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Baixou o tom

Governador Ronaldo Caiado (DEM) foi 
ao extremo no último Roda Viva, para 
demonstrar equilíbrio. Evitou esticar a 
corda com o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Talvez Caiado já tenha 
chegado á conclusão que precipitou 
ao anunciar o rompimento. Como dis-
semos aqui, Caiado mordeu a isca que 
estava colocada para outros governa-
dores, vistos como concorrentes do 
presidente em 2022. Principalmente, 
Caiado sabe que precisará da parceria 
para administrar o Estado e que os 
dois estão de corpo, alma e coração 
no lado conservador da política bra-
sileira. Como são dois turrões, pode 
até demorar um tempo pra abaixar a 
poeira. Mas os sinais já estão dados. 

mandEtta é caiado 
A imprensa nacional tem destacado 
não só atuação do ministro Luiz Hen-
rique Mandetta, como o fato de ser 
uma indicação de Caiado. São médi-
cos, formados na mesma instituição, 
com muitas convicções em comum. 

Bom fRuto
Ainda em abril estará pronto o pri-
meiro Hospital de Campanha ergui-
do pelo governo federal. Será em 
Águas Lindas de Goiás. O governo 
estadual vai receber o prédio pron-
to com as chaves e será responsável 
por equipar, manter e colocar pes-
soal para atender os pacientes. A 
cidade foi escolhida por não ter uma 
grande unidade de atendimento, 
apesar dos 100 mil habitantes.

falando sozinho
Jair Messias ficou falando sozinho con-
tra o isolamento social. Apenas dois 
governadores seguiram o seu pedido. 

A coisa só começou a andar depois que 
o Ministério da Saúde orientou a fazer 
essa flexibilização. Dois critérios bási-
cos estão sendo observados, segundo 
essa orientação: a ausência de casos e 
a disponibilidade de, pelo menos, me-
tade da capacidade de atendimento 
das unidades de saúde. 

as ilhas  
Rondônia e Roraima foram os únicos Es-
tados que toparam a flexibilização.

o pRóximo
O Rio de Janeiro, do desafeto federal 
Wilson Witzel (PSC) anunciou a libe-
ração do comércio em 30 municípios, 
conde não há registro do coronavírus. 
Continuarão sem receber visitantes e 
com as escolas fechadas. 

poR aqui  
Depois das feiras livres e lanchonetes, 
a construção civil e a mineração de-
vem ser liberados para retomar suas 
atividades em Goiás. A partir do dia 
19 e seguindo regras especiais para o 
combate ao coronavírus. 

quER falaR sozinho
Jair Messias continua insistindo no uso 
da cloroquina e da hidroxicloroquina 
no tratamento da Covid-19. Os medi-
camentos já vem sendo usados, mas 
sob supervisão médica, normalmente 
em pacientes internados, já que po-
dem produzir efeitos colaterais. O Mi-
nistério da Saúde tem certeza de que 
a convicção presidencial não basta 
para liberar totalmente o uso. Precisa 
de aval de pesquisas científicas ou do 
Conselho Federal de Medicina. 

poR lá
Os Estados Unidos chegaram à mar-
ca de 2 mil mortes por dia com o 
novo coronavírus. Sem poder usar a 
cloroquina. Por falta de comprova-
ção de eficácia, pelo órgão federal 
que regulamenta o setor de medica-
mentos por lá. 

poR aqui
A Ahpaceg, que reúne hospitais e clí-
nicas privados, se dispôs a criar um 

hospital de campanha para concentrar 
o atendimento ao coronavírus. A enti-
dade conversou com Fórum Estadual, 
autoridades do governo. Todos acha-
ram ótimo o projeto, mas ninguém 
se dispôs a entrar na parceria. A enti-
dade está preocupada com a falta de 
movimento nas unidades. As portas 
continuam abertas, mas com muitas 
atividades paradas, com a suspensão 
de consultas e cirurgias eletivas. 

cRisE chEgou?
Empresas que operam o transpor-
te coletivo anunciaram pagamento 
de apenas uma parte dos salários de 
motoristas e pessoal de apoio e admi-
nistração. Alegam que o faturamento 
no mês de março foi e apenas 19% da 
receita normal do setor. 

na alEgo  
Em mais uma sessão remota, Alego 
aprovou mais de 20 projetos relacio-
nados ao combate à Covid-19. 

na câmaRa 
O legislativo municipal retoma ativi-
dades na semana que vem, com res-
trições de circulação na Casa. 20 ga-
binetes vão receber placas novas de 
identificação, já que os titulares dos 
gabinetes mudaram de partido. 

novo nicho 
Com lojas de tecidos fechadas e clien-
tes em quedas, costureiras e costurei-
ros estão se unindo para fabricar más-
caras de pano, laváveis. Podem ser 
feitas com retalhos de pano e servem 
para uso durante quatro horas. Após, 
devem ser lavadas e deixadas em um 
recipiente com água e água sanitária. 
Preços variando de R$ 3 a R$ 10.

campanha com 
REsultado
A campanha UFG Solidária arrecadou 
doações de produtos e em espécie. O 
resultado final de pouco mais de duas 
semanas foram 105 cestas básicas, já 
entregues a imigrantes, refugiados e 
população LGBTQ em situação de ris-
co. Campanha segue para novas doa-
ções nos próximos dias. 

uma luz
Alemanha e Espanha já começam 
a planejar a retomada dos jogos de 
futebol para maior, quando as proje-
ções apontam para controle da pan-
demia, principalmente entre os ale-
mães. Por aqui, somente em julho. 
Dificilmente haverá continuação dos 
campeonatos estaduais, uma vez 
que a maioria das esquipes já des-
montou seus elencos. A CBF enviou 
ajuda de custo de R$ 160 mil a cada 
um dos 68 clubes que vão disputar a 
Série D, incluindo Goiânia, Goianésia 
e Crac. Mais R$ 200 mil para cada 
um dos 20 integrantes da Série C, 
entre eles o Vila Nova. Os 20 da Sé-
rie B vão receber um adiantamento 
de R$ 600 mil da verba da TV. 

ausência 
Depois de 275 anos, a Procissão do 
Fogaréu não aconteceu neste ano, em 
função das ações de combate ao coro-
navírus. A Prefeitura de Goiás disponi-
bilizou vídeos em seu canal no Youtu-
be para marcar a data. Pra tudo voltar 
ao normal no ano que vem. 

tEmpos são outRos 

Meu guru Ulisses Sousa fez aniver-
sário e não pôde receber meu abraço 
nesta semana. Afinal de contas, temos 
que respeitar o isolamento. Sorte pra 
quem precisa, Ulisses!

poR quE?
A gente vai perdendo a fé em algumas 
lideranças.

marcelohel@gmail.com

“Cada macaco no seu galho”. 
(Dito popular)
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pandemia

Governador diz que está discutindo protocolos 
de saída gradual da quarentena a partir do dia 19

em live nesta quarta-
-feira, dia 8, direto do 
Palácio das Esmeral-

das, em Goiânia, para os 
veículos de comunicação 
da Agência Brasil Central 
(ABC), o governador Ro-
naldo Caiado disse que já 
prepara a saída da quaren-
tena, em função da pande-
mia da Covid-19, a partir 
do dia 19 de abril.

“Determinei ao Comitê 
Extraordinário, formado 
por vários secretários, a 
discussão de uma pauta 
para verificar os setores 
que estão subordinados a 
eles, para irem formatan-
do um protocolo de como 
poderemos fazer essa 
abertura, de acordo com o 
nível de risco. O protocolo 
de cada um vai passar pelo 
comitê que fará as obser-
vações para verificarmos 
a saída gradual a partir do 
dia 19”, informou.

Ele fez um balanço dos 

casos de pessoas infecta-
das com o novo coronaví-
rus em Goiás, confirman-
do que até agora são 159 
casos, com sete mortes 
contabilizadas, e há mais 
seis que ainda não foram 
confirmadas como positi-
vos. Voltou a mostrar preo-
cupação com as regiões de 
Goiânia e do Entorno do 
Distrito Federal, com 85 e 
12 casos respectivamente.

Confirmou que em Goi-
ás há 17 cidades com ca-
sos positivos para o novo 
Coronavírus e que, experi-
mentando o estágio 2 (en-
tre 101 e 200 infectados) 
já tem capacidade de aten-
dimento relativo ao está-
gio 4 (para mais de 400 
casos), observando que o 
crescimento é esperado, 
“não está fora da nossa ca-
pacidade de atendimento”. 
Ele informou também que 
encaminhou à Assembleia 
Legislativa um Projeto de 

Lei para a estadualiza-
ção dos hospitais de Ja-
taí, Itumbiara, São Luís de 
Montes Belos e Formosa.

Protocolo rígido

Caiado disse que a aber-
tura da quarentena em 
Goiás será feita de forma 
ponderada, que a popula-
ção pode ficar tranquila, 
pois ocorrerá com muita 
regra e dentro de um pro-
tocolo rígido. “As pessoas 
cumprindo o protocolo, 
com toda a assepsia exi-
gida e o distanciamento 
também, não haverá pro-
blema”, assinalou.

Disse ainda que os fei-
rantes, que já foram libe-
rados, estavam negligen-
ciando em algumas regras, 
mas que houve uma reu-
nião hoje, com o secretário 
da área, e eles se compro-
meteram a seguir regia-
mente as regras estabele-
cidas pelo protocolo. “Com 
a abertura das feiras livres, 
a cadeia de produção de 
hortifrutigranjeiros vol-
ta a funcionar e é menos 
um problema econômico 
e social que temos que 
enfrentar”, observou o go-
vernador. Voltou também 
a pedir paciência a toda 
a população goiana “para 

que possamos atravessar 
isso muito bem”.

Caiado confirmou a an-
tecipação em dez dias da 
campanha de vacinação 
do rebanho bovino contra 
a febre aftosa, que se ini-
ciará no próximo dia 20 
e terá, este ano, 40 dias 
efetivos, contra os 30 dos 
anos anteriores. “Antecipa-
mos dez dias e alongamos 
o prazo. Ao invés de termos 
30 dias para vacinarmos 
nosso rebanho, passamos 
para 40 dias, para fazer 
com tranquilidade, organi-
zando a vacina e o manejo, 
mantendo as regras do dis-
tanciamento”, asseverou.

150 reais por 
aluno matriculado

Divulgou uma notícia 
que considerou muito im-
portante para o momento: 
a Secretaria de Educação do 
Estado está repassando R$ 
150,00 para cada aluno ma-
triculado na rede estadual, 
como uma forma de substi-
tuir a merenda que ele teria, 
caso estivesse estudando e 
que mais de 90 mil crianças 
que são abrangidas. Outra 
informação foi de que a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e a da Educação, em 
conjunto, implantaram um 
portal para que a matéria 
seja ministrada a distância, 
numa economia de aproxi-
madamente R$ 40 mil, por-
que foi criado e implantado 
pelos organismos do Gover-
no de Goiás.

Disse também que a 
Rede do Bem, criada para 
atendimento social nesse 
período de quarentena, já 
arrecadou 10 mil cestas bá-
sicas e a entrega está sendo 
feita nas casas, obedecen-
do a um cadastro social do 
governo. “Todas as famílias 
vulneráveis de Goiás terão 
apoio do governo. Nossa 
meta principal é salvar vi-
das” assegurou Caiado.

Caiado confirmou o repasse, pela Secretaria 
da Educação de Goiás, de R$ 150,00 às 
famílias, por cada aluno matriculado, 
como um subsídio da merenda escolar, 
abrangendo 90 mil alunos
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Assembleia aprova 22 matérias 
em sessões extraordinárias remotas
Os deputados da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de Goiás (Alego), realiza-
ram, nesta quarta-feira, 8, 
três sessões extraordiná-
rias remotas para votação 
de matérias de interesse 
do Estado. As sessões vir-
tuais estão sendo realiza-
das durante o período de 
suspensão de atividades 
presenciais em decorrên-
cia da Covid-19. A Comis-
são Mista da Casa também 
se reuniu, em uma sessão, 
para debates e votação de 
matérias em pauta.

Como resultado destas 
reuniões, foram aprovadas 
em votação única 18 ma-
térias oriundas de diversos 
municípios goianos. Os 
prefeitos pedem através 
das mesmas o reconhe-
cimento de calamidade 

pública por conta do novo 
coronavírus (Covid-19). Os 
municípios contemplados 
são: Formosa, Goianira, 
São Miguel do Passa Qua-
tro, Santa Helena, Uruana, 
Jataí, Anápolis, Catalão, 
Bela Vista de Goiás, Urua-
çu, Santa Tereza de Goiás, 
Paraúna, Vicentinópolis, 
Rio Verde, Firminópolis, 
Ipameri, Paranaiguara e 
Aparecida do Rio Doce.

Outros três projetos 
de lei também finaliza-
ram tramitação e seguem 
agora para sanção do Go-
vernador Ronaldo Caiado 
(DEM). O primeiro deles é 
o de nº 2715/19, de auto-
ria do deputado Helio de 
Sousa (PSDB), que altera a 
Lei nº. 16140, de 2 de ou-
tubro de 2007, que dispõe 
sobre o Sistema Único de 

Saúde (SUS). O objetivo é 
estadualizar a regulamen-
tação da Saúde em Goiás. 
O projeto recebeu votos 
contrários dos deputados 
Amilton Filho (Solidarie-
dade), Antônio Gomide 
(PT), Delegada Adriana Ac-
corsi (PT), Delegado Eduar-
do Prado (PV) e Delegado 
Humberto Teófilo (PSL).

Já o projeto de lei nº 
1751/20, de iniciativa dos 

parlamentares da Casa, 
foi aprovado no intuito de 
permitir aos municípios o 
uso de recursos repassa-
dos pelo estado de Goiás, 
por emendas parlamenta-
res, em ações de combate 
à covid-19. O terceiro pro-
jeto aprovado em segunda 
e definitiva votação é o de 
nº 1757/20, de iniciativa 
do Executivo, que auto-
riza o estado de Goiás a 

gerir unidades hospita-
lares dos municípios de 
Formosa, Jataí, Luziânia e 
São Luís de Montes Belos. 
Na prática, a matéria “es-
tadualiza” as unidades. 

Durante as reuniões 
ainda foi apreciado em pri-
meira votação o projeto de 
lei nº 1728/20, oriundo da 
Governadoria, que versa so-
bre o repasse da Alego, de 
R$ 10 milhões, ao Tesouro 

estadual para ser utilizado 
no combate ao coronavírus. 
O texto devera ser subme-
tido ainda a uma segunda 
apreciação nas próximas 
sessões plenárias.

Os trabalhos foram con-
duzidos em Plenário pelo 
presidente da Casa, depu-
tado Lissauer Vieira (PSB), 
que anunciou, ao finalizar 
os trabalhos desta quarta-
-feira, 8, que a Alego de-
verá retomar a realização 
de sessões ordinárias na 
próxima terça-feira, 14, 
em horário regimental, às 
15 horas. As mesmas con-
tinuarão a ser realizadas 
pelo sistema remoto de 
sessões implantado na 
Casa após a suspensão de 
atividades presenciais do 
Parlamento Goiano em 
decorrência da Covid-19.

Ru
be

r C
ou

to



4 quinta-feira, 9 DE ABRIL DE 2020cidades

goiânia

Feiras têm regras especiais 
contra o coronavírus

Um novo decreto 
estadual liberou o 
funcionamento de 

feiras de hortifrutigran-
jeiros, desde que obede-
cidas normas como evitar 
o consumo no local, prio-
rizar o sistema drive-thru 
para vendas e higienizar 
balcões e utensílios. A Ge-
rência de Fiscalização da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e 
Habitação (Seplanh) tra-
balha em parceria com os 
permissionários para que 
sejam obedecidas várias 
regras de higienização e 
contenção de aglomera-
ções que foram estipu-
ladas pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento.

“As feiras especiais 
continuam proibidas e 
as outras estão sendo 

fiscalizadas em parceria 
com a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e 
Ciência e Tecnologia (Se-
detec), que pede nossa 
presença caso necessário”, 
destaca o gerente de Fis-
calização Agnaldo Lima. 

Desde a última segun-
da-feira, 6/4, as bancas que 
produzem comida só po-
dem funcionar vendendo 
no sistema drive-thru ou 
delivery. Não é permitido 
disponibilizar mesas para 
o consumo de produtos no 
local. É recomendado que 

feirantes que integrem os 
grupos de riscos, como ido-
sos e pessoas com doenças 
crônicas, não frequentem 
as feiras. O mesmo vale 
para quem apresentar sin-
tomas como febre, tosse e 
dificuldade para respirar. 
Além disso, o responsável 

pela feira precisa fazer 
um cadastro único no site 
da Seapa pelo menos 24 
horas antes da realização 
da feira. Quem não reali-
zar o procedimento não 
poderá fazer a feira.

A Sedetec orienta a ven-
da em ambientes amplos e 

arejados e que todos higie-
nizem balcões, balanças 
e demais utensílios com 
solução desinfetante ade-
quada (hipoclorito de só-
dio 1%). Os clientes devem 
respeitar a delimitação 
de distância segura entre 
consumidor e feirantes.

Sedetec e 
Seplanh 
trabalham em 
conjunto para 
ajudar feirantes a 
se enquadrarem 
nas novas regras
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Atividades online começam na próxima semana
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Esporte (SME), concluiu 
pesquisa de acesso à in-
ternet das famílias de 
alunos matriculados na 
rede municipal de ensi-
no. A pesquisa serviu para 
dimensionar quantos alu-
nos, de fato, têm a possi-
bilidade de realizar ati-
vidades de forma online 
nesse período de parali-
sação devido à pandemia 
do novo coronavírus.

De acordo com a pes-
quisa, 85% dos alunos da 
rede municipal tem algum 
tipo de acesso à internet 
em casa, sendo a maioria 
dele por meio de internet 
banda larga e crédito pré-
-pago de operadoras de 
telefonia. A maioria das 

famílias acessa a internet 
por meio do celular. Sendo 
assim, a SME formulou um 

planejamento para atingir 
de forma mais democráti-
ca todos os alunos, adap-

tando plataformas e con-
teúdos das atividades.

Ainda seguindo os 

dados da pesquisa, foi 
constatado que 97% dos 
alunos possuem televi-
são em casa, sendo esse 
o meio de comunicação 
mais presente e requi-
sitado em cada família. 
Sendo assim, além da 
plataforma online, a SME 
disponibilizará, junto à TV 
UFG, conteúdos pedagó-
gicos na grade da televi-
são em horários determi-
nados, para democratizar 
mais ainda o acesso das 
atividades por parte dos 
alunos. A plataforma deve 
ser lançada e estar em 
funcionamento já na pró-
xima semana.

Todos os conteúdos e 
atividades para o regime 
à distância foram formu-
ladas de acordo com a 
nova Base Nacional Co-

mum Curricular (BNCC), 
por meio das gerências 
da SME, e contemplam 
os três ciclos educacio-
nais: Educação Infantil, 
Ciclo da Infância e Ciclo 
da Adolescência, além da 
Educação de Adolescen-
tes, Jovens e Adultos.

A pesquisa foi feita 
por amostragem, com 
cerca de 26 mil famílias. 
A comunidade escolar de 
todas as cinco regionais 
de educação de Goiânia 
foi consultada, para com-
paração de dados e a fim 
de se chegar a uma fide-
dignidade ainda maior 
dos dados obtidos. As au-
las na rede municipal de 
Educação de Goiânia estão 
suspensas até o dia 30 de 
abril, de acordo com decre-
to do prefeito Iris Rezende. 
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Aparecida de Goiânia vê reflexo de ações 
emergenciais em baixo número de contágios

em apenas 15 dias, 
Aparecida se adian-
tou e implementou 

dezenas de medidas para 
proteger a população do 
contágio do novo coronaví-
rus, que já tem 14,1 mil ca-
sos registrados no Brasil. No 
contraponto, o boletim epi-
demiológico da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
registra um infectado na 
cidade e 22 casos suspei-
tos em análise, até a tarde 
desta quarta-feira, 08. Pelo 
boletim, outras 70 pessoas 
tiveram a suspeita de Co-
vid-19 descartada, deno-
tando sucesso da cidade 
no controle da epidemia.

Depois que o Governo de 
Goiás confirmou, no dia 12 
de março, os três primeiros 
casos do novo coronavírus 
no estado, Aparecida levou 
menos de uma semana 
para se armar com um pla-
no robusto de combate 
à Covid-19. No dia 16 de 
março, já estava criado, 
por exemplo, o Comitê 
Municipal de Prevenção 
e Enfrentamento ao novo 
Coronavírus em Aparecida.

O coletivo passou a 
atuar na força-tarefa com 
representantes da Prefei-
tura de Aparecida, Câmara 
Municipal, MP-GO, Aciag, 
Fecomércio, Fieg, Tribunal 
de Contas do Município, 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Hospital São Silves-
tre, Hospital Santa Mônica, 
Conselho das Associações 
de Moradores de Apareci-
da de Goiânia e líderes do 
segmento religioso.

Quando Aparecida re-
gistrou esse único caso 
de Covid-19, no dia 18 de 

março, o então prefeito em 
exercício, Veter Martins, 
já havia baixado, naquela 
mesma quarta-feira, um 
decreto para determinar o 
fechamento imediato do 
comércio, nas atividades 
consideradas não essen-
ciais. Ficaram abertos ape-
nas os estabelecimentos 
vinculados à saúde, abas-
tecimento e segurança.

Mais 700 profis-
sionais na Saúde

Enquanto a movimenta-
ção na cidade era contida 
para evitar aglomeração 
de pessoas e a possível 
disseminação do vírus, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde se mobilizava para 
reforçar o quadro de pro-
fissionais nas unidades de 
saúde. A resposta veio no 
dia 20 de março, com a 
convocação de 303 médi-
cos, 106 enfermeiros e 273 
técnicos em enfermagem.

Ao todo, mais de 700 
profissionais foram cha-
mados para ajudar no 
enfrentamento ao novo 
coronavírus em Aparecida. 
Entre eles, estão também 
psicólogos, odontólogos, 
biomédicos, farmacêuti-
cos, nutricionistas, fisiote-
rapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e 
técnicos em laboratórios, 
gesso e radiologia. Era 
mais uma medida preven-
tiva emergencial.

Foi também no dia 20 
de março que a Prefeitura 
de Aparecida anunciou o 
atendimento pelo telefone 
0800-646-1590 para tirar 

dúvidas sobre o novo co-
ronavírus e agendar con-
sultas de pacientes com 
sintomas leves de gripe. As 
consultas são feitas dentro 
de 48 horas.

Em conjunto com as 
entidades do Comitê de 
Prevenção e Enfrentamen-
to ao novo Coronavírus, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde desenhou o fluxo 
de atendimento de casos 
suspeitos de Covid-19. Fi-
cou acertado que pessoas 
com febre e dificuldades 
respiratórias devem ser 
atendidas nas UPAs Flam-
boyant, Brasicon e Buriti, e 
nos CAIS Nova Era e Colina 
Azul.

Medidas para dar 
fôlego à economia

Aparecida foi o primeiro 
município goiano a adotar 
providências no espectro 
econômico para preser-
var empregos e socorrer 
empresas na calamidade. 
Para atenuar na econo-
mia os efeitos negativos 
do isolamento social anti-
-Covid-19, a Prefeitura de 
Aparecida anunciou, no dia 
26 de março, um pacote 
volumoso de ações de au-
xílio ao contribuinte nessa 
crise.

O pagamento à vista do 
IPTU e do ITU foi prorroga-
do por 90 dias, mantendo 
os 15% de desconto na 
parcela única, que passou 
para 30 de junho. A alíquo-
ta do ISS das atividades 
afetadas diretamente pelo 
fechamento do comércio 
foi reduzida temporaria-

mente de 3% para 2%, e o 
vencimento desse imposto 
de abril, maio e junho foi 
postergado para outubro, 
novembro e dezembro, 
respectivamente.

A cobrança das de-
mais taxas municipais 
foi suspensa por 90 dias, 
beneficiando feirantes e 
taxistas, por exemplo. Os 
mecanismos de cobrança, 
como protesto em cartório, 
inscrição em dívida ativa 
e ajuizamento de ações, 
também foram suspensos 
por 90 dias. O pacote de 
medidas contemplou ain-
da a prorrogação da vali-
dade das certidões pelo 
mesmo período.

Tecnologia 
semelhante 
à da China

Ainda em março, no 
dia 31, a SMS começou 
a operar parte dos 60 
termômetros de têmpo-
ra infravermelhos que 
adquiriu para ajudar os 
profissionais de saúde 
na identificação de pos-
síveis casos suspeitos do 
novo coronavírus. O apa-
relho é semelhante aos 
termômetros usados na 
China para verificação 
em massa da temperatu-
ra corporal. A ferramenta 
colabora para proteção 
também dos profissionais 
de saúde, vez que dispen-
sa o contato físico com o 
paciente. 

O secretário de Saúde 
de Aparecida, Alessandro 
Magalhães, acredita que as 
medidas adotadas emer-

gencialmente na saúde 
têm contribuído para evi-
tar a aceleração da cur-
va de contaminação e a 
sobrecarga nos hospitais, 
UPAs e CAIS da cidade: 
“Não tem como dimensio-
nar esse impacto, mas em 
todos os locais do mundo 
o isolamento social hori-
zontal foi o que apresen-
tou melhores resultados 
contra a sobrecarga no sis-
tema de saúde”. 

Alessandro acredita que 
as ações da Prefeitura de 
Aparecida combinadas 
nas áreas de saúde, eco-
nomia e assistência social 
são fundamentais neste 
momento. Na avaliação 
do gestor, “as medidas 
econômicas e sociais têm 
o objetivo de minimizar 
os impactos à população 
diretamente afetada com 
o isolamento social. Logo, 
elas contribuem para que 
as pessoas possam ficar 
em casa neste momento 
de pandemia”.

Apoio às famílias 
mais necessitadas

A Prefeitura de Apa-
recida fez do dia 31 de 
março o “Dia D” de res-
posta às famílias que já 
sofrem na despensa os 
efeitos do novo corona-
vírus. A primeira-dama e 
secretária de Assistência 
Social, Mayara Mendanha, 
realizou uma live para in-
formar um plano de larga 
envergadura que já esta-
va em andamento para 
entregar cestas básicas 
a famílias em vulnerabi-

lidade social e marmitas 
e kits de higiene pessoal 
para moradores de rua.

A Secretaria de Assis-
tência Social está mobili-
zando empresários e pes-
soas da comunidade em 
geral numa campanha 
de doação de alimentos 
e produtos de higiene. 
Qualquer pessoa interes-
sada em doar pode entrar 
em contato com as equi-
pes pelo telefone (62) 
3545-5975.

As medidas assistencia-
listas culminaram também 
na reabertura do Restau-
rante Popular, no Jardim 
Tropical. A unidade voltou 
a oferecer mais de 1 mil 
refeições diárias ao valor 
simbólico de R$ 2. Desta 
vez, em função do isola-
mento social, o restaurante 
está abrindo apenas para 
que a população retire as 
marmitas e se alimente 
em outro local, para não 
evitar aglomerações. 

O Centro Pop, na região 
da Vila Brasília, também 
reabriu as portas para 
atender os moradores em 
situação de rua. O local, 
que também serve re-
feições diárias, funciona 
como ponto de apoio para 
tomar banho e lavar as 
roupas. É um importante 
refúgio nesses dias difíceis.

Planejamento 
foi crucial

O prefeito Gustavo 
Mendanha afirma que a 
implementação de todas 
essas medidas no intervalo 
de pouco mais de 10 dias é 
fruto das estratégias que a 
Prefeitura de Aparecida já 
traçava, segundo ele, antes 
de surgir o primeiro caso 
de Covid-19 no Brasil, em 
26 de fevereiro. 

“Nossa gestão é pau-
tada no planejamento. Eu 
sempre bato nessa tecla, 
porque acredito que a ad-
ministração pública deve 
ser exercida com o máximo 
de profissionalismo. Hoje, 
graças a Deus, aos nossos 
auxiliares e ao Comitê de 
Prevenção ao Coronavírus, 
estamos com a situação 
controlada em Aparecida, 
e ganhando tempo para 
prepararmos ações ainda 
mais agressivas no com-
bate ao novo coronavírus 
em nossa cidade”, finaliza 
Gustavo Mendanha.

Cidade tem 
apenas um caso 
confirmado; em 
duas semanas, 
município 
adotou dezenas 
de medidas 
de suporte à 
população nas 
áreas de saúde, 
economia e 
assistência social
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ensino a distância

Conselho Nacional de Educação prepara 
documentos para orientar escolas

aulas online con-
tam ou não contam 
como dia letivo nas 

escolas? O conteúdo re-
passado por meio remoto 
pode ou não ser conside-
rado dado pelos professo-
res? Para orientar as redes 
de ensino e ajudar a res-
ponder a essas e outras 
questões, o Conselho Na-
cional de Educação (CNE) 
prepara uma resolução e 
um parecer sobre educa-
ção remota e retomada 
das aulas após a suspen-
são das atividades pre-
senciais para o combate à 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19). 

De acordo com a con-
selheira do CNE, que está 
à frente da discussão das 
medidas, Maria Helena 
Guimarães de Castro, a in-
tenção é que uma primeira 
versão das normas seja fi-
nalizada ainda esta sema-
na para serem submetidos 
a consulta pública. 

“Estados, municípios 
e conselhos [estaduais e 
municipais] estão tendo 
papel importantíssimo 
neste momento, que é 
inédito para Brasil e para 
o mundo. Ninguém sabe 
o que fazer”, diz a con-
selheira, que participou 
nessa quarta-feira (8) de 
seminário online, promo-
vido pelo CNE, pelo mo-
vimento Todos pela Edu-
cação e o Banco Mundial. 

“A grande dificuldade 
que o Brasil, assim como 
os demais países, está 
enfrentando é a situação 
imprevisível em uma área 
que não tem tradicional-

mente a cultura do digital, 
do trabalho remoto ou da 
educação a distância. Isso 
é novo e complexo para 
quem está trabalhando 
com educação básica nas 
escolas públicas e particu-
lares”, acrescenta.

Segundo Maria Helena, 
os documentos levarão em 
consideração a desigual-
dade brasileira em termos, 
por exemplo, de infraestru-
tura e de acesso a meios 
digitais e à internet. O 
documento irá esclarecer 
quais são os meios remo-
tos pelos quais a escola 
poderá atuar. Eles vão 
desde a entrega física de 
materiais para as famílias 
e aulas pela TV e rádio às 
vídeoaulas transmitidas 
pela internet. 

Outra questão abor-
dada deverá ser como as 
escolas podem atuar no 
retorno dos estudantes 
às aulas regulares, orien-
tando o tipo de avaliação 
que deverá ser feita para 
verificar se o conteúdo, 
caso tenho sido disponi-
bilizado, foi aprendido ou 

não pela turma. “Momen-
to extremamente delica-
do, muito sensível. Todos 
tiveram uma fase difícil 
de ruptura em relação ao 
cotidiano. Então, estamos 
chamando atenção para o 
acolhimento, que é muito 
importante, e para avalia-
ções diagnósticas. Caberá 
às escolas e redes de en-
sino definir instrumentos 
de avaliação diagnóstica 
para ver até onde alunos 
conseguiram avançar”, 
explica Maria Helena. 

O parecer e a resolução 
servirão como orientações 
para as redes e como re-
gulamentação da medida 
do governo federal que 
autorizou que as escolas 
tenham este ano menos 
que 200 dias letivos, desde 
que cumpram 800 horas 
de ensino. A medida foi 
bem aceita pelos siste-
mas de ensino, mas dei-
xou dúvidas sobre como 
esse calendário pode ser 
cumprido nas diferentes 
etapas. Os conselhos es-
taduais e municipais de-
verão também definir a 
melhor maneira de orien-
tar as regiões em que es-
tão inseridos.

Cronograma 
do Enem

Segundo Maria Helena, 
os documentos trazem 
um artigo específico sobre 
avaliações nacionais, como 
o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). “No nos-
so entendimento, deverão 
esperar o fim dessa pande-

mia, desse distanciamen-
to, do fechamento das 
escolas para que sejam 
revistas as avaliações na-
cionais, inclusive o Enem, 
que deverá ser repensado 
do ponto de vista de seu 
cronograma”, diz. 

O Ministério da Educa-
ção (MEC) decidiu manter 
as datas do Enem, divulga-
das no ano passado. A edi-
ção impressa será aplicada 
nos dias 1º e 8 de novem-
bro e a digital, nos dias 11 
e 18 de outubro. De acor-
do com a pasta, o crono-
grama foi mantido para 
dar segurança aos estu-
dantes de que o exame 
será realizado este ano.

O presidente do CNE, 
Luiz Roberto Curi, que 
também participou do 
seminário, ressalta que a 
resolução e o parecer do 
colegiado são temporá-
rios e devem ter vigência 
enquanto durarem os 
impactos do isolamento 
social e do fechamento 
das escolas. “Estamos fa-
lando de medidas tem-
porárias, medidas que 
têm prazo para acabar”.

Prejuízos

A presidente do Conse-
lho Nacional de Secretá-
rios de Educação (Consed), 
Cecilia Motta, defendeu 
que as escolas mantenham 
contato com as famílias e 
com os estudantes e que 
se esforcem para oferecer 
atividades, mesmo que 
não tenham a mesma qua-
lidade das atividades pre-

senciais e mesmo que de-
pois seja necessário repor 
as aulas. “É uma maneira 
de minimizar as perdas 
que teremos, porque tere-
mos, não há dúvida disso”. 

Segundo Cecilia, que 
é secretária estadual de 
Educação de Mato Grosso 
do Sul, cada estado está 
tomando as medidas pos-
síveis para a região lidar 
com a suspensão das au-
las. Em Mato Grosso do Sul, 
as escolas estão buscando 
ofertar aos alunos desde 
aulas online até materiais 
para que possam trabalhar 
em casa. “Dois por cento 
dos estudantes não estão 
sendo atendidos de ma-
neira nenhuma. Isso, para 
nós, é muito preocupante 
porque vemos a questão 
da desigualdade. São alu-
nos [para os quais] temos 
de nos preparar para rece-
ber no retorno à escola”. 

Ela defende, mesmo 
que não cheguem a 100% 
dos alunos, as atividades 
remotas. “Estamos preo-
cupados com a aprendiza-
gem. Mas o fato de a crian-
ça e o jovem, que ficavam 
oito horas, dez ou quatro 
horas na escola, chegarem 
em casa e não ter nada de 
atividade é uma questão 
muito delicada e peri-
gosa. Mesmo não tendo 
a qualidade que a gente 
espera, existe a questão 
social. Os estudantes es-
tão dentro de casa com 
atividade que está sendo 
cobrada pelo professor”. 

Enquanto os estados 
são responsáveis priorita-

riamente pelo ensino mé-
dio, aos municípios cabe o 
ensino infantil e o funda-
mental. Com estudantes 
mais jovens, o presidente 
da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime), Luiz 
Miguel Martins Garcia, de-
fende que, no processo de 
reorganização do calen-
dário escolar, é necessário, 
primeiramente, esgotar 
todos os esforços para 
cumprir as 800 horas de 
maneira presencial.

“Não somos contra a 
EaD [educação a distância], 
somos a favor de encontrar 
elementos que respeitem os 
alunos no seu estágio de 
desenvolvimento e na for-
ma de aprender”, diz Gar-
cia, que ressalta a necessi-
dade de apoio tecnológico, 
técnico e metodológico da 
União e dos estados às ci-
dades brasileiras.

No Brasil, há suspensão 
de aulas em todos os esta-
dos para conter o avanço 
da pandemia do novo co-
ronavírus. A medida não é 
exclusiva do país. No mun-
do, de acordo com os últi-
mos dados da Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), que 
monitora os impactos da 
pandemia na educação, 
188 países determina-
ram o fechamento de 
escolas e universidades, 
afetando cerca de 1,6 
bilhão de crianças e jo-
vens, o que corresponde 
a 91,3% de todos os es-
tudantes no mundo. 

Resolução e 
parecer devem 
ficar prontos 
nesta semana
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A conselheira do CNE Maria Helena Guimarães de Castro
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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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Mourinho se exercita e leva bronca 
do Tottenham por deixar quarentena

o Tottenham Hots-
pur reforçou seu 
conselho para que 

todos da equipe inglesa 
se mantenham em isola-
mento social por causa 
da pandemia do corona-
vírus, após a publicação 

de fotos e vídeos de seu 
técnico José Mourinho 
e alguns jogadores que 

não cumpriram a qua-
rentena recomendada 
pelo governo britânico.

O treinador português 
foi fotografado treinan-
do com o francês Tanguy 

Ndombele em um parque 
público de Londres, as-
sim como o colombiano 
Davinson Sánchez e o 
francês Ryan Sessegnon. 
Já o zagueiro marfinense 
Serge Aurier, por sua vez, 
postou um vídeo no Ins-
tagram correndo ao lado 
de outra pessoa.

“Todos os nossos jo-
gadores foram lembra-
dos de que medidas de 
distanciamento social 
devem ser respeitadas 
quando se exercita fora 
de casa”, disse um porta-
-voz do Tottenham. “Con-
tinuaremos insistindo 
nessa mensagem”, acres-
centou o comunicado.

O Tottenham enfrenta 
fortes críticas por recor-
rer ao plano do governo 
de pagar com fundos pú-
blicos até 80% do salário 

de seus funcionários que 
estão obrigados a não 
trabalhar por causa da 
pandemia. O clube arre-
cadou sete milhões de li-
bras (R$ 45,5 milhões) na 
última temporada.

A Premier League está 
suspensa desde meados 
de março devido ao novo 
coronavírus, que causou 
786 mortes nas últimas 
24 horas, num total de 
6.159 óbitos desde o iní-
cio da pandemia, forçan-
do o governo britânico 
a adotar medidas res-
tritivas que embora não 
impeçam os cidadãos de 
se exercitarem uma vez 
por dia, é recomendável 
que duas pessoas este-
jam a pelo menos dois 
metros de distância, 
mesmo que pertençam 
à mesma família.

O treinador 
português foi 
fotografado 
treinando com o 
francês Tanguy 
Ndombele em 
um parque 
público de 
Londres
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