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EConomia

Consignado entra no pacote 
do governo contra a pandemia 

o Ministério da Eco-
nomia vai facili-
tar e criar, para 

aposentados, melhores 
condições de acesso ao 
crédito consignado. A me-
dida compõe o 1° pacote 
de providências desen-
volvido para minimizar 
os impactos econômicos 
causados pela pandemia 
do novo coronavírus.

As ações elaboradas 
pelo governo propõem 
ao Conselho Nacional de 
Previdência Social (CNPS) 
redução do limite das ta-
xas de juros nas operações 
de empréstimo de consig-
nado para aposentados e 
pensionistas do INSS, cain-
do de 2,08% para 1,80%, 
bem como a ampliação do 
prazo máximo dos contra-
tos. Outra medida avaliada 

é a redução da taxa máxi-
ma de juros do cartão de 
crédito consignado de 3% 
ao mês para 2,6%.

O pacote prevê medidas 
para atender às necessi-
dades dos grupos de risco 
do covid-19, em especial 
os idosos, que são os mais 
suscetíveis ao contágio. 
Segundo o economista Da-
nilo Orcida, facilitar o aces-
so ao crédito consignado 
poderá ajudá-los diante da 
crise na saúde. “O acesso 
ao crédito consignado irá 
permitir que essas pessoas 
possam fazer o uso desse 
dinheiro em aquisições 
de bens, medicamentos 
e até mesmo um possível 
tratamento médico”, pon-
tua o economista.

Conforme explica Da-
nilo, o consignado é a op-

ção de crédito mais van-
tajosa aos aposentados e 
servidores públicos, uma 
vez que as parcelas são 
descontadas diretamente 
da folha de pagamento, 
as instituições financei-
ras passam a oferecer ju-
ros menores. No entanto, 
diante do cenário de crise 
econômica global, o eco-
nomista deixa um alerta 
sobre a contratação do 
empréstimo consignado: 
“É importante que os ser-

vidores não comprometam 
mais do que 30% da sua 
renda para não prejudicar 
o orçamento familiar.”

Vantagem 
em dobro

Especialista no desen-
volvimento de estratégias 
tecnológicas para aprimo-
rar o sistema de gestão de 
empréstimo consignado, 
a Neoconsig coloca, por 
meio da plataforma Meu 

Consignado, operação de 
crédito na palma da mão 
do servidor público.

Com o aplicativo, o 
funcionário público pode 
realizar simulações de 
empréstimo, histórico de 
operações, ofertas, pro-
postas exclusivas e calcu-
ladora de taxas. Além de, 
acompanhar informações 
pertinentes às operações 
de benefícios consignados 
em tempo real.

Como medida de se-

gurança, o servidor tem 
duas senhas. A senha da 
consignação é composta 
de cinco dígitos e será 
solicitada para realizar 
todas as operações com 
desconto em contrache-
que. A plataforma está 
disponível para servido-
res públicos dos estados 
do Maranhão, Goiás, Pa-
raná, São Paulo, Alagoas, 
Rio Grande do Sul, Distri-
to Federal e Minas Gerais. 
(Da Redação)

Facilitar acesso ao crédito faz parte 
de medidas destinadas a minimizar 
efeitos provocados pela proliferação 
do coronavírus no País. Aposentados 
terão maior prazo e menor juro 
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Bolsa cai 30%, e dólar sobe 16% em 
março com pandemia de coronavírus
O agravamento da crise 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus cau-
sou a deterioração do mer-
cado financeiro em março. 
O dólar fechou o mês com 
alta de 15,92% e, em diver-
sos momentos nas últimas 
semanas, atingiu o maior 
valor nominal (sem consi-
derar a inflação) desde a 
criação do real. A bolsa de 
valores caiu 29,9% e teve 

o pior trimestre da história.
Ontem (31), o dólar 

comercial encerrou o dia 
vendido a R$ 5,194, com 
alta de R$ 0,012 (+0,23%). 
Esse é o segundo maior 
valor nominal da moe-
da norte-americana, só 
perdendo para o recorde 
de 18 de março, quando 
havia fechado em R$ 
5,198. A divisa acumula 
alta de 29,44% em 2020, 

com muitos investidores 
comprando dólares para 
cobrir perdas no merca-
do financeiro.

Ao longo do dia a cota-
ção chegou a bater em R$ 
5,21, mas o Banco Central 
(BC) interveio no câmbio. 
No meio da tarde, a auto-
ridade monetária vendeu 
US$ 755 milhões das re-
servas internacionais. No 
início da noite, o BC anun-

ciou que rolará (renovará) 
integralmente US$ 4,9 
bilhões de contratos de 
swap cambial – que equi-
valem à venda de dólares 
no mercado futuro – que 
venceriam em maio.

No mercado de ações, o 
dia foi marcado por perdas. 
O índice Ibovespa, da B3, a 
bolsa de valores brasilei-
ra, fechou esta terça aos 
73.020 pontos, com baixa 

de 2,17%. No ano, o Ibo-
vespa acumula queda de 
36,86%. A bolsa brasileira 
seguiu o mercado de ações 
norte-americano. O índice 
Dow Jones, da Bolsa de 
Nova York, encerrou o dia 
com recuo de 1,84%.

No plano internacional, 
o mercado ainda reflete a 
prorrogação das medidas 
de restrições sanitárias nos 
Estados Unidos até o fim 

de abril. A indicação de que 
a recessão provocada pela 
pandemia será mais inten-
sa que o previsto provoca 
turbulências em todo o 
planeta. No Brasil, os mer-
cados também refletem a 
recessão já projetada pelo 
Boletim Focus, pesquisa 
semanal com instituições 
financeiras divulgada pelo 
BC, que prevê queda de 
0,48% no PIB em 2020.
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Caiado confirma Hospital de Campanha 
em Águas Lindas de Goiás para pacientes

Em live nesta terça-
-feira, dia 31, direto 
do Palácio das Esme-

raldas, em Goiânia, para os 
veículos de comunicação 
da  Agência Brasil Central 
(ABC), comandada pelo 
jornalista Jânio Rodrigues, 
o governador Ronaldo 
Caiado informou que o mi-
nistro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, garantiu a 
instalação de um Hospital 
de Campanha em Águas 
Lindas de Goiás, para tra-
tamento dos pacientes in-
fectados com o novo Coro-
navírus (Covid-19).

A região do Entorno do 
DF foi escolhida, segundo 
ele, porque Brasília é hoje 
um local onde está ha-
vendo grande infestação e 
por isso mesmo reiterou o 
pedido feito na live de on-
tem, para que os goianos 
evitem, neste momento, 
se deslocar para lá, só o 
fazendo em caso de extre-
ma necessidade. Hoje, ele 
estava acompanhado por 
Marta Kelly Nogueira, su-
pervisora do HCamp, que 

falou sobre o atendimento 
naquele hospital.

Aproveitou para agra-
decer ao ministro Man-
detta e ao governo do 
presidente Jair Bolsona-
ro pelo atendimento do 
pedido de instalação do 
hospital em Águas Lindas 
e também aos prefeitos 
goianos, pela colabora-
ção no cumprimento dos 
decretos do governo es-
tadual que determinam 
a quarentena. Ele tam-
bém citou os prefeitos de 
Acreúna e Pontalina, que 
chegaram a liberar o co-
mércio em suas cidades, 
hoje mais cedo, depois 
voltaram atrás com o pe-
dido do governador.

HCamp
Marta, por sua vez, in-

formou que hoje o HCamp 
deu alta ao senhor Paulo, 
esposo da Dona Maria, pri-
meira e única pessoa mor-
ta em Goiás por causa do 
novo Coronavírus. Ela citou 
todo o esforço das equipes 
multidisciplinares que es-
tão atuando para dar um 
atendimento de qualidade 
no hospital aos pacientes 
da Covid-19. Segundo ela, 
lá existem 222 leitos, sen-
do 30 deles de Unidade de 
Terapia Intensiva.

Disse que há um grande 
comprometimento de toda 
a equipe do HCamp com 
o atendimento, “para que 
seja o melhor possível” e 

apresentou um modelo de 
sinalização, onde o pacien-
te pode acessar as cores 
verde (quando está sendo 
bem atendido), amarelo 
(quando há alguma corre-
ção a ser feita) e vermelho 
(quando precisa de uma 
interferência urgente da 
equipe). Segundo Marta, são 
400 profissionais de saúde 
trabalhando lá, sendo que, 
destes, 89 são médicos e 
todos imbuídos de um aten-
dimento mais humanizado 
e rápido, observando que 
o mais demorado foi de 30 
minutos para a realização 
de um exame de imagem.

O governador Caiado 
voltou a pedir a compre-
ensão da população nes-

te momento de extrema 
atenção com essa doença, 
que é altamente contagio-
sa e perigosa, disse ainda 
que já está discutindo com 
setores da sociedade or-
ganizada as formas de sair 
da quarentena, mas que a 
decisão será dele de como 
isso se dará, para evitar 
problemas futuros. “Quero 
proteger os 7,2 milhões de 
goianos. Também já come-
cei a ouvir as pessoas e a 
decisão vai depender da 
estrutura que tivermos, 
porque não temos corpo 
técnico ainda para comba-
ter essa guerra”, afirmou.

Ele agradeceu também 
os cantores goianos e ci-
tou Gustavo Lima, Maiara 

e Maraísa, Fernando e os 
padres Marco, Leo, Luiz e 
Rodrigo, pelo espírito de 
solidariedade que estão 
demonstrando neste mo-
mento. Citou que um show 
virtual de Gustavo Lima foi 
assistido por mais de 15 mi-
lhões de pessoas. Além do 
atendimento de saúde, des-
tacou como passo impor-
tante a solidariedade, para a 
arrecadação de gêneros de 
primeira necessidade que 
serão distribuídos aos goia-
nos mais carentes.

A live de hoje pode ser 
assistida na íntegra na pá-
gina da RBC FM 90,1 no 
Facebook, pelo endereço 
facebook.com/rbcfm90.1/
videos/524859851787004/

HCamp deu alta 
ao senhor Paulo, 
esposo da Dona 
Maria, primeira 
vítima fatal do 
coronavírus 
em Goiás
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Presidente da ACIRLAG concorda com o 
Delegado Prado sobre prorrogação de impostos  
O presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Empresarial da Região 
Leste de Aparecida de 
Goiânia (ACIRLAG), Maio-
ne Padeiro voltou a de-
mostrar a imprensa sua 
preocupação com a situ-
ação econômica dos em-
presários com a crise da 
pandemia do coronavírus.

Ele concorda plena-
mente com a decisão do 
deputado estadual, Dele-
gado Eduardo Prado que 

reiterou ao governador 
Ronaldo Caiado, em ca-
ráter de urgência, o posi-
cionamento do Governo 
acerca da Prorrogação 
do recolhimento do ICMS 
para os optantes do Sim-
ples. “Parabenizamos o 
deputado pele iniciativa, 
o poiamos nesta luta e 
esperamos a sensibilida-
de do governador, e em 
Aparecida do prefeito em 
exercício, Veter Martins 
para que olhem com mui-

ta atenção para nossos 
empresários, sejam eles 
grandes médios, micro ou 
MEI’s”, defende Maione.

O presidente da ACIR-
LAG também aproveitou 
para deixar uma men-
sagem positiva a todo o 
empresariado local diante 
desta crise. “Sabemos dos 
efeitos danosos que todo 
o setor produtivo está en-
frentando, mas estamos 
juntos para vencermos 
está batalha”, garantiu.
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Goiânia realiza audiência pública 
eletrônica sobre a LDO 2021

Pela primeira vez 
Goiânia realizará 
de forma eletrôni-

ca a audiência pública 
referente às metas e ob-
jetivos prioritários para 
o município em 2021. A 
deliberação sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) será interati-
va, por meio das páginas 
oficiais da prefeitura no 
Facebook e no Instagram. 
A transmissão, ao vivo 
e simultânea, ocorre na 
próxima segunda-feira, 
6, às 10 horas. As discus-
sões em ambiente virtual 
respondem ao que preco-
niza a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) e, ao 
mesmo tempo, respeita 
o isolamento social pre-
ventivo determinado pelo 
Governo de Goiás, por 
meio do Decreto Estadu-
al Nº 9.637, e a situação 
de emergência em saú-
de pública, reconhecida 

em Goiânia no dia 13 de 
março através do Decreto 
nº 736. Ambas resoluções 
são respostas à pandemia 
provocada pelo novo Co-
ronavírus (Covid-19).  

“A realização da audi-
ência pública eletrônica 
é uma forma de assegu-
rar o cumprimento das 
disposições contidas na 
LRF, bem como garantir 
transparência e partici-
pação popular ao pro-
cesso de elaboração e 
discussão da LDO mesmo 
diante desse cenário de 
restrições a aglomera-
ções. Pelas mídias sociais, 
teremos participação de 
técnicos responsáveis 
pela confecção da lei 
e buscaremos máximo 
envolvimento da socie-
dade nesse diálogo tão 
importante, já que este 
é o momento em que se 
oportuniza ao cidadão a 
possibilidade de indicar 

para a prefeitura quais 
devem ser os investimen-
tos prioritários em 2021”, 
justifica o secretário de 
Finanças de Goiânia, 
Alessandro Melo. A Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias é o instrumento 
legal que norteia a de-
finição dos orçamentos 
fiscal, de seguridade so-
cial e de investimentos 
e que também leva à 
elaboração da Lei Orça-
mentária Anual (LOA). 

A Prefeitura de Goiânia, 
inclusive, já recebe su-
gestões para a LDO 2021. 
Por meio de um formu-
lário online, os cidadãos 

podem apresentar pro-
postas que contribuam 
para o desenvolvimento 
socioeconômico da cida-
de ou do bairro e, ainda, 
tratar sobre ações que 
podem aperfeiçoar os 
programas e a atuação 
da administração pú-
blica municipal. Para 
enviar ideias ao Exe-
cutivo basta acessar 
o endereço eletrônico 
www.goiania.go.gov.br 
e clicar no banner re-
ferente ao assunto. 

“O intuito é levar a 
elaboração LDO a uma 
abrangência maior. Que-
remos ouvir o cidadão 

goianiense sobre trans-
porte, recapeamento, 
unidade de saúde, Cmei 
(Centro Municipal de 
Educação Infantil), entre 
outras prioridades para a 
cidade no ano de 2021”, 
exemplifica o superinten-
dente de Planejamento 
Governamental Ricardo 
De Val. A participação po-
pular contribui para iden-
tificação de áreas priori-
tárias na gestão pública 
e para o aprimoramento 
dos programas de gover-
no, além de ser definitiva 
para a construção de um 
orçamento que funcione 
como ferramenta de efe-

tiva promoção do desen-
volvimento social e da 
justiça fiscal. O incentivo 
à participação popular e 
a realização de audiên-
cias públicas durante o 
processo de elaboração 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias estão previstos 
no artigo 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Prazos
As sugestões prévias e 

as propostas enviadas du-
rante a audiência pública 
ficarão a cargo da Secreta-
ria Municipal de Finanças 
(Sefin), pasta responsável 
pela peça que compõe o 
planejamento do orça-
mento público. Elaborada 
pelo Executivo, a LDO pre-
cisa ser submetida à aná-
lise da Câmara Municipal 
de Goiânia até o próximo 
dia 15. Ao Legislativo, in-
clusive, também cabe a 
realização de audiência 
pública para deliberação 
sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

De acordo com a Lei 
Orgânica do Município 
de Goiânia, o projeto 
precisa ser encaminhado 
ao Legislativo até oito 
meses e meio antes do 
encerramento do exercí-
cio financeiro. A proposta 
deve ser devolvida para 
sanção do prefeito Iris 
Rezende até o encerra-
mento do primeiro perí-
odo da sessão legislativa.

Deliberação ocorre pela primeira 
vez no Facebook e no Instagram 
na segunda-feira (6/4), às 10 horas. 
Objetivo é discutir as metas e 
objetivos prioritários para Goiânia 
mas, ao mesmo tempo, respeitar o 
isolamento social preventivo imposto 
à cidade pelo Governo de Goiás
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7º Juriti

Inscrições prorrogadas por tempo indeterminado
Em consonância com as 
medidas de saúde públi-
ca adotadas para conter a 
pandemia do novo coro-
navírus, a equipe de pro-
dução do 7º Juriti - Festi-
val  de Música e Poesia 
Encenada, resolveu pror-
rogar, por tempo indeter-
minado, as inscrições que 
estavam previstas até o 
próximo dia 1º de abril. 
Assim compositores e po-
etas de Goiás e Distrito 
Federal terão mais tempo 
e condições técnicas de 
produzir o seu trabalho  
até que a prática do con-
vívio social possa retor-
nar à normalidade.

Ricardo Edilberto, co-

ordenação geral do Fes-
tival afirma que além do 
grave problema de saú-
de pública que estamos 
vivendo, algumas ban-
das e grupos procura-
ram a equipe  alegando 
a dificuldade de se en-
contrarem para ensaiar 
e gravar suas obras, em 
virtude do necessário 
confinamento proposto 
pelos órgãos de saúde 
pública. “Diante dessa 
situação, só cabe ao Juri-
ti fazer a sua parte, pror-
rogando as inscrições, 
contribuindo  para que a 
propagação do vírus seja 
contida”, frisa Ricardo.

A direção do festival 

lembra que as inscri-
ções, somente para ar-
tistas de Goiás e Distri-

to Federal,  continuarão 
abertas pois são feitas 
por e-mail. Basta acessar 

o site www.festivaljuriti.
com.br e seguir as ins-
truções do regulamento. 

Posteriormente, quando 
as coisas acalmarem, um 
novo período de inscri-
ções complementar será 
feito. Quem já se inscre-
veu e recebeu a confir-
mação, está valendo.

“Que todos tenhamos 
a grandeza de enfrentar 
a atual circunstância com 
humildade, sabedoria e 
solidariedade. E que pos-
samos, tão breve possível, 
retornar aos palcos do 
Juriti, performaticamente 
com muita arte, alvoroça-
damente com muita vida”, 
conclui a nota assinada 
pela  equipe do 7º Juriti 
- Festival de Música e Po-
esia Encenada. 
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Artistas e  produtores do Festival  durante confraternização de encerramento do 6º Juriti
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Secretaria de Educação de Aparecida 
inicia sistema de aulas não presenciais

a Secretaria Munici-
pal de Educação de 
Aparecida irá ado-

tar a partir da próxima 
quarta-feira, 1°, o Regime 
de Aulas não Presenciais 
no sistema de ensino do 
município, como medida 
preventiva à pandemia 
do novo Coronavírus (Co-
vid-19). São alvos desta 
proposta pedagógica es-
tudantes da Educação In-
fantil (Agrupamentos de 
I ao V), do Ensino Funda-
mental I (séries de 1° ao 
5° ano), do Ensino Fun-
damental II (de 6° ao 9° 
ano) e também da Edu-
cação Especial. Os con-
teúdos específicos para 
cada etapa e modalidade 
serão elaborados pelos 
professores, de modo a 
atender as características 
de aulas não presenciais.

A adoção à esta moda-
lidade, a exemplo do que 
vem ocorrendo na Rede 
Estadual de Educação e 
em instituições privadas, 
tem por objetivo a ma-
nutenção das aulas para 
que não haja prejuízos 
no ensino-aprendizagem 
dos alunos e nem a ne-
cessidade de reposições 

de aulas futuras que 
comprometam o calendá-
rio escolar do ano letivo 
de 2020. O novo regime 
de aulas não presenciais 
vale para as unidades 
próprias da prefeitura e 
para as instituições con-
veniadas com o municí-
pio.

A medida educacio-
nal adotada pela Secre-
taria Municipal de Ed-
cuação está amparada 
em resoluções emitidas 
pelos conselhos estadu-
al e municipal de Edu-
cação e em acordo com 
os decretos do Governo 
do Estado (n°s 9.633 e 
9.634 de 13/03/2020) e 
da Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia (n° 115 
de 16/03/2020), além de 
atender também a uma 
portaria do Ministério da 
Saúde (n° 188/GM/MS). 
Esses documentos deter-
minaram o isolamento 
social por conta da situa-
ção de emergência públi-
ca no país, o que levou à 
suspensão das aulas nas 
escolas e cmeis da cidade 
desde o dia 17 de março.

A secretária munici-
pal de Educação, Valé-

ria Pettersen, explica a 
importância desta me-
dida para manter a or-
ganização dos trabalhos 
pedagógicos na rede 
municipal de ensino 
em Aparecida de Goiâ-
nia. “Essa medida visa à 
manutenção das ativida-
des pedagógicas, mes-
mo que de forma não 
presencial, objetivando 
manter o contato das 
crianças com os conte-
údos escolares para que 
não se afastem da rotina 
de estudo”, ressaltou.

Equipe Escolar
Amparados pelas 

equipes pedagógicas da 
Semec, diretores, coor-
denadores-gerais, coor-
denadores pedagógicos, 
professores e assistentes 
educacionais das unida-
des de ensino irão criar 
grupos de comunicação 
online entre estudantes 
e familiares, que funcio-
narão como salas de aula 
virtuais para cada tur-
ma e onde será possível 
o compartilhamento de 
materiais de estudos e de 
atividades desenvolvidas 
para cada quinzena. A ad-
ministração destes espa-
ços virtuais educacionais 
serão partilhadas entre 
as equipes gestoras e os 
professores para a orien-
tação aos estudantes.

De acordo com o que 

está sendo desenvolvido 
para atender à medida, os 
professores farão o pla-
nejamento e a execução 
das ações pedagógicas 
com os estudantes, aten-
dendo suas turmas nos 
mesmos horários de aula 
por meio de comunica-
ção virtual selecionado 
(WhatsApp, Facebook, 
Instagram, Blogs ou ou-
tras), meios que serão 
utilizados para repassar 
os materiais de estudos, 
tirar dúvidas e auxiliar fa-
miliares e alunos nas ta-
refas a serem executadas. 
Aos docentes também ca-
berá a responsabilidade 
de promover a interação 
virtual com seus alunos 
e o zelo por sua frequên-
cia na sala de aula virtual 
desenvolvendo as ativi-
dades propostas.

Para organizar os tra-
balhos pedagógicos nes-
te período, a pasta publi-
cou na edição do último 
sábado (28/03) do jornal 
Diário da Manhã a Re-
solução Normativa do 
Conselho Municipal de 
Educação n° 004/2020 
que apresenta as diretri-
zes do regime especial 
de aulas não presenciais. 
A pasta disponibilizou 
também por e-mail para 
todas as unidade de ensi-
no da Rede Municipal de 
Educação de Aparecida 
o documento que possui 

as orientações técnico-
-pedagógicas para a exe-
cução das atividades não 
presenciais com toda co-
munidade escolar.

Familiares 
e Alunos

Aos familiares e aos 
48 mil estudantes matri-
culados nos 31 Cmeis, 56 
Escolas Municipais, 5 Es-
colas de Tempo Integral 
e 22 unidades convenia-
das da Rede Municipal 
de Ensino de Aparecida, 
a Secretaria recomenda 
o apoio na realização das 
atividades escolares pro-
postas pelos professo-
res e na organização de 
uma rotina de estudos, 
considerando os perío-
dos estudados dentro e 
fora da escola, conforme 
era no modelo presen-
cial de ensino anterior 
à crise sanitária iniciada 
no mês de março.

Um exemplo de uma 
sala de aula virtual pode 
ser criado pelo WhatsApp. 
Neste caso, o professor 
estará disponível em seu 
horário regular de aulas 
e, de acordo com reco-
mendação da Semec, irá 
deixar o grupo em modo 
administrador fora do ho-
rário de aula. Ou seja, du-
rante o período de aula, 
todos os participantes do 
grupo poderão se mani-

festar por meio de tex-
tos, sons e imagens de 
acordo com a interação 
proposta para a aula do 
dia. Fora deste período, 
somente o professor e a 
equipe gestora terão au-
tonomia para se mani-
festar com informações 
na sala de aula.

A Semec esclarece 
ainda que, neste período, 
todos os servidores ad-
ministrativos (Merendei-
ros, Agentes, Auxiliares 
de Serviços Diversos e 
Bibliotecários), além dos 
Servidores Readaptados 
pela natureza da função, 
não realizarão suas ati-
vidades de maneira não 
presencial. Sendo assim, 
terão seus dias não tra-
balhados contabilizados 
como banco de horas, 
podendo ser convocados 
a qualquer momento, de 
acordo com a necessida-
de da administração.

No caso dos Auxilia-
res de Secretaria e dos 
Agentes Educativos, essa 
orientação não se aplica, 
tendo em vista que es-
ses profissionais estarão 
atuando diretamente nas 
ações relativas ao regi-
me especial de aulas não 
presenciais. Os Auxiliares 
de Secretaria estarão no 
apoio às equipes gestoras 
e os Agentes Educativos, 
no apoio aos Professores 
Regentes  e Pedagogos

Servidores, pais e estudantes são 
orientados em como prosseguir 
com os estudos em casa durante 
quarentena instituída pelo governo 
em medida que visa à continuidade 
do calendário escolar
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Responsabilidade social
Diante do cenário atual de avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Voto-
rantim anuncia que adotará, por meio do Instituto Votorantim, medidas para contribuir 
com a sociedade brasileira na luta contra o avanço da propagação do vírus e seus efeitos. 
O Instituto Votorantim atuará em duas frentes: redirecionamento de projetos atualmente 
em execução nos municípios em que as empresas da Votorantim estão presentes, com 
foco em ações para o combate ao novo coronavírus; e apoio financeiro adicional de R$ 50 
milhões às autoridades públicas, instituições de saúde e entidades privadas da sociedade 
civil, na compra de itens como kits para teste, respiradores e demais equipamentos es-
senciais. As iniciativas terão apoio técnico e médico da Beneficência Portuguesa de São 
Paulo, organização apoiada historicamente pela Votorantim.

aviões
Estimativa da Associação Internacional de 
Transporte Aéreo mostra que, com a redução 
do número de passageiros e as restrições que 
os governos impuseram ao transporte aéreo 
para tentar retardar a disseminação do novo 
coronavírus causarão um prejuízo líquido de 
cerca de US$ 39 bilhões às empresas do setor 
no mundo, entre abril e junho deste ano. Em 
reais, este valor pode superar R$ 202 bi. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

solidaRiedade 
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Com o compromisso de contribuir com a contenção do avanço da Covid-19 em 
Goiânia, a GPL Incorporadora foi convidada a participar de uma ação social de 
grande importância nesse momento.  A iniciativa se dedica à doação do esto-
que de máscaras PFF2 e protetores faciais, destinado a uma unidade de saúde 
pública de Goiânia. Além da incorporadora, outras empresas do segmento se 
juntaram a essa corrente do bem em prol do controle do novo coronavírus e 
apoio aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate.

caged

Carreiras na linha de frente contra 
covid-19 tiveram perda real
Um levantamento fei-

to a partir de dados 
oficiais do Cadastro 

Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) mos-
tra que a maioria das carrei-
ras que hoje está mobilizada 
no combate à disseminação 
do novo coronavírus e no 
atendimento a enfermos, 
vítimas da pandemia, so-
freu queda real nos venci-
mentos em 2019.

Salários de profissio-
nais contratados no ano 
passado como enfermei-
ros, biólogos, biomédicos, 
biotecnologistas, químicos 
e farmacêuticos, portado-
res de diploma de ensino 
superior, perderam poder 
aquisitivo face a reajuste 
abaixo da inflação. O es-
tudo foi divulgado pela 
plataforma Quero Bolsa, 
utilizada por estudantes 
para obtenção de auxílio 
no ingresso em faculdades 
privadas em todo o país.

Conforme nota distribu-
ída à imprensa, as contra-
tações de enfermeiros em 
2019 tiveram valor médio 
R$ 3.309,99 - 3,08% acima 

do valor no ano anterior 
(R$ 3.211,23). O percen-
tual é abaixo da inflação, 
medida pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que ao longo do 
ano passado foi 4,3%.

As contrações dos bio-
médicos tiveram valor 
médio de R$ 2.557,18 – re-
ajuste também de 3,08% 

sobre a média do ano an-
terior (R$ 2.481,61). Entre 
os farmacêuticos, o índice 
de aumento das remu-
nerações foi 2,94% - pas-
sando de R$ 3.125,57 em 
2018 para R$ 3.217,48.

No caso dos biotecnolo-
gistas, o aumento do valor 
médio das contratações foi 
de 2,17% - subindo de R$ 

3.603,71 para R$ 3.681,96. 
Já os químicos perceberam 
reajuste de 1,34% - de R$ 
4.279,07 para R$ 4.336,34.

Em termos de percen-
tuais de ajustes, a pior si-
tuação verificada foi a dos 
biólogos – o salário médio 
pago nas novas contrata-
ções teve baixa de 0,7% 
entre 2018 e 2019. “O valor 

recebido pelos profissionais 
passou de R$ 3.102,22 para 
R$ 3.080,63”, aponta a nota 
da plataforma.

Segundo a Quero Bolsa, 
as carreiras da medicina 
envolvidas na prevenção 
e cuidados aos doentes 
“tiveram ganho real de 
salário”. De acordo com a 
comparação, “em média, 

médicos clínicos rece-
beram R$ 6.596,75, em 
2019, alta de 6,65% em 
relação a 2018, quando 
o salário pago foi de R$ 
6.185,47. Já os médicos 
infectologistas recebe-
ram R$ 6.958,02, alta de 
8,17% em relação a 2018. 
Naquele ano, o salário 
médio foi de R$ 6.432,4.”
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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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Fernando Alonso doa 300 mil máscaras 
e outro material de proteção

o espanhol Fernando 
Alonso, ex-campeão 
mundial de Fór-

mula 1 e atual campeão 
do mundo de resistência, 
doou ontem 300.000 más-
caras e quatro mil ‘kits’ 
de proteção sanitária às 
equipes que combatem a 
covid-19 na Espanha. A do-
ação foi feita na condição 
de embaixador da UNICEF 
e comunicada através da 
rede social Twitter.

“Obrigado por estares 
sempre do lado de quem 

mais precisa. A tua solida-
riedade e empatia nos emo-
cionam”, pode se ler numa 
mensagem de agradeci-
mento da UNICEF Espanha.

O campeão do mundo 
de F1 em 2005 e 2006, 
agora com 38 anos, agra-
deceu, também no Twit-
ter, o “trabalho incansável 
neste momento delicado” 
e pediu mais donativos 
para apoiar a agência da 
ONU destinada a ajudar 
crianças necessitadas.

O novo coronavírus, 

responsável pela pan-
demia da covid-19, já in-
fectou mais de 791 mil 
pessoas em todo o mun-
do, das quais mais de 38 
mil morreram.

Dos casos de infecção, 
pelo menos 163 mil são 
considerados curados.

Depois de surgir na Chi-
na, em dezembro, o surto 
espalhou-se por todo o 
mundo, o que levou a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) a declarar uma situ-
ação de pandemia.

O espanhol Fernando Alonso, ex-campeão 
mundial de Fórmula 1 e atual campeão do 
mundo de resistência, doou hoje 300.000 
máscaras e quatro mil ‘kits’ de proteção sanitária 
às equipas que combatem a covid-19 naquele país
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