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Vacinação continua nesta quarta-feira 
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n Em um movimento de evidente ape-
go ao marketing eleitoral, o prefeito de 
Anápolis Roberto Naves está se apre-
sentando nas redes sociais como “Ro-
berto”, esforçando-se para se tornar 
próximo do eleitorado anapolino.

n Em Catalão, o deputado estadual 
Gustavo Sebba, que é candidato a pre-
feito pelo PSDB, recorreu a uma receita 
antiga para apoiar a população carente: 
está distribuindo sopa de macarrão e 
legumes, todo dia, nos bairros.

n A queda da receita da Enel, com a 
quarentena da maioria das empre-
sas goianas, só não vai chegar a 30% 
do faturamento porque as contas de 
energia elétrica estão sendo cobradas 
pela média dos últimos 12 meses. 

n O deputado federal José Nelto está 
em campanha ferrenha contra o adia-
mento das eleições municipais deste 
ano – que, até agora, segundo a Justiça 
Eleitoral, continuam improrrogavel-
mente marcadas para outubro.

n Se deixar o Ministério da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, não viria para 
Goiás de imediato, mas somente após 
amenizada a crise do coronavírus. Ele 
está estressado, fisicamente exaurido e 
precisa urgentemente de descanso.

n O atual presidente da Agehab Eurípe-
des do Carmo vai se candidatar a pre-
feito de Bela Vista, mas pode tropeçar 
na Lei da Ficha Limpa por responder a 
4 processos por improbidade – e já con-
denado em pelo menos um.

n Parecem passar longe da verdade 
as notícias – plantadas – de que o 
PSDB terá uma chapa de 60 candida-
tos a vereador, em Goiânia, com pos-
sibilidade de eleger cinco. A ojeriza 
do eleitorado da capital aos tucanos 
desautoriza esse otimismo.

n A Assembleia vai continuar fechada, 
realizando sessões emergenciais atra-
vés do sistema online de votação, que 
já foi testado e aprovado com a aprecia-
ção do decreto que reconheceu o esta-
do de emergência na saúde, em Goiás.

n Aclarou-se a situação política em 
Trindade, onde o candidato do prefeito 
Jânio Darrot à sua própria sucessão será 
mesmo – como sempre foi – o seu atual 
vice-prefeito Gleysson Cabrini, também 
o nome do coração do padre Robson. 

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

Uma vida inteira dedicada ao aperfeiçoamento acadêmico e científico e, em uma vertente 
que atende a vocação que está no DNA da sua família, a política, trouxeram o governador 
Ronaldo Caiado a este momento ímpar na história de Goiás – a luta contra a ameaça do 
coronavírus, que ele agora lidera com mão de ferro e, ao mesmo, uma forte obediência 
ao racionalismo que o leva a explicar detalhadamente, até exaustivamente, cada passo 
dado e cada providência adotada. Nenhum outro governador do passado, nem mesmo os 
que também tinham formação médica, provavelmente se sairia como Caiado está indo 
no enfrentamento de um desafio que o destino colocou subitamente no seu caminho, 
provavelmente comprometendo o tipo de governo que ele imaginou que faria, porém 
arrastando-o para o pódio daqueles que salvam vidas e conduzem o seu povo para a so-
brevivência diante de uma pandemia genocida, implacável e cruel com os mais fracos – 
os idosos e os que padecem de doenças crônicas. O governador, dentre toda a classe 
política estadual, era quem estava moldado para essa missão, pelas suas virtudes 
pessoais, até como político implacável com o desvio de recursos públicos, pela sua 
longa experiência parlamentar, que o levou agora a traduzir com eficiência os sen-
timentos coletivos, e pela coragem em assumir posições criticadas, mas que no final 
das contas são amparadas em conceitos científicos e voltadas para a solidariedade 
com as famílias carentes, a preservação de todos e, enfim, a segurança do conjunto da 
população. Ninguém sabia, mas foi para isso que Caiado virou governador de Goiás. 
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tEM GENtE – poUca – QUE tEM DiNHEiRo, EM GoiÁS, MaS tEM coRaÇÃo taMBÉM
Nem todos os grandes empresários goianos acompanham o comportamento insensível da Federação das Indústrias do Estado de Goiás 
– FIEG – que, liderada pelo ex-deputado federal Sandro Mabel, limita-se a criticar a quarentena e foge de qualquer ação para apoiar a luta 
contra o coronavírus ou ajudar a população carente. O Sindileite, que congrega os maiores laticínios do Estado, doou 100 mil litros de leite 
para a OVG. Da mesma forma, a Rede Record forneceu 1.000 cestas básicas para a mesma instituição. Quer dizer: tem gente, em Goiás, que 
tem muito dinheiro, mas mesmo assim mostra que tem coração também. 

DEciSÃo DE coRtaR oS SalÁRioS DoS SERViDoRES EStÁ DEMoRaNDo, MaS É iNEVitÁVEl
Não existe outra saída para o Executivo, Legislativo e Judiciário, mais o Ministério Público, Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado 
e o dos Municípios, em Goiás, que não a imediata redução dos salários dos seus servidores, de todos os níveis, com carga maior de sacrifício, 
evidentemente, para quem ganha mais e sem demissões. É a única forma de atenuar os encargos financeiros do governo de Goiás face a 
queda de arrecadação provocada pela crise do coronavírus e a inviabilidade de cumprir o compromisso com o pagamento da folha de pessoal 
tal como vinha levando até aqui (rigorosa pontualidade) o governador Ronaldo Caiado, ao quitar o funcionalismo dentro do mês trabalhado. 
Essa decisão é irrenunciável e já está tardando. De resto, Caiado já anunciou que a partir de abril a prioridade será pagar quem trabalha na  
Saúde e na Segurança, ficando todo o resto para quando houver caixa, sendo pacífico concluir que, durante um bom tempo, não vai haver.

caiaDo caMiNHaVa paRa UM cÉU DE BRiGaDEiRo FiScal, MaS aí VEio o coRoNaVíRUS
Em janeiro e fevereiro, a arrecadação de ICMS do Estado subiu em Goiás em exatos 8,61% em comparação com o mesmo período de 2019. 
No acumulado do primeiro bimestre, a receita global atingiu R$ 4,170 bilhões, representando uma alta de 8,03% frente ano passado, graças 
ao aumento da contribuição do Protege e dos valores das transferências federais. Em resumo: o governador Ronaldo Caiado ia bem, cami-
nhando para uma situação financeira que, com a prorrogação da dívida com os bancos e a União e com a chegada de algum socorro federal, 
seria um verdadeiro céu de brigadeiro diante do quadro fiscal dramático que ele recebeu. Mas aí veio o coronavírus.

lERÉia Vai tENtaR DE NoVo a pREFEitURa DE MiNaÇU, pElo pSDB
O ex-deputado federal Carlos Alberto Leréia reapareceu no noticiário político como candidato a prefeito de Minaçu, sua 
cidade natal, onde ele começou a carreira como locutor de carro de som. Detalhe: Leréia já disputou o cargo, na eleição 
passada, mas ficou a 1.500 votos do vencedor, Nick Barbosa, do DEM, que acabou afastado do mandato por corrupção.

REaÇÃo DE iSMaEl alEXaNDRiNo É EXEMplo paRa a claSSE política
O secretário estadual de Saúde Ismael Alexandrino portou-se com elegância e civilidade ao comentar o convite do governador Ronaldo 
Caiado ao ministro Luiz Henrique Mandetta para assumir a pasta, caso fosse exonerado do Ministério da Saúde. Segundo Ismael Alexandrino, 
resumidamente, quem escolher os secretários é Caiado e cabe a ele, portanto, o poder exclusivo de decidir sobre a composição da equipe – 
nada mais. “Quando um dos dois decidir que existe opção mais adequada, cada um seguirá o seu caminho”, disse exemplarmente. 

ViDa DEDicaDa E FoRMaÇÃo ciENtíFica lEVaRaM caiaDo
a ENcoNtRaR SEU DEStiNo: liDERaR GoiÁS coNtRa a coNViD-19 
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Caiado pede solidariedade às prefeituras, 
ao invés de abertura de comércios

em entrevista ao Jor-
nal do Meio Dia des-
ta terça-feira (7/4), 

o governador Ronaldo 
Caiado destacou, mais 
uma vez, a importância 
do isolamento social para 
contenção da pandemia 
pelo novo coronavírus em 
Goiás. Ao ser questionado 
sobre a atitude de prefei-
tos que insistem reabrir 
o comércio, ressaltou 
que o que está em jogo 
agora é algo muito mais 
importante, que é a ma-
nutenção da vida.

“Depois, vamos recu-
perar a Economia, garan-
tindo condições para que 
as pessoas voltem a viver 
com dignidade”, reforçou. 
“Não é que eu queira im-
por regra, é questão de 
saúde pública. Como va-
mos responder amanhã o 
cidadão de Goiás, se não 
adotarmos hoje medidas 

firmes?”, questionou.
Caiado revelou que 

fez questão de entrar em 
contato com os prefeitos e 
que todos recuaram da de-
cisão. Disse ainda que tem 
incentivado os municípios 
a promoverem campanhas 
de solidariedade, a fim de 
amenizar o sofrimento da 
população. Também tem 
articulado junto ao Fundo 
Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste 
(FCO) a liberação mais cé-
lere de recursos com desti-
nação a micro e pequenos 
empresários, especialmen-
te os que se encontram 
fora dos grandes polos 
econômicos do Estado.

Ainda sobre a ques-
tão, Caiado sinalizou que, 
após o dia 19 de abril, será 
avaliada a liberação da 
retomada das atividades 
de forma gradual e regio-
nalizada. “Não haverá uma 

única medida para todo o 
território goiano. Vamos 
levar em consideração a 
quantidade de leitos, a ca-
pacidade de atendimento 
e o índice de disseminação 
comunitária. Estamos tra-
balhando com plataformas 
que nos fornecem esses 
dados sobre a situação de 
cada município”, detalhou.

Estas deliberações vão 
ser coordenadas pelo re-
cém-criado Comitê Esta-
dual Socioeconômico de 
Enfrentamento ao Corona-
vírus - Covid 19. Presidido 
pelo governador Ronaldo 

Caiado e composto por 
vários secretários, o órgão 
colegiado é integrado por 
membros dos setores pú-
blico e privado, comunida-
des científica e médica.

O comitê acompanha-
rá de perto as medidas de 
enfrentamento ao novo 
coronavírus, relacionadas 
às áreas econômica e so-
cial. Outra ação, tendo em 
vista os mais carentes, é 
a distribuição das cestas 
básicas arrecadadas pela 
“Campanha de Combate 
à Propagação do Coro-
navírus”, iniciada hoje 

(7/4) pela Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG). Mais de mil famí-
lias moradoras do Bairro 
Jardins do Cerrado 2, em 
Goiânia, receberam ali-
mentos, caixas de leite e 
álcool líquido 70%.

Ao comentar sobre a 
sinalização que o Minis-
tério da Saúde deu para 
uma possível adoção do 
chamado “isolamento ver-
tical” – em que somente 
pessoas dos grupos de ris-
co ficariam em isolamento 
– flexibilizando a circu-
lação de pessoas, Caiado 

afirmou que esta possibi-
lidade “é impossível”. Ele 
comentou que o respeito 
aos protocolos estabeleci-
dos se tornam ainda mais 
importantes, uma vez que 
o Estado, apesar de todos 
os esforços feitos, tem en-
contrado dificuldades para 
adquirir respiradores e 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs).

Caiado reconheceu e 
agradeceu o apoio que 
vem recebendo da popu-
lação neste sentido, uma 
vez que o Estado aparece 
em primeiro lugar em res-
peito ao isolamento so-
cial. Quando você libera 
todo mundo, não existem 
leitos para todos. Esse é 
o pior dos mundos, para 
o qual não deixaremos 
chegar”, frisou Caiado.

Sobre a ânsia da po-
pulação na busca pelos 
testes rápidos, explicou 
que muitos deles foram 
reprovados pelo Labo-
ratório Central de Saú-
de Pública (Lacen), pela 
alta ocorrência do cha-
mado “falso negativo” 
nos resultados. Ao en-
cerrar a entrevista, não 
se furtou de, novamente, 
opinar sobre a perma-
nência do ministro da 
Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, no cargo.

Em entrevista à TV Serra 
Dourada, governador voltou a 
defender importância do isolamento 
social. Mas, apontou que medidas 
podem ser gradualmente 
flexibilizadas a partir do dia 19
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Lissauer anuncia 2ª sessão remota para esta quarta
A Assembleia Legislati-
va de Goiás realiza nesta 
quarta-feira, 8, a sua se-
gunda sessão extraordiná-
ria remota, desde que se 
iniciou o período de iso-
lamento da população, em 
função da pandemia. De 
acordo com o presidente 
da Casa, deputado Lissauer 
Vieira, diversos projetos 
relacionados ao combate 
do coronavírus no Estado 
estarão na pauta de vota-
ções. Dentre as matérias, 
pedido de calamidade pú-
blica de vários municípios 
goianos. Os parlamentares 
utilizarão, nesta sessão, o 
mesmo sistema adotado 
no dia 25 de março, em 
programa cedido pelo Se-
nado. A sessão terá início 
às 15 horas, com transmis-
são ao vivo pela TV Alego.

Em continuidade aos 
trabalhos legislativos du-
rante o período de sus-
pensão das atividades 
parlamentares em razão 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), o presidente da 
Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), deputa-
do Lissauer Vieira (PSB), 
anunciou para esta quar-
ta-feira, 8, a realização da 
segunda sessão remota 
da Casa de Leis. A sessão 
terá início às 15 horas. 
Segundo o parlamentar, 
diversos projetos rela-
cionados ao combate da 
doença no Estado serão 
apreciados, entre eles, 
pedidos de calamidade 
pública de vários municí-
pios goianos e a estadu-
alização de hospitais mu-
nicipais, como o Hospital 

Regional de Luziânia.
“Convocamos esta se-

gunda sessão remota para 
deliberamos matérias im-
portantes e voltadas para a 
contenção do coronavírus 
no Estado de Goiás. Temos 
pedidos de reconhecimen-
to de calamidade pública 
de diversas cidades, além 
de outras pautas de inte-

resse da nossa população, 
como o requerimento que 
trata da estadualização do 
Hospital Regional de Luzi-
ânia e de outras unidades 
municipais. Assim como 
foi na primeira sessão, não 
tenho dúvidas de que te-
remos nesta um quórum 
altamente positivo e re-
sultados satisfatórios que 

auxiliarão no combate à 
Covid-19”, destacou o pre-
sidente Lissauer.

Novas sessões
O chefe do Poder Le-

gislativo informou ainda 
que na próxima semana, 
após o feriado da Sema-
na Santa, as sessões ordi-
nárias, regimentalmente 

realizadas às terças, quar-
tas e quintas-feiras, serão 
retomadas, no entanto, 
também de forma remota. 
“Estamos atentos a essa 
situação e tomando todas 
as precauções necessá-
rias para impedir que essa 
doença avance em nosso 
Estado. Por isso, seguindo 
as recomendações do Go-
verno estadual e da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), retomaremos a par-
tir da próxima semana, as 
nossas sessões ordinárias, 
porém, através do sistema 
remoto”, disse.

Todas as sessão virtuais 
serão transmitidas, ao vivo, 
pela TV Alego, no canal 
61.2 da TV Aberta ou no 
canal 8 na NET, e também, 
pelo site oficial da Casa: 
portal.al.go.leg.br
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Vacinação continua nesta quarta-
feira com mudanças nos drive-thrus

a Secretaria Muni-
cipal de Saúde já 
garantiu a imuni-

zação de 91,22% dos ido-
sos da capital, ultrapas-
sando a meta estipulada 
pelo Ministério da Saúde 
que é de 90% . Até ago-
ra 116.511 idosos foram 
imunizados, de uma po-
pulação de 127.724.  Os 
dados estão registrados 
no Sistema de Informa-
ções do Programa Nacio-
nal de Imunizações, que 
ainda não contabilizou 
os números de hoje. Já 
os profissionais de saúde, 
que também fazem parte 
do grupo prioritário desta 
primeira fase da campa-
nha, têm 43% de cobertu-
ra vacinal.

A vacinação contra 

a gripe continua nes-
ta quarta-feira nos 74 
pontos de vacinação 
próximos às unidades 
municipais de saúde. 
Nos drive-thrus haverá 
mudanças. Somente o 
drive-thru do shopping 
Flamboyant estará fun-
cionando a partir de 8:30.  
Os drive-thrus do Detran 
e shopping Passeio das 
Águas não funcionarão 
nesta quarta-feira. No 
caso do Detran, a equipe 
de vacinação é do Estado 
e não haverá expediente 
devido ao ponto facul-
tativo , já no shopping 
Passeio das Águas, a va-
cinação é realizada por 
alunos e professores vo-
luntários da UFG, que não 
estarão atuando.  

Somente o drive-thru do 
shopping Flamboyant estará 
funcionando a partir de 8h30
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aparecida de goiânia

Sancionada lei que garante o atendimento da população 
carente com políticas públicas de assistência social
A entrega de benefícios à 
sociedade aparecidense 
em situação de vulnerabi-
lidade através de ações de 
assistência social é objeto 
da lei nº 3.548, de abril de 
2020, sancionada nesta 
terça-feira, 07, pelo pre-
feito Gustavo Mendanha. 
O texto é de autoria da 
Prefeitura de Aparecida, 
por meio da Casa Civil e 
Secretaria de Assistência 
Social, e foi aprovado na 
Câmara Municipal de Ve-
readores na última sexta-
-feira (03). A legislação 
trata de diretrizes para as 
políticas públicas de as-
sistência social na cidade.

Segundo consta na lei, 
o objetivo dessa legislação 
é garantir o atendimento 
às necessidades básicas e 
proteger a família, a ma-
ternidade, a infância, a 
adolescência e a terceira 
idade. A Política de Assis-
tência Social de Aparecida 
também estabelece me-

canismos para promover 
o amparo às crianças e 
adolescentes carentes, a 
integração ao mercado de 
trabalho e a habilitação e 
reabilitação das pessoas 
com deficiência.

O artigo 17 traz em 
destaque a responsabi-
lidade do poder público 
em executar os projetos 
de enfrentamento da po-
breza, incluindo a parce-
ria com organizações da 
sociedade civil e atender 
às ações socioassisten-
ciais de caráter de emer-
gência, atuando direta-
mente neste momento de 
crise por conta da pande-
mia do coronavírus.

“Esta Lei vem para 
proteger nossas ações 
em prol da população 
que vive em situação de 
vulnerabilidade social de 
nossa cidade. Desta forma 
poderemos realizar ações 
de distribuição de cestas 
básicas e kits de higiene 

para quem mais precisa e 
com isso vamos, além de 
proteger a vida de quem 
está em casa por conta do 
distanciamento social, 
sem trabalhar, alimentar 
as pessoas mais caren-
tes”, comentou a secre-
tária de Assistência So-
cial, Mayara Mendanha.

O prefeito Gustavo 
Mendanha frisou nova-
mente que a prioridade 
em Aparecida é, também, 

a assistência às famílias 
mais necessitadas, além 
de salvar vidas. “Estamos 
preocupados, claro, com a 
questão da Covid-19, to-
mando as providências, 
comprando respiradores, 
ampliando o número de 
leitos, mas é importante 
também cuidar daquelas 
pessoas que nesse mo-
mento de dificuldade pos-
sam estar passando fome”, 
lembrou Gustavo.

Medidas
Algumas medidas 

sociais para diminuir o 
impacto das ações para 
enfrentamento do coro-
navírus em Aparecida já 
foram tomadas pela Se-
cretaria de Assistência 
Social. Uma delas foi a re-
abertura do Restaurante 
Popular com a distribui-
ção de marmitas ao preço 
de R$ 2. Há ainda a dis-
ponibilização de telefo-
nes para o contato da po-
pulação que se encontra 
em dificuldade financeira 
neste período solicitar 
cestas básicas e também 
tirar dúvidas sobre o pro-
grama de renda mínima 
do governo federal.

“Também abrimos um 
canal para aquelas pes-
soas, principalmente em-
presários, que tiverem 
condições, doar alimentos 
e produtos de higiene pes-
soal, para que possamos 

distribuir para moradores 
de rua e população caren-
te”, sublinhou Mayara Men-
danha. Ela pontuou ainda 
que as equipes do Centro 
POP e do Consultório de 
Rua estão visitando pra-
ças e pontos conhecidos 
de concentração de mora-
dores em situação de rua, 
distribuindo kits de higie-
ne com sabão e álcool gel.

Para ter mais infor-
mações sobre como se 
cadastrar para receber a 
ajuda financeira do go-
verno, foram disponibili-
zados três telefones para 
a população: 3545 5970 
// 3545-5986 // 3545-
1138 e um número de 
whatsapp – 9292-5407. 
O processo é o seguinte: 
o morador entra em con-
tato com a central, repas-
sa sua demanda e esta 
é passada para o CRAS 
mais próximo de sua re-
sidência, que marcará um 
horário de atendimento
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saúde

Trindade registrou, nesta terça-feira 
(07/04), 2º caso confirmado de Covid-19

Trindade registrou, 
na manhã desta 
terça-feira (07/04), 

o segundo caso confir-
mado de Covid-19 no 
município, informa a 
Prefeitura Municipal, 
por meio do Gabinete de 
Operação de Emergên-
cia e Saúde.

A paciente é uma mu-
lher jovem, que estava 
no exterior, e que se en-
contra em isolamento 
domiciliar. Ela não apre-
senta mais sintomas 
gripais e nenhum dos 

familiares teve manifes-
tações da doença.

O resultado foi libe-
rado nesta manhã pelo 
Laboratório Central do 
Estado de Goiás (La-
cen). Profissionais da 
Secretaria Municipal de 
Saúde fazem monito-
ramento permanente e 
prestam toda assistên-
cia necessária.

O prefeito Jânio Dar-
rot reforça a necessida-
de do isolamento domi-
ciliar enquanto principal 
medida de prevenção à 

Covid-19. Ele prorrogou, 
por tempo indetermina-
do, a suspensão das au-
las na rede municipal de 
ensino e Cmeis.

As atividades do Cen-
tro Administrativo e das 

secretarias continuarão 
sendo realizadas por 
atendimentos online 
e via telefone. Já a re-
abertura do comércio 
em geral dependerá das 
recomendações das au-

toridades sanitárias, em 
nível municipal, estadu-
al e federal.

A Prefeitura de Trin-
dade reafirma que, nesse 
momento, é prioritário 
evitar aglomeração de 

pessoas e reforçar as me-
didas de distanciamento 
social. “A vitória contra o 
coronavírus depende do 
esforço pessoal e da ação 
de todos”, afirma o prefei-
to Jânio Darrot.  

Paciente é mulher jovem, que estava 
no exterior, e que se encontra em 
isolamento domiciliar. Ela não 
apresenta mais sintomas gripais 
e nenhum dos familiares teve 
manifestações da doença
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senador canedo

Dr. Zacharias Calil contempla 
11 municípios com R$ 2,7 
milhões em emendas

Vacinação contra a gripe continua nesta quarta-feira

Em live em suas redes so-
ciais o deputado federal 
Dr. Zacharias Calil (DEM) 
anunciou a destinação de 
R$ 2,7 milhões em emen-
das parlamentares indivi-
duais para 11 municípios 
goianos, entre eles Apa-
recida de Goiânia (R$ 587 
mil), Senador Canedo (R$ 
500 mil) e Anápolis (R$ 

500 mil). Os outros muni-
cípios são Jataí, Rubiata-
ba, Bonfinópolis, Aruanã e 
Guapó (R$ 100 mil cada); 
Santo Antônio de Goiás e 
Indiara (R$ 200 mil cada); 
e Morrinhos (R$ 300 mil).

Integrante de várias 
comissões e frentes par-
lamentares em defesa 
da saúde na Câmara dos 

Deputados, inclusive a 
Comissão Externa do 
Coronavírus, Dr. Zacha-
rias destinou também 
R$ R$ 5,3 milhões em 
emendas de bancada 
para o estado de Goiás 
dividir de forma igual 
para o Hospital do Servi-
dor Público e o Hospital 
das Clínicas de Goiás.

Será retomada nesta 
quarta-feira, 8 de abril, a 
imunização contra a In-
fluenza, exclusivamente 
nos postos de vacinação 
drive thru.

Nesta 1ª Etapa, a imu-
nização é para o gru-
po prioritário (idosos e 
profissionais de saúde). 
Lembrando que as doses 

de vacinas são enviadas 
pelo Estado e, assim, en-
caminhadas.

3 (três) DRIVE THRU: 
EXCLUSIVOS PARA VACI-
NAÇÃO DENTRO DO CAR-
RO OU MOTOCICLETA.

Os demais devem pro-
curar pelos postos mon-
tados para vacinação fixa.

Confira os locais:

Praça Criativa Central 
(drive thru)

Praça CEU do Jardim 
das Oliveiras (drive thru)

Parque Ambiental da 
Vila Galvão (drive thru)

Idoso, esteja com do-
cumento que comprove 
sua idade.

E trabalhador da saú-
de, apresente seu docu-

mento funcional.
Os idosos com proble-

mas graves de saúde se-
rão imunizados em casa.

Evite aglomerações;
Mantenha distância 

segura;
Faça sua parte!
É a prefeitura de Sena-

dor Canedo cuidando de 
você e da sua família
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Desafio coviD-19
As marcas Sicredi, Bayer, Orbia e AgTech Garage lançaram o “Desafio Covid-19: soluções 
digitais para o agronegócio”. O objetivo é promover a difusão e a adoção de ferramentas 
de startups que serão selecionadas por apresentarem soluções confiáveis e de alto impac-
to que possam contribuir para os produtores e toda a cadeia produtiva no enfrentamento 
aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. O desafio visa disponibilizar gratuitamente 
essas ferramentas para produtores rurais por um período de dois meses no site www.
agtechgarage.com/desafio-coronavirus

varejo
A Novo Mundo decidiu apostar nas plataformas online para que seus vendedores possam 
trabalhar de casa, oferecendo o melhor atendimento aos clientes, de forma comissionada. 
Por meio de um WhatsApp corporativo (62) 98562-7000, a meta é canalizar as demandas 
em um único canal, com toda tecnologia necessária para trazer segurança ao cliente no 
processo de compra, que é rastreado pela empresa. As compras realizadas por esse canal 
terão o benefício do frete grátis para o estado de Goiás. 

agronegócio
Nos primeiros dois meses de 2020, o agronegócio goiano foi responsável pela exportação 
de produtos para 133 países, sendo 22 a mais do que no mesmo período de 2019, quando 
foram 111 países. Ao todo, o volume exportado somou mais de US$ 776,8 milhões. Foram 
451 produtos exportados, acréscimo de 43 itens se comparado com o primeiro bimes-
tre do ano passado. Entre os países que mais importaram de Goiás, a China aparece em 
primeiro lugar, com 32,1%, especialmente complexo soja e carne bovina. Já na avaliação 
apenas do mês de fevereiro, as exportações do agronegócio, em Goiás, somaram US$ 
253,2 milhões, o que representa 63% do que foi exportado no Estado. Esses dados foram 
reunidos pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Seapa), e integram a edição de abril do Agro em Dados, informativo 
mensal da instituição.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O preço médio da gasolina comum no Brasil em março foi de R$ 4,598. Sob impacto 
da redução da circulação de veículos em razão da pandemia do novo coronavírus, o 
valor registrou queda de 1,81% na comparação com o verificado em fevereiro (R$ 
4,683).  Em março, foram quatro reduções de preços nas refinarias anunciadas pela 
Petrobrás. Somadas, as diminuições foram de 35%. De acordo com a plataforma on-
line de monitoramento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o trá-
fego de veículos caiu 58% no Brasil em março. Conforme levantamento da ValeCard, 
empresa especializada em soluções de gestão de frotas, Rio de Janeiro (R$ 5,035) e 
Acre (R$ 4,985) são os estados com o combustível mais caro no país. Já Amapá (R$ 
3,986) e Santa Catarina (R$ 4,291) apresentaram os preços mais baratos do país. 

parâmetros

INSS define regras para antecipar 
pagamento de auxílio-doença

a partir de hoje (7), 
trabalhadores afas-
tados do emprego 

por doenças poderão re-
ceber um salário mínimo 
mensal (R$ 1.045) anteci-
pado enquanto não ocorrer 
a perícia médica. A medida 
para o auxílio-doença, que 
vale enquanto ocorrer a 
pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, foi regu-
lamentada por uma porta-
ria do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
publicada hoje no Diário 
Oficial da União.

A portaria regulamenta 
a Lei 13.982, sanciona-
da no último dia (2) pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
Embora se trate da mesma 

legislação que instituiu a 
renda básica emergencial 
para trabalhadores autô-
nomos, a lei também es-
tabeleceu a antecipação 
de um salário mínimo para 
quem estiver na fila do 
auxílio-doença.

Segundo a lei, os re-
querentes do auxílio-do-
ença poderão receber um 
salário mínimo por mês 
antecipado por até 90 
dias ou até a realização 
de perícia médica federal, 
o que ocorrer primeiro. 
Posteriormente, o valor 
será descontado quando 
o benefício for liberado.

Para evitar aglome-
rações nas agências do 
INSS, que estão funcio-

nando com plantões 
reduzidos apenas para 
casos essenciais duran-
te a pandemia, os traba-
lhadores poderão pedir 
o auxílio-doença apenas 
apresentando o atestado 
médico, sem a necessi-
dade de perícia médica 
presencial. O documento 
pode ser fotografado e en-
viado por meio do Portal 
Meu INSS ou pelo aplicati-

vo de mesmo nome.
A perícia será feita de 

forma eletrônica, com 
o médico perito federal 
analisando a validade 
do atestado e definindo 
a liberação do auxílio. 
Segundo o INSS, todo o 
processo pode ser feito 
pela internet, sem a ne-
cessidade de desloca-
mento até uma agência 
do órgão.

Parâmetros
A portaria publicada 

hoje define os parâme-
tros de análise do atesta-
do médico. O documento 
deve estar legível e sem 
rasuras; conter a assina-
tura do profissional emi-
tente e carimbo de iden-
tificação, com registro do 
conselho de classe; trazer 
o Código Internacional de 
Doenças (CID), com infor-

mações sobre a doença, e 
conter tempo de repouso 
necessário.

Depois de 90 dias, caso 
o trabalhador necessite 
prorrogar a antecipação 
do auxílio-doença, deverá 
apresentar um novo ates-
tado médico. A portaria 
definiu três casos em que 
o segurado terá de fazer a 
perícia médica presencial 
depois do fim da pande-
mia, mesmo tendo o be-
nefício liberado: quando 
o período de afastamento 
da atividade, incluídas as 
prorrogações, ultrapassar 
o prazo máximo de três 
meses; conversão da an-
tecipação em concessão 
definitiva do auxílio-do-
ença e negação da ante-
cipação quando o atesta-
do enviado pela internet 
não atender aos requisi-
tos exigidos.

Benefício poderá ser solicitado sem 
perícia médica durante pandemia Di
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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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Conmebol planeja retorno do futebol 
e prepara protocolo médico

AConmebol come-
çou a trabalhar, 
nesta terça-feira, 

em um protocolo médico 
para treinamentos e jo-
gos oficiais para quando 
forem retomadas as ati-
vidades, suspensas pela 
pandemia de coronavírus. 
O retorno do futebol na 
América do Sul, no entan-
to, ainda é uma incógnita.

Por videoconferência, 
22 médicos das seleções 
sul-americanas, junta-
mente com membros 
da comissão médica da 

entidade, analisaram 
medidas para prevenir o 
coronavírus e definir “mo-
dalidades de treinamento 
individual e coletivo; rea-
lização de testes em atle-
tas, desinfecção de locais 
comuns e de higiene pes-
soal do atleta”, de acordo 
com um comunicado da 
entidade. “A saúde estará 
sempre acima de tudo 
e as decisões serão to-
madas em função des-
sa premissa”, afirmou o 
presidente da Conmebol, 
Alejandro Domínguez.

Devido ao avanço do 
coronavírus na América 
do Sul, a Conmebol sus-
pendeu em 12 de mar-
ço a Copa Libertadores, 
depois de completada a 
segunda rodada da fase 

de grupos. A primeira fase 
da Copa Sul-Americana 
já havia sido encerrada. 
Quase imediatamente, os 
países do continente pa-
ralisaram seus torneios.

Com a maioria dos 

países em estado de iso-
lamento social, é pouco 
provável que a atividade 
e os torneios sejam reto-
mados no curto prazo. A 
entidade explicou que o 
protocolo para o retorno 

das equipes se aplicará 
“primeiro aos treinamen-
tos e depois para as com-
petições.” E esclareceu 
que “eles sempre estarão 
sujeitos às leis e reco-
mendações de cada país”.

22 médicos das seleções sul-
americanas, juntamente com 
membros da comissão médica 
da entidade, analisaram medidas 
para prevenir o coronavírus Pi
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