Alcançou outros 
raros sucessos depois, 
mas graças à iniciativa 
de terceiros e em even-
tos esporádicos. É o que 
não deve acontecer de 
muito diferente com o 
SBT. Hoje tem a fi nal do 
Rio, mas e amanhã? Em 
se tratando de esporte 
ou qualquer outro pro-
jeto, não há nada pen-
sado ou planejado.

TV TUDO
Divulgação
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Áries (21/03 a 20/04) 
As estrelas conspiram a seu favor e indi-
cam caminhos abertos para o seu signo 
prosperar, sobretudo nas finanças e no 
trabalho. Mudanças importantes po-

dem rolar e favorecer tanto seus planos na carreira quanto os 
seus ganhos. A Lua taurina ativa seu lado prático, determinado 
e troca likes com uma galera de astros hoje, indicando sucesso 
em suas empreitadas, conquistas e mais gana no bolso. Amém 
que fala? Explore seus talentos e sua competência para so-
bressair em suas atividades e mostrar do que é capaz. Se pensa 
em fazer alterações em seus hábitos e cortar algum vício para 
elevar sua qualidade de vida, a hora é agora! Taca-le pau nesse 
carrinho, Marcos! Na paixão, a promessa é de um dia perfeito 
sem defeitos e com ótimas vibes para impressionar quem de-
seja, caso tenha um paquera. Se o coração está vago, pode se 
interessar por alguém bem pop e de destaque. Romance firme 
e forte: você e o love podem alcançar metas e vão se orgulhar 
dos resultados. Palpite do dia: 63, 81 e 99. Cor do dia: Vinho.
 

Touro (21/04 a 20/05) 
Touro, o dia de hoje não merece pal-
mas, merece o Tocantins inteiro, minha 
filha! O céu está lotado de aspectos 
positivos e todos envolvem a Lua, que 

hoje conclui a visita ao seu signo de forma gloriosa. Ela sorri 
para o Sol, Júpiter, Netuno e Plutão, prometendo um dia de 
grande produtividade, alegrias e horizontes novos para você. 
Mudanças positivas devem acontecer e suas esperanças se 
reforçam, assim como a sua energia interior. O otimismo, a fé e 
a vontade de vivenciar outras experiências elevam seu pique e 
entusiasmo. Você saberá como motivar os outros no trabalho 
e nas relações pessoais. Se está sem serviço e procura uma 
vaga, é possível que tenha boas novidades hoje. Nas amizades 
e na paixão, pode esperar ótimas vibes e muito entrosamento. 
Paquera com pessoa de outra cidade pode entusiasmar seu 
coração e namoro a distância tem tudo para decolar. A dois, 
você e seu love podem se divertir em novas atividades, mesmo 
que seja em casa. Palpite do dia: 91, 46 e 64. Cor do dia: Vinho. 

Gêmeos (21/05 a 20/06)
Gêmeos, meu cristalzinho, hoje a Lua 
atravessa o terceiro decanato do seu 
inferno astral, só que não vai dar ruim, 
não. Ela faz vários aspectos positivos 

e promete muita proteção para você. Fada sensata que fala, 
né? Sua intuição se fortalece e não vai faltar percepção para 
tomar boas decisões. Sua capacidade de concentração e 
determinação vão facilitar as coisas no trabalho. Se está de-
sempregado(a), pode receber apoio de alguém que não quer 
aparecer. Boas oportunidades devem surgir e te ajudar a 
vencer desafios. Embora não esteja tão sociável como de cos-
tume, você vai se entender bem com as pessoas. Também terá 
perseverança para lutar por seus propósitos e paciência para 
aguardar os frutos do seu empenho. Nos assuntos do coração, 
sua sensualidade fica tinindo. Mesmo que queira disfarçar o 
interesse, deve pintar uma boa química com o crush. Pode se 
sair melhor do que espera na conquista. Nos momentos a dois, 
saberá deixar o clima vibrante com seu love. Palpite do dia: 11, 
02 e 29. Cor do dia: Vermelho.

Câncer (21/06 a 21/07)
Se depender das energias astrais que 
chegam do céu, hoje você vai ficar mais 
perto dos seus sonhos e pode alcançar 
ideais importantes. É pra glorificar de 

pé, hein? A Lua taurina troca likes com Netuno, Júpiter, Plutão 
e o Sol, iluminando seus caminhos e blindando os seus objeti-
vos. Terá apoio de parentes, amigos e pessoas que partilham 
interesses em comum - coisa que, vamos combinar, não 
fazem mais do que a obrigação. Se enfrentou alguma zica na 
vida profissional, agora as coisas devem melhorar e há belas 
chances de dar a volta por cima. Parcerias e atividades em 
equipe vão contar com boas perspectivas. Na paquera, senti-
rá vontade de abrir o coração e revelar tudo o que espera do 
crush. Momento perfeito sem defeitos para assumir um lance 
mais firme. Se ainda não elegeu seu alvo, atração por pessoa 
do seu círculo de amizade deve aumentar. No romance, o 
clima é de união e cooperação. Você vai entender seu love e 
corresponder às expectativas dele. Palpite do dia: 03, 75 e 21. 
Cor do dia: Creme.

Leão (22/07 a 22/08) 
Tá de parabéns, hein, Leão! Hoje os as-
tros vão despejar excelentes vibrações 
em seu Horóscopo e avisam que você 
está com tudo, ainda mais na vida pro-

fissional. A Lua taurina troca likes com Netuno, Plutão, Júpiter 
e o Sol, favorecendo sua dedicação, seu prestígio e reconheci-
mento. Confie em seus instintos e em seu desempenho para 
se destacar e mostrar seus talentos. Mudanças que pretende 
fazer vão contar com aliados e você pode receber apoio de 
quem não espera no serviço. Também vai se dar bem com 
a família e pode estender a mão em assuntos que merecem 
discrição ou envolvam segredos. Se trabalha em esquema de 
home office, terá um dia produtivo e com bons resultados. 
Na parte amorosa, seu sucesso está garantido. Há chance de 
chamar atenção de alguém experiente ou que é pop e alvo de 
muita paquera. Use seu magnetismo para atrair admiradores. 
Na união, pode resolver paradas e pendências indigestas com 
sua alma gêmea. Palpite do dia: 22, 04 e 49. Cor do dia: Branco. 

Virgem (23/08 a 22/09)
Sua estrela vai brilhar e os astros garan-
tem que você terá sorte em vários setores 
da sua vida. A Lua sorri para Netuno, 
Júpiter, Plutão e o Sol, anunciando um 

período de realizações e conquistas para o seu signo. As prin-
cipais devem rolar em torno dos seus interesses de trabalho e 
você vai cumprir os deveres com mais satisfação. Gostar do que 
faz e curtir as atividades que exerce serão os segredos do seu 
sucesso. Com profissionalismo, comprometimento e otimismo, 
pode chamar mais atenção dos chefes e superiores. Se pintar 
uma proposta de mudança, pense com todo carinho. Contatos e 
conversas online com os amigos prometem momentos especiais 
e divertidos. Na paixão, seu charme fica irresistível e você pode 
fazer o crush cair de amores. Paqueras vão render bem mais do 
que imagina. A dois, o clima é de prazer e entrosamento com seu 
love. Palpite do dia: 41, 77 e 68. Cor do dia: Amarelo..

Libra (23/09 a 22/10)
Seu lado solidário e prestativo fica 
mais evidente e as coisas devem fluir 
de acordo com as suas expectativas. 
Terá mais determinação para resolver 

assuntos familiares e pendências em casa. A Lua troca likes 
com Plutão e Júpiter, indicando que você vai encontrar solu-
ções práticas e eficientes para problemas que envolvam outras 
pessoas, ainda mais os parentes. Em paz com Netuno e o Sol, 
a Lua também revela que você tem tudo para se destacar no 
trabalho e dará o seu melhor. Sua preocupação com uma 
vida saudável fará você prestar mais atenção em seus hábitos 
alimentares e se cuidar com mais carinho, abandonando sua 
vida de pessoa fitness assintomática. Na paquera, pode ser 
que sinta atração por algum colega da equipe profissional. 
Serásse dá pra comer a carne onde se ganha o pão? Fica aí o 
questionamento. Brilhando em sua Casa 8, a Lua deixa seu 
poder de seducência mais intenso e esquenta o astral das suas 
paqueras. Não faltará coragem para insinuar seu interesse e se 
declarar. No romance, os momentos íntimos serão os pontos 
altos. Palpite do dia: 51, 60 e 15. Cor do dia: Verde.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Hoje a Lua finaliza seu rolê por Touro, 
seu signo oposto, e forma aspectos ma-
ravigolds com os astros, incentivando 
seus relacionamentos e suas conquis-

tas. Ela estará em sintonia com Netuno, Júpiter, Plutão e o Sol, 
destacando seu carisma e sua disposição para interagir. Você 
terá muita habilidade para trocar experiências e se comunicar 
com quem convive e trabalha. Pode contagiar as pessoas com 
sua determinação, simpatia e ideias férteis. Com foco, boa lá-
bia e perseverança, saberá arregimentar apoios, somar forças 
com os outros e pode alcançar bons resultados, sobretudo no 
serviço. O momento também é propício para aprender e se 
aperfeiçoar através de estudos, cursos online e treinamentos. 
Nos assuntos do coração, vai querer compromisso e não hesi-
tará para investir em um lance de futuro. No namoro e na vida 
a dois, os astros vão deixar o clima romântico e apaixonado. 
Palpite do dia: 52, 07 e 70. Cor do dia: Branco. 

Sagitário (22/11 a 22/12)
Se depender dos astros, você terá óti-
mas oportunidades nesta quarta-feira: 
pode dar um up nas suas finanças, re-
solver mal-entendidos, probleminhas 

no lar e também alcançar metas na vida profissional. É pra 
glorificar de pé, hein?! A Lua troca likes com Netuno, Plutão, 
Júpiter e o Sol, impulsionando seus interesses e trazendo mais 
vitalidade para você dar conta dos seus compromissos. Terá 
mais sorte para ampliar seus ganhos, inspiração para cuidar 
dos assuntos familiares e bom pique para realizar as suas 
atividades. Sua saúde se fortalece e você vai esbanjar energia: 
continue seguindo as orientações do distanciamento social e 
capriche na prevenção. Na paixão, pode rolar algo mais com 
colega ou pessoa que conhece. A vontade de embarcar num 
lance firme deve aumentar. Na relação a dois, o astral é de co-
operação e harmonia. Você e seu love vão se ajudar e se apoiar 
mutuamente. Palpite do dia: 35, 26 e 53. Cor do dia: Preto. 

Capricórnio (22/12 a 20/01)
As energias que fluem hoje do céu se-
rão generosas para o seu signo e vão fa-
vorecer você em vários sentidos. O dia 
promete ser de facilidades e conquistas 

devem rolar. Antes de terminar a visita pelo seu paraíso astral, 
a fada sensata Lua forma aspectos superpositivos com os 
astros e abre os seus caminhos no trabalho, nas finanças e 
na vida pessoal. Eu ouvi um amém? Não faltarão determina-
ção, capacidade realizadora e talento para encaminhar seus 
interesses, concluir atividades no serviço e resolver o que for 
necessário. Nos contatos, seu lado gentil e receptivo vem à 
tona, sinal de que você vai se dar bem com todos e convencerá 
as pessoas sem fazer muito esforço. Pode ter sucesso com 
vendas online, artesanato, encomendas e atividades criativas. 
Seu carisma vai contar pontos importantes na paquera e você 
vai exercer mais atração no crush. No romance, o período será 
mais leve e descontraído. Há sinal de muito prazer com seu 
love. Palpite do dia: 99, 00 e 54. Cor do dia: Vermelho.

Aquário (21/01 a 19/02)
A Lua fica numa boa com vários astros 
hoje e anuncia um período muito bené-
fico para os seus interesses materiais 
e familiares. Ela estará em paz com 

Netuno, Júpiter, Plutão e o Sol, dando o incentivo e a determi-
nação de que precisa para atender todas as demandas desta 
quarta. Use e abuse da sua intuição para lidar com os assuntos 
financeiros, negociar e pechinchar, pois pode ampliar seus 
ganhos. Boas chances de sucesso em serviço ou projeto que 
desenvolver com a colaboração da sua família. Trabalho em 
casa deve render acima da média e você vai se dedicar com 
mais atenção às suas atividades. Programas caseiros com as 
pessoas queridas vão agradar e vocês podem se divertir bas-
tante. Na paixão, confie nas suas estratégias para encantar 
quem paquera. Alguém do passado pode dar sinal de vida e 
entrar em contato contigo. Se tem uma relação firme, você vai 
querer mais carinho e chamego do par. Palpite do dia: 10, 28 e 
19. Cor do dia: Laranja. 

Peixes (20/02 a 20/03)
Hoje as estrelas estão de ótimo 
humor e o cenário que se forma no 
plano celeste é dos mais favoráveis 
para você. A Lua deixa seu jeito mais 

extrovertido, articulado e sua comunicação pessoal pode 
ser o passaporte para o sucesso. Em harmonia com Netuno, 
Plutão, Júpiter e o Sol, a Lua espalha boas vibes em seus 
contatos, fertiliza as suas ideias e coloca em evidência o seu 
tino para negociar: você saberá vender seu peixe. Também 
terá mais foco para realizar seu trabalho e argumentos con-
sistentes para convencer os colegas. Troca de experiências 
e informações serão úteis para todos, no serviço e na vida 
familiar. Pode contar com o apoio dos seus amigos para de-
senvolver um projeto ou alcançar um objetivo importante. 
Na paquera, sua boa lábia e seu jeitinho envolvente podem 
fazer o crush se declarar. Sintonia e bons papos na relação 
a dois. Deixe o romantismo fluir e revele o que sente ao love. 
Palpite do dia: 65, 47 e 11. Cor do dia: Branco.

Horóscopo
Por João Bidu

www.joaobidu.com.br

Globo

Malhação  
Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com 
a escola. Anderson não aceita fazer a entrega. 
Lica afirma aos alunos que eles podem mudar a 
opinião dos pais na reunião. Malu pede a Clara 
para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Jo-
sefina reclama da demora na finalização da obra 
na escola. Keyla leva um fora de Tato, e discute 
com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com 
ele por causa de Malu. Roney insiste para Keyla 
ligar para Deco. Clara pressiona Guto contra Lica 
e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. 
Das Dores exige que Tato volte para a escola para 
ajudá-la a fazer suas coxinhas. Edgar chega para 
a reunião.

Novo Mundo 
Joaquim encontra Anna no convento. Madre As-
sunção ouve vozes e entra no quarto de Anna. 
Amália lembra de Carlota Joaquina. Tibiriçá tem 
uma visão sobre o futuro de Piatã na aldeia. Boni-
fácio obriga Patrício a se desculpar com Lurdes. 
Thomas se enfurece ao saber que Joaquim está 
solto e que Elvira está viva. Greta pede para Diara 
não contar para Wolfgang que ficou sozinha com 

Ferdinando em seu quarto. Bonifácio critica Dom 
Pedro por fazer negócios fora do Paço. Germana 
constata que Hugo está apaixonado por Elvira. 
Olinto teme que Anna se afaste do convento. Tho-
mas e Joaquim duelam. Anna encurrala Thomas 
para salvar Joaquim.

Totalmente Demais 
Arthur diz a Eliza que não consegue parar de 
pensar nela. Zé Pedro avisa a Carolina que Dori-
nha está no hospital, em estado grave. Fabinho 
estranha a presença de Cassandra na Bastille. Zé 
Pedro avisa aos filhos que Dorinha está no hos-
pital. Carolina pede a Lu que fique em sua casa 
cuidando dos sobrinhos. Arthur comemora o 
tema da nova prova do concurso, confiante na vi-
tória de Eliza. Arthur descobre sobre o estado de 
saúde de Dorinha e afirma a Carolina que jamais 
irá abandoná-la.

Fina Estampa 
Griselda tenta argumentar com Renê, mas ele 
não a perdoa. Pereirinha e Enzo estranham a 
quantidade de malas de Teodora. Tereza Cristi-
na acredita que Griselda conheça seu segredo. 
Chiara procura Letícia. Renê e Tereza Cristina se 
preocupam com o sumiço do filho. Tereza Cris-

tina suspeita que o amigo secreto de Crô ainda 
esteja vivo. Beatriz ameaça contar para Esther 
sobre sua filha, e Danielle se desespera. Griselda 
oferece dinheiro para Íris revelar o segredo de 
Tereza Cristina.

 
SBT

Chiquititas
Mosca, Rafa e Binho chegam ao ferro velho e 
pedem a Zezinho (Chris Araújo) permissão para 
pegar algumas coisas. Carol conta a Leticia o que 
viu e Clarita acredita que tenha sido algum mal 
entendido. As amigas observam Junior e Maria 
Cecilia saindo juntos. Junior abre a porta do carro 
e pega o buquê de flores que comprou para dar a 
Gabriela. Maria Cecília se dispõe a segurar. Carol 
e Clarita observam a cena e pensam que Junior 
deu flores para supervisora. Zezinho ajuda os 
garotos a levar tudo o que eles conseguiram no 
ferro velho. Pata fala para Mili que Carmen não 
permitiu que os meninos entrassem no orfanato. 
Pata leva a comida, porém, ao abrirem a porta do 
esconderijo, Ernestina escuta o barulho. Carol vai 
ao orfanato para conversar com Sofia. Chico en-
tra na sala e oferece água a Sofia e Carol.

Resumo de Novelas Por www.tvnovelas.com.br

Entretenimento



“Este é um com-
promisso do 
governo: a 

sociedade goiana tem 
de viver com tranquili-
dade. Não pode ser ad-
moestada por aqueles 
que acham que vão ter 
espaço na criminalida-
de e vão ter proteção 
ou vista grossa do Esta-
do de Goiás. Eles terão 
sobre si a mão forte do 
governo. Nós não nos 
curvaremos a seja qual 
for o nível de criminali-
dade ou com quais pro-
teções eles queiram 
se apresentar.” Essas 
foram palavras de um 
Ronaldo Caiado exul-
tante com a constata-
ção de que tem avança-
do a cada ano em uma 
de suas maiores priori-
dades: devolver Goiás 
aos goianos e torná-lo 
cada vez mais seguro 
para seus cidadãos.

A constatação se 
deu a partir dos indica-
dores de criminalidade 
relativos ao primeiro 
semestre de 2020, di-
vulgados ontem, 14, 
pelo governador e pelo 
secretário de Seguran-
ça Pública, Rodney Mi-
randa, durante a assi-
natura da sanção da lei 

que cria a Delegacia de 
Combate à Corrupção 
e a apresentação do 
balanço semestral da 
Secretaria de Seguran-
ça Pública (SSP-GO). E 
contra números, não 
há argumentos. Eles 
revelam a continuida-
de da queda expressiva 
nos índices de crimes 
violentos, como obser-
vado durante todo o 
ano de 2019. Na com-
paração dos primeiros 
seis meses deste ano 
com o mesmo período 
do ano passado, os cri-
mes letais intencionais 
fecharam em redução, 
com queda de 16,52% 
nos homicídios e de 
37,14% nos latrocí-
nios. Os dados são do 
Observatório de Segu-
rança Pública.

Houve redução em 
todas as modalidades 
de roubo, sendo a mais 
expressiva a de veícu-
los (38,29%), segui-
do de roubo de carga 
(34,95%), a pedestres 
(29,13%) e a residên-
cias (19,58%). Outro 
dado de destaque: du-
rante os seis primeiros 
meses de 2020, não 
houve nenhum regis-
tro de roubo a insti-
tuição financeira em 
Goiás. Os registros de 

furto também apresen-
taram queda: 24,39% 
de veículos; 3,58% a 
comércios; 24,05% a 
pedestres e 23,59% a 
residências. “A cada 
mês, nós estamos su-
perando ainda mais. 
Não quero dizer que 
houve uma estagna-
ção. É o combate diário 
continuado das nossas 
forças de Segurança 
para mostrarmos que 
nós não daremos es-
paço à criminalidade 
no Estado de Goiás”, 
frisou Caiado.

O secretário Rodney 
Miranda salientou que 
o combate à violência, 
ao crime organizado 
e à corrupção são po-
líticas do Estado, e as 
ações seguem na mes-
ma marcha pré-Covid, 
logicamente seguindo 
todos os protocolos de 
segurança sanitária, 
a fim de preservar os 
profissionais. “Os nú-
meros aqui apresenta-
dos não são da Secre-
taria de Segurança, da 
Polícia Civil, Militar, 
são números do gover-
no do Estado, capita-
neado pelo governa-

dor Ronaldo Caiado. 
Isso aqui hoje [ontem] 
é prestação de contas, 
transparência. É uma 
determinação expres-
sa do governador que 
sigamos esta linha”, 
assegurou.

O vice-governador 
Lincoln Tejota desta-
cou que a pandemia da 
Covid-19 tornou mais 
do que nunca impor-
tante mostrar como o 
recurso público deve 
ser bem gasto e pon-
tuou: “Tenho convic-
ção de que dias melho-
res virão, correndo a 
este anseio da popula-
ção. Vamos deixar uma 
marca linda. Não esta-
mos trabalhando em 
algo que imediatamen-
te o resultado aparece. 
Pelo contrário, ainda 
sofremos os revezes 
do fruto disso não ter 
acontecido lá atrás.”

Todo o bom desem-
penho não é coinci-
dência. É fruto do tra-
balho árduo de forças 
de segurança cada vez 
mais equipadas, capa-
citadas e valorizadas. 
Durante o primeiro 
semestre de 2020, as 

forças policiais apre-
enderam mais de 24 
toneladas de drogas 
e 3.115 armas; reali-
zaram 689.251 abor-
dagens policiais e efe-
tuaram 5.157 prisões. 
Foram deflagradas ain-
da 10.540 operações, 
com 12.621 prisões 
em flagrante e 20.488 
ações preventivas. De 
todos os inquéritos ins-
taurados, 49% foram 
solucionados. A po-
lícia científica emitiu 
50.309 laudos de medi-
cina legal e perícias.

Operações de vulto
Durante o balanço, 

foram mencionados os 
resultados de opera-
ções de vulto, como a 7º 
Selo, que desarticulou 
uma das maiores orga-
nizações criminosas da 
região da Vila Canaã e 
promoveu o bloqueio 
de aproximadamente 
R$ 40 milhões em bens. 
Também a Operação 
Ícarus, que desmobili-
zou um grupo respon-
sável pelo tráfico de 
cocaína em Goiás, com 
R$ 16 milhões recupe-
rados, apreensão de R$ 

500 mil em dinheiro, 12 
carros de luxo, dois avi-
ões e um helicóptero.

Com relação ao 
combate à corrupção, 
no bojo dos resulta-
dos foram citadas a 
Operação Metástase, 
que desarticulou uma 
associação criminosa 
composta por antigos 
servidores do Ipasgo e 
do Ingoh, responsáveis 
por realizar diversas 
fraudes, resultando 
no bloqueio de R$ 50 
milhões; a Operação 
Mambaí, que desarti-
culou organização cri-
minosa constituída por 
servidores da antiga 
Agetop; e a Operação 
Cegueira Deliberada, 
que apurou fraudes 
em licitação e desvios 
de recursos no De-
partamento Estadual 
de Trânsito (Detran), 
ocorridos entre 2015 e 
fevereiro de 2019. Re-
sultou no bloqueio ju-
dicial de mais de R$ 44 
milhões sobre os bens 
dos investigados, cum-
primento de sete man-
dados de prisão e de 55 
mandados de busca e 
apreensão.

COMBATE

Novo balanço da SSP aponta que Goiás 
segue vencendo batalha contra o crime

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Nos primeiros seis meses 
deste ano, crimes letais 
intencionais fecharam em 
redução, com queda de 16,52% 
nos homicídios e de 37,14% nos 
latrocínios. Registros de roubo 
e furto também caíram 

Governo de Goiás

“Este é um compromisso do Governo: a sociedade goiana tem que viver com tranquilidade”, assegurou Caiado
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A Universidade Esta-
dual de Campinas 
(Unicamp) realizou 

experimentos que confir-
mam que o novo corona-
vírus (Sars-CoV-2) pode 
ser capaz de infectar cé-
lulas adiposas humanas 
e de se manter em seu 
interior. O experimento 
pode ajudar a entender 
por que indivíduos obe-
sos correm mais risco de 
desenvolver a forma gra-
ve da Covid-19.

Segundo a hipótese in-
vestigada na Unicamp, os 
obesos teriam um maior 
reservatório para o vírus 
em seu organismo. Os 
obesos também são mais 
acometidos por doenças 
crônicas, como diabetes, 
dislipidemia e hiperten-
são, que também são fa-
tores de risco para serem 
infectados pelo novo co-
ronavírus. De acordo com 
o professor do Instituto 
de Biologia (IB) e coorde-
nador da investigação, 
Marcelo Mori, as células 
adiposas (que acumulam 
gordura) têm capacidade 
relativamente grande de 
serem infectadas, se com-
paradas a outras células 
que são alvo primário do 
novo coronavírus.

“Como é o caso das 
células do epitélio do 
pulmão ou do intestino. 
No entanto, ainda não se 
sabe exatamente o por-
quê dessa carga viral das 
células adiposas serem 

maiores nessas células 
do que nas outras que 
foram  usadas para com-
paração. Isso pode se dar 
pelo volume dos adipóci-
tos ser bem maior que as 
outras células, ou pode 
ser porque, de alguma 
maneira, as células adi-
posas conseguem inter-
nalizar melhor o vírus. 
Essas são hipóteses que a 
gente vem testando. Ou-
tra possibilidade é que 
exista um mecanismo 
que favoreça essa inter-
nalização do vírus, que 
também é algo possível 
e vem sendo estudado”, 
disse o professor.

Os seres humanos 
têm células adiposas em 
todo o corpo, e os obesos 
as têm em quantidade e 
tamanho ainda maiores. 
Os experimentos com 
adipócitos humanos es-
tão sendo conduzidos in 
vitro, com apoio da Fun-
dação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), no Labo-
ratório de Estudos de Ví-
rus Emergentes (Leve). A 
unidade tem nível três de 
biossegurança, um dos 
mais altos, e é adminis-
trada pelo professor José 
Luiz Proença Módena, 
também do IB, e coorde-
nador, junto de Mori, da 
força-tarefa criada pela 
Unicamp para enfrentar a 
pandemia. Os resultados 
ainda são preliminares e 
não foram publicados.

A entrada do vírus na 
célula de gordura torna-

se ainda mais favorecida 
quando o processo de 
envelhecimento celular 
é acelerado com uso de 
radiação ultravioleta. Ao 
medir a carga viral 24 
horas após esse procedi-
mento, os pesquisadores 
observaram que as célu-
las adiposas envelheci-
das apresentavam carga 
viral três vezes maior do 
que as células “jovens”.

“Quando se induz um 
processo de envelheci-
mento precoce chamado 
de senescência nessas 
células, elas triplicam a 
capacidade de manter o 
vírus, de ser infectadas. 
As células senescentes 
se acumulam em indiví-
duos idosos e em obesos. 
Uma coisa interessante, 
que foi demonstrada an-
teriormente por outros 
grupos, é que a elimina-
ção das células senescen-
tes pode, em modelos 
animais, promover uma 
longevidade e proteger 
contra doenças que ge-
ralmente estão associa-
das ao envelhecimento, 
como é o caso do diabe-
tes, e algumas outras dis-
funções metabólicas”, 
explicou o professor.

Diante dessa obser-
vação, foram testados 
fármacos. “Testamos 
se fármacos que atuam 
eliminando essas célu-
las poderiam diminuir 
a carga viral nas células. 
Os medicamentos que 
eliminam células senes-
centes têm capacidade 
bastante significativa de 
reduzir a carga viral nas 
células.”

Segundo o professor, 
isso abre uma possibili-
dade de utilização desses 
medicamentos para eli-
minação dessas células 

senescentes para tentar 
tratar o SARS-CoV-2. “Nes-
se sentido,  como a gente 
sabe que idosos e obesos 
têm o acúmulo dessas cé-
lulas senescentes e eles 
estão dentro do grupo 
de risco para a doença, 
pode ser que esse seja o 
elo entre o maior risco 
nessa população e o fato 
desses indivíduos terem 
uma maior severidade 
da doença. Tudo isso são 
hipóteses ainda, feito em 
experimentos in vitro, ou 
seja, em cultura de célu-
las, precisa ser testado em 
modelos animais e even-
tualmente ser testado em 
seres humanos.”

Para o pesquisador, 
de concreto para o trata-
mento da doença hoje 

continua sendo o inves-
timento na qualidade de 
vida. “A gente só pode ti-
rar uma lição, se a gente 
pensar nos grupos de ris-
co, o que a gente tem que 
fazer é continuar colocan-
do no nosso estilo de vida 
práticas para promover 
a saúde, principalmente 
a saúde metabólica para 
viver melhor: com uma 
nutrição adequada, exer-
cícios regulares, mesmo 
em isolamento fazer ati-
vidade física dentro de 
casa”, aconselhou.

Etapas seguintes
As etapas seguintes 

da pesquisa incluem a 
análise de adipócitos 
obtidos diretamente de 
pacientes com diagnós-

tico confirmado de Co-
vid-19, obtidos por meio 
de biópsia. Também se-
rão conduzidas análises 
de proteômica (análise 
global e em larga escala 
dos proteomas, que são 
o conjunto de proteínas 
e suas isoformas expres-
sas em uma amostra 
biológica, ou seja, em 
um organismo, tecido, 
biofluido ou célula) para 
descobrir se a infecção 
pelo Sars-CoV-2 afeta 
o funcionamento do 
adipócito e se deixa al-
guma sequela de longo 
prazo na célula. Essa 
etapa da pesquisa será 
feita em colaboração 
com o professor do IB-
-Unicamp Daniel Mar-
tins de Souza.

PESQUISA

Estudo da Unicamp sugere que novo 
coronavírus pode infectar células adiposas

Ludmilla Souza 
Repórter da Agência Brasil

Experimento feito pela universidade 
alerta que indivíduos obesos correm 
mais risco de desenvolver a forma 
grave da doença

Especial
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