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Quarentena: Goiás terá 
call center com psicólogos
Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, em que a população precisa se manter em isolamento social, saber cuidar 
da saúde mental é fundamental.  Pensando nisso, o Governo de Goiás lança uma central de atendimento com psicólogos. p3
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Saúde de Aparecida inicia visita 
a abrigos para vacinação de idosos

Equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde 
de Aparecida de Goi-

ânia iniciaram visitas aos 
abrigos de idosos da cidade 
para dar seguimento à cam-
panha de vacinação contra 
a gripe. A cidade conta com 
30 postos fixos de vacinação 
e, segundo a gestão munici-
pal, a nova modalidade via 
drive-thru, onde a pessoa 
recebe a dose sem precisar 
sair do automóvel, também 
está disponível. Idosos aca-
mados também recebem 

vacinação em casa. 
Todas as medidas adota-

das pelo município visam as-
segurar a imunização desse 
grupo de risco com a devida 
segurança, evitando expo-
sição em locais de grande 
aglomeração e diminuindo 
riscos de contaminação.

Na tarde desta terça-fei-
ra (24), as equipes de Imu-
nização da SMS realizaram 
a vacinação nas instituições 
Abrigo Raio de Luz, localiza-
do no setor Independência 
Mansões, e Monjolo Reti-

ro para Idosos, que fica na 
Cidade Vera Cruz. Os ido-
sos que vivem no Abrigo 
Comendador Walmor, que 
é um dos maiores e fica lo-
calizado no Jardim Riviera, 
receberão a visita às 9h30 
desta quarta-feira (25). 

Logo após, na mesma data, 
a equipe visitará o Centro de 
Apoio e Saúde do Idoso Silves-
tre Linhares. Na quinta-feira 
(26) será a vez dos moradores 
da Associação Solar das Acá-
cias. “Além da vacina contra a 
Influenza, os idosos que ainda 

não receberam a vacina contra 
a pneumonia terão a cartela 
atualizada” – pontua Renata 
Cordeiro, coordenadora da 
Imunização de Aparecida. A pri-
meira etapa da campanha de 
vacinação também imunizará 
os trabalhadores de Saúde.

Abrigos que receberão 
visita das equipes de Imu-
nização: Abrigo Raio de 
Luz (Rua 55 qd. 124 LT. 23, 
Independência Mansões): 
terça-feira (24) às 14:30; 

Monjolo Retiro para 
Idosos (Cidade Vera Cruz): 

terça-feira (24) às 15h;
Abrigo Comendador Wal-

mor (Rua José Leão Souza 
Filho, 122, Jardim Riviera): 
quarta-feira (25) às 9h30;

Centro de Apoio e Saúde 
do Idoso Silvestre Linhares (Av. 
Graça Aranha, Jd. Buriti Sere-
no): quarta-feira (25) às 14h;

Lar de Idosos Amigos de Sem-
pre (Rua Igarapé, n. 629, Vila Alzi-
ra) quinta-feira (26) às 9h30;

Associação Solar das 
Acácias (Rua 15 de Março, 
Qd. 3, Parque Flamboyant) 
quinta-feira (26)  às 10h30.
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Guarda 
Civil aumenta 
fiscalização 
em parques 
e praças de 
Goiânia

Trabalho feito pela 
Guarda Civil Metropoli-
na (GCM), a fiscalização 
em todos os parques e 
praças da capital goiana 
será intensificada a partir 
desta quarta-feira (25/3). 
O objetivo, segundo a 
prefeitura, é evitar aglo-
merações de pessoas, 
evitando, assim, o avanço 
do novo coronavírus. 

O trabalho será refor-
çado atendendo ao pedi-
do do Ministério Público 
de Goiás (MP-GO), que 
justificou a recomenda-
ção ao verificar que após 
o fechamento de acade-
mias de ginástica na capi-
tal, aumentou a frequên-
cia de visitas nos parques 
e praças da cidade. 

Além desta, outras me-
didas já foram tomadas 
pelo prefeito Iris Rezen-
de, como a permissão de 
contratação de servidores 
temporários para Saúde, 
rodizio de servidores mu-
nicipais, e agora o aumen-
to na fiscalização de par-
ques e praças da cidade. 

De acordo com o pro-
curador-geral do Munici-
pio, Brenno Kelvys, a fisca-
lização já está sendo feita 
por meio de câmeras em 
alguns pontos da cida-
de, incluindo a presen-
ça dos agentes da GCM, 
que reforçam  todas as 
medidas já tomadas. 

Coronavírus: número 
de casos confirmados 
em Goiás sobe para 27

Aneel suspende corte de energia por inadimplência por 90 dias

O número de casos con-
firmados de coronavírus em 
Goiás subiu de 23 para 27, 
segundo boletim do Minis-
tério da Saúde divulgado no 
final da tarde desta terça-fei-
ra (24/3). No Brasil, também 
segundo o Ministério, são 
2.201 casos confirmados e 
46 mortes pela doença. 

Um dos novos casos 

confirmados em Goiás 
é da cidade de Anápolis. 
Trata-se de um paciente de 
65 anos que teve contato 
com um caso confirmado 
dentro do país. São 3 casos 
confirmados no município, 
todos em isolamento do-
miciliar, e 48 suspeitos, se-
gundo dados da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou nesta terça-feira 
(24/3) um pacote de medi-
das especiais em resposta 
à pandemia de coronaví-
rus, incluindo a suspensão 
por 90 dias de cortes do 
serviço de eletricidade por 
inadimplência para consu-
midores residenciais e ser-
viços essenciais.

As medidas, aprovadas 
em reunião extraordiná-
ria de diretoria do regu-
lador realizada por meio 

de videoconferência, incluem 
também a flexibilização pelo 
mesmo prazo de algumas 
obrigações das distribuidoras 

de energia, como de atendi-
mento presencial a clientes e 
entrega de faturas a domicílio.

O diretor-geral da agência, 

André Pepitone, disse que 
ainda haverá uma avaliação à 
parte, em discussão junto ao 
governo, de medidas adicio-
nais em benefício de consu-
midores de baixa renda.

“Nos foi demandado que 
se avaliasse a possibilidade 
de haver um suporte maior 
ao (consumidor de) baixa 
renda, e isso vai ser trata-
do nos canais de governo, 
com o Ministério de Minas e 
Energia e da Economia, com 
coordenação da Casa Civil”, 
afirmou. (Agência Brasil)

Reprodução
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Goiás terá call center com psicólogos 
para orientar pessoas em quarentena
Com a pandemia cau-

sada pelo novo co-
ronavírus, em que a 

população precisa se manter 
em isolamento social – como 
uma das formas para conter 
a disseminação do vírus –, 
saber cuidar da saúde men-
tal é fundamental.  Pensando 
nisso, o Governo de Goiás, 
por meio da Superintendên-
cia de Saúde Mental da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), lança, nos próximos 
dias, uma central de atendi-
mento com psicólogos para 
auxiliar a população nesse 
período de quarentena.

O anúncio da ferramenta 
foi feito durante um bate-
-papo entre o governador 
Ronaldo Caiado e a psicó-
loga e superintendente de 
Saúde Mental da SES, Can-
dice Rezende. A conversa 
foi transmitida ao vivo, nes-
ta segunda-feira, 23, pelas 
redes sociais do governo e 
pelas rádios que compõem a 
Agência Brasil Central (ABC) 
e emissoras parceiras. Na 
ocasião, o governador se 
propôs também a fazer no-
vas transmissões, diariamen-
te, às 17h, para esclarecer 
dúvidas e discutir assuntos 
de interesse dos goianos.

Médico por formação, 
Caiado destacou que é 
importante controlar a an-
siedade neste momento. 
“Precisamos cuidar das 
pessoas. E o call center ser-
ve para fazer essa acomo-
dação e orientação do que 
se deve fazer”, pontuou. A 
psicóloga Candice ressal-
tou que o call center será 
um meio de comunicação 
para acolher a população. 
Segundo ela, será “uma es-
cuta cuidadosa e mais téc-
nica” e, nos próximos dias, 
será divulgado o número 
de telefone e também ou-
tros meios para entrar em 
contato com a central.

Além disso, também será 
disponibilizado material 
gráfico para todas as mídias 
com técnicas e orientações 

de como manter a saúde 
mental em casa. “Tem que 
ser um protocolo. Da mesma 
maneira que temos normas 
de como chegar em casa e 
fazer nossa limpeza, a gente 
tem que entender que nosso 
aparato mais importante é 
a nossa mente, ela domina 
tudo”, sublinhou a psicóloga.

Durante o bate-papo, 
Candice Rezende frisou a 
importância de se manter 
uma rotina semelhante a de 
antes da quarentena, alian-
do alimentação saudável e 
atividade física. “O corpo 
tem memória com relação 
a sono, alimentação e meta-
bolismo. Se a gente rompe 
de forma abrupta, causamos 
um problema não só emo-
cional, mas sobre a saúde. 
Uma vez não estando bem, 
nosso sistema imunológico 
cai e ficamos suscetíveis não 
só ao coronavírus, mas tam-
bém a outras doenças opor-

tunistas”, argumentou.
Para ajudar nessa rotina, 

o governador lembrou que, 
para os alunos da rede es-
tadual, a Secretaria de Edu-
cação (Seduc) já disponibili-
zou diversos conteúdos por 
meio da internet.  “Estamos 
ampliando ao máximo todas 
as formas para ocuparmos 
as crianças e os jovens”, 
disse. Caiado afirmou que 
entende o desconforto com 
as restrições, mas que o go-
verno já atua para tentar 
encontrar alternativas.

O governador pediu tam-
bém um esforço especial aos 
mais idosos. “Vamos criar 
alternativas, buscar um am-
biente saudável para supor-
tar esse período. E, para isso, 
a importância da família é 
fundamental”, citou Caiado.

 
Fake news
Ainda durante a con-

versa, tanto o governador 

quanto a psicóloga pontu-
aram o quanto as notícias 
falsas têm atrapalhado a 
população nesse período. 
Caiado disse que ele mes-
mo já recebeu centenas de 
fake news. Inclusive, rela-
tou um áudio de uma co-
lega médica, que acredita 
ser montagem, em que há 
a informação falsa de que 
a rede de saúde do Estado 
está colapsada.

“Não temos no Estado 
um caso grave internado. 
Só em Anápolis, que o pa-
ciente é acompanhado por 
ter um quadro respirató-
rio. Vamos ter paciência. 
Todos os dados estão sen-
do repassados. Somos um 
governo transparente e 
responsável. Vamos sempre 
mostrar a realidade, até por-
que a responsabilidade não 
é só do governador, mas de 
todos nós”, enfatizou.

Outra recomendação da 

psicóloga é que o cidadão 
crie o hábito de ter um ho-
rário e escolher um meio de 
comunicação fidedigno para 
se atualizar uma vez ao dia.  
“Não fique entrando nas re-
des sociais e disseminando 
notícias que muitas vezes 
são fake news. Isso só faz 
piorar o seu quadro. Olhei as 
notícias, me atualizei, chega. 
Não vou ficar falando desse 
assunto em casa, viver isso 
24 horas. Se a gente ficar 
fazendo isso, daqui uns dias 
vamos ter pessoas adoeci-
das e colapsando ainda mais 
o nosso sistema de saúde, 
principalmente, na questão 
psiquiátrica”, alertou.

 
Otimismo
Caiado finalizou a live 

dizendo que não existe nin-
guém mais otimista do que 
ele, mas que isso não o exi-
me da responsabilidade de 
impor regras claras e restri-

tivas para superarmos este 
momento. Segundo ele, 
atitudes firmes são neces-
sárias para evitar a propa-
gação do coronavírus e para 
que não sejamos especta-
dores de um desastre.

O governador acres-
centou ainda que a rigidez 
das ações não é porque a 
“situação está incontrolá-
vel”.  “Pelo contrário. Nós 
estamos numa situação 
privilegiada hoje. Modés-
tia à parte, hoje, Goiás tem 
um quadro onde sabemos 
quem é o paciente que está 
contaminado e por quem 
foi contaminado. E está, 
com todo controle, nas 
mãos das nossas equipes 
de saúde da família, nos-
sos agentes comunitários 
da saúde, como também 
nosso pessoal da política 
da assistência social nos 
municípios e dos médicos e 
colegas enfermeiros”.

Vinícius Schmidt

Justiça do Trabalho em Goiás repassa R$ 100 mil para combate ao coronavírus
O Fundo de Combate ao 

Coronavírus criado em Goiás 
receberá R$ 100 mil da Jus-
tiça do Trabalho. A determi-
nação é da juíza titular da 7ª 
Vara do Trabalho de Goiânia, 
Maria das Graças Oliveira, e 
os recursos, segunda a ma-
gistrada, são oriundos de 
uma ação civil pública. 

O fundo financeiro foi 

criado na semana passada 
pela Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) em 
parceria com o Governo do 
Estado de Goiás para ajudar 
a minimizar os impactos eco-
nômicos e sociais gerados 
pela paralisação de diversos 
setores econômicos, em fun-
ção da pandemia causada 
pelo COVID-19.?

A decisão da juíza atende 
a solicitação urgente feita 
pelo Ministério Público do 
Trabalho na tarde desta se-
gunda-feira (23/3). O pedi-
do do MPT levou em consi-
deração a necessidade de se 
unir esforços no sentido de 
evitar a propagação do co-
ronavírus e a existência de 
um saldo a ser liberado pelo 

TRT em uma ação civil públi-
ca movida pelo MPT contra 
um grupo de empresas do 
ramo imobiliário de Goiâ-
nia. No mesmo processo, já 
havia sido liberado cerca de 
R$ 80 mil para a realização 
de cursos do Projeto Empre-
gabilidade, projeto de ca-
pacitação e independência 
financeira para pessoas em 

situação de vulnerabilidade 
socioeconômica.

 
Fundo
O Fundo de Combate à 

Propagação do Coronavírus 
é uma iniciativa conjunta do 
Governo de Goiás e da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) para mobilizar 
o máximo de pessoas possí-

vel para ajudar aquelas que 
precisaram de paralisar suas 
atividades econômicas para 
evitar a propagação do coro-
navírus. ?Algumas das ações 
do fundo são a compra de 
cestas básicas e vouchers de 
vale gás para famílias mais 
vulneráveis a perder a fonte 
de renda com o fechamento 
de comércios no Estado.
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Após crise diplomática com China, Jair 
Bolsonaro faz ligação para Xi Jinping
O presidente da Repú-

blica, Jair Bolsonaro, 
e o presidente da 

China, Xi Jinping, conversa-
ram por ligação telefônica 
na manhã desta terça-feira 
(24/3), informou o embai-
xador do país no Brasil, Yan 
Wanming. O contato ocorre 
seis dias depois de uma cri-
se diplomática causada pelo 
deputado federal, Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP).

O filho do presidente bra-
sileiro fez uma publicação, na 
quarta-feira, 18, acusando a 
China de ter escondido infor-
mações sobre o início da pan-
demia do coronavírus. “Agora, 
o presidente da China Sr. Xi 
Jinping e o Presidente do Bra-
sil Sr. Jair Bolsonaro estão na 
ligação telefônica para trocar 
opiniões importantes tema de 
interesse comum”, escreveu o 
embaixador chinês no Twitter.

Bolsonaro também usou 
a rede social para falar do 
contato. “Nesta manhã , em 
ligação telefônica com o Pre-
sidente da China, Xi Jinping, 
reafirmamos nossos laços de 

amizade, troca de informa-
ções e ações sobre o covid-19 
e ampliação de nossos laços 
comerciais”, diz publicação 
na rede social do presidente.

Na foto divulgada, Bol-
sonaro aparece ao lado do 

ministros Ernesto Araújo (Re-
lações Exteriores), Tereza Cris-
tina (Agricultura) e Ricardo 
Salles (Meio Ambiente). Tam-
bém participa o secretário 
especial de Assuntos Estraté-
gicos, Flávio Rocha. Na sema-

na passada, apesar da reação 
dura do embaixador chinês à 
publicação do filho e deputa-
do federal, Bolsonaro negou 
que problemas com a China.

“Não existe uma palavra 
contra a China desde que 

assumi o governo. Nosso re-
lacionamento com Xi Jinping 
está excepcional, talvez até 
ligue para ele”, afirmou o pre-
sidente. A China é o principal 
parceiro comercial do Brasil. 
Só em 2019, o país asiático 

comprou US$ 65,4 bilhões 
em produtos brasileiros. Com 
a crise com Eduardo Bolso-
naro, governadores brasilei-
ros passaram a pedir socorro 
individualmente por meio da 
Embaixada da China no Brasil.

Reprodução
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Festival de filmes de terror 
abre inscrições gratuitas 
para produtores

O Morce-GO Verme-
lho festival recebe até o 
dia 1º de julho inscrições 
gratuitas para os interes-
sados em ter seus filmes 
de terror e suas vertentes 
concorrendo na mostra, 
que será realizada em 
Goiânia, de 29 de outu-
bro a 4 de novembro.

As inscrições para o 
Morce-GO Vermelho po-
dem ser feitas por meio 
do site www.morcego-
vermelhofestival.com.
br  Portanto, não perca 
a oportunidade de ver 
o seu filme na telona do 
cinema. É muito simples 
participar; basta a produ-
ção ter sido feita a partir 
de 2018, ter até 25 mi-
nutos, não ter sido dis-
ponibilizado na internet 
e, claro, ser do gênero de 
terror, horror e afins

A expectativa da or-
ganização é superar a 
marca da última edi-
ção, que teve 600 filmes 
inscritos.A Espanha é o 
país que mais envia filmes 
para a curadoria do festi-
val e no Brasil, 20% dos 
filmes são das cidades de 
São Paulo e Brasília. 

Com muitos festivais 
cancelados devido a pan-
demia do coronavírus, o 
Morce-GO será uma gran-
de oportunidade de janela 

para os amantes do cinema. O 
festival realizado pela Cristos 
Productions tem o apoio da 
Secretaria de Estado de Cultu-
ra - Secult, por meio do Fundo 
de Arte e Cultura de Goiás. 
O objetivo é estimular e pro-
mover produções goianas, 
brasileiras e estrangeiras do 
gênero de horror. A organiza-
ção já adianta, que esse ano 
terão vários concursos,mesas 
e discussões sobre o au-
diovisual alternativo em 
Goiás e no Brasil.  

Segundo o diretor do fes-
tival, Cristiano Sousa o públi-
co em geral, especialmente, 
o goiano gosta muito de 
filmes de terror. “Hoje mun-
dialmente é um grande cha-
mariz para o cinema - inclu-
sive, temos vários exemplos 
que são premiados no Oscar 
e que são campeões de bi-
lheteria. O longa metragem 
“Coringa” de Todd Phillips, 
ganhador de vários prêmios, 
tem elementos de terror e 
suspense e isso tudo pro-
porciona emoção para quem 
assiste. O goiano é afoito por 
filmes de terror e o Morce-
-GO oportuniza a exibição 
gratuita de filmes conceitu-
ais e muito ousados, que são 
um prato cheio para quem 
gosta do gênero e que não 
teria acesso aos mesmos 
pela internet ou pelo cinema 
comercial”, explica. 

Jogos Olímpicos de Tóquio 
são adiados por um ano 
em razão do coronavírus

O governo japonês e 
o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) 

acertaram nesta terça-feira 
(24/3) que os Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020 serão adiados 
em um ano diante da pande-
mia do novo coronavírus.

O primeiro ministro japo-
nês, Shinzo Abe, entrou em 
contato por telefone com o 
presidente do COI, o alemão 
Thomas Bach, e fez o pedido 
pra que a competição acon-
teça um ano após a data ori-
ginal, que é 24 de julho. No 
entanto, essa nova data ain-
da não está confirmada.

Em entrevista aos jor-
nalistas logo após o conta-

to telefônico com Thomas 
Bach, Shinzo Abe disse que 
o COI não impôs restrições e 
aceitou o pedido. Nas redes 
sociais do primeiro ministro, 
também há a confirmação 
de que os Jogos serão adia-
dos para o verão de 2021.

“O Japão, como país an-
fitrião, diante das circuns-
tâncias atuais, propôs que 
(o COI) estude se pode adiar 
por um ano (os Jogos Olím-
picos) para que os atletas 
possam ter as melhores 
condições. Bach me respon-
deu que está de acordo em 
100%”, afirmou Shinzo Abe 
aos jornalistas. “Assim che-
gamos ao acordo de realizar 

os Jogos Olímpicos em Tó-
quio até o verão de 2021”.

Pouco depois, o COI pu-
blicou uma nota em seu site 
oficial explicando a tomada 
de decisão em conjunto com 
o primeiro ministro do Ja-
pão. Segundo o texto, a de-
cisão foi tomada após a pan-
demia pelo novo coronavírus 
ter acelerado em boa parte 
do mundo nos últimos dias. 
Com isso, a saúde dos atletas 
e de todos os envolvidos na 
Olimpíada poderia estar em 
risco com a realização dos 
Jogos ainda em 2020.

Já Seiko Hashimoto, mi-
nistra japonesa para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, 

revelou que Shinzo Abe e 
Thomas Bach discutiram vá-
rios temas, entre eles que o 
nome do evento continuará 
sendo Tóquio-2020. “Quere-
mos assegurar que os Jogos 
serão uma vitória contra o 
coronavírus”, disse.

Esta é a primeira vez na 
era moderna dos Jogos Olím-
picos que uma edição será 
adiada. Durante a Primeira 
(entre 1914 e 1918) e a Se-
gunda (entre 1939 e 1945) 
Guerras Mundiais, três edi-
ções não aconteceram. Em 
1944, a Olimpíada deveria 
ter sido em Londres, na In-
glaterra, mas foi realizada 
apenas quatro anos depois.
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