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n O grande empresariado goiano não se 
cansa de dar vexame. Depois de se sair 
muito mal no debate sobre os incentivos 
fiscais, até agora não foi capaz de dar 
uma sugestão inteligente para o enfren-
tamento da crise do coronavírus.

n O coronavírus deixou os deputados 
estaduais e federais goianos sem ter o 
que fazer. Todos, com exceção do presi-
dente da Assembleia Lissauer Vieira, su-
miram de circulação e nenhum tem sido 
capaz de mostrar qualquer relevância.

n A arrecadação de ICMS em Goiás 
está ancorada em um terço na venda 
de combustíveis. Em 2019, esse valor 
chegou a mais de R$ 5 bilhões, núme-
ro que, com quarentena imposta pelo 
combate à pandemia, não se repetirá 
em 2020.

n Tal como previsto, ninguém levou a 
sério a manobra em torno do lançamen-
to do nome da ex-senadora Lúcia Vânia 
como candidata a prefeita, com o apoio 
do governador Ronaldo Caiado, caso Iris 
Rezende não vá à reeleição.

n O PSD goiano acabou se enrolando 
nas próprias pernas e até hoje não to-
mou nenhuma medida contra o prefeito 
afastado de Luziânia, Cristovão Tormin, 
acusado de ter assediado mais de 20 
funcionárias. Ele continua no partido.

n Com 70 anos de idade, o governador 
Ronaldo Caiado está correndo risco pes-
soal em suas ações e intervenções na 
liderança das operações do combate ao 
coronavírus, em Goiás. Mesmo assim, 
ele não deixa de fazer nada.

n A reformulação do programa Renda 
Cidadã, que já está pronta na Secre-
taria estadual de Desenvolvimento 
Social, deve ficar para depois de re-
solvida a pandemia do coronavírus. 
Embora necessária, pode ser mal com-
preendida agora.

n Terraços e sacadas se manifestaram 
com força em Goiânia, na semana pas-
sada, reagindo à ignorância, vulgaridade 
e estupidez do presidente Jair Bolsonaro 
diante do coronavírus. O bolsonarismo 
radical está ferido de morte.

n Ao exigir que as companhias de ônibus 
mantenham 100% da sua frota nas ruas 
da Grande Goiânia, o MP cometeu um 
erro que pode custar vidas. Quanto me-
nos estímulos à circulação de pessoas, 
melhor para prevenir o coronavírus.

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

Ninguém deve se iludir: a chegada da crise do coronavírus a Goiás, com a correta e pronta reação do governador Ronal-
do Caiado ao determinar a suspensão da maioria das atividades comerciais e econômicas e outras medidas de restrição 
para a mobilidade, no intuito de prevenir a disseminação da doença, vai levar a uma queda - expressiva - da arrecadação 
de ICMS, a principal fonte de receita do governo do Estado, isso sem falar em outros impostos. Essa perda de recursos 
será sentida pelo os cofres estaduais daqui para meados do ano, aumentando consideravelmente as agruras financeiras 
que já acometem a administração, não sendo possível descartar nem mesmo alguma instabilidade capaz de prejudicar 
o pagamento em dia e completo da folha de pessoal (dado o seu excessivo peso, consumindo mais de 80% do caixa, a 
cada mês). Não dá para imaginar que será possível para Goiás superar esse momento sem receber algum tipo de socor-
ro do governo federal, em especial a sonhada autorização emergencial para contrair empréstimos e receber o aval da 
União. Caiado, quando assumiu, sabia que enfrentaria um desafio reservado a poucos homens públicos na história do 
país e do Estado, mas agora, com o coronavírus, as suas forças serão testadas no limite da exaustão.

aSSEMBlEia pRoNta paRa SE REUNiR ViRtUalMENtE E DEliBERaR REMotaMENtE
Segundo o presidente da Assembleia Lissauer Vieira, o Poder está preparado para processar e votar, virtual-
mente, quaisquer projetos que interessem à estratégia do Executivo para o combate ao coronavírus. Bom, 
muito bom, porque se trata de uma reação rápida, como exige o momento. O Senado, na semana passada, 
fez a sua primeira sessão online da história para votar a declaração de emergência sanitária, que permite ao 
governo federal maior agilidade para mobilizar recursos para o enfrentamento da pandemia – usando uma 
ferramenta tecnológica chamada de Sistema de Deliberação Remota, a mesma que será aproveitada 
pelos deputados goianos, caso haja necessidade de votar matérias importantes ou inadiáveis em Goiás. 

MUDaNÇa DE paRtiDo: EM GoiÁS, SÓ Falta a DEFiNiÇÃo DE RENato DE caStRo
Embora ainda disponíveis mais de 10 dias para o esgotamento do prazo de filiação partidária de todos os interessados em se candida-
tar à eleição municipal deste ano, parece encerrada a temporada de mudança de partidos em Goiás. Só resta uma grande definição em 
aberto: a do prefeito de Goianésia, Renato de Castro, que vive uma incerteza sobre a sua permanência ou não no MDB, já que apoiou 
Ronaldo Caiado nas eleições de 2018, contra o candidato do seu partido Daniel Vilela, e teoricamente pode ser retaliado com uma 
medida de força caso permaneça na legenda – como, por exemplo, a sua expulsão ou uma intervenção decretada pelos Vilelas (Daniel 
e Maguito) no diretório  local, tal como fizeram com outros prefeitos. Renato de Castro está propenso a continuar emedebista, mas 
ouve diariamente conselhos de amigos, como o prefeito de Catalão Adib Elias, para sair.

pRoJEto DE aDRiaNa accoRSi SoBRE pit-DoGS É aBERRaÇÃo lEGiSlatiVa
Não há nada pior do que politicagem. E politicagem é o que fez a deputada estadual Adriana Accorsi, do PT, propor 
à Assembleia um projeto que é uma verdadeira aberração, em todos os sentidos, declarando pit-dogs patrimônio 
cultural imaterial em Goiás. Não tem cabimento, leitora e leitor. Na verdade, os espaços públicos da capital per-
tencem à população e não podem nem deveriam ser ocupados por comerciantes, seja de comida, seja de qualquer 
outra coisa, muitas vezes perturbando a rotina das cidadãs e cidadãos e em certos casos afetando a sua segurança 
sanitária. Não dá. Vender sanduíches na rua é uma atividade que não tem escopo cultural ou histórico para ser 
colocada em um pedestal. Faltou bom senso para a deputada, representante da esquerda atrasada em Goiás.

aDiaMENto DaS ElEiÇÕES MUNicipaiS pREJUDica oS políticoS EM GERal
Está colocada, com grande possibilidade de prosperar, a proposta de adiamento das eleições municipais deste ano – que, com certeza, terá o 
seu calendário prejudicado pelas orientações de combate ao novo coronavírus. É uma má notícia para os políticos, em geral, que perdem em 
importância e visibilidade e também serão mantidos longe do bilionário fundo partidário, sonho de todos, embora os detentores de manda-
tos possam ser beneficiados com algum tipo de prorrogação. 

cRiSE EXpÕE a FRaGiliDaDE Do MoDUS opERaNDi Do MiNiStÉRio pÚBlico
A crise do coronavírus está expondo o Ministério Público Estadual, cujo modelo de atuação é baseado na ação individual – e na opinião 
própria – de cada um dos seus promotores e não em um consenso da instituição, produzido técnica, racional e cientificamente. No geral, 
eles raramente têm especialização ou assessoramento especializado sobre os assuntos em que intervêm, caso, por exemplo, do transporte 
coletivo de Goiânia - que o MP, sempre através de iniciativas isoladas de seus membros , insiste em pressionar para que continue funcionando 
normalmente, isso na ideia de uma única promotora, na base do “eu acho”. Está errado e contraria o que se observa ao redor do mundo, 
em que os poderes evolvidos estão diminuindo a oferta de meios de mobilidade, em geral, para, obviamente, desincentivar a circulação de 
pessoas. A nova doença vai deixar muitas vítimas, quando passar, e o modo de funcionamento do MP brasileiro será uma delas. 

MEDiDaS DE REStRiÇÃo ao coRoNaVíRUS lEVaRÃo
a UMa QUEDa DE aRREcaDaÇÃo REcoRDE EM GoiÁS
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Caiado faz apelo à população do 
Entorno: “Só vão a Brasília em 
caso de extrema necessidade”

em um pronunciamen-
to em rede, por meio 
de entrevista conce-

dida a rádios do Entorno do 
Distrito Federal no final da 
tarde deste sábado (21/3), 
o governador Ronaldo 
Caiado fez um apelo à po-
pulação das cidades que 
compõem a região, para 
que não se dirijam a Bra-
sília a não ser em caso de 
necessidade, em relação às 
funções profissionais que 
exerçam. Neste contexto, o 
governador incluiu apenas 
servidores que trabalham 
em atividades essenciais, 
como nas áreas da saúde, 
alimentação, limpeza hos-
pitalar e segurança.

“Faço um apelo à popu-
lação que vive nessas cida-
des do Entorno: respeitem 
a quarentena. Ela é a única 
forma de se combater esse 
inimigo invisível que esta-
mos enfrentando. Não há 
outra medicação, outro re-
médio para combater esse 
novo coronavírus. Se você 
não exerce função especí-
fica na área de segurança, 
saúde ou limpeza hospita-
lar, não vá a Brasília”, frisou.

O governador lembrou 

que a capital federal, por 
sua localização geográfi-
ca e importância política, 
recebe visitantes de todas 
as partes do Brasil e do 
mundo e, neste sentido, 
vem sendo penalizada. E 
a região do Entorno, por 
ser a mais populosa do 
Estado de Goiás depois 
da Região Metropolita-
na de Goiânia, preocupa 
muito com relação à dis-
seminação do vírus. 

“Temos que ter um con-
trole maior na região, em 
função de contermos a dis-
seminação do vírus. Venho 
tratando com prefeitos e 
com a área da saúde. Além 
disso, solicitei uma agenda 
com o governador Ibaneis 
[Rocha] para, de forma 
conjunta, tratarmos da si-
tuação. Neste momento, 
cabe a mim como gover-
nador tomar as medidas 
para proteger a população 
de Goiás”, afirmou.

Outro apelo que o go-
vernador fez à população 
da região é que evitem 
aglomerações, sejam elas 
de caráter religioso, po-
lítico ou social. “Peço às 
lideranças políticas e reli-

giosas que não é hora de 
promoverem encontros. As 
maiores autoridades ecle-
siásticas, independente de 
seus credos, já nos atende-
ram. Vamos louvar a Deus 
em casa. Quarentena é 
para permanecer em casa 
e não ir a festas ou encon-
tros também”, ressaltou.

O governador anunciou 
que nesta segunda-feira,  
dia 23,  já se inicia a vaci-
nação contra a gripe cau-
sada pelo vírus influenza 
na região do Entorno. “Ire-

mos dar prioridade às pes-
soas idosas, claro, e tam-
bém aos profissionais que 
trabalham na área da saú-
de e da segurança pública. 
Nosso sistema de saúde 
no Entorno ainda carece 
de melhorias, as quais, eu, 
com pouco mais de um 
ano de governo, ainda não 
tive condições de promo-
ver”, destacou.

Por fim, o governador 
reiterou o pedido de aju-
da de toda a população 
no combate à Covid-19 na 

região do Entorno. “Quanto 
menos nos deslocarmos 
em Brasília, também es-
tamos ajudando a popu-
lação brasiliense e goia-
na, para evitar o pico da 
febre, da contaminação, a 
evitar o colapso da saúde 
pública. Essa luta é de 
todos nós. Por favor, me 
ajudem”, solicitou.

Defesa da saúde
Mais tarde, em en-

trevista concedida à TV 
Anhanguera de Goiânia, o 
governador afirmou que 
manterá as medidas de 
restrições anunciadas em 
decreto publicado pelo 
Diário Oficial do Estado 
na  sexta-feira (20/3), em 
relação à suspensão de 
ingresso ou circulação, 
no território de Goiás, de 
transporte interestadual 
de passageiros, público 
e privado, incluindo por 
aplicativos, proveniente 
de Estados ou com pas-
sagem do Estado em que 
foi confirmado o contá-
gio pelo coronavirus ou 
decretada situação de 
emergência.

Na entrevista, Caiado 
foi questionado se man-
teria o decreto após o 
Governo Federal emitir 

medida provisória e um 
decreto que garantiriam à 
União a competência so-
bre a circulação interes-
tadual e intermunicipal. 
O governador explicou 
que a manutenção do de-
creto estadual se baseia 
no artigo 24 da Constitui-
ção Federal, que destaca 
que compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Fe-
deral legislar concorren-
temente sobre a proteção 
e defesa da saúde.

“Não estamos de ma-
neira nenhuma desres-
peitando decisão [fe-
deral], uma vez que a 
Constituição Brasileira é 
bem clara sobre isso em 
seu artigo 24. Ela respal-
da nossas ações, especi-
ficamente no inciso XII. 
Diante do quadro em que 
estamos vivendo, como 
médico e governador que 
sou, responsável pela 
vida do povo, as decisões 
não extrapolam a cons-
tituição. Manteremos a 
determinação no sentido 
de preservar as áreas de 
segurança, saúde e lim-
peza hospitalar. Fora isso 
as determinações serão 
mantidas por uma prerro-
gativa constitucional que 
temos”, finalizou.

Somente profissionais das áreas 
essenciais, como saúde, limpeza 
hospitalar, segurança e alimentação, 
devem ir a Brasília para trabalhar
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Prefeitura trabalha para conter o 
coronavírus e resguardar a população

o prefeito Iris Rezende 
declarou neste sá-
bado (21/3), em seu 

gabinete no Paço Munici-
pal, que os governos fede-
ral, estaduais e municipais 
têm atuado para suprimir o 
avanço da Covid-19 no país 
e conclamado a população 
a se movimentar o mínimo 
necessário e a permanecer o 
máximo de tempo possível 
em suas casas.  Mas com 
uma intensa agenda de 
trabalho, que inclui os sá-
bados e domingos, ele ex-
plicou que o poder público 
não pode parar e que os 
serviços públicos devem 
continuar sendo prestados 
à população.

“Estamos aqui - hoje, 
amanhã, segunda, sempre 
- avaliando a cidade para 
corrigirmos o trabalho da 
municipalidade e para que 
a população fique devida-
mente resguardada e feliz”, 
declarou Iris, em vídeo pos-
tado em suas redes sociais.

Antes mesmo da chega-
da do novo coronavírus na 
cidade, Iris Rezende já havia 
determinado à área da saú-
de do município que todas 
medidas necessárias ao en-
frentamento da inevitável 
pandemia fossem tomadas. 
Um dia depois da confir-
mação do primeiro caso 
de Covid-19 em Goiânia, o 
prefeito decretou situação 
de emergência em saúde 
pública no município.

O decreto, publicado 
no Diário Oficial na sexta-
-feira, (13/3), definiu as 
primeiras medidas para 
enfrentamento da pande-
mia, como a dispensa de 
licitação para aquisição 
de bens, serviços e insu-
mos de saúde destinados a 
combater o vírus e a ime-
diata instalação do Centro 
de Operações de Emer-
gência em Saúde – COE-
-GOIÂNIA-COVID-19, co-
ordenado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, o que 
deu mais agilidade nos 
trabalhos desenvolvidos 
pelo poder público para o 
combate à doença.

Depois disso, outros dois 
decretos municipais foram 
publicados, ampliando as 
medidas para evitar a proli-

feração do vírus e proteção 
da população. Ato contínuo, 
portarias das secretarias 
diretamente envolvidas na 
contenção do vírus também 
foram publicadas. As me-
didas estabeleceram novo 
regramento para os serviços 
públicos municipais, visan-
do, sobretudo, evitar aglo-
meração de pessoas.

Foram suspensas aulas 
na rede pública municipal, 
suspenso o funcionamento 
de mercados e feiras, can-
celadas agendas culturais, 
fechados para visitação 
pública o Parque Mutira-
ma e o Zoológico de Goi-
ânia e os atendimentos no 
Procon Goiânia e nas Lojas 
Atende Fácil foram adap-
tados para a nova realida-
de, priorizando o atendi-
mento não presencial.

Servidores municipais 
passaram a trabalhar em 
regime de rodízio ou de 
home office, ou seja, em 
suas próprias casas. A cada 
dia, novas providencias são 
tomadas pela gestão mu-
nicipal, conforme surgem 
as demandas, de acordo 
com a curva epidêmica e 
em atendimento às deter-
minações do Governo de 
Goiás, que tem anunciado 
duras medidas para pro-
mover o distanciamento 
social. Na próxima segun-

da-feira, 23/3, novas ações 
já serão anunciadas pela 
administração municipal.

No começo de fevereiro, 
especificamente no dia 7, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, por determinação do 
prefeito, já tinha um plano 
de contingência para a CO-
VID-19, que contemplava 
a capacitação de profissio-
nais da saúde, medidas 
de vigilância, prevenção e 
assistência a eventuais ca-
sos confirmados na capital. 
No início de março, já tinha 
realizado 144 cursos de 
treinamento para enfren-
tamento do vírus. O plano 
em execução segue pro-
tocolos do Ministério da 
Saúde e da Organização 
Mundial de Saúde.

Comunicação
Consciente da impor-

tância da comunicação 
clara, transparente e de 
confiança para enfrentar o 
vírus que se espalha, ime-
diatamente após a emis-
são do decreto de emer-
gência em saúde pública, 
o prefeito Iris Rezende 
determinou a criação de 
uma força tarefa na Se-
cretaria de Comunicação 
Municipal (Secom) para 
informar a população de 
forma clara e segura.

Já no sábado, dia 14/3, 

o hotsite “Goiânia contra 
o CoronaVirus” podia ser 
acessado com todas as 
informações do muni-
cípio sobre Coronavírus 
(COVID-19) nos endereço 
eletrônicos www.goiania.
go.gov.br  ou  https://
www12.goiania.go.gov.
br/goiania-contra-o-co-
ronavirus/

No espaço virtual, o ci-
dadão tem esclarecimen-
tos sobre a COVID-19, a 
rede de atenção à Saúde 
em Goiânia e dicas de 
quando procurar uma uni-
dade de Saúde. As redes 
sociais da prefeitura de 
Goiânia no Instagram, Fa-
cebook, Twitter e Youtube 
também passaram a com-
partilhar o conteúdo reu-
nido de forma contínua.

Central de Orienta-
ções, Atende Fácil 
e Procon Municipal

No dia 19/3, a Prefeitura 
criou a Central Humanizada 
de Orientação sobre o Co-
vid-19, com horário de aten-
dimento das 7 às 19 horas, 
todos os dias da semana. O 
atendimento à população 
é feito por profissionais de 
saúde, que estão preparados 
para esclarecem as dúvidas 
sobre o novo coronavírus. O 
telefone é o (62) 3267-6123 

e recebe ligações de outros 
telefones fixos ou celulares.

Na quinta-feira (19/03), 
o atendimento presencial 
na sede do Procon Muni-
cipal foi suspenso por 15 
dias. A medida faz parte 
das ações para prevenção 
e enfrentamento à pande-
mia do Coronavírus (Co-
vid-19). Para atender o con-
sumidor, o órgão ampliou a 
capacidade dos canais de 
atendimento por telefone 
e por e-mail. O atendimen-
to por telefone funciona 
pelos números (62) 3524-
2942, (62) 3524-2936, (62) 
3524-2949. Quem desejar 
receber orientações pela 
internet deverá enviar as 
reclamações para o e-mail 
(atendeprocon@goiania.
go.gov.br). Os canais vão 
operar normalmente de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h.

A loja Atende Fácil loca-
lizada no Paço Municipal, 
no Park Lozandes, passa 
a ser a única alternativa 
para relacionamento pre-
sencial com a Prefeitura 
de Goiânia a partir desta 
segunda-feira (23/3). Das 
cinco unidades que com-
põem a rede Atende Fácil, 
apenas a do Paço conti-
nuará aberta e com o ho-
rário reduzido para das 7 
às 13 horas, de segunda a 

sexta-feira. A restrição nos 
atendimentos presenciais 
permanecerá enquanto 
estiver em vigor a situação 
de emergência em saúde 
pública no município de 
Goiânia.A emissão de se-
nha de forma antecipada, 
pela internet, é condicio-
nante ao atendimento. 
Essa solicitação de data e 
horário deve ser feita por 
meio do site www.goiania.
go.gov.br, conforme dispo-
nibilidade de agenda.

Confira as medidas to-
madas pela Prefeitura:

Decreto 736, de 13 de 
março de 2020

-Emergência em Saúde 
Pública

A Prefeitura de Goiânia 
decretou Emergência em 
Saúde Pública no Muni-
cípio com dispensa de li-
citação para aquisição de 
bens, serviços e insumos 
de saúde destinados ao 
enfrentamento da emer-
gência e criação do Centro 
de Operações de Emer-
gência em Saúde – CO-
VID-19, coordenado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, para monitoramen-
to da emergência, além da 
recomendação para que 
pessoas sintomáticas não 
frequentem locais públi-
cos entre outras medidas.

-Suspensão da agenda 
cultural e de lazer

O decreto suspendeu 
a  realização de quaisquer 
eventos da Administração 
Pública Municipal ou por 
ela autorizados em que 
ocorram a aglomeração 
de pessoas e cancelou a 
agenda cultural e de la-
zer, suspendendo, também, 
apresentações da Orques-
tra Sinfônica, a programa-
ção do Mercado da 74, do 
Teatro Goiânia Ouro, do 
Chorinho na Avenida Goiás 
e as visitações públicas ao 
Parque Mutirama e ao Zo-
ológico de Goiânia, que re-
únem milhares de pessoas, 
sobretudo aos finais de 
semana. Cancelou ainda os 
Mutirões programados e 
frentes de serviço e adiou 
a realização do 3º Encon-
tro de Gestores da Prefei-
tura de Goiânia, que ocor-
reria no dia 17 de março.

As primeiras medidas para enfrentamento da pandemia em Goiânia foram tomadas antes mesmo da chegada no 
novo coronavírus no Brasil. Com os primeiros registros da doença na capital, ações da administração municipal foram 
intensificadas e a cada dia são reforçadas para proteger a população e manter a máquina pública funcionando
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Centro de Cultura e Lazer José Barroso (Rodeio Show)
Endereço: Rua gervário Pinheiro APM Residencial Solar Centarl Park

Praça da Rua Dom Pedro II (em frente ao Cais Nova Era)
Endereço: Avenida São João, Jardim Nova Era

Garagem da UBS Colina Azul
Endereço: Rua das Gaivotas esquina com a Rua Albatroz, Colina Azul

CMEI Manoel Simão Neto
Endereço: Av. Girassóis, Quadra 12, Setor Andrade Reis

Escola Estadual Jose Bonifácio da Silva
Endereço: Rua Saint Tropez, Campos Elíseos

Escola Municipal Antônio Alves Neto
Endereço: Rua Juscelino Kubitschek, Qd: 01 Jardim Riveira

CRAS da Nova Cidade
Endereço: Rua 21 de Abril, Nova Cidade

CRAS do Jardim Tiradentes
Endereço: Rua 10, Jardim Tiradentes

Academia de Saúde Veiga Jardim
Endereço: Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Veiga Jardim

CMEI Vila Delfiore
Endereço: Rua Péricles, Qd.15, Lt.16, Vila Delfiore

Escola Municipal Santa Tereza de Ávila
Endereço: Rua 201 esq. c/ Rua, 208, Qd: 37, Setor Aeroporto Sul

Escola Municipal Caraíbas
Endereço: Avenida Vinhático, Qd: 14 Setor Caraíbas

CMEI Geralda Ribeiro de Melo
Endereço: Rua 36 esq. c/ Rua 106, APM 1A, Residencial Garavelo Park

Colégio Militar Elmar Arantes
Endereço: Rua J-11, Mansões Paraíso

Colégio Estadual Cruzeiro do Sul
Endereço: Avenida das Rosas, Cruzeiro do Sul

Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Endereço: Rua MG 17, Qd.30, Lt.30, Madre Germana I

Escola Municipal Túlio Costa
Endereço: Rua Reno esq.c/ Avenida Itamarati, qd. 54, ST. Pontal Sul II

Escola Municipal Alexandre Garcia
Endereço: Rua Irmã Maria dos Anjos, Qd. 5, Parque Trindade II

Escola Estadual Itagiba Laureano
Endereço: Rua 07, Vila São Pedro

Escola Municipal Joana Angélica R. Paganin
Endereço: Rua X – 16, esq. c/ p-01, p-05-A, Residencial Santa Luzia

Escola Municipal Nova Olinda
Endereço: Avenida Imperial, Qd: 21 Lt: 01, Jardim Nova Olinda

EMEI Retiro do Bosque
Endereço: Rua das Pitangueiras esq/ com Tucumä, Retiro do Bosque

Escola Municipal Jardim Bela Vista
Endereço: Rua 27 – “A”, Qd: 06 Lt: 08, Jardim Bela Vista

Escola Estadual Maria Joana de Jesus
Endereço: Avenida Edilberto Veiga Jardim, Rosa dos Ventos

CONFIRA:

influenza

Secretaria de Saúde de Aparecida 
de Goiânia promove mudanças na 
Campanha de Vacinação contra a Gripe

com o objetivo de evi-
tar aglomerações de 
pessoas, a Secretaria 

de Saúde de Aparecida de 
Goiânia (SMS) promoveu 
mudanças na Campanha 
de Vacinação contra a In-
fluenza, que será iniciada 
nesta segunda-feira, 23. 
As alterações seguem as 
orientações do Ministério 
da Saúde. Assim, fica sus-
pensa a Campanha de Va-
cinação contra o Sarampo, 
que ocorreria concomitan-
temente com a Campa-
nha de Vacinação contra 
a Gripe. Ficam suspensas 
também as vacinações do 
Calendário Nacional, que 
ocorrem rotineiramente 
nas unidades de Saúde. 
Além disso, a SMS dispo-
nibilizará para os idosos 
acamados ou com mais de 
80 anos de idade a vaci-
nação domiciliar contra a 
Influenza. O agendamento 
desse serviço ocorrerá pelo 
telefone 62 3545-5868.

A Campanha de Vaci-
nação contra a Influenza 
ocorrerá em três etapas. A 
primeira, que começa hoje 

(segunda-feira), 23, e se-
gue até o dia 15 de abril, 
é destinada a pessoas com 
mais de 60 anos de idade 
e profissionais da saúde, 
mediante apresentação 
de carteira profissional ou 
outro documento, como 
contra-cheque e crachá, 
que comprovem sua 
função e vínculo na saúde. 
Estagiários da área de 
saúde atuando em unida-
des de saúde no período 
da campanha, de 10 
de abril a 31 de maio, 
terão direito a vacina 
mediante apresentação 
de declaração nominal 
e individual liberada 
pela instituição educa-
cional constando local 
de atuação e período 
de estágio.

A segunda etapa da 
Campanha de Vacinação 
contra a Influenza, que 
ocorrerá de 16 de abril 
a 8 de maio, será desti-
nada a professores de 
escola pública e priva-
da que atuem dentro de 
sala de aula, mediante 
apresentação de cartei-

ra profissional ou outro 
documento, como contra-
-cheque ou crachá, que 
comprove sua função. Nes-
sa etapa, serão imunizados 
também os profissionais da 
força de Segurança e sal-
vamento e portadores de 
Doenças Crônicas ou outras 
condições clínicas especiais, 
mediante apresentação de 
laudo médico. São conside-
rados participantes desse 
último grupo, pessoas com 

doença respiratória, cardí-
aca, renal, hepática e neu-
rológica crônica, diabéticos, 
obesos, imunossupressores, 
transplantados e portado-
res de trissomias.

A terceira etapa, que 
ocorrerá de 9 a 22 de maio, 
será destinada a crianças 
entre seis meses e seis 
anos de idade, gestantes, 
puérperas (mulheres até 
45 dias após o parto, sen-
do necessário apresentar 

documento que comprove 
gestação), povos indíge-
nas, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos de idade 
que  estejam sob medidas 
socioeducativas, popula-
ção privada de liberdade, 
funcionários do sistema 
prisional, adultos de 55 a 
59 anos de idade e pesso-
as com deficiência.

Postos de Vacinação
Além do serviço de va-

cinação domiciliar para 
idosos acamados ou com 
mais de 80 anos de ida-
de, Aparecida realizará 
a imunização dos gru-
pos contemplados pela 
Campanha de Vacinação 
contra a Influenza em 24 
postos fixos, de segunda 
à sexta-feira, das 8 às 17h. 
A imunização não ocorrerá 
no interior de unidades de 
saúde, mas em espaços 
mais amplos e arejados. 

Fica suspensa vacinação contra o 
sarampo e idosos acamados ou com 
mais de 80 anos de idade poderão 
agendar vacinação domiciliar
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educação

Instituições de ensino superior 
migram para ensino a distância

instituições de ensino 
superior recorrem à 
educação a distância 

para manter o ritmo de 
estudos em locais onde as 
faculdades e universida-
des não estão funcionan-
do, para evitar a propaga-
ção do novo coronavírus 
(covid-19). Esta semana, 
o Ministério da Educação 
(MEC) publicou portaria 
autorizando a modalida-
de em cursos presenciais, 
ressaltando que a quali-
dade das aulas deve ser 
mantida. A Agência Brasil 
conversou com especialis-
tas para esclarecer como 
as instituições devem se 
preparar e quais os direi-
tos que os estudantes têm 
neste momento.

A portaria publicada 
pelo MEC na quarta-feira 
(18) autoriza que as au-
las sejam transmitidas de 
maneira remota. Para isso, 
o MEC deve ser comuni-
cado, e as instituições que 
optarem pela oferta a dis-
tância devem se preparar. 
As regras não valem para 
práticas profissionais de 
estágios e de laboratório, 
que só podem ser realiza-
das presencialmente.

Na quinta-feira (19), o 
MEC autorizou também 
que sejam dadas a distân-

cia as disciplinas teórico-
-cognitivas do primeiro 
ao quarto ano dos cursos 
de medicina. Até então, 
nenhuma aula desses cur-
sos poderia ser dada por 
meios remotos.

“É importante que se en-
tenda que essas medidas 
são provisórias”, diz Luiz 
Curi, presidente do Conse-
lho Nacional de Educação 
(CNE), que é a entidade 
responsável, entre outras 
coisas pelo cumprimento 
da legislação educacional 
e por zelar pela qualidade 
do ensino. “A instituição 
tem que fazer um esforço 
complementar no sentido 
de permitir o cumprimento 
da portaria com qualidade. 
Todo mundo tem que fa-
zer um esforço extra para 
que as coisas ocorram na 
normalidade”. 

Curi ressalta que as nor-
mas para metodologias da 
educação a distância con-
tinuam em vigor. Mas, em 
resposta a consulta feita 
pela Associação Brasileira 
de Mantenedores de En-
sino Superior (Abmes), o 
CNE esclareceu que no que 
diz respeito à pandemia do 
covid-19, as decisões toma-
das no âmbito do Comitê 
Operativo de Emergência 
instituído pelo MEC, “sobre-

põem-se a quaisquer outras 
manifestações inerentes ao 
sistema federal de ensino”, 
ou seja, as regras podem ser 
alteradas nos próximos dias. 

Orientações para 
as aulas

Durante a semana, o 
Semesp, entidade que re-
presenta mantenedoras de 
ensino superior, realizou 
uma série de webinários 
para tirar dúvidas sobre 
a migração para as aulas 
online. O diretor executivo 
do Semesp, Rodrigo Ca-
pelato, destacou que uma 
possibilidade é de as ins-
tituições terem uma equi-
pe de apoio para orientar 
professores na elaboração 

de novos planos de aulas 
e no desenvolvimento de 
estratégias para cumprir 
o programa. As opções são 
muitas, como a utilização 
de plataformas de edu-
cação a distância (EaD), 
aulas ao vivo, o envio e 
recebimento de exercí-
cios, vídeos e áudios por 
WhatsApp, entre outras. 

“Essas possibilidades 
mantêm os professores 
trabalhando e em contato 
com os alunos. Eles vão 
compreender que não se 
está transportando as au-
las só com plataforma Ead, 
mas fazendo algo onde os 
professores estão junto 
com os estudantes”, diz. 

Capelato orienta que as 
decisões das instituições 

sejam pensadas, organi-
zadas em um plano e co-
municadas aos estudan-
tes. “Os alunos precisam 
entender claramente as 
regras, entender como 
vai ficar. Deixar claro que 
segue o mesmo ensino, 
só muda o meio. O estu-
dante continua com os 
professores à disposição”. 

O diretor presidente 
da Abmes, Celso Niskier, 
que também acompanha 
a situação e orienta as 
instituições privadas, com-
plementa: “O que é impor-
tante é que as instituições, 
seja pelas aulas remotas 
ou por reposição [poste-
rior das aulas], cumpram o 
programa das disciplinas, 
para que não haja prejuízo 

acadêmico para os alunos. 
Isso garante que a gente 
enfrente a crise sem maio-
res turbulências”. 

Para os estudantes, o 
cofundador da Curseria, 
plataforma de cursos on-
line, Celso Robeiro, reco-
menda que tenham uma 
rotina bem definida, para 
conseguir se organizar e 
aproveitar melhor as aulas. 
“A maioria das pessoas está 
em casa. É difícil criar uma 
rotina de trabalho com o 
filho, com o cachorro, etc. O 
que a gente recomenda é 
que a pessoa tente seguir 
o mais próximo da rotina 
normal. Que tome banho, 
se arrume, que não fique 
de pijama achando que 
está de férias”, diz.

Objetivo é manter ritmo de estudos 
onde não há aulas presenciais
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saúde

Campanha de vacinação contra gripe começa hoje 
Começa nesta segunda-
-feira (23) a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Gripe. De acordo 
com Ministério da Saúde, 
nesta primeira etapa os 
públicos prioritários são 
idosos e trabalhadores da 
saúde. Mais duas etapas 
serão realizadas para pú-
blicos diferentes.

Ao todo, a campanha 
pode atingir cerca de 67,6 
milhões de pessoas em 
todo o país. A meta é va-
cinar, pelo menos, 90% de 
cada um desses grupos até 
o dia 22 de maio. Para al-
cançar esse público foram 
investidos R$ 1 bilhão na 
aquisição de 75 milhões 

de doses da vacina.
O dia “D” de mobili-

zação nacional para a 
vacinação acontece em 
9 de maio (sábado). Nes-
sa data, os 41 mil postos 
de saúde ficarão abertos 
para atender a todos os 
grupos prioritários. Nes-
te ano, a campanha foi 
antecipada de abril para 
março para reforçar a 
proteção aos públicos 
prioritários contra os ví-
rus mais comuns da gripe.

Novo coronavírus
A vacina contra in-

fluenza não tem eficácia 
contra o coronavírus. No 
entanto, em virtude da 

pandemia de coronavírus, 
poderá auxiliar profissio-
nais de saúde na exclu-
são do diagnóstico para o 
covid-19, já que os sinto-
mas são parecidos.

Segundo o ministé-

rio, casos mais graves de 
infecção por coronaví-
rus têm sido registrados 
pelo mundo em pessoas 
acima de 60 anos, grupo 
que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas no 

Brasil. Por isso, a primeira 
etapa da campanha con-
templa esse público.

Próximas etapas
A etapa seguinte da 

campanha terá início no 
dia 16 de abril, com o 
objetivo de vacinar doen-
tes crônicos, professores 
(rede pública e privada) 
e profissionais das forças 
de segurança. A última 
fase, que começa no dia 9 
de maio, dará prioridade 
a crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, pes-
soas com 55 a 59 anos, 
gestantes, puérperas 
(até 45 dias após o par-
to), pessoas com defici-

ência, povos indígenas, 
funcionários do sistema 
prisional, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioedu-
cativas e população pri-
vada de liberdade.

Até o momento, o Mi-
nistério da Saúde enviou 
aos estados 15 milhões 
de doses e mais 4 mi-
lhões serão distribuídas 
até o fimde março.

A vacina, composta 
por vírus inativado, é tri-
valente e protege contra 
os três vírus que mais 
circularam no Hemisfério 
Sul em 2019: Influenza A 
(H1N1), Influenza B e In-
fluenza A (H3N2).
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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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Em nota, COB defende 
Jogos Olímpicos em 2021

em nota oficial di-
vulgada no sábado 
(21) em seu site, o 

Comitê Olímpico do Bra-
sil defendeu o adiamen-
to dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio para o pró-
ximo ano, em período 
equivalente ao original-
mente marcado, entre o 
fim de julho e a primeira 
quinzena de agosto.

As justificativas do ór-
gão foram o notório agra-
vamento da pandemia de 
covid-19, que já infectou 

250 mil pessoas em todo 
o mundo, e a consequen-
te dificuldade dos atletas 
de manterem seu melhor 
nível competitivo pela 

necessidade de paralisa-
ção dos treinos e compe-
tições em escala global.

No documento, o pre-
sidente do COB, Paulo 

Wanderley, se pronunciou 
de forma oficial: “Como 
judoca e ex-técnico da 
modalidade, aprendi que 
o sonho de todo atleta é 

disputar os Jogos Olím-
picos em suas melhores 
condições. Está claro que, 
neste momento, manter 
os jogos para este ano 
impedirá que esse sonho 
seja realizado em sua 
plenitude”.

O comitê aproveitou a 
ocasião para ressaltar que 
a proposta de fazer os jo-
gos em 2021 não altera a 
confiança da entidade no 
Comitê Olímpico Interna-
cional (COI) e de que a me-
lhor solução para o olim-
pismo será tomada. 

“O COI já passou por 
problemas imensos an-
teriormente, como nos 
episódios que culmina-
ram no cancelamento dos 
Jogos de 1916, 1940 e 
1944, por conta das guer-
ras mundiais, e nos boico-
tes de Moscou 1980 e Los 

Angeles 1984. A entidade 
soube ultrapassar esses 
obstáculos, e vemos a 
chama olímpica mais for-
te do que nunca. Tenho 
certeza de que o Thomas 
Bach, atleta medalha de 
ouro em Montreal 1976, 
está plenamente pre-
parado para nos liderar 
neste momento de difi-
culdade”, completa Paulo 
Wanderley.

Ainda na nota oficial, o 
comitê lembrou que, des-
de o início da pandemia, a 
entidade tem priorizado a 
saúde e o bem-estar dos 
atletas brasileiros e cola-
boradores. Há uma sema-
na, a entidade cancelou 
eventos públicos e pre-
paratórios para os jogos e 
determinou na terça-feira 
(17) o fechamento total 
do CT Time Brasil.

Justificativa 
é o “notório 
agravamento 
da pandemia 
de covid-19”
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