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MandEtta é a nova EstREla

Jair Messias Bolsonaro se gaba de ter formado um ministério de perfil técnico, onde se desta-
cavam Paulo Guedes, pelo grande aposta no seu conhecimento em Economia, e Sérgio Moro, 
pela fama vinda da Operação Lava Jato. Na crise do coronavírus, Bolsonaro acerta na análise, 
ao perceber no ministro da Saúde uma estrela. Que tem conquistado espaço pelo trabalho 
duro da equipe ministerial ganhou fama porque foi o comandante das ações de combate à 
pandemia. Gerou ciúmes, a ponto de se envolver em polêmicas públicas com o presidente, 
passando a dividir as entrevistas coletivas diárias com outros ministros. Ação positiva, pois 
o governo tem que mostrar as várias ações que vem sendo adotadas. Mas que foi tomada 
apenas para tentar tirar o brilho da estrela. Que, por sinal, não apagou. 

ZuMbi 
Mandetta está demitido. O que falta definir é quando e como. Bolsonaro já deu mostras de 
que não tolera divergências sobre seus pontos de vista. Por outro lado, do ponto de vista de 
gestão, a demissão é até natural. São posturas muito divergentes. Não dá para um gover-
no (qualquer um) ter duas visões sobre o mesmo tema. Não vai dar certo. O presidente, por 
exemplo, critica o isolamento, adotado por governadores e prefeitos, que atendem à orienta-
ção do Ministério do governo Bolsonaro. É difícil entender. 

tRoca dE gabinEtE
Luiz Henrique Mandetta já teria recebido convite do governador Ronaldo Caiado para assumir a 
Secretaria de Saúde em Goiás. Os dois são médicos, pertencem ao DEM e estão altamente iden-
tificados no combate à pandemia. Entraria no lugar de Ismael Alexandrino, que vem sendo muito 
elogiado pela condução do trabalho no Estado. 

RoMpiMEnto
O convite a Mandetta seria uma provocação a Bolsonaro, aprofundamento o rompimento político 
do governador e do presidente. 

isolaMEnto  
O coronavírus tem isolado o governador, que tem agido como médico, com pouco tempo para 
conversas e articulações politicas.

20 MudaRaM
20 vereadores aproveitaram a janela partidária para a troca de partido, visando as eleições munici-
pais em Goiânia. O MDB pulou de três para dez cadeiras, seguido pelo Patriota, que ficou com sete 
e do DEM, que passa a contar com quatro. Os últimos a definir foram Sargento Novandir, que foi 
para o Republicanos, e Ozéias Varão, que passa a integrar o Progressistas.
 
vaRRidos  
PSB, PSDB, PORS, PV, DC, PRTB, Solidariedade e Cidadania ficam sem representação.

bRiga REativada
A reabertura do comércio gerou discussões e declarações acirradas entre o governador Ronaldo Caia-
do e o presidente da FIEG, Sandro Mabel. Os dois se estranham desde os tempos em que representa-
vam Goiás na Câmara Federal. Por enquanto, tem ganho a tese de Caiado. Até pelo poder da caneta. 

boM pRa dEMocRacia
Pesquisa DataFolha publi8cada no fim de semana mostra que 59% dos brasileiros são contra uma 
possível renúncia do presidente Jair Bolsonaro. É bom dizer que o presidente não pensa nisso, nem 
de longe. Mas é bom ver o respeito0 ao jogo democrático. 

apoio ao isolaMEnto
A pesquisa mostra que mais de 70% dos brasileiros apoiam o isolamento e topam até o endureci-
mento das regras, se for para contribuir com o combate ao coronavírus. Governadores e o ministro 
da Saúde tem as melhores avaliações pela atuação na crise, enquanto Bolsonaro tem nota vermelha. 

cRisE
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) prevê crise institucional, caso o presidente resolva 
decretar o fim do isolamento. Doria vê quebra do pacto federativo, uma vez que 25 dos 27 governa-
dores adotaram o isolamento e apoiam a medida como estratégia para o combate à crise de saúde. 

livEs  
Sem o tradicional barzinho, com suas músicas, uma opção nestes tempos são as lives promovidas por 
vários artistas. Na semana passada, por exemplo, andei passeando pelo som de Amauri Garcia, Henrique 
de Oliveira e Pádua. No sábado teve Orlando Morais, com participação da dublê de cantora Glória Pires. 

FRustRação 
A segunda-feira era pra ter demissão de Mandetta e anúncio do cronograma para pagamento do corona-
voucher. Nem um, nem outra. Motoristas de aplicativo, por exemplo, ansiosos pela ajuda oficial. A queda 
nas corridas é de 70%, com direito a devolução em massa de veículos a locadoras e concessionárias. 

cRisE à vista 
A não viabilização da ajuda oficial a informais, empresas, Estados e municípios tende a aumentar o 
problema previsto para o final de abril. Todos vão ter problemas de caixa para saldar compromissos. 

luZ
Mesmo entrando, provavelmente, no pico da Covid-19 continuam conversas para a retomada de 
atividades econômicas. Feiras livres e lanchonetes estão voltando, com regras novas. 

Muito EstRanho
Ônibus circulando em Goiânia, praticamente sem gente em pé. Impensável. 

opoRtunidadE 
A crise tem aberto espaço para alguns negócios. Várias indústrias estão direcionando sua aten-
ção para a produção de insumos necessários, especialmente álcool em gel, que esteve em falta no 
mercado. Costureiras estão se desdobrando para dar conta de encomendas de máscaras laváveis. 
O Sicredi, cooperativa de crédito mais antiga no país, integra um pool de organizações dispostas a 
investir em startups que ofereçam soluções práticas para esses dias. 

Mais guERRa digital 
Tem hora que está irrespirável o clima nas redes sociais. Mas isso passa...

poR quE?
A ignorância, às vezes, é a alma do negócio.

marcelohel@gmail.com

“Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança”.  (Maquiavel)
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saúde

Governo de Goiás lança CoronaTransp

a partir desta se-
gunda-feira, dia 6, 
todos os cidadãos 

podem ter acesso às in-
formações sobre como 
são investidos, pelo Go-
verno de Goiás, os recur-
sos emergenciais utili-
zados nas aquisições de 
materiais e serviços de 
combate ao coronaví-
rus. Para isso, a Contro-
ladoria-Geral do Estado 
(CGE) inseriu no Portal 
da Transparência (www.
transparencia.go.gov.br) 
três painéis que reúnem 
todos os dados gover-
namentais relativos às 
licitações que envolvem 
o coronavírus.

Por meio de um ícone 
inserido na página ini-
cial do Portal da Trans-
parência, o CoronaTransp, 
os órgãos de controle e 
os cidadãos terão uma 
referência para o desen-
volvimento das ações e 

para o controle social, 
onde a população poderá 
entender onde e como o 
recurso está sendo apli-
cado. Essa foi uma das 
demandas do governa-
dor Ronaldo Caiado ao 
controlador-geral do 
Estado, Henrique Ziller, 
para ser desenvolvida 
em regime de urgência 
e que se torna realidade.

Segundo o secretário 
Ziller, os dados são capta-
dos do Comprasnet, siste-
ma de compras do Estado, 
a partir da solicitação dos 
órgãos da administração. 
Coube à CGE, por meio 
do Decreto 9633/2020, 

acompanhar os processos 
das despesas realizadas 
em cumprimento às ações 
emergenciais.

A CGE tem atuado pre-
ventivamente na análise 
das licitações para aqui-
sição de bens e serviços 
ligados à pandemia e dis-
ponibiliza essas informa-
ções para que a população 
possa fazer o controle so-
cial sobre os gastos. Toda 
a área de inspeção da 
Controladoria está sendo 
demandada para o con-
trole preventivo antes do 
edital ser lançado.

O cidadão poderá 
acompanhar a atualiza-

ção das informações de 
solicitação de compras 
diariamente. Ziller res-
salta que é um direito do 
cidadão entender como 
o Governo de Goiás está 
gastando o dinheiro dos 
impostos e isso ficará 
disponível no Portal da 
Transparência do Estado.

Em relação à pande-
mia, a CGE criou dois 
ícones de destaque no 
Portal da Transparência, o 
CoronaInfo, com ações de 
ouvidoria (informações, 
reclamações e denún-
cias) e o CoronaTransp, 
com os dados de todas as 
aquisições feitas com os 

recursos emergenciais 
pelos órgãos do Poder 
Executivo Estadual. Com 
isso, o Governo de Goiás 
mantém a sua meta de 
ser uma administração 
totalmente transparente 
e voltada para a melho-
ria da qualidade de vida 
do povo goiano.

Painéis
O primeiro painel 

chamado de “processo 
a processo” conterá a 
quantidade de itens ad-
quiridos relacionados 
ao combate à pandemia, 
além de um campo de 
“super busca” detalhado.

O segundo painel será 
tabular e demonstrará os 
ganhadores das licitações 
e os valores investidos na 
aquisição dos produtos e/
ou serviços. Já o terceiro 
painel informará todas 
as normas publicadas no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE) relacionadas ao 
coronavírus.

Vale ressaltar que as 
informações compiladas 
pela CGE no CoronaTransp 
possuem atualização di-
ária, por meio do sistema 
Comprasnet, de acordo 
com os dados que são dis-
ponibilizados pelos órgãos 
da administração.

Com a 
ferramenta, CGE 
disponibiliza 
painéis exclusivos 
de transparência 
sobre recursos 
investidos no 
combate ao 
coronavírus
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brasília

Senadores votarão três projetos nesta semana
O Senado definiu ontem 
(6) a pauta de votações da 
semana após reunião en-
tre os líderes partidários 
e de bancada. Três proje-
tos serão votados, todos 
de autoria de senadores e 
relacionados ao combate à 
crise gerada pela epidemia 
do novo coronavírus. Os lí-
deres também definiram 
que a votação da proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) conhecida como Or-
çamento de Guerra será 
feita na segunda-feira da 
próxima semana, dia 13.

Amanhã (7) será votado 
um projeto de lei do sena-
dor Jorginho Mello (PL-SC) 
que institui o Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas 

de Pequeno Porte. O pro-
grama prevê auxílio no de-
senvolvimento de peque-
nos negócios por meio de 

financiamentos.
Na quarta-feira (8) serão 

realizadas duas sessões, 
cada uma com um item na 

pauta. A primeira sessão 
votará um projeto que 
estabelece medidas de 
desoneração da folha de 

pagamento para garantir 
a subsistência dos empre-
endimentos e a manuten-
ção de empregos durante 
a pandemia do covid-19. 
Esse projeto é de autoria 
do senador Irajá (PSD-TO).

A segunda votação do 
dia será de um projeto que 
visa atender empresas em 
dificuldades financeiras 
devido ao arrefecimen-
to da economia, causado 
pelo estado de calamida-
de decretado em razão do 
coronavírus. Ele trata da 
concessão de emprésti-
mos para empresas do se-
tor privado para quitação 
de folha de pagamento no 
período de até três meses. 
O projeto é do senador 
Omar Aziz (PSD-AM).

PEC do Orçamento 
Os senadores votarão 

a PEC do Orçamento de 
Guerra na próxima sema-
na. A PEC cria um instru-
mento para impedir que os 
gastos emergenciais gera-
dos em virtude do estado 
de calamidade pública 
sejam misturados ao Orça-
mento da União. 

A medida flexibiliza 
travas fiscais e orça-
mentárias para dar mais 
agilidade à execução 
de despesas com pes-
soal, obras, serviços e 
compras do Poder Exe-
cutivo. O texto já foi 
aprovado pela Câmara e 
depende da aprovação do 
Senado para seguir para a 
sanção presidencial.
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educação

SME tem até 15 de abril para 
confirmar dados do Censo Escolar

a Secretaria Munici-
pal de Educação e 
Esporte (SME) infor-

ma que este é o momen-
to de conferir os dados 
declarados pelas escolas, 
por meio dos Relatórios 
Gestores que estão dispo-
níveis no sistema do Edu-
cacenso. Esses relatórios 
apresentam dados preli-
minares, como rendimen-
to e movimento escolar 
das matrículas de todas as 
modalidades e etapas de 
ensino, além das taxas de 
rendimento do ensino re-
gular. O prazo para conferir 
e retificar dados informa-
dos vai até dia 15 de abril.

A veracidade dos dados 
declarados ao Censo Esco-
lar é de responsabilidade 

dos gestores das escolas. 
Diretores e secretários de 
escolas e centros munici-
pais de Educação Infantil 
(Cmei) são responsáveis 
pela coleta e processa-
mentos dos dados censitá-
rios referentes à Educação 
Básica do município.

O levantamento de 
dados é feito pelo Educa-
censo, um sistema infor-
matizado que utiliza fer-
ramentas web na coleta, 
organização, transmissão 
e disseminação dos da-
dos censitários, mediante 

o cruzamento de informa-
ções de cinco formulários: 
Escola, Gestor, Turma, Alu-
no e Profissional Escolar. 
Suas funcionalidades per-
mitem avaliar, em tempo 
real, a consistência das in-
formações prestadas, além 
de disponibilizar relatórios 
com informações consoli-
dadas da escola que possi-
bilitam a verificação e aná-
lise dos dados declarados.

Sobre o Censo Escolar
O Censo Escolar é o 

principal instrumento de 

coleta de informações e 
a mais importante pes-
quisa estatística da edu-
cação básica brasileira. É 
coordenado pelo Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), re-
alizado em colaboração 
entre as secretarias es-
taduais e municipais de 
educação e a participação 
das as escolas públicas 
e privadas. No que toca 
às instituições públicas, 
os dados coletados pelo 
Censo são diretamente 

relacionados ao repasse 
de fundos, a partir do mo-
mento em que o Minis-
tério da Educação (MEC) 
toma as informações 
como norte para cálculo.

O Censo abrange as 
diferentes etapas e mo-
dalidades da Educação 
Básica e profissional, sen-
do que a coleta de dados 
se divide em duas etapas. 
Na primeira, é feito o pre-
enchimento da Matrícula 
Inicial, mediante a cole-
ta de informações sobre 
os estabelecimentos de 

ensino, gestores, turmas, 
alunos e profissionais es-
colares em sala de aula. 
Na segunda fase, a Situa-
ção do Aluno, tem por ob-
jetivo coletar as infor-
mações de rendimento 
e movimento, ao final 
do ano letivo, dos alu-
nos que foram declara-
dos na Matrícula Inicial 
do Censo Escolar.

O preenchimento dos 
dados é feito diretamen-
te na Internet, por meio 
do Sistema Educacenso. 
Os gestores dos estabe-
lecimentos de ensino, 
responsáveis pelo preen-
chimento, devem acessar 
o sistema, utilizando seu 
CPF e senha cadastrada.

O Inep disponibiliza 
documentos, textos e ví-
deos com orientações 
específicas sobre a coleta 
da Situação do Aluno.

Os dados do Censo Es-
colar podem ser acessados 
por meio do próprio Sis-
tema Educacenso (www.
educacenso.inep.gov.br), 
pela Situação do Aluno 
http://portal.inep.gov.br/
web/guest/situacao-do-
-aluno, pelas Sinopses Es-
tatísticas (http://inep.gov.
br/sinopses-estatisticas), 
pelos Microdados (http://
inep.gov.br/microdados) 
ou pelo Inepdata (http://
inep.gov.br/inep-data).

Censo é o 
principal 
instrumento 
de coleta de 
informações e a 
mais importante 
pesquisa 
estatística da 
educação básica 
brasileira
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Goiânia

Hospital de Referência  começa a funcionar
O prefeito Iris Rezende 
anunciou agora há pouco 
que o Hospital e Mater-
nidade Célia Câmara, a 
Maternidade Oeste, trans-
formado em Hospital de 
Referência da Prefeitura 
de Goiânia, já pode receber 
pacientes com a Covid-19 
a partir de hoje (6/4). Iris 
determinou o adiamento 
da inauguração da unida-
de enquanto maternidade, 
destinando-a ao atendi-
mento de pacientes víti-
mas do coronavírus, como 
mais uma medida de en-
frentamento à pandemia 
que assola o mundo.

De início, serão dispo-
nibilizados 30 leitos de 
UTI com equipamentos 
de última geração, inclu-

sive com o serviço de Te-
lemedicina, que permitirá 
o monitoramento do pa-
ciente até mesmo fora do 
quarto. Um outro grande 
benefício desse serviço 
é que os profissionais de 

saúde da unidade pode-
rão falar sobre Covid-19 
com autoridades e espe-
cialistas de todo país.

Mais de 300 profissio-
nais entre médicos, enfer-
meiros, técnicos em enfer-

magem e profissionais de 
áreas de apoio atuarão na 
unidade de saúde, mon-
tada no Hospital e Ma-
ternidade Municipal Célia 
Câmara (HMMCC), no Con-
junto Vera Cruz I, região 

Oeste de Goiânia.
Os equipamentos para 

esta primeira etapa de 
atendimento já estão ins-
talados na unidade, as-
sim como os profissionais 
contratados passam por 
treinamento intensivo. 
A Fundação de Apoio ao 
Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de 
Goiás (Fundahc) destaca 
que a capacitação dos co-
laboradores é feita rigoro-
samente e constantemen-
te a cada nova contratação 
e mudança nos protocolos 
e fluxos de atendimento 
apresentados pelo Minis-
tério da Saúde e demais 
autoridades competentes.

Já está sendo finalizada 
a montagem de 10 dez lei-

tos pediátricos, que serão 
entregues na sequência 
para atender pacientes 
com idade abaixo de 18 
anos, assim como as en-
fermarias de apoio às duas 
UTIs. Até o final de maio, 
o HMMCC contará com 60 
leitos, sendo 50 entre UTIs 
adulto e pediátrico, e as 
outras 10 de enfermarias 
de apoio às UTIs.

De acordo com a secre-
tária municipal de Saúde, 
Fátima Mrue, que fez vis-
toria no local na manhã 
desta segunda-feira, a 
unidade tem capacida-
de de expandir até 186 
leitos. “É uma instituição 
que irá prestar um gran-
de serviço à população”, 
disse a secretária.
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Quando nos deparamos com o desconhecido, o de-
sespero nunca é uma boa opção. Devemos, ao con-
trário, agir com calma, cautela e usar nossa expe-

riência e conhecimento para nos defender e enfrentar a 
situação. Nem sempre a saída que parece mais fácil é a 
melhor. Também há situações em que não podemos fugir 
do problema, temos de enfrentá-lo.

Estamos no meio de uma crise sem precedentes, mas que 
precisa ser encarada com o máximo de responsabilidade por 
todos. Por enquanto, o isolamento social é a forma mais eficaz 
conhecida de combate à disseminação do novo coronavírus. 
Quem diz isso são os estudiosos, cientistas, médicos que es-
tão na linha de frente da pandemia.

O remédio é amargo, tem deixado muita gente em de-
sespero, devido aos efeitos imediatos nas finanças, especial-
mente quem depende da movimentação do comércio para 
sobreviver. Mas não devemos ser afoitos e desconsiderar as 
recomendações e determinações das autoridades de saúde e 
governamentais, porque o que está em jogo é o bem maior 
que possuímos: a vida. E com a vida não se brinca.

Goiás tem o privilégio de contar com um médico à frente dos 
destinos de nosso estado nesse momento tão grave. Em todos os 
lugares que chegou, o novo coronavírus gerou colapso e desem-

prego. Aqueles que demoraram a tomar medidas de isolamento 
social ou tomaram medidas tímidas infelizmente pagaram com 
a perda de vidas humanas. Percebemos uma conduta exemplar 
do governador Ronaldo Caiado no sentido de resguardar ao má-
ximo e proteger os goianos da ameaça do novo coronavírus. 

Ao mesmo tempo em que é preciso tomar todos os cuidados 
com o paciente, neste caso representado pela totalidade da po-
pulação goiana, o remédio não pode ser administrado em con-
centração ou dose excessiva, sob risco de submeter o paciente a 
efeitos colaterais extremamente negativos. Evidentemente, nin-
guém tem, no momento, a fórmula ideal para conseguir garantir 
o controle da disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, liberar 
atividades comerciais ou que geram aglomerações.

O medo de uma desagregação social gerada pela paralisa-
ção da atividade econômica é real, mas não pode se sobrepor ao 
risco da perda de milhares de vidas. Economia se recupera, se 
reconstrói. Vidas perdidas não têm volta.

Tivemos em Goiás uma mínima flexibilização nas regras 
de funcionamento da atividade econômica, possibilitando o 
funcionamento, precário e com grandes restrições, das feiras 
livres e alguns estabelecimentos que são auxiliares ao fun-
cionamento, controlado, de atividades essenciais, como bor-
racharias e oficinas à beira de rodovias. É pouco? É. Mas o 

Governo age com prudência, porque, caso amanhã tenhamos 
o sistema de saúde entre em colapso a mesma população que 
clama por retorno da atividade econômica pedirá a responsa-
bilização das autoridades.

A Associação Comercial e Industrial da Região Leste de 
Aparecida de Goiânia mantém sua posição firme de defesa 
dos interesses de seus associados e dos comerciantes e em-
presários em geral e, por isso mesmo, reconhece a necessi-
dade de todos, população e empresários, seguirmos as deter-
minações do poder público. O isolamento tem demonstrado 
ser a melhor forma de enfrentar o inimigo invisível. Enquanto 
entidade representativa, estamos em constante diálogo com 
o poder público, buscando formas possíveis de retorno con-
trolado e seguro da atividade econômica e temos percebido 
essa mesma disposição do Governo estadual. 

Acreditamos no bom senso e rapidez na tomada de deci-
sões de nossos governantes. Consideramos que os protocolos 
devem ser revistos constantemente, permitindo, por exemplo, 
se for o caso, o funcionamento de mais atividades, desde que, 
não gerem aglomeração. Não podemos exigir solução sem 
a anuência e garantias das autoridades de saúde pública e 
vigilância sanitária. Em primeiro lugar, deve vir sempre o bem 
mais precioso, que é a vida.

Manione Padeiro
È presidente da Associação Co-
mercial e Industrial da Região 
Leste de Aparecida de Goiânia

É hora de 
proteger a vida

aparecida de goiânia

Nova portaria que libera funcionamento 
das feiras de alimentos será publicada

nova medida para 
conter o avanço da 
pandemia no muni-

cípio. A Prefeitura de Apa-
recida irá publicar nova 
portaria especificando re-
gras para realização feiras 
de alimentos na cidade, 
com base no último de-
creto editado pelo gover-
no estadual e Secretaria 
de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
A realização de feiras de 
hortifrutigranjeiro, obser-
vando as recomendações 
do Ministério da Saúde, 
deverá ser fiscalizada e os 
feirantes orientados sobre 
ações cautelares e de pre-
venção ao Covid-19.

Na reunião, o prefeito 
Gustavo Mendanha, que 
retornou hoje da licença 
médica, garantiu que o 
Comitê seguirá, nesse mo-
mento de pandemia, com 

trabalhos no sentido de 
evitar a proliferação do ví-
rus e garantir a saúde das 
pessoas. “Vamos continuar 
tomando medidas para 
evitar colapso na saúde 
do município e impedir o 
avanço dessa pandemia. 
Não vamos cruzar os bra-
ços e ficar acomodados 
enquanto não vencermos 
essa luta”, destacou ele ao 
afirmar que Veter e Ales-
sandro vão continuar na 
coordenação do comitê. 
Estiveram presentes na 
reunião o vice-prefeito 
Veter Martins, o secretá-
rio municipal de saúde, 
Alessandro Magalhães, 
o vereador Gilsão Meu 
Povo e representantes da 
sociedade civil.

A diretora da Associação 
dos Feirantes de Aparecida 
de Goiânia (Afag), Camila 
Rosa, se manifestou favo-

rável a realização de fei-
ras de alimentos – mesmo 
com restrições – e afirmou 
que o setor econômico 
precisa voltar a crescer. “O 
feirante trabalha hoje para 
garantir sua sobrevivência 
amanhã. A permissão para 
a realização das feiras de 
alimentos, obedecendo os 
critérios de prevenção ao 
coronavírus, é sinal que 

estamos avançando não 
apenas para conter esse 
mal, mas também para 
recuperar o bolso de mui-
ta gente”, ressaltou.

“Estamos preocupados 
em garantir a saúde das 
pessoas, mas também de 
evitar situações desastro-
sas nas famílias. É por 
meio deste comitê que 
tomamos decisões as-

sertivas no sentido de 
evitar piores impactos 
na sociedade”, comple-
tou o vereador Gilsão.

O Comitê Municipal de 
Prevenção e Enfrentamento 
ao Coronavírus é formado 
pelo Gabinete do Prefei-
to, secretarias municipais, 
Câmara de Vereadores, Mi-
nistério Público de Goiás, 
Federação das Indústrias 

do Estado de Goiás (Fieg), 
Conselho Municipal das 
Associações de Morado-
res de Aparecida (Camap), 
além do SESI/SENAI Apa-
recida, Sebrae Goiás – Re-
gional Aparecida, Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Aparecida de Goiânia 
(Aciag), OAB Subseção 
Aparecida e hospitais São 
Silvestre e Santa Mônica.

O Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento ao novo 
coronavírus (Covid-19) em 
Aparecida de Goiânia apresentou 
na manhã desta segunda-feira, 06
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Autônomo pode baixar aplicativo 
para renda de R$ 600 a partir de hoje

a partir das 9h de hoje 
(7), de 15 milhões a 
20 milhões de tra-

balhadores informais não 
inscritos em programas 
sociais poderão baixar o 
aplicativo da Caixa Eco-
nômica Federal que per-
mitirá o cadastramento 
para receberem a renda 
básica emergencial. 

O auxílio - de R$ 600 ou 
de R$ 1,2 mil para mães 
solteiras - será pago por 
pelo menos três meses 
para compensar a perda 
de renda decorrente da 
pandemia de coronavírus.

A Caixa também lança-
rá uma página na internet 
e uma central de atendi-
mento telefônico para a 
retirada de dúvidas e a re-
alização do cadastro. Deta-
lhes como o nome do apli-
cativo, o endereço do site 
e o número da central te-
lefônica serão divulgados 
pelos ministros da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni, e 
da Economia, Paulo Gue-
des; pelo presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães; e 
pelo presidente do Data-
prev, Gustavo Canuto, em 
evento nesta manhã no 
Palácio do Planalto.

Deverão cadastrar-se 
trabalhadores autônomos 

não inscritos no Cadas-
tro Único de Programas 
Sociais (CadÚnico) e que 
não pagam nenhuma 
contribuição para o Insti-
tuto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Quem não 
sabe se está no CadÚnico 
pode conferir a situação 
ao digitar o número do 
Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF) no aplicativo.

Quem contribui para 
a Previdência como au-
tônomo ou como micro-
empreendedor individual 
(MEI) já teve o nome pro-
cessado pela Caixa Eco-
nômica e está automati-
camente apto a receber 
o benefício emergencial. 
Ontem (6) à noite, o mi-
nistro Onyx Lorenzoni 
disse que os primeiros 
benefícios começarão a 
ser pagos ainda hoje para 
quem está nos cadastros 
do governo. Segundo ele, 
o pagamento para esse 
primeiro grupo deve ser 
concluído até amanhã (8).

Funcionamento
Quanto aos trabalhado-

res autônomos ainda não 
cadastrados, o pagamento 
será feito até 48 horas de-
pois da conclusão do ca-
dastro no aplicativo. O be-

nefício será depositado em 
contas poupança digitais, 
autorizadas recentemente 
pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, e poderá ser 
transferido para qualquer 
conta bancária sem custos.

Quem não tem conta 
em bancos poderá retirar 
o benefício em casas loté-
ricas. O próprio aplicativo, 
ao analisar o CPF (Cadas-
tro de Pessoa Física) , ve-
rificará se o trabalhador 
cumpre os cerca de dez 
requisitos exigidos pela 
lei para o recebimento da 

renda básica.

Bolsa Família
O terceiro grupo é for-

mado pelos beneficiários 
do Programa Bolsa Fa-
mília, que não precisarão 
baixar o aplicativo. Se-
gundo Lorenzoni, eles já 
estão inscritos na base de 
dados e poderão - entre os 
dias 16 e 30 - escolher se 
receberão o Bolsa Família 
ou a renda básica emer-
gencial, optando pelo va-
lor mais vantajoso.

O ministro da Cidada-

nia lembrou que o bene-
fício de março do Bolsa 
Família terminou de ser 
pago no último dia 30. 
Para ele, o pagamento 
do novo benefício a es-
sas famílias antes do dia 
16 complicaria o traba-
lho do governo federal, 
que ainda está consoli-
dando a base de dados, 
de separar os grupos de 
beneficiários.

Outro aplicativo
Além da ferramenta 

para o cadastro de tra-

balhadores autônomos, 
a Caixa lançará um apli-
cativo exclusivo para o 
pagamento da renda bá-
sica emergencial. 

Segundo o presiden-
te do banco, Pedro Gui-
marães, esse segundo 
aplicativo funcionará de 
modo semelhante ao do 
saque imediato do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), permitin-
do escolher uma conta 
bancária para o recebi-
mento ou optar pelo sa-
que em casas lotéricas.

Trabalhador deve receber auxílio 
emergencial em até 48 horas
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Mandetta diz que continua no cargo de ministro 
O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, afir-
mou em entrevista coleti-
va na noite desta segunda-
-feira (6) que vai continuar 
no cargo. A permanência 
dele à frente da pasta foi 
questionada depois de crí-
ticas feitas pelo presiden-
te Jair Bolsonaro. Hoje 
o presidente se reuniu 
com ministros para dis-
cutir o futuro das ações 
do governo no enfrenta-
mento à pandemia.

“Hoje foi dia que rendeu 
pouco, ficou todo mun-
do com a cabeça avoada 
se eu iria permanecer ou 
sair. Agradeço muitos que 
vieram em solidariedade. 
Gente limpando gaveta, 
inclusive a minha. Nós 

vamos continuar, porque 
continuando nós vamos 
enfrentar o nosso inimi-
go, que é a covid-19”, de-
clarou Mandetta.

Ele afirmou que dian-
te da tarefa de combate 
à pandemia é importante 
ter um bom ambiente de 
trabalho e condenou o que 
chamou de críticas não 
construtivas. “Mas as con-
dições de trabalho preci-
sam ser para todos. A única 
coisa é que tenhamos me-
lhor ambiente para traba-
lhar no ministério. Espe-
ramos que a gente possa 
possa ter paz.” O titular da 
pasta agradeceu a equipe, 
dizendo que ela entrou 
junta e sairá junta. Ele 
afirmou que a reunião de 

hoje entre o presidente e 
ministros “reposicionou” 
o governo “no sentido de 
ter mais foco”.

Esse reposicionamen-
to foi marcado por uma 
mudança nas orientações 
do ministério, que passa a 
trabalhar com dois tipos 

de distanciamento social: 
o ampliado e o seletivo. O 
primeiro é o que vem sendo 
realizado pelos estados, en-
quanto o segundo envolve 
uma abertura maior a ati-
vidades econômicas e cir-
culação de pessoas abaixo 
de 60 anos desde que não 

apresentem sintomas.
Pelas novas recomenda-

ções, as cidades ou estados 
que tenham pelo menos 
50% dos leitos vagos pode-
rão adotar um modelo de 
distanciamento seletivo a 
partir da próxima segunda-
-feira (13). Essa alternativa 
não vale para unidades fe-
derativas com alto índice 
de incidência de casos por 
100.000 habitantes, como é 
o caso de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Ceará, Amazonas e 
Distrito Federal.

Mandetta colocou que 
há dias vem reforçando a 
importância do distancia-
mento até que os siste-
mas de saúde de cidades 
e estados estejam estru-
turados com leitos, má-

quinas e insumos (como 
equipamentos de prote-
ção individual). Enquanto 
isso não estiver garanti-
do, é importante manter 
o distanciamento.

“Momento é de cautela, 
é de distanciamento so-
cial. Isso que vocês passa-
ram não é quarentena. É 
muito mais duro que isso. 
Estamos em fase de dis-
tanciamento social. Pes-
soa pode fazer caminhada, 
não precisa ficar trancada, 
mas não pode aglomerar. 
A gente está conseguindo 
ter um número de casos 
relativamente controlado. 
Não vamos deixar que a 
cidade A, B ou C vá fazer o 
movimento exponencial-
mente pra cima”, defendeu.
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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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Time convoca torcida a festejar 77 
anos cantando nas janelas de casa

em meio à pandemia 
do novo coronavírus 
(covid-19) e ao iso-

lamento social, o Goiás 
resolveu comemorar seu 
aniversário de 77 anos 
de um jeito diferente. O 
clube convocou os torce-
dores a festejarem a data, 
cantando o hino esmeral-
dino das janelas de suas 
casas, a partir das 19h43. 
O horário combinado faz 
alusão ao ano de funda-
ção da instituição: 1943. 
Para incrementar os fes-
tejos, a agremiação soli-
cita ainda que os torcedo-
res usem camisas, bonés 

e bandeiras alviverdes. 
Paralelamente à come-

moração, os torcedores 
goianos estão realizando 
uma ação social na sede 
do clube, em parceria 
com a Central Única das 
Favelas (Cufa), a fim de 

arrecadar alimentos e 
produtos de higiene para 
ajudar as pessoas mais 
impactadas sócio-econo-
micamente pela pande-
mia da covid-19.

Pelo Twitter, a Con-
federação Brasileira de 

Futebol (CBF) aproveitou 
para parabenizar o Goiás: 
““Parabéns, Esmeraldino! 
Hoje é dia de festa para 
o bicampeão da #SérieB e 
maior campeão goiano!”.

A equipe do Centro-
-Oeste já conquistou 

28 títulos estaduais, se 
tornando o maior ven-
cedor da competição. E 
como citado pela CBF, 
foi duas vezes campeão 
da segunda divisão, em 
1999 e 2012.

No Instagram joga-

dores do elenco atual e 
outros que já vestiram a 
camisa do clube, envia-
ram mensagem de ca-
rinho, entre eles estão: 
Rafael Moura, Aloísio, 
Josué, Dill, Erik, Marcelo 
Rangel e Walter.

Clube fundado 
em 1943 fez 
aniversário nesta 
segunda-feira (6) Go
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