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palanquE pERmanEntE

Nessa história do coronavírus, o pior 
exemplo é dado pelo nosso maior man-
datário. Jair Bolsonaro segue os passos 
iniciais de Donald Trump. Não aprendeu 
a lição final. O próprio Trump teve que 
se submeter ao exame e está correndo 
para adotar medidas para tentar salvar 
o ano. A economia americana vai perder 
5% do PIB no trimestre. O caminho no 
Brasil é semelhante. Bolsonaro viajou 
ao exterior, deve estar recebendo notí-
cias de contaminação de auxiliares e não 
se toca. Ao participar de manifestações, 
estimula a aglomeração de pessoas. 
Ao cumprimentar quase 300 pessoas 
(mesmo em isolamento) desautoriza as 
suas autoridades da área de Saúde. E 
isso não tem nada a ver com a razão dos 
protestos. Bolsonaro, como bem disse 
Rodrigo Maia, deve descer do palanque 
e começar a agir como presidente. 

BRasil quasE REal 
Em seis pregões, a Bovespa registrou 
as três maiores quedas dos últimos 12 
anos. 

sEm saída
A suspensão dos campeonatos promo-
vidos pela FIFA, Conmebol e CBF deveria 
servir de alerta. A semana começou com 

os quatro principais estaduais também 
sendo suspensos. A razão seria revelada 
apenas no final do dia, com o teste po-
sitivo do técnico do Flamengo e a sus-
peita em torno do atacante Luan, do Co-
rinthians. Não há clima, nem segurança 
de saúde para continuar. André Pita está 
perdendo tempo ao adiar a decisão para 
o final da semana. Não há clima. 

Em casa 
A recomendação de ficar em casa não é 
garantia. É uma boa tentativa para evi-
tar uma explosão de casos ao mesmo 
tempo, em uma estrutura de saúde já 
carente. 

Bancada goiana
Senador Luiz do Carmo (ainda no MDB) 
entrou no rol dos suspeitos de casos de 
coronavírus. Vice Lincoln Tejota aguarda 
resultado. 

quEm diRia
Janaína Paschoal, uma das autoras do 
pedido de impeachment de Dilma, se diz 
arrependida com o governo eleito. 

caiado ERRa o tom

Governador Ronaldo Caiado (DEM) foi 
muito agressivo no trato com os mani-
festantes domingo em Goiânia. Chegou 
a proferir palavrão e dizer que não preci-
sava do voto dos participantes. 

caiado acERta 
o foco
O governador assumiu pessoalmente 
o comando das ações para combater o 
coronavírus em Goiás. Usa a liderança 
de quem chegou aos principais cargos 
no Estado e com a autoridade de mé-
dico competente, que cultiva durante 
décadas. Tem sido firme na adoção 
das medidas necessárias para tentar 
conter a infecção. Mesmo o enfren-
tamento com manifestantes rendeu 
elogios na imprensa nacional. 

cEnáRio Ruim
A grande preocupação dos empresá-
rios neste momento é a queda de fa-
turamento já esperada para este mês. 
Pode pintar cobrança de mais crédito, 
inclusive para manter funcionários em 
folha. Da mesma forma, já é esperada 
queda na arrecadação. Pela própria 
queda do faturamento das empresas. 
Não será surpresa se houver pedido 
para condições melhores para o paga-
mento de tributos. 

Em Ritmo  
dE divóRcio
Principal força política a compor o 
governo Bolsonaro (ao lado do PSL), 
o DEM está sendo colocado de es-
canteio. Onyx Lorenzoni perdeu a 
Casa Civil, dentro do movimento de 
blindar o presidente com seus cole-
gas de farda. O ministro da Saúde, 
Luiz Mandetta, que é deputado do 
partido, faz um bom trabalho nes-
te momento, mas é desautorizado 
pelo presidente. Que ainda apoia 
movimento que pede o fechamento 
do Congresso, também comandado 
pelo DEM. É muita carga para um 
partido que se diz aliado. 

Em comum
Assim como o presidente, Caiado cresce 
em momentos de crise e embate. 

sumiRam
Grande líder de outrora, Luís Inácio Lula 
da Silva anda muito quieto e calado. 
Idem para Marconi Perillo. 

Banho maRia
A crise do coronavírus esfriou o âni-
mo de quem precisa buscar filiação. 
Dificilmente vão acontecer as grandes 
festas de filiação. 

não vEjo, não olho...
Sérgio Moro, o nosso audaz ministro da 
Justiça, calado quando o presidente esti-
mula as manifestações contra o Legislati-
vo e o Judiciário. Mas mandou processar o 
porteiro que acusou o presidente. 

REflExo Em futuRo 
pRóximo
Com previsão de até mais três meses de 
crise no coronavírus, a doença já amea-
ça as campanhas eleitorais. Processo 
mais atropelado ainda em vista. 

pERda
Goiânia perdeu Manoel dos Reis, pecuaris-
ta e um dos seus mais populares prefeitos. 
Ganhou o apelido de “Fogueteiro”, por ser 
pioneiro a fazer festa em eventos da pre-
feitura. 

coadjuvantE 
Depois da opinião divina, Íris Rezende 
sumiu do noticiário coronavírus. 

cRuzada
Sem futebol pra transmitir, a Globo sus-
pendeu as novelas e coloca a doença 
como prioridade na sua programação. 

ainda o coRona
Ronaldo Caiado determinou fechamento 
de comércio, incluindo as lojas de rua, as 
feiras e os shoppings. Tudo para tentar 
bloquear a circulação do vírus em Goiás.
 
poR quE?
Cada qual não fica no seu quadrado

marcelohel@gmail.com

“O homem é imortal por 
seus temores, e imortal por 

seus desejos”.  (Pitágoras)
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Assembleia Legislativa suspende 
todas as atividades por 15 dias

a Assembleia Legis-
lativa de Goiás pu-
blicou um novo Ato 

da Mesa Diretora suspen-
dendo todas as atividades 
legislativas e administra-
tivas do Poder Legislativo 
por 15 dias, contados a 
partir desta terça-feira, 

17 de março. A medida 
leva em consideração 
todas as recomendações 
públicas e decretos esta-
duais sobre o Covid-19, o 
novo coronavírus. 

No documento, fica 
estabelecido ainda que 
a interrupção dos traba-

lhos na Assembleia Le-
gislativa será compensa-
da posteriormente, com 
a realização de sessões 
plenárias nos períodos 
matutino e vespertino. 
Segundo o ato, servi-
dores e parlamentares 
poderão ser convocados 
em caráter extraordiná-
rio, se necessário.

Ainda consta na pu-
blicação que nesse pe-

ríodo, ficarão suspensos 
os prazos nos processos 
administrativos em cur-
so, exceto os procedi-
mentos licitatórios.

O ato, acordado entre 
os parlamentares da Casa, 
leva em consideração to-
das as recomendações pú-
blicas de órgãos federais e 
estaduais sobre a doença 
Covid-19, o novo corona-
vírus, enumerados por cro-

nologia de publicação.
Segundo o presidente 

da Alego, deputado Lis-
sauer Vieira, as medidas 
foram acordadas entre os 
parlamentares e seguem 
os critérios determinados 
pelo Governo de Goiás 
através de Decreto 9.633, 
que declarou situação de 
emergência na saúde pú-
blica estadual, em razão 
da disseminação do novo 

coronavírus.
“A Assembleia é um 

local público que rece-
be milhares de pessoas 
diariamente. E a nossa 
realidade atual exige res-
ponsabilidade coletiva, 
precisamos fazer a nossa 
parte para tentar reduzir 
os índices de prolifera-
ção dessa doença, não só 
no nosso estado, mas em 
todo o País”, justificou.

A Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa, assinou um novo ato 
visando evitar a disseminação do 
coronavírus. A portaria, editada 
nesta segunda-feira, 16, suspende 
todas as atividades legislativas e 
administrativas da Casa e começa 
a valer a partir desta terça-feira, 17. 
A medida segue recomendações 
públicas e decretos estaduais 
sobre o Covid-19. No documento, 
fica estabelecido ainda que a 
interrupção dos trabalhos será 
compensada posteriormente, com a 
realização de sessões plenárias nos 
períodos matutino e vespertino
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Câmara aprova projeto que proíbe 
uso de produtos plásticos
Durante sessão ordinária a 
Câmara Municipal de Apa-
recida de Goiânia aprovou 
Projeto de Lei que proíbe 
a utilização de produtos 
plásticos em estabele-
cimentos comerciais. A 
propositura é do vereador 
Helvecino Moura (PT).

Com a aprovação 
por unanimidade da Pl 
004/20, fica proibido o 
fornecimento de sacolas, 
copos, pratos, talheres, 
agitadores para bebidas 
e varas para balões de 
plásticos descartáveis 
aos clientes de hotéis, 
restaurantes, bares e pa-
darias, entre outros esta-
belecimentos comerciais.

A proposta sugere que 
em substituição aos pro-
dutos de plástico pode-
rão ser fornecidos outros 
com a mesma função em 
materiais biodegradáveis, 
compostáveis e/ou reuti-
lizáveis, a fim de permitir 
a reciclagem e impulsio-
nar a transição para uma 
economia circular.

O projeto ainda im-
põe punições que podem 
evoluir de uma simples 
advertência em um pri-
meiro momento até mul-
tas que variam de mil a 
quatro mil reais.

O autor da proposta 
falou, em sua justificati-
va, sobre a importância 

de uma consciência eco-
lógica, não apenas em 
nível municipal.

“Medidas devem ser 
tomadas e uma consci-
ência ecológica, em nível 
global, deve ser atingida 
em torno da proteção 
ambiental e meios de 
conter a degradação do 
meio ambiente. O princi-
pal ponto a ser observa-
do, sem dúvida, deve ser 
o ganho da natureza e da 
saúde. Afinal, além de se-
rem praticamente inofen-
sivos ao meio ambiente, o 
ser humano é recompen-
sado com uma melhor 
qualidade de vida”, expli-
cou o vereador Moura. 
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Novo decreto complementa ações 
de enfrentamento ao Coronavírus

com o objetivo de 
acompanhar as me-
didas adotadas pelo 

Estado, o prefeito de Goi-
ânia, Iris Rezende, edi-
tou novo decreto nesta 
segunda-feira, 16, que, 
entre outras determina-
ções, suspende as ati-
vidades letivas na rede 
municipal de ensino pe-
los próximos 15 dias.

A medida foi tomada 
pelo prefeito após encon-
tro com o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado. A 
reunião entre os gesto-
res, que estiveram acom-
panhados de seus secre-
tários, ocorreu no Paço 
Municipal, na tarde desta 
segunda-feira.

Iris Rezende elogiou 
o trabalho e os esforços 
envidados pelo governa-
dor Ronaldo Caiado para 
minimizar a propagação 
e os possíveis efeitos da 
pandemia que já registra 
sete casos confirmados de 
infectados por Coronavírus 
em Goiás e lembrou que 
a gestão municipal está 
imbuída em somar com o 
governo estadual todos os 
esforços para que a popu-
lação de Goiânia e de Goi-
ás atravesse esse período 

com o mínimo de conse-
quências possíveis.

“Vamos encontrando 
soluções, caminho, para 
dirimir dúvidas e evitar 
consequências danosas 
para a população. Esta-
mos avaliando tudo que 
tem o governo estadual 
e a prefeitura, como es-
trutura material e pro-
fissional, para enfrentar 
essas questões. Juntos, 
vamos proporcionar à 
população tranquilida-
de e uma atenção espe-
cial”, destacou.

Para evitar a propa-
gação do Coronavírus no 
Estado, o governador Ro-
naldo Caiado explicou em 
coletiva que a determina-
ção de fechar o comércio 
da Rua 44 e dos shoppin-
gs é, antes de tudo, uma 
“atitude preventiva”, so-
bretudo em resposta às 
informações que chegam 
do mundo inteiro.

O governador agrade-
ceu o apoio do prefeito 
Iris na tomada de ações 
contra o vírus e destacou 
a parceria na conscienti-
zação da população sobre 
a seriedade da pandemia. 
Caiado também defendeu 
as medidas de restrição 

à circulação de pessoas 
como a “única iniciativa 
que deu resultados con-
cretos” em outras cidades 
afetadas pelo Covid-19. 

Sobre o prejuízo que 
a paralisação pode pro-
vocar na economia, Ro-
naldo Caiado lembrou 
que Goiás poderá sair em 
situação privilegiada do 
restante do país. “Quanto 
mais nós diminuirmos os 
casos de contaminação 
do Coronavírus, mais cedo 
nós recuperaremos a eco-
nomia do Estado de Goi-
ás”. O chefe do executivo 
goiano disse acreditar 
numa recuperação rápida 
da atividade econômica, 
caso a população contri-
bua com as medidas.  

Com o objetivo de 
restringir a circulação 
de pessoas nas ruas da 
cidade, evitando aglo-
merações, o decreto mu-
nicipal de hoje veda a 
realização das Feiras Es-
peciais cadastradas junto 
à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho, Ciência 
e Tecnologia (Sedetec), 
bem como a abertura do 
Centro Comercial Popu-
lar, Mercado Aberto e dos 
mercados públicos muni-
cipais, a partir do dia 19 
de março de 2020.

O documento também 
libera, temporariamente, 
em caráter excepcional, 
a abertura e o fechamen-
to do comércio e indús-
tria em horários diversos 
daqueles estabelecidos, 
sem a necessidade de 
autorização prévia ou 
de licença especial da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho, Ciência e 
Tecnologia (Sedetec).

O novo decreto autori-
za abordagens de orien-
tação e aplicação de pe-
nalidades dos órgãos de 
fiscalização pública mu-
nicipal nos eventos em 
que ocorra a aglomera-
ção de pessoas, sem que 
seja possível manter a 

distância mínima neces-
sária para evitar a conta-
minação pelo Coronaví-
rus, conforme orientação 
do Ministério da Saúde, 
bem como em festas, 
shows, circos, parques de 
diversões, exposições, bo-
ates, casas noturnas, ba-
res, restaurantes, teatros, 
cinemas e academias.

Além da suspensão 
das visitações ao Parque 
Mutirama e Zoológico, 
determinadas pelo De-
creto 736/2020, devem 
ser suspensas, também, 
as atividades do Clube 
do Povo e Clube Morada 
Nova (Centro Esportivo), 
além da adequação no 
atendimento presen-
cial na rede Atende Fá-
cil, que passará a exigir 
agendamento prévio dos 
contribuintes.

Nos Postos de Aten-
dimento Integrado ao 
Trabalhador (SINE), cujo 
atendimento deverá ser 
realizado preferencial-
mente de forma não 

presencial, o Secretário 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Traba-
lho, Ciência e Tecnologia 
deverá editar as normas 
necessárias para evitar 
aglomerações.

As chefias deverão ob-
servar a necessidade de 
diminuir a aglomeração 
em locais de circulação 
comum, como elevadores, 
corredores, auditórios, 
restaurantes e pontos 
de ônibus. As escalas de 
horários respeitarão o in-
tervalo de 30 minutos a 
contar do início do expe-
diente, até no máximo 05 
opções de horários para 
início e término.

O decreto veda, ain-
da, a concessão de afas-
tamentos legais como 
férias, licença prêmio e 
licença por interesse par-
ticular aos servidores da 
área da saúde e autoriza 
a Secretária Municipal de 
Saúde a convocar os ser-
vidores que se encontram 
afastados nestes termos. 

Documento publicado ontem, 
16/03, no Diário Oficial do Município, 
acompanha o disposto na Nota 
Técnica emitida pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) e estabelece 
outras providências para o 
enfrentamento ao vírus COVID-19
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aparecida de goiânia

Comitê de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus 
é criado unindo poder público e sociedade civil
O prefeito em exercí-
cio de Aparecida, Veter 
Martins, e o secretá-
rio municipal de saúde, 
Alessandro Magalhães, 
reuniram na tarde desta 
segunda-feira, 16, na Ci-
dade Administrativa, com 
secretários municipais 
e membros da socieda-
de civil para o primeiro 

planejamento do Comitê 
de Prevenção e Enfrenta-
mento do Coronavírus no 
município. A reunião teve 
como principal objetivo a 
definição de uma força-
-tarefa com a missão de 
monitorar a cidade.

“O nosso intuito é criar 
formas de trabalho para 
evitar a disseminação do 

coronavírus em Apareci-
da, bem como intensificar 
as formas de prevenção e 
o impedimento de aglo-
merações. Para isso será 
editado um decreto com 
as especificações que va-
mos trabalhar junto com 
entidades empresariais 
e o Ministério Público 
no sentido de proteger a 

saúde da população”, afir-
mou Veter. As diretrizes 
serão publicadas nesta 
terça-feira, 17, no Diário 
Oficial Eletrônico de Apa-
recida (DOE).

Alessandro Maga-
lhães, que irá coordenar 
os trabalhos do comitê, 
informou que até o mo-
mento não há registro 

de nenhum caso da do-
ença em Aparecida, mas 
que é necessário fazer o 
monitoramento no mu-
nicípio. “Esse comitê foi 
instalado em parceria 
com a sociedade civil, o 
que é uma novidade no 
Estado, para a tomada 
de decisões que interfe-
re diretamente na vida 

de toda a população da 
cidade. Apesar de não 
termos nenhum caso, 
até agora, é importante 
as pessoas acompanha-
rem as decisões pelas 
redes sociais e site da 
prefeitura onde dare-
mos orientações sobre 
como enfrentar o coro-
navírus”, afirmou.
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Guedes 
anuncia R$ 
147,3 bi em 
medidas 
emergenciais 
contra 
coronavírus

o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
anunciou há pouco 

que o governo pretende 
injetar até R$ 147,3 bi-
lhões na economia nos 
próximos três meses para 
amenizar o impacto do 
coronavírus sobre a eco-
nomia e o sistema de saú-
de. Segundo o ministro, a 
maior parte dos recursos 
vem de remanejamentos, 
de linhas de crédito e de 
antecipações de gastos, 
sem comprometer o espa-
ço fiscal no Orçamento.

Conforme Guedes, até 
R$ 83,4 bilhões serão apli-
cados em ações para a po-
pulação mais vulnerável, 
até R$ 59,4 bilhões para 
a manutenção de empre-
gos e pelo menos R$ 4,5 
bilhões para o combate 
direto à pandemia.

“Vamos cuidar dos 
mais idosos. Já anun-
ciamos os R$ 23 bi para 
entrar em abril e mais R$ 

23 bi para maio (sobre 
antecipação para aposen-
tados e pensionistas do 
INSS) e antecipar abonos 
para junho (R$ 12 bi)”, diz 
Paulo Guedes ao falar das 
medidas para a popula-
ção mais vulnerável.

O ministro definiu 
como prioritárias três das 
19 propostas em trami-
tação no Congresso Na-
cional que constam de 
ofício enviado na semana 
passada aos presidentes 
da Câmara e do Senado. A 
primeira é a Proposta de 
Emenda à Constituição 
do Pacto Federativo, que 
descentraliza recursos 
da União para estados e 
municípios. A segunda é a 
aprovação do projeto de 
lei que autoriza a priva-
tização de Eletrobras, que 
renderá R$ 16 bilhões ao 
governo neste ano.

A última proposta con-
siderada prioritária por 
Guedes é o Plano de Equi-
líbrio Fiscal, programa de 
socorro a estados pouco 
endividados, mas com 
dificuldades financeiras 
por causa do comprome-
timento dos orçamentos 
locais com servidores.

O ministro citou ainda 
medidas que já entraram 
em vigor, como a libera-
ção de R$ 135 bilhões 

nos compulsórios – par-
cela que os bancos são 
obrigados a depositar no 
Banco Central (BC) – e 
as decisões do Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN) para apoiar a rene-
gociação de dívidas das 
empresas e das famílias.

População 
vulnerável

Na semana passada, o 
governo tinha anunciado 
a antecipação da primei-
ra parcela do décimo ter-
ceiro de aposentados e 
pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) de agosto para abril 
e a redução do teto de ju-
ros, o aumento da margem 
e a extensão do prazo de 
pagamento do crédito 
consignado (com desconto 
na folha de pagamento). 
Agora, Guedes anunciou 
a antecipação da segunda 
parcela do décimo tercei-
ro do INSS de dezembro 
para maio, num total de R$ 
23 bilhões; a antecipação 
do abono salarial para ju-
nho (R$ 12,8 bilhões) e a 
transferência de valores 
não sacados do Programa 
de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/
Pasep) para o Fundo de 

Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), num total de 
R$ 21,5 bilhões.

Parte do patrimônio de 
R$ 21,5 bilhões do PIS/
Pasep, formada por valores 
não sacados por trabalha-
dores que já morreram, 
irá para uma reserva que 
financiará o saque por her-
deiros. O restante será des-
tinado a novos saques do 
FGTS, em moldes seme-
lhantes ao saque imediato, 
realizado no ano passado.

O governo pretende 
ainda reforçar o Bolsa 
Família, com a destina-
ção de até R$ 3,1 bilhões 
para incluir mais de 1 mi-
lhão de pessoas no pro-
grama. Os recursos virão 
de remanejamentos do 
Orçamento a serem dis-
cutidos com o Congresso.

Empregos
No pacote de manu-

tenção dos empregos, o 
governo pretende permi-
tir a isenção, por três me-
ses, das contribuições dos 
empresários para o FGTS 
(R$ 30 bilhões) e da parte 
da União no Simples Na-
cional (R$ 22,2 bilhões). 
O dinheiro deixará de ser 
pago por 90 dias, mas o 
valor será ressarcido em 
prazo ainda não definido. 
No caso do FGTS, a equipe 

econômica informou que 
as contribuições em atraso 
poderão ser quitadas so-
mente em 2021.

Outra medida consis-
te na redução em 50% 
das contribuições para 
o Sistema S (que inclui 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
- Senai; Serviço Social do 
Comércio - Sesc; Serviço 
Social da Indústria- Sesi; 
e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comér-
cio- Senac) por três me-
ses, num total de R$ 2,2 
bilhões. O Programa de 
Geração de Renda (Pro-
ger), do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) re-
forçará o crédito a micro 
e pequenas empresas 
em R$ 5 bilhões. O go-
verno também pretende 
simplificar as exigên-
cias para a contratação 
de crédito e a dispensa 
de Certidão Negativa de 
Débito na renegociação 
de crédito e facilitar o 
desembaraço (liberação 
na alfândega) de insu-
mos e matérias primas 
industriais importadas 
antes do desembarque.

Combate à 
pandemia

Nas ações diretas de 

combate à pandemia de 
coronavírus, o governo 
pretende destinar R$ 
4,5 bilhões do fundo do 
DPVAT para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). O 
dinheiro se somará aos 
R$ 5 bilhões de emen-
das parlamentares re-
manejadas para o SUS, 
liberado por medida 
provisória assinada no 
fim da semana passada.

O governo também re-
duzirá a zero as alíquotas 
de importação para pro-
dutos de uso médico-hos-
pitalar até o fim do ano, 
desonerar temporaria-
mente de Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) para bens importa-
dos e bens produzidos 
internamente usados no 
combate ao Covid-19.

As medidas, explicou o 
Ministério da Economia, 
se somam à suspensão da 
prova de vida dos benefici-
ários do INSS por 120 dias, 
à preferência tarifária e à 
prioridade no desemba-
raço de produtos de uso 
médico-hospitalar.

Bolsonaro
O presidente Jair Bol-

sonaro comentou em sua 
conta do Twitter sobre o 
anúncio feito pelo Minis-
tério da Economia.

Ministro listou 
três propostas 
no Congresso 
como 
prioritárias
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Unesco: Covid-19 deixa mais de 776 
milhões de alunos fora da escola

a medida teve impac-
to em mais de 776,7 
milhões de crianças 

e jovens, segundo a Orga-
nização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e 
Cultura, Unesco.

Falando à ONU News, 
de Bruxelas, o represen-
tante da agência na ONU e 
em Organizações Interna-
cionais, Vincent Defourny, 
disse que a agência atua 
junto das autoridades na 
implementação desse 
tipo de programas.

“A Unesco aconselha a 
aliviar o impacto sobre o 
currículo escolar de várias 
formas. A primeira coisa é 
fazer o uso mais extensivo 
possível de todos os recur-
sos a distância, que podem 
ser pela internet, pela 
rádio, pela televisão e 
todas as formas que per-
mitem aprender e man-
ter contato com a apren-
dizagem a distância.”

Cerca 15 nações fecha-

ram as escolas de forma 
parcial. Se a medida for 
implementada, em nível 
nacional, deixará mais 
centenas de milhões de 
alunos sem aulas. De-
fourny disse que é preci-
so conciliar esta decisão 
a cada realidade.

“Nesse contexto é mui-
to importante também 
manter um vínculo com 
os alunos, criar comuni-
dade e criar um sentido 
de pertença que seja im-
portante tanto para os 
alunos como para os pro-
fessores e para a comu-
nidade. Por isso é muito 
importante que a estraté-
gia de cada professor seja 
adaptada à circunstância 
do país e à circunstância 
da sua turma. Por isso, o 
currículo será revisado. 
Mas damos a possibilida-
de de manter esse víncu-
lo de aprendizagem e de 
trabalhar a distância da 
melhor forma possível.”

Continuidade
Como parte das medi-

das para tentar retardar a 
propagação do novo co-
ronavírus, a agência apoia 
ações para minimizar 
perturbações no sistema 
de educação e facilitar a 
continuidade do aprendi-
zado, especialmente para 
os mais vulneráveis.

Uma reunião virtual com 
ministérios da Educação 
dos países afetados e preo-
cupados em garantir meios 
alternativos de aprendizado 

para crianças e jovens jun-
tou 73 países, incluindo mi-
nistros e vice-ministros.

Os temas discutidos na 
semana passada incluem 
a ajuda para preparar e 
implantar soluções de 
aprendizado à distân-
cia e de forma inclusiva, 
experiências e recursos 
digitais para abrir opor-
tunidades a mais alunos 
sem grandes custos.

A agência incentiva 
plataformas de aprendi-
zagem para apoiar a con-

tinuidade das aulas sem 
afetar o currículo local, 
parcerias para educação 
a distância e acompanha-
mento global de escolas 
e dos alunos afetados.

Oportunidades
A Unesco destaca que o 

encerramento das escolas, 
mesmo que seja de forma 
temporária, traz um custo 
social e econômico alto. 
Os mais favorecidos ficam 
com menos oportunidades 
para crescer e desenvolver.

Na área de nutrição, 
muitos menores ficam 
sem alimentos a que 
têm acesso na escola. 
Os pais com limitações 
para que os filhos acom-
panhem o aprendizado a 
distância podem sofrer 
com a falta de acesso a 
ferramentas digitais.

A Unesco aponta que 
vários menores também 
podem ter maior expo-
sição a comportamentos 
de risco ficando sozi-
nhos em casa.

Pelo menos 85 países fecharam 
escolas em todo o território 
para tentar conter a disseminação 
do novo coronavírus
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Chefe de gabinete do Japão diz 
que país planeja sediar Olimpíada
O secretário-chefe do ga-
binete japonês, Yoshihide 
Suga, afirmou que seu 
país dará continuidade 
aos preparativos para se-
diar os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de Tóquio, 
conforme programado 
para este verão.

Nesta terça-feira de ma-
nhã, Suga conversou com 
repórteres após os líderes 
do Grupo dos Sete terem 
realizado uma videocon-
ferência em caráter extra-
ordinário para coordenar 
sua resposta à epidemia 
do novo coronavírus.

O primeiro-ministro 
Shinzo Abe, por sua vez, 
disse aos líderes do G7 que 
o Japão realizará a Olimpí-
ada e a Paralimpíada de 

maneira integral.
Segundo Yoshihide 

Suga, nenhum dos líderes 
globais afirmou que os jo-
gos deveriam ser adiados.

Ele disse que o gover-
no vai fazer os prepara-
tivos firmemente para 
sediar os eventos confor-
me planejado, ao mesmo 
tempo em que trabalha 
em conjunto com o Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI), o comitê organiza-
dor dos jogos e o governo 
metropolitano de Tóquio.

Suga acrescentou que 
o comitê organizador da 
Olimpíada de Tóquio in-
formou ao governo que 
o revezamento da tocha 
olímpica no Japão terá 
início em 26 de março, na 

província de Fukushima, 
conforme programado.

Escolas
O ministro da Educação 

do Japão, Koichi Hagiuda, 
informou que o governo 
deverá anunciar orienta-
ções para a reabertura de 
escolas até o fim de março.

Em entrevista nesta ter-
ça-feira (17), ele falou so-
bre os parâmetros que os 
municípios em todo o país 
poderão consultar para de-
cidir sobre o momento do 
reinício das aulas.

Hagiuda afirmou que as 
condições para a reabertu-
ra das escolas em um mu-
nicípio devem depender 
de fatores como a exis-
tência de infecções dentro 

do próprio município, bem 
como em seus arredores.

Segundo ele, o gover-
no vai determinar cui-
dadosamente se revoga 
completamente ou não 
o pedido de fechamento 
das escolas.

Hagiuda também des-
tacou que o governo vai 
levar em consideração os 
resultados das análises, a 
serem divulgadas por um 
painel de especialistas na 
próxima quinta-feira (19).

Acrescentou que autori-
dades ministeriais vão ob-
servar escolas que já reabri-
ram para verificar os passos 
que devem ser dados na 
prevenção de infecções. Es-
sas medidas também deve-
rão ser anunciadas.
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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



8 terça-feira, 17 DE MARÇO DE 2020esporte

Jogos Universitários 

JUGs 2020 vêm com novidades

os Jogos Univer-
sitários de Goiás 
(JUGs) deste ano 

terão três novas moda-
lidades esportivas nas 
categorias masculinas 
e femininas. Nesta edi-
ção, que será realizada 
entre os dias 17 e 21 
de abril, em Goiatuba, 
haverá competição de 
fisiculturismo, bateria 
e cheerleaders, mais 
conhecida como anima-
dora de torcida.

Segundo o presi-
dente da Federação 
Goiana de Desportos 
Universitários (FGDU), 
Lusimar Santos, as ino-
vações seguem os pa-
drões da competição 
nacional e permitem 

que os atletas de mais 
modalidades partici-
pem dos jogos, que são 
um momento de con-
fraternização entre as 
universidades goianas. 
“A FGDU vem tentando 

aproximar mais o es-
porte universitário do 
seu público – o público 
jovem -, com o aumento 
do movimento do es-
porte universitário no 
âmbito das atléticas.”

Os Jogos
Os Jogos são realiza-

dos pela Federação Goia-
na de Desportos Universi-
tários (FGDU) em parceria 
com a UniCerrado, com 
apoio da Prefeitura de 

Goiatuba, Superbolla, da 
Confederação Brasileira 
do Desporto Universitário 
(CBDU) , da Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer 
(Seel) e da Câmara Muni-
cipal de Goiatuba.

Além das novas mo-
dalidades também serão 
disputados partidas de 
futsal, basquete, hande-
bol, vôlei, futevôlei, vôlei 
de areia, basquete 3 X 3 
e acadêmico.

Três novas 
modalidades 
serão disputadas 
em Goiatuba
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