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CIDADES

Plano Diretor de Goiânia deve
�car pronto em três meses
Comissão formada pelo Paço, Câmara Municipal e mercado imobiliário tem
90 dias para formatar o texto com proposta original, emendas de vereadores
e plano de governo

18/02/2021 - 22:25

A comissão formada pelo Paço Municipal, com participação da
Câmara e de representantes do mercado imobiliário, foi o�cializada
em decreto publicado no Diário O�cial do Município desta quinta-
feira (18) e terá 90 dias a partir de agora para formatar o texto do
Plano Diretor de Goiânia. O projeto foi retirado de tramitação da
Câmara em setembro de 2020, ainda na gestão Iris Rezende, e será
discutido por 11 pessoas antes de voltar para a apreciação dos
vereadores ainda neste semestre.

O objetivo da comissão, de acordo com o secretário de Planejamento
e Habitação (Seplanh), Agenor Mariano, é “destravar aquilo que não
houve consenso”. “Pelo tanto de emendas que foram feitas no
projeto a gente entende que não houve acordo entre a proposta e o
pensamento dos vereadores. O objetivo é reunir pessoas com poder
de decisão e os atores que lidam com as decisões no dia a dia para
chegar nesse consenso”, diz. Segundo Mariano, a comissão vai rever
toda a documentação e formatar um novo texto.

O secretário, no entanto, faz questão de ressaltar que não está
sendo feito um novo plano, ou seja, não serão realizados estudos

(Foto: Cristiano Borges)
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técnicos ou discussões sobre inserções de novas ideias. A proposta
para a comissão é conseguir juntar o projeto original com as 220
emendas dos vereadores e com as propostas do plano de governo
da atual administração municipal. O grupo é formado por cinco
representantes do Paço, quatro vereadores, um engenheiro ligado à
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-
GO) e um advogado do Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias de
Goiás (SecoviGoiás) (ver quadro).

Mariano a�rma que a comissão foi formada em acordo com o Poder
Legislativo municipal para se chegar a um texto consensual. A ideia é
que a proposta que sair da comissão volte para a Câmara já apta
para votação na Comissão Mista e em plenário, na última apreciação.
“O acordo é que não tenha mais mudanças depois disso, que não
tenha outras emendas e, se houver, que a base não aprove as
alterações.” Indagado sobre a possibilidade de outros vereadores,
especialmente que não estavam na Casa no ano passado, proporem
mudanças no texto, o secretário a�rmou que não está esperando
unanimidade.

“Na democracia, se tiver um voto a mais já vale. O Plano começou a
ser feito há quatro anos, já tivemos muitas discussões, não temos
mais tempo de �car discutindo isso. Vamos voltar com o Plano para
a Câmara com o compromisso de aprovação, mas sem esperar
unanimidade, basta um voto a mais. A democracia é isso”, a�rma.

Dentre os quatro vereadores escolhidos para a comissão, o
presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota), optou por dois
que se reelegeram em 2020 e dois novatos, além de contemplar a
maior parte dos grupos da Casa.

A vereadora Sabrina Garcês (PSD) foi presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara no ano passado, quando da
primeira tramitação da atualização do Plano Diretor, e representa
também a oposição na comissão criada agora pelo Paço Municipal.
Ela a�rma que já tem se aprofundado em alguns pontos do Plano
Diretor e que a ideia é avançar a partir do projeto já apresentado
pela gestão anterior. “Precisamos entrar em consenso em relação a
alguns pontos”, a�rma a parlamentar.

 

Conselhos �cam fora do debate

A comissão formada pelo Paço Municipal para a formatação do texto
�nal do Plano Diretor de Goiânia não contemplou membros de
conselhos municipais, pro�ssionais ou mesmo associação de
moradores ou universidades. A explicação do secretário da
Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), Agenor
Mariano, é que as mudanças propostas pelos vereadores e pelo
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plano de governo atingem quem atua na prática, ou seja, os
construtores. “Não é para fazer discussão ideológica, não temos
tempo para discutir mais. Existem grupos teóricos na cidade que é
importante ter, mas que não conseguem ter a vivência e a realidade
da cidade, que as pessoas não têm onde morar aqui. Não é hora
disso.”

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) informa que não
foi convidado para participar da discussão e “reforça que está à
disposição, tanto da Prefeitura, quanto da Câmara de Vereadores,
para contribuir para a continuidade do processo de revisão da mais
importante lei do planejamento urbano da capital”. A entidade
salienta ainda que, “além disso, reitera seu posicionamento
manifestado em outras ocasiões, sobre a importância de que a
orientação dos gestores e legisladores venha dos técnicos. E não do
interesse privado”. Para o presidente do Sindicato dos Condomínios
e Imobiliárias de Goiás (SecoviGoiás), Ioav Blanche, que tem
representação na comissão, o grupo não vai reescrever o plano. “Não
é uma audiência pública. Se colocar muita gente não vai render. O
Plano já foi muito debatido, se mexe demais perde o sentido. Esse
grupo vai discutir o texto, esclarecer os pontos, mas não é para
bene�ciar o mercado.”

 
Secretário diz que expansão é justiça social

A retirada da proposta de atualização do Plano Diretor de Goiânia da
Câmara em setembro de 2020 se deu após a polêmica emenda que
propôs o aumento de 32% na área construída da cidade. Na ocasião,
oito vereadores assinaram a proposta com suas rubricas e só foram
identi�cados nominalmente após críticas à proposta. Um dos
vereadores era Rogério Cruz (Republicanos), atual prefeito da
capital. 

Ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), a gestão anterior alegou
falta de capacidade técnica para o cumprimento da emenda. A
proposta original do Paço era de uma expansão urbana de 4%. A
discussão deve voltar a ocorrer na comissão que tem o objetivo de
formatar o texto do Plano para ser devolvido aos vereadores. “No
nosso plano de governo temos o projeto de construir 15 mil
moradias e, para isso, precisamos de áreas. As pessoas precisam ter
onde morar. A expansão urbana é uma justiça social, ainda mais na
região metropolitana”, diz o secretário Agenor Mariano, da Secretaria
Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh).

Para ele, o argumento de uso dos vazios urbanos ou lotes vagos ao
invés de expandir o perímetro urbano cai por estas áreas não
estarem à venda por preços módicos que caibam no orçamento
municipal. “Tem 14 anos que Goiânia não tem expansão. Não há um
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lote vago dos mais de 100 mil que custe menos de 70 mil reais e o
proprietário aceite receber em 250 parcelas. As pessoas falam que
com a expansão as pessoas vão morar longe, mas elas moram longe
é hoje porque não teve a expansão antes.”

Segundo Mariano, há pessoas que optam por morar em cidades
como Trindade, Goianira, Senador Canedo e Aragoiânia pela falta de
moradia na capital, mesmo trabalhando e passando maior parte do
tempo em Goiânia. “Não teve expansão aqui, mas nas outras cidades
teve até o limite com Goiânia. Essas pessoas passam de ônibus para
chegar em casa por um monte de área vazia ou da zona rural e
pagam impostos lá longe. Por que não podem pagar aqui em
Goiânia?”, indaga.

Mariano, no entanto, a�rma que o tema será discutido na comissão
e, mesmo que a sua posição pessoal possa ser divergente nesse
caso, a decisão é dos representantes. Presidente do SecoviGoiás,
Ioav Blanche, a�rma que espera não prosperar a expansão de 32%
da área urbana. “A expansão já é de�nida nas normas do Estatuto da
Cidade, que sejam cumpridas.”
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Após reunião no Paço, um novo
decreto deve ser publicado
ainda nesta sexta em Goiânia
Na saída do encontro, o presidente da Federação das Industrias do Estado
de Goiás, Sandro Mabel, disse que os empresários entenderam a
preocupação do Município e se colocaram à disposição

19/02/2021 - 10:27

Atualizada às 10h42.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), se reuniu no
início desta sexta-feira (19) com representantes do Fórum
Empresarial para discutir medidas que possam ser tomadas para
conter ao avanço do coronavírus (Sars-CoV-2). A reunião, realizada
no Paço Municipal, contou com a presença de representantes de
diversos nomes do setor produtivo, entre eles Sandro Mabel,
presidente da Federação das Industrias do Estado de Goiás (Fieg) e
Marcelo Baiocchi, presidente da Federação do Comércio do Estado
de Goiás (Fecomércio). Na saída, Sandro Mabel disse que os
empresários entenderam a preocupação do Município e se
colocaram à disposição para melhorar a proposta apresentada pelo
prefeito Rogério Cruz.

O Fórum Empresarial vai se reunir ainda nesta manhã para elaborar
um relatório que será entregue ao gestor municipal. Este documento
vai contribuir para que sejam de�nidas as prioridades a serem
estabelecidas no decreto que o prefeito Rogério Cruz assina ainda
hoje, sexta-feira (19), sobre as medidas de combate à pandemia da 
Covid-19 na capital.

Secretário municipal de Governo, Andrey Azeredo explicou que uma

Paço Municipal (Foto: Divulgação/Secom)
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nova reunião está marcada com o Comitê de Crise da pandemia às
14h30 desta sexta-feira (19) para debater as informações recebidas
do Fórum Empresarial. “Embora o Governo de Goiás tenha
apresentado o mapa de calor que coloca Goiânia numa situação

crítica, os dados de Goiânia evidenciam um quadro um pouco
diferente”. Para o secretário, a capital não pode ser tratada como os
demais municípios porque tem feito o dever de casa, como testagem
em massa e abertura de novos leitos.

Conforme Andrey Azeredo, não dá para tomar uma decisão sem ouvir
a sociedade e o setor produtivo. Por isso, o prefeito Rogério Cruz vai
aguardar as decisões tanto do comitê de crise quanto do setor
produtivo para emitir o decreto que amplia as medidas de combate
ao coronavírus. A expectativa é que ele seja publicado ainda nesta
sexta-feira (19) no �nal do dia.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.
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Prefeitura de Goiânia ainda não
tem de�nição sobre Plano
Diretor
Nova gestão tem encaminhamento do projeto, que tinha sido recolhido em
setembro da Câmara, como prioridade para este semestre

01/02/2021 - 21:55

A nova gestão do Paço Municipal ainda não se decidiu sobre a
tramitação da atualização do Plano Diretor de Goiânia. O
documento, que deveria ter sido atualizado em 2017, primeiro ano
da gestão anterior, de Iris Rezende (MDB), segue com a Prefeitura e
não se sabe se será devolvido para a Câmara Municipal, de onde foi
retirado em setembro passado, ou se será reformulado e a discussão
com os vereadores começará novamente.

A nova legislatura da Câmara inicia os trabalhos nesta terça-feira (2)
e o primeiro trabalho dos servidores da Casa será levantar todos os
projetos de lei encaminhados pela gestão anterior e devolver para o
Paço Municipal, de acordo com comunicado enviado pelo prefeito
Rogério Cruz (Republicanos) na segunda-feira (1). A mesma ação
havia sido feita na gestão anterior, como primeiro encaminhamento
à Casa. Assim, os vereadores ainda não sabem quando vão receber o
projeto de atualização do Plano Diretor.

Na Prefeitura, ainda se aguarda uma sinalização da Secretaria

Goiânia: desenvolvimento urbano depende de diretrizes do Plano (Foto: Fábio Lima)
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Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), para informar se
o Plano será remodelado ou devolvido para a Câmara. O titular da
Seplanh, Agenor Mariano, e o prefeito Rogério Cruz dizem

publicamente, desde o início do mandato, sobre a necessidade de
“despolitizar” a discussão do projeto. Cruz chegou a dizer, em
entrevista ao POPULAR em meados de janeiro, que o Plano seria o
primeiro projeto a ser discutido pela Câmara.

O prefeito disse, na ocasião, que não se tinha uma alteração
especí�ca a ser feita no projeto, mas que a preocupação da gestão é
ajustar as questões que surgiram durante a tramitação. “Questões
que temos que analisar, questões de áreas para o desenvolvimento
da nossa cidade”, disse, na edição do dia 17 de janeiro. Em
dezembro, a comissão de transição entre as gestões sugeriu ao novo
mandato que re�zesse estudos técnicos e elaborasse um novo
projeto. A principal causa era a quantidade de emendas feitas pelos
vereadores à proposta original.

Foram cerca de 220 emendas e, com isso, o Ministério Público do
Estado de Goiás (MP-GO) recomendou ao Paço que avocasse o
documento e analisasse se as mudanças eram possíveis de serem
realizadas e se eram baseadas em estudos técnicos. A alteração
considerada mais polêmica foi a expansão da macrozona construída,
que chegaria a mais de 32%, ante os 4% propostos no projeto da
Prefeitura. Os técnicos do Paço, em resposta ao MP-GO, a�rmaram
que não havia estudos técnicos feitos pelos vereadores que
propuseram a emenda, demonstrando a inviabilidade de exercê-la.

Assim, em relação ao MP-GO, o procedimento aberto no ano passado
já está completo. “A 7ª Promotoria de Justiça de Goiânia continua
com o procedimento aberto com a �nalidade de acompanhar a
revisão do Plano Diretor de Goiânia. Em relação à legislatura que se
encerrou, o entendimento foi de que todas as recomendações foram
atendidas. Agora, a promotoria aguarda a movimentação da nova
legislatura e as deliberações que serão tomadas em relação ao
assunto, para analisar a necessidade de adoção de providências”,
informou a entidade.

A emenda da expansão urbana havia sido assinada por oito
vereadores, identi�cados apenas por rubricas. As identidades só
foram descobertas no dia 24 de setembro, durante a leitura do
relatório �nal sobre o projeto na Comissão Mista da Câmara. Entre os
parlamentares favoráveis ao aumento da macrozona construída
nessa magnitude e sem o aparato técnico estava justamente o
prefeito Rogério Cruz, que na época já era o escolhido como vice-
prefeito na chapa encabeçada por Maguito Vilela (MDB), falecido em
janeiro.

À época da tramitação, técnicos do Instituto de Desenvolvimento
Tecnológico do Centro Oeste (ITCO) a consultoria contratada pela
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Cidades Plano Diretor Goiânia Câmara

Leia também:

Tecnológico do Centro-Oeste (ITCO), a consultoria contratada pela
Câmara para auxiliar os vereadores, se colocaram contrários à
expansão proposta pelo grupo. Coube a eles, em respeito ao

contrato, elaborar um mapa com o aumento da macrozona
construída.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.
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Goiânia deve acatar nota do
Estado com orientações de
combate ao coronavírus
Capital está incluída na lista de municípios em situação crítica e, entre as
medidas de combate à Covid-19, terá de proibir que transporte coletivo
carregue passageiros em pé

18/02/2021 - 21:35

O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE)
recomendou, em reunião extraordinária nesta quinta-feira (18), que
a Prefeitura de Goiânia siga as orientações da nota técnica publicada
nesta semana pelo governo do Estado com orientações de combate
ao coronavírus (Sars-Cov-2). O prefeito Rogério Cruz se reúne na
manhã desta sexta-feira (19) com representantes de segmentos
econômicos para discutir possíveis mudanças no funcionamento das
atividades na capital (leia abaixo).

O documento estadual propõe, entre outros pontos, que os
municípios considerados em situação crítica ou em calamidade para
o coronavírus (Sars-CoV-2) limitem a lotação dos ônibus ao
quantitativo máximo de passageiros sentados. Porém, não é o que se
vê nas ruas de Goiânia.

Pouco espaço para passageiros e muita chance para o vírus em ônibus circulando pela
Avenida T-63 ontem (Foto: Wildes Barbosa)
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Euvane Guarnieri e Silva, de 29 anos, servidor público e estudante,
morador do Setor Universitário, em Goiânia, trabalha em Aparecida

de Goiânia e todos os dias utiliza o transporte público
intermunicipal. Nesta quinta-feira, ele passou pelo Terminal Praça da
Bíblia na linha 020 em direção ao Terminal Isidória e, além de �las,
reclamou da superlotação e da ausência de produtos básicos de
higiene como sabão e álcool em gel que não estavam disponíveis
nas unidades.

“Nos terminais colocaram tardiamente álcool em gel (depois de
decretada a pandemia), mas durou apenas por semanas. Hoje você
não consegue encontrar álcool em gel nem sabão nos banheiros ou
mesmo papel toalha. Ou seja, os usuários precisam levar os
produtos em suas mochilas e bolsas para seguir no mínimo os
protocolos sanitários. Os usuários, por sua vez, não utilizam
máscaras, ou utilizam de forma errada, o que também coloca todos
em risco. Falta uma �scalização também nos terminais, não
permitindo que pessoas sem máscara utilizem o transporte público,
por exemplo”, completa Euvane.

No ano passado, em 20 de maio, um decreto do então prefeito Iris
Rezende (MDB) determinou 10 horários �xos para abertura de
atividades na capital. O escalonamento, logo nos primeiros meses de
pandemia possibilitaria a diminuição de passageiros em um mesmo
horário. A intenção da Prefeitura, na ocasião, era reduzir a
concentração de usuários em terminais, plataformas e pontos de
ônibus no pico da manhã. Desde então, ações de limpeza dos
veículos, desinfecção e oferta de produtos de higiene deveriam
ocorrer. A Metrobus, por exemplo, passou a aferir também a
temperatura dos colaboradores.

Apesar disso, a reclamação dos usuários é que a restrição de
passageiros aliada à redução da frota trouxe ainda mais transtornos.
O barbeiro Bruno Fernandes dos Santos, de 31 anos, mora no bairro
Eldorado Oeste, em Goiânia e diariamente precisa do transporte
coletivo para ir ao trabalho. Ele utiliza a linha 164, que segue para o
Terminal Goiânia Viva e depois, troca para outro da linha 932. Pela
manhã, Bruno conta que a quantidade de ônibus é maior e por isso
os veículos do transporte coletivo não estão tão cheios, mas que no
início da noite, entre 18h e 19 horas, a situação é mais complicada.

“No início da pandemia a restrição de passageiros aumentou a
aglomeração nos pontos porque não conseguíamos embarcar.
Tínhamos de esperar mais de 40 minutos para outro embarque. Já
cheguei a aguardar três veículos para conseguir entrar. A restrição de
passageiros não durou muito, apenas a frota reduzida se manteve e
logo liberaram os ônibus circulando lotados. Comércio e outros
locais não podiam ter aglomeração, mas no transporte coletivo
podia e ainda pode” diz Guarnieri estudante e servidor público

Classi Clube O Popular Jornal Daqui Jornal do Tocantins Ludovica

62 99995 2795 CAU ANUNCIE AQUI ASSINE JÁ

CAPA POLÍTICA ECONOMIA MUNDO CIDADES ESPORTE MAGAZINE LUDOVICA OPINIÃO ESPECIAIS INFOMERCIAL VÍDEOS GUIAS
PODCAST ÁUDIO DIGITAL

BUSCAR

https://api.whatsapp.com/send?text=Plano%20Diretor%20de%20Goi%C3%A2nia%20deve%20ficar%20pronto%20em%20tr%C3%AAs%20meses%20https%3A%2F%2Fwww.opopular.com.br%2Fnoticias%2Fcidades%2Fplano-diretor-de-goi%25C3%25A2nia-deve-ficar-pronto-em-tr%25C3%25AAs-meses-1.2200328%3Fref%3Dwhatsapp
https://www.gjccorp.com.br/
https://classi.com.br/
https://clube.opopular.com.br/
https://daqui.opopular.com.br/
https://www.jornaldotocantins.com.br/
https://ludovica.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999952795
https://uaiz.opopular.com.br/anuncie-pop
https://www.opopular.com.br/popstore-web/?token=dbcbb345642818c4f992027715d42dee
https://www.opopular.com.br/?ref=menu
https://www.opopular.com.br/noticias/ludovica
https://especiais.opopular.com.br/
https://guias.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/noticias/podcast
https://www.opopular.com.br/ou%C3%A7a-a-edi%C3%A7%C3%A3o-de-hoje-1.1285877


19/02/2021 Plano Diretor de Goiânia deve ficar pronto em três meses

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/plano-diretor-de-goiânia-deve-ficar-pronto-em-três-meses-1.2200328 13/28

podia e ainda pode , diz Guarnieri, estudante e servidor público.

Diagnóstico

Bruno não teve, desde o início da pandemia, sintomas ou
diagnóstico con�rmado de Covid-19. Ele garante que está seguindo
os protocolos recomendados de distanciamento e higiene pessoal.
Também diz que não sente mais medo da contaminação em um
ônibus que em outros locais considerados essenciais durante a
pandemia, mas a�rma que a superlotação tem sido ainda mais
frequente nos últimos meses.

“Na minha família várias pessoas se contaminaram, pai, irmão, tias,
amigos e amigas também. Além dos óbitos de pessoas próximas, um
quadro de horror atualizado diariamente. Mantive e mantenho o
isolamento, pois a minha hora de vacinar ainda vai demorar, mas
não tem adiantado muito já que estou exposto rotineiramente a uma
pequena multidão dentro dos ônibus.”

Procurada, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo
(CMTC) a�rmou que as decisões para melhoria do serviço e da
segurança sanitária no sistema precisavam ser tomadas em
conjunto. Isso porque o transporte público que passa pela capital
tem modelo metropolitano e com 18 cidades integradas.

 

36,5% das UTIs servem ao interior

No comunicado enviado nesta quinta-feira para a imprensa que
avisou da reunião do prefeito, a administração municipal fez
questão de ressaltar que neste ano já abriu 46 novos leitos de
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), um aumento de 28%.

Nesta quinta-feira, segundo a administração municipal a�rmou em
nota, a taxa de ocupação de UTIs estava em 67%. Ainda segundo a
gestão da capital, isto tem permitido o atendimento a pacientes de
outros municípios, que representam 36,5% do uso dos leitos críticos
exclusivos para doentes de Covid-19.

Por enquanto, as medidas destacadas de restrição à circulação de
pessoas se refere ao horário de bares, restaurantes e distribuidoras.
Os dois primeiros estabelecimentos devem fechar as portas às 23
horas. Já os de comercialização de bebidas alcoólicas não podem
estar abertos das 22 horas às 6 horas. A decisão da gestão municipal
veio após o decreto estadual 690/21, que estabeleceu a lei seca em
Goiás.

O prefeito Rogério Cruz sofreu pressão de empresários para afrouxar
as regras. Ele acabou cedendo no caso das distribuidoras, que antes
do último dia 4 estavam restritas após as 20h. A orientação de
técnicos do município pesou para que não tivesse havido uma
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Navegue pelo assunto:

Cidades Covid-19 Nota Goiânia Acatar

Leia também:

Empregos Imóvel Carros Agro

�exibilização também para os bares e restaurantes. 

Em Goiânia, também foi aplicada a limitação de funcionamento a
apenas 30% da capacidade para quadras esportivas e academias.

A aplicação da orientação exposta na nota técnica do Estado em
Goiânia, que é classi�cada na cor laranja, correspondente ao estágio
crítico, implica que bares e templos atuem com 30% da capacidade e
outros estabelecimentos com 50%. Fazem parte dos locais que �cam
restritos à metade da operação: academias, quadras esportivas,
escolas de esporte, salões de beleza, barbearia, shoppings e centros
comerciais. 

A situação da capital também implica na realização de eventos
sociais limitados a 150 pessoas, prioridade para o trabalho remoto
em empresas e escritórios e funerais com no máximo dez pessoas.
Goiânia tem 108.470 casos da Covid-19.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.

Comentários
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Goiânia aplica 1,2 mil doses na
xepa da vacina
Alguns frascos de imunizantes têm unidades a mais que “sobram” e são
aproveitadas em outras pessoas do grupo prioritário

18/02/2021 - 20:35

Goiânia já aplicou 1.221 doses de vacinas remanescentes - aquelas
que sobram em frascos já abertos no �m do dia de vacinação -
contra o coronavírus (Sars-CoV-2). De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), elas são aplicadas em pessoas que não
estão incluídas na agenda do dia, mas que fazem parte do grupo
prioritário ampliado. Se encaixam nesse per�l pro�ssionais da saúde
e idosos com mais de 60 anos (grupo para o qual ainda não foi
iniciada a campanha).

As sobras ocorrem porque as vacinas podem vir em frascos
monodoses (com uma dose) ou multidoses (com várias). Uma dose
de vacina tem 5 mililitros (ml) e um frasco multidose costuma ter 50
ml. Em alguns, porém, há o su�ciente para vacinar 12 pessoas. Este
excedente é utilizado na chamada “xepa da vacina”.

A diretora de Vigilância Epidemiológica da SMS, Grécia Pessoni, diz
que estas doses são aplicadas para evitar o desperdício.
“Procuramos pessoas que são do grupo prioritário, se possível o que
está sendo vacinado no momento. Entretanto, se não acharmos

Até agora foram vacinadas 136,5 mil pessoas no Estado de Goiás (Foto: Douglas Schinatto)

Classi Clube O Popular Jornal Daqui Jornal do Tocantins Ludovica

62 99995 2795 CAU ANUNCIE AQUI ASSINE JÁ

CAPA POLÍTICA ECONOMIA MUNDO CIDADES ESPORTE MAGAZINE LUDOVICA OPINIÃO ESPECIAIS INFOMERCIAL VÍDEOS GUIAS
PODCAST ÁUDIO DIGITAL

BUSCAR

https://classi.com.br/empregos/anuncio/chefe-ou-supervisor-administrativo-308605?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://classi.com.br/imoveis/anuncio/apartamento-com-3-quartos-a-venda-132-0m-309227?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://classi.com.br/carros/anuncio/renault-duster-307905?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://classi.com.br/agro/anuncio/tratores-111278?utm_source=site-o-popular&utm_medium=box-materia&utm_campaign=anuncios
https://api.whatsapp.com/send?text=Plano%20Diretor%20de%20Goi%C3%A2nia%20deve%20ficar%20pronto%20em%20tr%C3%AAs%20meses%20https%3A%2F%2Fwww.opopular.com.br%2Fnoticias%2Fcidades%2Fplano-diretor-de-goi%25C3%25A2nia-deve-ficar-pronto-em-tr%25C3%25AAs-meses-1.2200328%3Fref%3Dwhatsapp
https://api.whatsapp.com/send?text=Goi%C3%A2nia%20aplica%201,2%20mil%20doses%20na%20xepa%20da%20vacina%20https%3A%2F%2Fwww.opopular.com.br%2Fnoticias%2Fcidades%2Fgoi%25C3%25A2nia-aplica-1-2-mil-doses-na-xepa-da-vacina-1.2200231%3Fref%3Dwhatsapp
https://www.gjccorp.com.br/
https://classi.com.br/
https://clube.opopular.com.br/
https://daqui.opopular.com.br/
https://www.jornaldotocantins.com.br/
https://ludovica.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999952795
https://uaiz.opopular.com.br/anuncie-pop
https://www.opopular.com.br/popstore-web/?token=dbcbb345642818c4f992027715d42dee
https://www.opopular.com.br/?ref=menu
https://www.opopular.com.br/noticias/ludovica
https://especiais.opopular.com.br/
https://guias.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/noticias/podcast
https://www.opopular.com.br/ou%C3%A7a-a-edi%C3%A7%C3%A3o-de-hoje-1.1285877


19/02/2021 Plano Diretor de Goiânia deve ficar pronto em três meses

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/plano-diretor-de-goiânia-deve-ficar-pronto-em-três-meses-1.2200328 16/28

ninguém com este per�l, aplicamos em outras pessoas que também
são prioridade como, por exemplo, pro�ssionais da saúde e idosos
com mais de 60 anos”, esclarece.

Grécia conta que, inicialmente, alguns servidores da SMS não sabiam
como proceder com as doses excedentes e as levaram de volta para
a secretaria depois do término de um dia de vacinação. “Eles
chegavam lá com as ampolas e até procuramos pessoas para vacinar,
mas aí já havia passado do horário que elas podiam ser aplicadas”,
diz. As doses de um frasco da Coronavac, por exemplo, só podem ser
aplicadas até oito horas (depois da abertura). A secretaria estuda a
possibilidade de fazer uma lista de espera para organizar a “xepa”.

Estratégias

Para evitar o desperdício, a SMS mudou a estratégia de vacinação. A
partir de um determinado horário, os técnicos aplicam apenas
vacinas que são de frascos monodoses. Assim, eles evitam a sobra. A
secretaria e o Centro de Operações Emergenciais (COE) do município
discutem estratégias para evitar o desperdício em locais onde só há
frascos multidoses.

Uma das possibilidades é a criação de uma �la de espera por meio
de um cadastro de pessoas que são do grupo prioritário, mas ainda
não estão no momento de serem vacinadas. “Nesse cenário, caso
sobrasse alguma dose no �m do dia, nós iríamos acionar essas
pessoas”, diz Grécia.

Entretanto, a diretoria de Vigilância Epidemiológica acredita que
esta não é uma alternativa viável. “Seria muito trabalhoso e iria
gerar uma ansiedade grande nessas pessoas. O excedente de doses
não é tão grande. Há dia que não tem. Há dia que sobram apenas
três. Como vamos oferecer uma quantidade tão pequena para
milhares de pessoas que compõem o grupo prioritário?”, questiona.

Grécia acredita que uma boa saída neste momento é aproveitar a ida
de idosos que são do grupo de risco, mas não estão no momento de
serem vacinados, que vão aos postos de vacinação acompanhar
outras pessoas que serão vacinadas, para deixá-los de sobreaviso
sobre a possibilidade de doses remanescentes. “Muitos idosos com
idade inferior a 84 anos têm vindo acompanhar outros com idade
superior para se vacinar e pedem para ser vacinados. Pensamos em
deixá-los avisados para voltarem no �m do dia. Caso sobre alguma
dose, aplicamos neles”, esclarece.

Estado

A assessoria de imprensa do Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde do Estado de Goiás (Cosems) con�rmou que essa prática
existe nos municípios do interior de Goiás e que a recomendação do
conselho é que as Secretarias Municipais de Saúde sigam as
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Navegue pelo assunto:

Cidades Xepa Excedente Vacina Sobra Covid-19 Goiânia

Leia também:

conselho é que as Secretarias Municipais de Saúde sigam as
orientações da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) e
do Ministério da Saúde.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia
Amorim, diz que as decisões da SMS são corretas. “A regra é: não
desperdiçar. Isso inclusive está presente nas notas técnicas que
publicamos. Todas as doses possíveis devem ser aplicadas”, enfatiza.

A Nota Técnica 108/2021, do Ministério da Saúde, explica que este
excesso de doses não precisa ser noti�cado para a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas que precisa ser registrado no
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-
PNI), que faz o controle das doses aplicadas nas pessoas.

 

Números devem ser noti�cados 
As doses remanescentes de vacina contra a Covid-19 que forem
aplicadas nos grupos prioritários em Goiás precisam ser noti�cadas
para o Ministério da Saúde e para a Secretaria de Estado de Saúde
de Goiás (SES-GO). Por meio de um documento, é preciso explicar
que a dose foi excedente e informar em quem foi aplicada. 
A superintendente de Vigilância em Saúde Flúvia Amorim a�rma que
esse é um meio de os municípios se resguardarem e evitar que essas
aplicações de doses excedentes sejam confundidas com casos de
fura-�la pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). “Irei
conversar com o MP-GO e explicar a situação para eles estarem
cientes dessa prática”, diz.

A assessoria de imprensa do Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde do Estado de Goiás (Cosems) informou que recomenda a
todos os municípios que mantenham diálogo constante com as
promotorias municipais a�m de evitar qualquer tipo de confusão
por conta da aplicação de doses excedentes. O POPULAR entrou em
contato com o MP-GO para conferir se o órgão tem conhecimento da
prática dos municípios e qual o procedimento adotado por ele, mas
até o fechamento desta edição não obteve nenhuma resposta.
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Novo secretário de Esporte,
Henderson Rodrigues toma
posse
Troca na pasta ocorre por causa de reforma no secretariado iniciada pelo
governador Ronaldo Caiado

19/02/2021 - 13:11

Henderson Rodrigues, novo secretário de Esporte e Lazer de Goiás (Foto: Reprodução /

Facebook)
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Navegue pelo assunto:

Esporte Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Seel Henderson Rodrigues

Rafael Rahif Ronaldo Caiado Governo de Goiás

Leia também:

Henderson Rodrigues (Solidariedade) tomou posse, nesta sexta-feira
(19), como secretário de Esporte e Lazer de Goiás. Rafael Rahif deixa
a pasta e vai assumir assessoria especial na Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

A nomeação de Henderson Rodrigues ainda não foi publicada no
Diário O�cial do Estado (DOE), o que vai ocorrer em suplemento no
�nal da tarde desta sexta-feira (19).

A troca na secretaria ocorre por causa da reforma do secretariado
iniciada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), que, em princípio,
seria mais ampla, mas acabou limitada por causa do fortalecimento
do Republicanos em Goiânia e da briga do governador com o
presidente do PP estadual, Alexandre Baldy.

Para as mudanças no secretariado, Henderson Rodrigues foi uma
indicação do Solidariedade para ocupar a Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer (Seel).

Em discurso, o novo titular da Seel falou sobre o sonho que teve de
ser atleta e que a área contribui para "construção efetiva nas áreas
de saúde, educação e convívio social". Para ele, o esporte forma não
só atletas de alto rendimento, mas pessoas melhores.

O secretário falou que vai dar prosseguimento a projetos da pasta,
como Pró-Atleta, e ter atenção à infraestrutura, citando espaços
como ginásios e praças, Estádio Serra Dourada, autódromo de
Goiânia, Centro de Excelência do Esporte e ginásio Goiânia Arena.
Depois disso, pediu ajuda de Rafael Rahif no novo posto na Goinfra
para eventuais necessidades com os espaços.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
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POLÍTICA

MPE dá parecer favorável ao
indeferimento da candidatura de
prefeito de Morrinhos
Ministério Público recorreu ao TSE com base na Lei da Ficha Limpa para
solicitar reforma da decisão do TRE-GO que permitiu a Joaquim Guilherme
(PSDB) disputar o pleito de 2020; defesa aponta “forçação de barra”

19/02/2021 - 12:10

A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), do Ministério Público Eleitoral
(MPE), emitiu parecer favorável ao indeferimento do registro de
candidatura do prefeito de Morrinhos, Joaquim Guilherme (PSDB),
com base na Lei da Ficha Limpa. O caso está no Tribunal Superior

Eleitoral (TSE), sob a relatoria do ministro Edson Fachin, por recurso

Joaquim Guilherme Barbosa de Souza (PSDB)
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Navegue pelo assunto:

Política Morrinhos Procuradoria-Geral Eleitoral Ministério Público Eleitoral

Eleição

le to al ( S ), sob a elato a do st o dso  ac , po  ecu so
movido pelo próprio MPE.

Joaquim tem condenação criminal devido a uma dispensa irregular
de licitação de contrato �rmado entre a prefeitura de Morrinhos e
uma construtora, em 2002, quando era prefeito da cidade. A
condenação é de 2011 e foi mantida, em 2015, tanto pela 4ª turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) quanto pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ). 

De acordo com a Lei da Ficha Limpa, �ca automaticamente inelegível
por oito anos, após o cumprimento da pena, em caso de crime
contra a administração pública, “os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado.” 

A pena ainda não foi cumprida, por isso, como aponta o vice-
procurador-geral eleitoral Renato Brill de Góes em seu parecer, o
prefeito permanece inelegível e, portanto, não poderia ter disputado
o pleito que o elegeu no ano passado. O documento foi assinado em
6 de fevereiro e ainda não há data para julgamento do caso. 

Se acatados os argumentos do MPE, o TSE deve reformar decisão de
dezembro do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), que
manteve a candidatura do prefeito, apesar de reconhecer sua
inelegibilidade. O entendimento à época foi de que as ações
movidas tanto pelo MPE quanto por outras partes não
demonstraram o caso que pudesse impedir Joaquim de disputar e,
por isso, o Tribunal não poderia tratar do caso – o argumento é
questionado pela PGE no parecer ao ministro Fachin. 

Joaquim tomou posse e permanece no cargo até que haja decisão do
TSE sobre o caso – se houver o indeferimento da candidatura,
Morrinhos terá nova eleição para prefeito. Ao POPULAR, um dos
advogados de defesa do prefeito, Danilo de Freitas, diz que “não
muda nada em relação à nossa expectativa, considerando que o
recurso é do próprio Ministério Público. Enxergamos mais uma
forçação de barra em tentar provar a sua tese.” 

Danilo ressalta que o TSE negou dois pedidos de liminar pelo
afastamento do prefeito: um pelo então presidente em exercício
Tarcísio Vieira, e outro pelo relator do caso, Edson Fachin.
“Con�amos que a tese que prevaleceu em cinco decisões judiciais
vai ser mantida. A defesa está muito tranquila”, relata. 
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Pazuello diz a prefeitos que não
precisam mais reservar 2ª dose
de imunizante
A justi�cativa do Ministro da Saúde é que já há maior garantia de produção

19/02/2021 - 11:54
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Navegue pelo assunto:

Cidades Eduardo Pazuello Ministério da Saúde

Leia também:

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse a prefeitos nesta sexta-
feira (19) que a pasta deve alterar a estratégia de vacinação contra a
Covid-19.

A partir de agora, cidades não precisam mais reservar a segunda
dose da vacina para ser aplicada. A justi�cativa é que já há maior
garantia de produção.

A informação foi divulgada pela Frente Nacional dos Prefeitos, que
pediu a reunião com o ministro.

"Agora, a partir do dia 23, com a chegada de 4,7 milhões de novas
vacinas, a imunização será em 4,7 milhões de brasileiros, não a
metade, como estava acontecendo até então", informou a frente.

No encontro, Pazuello também disse que deve alterar cronograma
para vacinar professores mais cedo. A expectativa é que isso ocorra
até março.

Eduardo Pazuello (Foto: Sérgio Lima/Poder360)

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.
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Carga de queijo avaliada em R$
500 mil é recuperada em Goiás
durante operação da Polícia Civil
A estimativa da polícia é que nos últimos 12 meses a quadrilha tenha
causado um prejuízo de mais de R$ 10 milhões às vítimas

19/02/2021 - 11:17

Três homens foram presos e uma carga de queijos avaliada em R$
500 mil recuperada, nesta quinta-feira (18), durante a Operação
Formaggio realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e
Roubos de Cargas (Decar). A estimativa da Polícia Civil (PC) é que nos
últimos 12 meses a quadrilha, que atuava em Goiás, tenha causado
um prejuízo de mais de R$ 10 milhões às vítimas. Na ação, os

policiais apreenderam ainda mais de R$ 46 mil dinheiro e R$ 630 mil
em cheques relacionados à venda da mercadoria.

A investigação teve início após a especializada ser informada sobre

Roubo da carga ocorreu no dia 12 de fevereiro no município de São Luiz do Norte (Foto:
Reprodução)
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Navegue pelo assunto:

Cidades São Luiz do Norte Roubo Carga de quejio Operação Formaggio

Polícia Civil de Goiás

Leia também:

Empregos Imóvel Carros Agro

A investigação teve início após a especializada ser informada sobre
um roubo ocorrido no dia 12 de fevereiro em um posto de
combustível no município de São Luiz do Norte, município situado
no Vale do São Patrício, a 236 quilômetros de Goiânia. No dia do fato,
o motorista foi abordado, rendido e mantido em cárcere, por 12
horas, pelos suspeitos armados e sob forte ameaça de morte.

Os suspeitos detidos, segundo a PC, são integrantes de uma
quadrilha especializada em roubos de cargas e eram os responsáveis
por receptar a carga roubada, bem como realizar a sua
comercialização junto a diversos estabelecimentos comerciais
localizados na região metropolitana de Goiânia.

A investigação apontou ainda que eles usavam empresas do ramo
alimentício para fraudar notas �scais. Essas empresas poderão ter os
alvarás de funcionamento suspensos. Os envolvidos responderão
por receptação e associação criminosa.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.
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'É um caso grave, não tem como
antecipar nada', diz Magda
Mofatto sobre prisão de Daniel
Silveira
Deputada federal por Goiás, a parlamentar foi escolhida para ser relatora da
análise da detenção do deputado do Rio de Janeiro

19/02/2021 - 11:13

A deputada federal por Goiás Magda Mofatto (PL), escolhida para ser
relatora da análise da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ),
disse que está estudando e analisando o caso ainda e deve ter o
relatório pronto no prazo de duas horas ou mais.

"É um caso grave, mas não vou antecipar nada. Ainda estamos
trabalhando", disse. Magda a�rma que ainda não tinha uma opinião
pessoal sobre a prisão do colega, porque ainda não conhecia o caso
todo.

"Agora estou me aprofundando, o imbróglio foi mais longo do que o
pouco que foi noticiado. Então tenho que analisar profundamente",
revela. A escolha de Magda para a relatoria foi publicada na manhã
d t t f i (19) � h d i ã d did t l

Deputada federal por Goiás, Magda Mofatto (Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)
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Navegue pelo assunto:

Política Magda Mofatto Daniel Silveira Prisão STF

Leia também:
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Carros

GM - CHEVROLET
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Agro

Tratores
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desta sexta-feira (19) na �cha da comunicação de medida cautelar
sobre a prisão de Daniel Silveira feita pelo ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Silveira foi preso na terça-feira (16) depois de ter publicado vídeo,
em que faz apologia ao AI-5, que foi o mais duro instrumento de
repressão da ditadura militar, e ataca ministros do STF. O Supremo
votou, com unanimidade, pela manutenção da sua prisão. 

Em audiência de custódia, na sede da Superintendência da Polícia
Federal do Rio de Janeiro, o juiz instrutor Aírton Vieira decidiu
também manter a prisão do congressista. A sua soltura agora
depende do Congresso Nacional. Até quinta-feira (18), a maioria dos
partidos era favorável à permanência do parlamentar em detenção.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total
responsabilidade de seus autores.
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