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Uma tradição que nunca
vai acabar

Foto : Click Foto

omingo 24 de maio, seria um 
dia de grande movimentação Dna cidade, porque no calen-

dário da Igreja Católica haveria o 
Encontro das Bandeiras, trazidas pe-
los fiéis, em seus cavalos, depois de 
um longo giro das 11 folias pela zona 
rural de Cristalina e por residências 
do perímetro urbano.
 Por causa da Pandemia da 
Covid-19, a tradicional e famosa 
Festa em Honra ao Divino Espírito 
Santo não contou com o esperado e 
encantador desfile dos cavaleiros pe-
las ruas da cidade, porém, isso não foi 
justificativa para a data passar em 

branco.
Assim, movidos por um senti-

mento de devoção, os imperadores 
Gilvan de Oliveira Melo e Ana Paula, 
nesta manhã dominical, liderados pelo 
Padre Flávio Soares, percorreram em 
uma caminhonete o trecho que vai da 
Matriz de São Sebastião, na Cristalina 
Velha, até a Matriz de Nossa Senhora 
Aparecida, no bairro Lustosa, onde hou-
ve uma missa para celebrar e agradecer 
as dádivas do Espírito Santo, mostrando 
que a "fé no Divino" é o principal in-
grediente que move o coração dos devo-
tos.

Na madrugada de sexta-feira, 

22, já havia ocorrido a alvorada, com a 
mesma organização e as mesmas carac-
terísticas deste dia, com poucos carros e 
a presença dos imperadores e dos páro-
cos, responsáveis pela novena que irá 
acontecer até o próximo domingo, último 
dia da memorável celebração que acon-
tece há mais de 70 anos.

A Prefeitura Municipal e a 
Comissão de Enfrentamento ao 
Coronavírus parabenizam os padres 
Flávio e Guilherme, assim como os feste-
iros Gilvan e Ana Paula, pelo ato de fé re-
alizado e pelo respeito às recomendações 
sanitárias, o que serve de exemplo e lição 
para toda a população cristalinense.
Fonte: Eliezer Bispo

Pai é preso suspeito de estuprar filha
adolescente, em Pontalina. Pág. 10

Dono de aplicativo de transporte é 
encontrado morto em Patos de MinasMudanças na festa do Divino não afastam

 famílias tradicionais dos festejos. Pág. 2 Pág. 10



Cristalina,  
Junho de 20202  CORREIO DE CRISTALINALUZIÂNIA

E X P E D I E N T E Diretor e Jornalista Responsável:
Elio Pereira Motta (Reg. DRT: 4232/DF - JP  2005) 
Redação e Diagramação: Elio Motta / Rafaela Lima

E-mail: correiodecristalina@gmail.com
Tiragem: 3.000 exemplares - Periodicidade: Mensal

Contato: 3612-4622 / 9 8529-6967

Correio de Cristalina 
CNPJ: 24.442.611/0001-58

www.correiodecristalina.com.br

Redação: Rua A, qd. 103, lt 16 - Setor Aguiar CEP: 73-850-000 - Cristalina - Goiás

O jornal não se responsabiliza por conceitos, ideias ou 
opiniões expressas em matérias assinadas ou pagas, 
por não condizerem com o pensamento deste jornal, 
contudo, às publica, por serem manifestações da 
liberdade de expressão e de responsabilidade de seus 
idealizadores .

3612-1522
9 9168-9077

R 7 DE SETEMBRO, 1830, CENTRO
ESQUINA DA CÂMARA MUNICIPAL

Aberto todos os dias até às 22hs. 

]
DROGARIAS
PAGUE MENOS

Mudanças na festa do Divino não afastam 
famílias tradicionais dos festejos

s festejos ao Divino Espírito 
Santo de Luziânia, que se Ocomemoram há mais de dois 

séculos e meio, este ano, devido a 
pandemia do novo coronavírus, teve 
várias modificações. 

Por exemplo, as celebrações 
de missas e novenas foram realizadas 
através das redes sociais, e a Folia de 
Rua, ponto alto dos festejos, foi 
promovida de forma simbólica e 

muito rápida com uma carreata para 
evitar aglomerações. 

Entre tanto ,  as  famí l ias  
tradicionais do município, marcaram 
presenças para receber as bênçãos do 
Divino Espírito Santo.

Presente todos os anos durante 
as comemorações, o advogado e 
suplente de senador, Eládio Carneiro, 
nascido e secriado no município, 
também marcou presença com toda 
sua família – a esposa Rachel 
Machado, filha do ex-prefeito Delfino 

Machado, e suas filhas Sarah e Lúcia. 

“Nesse momento difícil rogamos ao 
Divino Espírito Santo que proteja as 
nossas famílias”, disse Eládio, após 
participar da carreata da Folia de Rua 
em louvor ao Divino Espírito Santo. 

“Além de tomar as bênçãos do Divino 
me encontrei com velhos amigos, 
como Nél io  Fre i tas  e  Hél io  
gordurinha”, frisou Eládio.
Fonte:
 O Reporter

LUZIÂNIA
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Guarda Municipal é equipada para 
melhorar segurança da população

Reconhecimento e valorização

mês de Maio ficou marcado pa-
ra os agentes da Guarda Civil OMunicipal de Cristalina com a 

entrega de 3 viaturas, equipamentos pa-
ra o armamento, computadores, equi-
pamentos de sinalização de trânsito, en-
tre outros benefícios.
A equipe composta por 52 agentes está 
totalmente equipada para ajudar no 
combate a criminalidade. 

O processo de armamento da 
instituição iniciou-se em 2016 obede-
cendo todos os requisitos necessários, 
exame psicotécnico, treinamento, 
além da reciclagem periodicamente.
“A população pode ficar tranquila, po-
is os Guardas foram capacitados e pre-
parados para o uso desse material”. 
Disse o comandante Roberto dos 
Santos Alves.

O prefeito Daniel Vaz agradece 
aos Deputados Federais pelas emendas 
que foram destinadas para investimen-
tos em segurança a qual culminou na 
aquisição de viaturas e material de tra-
balho, sendo que o Deputado Federal 
D e l e g a d o  Wa l d i r  d e s t i n o u  
(250.000.00) e o Deputado Federal 
Lucas Virgílio (100.000.00). 
E também agradeceu as parcerias com 
a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Civil e Conselho de Segurança 
que tem ajudado e feita essa integração 
para ajudar na segurança do nosso mu-
nicípio.
Confira a relação do que foi adquirido:

3 viaturas novas
5 microcomputadores completos de 
última geração.
5 jogos de mobílias em L.
Impressoras, roteadores.
100 cones emborrachados.
10 barricadas.
30 Bombonas.
Equipamentos Individuais como:
Coldre em Polímero Mainardi, o me-
lhor do mercado;
Porta carregador em polimero;
Porta algemas em polimero;
E algemas.
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Bolsonaro causa aglomeração ao tomar café 
em restaurante em Abadiânia

Chefe do Executivo 
estava acompanhado 

do ministro da 
Infraestrutura, 

Tarcísio de Freitas, e 
do líder do governo 
na Câmara, Major 
Vitor Hugo (PSL-

GO).

 presidente Jair Bolsonaro foi a 
uma lanchonete em Abadiânia, Oem Goiás, a cerca de 120 km de 

Brasília, para tomar café da manhã de sá-
bado (30). A presença do presidente pro-
vocou aglomerações, apesar das reco-
mendações de autoridades sanitárias para 
a necessidade do isolamento social como 
medida de contenção ao avanço do novo 
coronavírus no País.

Bolsonaro carregava consigo 
uma máscara, mas não a utilizou enquan-
to trocava apertos de mão e posava para 
fotos com populares. O presidente ainda 
pegou uma criança no colo e conversou 
com pessoas também sem utilizar a más-
cara. O chefe do Executivo estava acom-
panhado do ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, e do líder do governo 
na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-
GO).

Dia 29/05, o Brasil registrou pelo 
quarto dia consecutivo mais de mil mortes 
por covid-19 em 24 horas e passou a ocu-
par a quinta posição no ranking mundial 
de países com mais óbitos pela doença, ul-
trapassando a Espanha. Foram 1.124 mor-
tes registradas entre quinta-feira e sexta-
feira, elevando o total de óbitos pela doen-
ça para 27.878 no País. Apenas os Estados 
Unidos apresentaram, até o momento, ma-
is de três dias seguidos com óbitos superi-
ores a mil entre um dia e outro. Bolsonaro 
deixou o Palácio do Alvorada na manhã 
deste sábado e se dirigiu à Base Aérea em 
Brasília, onde embarcou no helicóptero 
pouco depois das 9h.

A agenda do presidente não infor-
ma nenhum compromisso oficial. A as-
sessoria de imprensa no Palácio do 
Planalto informou que Bolsonaro “está 
em agenda pessoal”.

O líder do governo na Câmara, de-
putado Vitor Hugo (PSL-GO), publicou 
em sua conta no Twitter uma foto em que 
aparece junto a Bolsonaro e ao ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, todos a 
bordo de um helicóptero.
“Indo pra Abadiânia-GO, com nosso pre-
sidente @jairbolsonaro, para conversar 
com a população”, escreveu o líder.

Visita
Bolsonaro chegou a abrir uma li-

ve na sua página no Facebook, em que apa-
rece sem máscara, vestindo um boné, no 
Comando de Operações Especiais do 
Exército de Goiânia, prestes a entrar em 
um dos carros oficiais da presidência. 
Vitor Hugo também divulgou um vídeo de 
Bolsonaro no local, recebendo uma home-
nagem dos militares.

Pres. Bolsonaro, Deputado Vitor Hugo (PSL-GO), Minist. da Infraest., Tarcísio de Freitas 

comissão de Enfrentamento, 
preocupada com a transparên-Acia e empenhada em orientar e 

dar informações à população, quer sa-
ber qual a sua dúvida, sugestão ou críti-
ca. Aproveite essa página e faça a sua 
pergunta, porque estaremos responden-
do e esclarecendo nesse boletim, diaria-
mente.
INFORME EPIDEMIOLÓGICO

Acompanhe a foto do painel de 
casos para atualização do Coronavirus, 
com os dados diários, fechado às 18 ho-
ras.

Estão contabilizados sete casos 
confirmados de Covid-19, sendo um óbi-
to, quatro curados e dois de pacientes 
que estão em isolamento, acompanha-
mento e tratamento, estáveis clinica-
mente.

No momento, estão sendo acom-
panhadas 141 pessoas, com casos leves de 
síndrome gripal ou que tiveram contato 
com algum paciente confirmado.

Estamos aguardando um resulta-
do de exame laboratorial, coletados devi-
do à maior gravidade de sintomas gripais, 
seguindo os protocolos. O paciente está 
aguardando resultado em isolamento domi-
ciliar.

Temos 156 exames que já foram 
descartados, de testes-rápidos e molecula-
res.

E até o momento 237 pessoas já ti-
veram alta do monitoramento após com-
pletarem 14 dias sem agravamento dos sin-
tomas e reabilitadas das suas enfermida-
des.
Cristalina unida no combate ao 
Coronavírus.

Boletim informativo sobre COVID-19 (74)
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5 de junho é a data escolhida pa-
ra comemorar o Dia Mundial do 0M e i o  A m b i e n t e .  E  e m  

Cristalina, cidade que a área é fator de 
atenção por parte das autoridades e de 
toda a sociedade, neste ano as ações 
para celebrar o dia serão reduzidas, 
mas não ficará em branco, porque a 
partir da próxima segunda-feira, 1º, te-
rá início a Semana do Meio 
Ambiente, promovida pela pasta que 
coordena as ações.

Haverá adoção de mudas de 
plantas nativas durante toda a semana 
e quem quiser ganhar uma é só doar 
01 quilograma de alimento ou um aga-
salho. Para retirar, na sede da secreta-
ria, é necessário tão somente que este-
ja usando a máscara de proteção faci-
al, já que todos estão imbuídos no 
combate ao Coronavírus.

Na sexta-feira, 05, haverá re

Cristalina celebra 
semana do meio ambiente 

colhimento de resíduos eletrônicos, 
com um eco ponto na Praça da 

Prefeitura. Todos estão convidados a 
participar.

https://www.facebook.com/Cidade-de-Cristalina

Agro é único setor da economia com 
crescimento na pandemia, diz IBGE
Resultado positivo foi puxado pelo bom desempenho das culturas na safra, como a 
da soja, no primeiro trimestre do ano

Foto: Canal Rural/reprodução

 agropecuária apresentou cresci-
mento de 0,6% no primeiro tri-Amestre de 2020 em comparação 

ao quarto trimestre de 2019, conforme da-
dos divulgados na última sexta-feira, 29, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) sobre o Produto 
Interno Bruto (PIB) do país. O setor foi o 
único da atividade econômica nacional a 
crescer no período analisado, de acordo 

com o estudo.
Em relação a igual período do 

ano anterior (primeiro trimestre), a agro-
pecuária teve crescimento de 1,9%. “Esse 
resultado pode ser explicado, principal-
mente, pelo desempenho de alguns pro-
dutos da lavoura com safra relevante no 
primeiro trimestre, como a soja, e pela 
produtividade, visível na estimativa de va-
riação da quantidade produzida vis-à-vis 
a área plantada”, diz o IBGE. O PIB do pa-
ís teve contração de 1,5% nos primeiros 
três meses do ano no comparativo com o 
quarto trimestre do ano passado.

O governo federal tem atuado ain-
da na abertura de mercados para os pro-
dutos do agro brasileiro. Desde janeiro de 
2019, foram mais de 60 mercados aber-
tos para os mais diversos produtos, co-
mo castanha-de-baru para Coreia do Sul, 
melão para China (primeira fruta brasilei-
ra para o país asiático), gergelim para a 

Índia, castanha-do-Brasil (conhecida tam-
bém por castanha-do-Pará) para Arábia 
Saudita e material genético. As exporta-
ções do agronegócio atingiram valor re-
corde em abril, ultrapassando pela primei-
ra vez a barreira de US$ 10 bilhões no 
mês.

Apesar da pandemia do novo coro-
navírus, o PIB do setor agropecuário bra-
sileiro deve ter alta de 2,5% em 2020. A 
previsão é do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), com base em 
dados do IBGE. Levando em conta a safra 
de grãos estimada pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), a ta-
xa deve chegar a 2,3%. Mesmo em um ce-
nário com maior risco de impacto da 
Covid-19 na demanda por produtos agro-
pecuários, os pesquisadores projetam au-
mento, em ritmo menor, de 1,3%.
Fonte: https://www.canalrural.com.br/

GERAL
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Usar a Covid-19 para suspender pagamento de 
precatórios é oportunismo de prefeitos e 
governadores

Autor: Julio 
Bonafonte, diretor 

jurídico da 
Confederação 
Nacional dos 

Servidores Públicos 
(CNSP)

ontagiados pelo “vírus do calo-
te”, governadores e prefeitos Ctentam a suspensão do paga-

mento dos precatórios alimentares com 
a justificativa de que agora, consideran-
do a pandemia da Covid-19, os recursos 
são necessários para a saúde.  
 No final de abril, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP) chegou a 
autorizar o estado e os municípios do 
Grande ABC a suspenderem o repasse 
financeiro mensal de precatórios por se-
is meses. Porém, em seguida, a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) fez pe-
dido de providências ao corregedor naci-
onal de Justiça, ministro Humberto 
Martins (Conselho Nacional de 
Justiça), que veio a deferir pedido limi-
nar para que TJ-SP adeque a decisão de 
suspensão temporária de pagamento de 
precatórios às normas da Resolução 
303/2019 do CNJ.
 A decisão do CNJ é um alívio. 

O estado até poderá manter a suspensão 
dos depósitos pelo período 180 dias, 
mas continuará obrigado a cumprir o 
cronograma definido para o ano de 
2020. Portanto, apesar da suspensão per-
mitida até setembro, os valores devem 
ser quitados até o fim do ano.
 Nota-se que a Covid-19 é a des-
culpa perfeita para os caloteiros. 
Políticos oportunistas estão usando um 
problema humanitário como escudo pa-
ra não cumprir suas obrigações. Estima-
se que mais de 100 mil credores morre-
ram sem receber esse legítimo direito 
em vida. Quantos mais morrerão nas 
mesmas condições?
 São várias as moratórias impos-
tas aos credores de precatórios ao longo 
dos últimos 40 anos. A primeira em 
1988, quando o prazo foi estendido em 
oito anos. Depois nos anos 2000: o pra-
zo foi alterado em mais 10 anos. Por 
fim, em 2009, que modificou para mais 
15 anos, ou seja, o pagamento foi esta-
belecido até 2024. Atualmente, na mé-
dia os credores esperam em torno de 17 
anos para receber o que estados e muni-
cípios lhes devem e, portanto, é seu por 
direito.
 Adiar e suspender o pagamento 
é desumano, ilegal e uma afronta à 
Justiça e ao Poder Judiciário. A socieda-
de brasileira não quer e não aceita mais 
políticos que juram cumprir a Lei, a 
Constituição e as decisões judiciais, 
mas quando eleitos não cumprem suas 
promessas e passam a tentar a adiar o 
inadiável, a penalizar os idosos que de-
pendem e têm direito a receber os preca-
tórios, que são recursos financeiros mui-
to importantes para a compra de alimen-
tos e remédios, o pagamento de planos 
de saúde e outras necessidades. Esses 
itens em momentos de crise como a que 
estamos vivendo são ainda mais impor-
tantes.
 É preciso “desinfetar” a política 
não apenas da corrupção, mas do “ví-
rus” da má gestão financeira dos recur-
sos públicos. Para isso, o brasileiro tem 
de eleger políticos com caráter, probi-
dade e espírito público, seriedade, cida-
dania e que respeitem o direito dos ou-
tros.

Ana Livia - Texto Assessoria 

Assédio Moral: 
acontece ou é 
desculpa de 
funcionário que não 
quer trabalhar?

Artigo dividido em 5 pilares: 

conceito, saúde, medo, amparo legal e 
consequência jurídica
Ao ler o título e se você já passou ou 
passa por essa situação, com toda 
certeza a sua resposta foi: sim, existe 
assédio moral e não é desculpa de 
funcionário que não quer trabalhar.
Pois bem, foi justamente pensando em 
você que passa, já passou ou conhece 
alguém que está sofrendo com essa 
constante humilhação de 
subordinação, que a o líder 
hierárquico, e/ou colega de trabalho te 
fez ou faz passar, espero que esse 
artigo consiga te dar auxiliar de como 
proceder.

O que é? Como saber se é assédio? 

Afinal, qual o objetivo do assediador? 
O que configura assédio? Qual a 
forma do assédio? Quais as atitudes 
que expressam o assédio? O que pode 
acarretar? Quais as consequências? 
Interfere na saúde? Quais as marcas 
ocasionadas do assédio moral? Há 
concessão de benefícios 
previdenciários: Porque o 
trabalhador/vítima, não denuncia? 
Onde procurar auxílio? Quando a 
empresa não tem um mecanismo de 
defesa? Como provar? Existe amparo 
legal? Qual a vantagem do empregado 
procurar amparo legal? Justiça do 
Trabalho Quais as consequências 
jurídicas para a empresa? Qual o 
objetivo do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT) instituir a 
Política de Prevenção e Combate ao 
Assédio Moral na Justiça do 
Trabalho? Ao final, Conclusão e 
Referências.

Conselho Nacional do Ministério Público:
http://www.mpf.mp.br/sc/arquivos/cartilha-assedio
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Pai é preso suspeito de estuprar filha
adolescente, em Pontalina
O homem já 
responde na
 justiça pela 
prática do 
crime de 
estupro.

m homem, de 37 anos, foi preso 
suspeito de estuprar a filha ado-Ulescente, de 15 anos. A prisão pre-

ventiva foi efetuada nesta sexta-feira 
(29/5), na zona rural de Pontalina, no Sul 
goiano, a cerca de 120 quilômetros da ca-
pital.

Conforme informações, o abuso 
sexual aconteceu no feriado de Páscoa, en-
quanto a família dormia. O homem já res-
ponde na justiça pela prática do crime de 
estupro.

Segundo relatos da vítima à polí-
cia, ela estava no quarto de uma fazenda e 
o pai entrou quando todos estavam dor-
mindo. Ele a ameaçou para conseguir co-
meter o estupro.

Após o crime, a vítima foi subme-
tida a um exame no Instituto Médico da ci-
dade, que comprovou os abusos. Após ser 
denunciado, o suspeito se escondeu na fa-
zenda de uma irmã, onde foi encontrado e 
preso.
Diante dos fatos, ele foi encaminhado para 
o presídio da cidade, onde se encontra à 
disposição do Poder Judiciário. Caso seja 
condenado, poderá pegar até 12 anos de 
prisão.
Além do pai que foi preso suspeito de es-
tuprar filha adolescente, em Pontalina, 
outro teria filmado a filha no banho, em 
Catalão

Um homem, de 44 anos, foi pre-
so em flagrante na noite da última quin-

ta-feira (28/5), suspeito de filmar a filha de 
11 anos, enquanto tomava banho, em 
Catalão. A Polícia Civil acredita que ele 
cometeu crime de cunho sexual. 

O homem escondia o celular no 
banheiro para registrar as imagens, mas 
tentou apagar quando os policiais civis 
chegaram na residência. Ao ser questiona-
do, o suspeito disse que o objetivo não era 
sexual, mas verificar se a filha estava fa-
zendo a higiene de forma certa.

As filmagens foram descobertas 
pela própria menina, que relatou o caso pa-
ra a irmã, de 21 anos, que mora em outra ca-
sa e denunciou o caso. A menina morava 
com o pai há dois anos, depois da morte da 
mãe.

De acordo com a PC, a mãe da víti-
ma já havia terminado com o homem, po-
is ele já teria molestado a enteada. Ela re-
gistrou a ocorrência do caso em 2013, na 
mesma delegacia.

Diante dos fatos, o homem foi pre-
so e pode responder por possuir ou arma-
zenar registros contendo cenas de sexo ou 
pornográfica envolvendo crianças. Se con-
denado, a pena pode chegar a 4 anos de pri-
são. fonte: DiaOnline

Dono de aplicativo de transporte é encontrado 
morto em Patos de Minas

Um final trágico marcou o caso 
de desaparecimento do proprietário do 
aplicativo de transportes de passageiros 

Rota 34, o pinheirense Lucas de Cássio 
Batista Nascimento, de 24 anos. O rapaz 
foi encontrado morto na tarde desta quar-
ta-feira (27) no município de Lagoa 
Formosa. A informação é de que ele foi as-
sassinado com uma facada no pescoço.
Após encontrar o carro que Lucas usava 
para fazer as corridas com um adolescen-
te, a Polícia Militar começou a fazer dili-
gências para descobrir o que havia ocorri-
do com o motorista. O veículo continha 
marcas de sangue e diversas roupas que 

não pertenciam a Lucas. No porta-malas 
e s t a v a  u m  g a l ã o  d e  g a s o l i n a .
Durante as diligências, outras cinco pes-
soas foram encaminhadas para a 
Delegacia da Polícia Civil e os militares 
descobriram que o corpo foi deixado em 
uma área de mata próximo a pamonharia 
na BR 354, no município de Lagoa 
Formosa.

Fonte:  JP Agora 
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Federer é o atleta mais 
bem pago do mundo e 
supera Messi, CR7 e 
Neymar

Entre premiações e patrocínios, 
tenista suíço faturou R$ 563 
milhões nos últimos 12 meses

ecordista em número de 
títulos de Grand Slam, Rsão 20 ao todo, e 

considerado por muitos o maior 
de todos os tempos, Roger 
Federer adicionou um feito 
inédito à sua lista de conquistas. 
O suíço se tornou o primeiro 
tenista a ocupar o topo da lista da 
Forbes de atletas mais bem pagos 
do mundo, superando nomes do 
futebol como Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo e Neymar e o 
astro da NBA LeBron James. A 
soma levou em consideração os 
ganhos obtidos nos últimos 12 
meses.

Sem descontar impostos, Federer 
faturou US$ 106,3 milhões 
(cerca de R$ 563 milhões), 
enquanto o segundo colocado, 
Cristiano Ronaldo, ganhou US$ 
105 milhões, seguido por Messi 
(US$ 104 milhões), Neymar 
(US$ 95,5) e LeBron (US$ 88,2 
milhões). Os valores do tenista 
incluem US$ 6.3 milhões em 
premiação e US$ 100 milhões 
em patrocínio e exibições, o que 
o tirou da quinta colocação em 
2019 para o primeiro lugar este 
ano.



AREGRAIA

Areia, Cascalho, Entulho,  Aterro, 
Pedras, Terra, Tapiocanga e outros.

Serviço com Carregadeira 
Frete com Truck e Carreta

Graia - 9.9121-6018 / 3612-5793
topcopias10@gmail.com  

  
  

61 9.8644-3267 / 3612-4622 

Rua A Qd  103  Lt 16 Setor Aguiar - Ao lado do Asilo

Top Cópias 
 RápidaGr aáfic

O número de 
contaminados 
subiu para 3.342 
nesta sexta-feira 
(29/5).

Foto: EBC

Em menos de 20 dias, 40 municípios goianos 
registram casos de covid-19

 Estado de Goiás tem apenas 
25 cidades sem casos suspei-Otos de coronavírus. Em menos 

de 20 dias, 40 municípios goianos re-
gistraram casos de covid-19, sendo sus-
peitos ou confirmados.

No último dia 13 de maio, 65 
municípios estavam sem casos suspei-
tos da covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus, mas até a manhã des-
te sábado (30/5), o número diminuiu 
para 25. O dado é apontado na plata-
forma Covid-19, do governo estadual.

No mapa, as cores cinza, ama-
relo e vermelho mostram os municípi-
os distribuídos pelo grau de risco. São 
92 cidades com casos suspeitos e 129 
com casos confirmados.

Municípios goianos que não registram 
casos de covid-19
Até o momento, 25 municípios goianos 
não contam com casos confirmados ou 
suspeitos da covid-19. 

Veja a lista:
Damolândia
Davinópolis
Diorama
Guarinos 
Heitoraí 
Iaciara 
Porteirão 
Lagoa Santa
Mairipotaba 
Nova Roma 
Ouvidor 
Palestina de Goiás
Palmelo 
Perolândia 
Sanclerlândia 
Santa Cruz de Goiás 
Santa Tereza de Goiás 
São Luiz do Norte 
Três Ranchos

Covid-19: Goiás bate recorde de in-
fectados tem 245 casos em 24 horas

De acordo com o boletim epi-
demiológico desta sexta-feira (29/5), 
Goiás bateu o recorde de infectados e re-
gistrou 245 casos de covid-19 em ape-
nas 24 horas . Na última quinta-feira 
(28/5), o número de contaminados era 
de 3.097, mas subiu para 3.342 nesta 
sexta-feira (29/5).

Infelizmente este é um novo 
triste recorde que Goiás superou. O pri-
meiro havia sido registrado no último 
dia 20 de maio, com com 233 novos ca-
sos dentro do mesmo período. 
Entretanto, conforme dados da plata-
forma covid-19, do governo estadual, 
outros 245 foram confirmados nesta 
sexta-feira (29/5).

Outras quatro mortes por causa 
do coronavírus foram confirmadas, o to-
tal já chega a 119. Há 31 óbitos suspei-
tos que estão em investigação. Já foram 
descartadas 229 mortes suspeitas nos 
municípios goianos.


