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n O deputado federal José Nelto doou 
metade do seu salário de um mês para 
um hospital – que ele não revelou 
qual é – para ajudar no combate ao 
coronavírus. É uma medida isolada 
e simbólica, mas sem efeito prático.

n O prefeito de Goianésia Renato de 
Castro, do MDB, ganhou da família 
Lage, de quem é adversário político 
na cidade, uma doação de álcool 70% 
suficiente para abastecer a rede muni-
cipal de saúde até o fim do ano. 

n Desastre: a vacinação contra a gri-
pe comum, que em Goiânia é respon-
sabilidade da prefeitura, não foi pen-
sada e articulada para uma situação 
de pandemia e está sendo conduzida 
como se os tempos fossem normais.

n O governador Ronaldo Caiado pa-
gou os salários de março do funcio-
nalismo na última sexta, dia 27. Po-
rém, de agora em diante, pode não 
mais conseguir esse tipo de anteci-
pação ou mesmo continuar em dia.

n Acabou em um monumental 
fiasco o buzinaço convocado em 
Goiânia, na sexta, às 14 horas para 
protestar contra o decreto do go-
verno do Estado que determinou o 
fechamento do comércio. Nem se-
quer 30 carros apareceram.

n Indiscutivelmente graças às ações 
preventivas do governador Ronaldo 
Caiado, Goiás já tem garantia mínima 
de 1.500 leitos preparados só para pa-
cientes do coronavírus, caso a pande-
mia venha a se agravar no Estado. 

n Aparecida e Trindade prorrogaram 
por 60 dias o vencimento do IPTU e 
criaram mais mecanismos para aliviar 
as obrigações dos seus contribuintes 
individuais e comerciais. Triste: em Goi-
ânia, nenhuma concessão será feita.

n Acreditem, leitora e leitor: até agora, 
a contribuição da FIEG, que reúne os ba-
rões da indústria estadual, para o com-
bate ao coronavírus, foi a doação de 100 
termômetros para a Secretaria estadual 
de Saúde. Vexame maior, impossível.

n A OAB-GO adiou, sem marcar nova 
data, a reunião do conselho que ele-
gerá a lista sêxtupla para a nomea-
ção do próximo desembargador do 
Tribunal de Justiça, que – todo mun-
do sabe – será o ex-secretário da 
Casa Civil Anderson Máximo.

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

O senador Vanderlan Cardoso se meteu a dar declarações acompanhando o 
presidente Jair Bolsonaro na tese do chamado isolamento vertical, ou seja, 
a liberação de todas as atividades econômicas do país e da circulação de 
pessoas, com restrições apenas para maiores de 60 anos e doentes graves. 
Não foi uma boa ideia. Ele não é da área médica, não está assessorado tec-
nicamente sobre a pandemia e deveria ficar calado, já que detém um man-
dato que implica em responsabilidade elevada. O isolamento vertical, está 
provado pelo caso de Milão, não funciona e cobra um preço alto em vidas 
perdidas. Se isso acontecer em Goiás, a conta irá também para o senador. 
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DEStiNo colocoU caiaDo paRa lUtaR NÃo SÓ coNtRa 
o coRoNaVíRUS, MaS taMBÉM coNtRa a iNGNoRÂNcia
Toda a vida de Ronaldo Caiado, desde o curso de medicina no Rio de Janeiro até a governadoria de Goiás, depois de uma estrondosa vitória nas urnas de 
2018, passando por uma longa carreira no Congresso Nacional, parece ter sido a preparação para este que, provavelmente, estásendo o maior e melhor 
momento da sua existência: a liderança das goianas e goianos nas ações contra a pandemia de coronavírus , em um exemplo que serve e está sendo 
seguido por boa parte do país. Mas não é só para isso para o destino o trouxe até aqui: a sua missão, pelo que se vê, é muito mais ampla e pode ser 
resumida como uma vela iluminando as trevas. Não é exagero e não é à toa que Caiado tem repetido, em pronunciamentos que têm a sua consagrada 
marca da energia, frases contra a ignorância – mal que não pode ser subestimado neste momento em que a sandice tomou conta até do comando maior 
da nação. Há faixas consideráveis da população que compartilham opiniões sem nenhum embasamento científico e às vezes até sem amparo no bom 
senso ou na lógica. É isso que o nosso governador enfrenta, porém, para a segurança e proteção de todos, é exatamente para isso que ele foi forjado.

“REcoMENDaÇÃo” Do Mp paRa NÃo aUMENtaR pREÇoS É iNÓcUa E SEM SENtiDo
Não tem sentido: do alto do seu pedestal, o Ministério Público Estadual recomendou aos estabelecimentos de comércio varejista e atacadista de 
produtos alimentícios, de limpeza e de higiene pessoal que evitem aumentos de preços, sem justa causa. Quem tomou conhecimento deve ter 
deixado que entrasse por um ouvido e saísse por outro. O MP precisa deixar de lado a mania de tomar providências inócuas para dar a impressão 
midiática de que está trabalhando. 

FERNaNDo caRNEiRo acEita a DERRota E pERDE UM DoS MElHoRES caRGoS Do EStaDo
O procurador exonerado Fernando Carneiro publicou artigo na internet sobre o coronavírus identificando-se, no final, como ex-detentor do cargo. 
Parece, enfim, depois de perder um recursos em três instâncias e até uma tentativa junto ao Conselho Nacional de Justiça, que ele se conformou, o 
que não é fácil: ele tinha um dos maiores salários do TCE, acima de R4 35 mil reais, fora os penduricalhos. 

‘GaBiNEtE Do ÓDio” aBRiU FoGo coNtRa caiaDo, MaS Foi FoRÇaDo a REcUaR
O “gabinete do ódio” que cerca o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e é basicamente composto pelos seus três filhos, abriu fogo nas re-
des sociais contra o governador Ronaldo Caiado – na tentativa de esvaziar as críticas de Caiado ao comportamento aloprado do capitão. Os ataques 
duraram um dia e acabaram cessados por falta de compartilhamento e repercussão. Ficou evidenciado que o governador goiano tem a seu favor 
uma militância digital de peso nacional – e isso, como já se disse aqui, pode acabar levando-o a compor uma chapa presidencial em 2022, como titular 
ou vice, mesmo porque já está claro que, da crise do coronavírus, Caiado sairá muito maior do que entrou.

MaRcoNi GaNHa pRaZo No pRocESSo EM QUE É RÉU E alciDES JÁ Foi coNDENaDo
O coronavírus obrigou o Poder Judiciário a adiar todos os prazos processuais e acabou beneficiando o ex-governador Marconi Perillo, que 
vai ter mais prazo para apresentar as alegações finais quanto a denúncia que responde pela prática de caixa 2 e uso de recursos públicos 
para se eleger senador em 2006. As provas são tão consistentes que o co-réu e atual deputado federal Alcides Rodrigues, também candi-
dato a governador em 2006, no mesmo procedimento, já foi condenado a 10 anos de prisão (recorreu e aguarda decisão da 2ª instância).

FatURa Da ENEl pEla MÉDia DoS ÚltiMoS 12 MESES É cRiME coNtRa oS GoiaNoS
A Enel continua abusando dos consumidores goianos e vai faturar as contas de energia pela média dos últimos 12 meses. É um absurdo que vai levar 
a um aumento para a maioria dos talões, mesmo com a companhia italiano anunciando que depois fará a leitura dos medidores e devolverá o que 
eventualmente vier a ser cobrado a mais. O certo, honesto e justo seria efetuar a cobrança pelo menor valor registrado no mesmo prazo de 12 meses. 
Ninguém tem obrigação de emprestar dinheiro, sem juros ou correção, para uma empresa que, em 2018, lucro R$ 1 bilhão e 500 milhões só em Goiás. 
P.S. – Acaba de surgir uma nova informação: os consumidores poderão fazer a autoleitura dos relógios. Vamos ver se não é uma nova malandragem.

VaNDERlaN cHUta Bola FoRa ao 
DEFENDER a tESE iNSaNa DE BolSoNaRo  
SoBRE o iSolaMENto DaS pESSoaS
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Glaustin da Fokus doa alimentos durante 
live recordista de Gusttavo Lima

o cantor Gusttavo 
Lima movimentou 
a web neste sábado 

(28) ao transmitir ao vivo 
da sala de sua casa mais 
de cinco horas de show. A 
live ultrapassou a marca 
de 15 milhões de visuali-
zações únicas no YouTube 
e no Facebook. Digna de 
uma gravação de DVD, a 
superprodução ainda ar-
recadou 50 toneladas de 
donativos, entre os quais 5 
mil biscoitos e 500 cestas 
Adoralle a serem entre-
gues pelo empresário e 
deputado federal Glaustin 
da Fokus (PSC-GO).

Já na madrugada de do-

mingo (29), o parlamentar 
goiano publicou um trecho 
da live recordista em suas 
redes sociais. “Nesse mo-
mento difícil, nada mais 
importante do que dar as 
mãos em prol de quem 
mais precisa”, escreveu 
Glaustin, diretor executi-
vo do Grupo Fokus e da 
Adoralle Alimentos. “É uma 
honra integrar essa corren-
te do bem e de união. Os 
alimentos serão repassa-
dos a instituições filantró-
picas de Goiás: um show 
de solidariedade e respon-
sabilidade, irmão! Sou seu 
fã. Conte comigo sempre 
para fazer o bem e ajudar 

o nosso povo.”
Confinado em sua 

mansão por causa da 
pandemia do coronavírus, 
com a mensagem #Fique-
EmCasa, Gusttavo Lima 
bateu o recorde brasileiro 
de acessos simultâneos 
da história do YouTube, 
com 750 mil seguidores 
de pico de audiência. A 
transmissão ao vivo tam-

bém apareceu por mais 
de quatro horas seguidas 
em primeiro lugar como 
assunto mais comenta-
do do Twitter em todo o 
mundo, com as hashtags 
#ButecoEmCasa e #Can-
teComigo, em referência 
à necessidade de isola-
mento social para com-
bater a covid-19.

Nos intervalos das 100 

músicas tocadas, entre 
seus sucessos e clássi-
cos da música sertaneja, 
Gusttavo Lima anunciava 
cada nova arrecadação de 
cestas básicas, dinheiro 
e insumos hospitalares, 
a exemplo de frascos de 
álcool em gel e máscaras. 
“Agradeço ao meu amigo 
Glaustin Fokus, grande 
parceiro e colaborador 

nosso, e à Adoralle, pela 
doação de biscoitos e ou-
tros alimentos, como ma-
carrão e suco”, comentou 
o cantor em uma das três 
menções feitas ao deputa-
do federal durante a trans-
missão. O “embaixador” 
deve repetir a dose em 
duas semanas, 11 de abril, 
data anunciada para seu 
próximo show online.

Cantor superou 15 milhões de 
visualizações em cinco horas de 
transmissão, com mais de 50 
toneladas de donativos arrecadados, 
entre os quais 5 mil biscoitos e 500 
cestas Adoralle a serem entregues 
pelo empresário e deputado federal
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Deputados relatam experiência inédita 
da primeira sessão remota da Alego
A Assembleia Legislati-
va de Goiás realizou, na 
tarde de quarta-feira, 25, 
a primeira sessão remota 
de sua história. Através 
do celular ou do compu-
tador, os parlamentares 
discutiram e votaram 
matérias importantes no 
combate a propagação da 
Covid-19, como o decreto 
de calamidade em Goiás 
e medidas que garantem 
o direito do consumidor 
durante a pandemia.

“Foi com todo sucesso. 
Faço um balanço extre-
mamente positivo desse 
rabalho que os parlamen-
tares puderam fazer. Ain-
da se familiarizando com 
o sistema, com algumas 
falhas na internet, mas 
funcionou muito bem e 
pudemos cumprir nosso 
papel votando  projetos de 
fundamental importância 

para a sociedade goiana”, 
analisou o presidente da 
Casa, Lissauer Vieira (PSB).

De sua cidade natal, Ca-
talão, o deputado Gustavo 
Sebba (PSDB) acompa-
nhou a primeira sessão re-
mota da Alego e participou 
da votação e do debate dos 
projetos apreciados, todos 
relacionados ao combate 
ao coronavírus.

“Eu, mesmo sendo 
membro da oposição, dei-
xei muito claro que nesse 
momento não existe opo-
sição ou situação. Existe o 
Parlamento em apoio ao 
Executivo e à nossa po-
pulação no combate a Co-
vid-19. Por isso, aprovamos 
todos os projetos que che-
garam aqui por entender 
que eles vão sim ajudar a 
população”, pontuou.

De Luziânia, o deputado 
Diego Sorgatto (sem parti-

do) também não ficou de 
fora da discussão. Para o 
parlamentar, a inédita ses-
são virtual foi melhor do 
que o esperado. “Eu imagi-
nava que teriamos mais di-

ficuldades nesse momento 
de adequação, mas todo 
mundo se habituou muito 
rápido e a sessão foi extre-
mamente produtiva.”

Já o deputado Vinícius 

Cirqueira (Pros) ressaltou 
que nada substitui a pos-
sibilidade de manifestar a 
opinião de forma presen-
cial no plenário, mas con-
siderou a medida neces-

sária. “Foi uma experiencia 
necessária de acontecer, já 
que não podemos ter con-
tato um com o outro. Ela 
cumpriu seu papel legal 
de dar tramitação em me-
didas importantes. Nada 
como poder manifestar 
nossa opinião de forma 
presencial no parlamen-
to, mas foi necessário o 
uso da tecnologia pra dar 
celeridade nessas maté-
rias importantes.”

O líder do Governo, 
deputado Bruno Peixoto 
(MDB), também avaliou 
a experiência de forma 
positiva. “Foi excelente, 
uma experiência nova e 
percebemos excelentes 
resultados. Entendo que 
nesse momento de cri-
se, o Governo precisan-
do nós estamos aptos a 
realizar outras sessões 
nesse mesmo modelo.”  

Ru
be

r C
ou

to



4 segunda-feira, 30 DE MARÇO DE 2020cidades

administrativo

Prefeitura suspende prazos até 
o fim do Estado de Emergência

decreto publicado 
pelo prefeito de 
Goiânia, Iris Re-

zende, suspende os pra-
zos administrativos no 
âmbito da Administração 
Pública Direta e Indireta, 
Autárquica e Funcional, 
de 25 de março até o 
fim do Estado de Emer-
gência, conforme esti-
pula o Decreto 736 de 
13 de março de 2020. A 
decisão, publicada nesta 
quinta-feira (27/03) no 
Diário Oficial do Muni-
cípio, foi motivada pela 
Situação de Emergência 
de Saúde pública decor-
rente do novo coronaví-
rus (Covid-19).

Também ficam suspen-
sas, conforme o decreto 
849, as sessões de órgãos 

colegiados ou de julga-
mento perante as secre-
tarias e autarquias mu-
nicipais, desde que não 
haja afronta à legislação 
estadual ou federal, como 
os recursos que garante 
prazos ao contribuinte.

Tal decisão não se en-
quadra na tramitação de 

licitações; fornecimento 
de material indispensá-
vel, os processos adminis-
trativos de competência 
dos órgãos e das enti-
dades da Administração 
Pública, permanecendo 
regulares a realização de 
atos técnicos,despachos, 
pareceres e decisões.

Assim como os proces-
sos administrativos que 
tenham como objeto me-
didas de enfrentamento 
da pandemia provocada 
pelo Coronavírus (CO-
VID-19) e situações dela 
decorrentes, observando-
-se, nestes casos, a tra-
mitação em regime de 

urgência e prioridade, 
nos termos do art. 5º do 
Decreto nº 736, de 13 de 
março de 2020.

A decisão é uma das 
medidas temporárias 
tomadas pela adminis-
tração municipal para 
conter a pandemia na 
capital. Entre as decisões 

da prefeitura estão ainda 
o Regime Excepcional 
de Teletrabalho (home 
office), suspensão das 
aulas, abertura da Ma-
ternidade Oeste com 
188 leitos de UTI para 
pacientes com coronaví-
rus e suspensão de cirur-
gias eletivas, entre outras.

Ficam de fora 
os processos 
licitatórios e 
recursos que 
incluem prazos 
que estão 
contidos em 
legislações 
estaduais e 
federais
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Fiscais da Amma multam por descarte irregular
Os fiscais da Agência Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
(Amma) apreenderam na 
tarde desta sexta-feira, 
27, no Setor Jardim das 
Hortências, um cami-
nhão utilizado no des-
carte de entulho numa 
área do respectivo setor. 
Ao motorista do veículo 
foi aplicada uma multa 
no valor de R$ 5 mil.

Essa apreensão acon-
teceu no momento em 
que uma equipe da Di-
retoria de Parques e Uni-
dades de Conservação da 
Amma retirava, a pedido 
da comunidade, entulho 
e lixo doméstico de um 
determinado local do se-

tor. O material recolhido 
da área, quase 30 cami-
nhões, foi levado para o 
aterro sanitário. 

No momento em que re-
alizava o descarte, a equi-
pe da Amma que recolhia 
o entulho e lixo acionou 
os fiscais, que chegaram 
rapidamente, pois estavam 
nas proximidades do setor 
fazendo monitoramento 
de descarte irregular. O 
motorista infrator tentou 
convencer os fiscais de 
que não sabia que era 
proibido fazer descarte 
no local. Foi em vão a sua 
tentativa de não ter seu 
caminhão apreendido e 
não ser multado.

Apesar do período de 
quarentena, o serviço de 
fiscalização da Amma está 
funcionando normalmen-
te, assim como outros ser-
viços oferecidos pelo ór-
gão. E as denúncias sobre 
qualquer irregularidade 
ambiental podem ser re-
alizadas no telefone 161. 
Esse telefone disponibi-
lizado tem sido de suma 
importância à Amma, 
haja vista que muitas 
ações fiscalizatórias do 
órgão são decorrentes de 
denúncias. Grande parte 
dos veículos apreendidos 
por descarte irregular em 
áreas públicas foi possí-
vel pelas denúncias. 
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precauções

Com famílias em isolamento, saiba 
como evitar acidentes domésticos

O distanciamento so-
cial, que vem sendo 
adotado em mui-

tas cidades do Brasil para 
tentar frear o avanço dos 
casos de covid-19 no país, 
mantém famílias inteiras 
em casa o tempo todo. 
Com isso, aumentam as 
chances de acidentes do-
mésticos ocorrerem, prin-
cipalmente com crianças 
e idosos. De acordo com 
a Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP), dentre os 
fatores relacionados a aci-
dentes domésticos está o 
ambiente físico.

Assim, casas pequenas 
com cozinhas e quartos 
apertadas são um fator 
que pode aumentar o 
risco de acidente. Mais 
ainda são as casas mal 
conservadas, com fiação, 
tubulação ou gás em mau 
estado, que representam 
o maior perigo. Segundo 
a entidade, os locais de 
acidentes mais frequen-
tes são, nesta ordem: co-
zinha, banheiro, corredor, 
escada, quarto e sala.

A cozinha é perigosa 
porque é lá que queimadu-
ras, cortes e intoxicações 

podem acontecer. A SBP 
recomenda que o botijão 
de gás fique do lado de 
fora da casa, que tomadas 
elétricas sejam protegidas 
e os fios presos, materiais 
de limpeza devem estar 
fora do alcance das crian-
ças, assim como objetos 
cortantes, tais como facas, 
garfos, pratos e copos de 
vidro, saca rolhas e espe-
tos. Esses utensílios devem 
ser guardados em gavetas 
ou armários com travas.

Nos banheiros, os cos-
méticos, medicamentos 

e aparelhos elétricos de-
vem ser mantidos longe 
do alcance das crianças. 
O piso deve ser mantido 
seco e com tapetes anti-
derrapantes. A fiação do 
chuveiro deve estar em 
bom estado e presas no 
alto. No quarto das crian-
ças, as tomadas devem ter 
protetores, os móveis não 
devem ter cantos pontia-
gudos e os brinquedos 
devem ser guardados em 
ordem, para evitar que-
das. As janelas devem ter 
proteção, como telas.

Idosos
Uma casa com pessoas 

acima de 65 anos requer 
ainda mais cuidados para 
evitar acidentes. As quedas 
são mais frequente. Segun-
do a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontolo-
gia (SBGG), um terço dos 
idosos acima dos 65 anos 
sofre, a cada ano, pelo me-
nos uma queda. E quanto 
mais o tempo passa, maior 
o risco de queda.

Um estudo realizado 
pela doutora em geron-
tologia biomédica Iride 

Caberlon e divulgado pela 
SBGG mostra que alguns 
fatores podem causar ou 
aumentar o risco de que-
das dentro de casa. Ilu-
minação insuficiente nos 
cômodos, superfícies irre-
gulares, pisos escorrega-
dios, objetos espalhados 
na área de circulação, 
tapetes soltos, móveis 
instáveis, camas altas, 
sofás, cadeiras e vaso 
sanitário baixo e prate-
leiras de difícil alcance.

Além disso, o uso de 
calçados ou chinelos em 

más condições ou mal 
adaptados aos pés e so-
lado escorregadio, bem 
como bengalas e andado-
res inadequados ou mal 
adaptados também podem 
provocar quedas. “Para a 
prevenção relativa a estes 
fatores o mais importante 
é adequar e manter uma 
casa segura, a qual deve 
sofrer adequações con-
tinuas, conforme as alte-
rações das condições de 
saúde da pessoa idosa ao 
longo do período da lon-
gevidade”, diz o estudo.

Ambiente físico 
é deteminante 
em fatores 
relacionados a 
acidentes Da
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Bolsa
A bolsa de valores caiu novamente e o 
dólar subiu e voltou a ser vendido acima 
de R$ 5,10. Na última sexta-feira, 27, o 
índice Ibovespa, da B3, fechou em 73.429 
pontos, com queda de 5,51%. O índice 
operou em baixa durante todo o dia.

Juros
De acordo com o Banco Central, a taxa de juros do cheque especial caiu novamente em fe-
vereiro. Os juros chegaram a 130% ao ano (7,2% ao mês) em fevereiro, segundo mês em que 
começou a valer medida do BC para limitar a taxa do cheque especial. No mês, em relação a 
janeiro, houve queda de 11 pontos percentuais e em 12 meses, de 135,6 pontos percentuais.

inflação
Por outro lado, o IBGE divulgou o Índi-
ce de Preços ao Produtor, que mede a 
inflação dos produtos na saída das fá-
bricas, teve variação de 0,70% em feve-
reiro. Essa taxa é superior ao 0,35% de 
janeiro deste ano e ao 0,45% de feve-
reiro do ano passado. Com isso, o índice 
acumula taxas de 1,05% no ano e de 6,62% em 12 meses. Das 24 atividades 
industriais pesquisadas, 20 tiveram inflação em fevereiro, com destaque para 
indústrias extrativas (5,51%), metalurgia (2,81%) e alimentos (1,60%).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Sicredi liberou o maior volume de crédito rural entre instituições privadas 
no 1º semestre do Plano Safra 2019/20. Conhecido pela forte atuação no agro-
negócio brasileiro, foram cerca de R$ 12 bilhões em mais de 131 mil operações 
de crédito rural para os associados.. Trata-se do maior valor liberado entre as 
instituições privadas que atuaram de julho a dezembro de 2019. Os dados cons-
tam no levantamento do Banco Central do Brasil (BC). Considerando todas as 
instituições (públicas e privadas) que liberam crédito rural no atual plano safra, 
o Sicredi foi o segundo maior agente liberador. A cooperativa de crédito tam-
bém ganhou destaque, em 2019, no ranking de desembolsos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é o segundo colocado no 
ranking, disponibilizando R$ 2,9 bilhões em 30 mil operações.

crédito

Governo lançará linha de antecipação 
de pagamento a fornecedores

o governo federal 
pretende lançar, 
nas próximas se-

manas, uma linha de cré-
dito de antecipação de 
pagamentos do setor pú-
blico a fornecedores. So-
mente o governo compra 
R$ 48 bilhões por ano de 
fornecedores.

A modalidade de cré-
dito vai funcionar assim: 
o fornecedor de produtos 
ou serviços fará o em-
préstimo com um banco, 
tendo como garantia con-
trato com órgão público. O 
banco antecipará o paga-
mento, com uma taxa de 
desconto. Quando o paga-
mento for feito, o dinheiro 
será enviado ao banco.

O secretário de Gestão 
do Ministério da Economia, 
Cristiano Rocha Heckert, 
disse à Agência Brasil que 
os empréstimos serão fei-
tos por meio do sistema de 
compras do governo fede-
ral, o Comprasnet.

Os bancos serão cre-
denciados e farão as 
propostas de taxas de 

descontos e o fornecedor 
poderá escolher a melhor. 
“Será uma plataforma in-
tegrada com nosso banco 
de dados de contrato. O 
poder público entra como 
garantidor que o contrato 
existe. Isso é fundamen-
tal porque diminui enor-
memente o risco do ban-
co”, afirmou Heckert.

Ontem (27), foi finali-
zada a consulta pública 
sobre o assunto. Agora a 
secretaria pretende criar 
a norma que autoriza 
o empréstimo e fazer 
adaptações na platafor-
ma de compras.

Além da União, for-
necedores de estados e 
municípios que utilizam 

o sistema de compras fe-
deral também poderão 
ter acesso ao crédito de 
antecipação de recebíveis. 
Segundo o secretário, 400 
municípios já solicitaram 
acesso ao sistema. 

Segundo ele, esse nú-
mero vai subir porque 
um decreto de setembro 
do ano passado obriga 
estados e municípios a 
executarem recursos de 
transferências voluntá-
rias da União por meio de 
pregão eletrônico. 

“Estamos oferecendo 
nossa plataforma tecno-
lógica para fazer os lei-
lões. Não é obrigatório 
fazer o leilão pela nossa 
plataforma. Mas a quem 
não tem, estamos ofere-
cendo a nossa. Desde o 
final do ano passado, um 
número grande de muni-
cípios pediu para usar o 
nosso sistema”, explicou.

O pregão eletrônico 
passa a ser obrigatório 
seguindo um cronograma: 

desde o fim do ano pas-
sado para estados; desde 
o início de fevereiro para 
municípios com mais de 
50 mil habitantes; a partir 
de abril para municípios 
entre 15 mil a 50 mil habi-
tantes; e a partir de junho 
para cidades com menos 
de 15 mil habitantes.

De acordo com o secre-
tário, essa medida já vinha 
sendo estudada pelo go-
verno, mas foi “acelerada” 
para ajudar no enfrenta-
mento dos efeitos econô-
micos da covid-19.

Cooperativas
Heckert acrescentou 

que outra medida para 
enfrentar a crise econô-
mica foi a alteração do 
Decreto nº 8.538/15, que 
tornou possível a aplica-
ção de direitos de prefe-
rência a cooperativas em 
licitações. Antes, o trata-
mento diferenciado era 
dado somente a micro e 
pequenas empresas.

Gastos com 
fornecedores 
chegam a R$ 48 
bilhões por ano
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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

Seleção Feminina mantém rotina de 
trabalho com auxílio da tecnologia

A rotina da comissão 
técnica e atletas 
da Seleção Brasi-

leira Feminina também 
foi alterada em função da 
Covid-19. Cada pessoa na 
sua casa, devido à parali-
sação do futebol em âm-
bito nacional e da reco-
mendação de quarentena 
após terem atuado no 
Torneio Internacional da 

França, de 4 a 10 de mar-
ço, a solução foi recorrer 
à tecnologia.

As videoconferências 
estão garantindo a cone-
xão entre atletas e comis-
são, assegurando, assim, a 
continuidade do foco no 

trabalho dos cuidados com 
a saúde. A estratégia vem 
sendo adotada para os en-
contros da comissão técni-
ca, liderados pela técnica 
Pia Sundhage.

- Fizemos uma reunião 
com toda a comissão téc-

nica, para manter a rotina 
de trabalho. As palavras-
-chave são atuar em con-
junto, manter o foco e 
acompanhar as atletas. 
Faremos reuniões técni-
cas e táticas com elas e 
também teremos alguns 

encontros virtuais foca-
dos nos aspectos físicos e 
mentais - destaca Pia.

Nesta sexta-feira, 20, 
o preparador-físico Fábio 
Guerreiro, o preparador de 
goleiras Juarez Veludo, o fi-
siologista Luciano Capelli 
e o analista de desempe-
nho Ricardo Pombo, se 
“reuniram” com as jogado-
ras para acompanhar a ro-
tina de cada uma durante 
o período de quarentena.

Além disso, a comissão 
técnica da Seleção Femini-
na está em contato direto 
com os profissionais de 
cada clube onde atuam as 
jogadoras para coordena-
rem as ações em conjunto.

- Entramos em contato 
com os preparadores físi-
cos dos clubes para saber 
o que eles orientaram em 
relação a treinamentos e, 

de uma maneira conjunta, 
fazermos o melhor traba-
lho possível para as atle-
tas. Depois, conversamos 
com as jogadoras para 
saber como estão e para 
apresentar nossa ideia 
de trabalho. Criamos um 
questionário que elas irão 
responder diariamente em 
relação ao treino que es-
tão fazendo em casa, peso 
e como estão se sentido 
de uma forma geral. Nos-
so objetivo é ter um mo-
nitoramento detalhado de 
cada uma delas - explica 
Fábio Guerreiro.

Com o adiamento dos 
jogos preparatórios da 
próxima Data FIFA, dian-
te da Costa Rica e dos 
Estados Unidos, a CBF 
ainda não tem confirma-
ção da próxima data de 
convocação.

Por meio de 
videoconferências, 
comissão técnica 
elabora estratégia 
para acompanhar 
atletas em período 
de quarentena
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