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n O deputado federal José Nelto, que 
começou seu mandato em Brasília 
apoiando fortemente o presidente Jair 
Bolsonaro, acabou se cansando. “É um 
imbecil, que só sabe fazer piada sobre 
assuntos sérios”, critica ele. 

n É um espanto o relatório parcial da 
CPI das Obras Paralisadas que aponta 
620 projetos iniciados nos governos 
do PSDB sem conclusão até hoje, a 
grande maioria, aliás, por conta do es-
telionatário programa Goiás na Frente. 

n Vivendo o ocaso da sua carreira 
política, o prefeito de Caldas No-
vas Evandro Magal avisa que vai se 
afastar da vida pública assim que 
se encerrar o seu mandato e traba-
lhar em São Paulo a convite do ex-
-governador Marconi Perillo.

n O prefeito Gustavo Mendanha, mes-
mo afastado do cargo por razões mé-
dicas, continua jogando pesado com a 
publicidade da prefeitura de Apare-
cida. Há edições de O Popular veicu-
lando até 3 anúncios de uma vez.

n Outrora o mais abrangente partido 
em Goiás, o PSDB agora abaixou a 
crista e fala em lançar 120 candidatos a 
prefeito – o que corresponde a menos 
da metade dos municípios goianos. Se 
conseguir a metade, pode fazer festa.

n Confirmando o que esta coluna adian-
tou, o prefeito de Senador Canedo Divi-
no Lemes não se filiou ao DEM, como 
noticiado, e sim ao Podemos – ganhan-
do a garantia de que será apoiado pelo 
governador Ronaldo Caiado.

n Uma constatação que incomoda: 
as quatro candidatas a prefeita de 
Goiânia apresentadas até agora não 
têm propostas específicas para as 
mulheres e se limitam a repetir cha-
vões vazios e palavras de ordem sem 
importância real.

n Os efeitos deletérios do coronavírus 
na economia vão derrubar a arrecada-
ção de ICMS, é certo, mas o que não 
se sabe nem se pode estimar, por en-
quanto, é quão intensa ou não será a 
queda em Goiás. Mas vai cair. 

n Notaram, leitora e leitor? O senador 
Jorge Kajuru caiu no esquecimento e 
nem sequer chama mais a atenção da 
mídia com as suas extravagâncias po-
líticas e comportamentais. O barulho 
que ele faz deixou de ser novidade.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Cresceram as especulações sobre a definição da candidatura a ser apoiada pelo go-
vernador Ronaldo Caiado, a prefeito de Goiânia, na hipótese da eventual desistência 
de Iris Rezende. Reproduzindo a estratégia do ex-prefeito de Aparecida Maguito Vi-
lela de impulsionar o seu nome como alternativa para a disputa, pelo PMDB, a ex-
-senadora Lúcia Vânia faz o mesmo e protagoniza notas em que é apontada como a 
solução ideal para Caiado caso o velho cacique emedebista não se apresente para 
concorrer a mais um mandato. É uma atitude ousada. Lúcia Vânia já teve chance de se 
alinhar politicamente com o governador, antes de 2018, mas não quis, preferindo a 
ilusória companhia dos donos do poder na época, Marconi Perillo e José Eliton. Ainda 
agora, em um evento público, citada por Caiado como a caminho de uma possível 
filiação ao DEM, reagiu com uma careta que foi registrada com detalhes constrange-
dores pelos fotógrafos. Ela foi para o governo mais como produto de uma manobra 
de enfraquecimento da oposição e não como estrela de qualquer articulação política. 
E não tem, na capital, a tradição eleitoral que é alegada a seu favor. Não tem. Sem Iris 
na disputa, o nome corretamente moldado para representar o Palácio das Esmeral-
das não pode ser outro senão o do ex-senador e secretário Wilder Morais. Ele, sim, 
acreditou em Caiado quando os tempos eram duros e reinava a impressão de que o 
PSDB comandava um rolo compressor eleitoral em Goiás. E arrematando: ficou em 
3º lugar em votos em Goiânia, com mais de 135 mil votos, mais que o dobro dos 65 
mil alcançados por Lúcia Vânia, em 4º lugar. A vaga, se surgir, só pode ser dele, Wilder.
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MaiS DoiS MESES E aNDERSoN MÁXiMo SERÁ o NoVo DESEMBaRGaDoR
Esqueça tudo o que você tem visto por aí, leitora e leitor, e anote: sem a menor sombra de dúvida, o próximo desembargador, a ser nomeado pelo 
governador Ronaldo Caiado dentre os três advogados que serão encaminhados em lista pelo Tribunal de Justiça (que por sua vez terá recebido seis 
nomes indicados pela OAB-GO), será o ex-secretário da Casa Civil Anderson Máximo. Não existe nenhum outro nome capaz de ameaçar essa certe-
za. Nem mesmo a presença entre os postulantes do advogado Brenno Caiado, parente em algum grau do governador. Em um prazo máximo de dois 
meses, todas as etapas estarão vencidas e Anderson Máximo nomeado para o TJ-GO, algo tão certo quanto a noite vem depois do dia. 

BalDY DoRMiU No poNto coM o coRoNaVíRUS No tRaNSpoRtE paUliSta
O coronavírus acabou atacando o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, o goiano Alexandre Baldy. 
É que o rapaz dormiu no ponto e deixou de apresentar a tempo um plano de prevenção para resguardar de contami-
nação o sistema de trens do governo paulista, inclusive o metrô, que carrega milhões de passageiros todo dia. Baldy 
é alvo, hoje, de uma saraivada de críticas que devem estar deixando o governador João Dória com a orelha em pé.

HÁ DEpUtaDoS QUE aGEM coNtRa a cREDiBiliDaDE Do pRÓpRio poDER QUE iNtEGRaM
Deputados carregando espiga de milho gigante de isopor ou usando chapelão e canivete na cintura ou até mesmo distribuindo demagogi-
camente máscaras para prevenção do coronavírus não contribuem com o fortalecimento e a credibilidade da Assembleia e arrastam o Poder 
para o campo da chacota. Legislativo é a instituição de representação máxima do povo, missão que deveria aumentar a responsabilidade dos 
seus integrantes e sobretudo a sua conduta, mas nem todos pensam assim. Felizmente, o presidente Lissauer Vieira não compartilha com 
esse tipo de comportamento e faz o possível para defender a imagem da Casa.

MElHoR apoSta paRa 2022, EM GoiÁS, aiNDa É a REElEiÇÃo, DiZEM pESQUiSaS
É interessante observar que as poucas pesquisas divulgadas sobre o desempenho do governador Ronaldo Caiado, até hoje, sempre mostraram uma 
aprovação superior a 60%, que foi o índice de votos que teve na eleição de 2018, e em pelo menos um caso chegando a 73%. A dedução a que se pode 
chegar é que o capital político de Caiado continua intacto e pode até mesmo estar crescendo, por contas das medidas indiscutivelmente acertadas de 
saneamento financeiro do Estado e da força do seu discurso anticorrupção. A reeleição do governador, hoje, é a aposta mais segura para o pleito de 2022. 

opoSiÇÃo UNiDa EM catalÃo? aiNDa É poUco paRa ENFRENtaR aDiB EliaS
Fala-se, em Catalão, em um acordo dos partidos de oposição para enfrentar a reeleição do prefeito Adib Elias. O candidato seria o tucano Gustavo 
Sebba, que levaria o que sobrou do MDB na cidade depois da expulsão de Adib. Hoje, o prefeito não está tão bem quanto esteve em outros manda-
tos e em outros momentos do atual, principalmente por enfrentar falta de dinheiro e não ter se saído bem com as chuvas pesadas que desabaram 
sobre Catalão e levaram a destruição a propriedades privados e a bens públicos. Mas, ao que tudo indica, há gordura de sobra para garantir mais um 
mandato. A oposição é fraca e não tem um discurso de renovação à altura de seduzir o eleitorado catalano. E Adib Elias vai jogar pesadíssimo para 
chegar a mais uma vitória, decisiva para o seu futuro político – que passa pela vice-governadoria de Ronaldo Caiado no pleito de 2022.

SEM iRiS Na DiSpUta, caNDiDato DE caiaDo SÓ 
poDE SER WilDER MoRaiS E JaMaiS lÚcia VÂNia
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Apresentação do projeto 
Parlamento Metropolitano

presidente da Assem-
bleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Ale-

go), o deputado Lissauer 
Vieira (PSB) se reuniu na 
sexta-feira, 13, com presi-
dentes de Câmaras Muni-
cipais que compõem as 21 
cidades da Região Metro-
politana de Goiânia (RMG). 
O encontro serviu para 
apresentar o Parlamento 
Metropolitano, um fórum 
permanente que está sen-
do desenvolvido para criar 
e aplicar políticas públicas 
que integrem esses muni-
cípios e governos estadual 
e federal. A proposta visa 
dinamizar aplicação de 
políticas públicas.

O encontro foi realiza-
do na sala da Presidência 
da Alego e contou com 
representantes de 13 dos 
21 municípios. Pela Alego, 
além do presidente Lis-
sauer, esteve presente o 
diretor Parlamentar, Luis 
Cesar Bueno. Participa-
ram os presidentes das 
Câmara de: Bonfinópolis, 
Eder Fernandes (PTB); de 
Brazabrantes, Jossiene 
de Souza (PSC); de Cal-
dazinha, Rafael Teixeira 
(MDB); de Caturaí, Leandro 
Rodrigues (PHS); de Gua-
pó, Edson Prereira Nunes 
(PPS); de Hidrolândia, We-
lington Leandro de Souza 
(DEM); de Nerópolis, João 
César dos Santos Floren-
tino (PSC); de Nova Vene-

za, Haroldo Braz Resende 
(Pros); de Santa Bárbara 
de Goiás, Cléber Araújo da 
Silva (PTN); de Santo An-
tônio de Goiás, Gledson de 
Sousa Ferreira (PSB); de 
Senador Canedo, Reinaldo 
Alves dos Santos (PRTB); e 
de Trindade, Jeann Carlos 
Borges de Souza (PRTB). 
Também participou o vice-
-presidente da Câmara de 
Aparecida de Goiânia, Fá-
bio Ideal (PSC).

Lissauer iniciou a reu-
nião discorrendo sobre a 
iniciativa, que tramita na 
Casa como um projeto de 
resolução assinado pela 
Mesa Diretora, e sobre a 
tramitação da matéria na 
Casa. Ele sugeriu que os 
presentes já pudessem 
definir a periodicidade dos 
encontros após a criação 
do Parlamento Metropo-
litano e que fosse criado 
um grupo por meio de um 
aplicativo de mensagens 
para facilitar a comunica-
ção dos futuros membros 
do fórum.

O deputado expôs ainda 
que por meio dos debates 
que irão acontecer através 
da efetivação da iniciati-
va, a qual possui natureza 
analítica, informativa, pro-
positiva, fiscalizadora e 
deliberativa, a Alego segue 
com o seu intuito de cum-
prir com a prerrogativa 
constitucional de elaborar 
leis e ações visando o de-
senvolvimento e a integra-
ção regional.

Os representantes das 
câmaras municipais rei-
teradamente saudaram a 
iniciativa e também ex-
puseram várias demandas, 
carências, e problemas 
inerentes aos municípios 

que fazem parte da RGM. 
A maioria das problemáti-
cas levantada se convergiu 
em temas como transporte 
público e mobilidade ur-
bana, segurança pública, 
regulação da saúde, Banco 
do Povo e a empresa Enel, 
fornecedora de energia 
elétrica em Goiás.

O presidente da Câmara 
de Hidrolândia, Welington 
Leandro de Souza, disse 
esperar que com a cria-
ção do Parlamento Me-
tropolitano, as demandas 
e reivindicações possam 
ganhar maior destaque 
nas políticas públicas da 
região e assim melhorar 
a vida das pessoas que 
vivem nestes municípios. 
“Esse parlamento que se 
propõe pode muito bem 
interferir no andamento e 
na busca de soluções para 
os problemas que aqui es-
tamos apresentando”, des-
tacou.

O presidente da Câmara 
de Senador Canedo, Rei-
naldo Alves dos Santos, 
destacou que a iniciativa 
traz a esperança de que 
os representantes dos mu-
nicípios envolvidos pos-
sam se unir em torno dos 
problemas comuns. “São 
municípios que vivem em 
uma conurbação urbana e 
eu vejo que a criação do 
Parlamento Metropolita-
no, que será fortalecido 
pela participação ativa do 
Parlamento Estadual, é um 
momento histórico e que 
cria um canal de debates 
de problemas em comum, 
os quais irão tomar maior 
visibilidade e, por conse-
quência, oferecer maior 
eficácia na elaboração das 
políticas públicas voltadas 

a estas demandas.”
Após a participação dos 

presentes e da concordân-
cia de todos com a forma 
que está proposta a inicia-
tiva, o presidente Lissauer 
declarou que, pelas suges-
tões apresentadas na reu-
nião, serão feitos apenas 
pequenos ajustes no texto 
do projeto de resolução, 
para encaminhamento 
às votações em plenário 
nas próximas sessões. Ele 
sugeriu ainda que as pe-
riodicidades das reuniões 
da Frente ocorram de dois 
em dois meses e que a pri-
meira reunião ocorra já na 
segunda quinzena de abril.

O presidente pediu ain-
da que, durante a primeira 
sessão do Parlamento Me-
tropolitano, os membros 
levem suas pautas forma-
lizadas através de requeri-
mentos para que possam 
ser aprovadas pelo cole-
giado. “Os temas que são 
convergentes destes mu-
nicípios serão discutidos e 
deliberados dentro deste 
Parlamento Metropolita-
no. Com isso iremos trazer 
solução para estes proble-
mas”, finalizou o presiden-
te da Alego.

O projeto
A iniciativa tramita na 

Assembleia como um pro-
jeto de resolução assinado 
pela Mesa Diretora para 
que seja formalizada como 
uma política pública de 
Estado. Protocolada sob o 
nº 7821/19, a proposição 
está em primeira fase de 
discussão e votação do 
plenário e, portanto, ainda 
pode receber sugestões 
que levem à formulação 
do texto final.  

Pela proposta, será 
instituído, no âmbito da 
Alego, o Parlamento Me-
tropolitano das regiões 
metropolitanas de Goiânia 
e do Entorno do Distrito 
Federal. O diretor Parla-
mentar da Casa, Luis Ce-
sar Bueno, explica que, de 
início, será colocada em 
prática apenas a parte da 
iniciativa que abrange o 
aglomerado urbano de 
Goiânia.

O Parlamento Metro-
politano alcançará, direta-
mente, mais de 7 milhões 
de goianos que vivem 
nesses municípios: cerca 
de 2,5 milhões na Região 
Metropolitana de Goiânia 
e 4,5 milhões na Região 
Integrada de Desenvolvi-
mento do Distrito Federal 
e Entorno (Ride). O texto 
do projeto frisa que inicia-
tivas semelhantes já estão 
acontecendo nas regiões 
metropolitanas de Cam-
pinas (SP), Fortaleza (CE), 
Natal (RN), Porto Alegre 
(RS), Recife (PE) e São Pau-
lo (SP).

Mais sobre o 
Parlamento 
Metropolitano

Este fórum permanen-
te será composto pelo 
presidente da Assembleia 
Legislativa e por mais 
seis deputados (preferen-
cialmente representantes 
das respectivas regiões). 
Também farão parte, pre-
sidentes das câmaras mu-
nicipais que compõem a 
Região Metropolitana de 
Goiânia, os quais poderão 
indicar representantes 
dessas cidades, de acordo 

com o seguinte critério: 
para municípios de até 50 
mil habitantes, poderá ser 
acrescido um represen-
tante; para os municípios 
entre 50 mil e 100 mil, 
dois representantes; muni-
cípios entre 100 mil e 200 
mil, três representantes; 
municípios entre 200 mil e 
600 mil, quatro represen-
tantes; e municípios acima 
de 600 mil habitantes, se-
rão acrescidos seis repre-
sentantes.

O Parlamento Metropo-
litano será presidido pelo 
presidente da Alego e se-
cretariado por dois repre-
sentantes das cidades com 
maior representação em 
plenário. Quanto aos inte-
grantes, eles terão man-
dato de até dois anos. As 
reuniões serão realizadas 
a cada 90 dias, no Palácio 
Alfredo Nasser (sede do 
Poder Legislativo estadu-
al) ou em outro município 
previamente aprovado.

Ao colocar em prática 
essa iniciativa, o Legisla-
tivo goiano estará tirando 
do papel a Lei Estadual 
Complementar n° 139, de 
22 de janeiro de 2018, e 
a Lei Federal n° 13.089 
de 12 de janeiro de 2015, 
que instituiu o Estatuto da 
Metrópole. O regulamen-
to em questão estabelece 
diretrizes gerais para o 
planejamento, a gestão e 
a execução das funções 
públicas de interesse co-
mum em regiões metropo-
litanas e em aglomerações 
urbanas, além de instituir 
normas sobre o Plano de 
Desenvolvimento Urbano 
Integrado e outros instru-
mentos de governança in-
terfederativa.

O presidente da 
Alego, deputado 
Lissauer Vieira, 
apresentou, 
nesta 6ª-feira, 
13, a proposta 
do Parlamento 
Metropolitano 
a presidentes 
de Câmaras 
Municipais 
que compõem 
as 21 cidades 
da Região 
Metropolitana 
de Goiânia
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futuro da cidade

3º Agenda Aparecida 2050 discute 
melhorias para a saúde pública     

a Prefeitura de Apa-
recida realizou na 
manhã deste sá-

bado, 14, no auditório da 
Faculdade Nossa Senhora 
Aparecida (Fanap), no setor 
Bela Morada, o 3º fórum 
do projeto Agenda Apare-
cida 2050”, que busca dis-
cutir as necessidades do 
município e apresentar so-
luções inteligentes para 
situações mais emergen-
tes para os próximos trin-
ta anos da cidade. A ma-
crorregião Papilon Park 
foi a contemplada pelo 
terceiro dos seis fóruns 
que serão realizados.

Saúde pública foi o 
tema escolhido para o 
debate para a formula-
ção de um documento 
com diretrizes a serem 
alcançadas. O prefeito em 
exercício, Veter Martins, 
participou da abertura do 
fórum, e destacou a im-
portância de se planejar 
o futuro da cidade.

“O Agenda Aparecida 
visa pensar o futuro da 
cidade com planejamento 
de metas a serem alcança-
das a médio e longo prazo. 
É a partir da discussão das 
necessidades apontadas 
em cada fórum que pode-
mos em seguida planejar o 

desenvolvimento de Apa-
recida e evoluir cada vez 
mais naquilo que for ne-
cessário para a garantia da 
qualidade de vida da nossa 
população”, afirmou.

A edição neste sába-
do, 14, contou com mesa 
redonda onde o secretá-
rio municipal de saúde, 
Alessandro Magalhães, 
fez um balanço da saúde 
pública de Aparecida, dos 
investimentos aplicados 
e das áreas que precisam 
avançar. A doutora em en-
fermagem e mestre em 
atenção à saúde da PUC 
Goiás, professora Adení-
cia Souza, aproveitou a 
mesa de discussão para 
fazer uma explanação so-
bre formas de prevenção 
e controle do coronavírus, 
que é um problema de 
saúde internacional.

“Em 2008 foi feito um 
planejamento e hoje es-
tamos colhendo os resul-
tados com mais unidades 
de saúde, atendimento 
médico ampliado e outras 
melhorias atingidas. Com 
esse fórum vamos refor-
çar a formulação de no-
vas propostas e soluções 
para serem colocadas em 
prática nos próximos anos 
com vista a colher resul-

tados. Queremos discutir 
políticas públicas sobre 
envelhecimento saudável, 
gestão da saúde pública, 
atendimento humanizado 
e prevenção de doenças 
como o coronavírus. Nosso 
foco é buscar excelência 
da saúde pública em Apa-
recida”, destacou o Ales-
sandro Magalhães.

A professora Drª Adenícia 
Souza destacou o porquê 
do projeto ser importante 
para o desenvolvimento da 
cidade. “Nós não podemos 
agir apenas agora, mas pen-
sar ações de promoção da 
saúde e de prevenção. A im-
portância do Agenda Apare-
cida se dá também porque 
o projeto envolve a popu-
lação nesse planejamen-
to do futuro da cidade. As 
pessoas precisam ser auto 
responsáveis por sua saúde 
e participar desse momento 
importante, que represen-
ta o ser cuidado. Discutir 
saúde de forma integrada 
com quem tem estratégias 

ajuda a pensar de forma 
mais consistente medidas 
emergentes de promoção 
da saúde pública, identi-
ficar necessidades, propor 
soluções e trabalhar a con-
cretização dos resultados”.

Cida Pereira é servido-
ra pública e participou do 
fórum sobre saúde públi-
ca. Para ela, o projeto é um 
importante passo para o 
desenvolvimento da cidade. 
“Planejar o desenvolvimen-
to de Aparecida para os pró-
ximos anos e trabalhar em 
conjunto com as faculdades 
e instituições não-governa-
mentais e governamentais, 
facilita muito a tomada de 
decisões do poder público 
para tornar a cidade com 
melhor desenvolvimen-
to humano. Eu vejo que 
o Agenda Aparecida tem 
esse objetivo de pensar a 
qualidade de vida das pes-
soas, e isso vai refletir lá 
na frente, quem sabe até a 
curto prazo”, explicou.

O vereador Arnaldo Lei-

te, morador do setor Pa-
pilon Park, macrorregião 
avaliada pelo fórum, elo-
giou a iniciativa de discutir 
pautas importantes para o 
futuro do município. “É por 
meio desse fórum, que tem 
uma preocupação com o 
desenvolvimento humano, 
que o poder público vai se 
planejar para as próximas 
três décadas. O desenvol-
vimento da cidade nos 
anos vindouros depende 
muito daquilo que for ini-
ciado, pensado e planeja-
do hoje. O futuro de Apare-
cida está lá na frente, mas 
o seu alicerce é pensado 
antes. Por isso a impor-
tância de planejarmos o 
futuro da cidade da que-
remos e os investimentos 
que deverão ser feitos a 
partir de agora”, concluiu.

Agenda 
Aparecida 2050

O projeto tem missão 
identificar as necessida-

des das diferentes regiões 
urbanas da cidade e apre-
sentar soluções inteligen-
tes para situações emer-
gentes, com a participação 
da população, sociedade 
civil, instituições de ensino 
superior e especialistas de 
várias áreas de estudos. No 
final de cada fórum, será 
formulado um documento 
com as informações sobre 
demandas identificadas e 
soluções propostas para as 
situações emergentes.

Antes de cada fórum 
é realizada pesquisa 
pelo Instituto Fortiori, 
na região escolhida para 
sediar o evento, para 
diagnosticar o perfil dos 
moradores, desenvolvi-
mento econômico, saúde, 
educação, segurança, en-
tre outros aspectos, tra-
çando um diagnóstico 
completo para auxiliar 
as discussões de grupos 
de trabalhos que acon-
tecerão durante a exe-
cução do projeto. 

Projeto busca planejar “a cidade 
que queremos para o futuro” e 
elaborar diretrizes para a tomada 
de decisões e investimentos 
da administração pública
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goiânia

Prefeitura lança 
página para auxiliar na 
prevenção ao COVID-19
A Prefeitura de Goiânia 
lançou neste sábado (14/3) 
a página “Goiânia contra o 
Corona Vírus” para ajudar 
a população no trabalho 
de informação e preven-
ção em relação ao CO-
VID-19 (coronavírus). 

No espaço, que pode 
ser acessado pelo Portal 

da Prefeitura, o cidadão 
tem informações sobre o 
COVID-19, a rede de aten-
ção à Saúde em Goiânia e 
dicas de quando procurar 
uma unidade de Saúde.

A população também 
tem acesso a informações 
de como o vírus é trans-
mitido, como se prevenir 

e fazer o tratamento. Um 
dos inimigos no combate 
ao surto, as Fake News 
também são superadas 
com informação.

Basta acessar o link: 
https://www12.goiania.
go.gov.br/goiania-contra-
-o-coronavirus/ e ficar 
bem informado. 
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educação

Governo suspende aulas nas escolas 
públicas e privadas de Goiás

Nota técnica da Se-
cretaria da Saú-
de de Goiás, que 

acaba de ser divulgada, 
determina a paralisação 
das aulas, de preferência 
por meio da antecipação 
das férias escolares, em 
todos os níveis educacio-
nais, públicos e privados, 
de modo a interromper 
as atividades por 15 dias, 
preferencialmente, a par-
tir desta segunda-feira, 
dia 16, com tolerância 
máxima até 18/03/2020, 
podendo tal paralisação 
ser prorrogável a de-

pender da avaliação da 
autoridade sanitária do 
Estado.

A exceção se aplica aos 
alunos universitários dos 
cursos da área de saúde; 
para estes, recomenda-se 
que sejam incluídas ime-
diatamente, e em todas 
as disciplinas e períodos, 
aulas alinhadas às orien-
tações técnicas dos pro-
tocolos do Ministério da 
Saúde e da Secretaria de 
Estado de Saúde de Goiás, 
abrangendo as caracte-
rísticas epidemiológicas, 
diagnósticas, clínicas e 

terapêuticas observadas 
na Covid-19 e nas demais 
Síndromes Respiratórias 
Agudas Graves, com foco 
no indivíduo e na coleti-
vidade.

Determina-se ainda 
que as aulas para os uni-
versitários dos cursos da 
área da saúde sejam mi-
nistradas em grupos me-
nores, de até 10 pessoas, 
preferencialmente em sa-
las com janelas e corren-
te de ar natural, e não so-
mente ar-condicionado.

Todos os universitários 
da saúde deverão se com-
portar como aliados no 
combate à pandemia Co-
vid-19, sobretudo como 
propagadores de infor-
mações técnicas, fide-
dignas e responsáveis. A 
qualquer tempo, o poder 
público poderá convocar 
todos os graduandos da 
saúde a ajudarem nas 
unidades de saúde atu-
ais ou que venham a ser 
montadas com a finalida-

de de combater a pande-
mia e outras implicações 
ao sistema de saúde rela-
cionadas à Covid-19.

Aos órgãos da admi-
nistração direta e indi-
reta, empresas públicas, 
privadas e do terceiro se-
tor, a avaliação imediata 
da possibilidade de rea-
lização de teletrabalho 
em todas as áreas com 
perfil administrativo, res-
guardando atendimento 
ao cidadão; bem como o 
compartilhamento com 
todos os servidores/fun-
cionários de informações 
relacionadas à prevenção 
e tratamento da Covid-19. 

A nota leva em consi-
deração a Declaração da 
Organização Mundial de 
Saúde, em 11 de março 
de 2020, que decreta si-
tuação de pandemia no 
que se refere à infecção 
pelo novo coronavírus;

- a Lei n. 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da 
emergência em saúde 
publica de importância 
internacional decorrente 
do coronavírus responsá-
vel pelo surto de 2019;

- o acionamento de 
novo nível (nível 1) do 
Plano de Contingência 
para o Novo Coronavírus 
da Secretaria de Estado 
da Saúde, conforme reco-
mendação do Ministério 
da Saúde;

- o Decreto 9633, de 
13 de março de 2020, do 
Governador do Estado de 
Goiás, que dispõe sobre 
a decretação de situação 
de emergência na saúde 
pública do Estado de Goi-
ás, em razão da dissemi-
nação do novo coronaví-
rus (2019-nCoV);

- a delegação previs-
ta no Art. 5o do referido 
Decreto, segundo a qual 
“caberá à Secretaria de 
Estado de Saúde instituir 
diretrizes gerais para a 
execução das medidas 

a fim de atender as pro-
vidências determinadas 
por este Decreto, poden-
do, para tanto, editar nor-
mas complementares”;

- a orientação do Con-
selho Nacional de Edu-
cação (CNE), de 14 de 
março de 2020, de que, se 
necessário, as instituições 
poderão repor as aulas no 
próximo ano para cumprir 
os 200 dias letivos anuais 
exigidos pela legislação;

- que a situação de-
manda o emprego urgen-
te de medidas de preven-
ção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, a fim de 
evitar a disseminação da 
doença no Estado de Goi-
ás;

- o pedido da Organi-
zação Mundial de Saúde 
para que os países redo-
brem o comprometimen-
to contra a pandemia.

A nota é assinada pelo 
secretário da Saúde Isma-
el Alexandrino Junior.

Nota técnica da Secretaria da 
Saúde determina a paralisação já 
partir desta segunda-feira, dia 16, 
em todos os níveis educacionais, 
públicos e privados, por 15 dias, 
podendo ser prorrogável
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empregos
Indeed, o site número 1 de empregos no 
mundo, apresenta sua lista de Melhores 
Empresas para Trabalhar no Brasil em 2020, 
com base nas milhões de avaliações e co-
mentários do site nas Páginas das Empre-
sas no Indeed. A lista é liderada pela Bosch, 
Johnson & Johnson e Mondelez Internatio-
nal. Atualmente, o Indeed possui mais de 
4,1 milhões de avaliações e comentários nas 
Páginas das Empresas do Indeed no Brasil e 
mais de 200 milhões de avaliações e comentários disponíveis em todo o mundo.

TribuTos
Os sócios da Tributarie Leonardo Nunes e Antônio Carlos Rabelo recebem o CEO da em-
presa, Wander Brugnara, na próxima terça-feira, dia 17, para inauguração da nova sede, no 
Connect Park Business, no Setor Bueno. A programação começa às 9h30m com um café 
da manhã do Buffet Elxcelsior e segue com treinamento para os convidados. A empresa de 
consultoria tributária e especialista em recuperação de créditos tributários foi fundada em 
Belo Horizonte por Wander e seu irmão, também advogado, Magnus Brugnara.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico
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A Vólus, administradora de cartões de benefícios e gestão de frotas, acaba de fechar 
uma parceria com a Good Card, para se tornar emissora de cartões de combustível e 
gestão de frotas com a bandeira da empresa. Essa parceria beneficiará ainda mais os 
clientes com uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis. A Good Card 
tem 20 anos de atuação no mercado e é referência no segmento de cartões de abas-
tecimento, com quase 20 mil postos de combustíveis credenciados em todo o Brasil.

covid-19

Copom se reúne nesta semana 
sob expectativa do coronavírus

sob expectativa em 
relação ao impacto 
do novo coronaví-

rus (Covid-19) sobre a 
inflação, o Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) 
do Banco Central (BC) 
fará, na terça-feira (17) 
e na quarta-feira (18), a 
segunda reunião do ano 
para definir a taxa Selic, 
atualmente em 4,25% 
ao ano. O avanço da do-
ença e a instabilidade 
do mercado financeiro 
na última semana leva-
ram à indefinição sobre 
o destino dos juros bási-
cos da economia.

No início da semana 
passada, a maioria das 
instituições financeiras 
consultadas pelo boletim 
Focus, do Banco Central, 
previa a manutenção da 

Selic, que está no menor 
nível da história. No entan-
to, a forte alta do dólar e 
a queda da bolsa nos últi-
mos dias provocaram uma 
inversão de expectativas. A 
curva de juros no merca-
do futuro subiu, indican-
do que parte dos agentes 
financeiros apostam num 
possível aumento da Selic.

Há quase duas semanas, 
quando as turbulências no 

mercado financeiro come-
çaram a se intensificar, o 
Banco Central emitiu um 
comunicado no qual in-
formou que compararia os 
efeitos da desaceleração 
da economia e da deterio-
ração dos ativos financei-
ros sobre a inflação antes 
de tomar uma decisão 
sobre a Selic. No comuni-
cado, a autoridade mone-
tária avaliava que a baixa 

demanda prevalecia, o 
que impediria o repasse 
da alta do dólar para os 
preços. Algumas institui-
ções financeiras interpre-
taram a nota como uma 
indicação de que os juros 
poderão baixar na próxi-
ma reunião.

Copom
O Copom reúne-se a 

cada 45 dias. No primeiro 

dia do encontro são feitas 
apresentações técnicas 
sobre a evolução e as 
perspectivas das econo-
mias brasileira e mundial 
e o comportamento do 
mercado financeiro. No 
segundo dia, os membros 
do Copom, formado pela 
diretoria do BC, analisam 
as possibilidades e defi-
nem a Selic.

O Banco Central atua 
diariamente por meio de 
operações de mercado 
aberto – comprando e 
vendendo títulos públicos 
federais – para manter a 
taxa de juros próxima ao 
valor definido na reunião.

A Selic, que serve de 
referência para os demais 
juros da economia, é a taxa 
média cobrada em nego-
ciações com títulos emiti-
dos pelo Tesouro Nacional, 
registradas diariamente no 
Sistema Especial de Liqui-
dação e de Custódia.

Ao definir a Selic, o Co-
pom considera as altera-
ções anteriores nos juros 
básicos suficientes para 
chegar à meta de inflação, 
objetivo que deve ser per-

seguido pelo BC.
Ao reduzir os juros bá-

sicos, a tendência é dimi-
nuir os custos do crédito 
e incentivar a produção e 
o consumo. Entretanto, as 
taxas de juros do crédito 
não caem na mesma pro-
porção da Selic. Segundo 
o BC, isso acontece por-
que a Selic é apenas uma 
parte do custo do crédito.

Para cortar a Selic, a 
autoridade monetária 
precisa estar segura de 
que os preços estão sob 
controle e não correm 
risco de ficar acima da 
meta de inflação.

Quando o Copom au-
menta a Selic, a finalida-
de é conter a demanda 
aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque 
os juros mais altos enca-
recem o crédito e estimu-
lam a poupança.

A meta de inflação, defi-
nida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), é 4% 
em 2020; 3,75% em 2021 
e 3,50% em 2022, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

BC avaliará 
impacto da 
disseminação da 
doença sobre a 
inflação M
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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futebol

CBF suspende todos os campeonatos 
nacionais por tempo indeterminado

A partir de hoje (16) 
estão suspensas as 
competições nacio-

nais de futebol em anda-
mento em todo o país. A 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) decidiu 
interromper por tempo 
indeterminado a Copa do 
Brasil, os campeonatos 
femininos A1 e A2, o Bra-
sileiro Sub-17 e também a 
Copa do Brasil Sub-20.  

Em comunicado oficial 
publicado no site da CBF, 
o presidente Rogério Ca-
boclo justificou a decisão 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus. “Sabe-
mos e assumimos a res-
ponsabilidade do futebol 
na luta contra a expansão 
da Covid-19 no Brasil”.

De acordo com a nota 
da CBF, cabe às Federa-
ções Estaduais de Futebol 
e entidades organizadoras 
tomar decisões específicas 
para cada competição re-
gional, de acordo com sua 
autonomia local.

Pouco depois do co-
municado oficial da CBF, 
a Federação Mineira de 
Futebol (FMF) também 
anunciou em seu site ofi-
cial a suspensão do cam-
peonato estadual, por 
tempo indeterminado, 
como forma de precaução 
contra a propagação do 
novo coronavírus. A FMF 
já havia determinado o 
fechamento ao público de 
todos os jogos da rodada 
deste fim de semana. 

Medida é adotada diante da 
expansão da pandemia de Covid-19
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