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MandEtta é caiado

Governador Ronaldo Caiado (DEM) foi pro-
tocolar na vistoria feita ao Hospital de Cam-
panha de Águas Lindas, onde voltou a se 
encontrar pessoalmente com o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente 
desgarrou novamente, tirou a máscara de 
proteção, pegou na mão de eleitores e con-
tinuou na sua cruzada para desmoralizar o 
isolamento social. Caiado apagou o fogo do 
abraço caloroso com gotas de álcool em gel. 
Percorreu a obra, agradeceu a ajuda federal, 
sorriu e manteve sua posição. Presidente 
saiu para um lado e Caiado pelo outro, levan-
do a tiracolo o ministro Luiz Henrique Man-
detta para passar o final de semana em Goiâ-
nia. Tiveram muito tempo pra conversar. 

pRovocação? 
Caiado acompanhou entrevista remota 
concedida pelo ministro à Globo, onde de-
fendeu todas as medidas adotadas até ago-
ra e cobrou um discurso único do governo. 
Em síntese: ministro e presidente tem que 
falar a mesma coisa. 

QuasE REal
Manchete em todos os jornais de segunda, 
a declaração abriu mais um capitulo na cri-
se entre as duas autoridades. Questionado, 
Bolsonaro chegou a dizer que não viu. Por-
que ele não assiste à Globo.

canEta não sEcou
A caneta de Bolsonaro, aquela que funcio-
na e que ele sabe usar, não está sem tinta. 
É mais evidente o mal estar. A saída de 
Mandetta não é só uma questão de tem-
po. É um momento certo, uma vez que o 
ministro ganhou uma popularidade acima 
do normal. Ele é a estrela citada na semana 
anterior pelo presidente. Por participar de 
live de cantor sertanejo e por ser requisita-

do inclusive em alguns lugares onde o presi-
dente não pisa. A Globo, por exemplo. 

ExEMplo do vizinho  
Edição do programa CNN Mundo, apresen-
tado pelo goiano Lourival Santana, mostra o 
trabalho que está sendo feito na Argentina. 
Com isolamento iniciado na mesma época 
que o Brasil, os argentinos estão dobrando 
o número de casos a cada 11 dias, o dobro de 
tempo do Brasil. 90% dos argentinos ficam 
em casa, atualmente. Tem comitês das diver-
sas áreas envolvidas, mas o de saúde é ouvi-
do e tem voz ativa nas decisões. O presidente 
ouve, decide e segue. Apenas 80 argentinos 
estão em UTIs atualmente com a Covid-19. 
Apenas os trabalhadores que mexem com 
alimentação, saúde, transporte e segurança 
estão circulando. Governo está distribuin-
do comida, ajudando pequenas empresas 
e proibiu as demissões. Aparecendo como 
líder do combate à crise, Alberto Fernandez, 
o presidente, navega em 73% de aprovação. 

toMbo
Grã-Bretanha projeta queda de 30% no PIB 
nos meses de abril, maio e junho. 

REnúncia?  

Especialista em marketing político, Marcos 
Marinho apresentou posição pessoal, em 
aula ministrada via videoconferência para 
alunos de Pós-Graduação da Universidade 
Autónoma de Lisboa: acredita que a solu-
ção para Bolsonaro será a renúncia, já que 
não consegue articular uma base política e 
está se isolando cada vez mais. 

lEgado
Jair Messias poderia continuar encarnando 
o papel de vítima da política nacional e ga-
nhar um novo patamar na oposição a qual-
quer governo que viesse a assumir.

caMpanha nas REdEs
Por aqui, Marcos Marinho enxerga as redes 
sociais e de transmissão como caminhos 
para fortalecer o posicionamento dos can-
didatos às eleições de outubro. A pandemia 
está mudando os planos de todos na política. 

pElo adiaMEnto
Ministro Luís Roberto Barroso assume no 
mês que vem a presidência do Tribunal Su-
perior Eleitoral. Como comandante do plei-
to, já vem externando preocupação com a 
data, já apontando duas grandes dificulda-
des para manter a data em outubro. A pri-
meira é a falta de tempo hábil para o teste 
das urnas eletrônicas. O segundo é a impos-
sibilidade de realizar as convenções para es-
colha dos candidatos, em um momento em 
que as aglomerações estão proibidas. 

tEM Mais
Não há mais tempo hábil para concluir a bio-
metria em alguns Estados, como Minas Ge-
rais, por exemplo. Sem aglomeração, estaria 
sepultada também a campanha de rua. 

EM 2020  
Barroso defende o adiamento sim, mas 
para este ano ainda. Não vê com bons olhos 
a possibilidade de prorrogação dos atuais 
mandatos. A bola será passada ainda este 
mês ao Congresso. 

Mais uM tEMpo 
Alego estendeu o prazo de suspensão das 
atividades presenciais. O Poder fica fechado 
até o dia 21 de abril, realizando sessões por 
videoconferência e apenas para projetos re-
lacionados ao combate ao coronavírus. 

saudávEl 
Goiás aparece em 17º em numero de ca-
sos da Covid-19 no Brasil. Fora do radar de 
preocupação do Ministério da Saúde neste 
momento. Começou cedo no isolamento e 
está colhendo os frutos, com margem ainda 
para atendimento de pacientes.

FlExibilizaR?
Governador continua firme na medida 
de isolamento. Fórum Empresarial está 
sugerindo a retomada das atividades na 
construção civil e das micro e pequenas 
empresas. Há expectativa de anúncio de 
mudança na regra. 

zooM é a Moda
O aplicativo para videoconferência, que pode 
ser usado em celular, é uma febre boa em 
época de isolamento. Ferramenta usada por 
professores e alunos para tocar o ano letivo. 
Ferramenta usada pela imprensa para entre-
vistas remotas. Ferramenta usada para lives, 
por especialistas nos diversos assuntos, e tam-
bém para conversas e apresentações de músi-
cos. No final de semana, acompanhei Henrique, 
Amauri Garcia, Chico César, Zé Renato, Alceu 
Valença e Zeca Baleiro. Bacana demais. 

ausência 

Moraes Moreira é mais um artista que nos 
deixa neste tempo de isolamento. Professor 
Lisandro Nogueira é a primeira figura que 
me vem à cabeça quando lembro de Moraes. 
Admirador em intensidade quase tão grande 
quanto à paixão que Lisandro sente pelo Vila 
Nova. Surgido como um dos Novos Baianos, 
Moraes passeou por ritmos populares e tem 
uma ligação com o jornalismo também> seu 
“Pombo Correio” era o tema de abertura no 
início do Jornal Hoje, da Rede Globo. 

REdEs QuEntEs 
Defensores do presidente Jair Bolsonaro há 
muito tempo não estavam animados nas 
redes sociais como agora. Em defesa do ca-
pitão. O exército da oposição bem quieto. 

poR QuE?
As pessoas podem ser melhores depois 
da crise.

marcelohel@gmail.com

“O sorriso enriquece 
os recebedores sem 

empobrecer os doadores”. 
(Mário Quintana)
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Em live, governador sinaliza que a 
partir do dia 20 flexibilizará a abertura 
para alguns setores da economia

“dia 20, na segun-
da-feira,  é o 
momento onde 

estamos trabalhando para 
elaborar protocolos e um 
decreto que vamos flexi-
bilizar algumas atividades 
da área econômica, para 
que voltem a trabalhar 
gradualmente”. Desta for-
ma, o governador Ronal-
do Caiado sinalizou que 
o novo decreto de qua-
rentena para Goiás nesse 
período de pandemia da 
Covid-19 trará a flexibi-
lização para setores da 
economia que até agora 
estavam paralisados. “Eles 
terão de cumprir exigên-

cias que nós vamos lutar 
para que sejam dadas, tan-
to ao trabalhador quanto 
ao cliente a condição de 
ter garantias mínimas para 
não se contaminar”. A in-
formação foi dada em live 
nesta segund-feira, dia 13, 
a partir do Palácio das Es-
meraldas aos veículos de 
comunicação da Agência 
Brasil Central (ABC).

Uma dessas exigências, 
segundo o governador, 
será o obrigatório uso de 
máscara e que circular 
sem máscara vai infringir o 
decreto. Ele disse querer a 
responsabilidade de todos 
para não contaminar os 
outros e nem se contami-
nar e citou exemplo dos 
motoristas de praça e de 
ônibus, observando que 
é inadmissível que circu-
lem em seus veículos sem 
usar máscara, que deveria 
se tornar um hábito, pois 
é um equipamento sim-
ples e fundamental para 
evitar o contágio.

Trabalho de casa
Caiado informou que 

Goiás tem feito o seu tra-
balho de casa, “mantendo 

o fundamental, que é o 
atendimento ao cidadão 
que necessita”. Ele se 
mostrou chocado com as 
imagens apresentadas de 
Nova York, com a quan-
tidade de pessoas sendo 
enterradas de uma ma-
neira assustadora e que a 
luta toda em Goiás hoje é 
para que isso não acon-
teça por aqui. “Quero lu-
tar com o apoio do cida-
dão. Os que cobram hoje 
por flexibilização, certa-
mente vão me cobrar se 
o estado não atender a 
todos”, observou, acres-
centando que esse mes-
mo estado de desuma-
nidade com os mortos 
se verifica também no 
Equador e que Manaus 
já chegou no limite.

Mostrando com exem-
plos que essa não é uma 
situação simples, falou 
do que está acontecendo 
hoje no Amapá, em For-
taleza, no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, onde o 
processo de contágio se 
acelerou e está ficando 
cada vez mais compli-
cado, por isso mesmo é 
importante a quarente-

na e a abertura devagar 
“para não termos o cres-
cimento muito grande de 
contaminados”. Observou 
que a pessoa que não é 
do grupo de risco precisa 
ter muito cuidado tam-
bém, porque se torna um 
transmissor de grande 
risco e que pode provo-
car um crescimento ex-
ponencial do número de 
casos da doença.

Aproveitou a oportu-
nidade para agradecer 
a todas as pessoas que 
estão empenhadas em 
ajudar, com seu espírito 
de solidariedade, as ou-
tras pessoas que estão 
mais precisando neste 
momento, com doações 
e voluntariado, e incluiu 
nesses agradecimentos 
também os deputados es-
taduais, que nesses dias 
aprovaram projetos im-
portantes, porque o go-
verno do Estado “terá de 
se virar” para poder arcar 
com mais despesas. “Tra-
zemos para o Estado a 
responsabilidade que os 
governos anteriores não 
assumiram, a regionali-
zação da saúde. Usavam 

a ambulância para achar 
uma vaga”, reafirmou, 
acrescentando que já es-
tadualizou sete hospitais, 
que atenderão com recur-
sos oriundos do caixa do 
governo estadual.

Mandetta
Falou também da 

amizade que tem com o 
ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, que 
como ele é ortopedista e 
que são amigos de lon-
ga data, inclusive tendo 
estudado juntos no Rio 
de Janeiro. “Sábado esti-
vemos em Águas Lindas 
e conseguimos com o 
presidente Bolsonaro e o 
ministro Mandetta o hos-
pital de campanha”, que 
já tem pronta toda parte 
da estrutura para atender 
os médicos e equipe de 
apoio da saúde. Disse ain-
da que a entrega do ar-
cabouço maior, que está 
sendo montada, deverá 
ser em breve, com uma 
rede de esgoto prepa-
rada, para chegar à rede 
de esgoto normal da ci-
dade, com tratamento 
químico e tudo mais.

“O ministro Mandet-
ta é meu amigo pessoal. 
Somos duas pessoas que 
convivemos muitos anos, 
convivência em um am-
biente familiar. Falamos 
dos assuntos que estão 
em pauta. Ele é uma pes-
soa da minha intimidade. 
Somos do mesmo serviço 
de ortopedia” e por isso o 
convidou para passar uma 
parte da Páscoa com ele 
no Palácio das Esmeral-
das. Falou também dos 
números de contamina-
dos em Goiás e citou no-
vamente a preocupação 
com Goiânia, cujo isola-
mento caiu para abaixo 
de 50%, e o Entorno do 
Distrito Federal, citando 
desta vez também Aná-
polis e Goianésia, mes-
mo Goiás ainda estando 
em primeiro lugar no 
Brasil no ranking de iso-
lamento social.

A live realizada pela 
Agência Brasil Cen-
tral está disponível 
na íntegra na página 
da RBC FM no Face-
book, no link facebook.
com/rbcfm90.1/vide-
os/262647898225529/ .

Caiado afirmou 
que uma das 
exigências para 
uma abertura 
maior das áreas 
da economia 
será o uso de 
máscaras
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SME lança ferramenta interativa que 
orienta estudos durante o isolamento 

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Munici-

pal de Educação e Esporte 
(SME), lança nesta segun-
da-feira (13) o Chatbot 
SME. A ferramenta digital 
interativa visa orientar 
alunos, pais e responsáveis 
a manter rotina de estu-
dos durante o período de 
isolamento social. O apli-
cativo é destinado a pais 
e responsáveis de educan-
dos matriculados na Rede 
Municipal de Ensino e dis-
ponibilizado gratuitamen-
te por meio de WhatsApp 
e antecede o lançamento 
do projeto Conexão Es-
cola. Para ter acesso ao 
Chatbot basta adicionar o 
número (62) 9106-9980 
como contato no aplicati-
vo de mensagem.

O Chatbot SME é uma 
ferramenta digital ela-
borada a partir de al-
goritmos complexos de 

Inteligência artificial 
ou aprendizagem auto-
mática. São perguntas 
e respostas que podem 
ser feitas de forma rápi-
da e prática por meio de 
questionários previamente 
programados. A ferramen-
ta simula um ser humano 
na conversação com as 
pessoas e nas trocas de 
mensagens. Trata-se de so-
lução de atendimento por 
assistente virtual que inte-
rage com o aluno 24 horas 

por dia, de forma efetiva. 
O objetivo é interagir 

virtualmente para comu-
nicar e responder aos an-
seios sobre determinados 
assuntos. Inicialmente, 
serão disponibilizadas 
orientações sobre como 
proceder neste período de 
isolamento social em re-
lação às rotinas de estudo 
online. A proposta é dispo-
nibilizar orientações e su-
gestões de portais (sites), 
além de materiais alterna-

tivos para manter a rotina 
de estudo dos educandos 
em casa. O conteúdo con-
templa todas as modalida-
des de ensino. 

O menu apresentado 
pelo Chatbot inclui ex-
plicações sobre a própria 
ferramenta, orientações 
de acompanhamento a 
alunos com necessida-
des especiais e conteúdo 
pedagógico, como livros 
e sugestões de experi-
mentos científicos.  O 

aplicativo permite com-
partilhar, então, mensa-
gens de texto, mensa-
gens multimídia, fotos 
e vídeos. Nesse sentido, 
o Chatbot SME Goiâ-
nia será disponibilizado 
para uso em WhatsApp. 

Conexão Escola
Conforme anunciado 

na última semana, a SME 
lança, nos próximos dias, 
o Projeto Conexão Esco-
la. Seguindo a premissa 

da Educação Pública de 
qualidade para todos, a 
iniciativa traz um portal 
alimentado com ativida-
des pedagógicas comple-
mentares para todas as 
modalidades alimentado 
diariamente. Democrati-
camente, o conteúdo será 
adaptado à linguagem 
televisiva para reprodu-
ção em canais abertos 
parceiros, de modo a até 
atender os alunos sem 
acesso à internet. 

Chatbot SME é 
ferramenta digital 
de perguntas 
e respostas 
previamente 
programadas 
que respondem 
aos anseios da 
comunidade 
escolar
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App “Prefeitura 24 horas” ajuda 
população durante pandemia
Para que as pessoas não 
precisem sair de casa 
nesta quarentena para 
solicitar serviços da Pre-
feitura de Goiânia, a Se-
cretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho, Ciência 
e Tecnologia (Sedetec) 
reforça a importância do 
uso do aplicativo “Prefei-
tura 24 horas”. O app de 
serviços da administra-
ção municipal está dis-

ponível nas lojas Google 
Play e App Store.

Além de dinâmico, 
fácil de baixar e usar, 
o aplicativo disponi-
biliza vários serviços 
essenciais, como tapa-
-buracos, coleta de lixo, 
retirada de árvore caída, 
iluminação pública e ou-
tros que ajudam no dia a 
dia da população.

Recentemente, a Pre-
feitura criou mais uma 

opção de serviço den-
tro da ferramenta. O Co-
vid-19 foi criado para a 
população ajudar o poder 
público no enfrentamen-
to ao coronavírus. Nele, o 
cidadão pode denunciar 
aglomerações e estabe-
lecimentos abertos que 
não sejam de serviço es-
sencial. Além disso, ao 
abrir o app, o cidadão tem 
acesso a dicas de preven-
ção à doença.
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Saque em dinheiro do auxílio 
emergencial começa dia 27

benefício de R$ 600 
pagos a trabalhado-
res de baixa renda 

afetados pela pandemia 
de coronavírus, o auxílio 
emergencial começará a 
ser sacado em dinheiro 
no próximo dia 27. A Cai-
xa Econômica Federal, 
responsável pelos paga-
mentos, anunciou o novo 
calendário na noite dessa 
segunda-feira (13).

Os saques ocorrerão 
conforme o mês de nasci-
mento do beneficiário. As 
retiradas ocorrerão no dia 
27 para os nascidos em ja-
neiro e fevereiro, no dia 28 
para os nascidos em mar-
ço e abril, 29 para os nas-
cidos em maio e junho, 30 
para os nascidos em julho 
e agosto. Em maio, será a 
vez de os nascidos em se-
tembro e outubro sacarem 
o benefício no dia 4; e os 
nascidos em novembro e 
dezembro, no dia 5.

O dinheiro poderá ser 
retirado sem a necessi-
dade de cartão em casas 
lotéricas, caso elas este-
jam abertas, e em caixas 
eletrônicos. A Caixa res-
salta que não é necessário 
retirar o dinheiro porque 
o dinheiro depositado na 

poupança digital pode ser 
movimentado por meio 
do aplicativo Caixa Tem, 
para pagamento de bole-
tos e contas domésticas e 
para transferências ilimi-
tadas para contas da Cai-
xa, permitindo até transfe-
rências mensais gratuitas 
para outros bancos nos 
próximos 90 dias.

Adiamento
A Caixa adiou o início 

do pagamento aos tra-
balhadores que usaram 
o aplicativo Caixa Auxí-
lio Emergencial, ou o site 
auxilio.caixa.gov.br, para 
atualizarem as informa-
ções no Cadastro Único 
de Programas Sociais 
(CadÚnico) do governo 
federal. Esse grupo só 
começará a receber o 
auxílio emergencial na 
quinta-feira (16), na mes-
ma data em que começa 
o pagamento dos benefi-
ciários do Bolsa Família.

Na semana passada, 
a Caixa havia anunciado 
que o pagamento para 
quem não estava inscrito 
no CadÚnico, mas precisou 
atualizar os dados, come-
çaria nesta segunda-feira 
para mães solteiras e nes-

ta terça (14) para os de-
mais trabalhadores. Esse 
contingente é composto 
principalmente por traba-
lhadores informais, micro-
empreendedores individu-
ais (MEI) e contribuintes 
individuais ou facultativos 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

Segundo o banco, o 
adiamento Ocorreu porque 
a Dataprev só enviará nes-
ta terça-feira pela manhã o 
lote inicial de informações 
dos cerca de 34 milhões 
de brasileiros que se ca-
dastraram ao longo dos úl-

timos dias. A Caixa enviou 
os dados à Dataprev para 
verificar se os beneficiá-
rios cumpriam os critérios 
de elegibilidade para rece-
berem os benefícios.

Cadastro Único
Segundo a Caixa, cerca 

de 2,5 milhões de pessoas 
receberam o auxílio emer-
gencial na quinta-feira (9) 
e ontem (13), num total de 
R$ 1,5 bilhão. Esse grupo 
reúne trabalhadores infor-
mais e mães solteiras que 
estavam com as informa-
ções em dia no CadÚnico 

em 20 de março e que não 
fazem parte do Bolsa Famí-
lia, mas nem todo mundo 
nessa categoria teve acesso 
ao dinheiro. O banco divul-
gou um novo calendário de 
pagamento da primeira par-
cela a esse grupo:

• Terça-feira (14): cré-
dito para 831.013 pesso-
as, das quais 273.178 com 
conta no Banco do Brasil 
e 557.835 trabalhadores 
nascidos em janeiro que 
serão pagos com poupan-
ça digital da Caixa a par-
tir do meio-dia;

• Quarta-feira (15): 

crédito pela poupança di-
gital para 1.635.291 pes-
soas nascidas em feverei-
ro, março e abril;

• Quinta-feira (16): 
crédito pela poupança di-
gital para 2.282.321 pes-
soas nascidas em maio, 
junho, julho e agosto;

• Sexta-feira (17): crédito 
pela 1.958.268 poupança 
digital para pessoas nasci-
das em setembro, outubro, 
novembro e dezembro

• A segunda parcela será 
paga entre 27 e 30 de abril, 
dependendo do mês de 
nascimento do beneficiário.

Caixa adiou para quinta início do 
pagamento a inscritos no CadÚnico
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Vigilância na fronteira impediu 
prejuízo de R$ 260 milhões para o país
A ação integrada de ór-
gãos de segurança pú-
blica federais e de es-
tados fronteiriços que 
aderiram ao Programa 
Vigia causou, em apenas 
um ano, um prejuízo de 
cerca de R$ 770 milhões 
para os criminosos que 
atuam nas fronteiras 
brasileiras. E evitou um 
prejuízo de cerca de R$ 
260 milhões para os co-
fres públicos, coibindo a 
sonegação de impostos, 
a lavagem de dinheiro e 
o contrabando.

A estimativa é da Se-
cretaria de Operações 
Integradas (Seopi), do 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que 
levou em conta o au-
mento da apreensão de 
drogas, cigarros, armas 
e de contrabando des-
de que o governo fe-
deral criou o Programa 
Nacional de Segurança 
nas Fronteiras, também 
chamado de Vigia, e que 
completa um ano nesta 
quarta-feira (15).

Segundo o coordena-

dor-geral de fronteiras 
da Seopi, Eduardo Bet-
tini, o programa vem 
obtendo “resultados ex-
pressivos” no combate 
à criminalidade orga-
nizada e na prevenção 
e repressão aos crimes 
transfronteiriços, como 
o tráfico de armas e de 
drogas e o contrabando, 
entre outros. Além dis-
so, garante investimen-
tos para a capacitação 
de policiais federais, 
civis e militares que 
atuam nas fronteiras e 

a aquisição de equipa-
mentos de ponta para 
uso nos estados.

“Desde que lançamos 
o piloto da Operação 
Hórus, que é a iniciati-
va operacional do Pro-
grama Vigia, em 15 de 
abril do ano passado, até 
agora, apreendemos 50 
milhões de maços de ci-
garros; perto de 130 to-
neladas de drogas; 138 
embarcações e 1.350 
veículos, causando aos 
criminosos um prejuízo 
direto de aproximada-

mente R$ 770 milhões 
e evitando prejuízos aos 
cofres públicos”, disse 
Bettini à Agência Brasil.

De acordo com o coor-
denador, o Vigia já inte-
gra seis dos 11 estados 
brasileiros fronteiriços: 
Acre, Amazonas, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Rondônia. 
Nesta terça-feira (14), 
o governo de Roraima 
deve assinar o termo de 
cooperação, aderindo ao 
programa. A expectati-
va da Seopi é que, até o 

fim deste ano, o Amapá, 
Pará, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina se so-
mem à iniciativa.

“Com isso, os estados 
ganham aumento de re-
siliência, compartilha-
mento de estruturas e 
mais investimentos nas 
suas instituições [de se-
gurança pública], seja 
com equipamentos, seja 
no custeio de operações”, 
explicou Bettini, esclare-
cendo que o governo fe-
deral já investiu cerca de 
R$ 40 milhões no Vigia.
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Governo federal reconhece estado 
de calamidade pública no Tocantins

a Secretaria Nacional 
de Proteção e Defe-
sa Civil publicou, no 

Diário Oficial da União de 
hoje (14), portaria na qual 
reconhece o estado de 
calamidade pública no To-
cantins, em decorrência da 
doença causada pelo novo 
coronavírus (covid-19).

O reconhecimento se 
aplica a todo o estado, 
tendo por base o Decreto 
nº 6.072, editado pelo go-
verno do estado no dia 21 
de março. O texto exclui 
da medida a capital Pal-
mas, cujo reconhecimento 
do estado de calamidade 
pública já havia sido feito 
por meio de outro decreto, 
publicado no Diário Oficial 
do dia 7 de abril.

No decreto, reconhe-
cido hoje pelo governo 
federal, o governo esta-
dual apresentou algumas 
regras gerais com o obje-
tivo de dar celeridade a 
medidas de combate ao 
novo vírus. Entre elas está 
a autorização para a dis-
pensa de licitações para a 
compra de bens, serviços 

e insumos de saúde, de 
forma a reabilitar o esta-
do contra a doença.

O decreto autorizou 
também a convocação 
de todos os profissionais 
da saúde vinculados ao 
Executivo, bem como de 
prestadores de serviços 
de saúde para o cum-
primento de escalas 
emergenciais. Possibi-
litou ainda a importa-

ção de produtos não 
registrados na Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), des-
de que registrados por 
autoridade estrangeira.

Também está previs-
ta no decreto estadual 
a proibição de eventos, 
reuniões ou excursões 
que possibilitem a aglo-
meração de pessoas; e de 
transportes coletivos com 

ocupação maior do que a 
capacidade de usuários 
sentados. Entre as restri-
ções incluídas estão as 
relativas a visitas a uni-
dades prisionais e socio-
educativas, bem como a 
hospitais da rede pública.

O decreto inclui ain-
da recomendações, aos 
prefeitos, sobre medidas 
relacionadas a transpor-
tes coletivos, à indústria e 

serviço, aos fornecedores, 
comerciantes e estabele-
cimentos comerciais. As 
recomendações abrangem 
desde cuidados com lim-
peza e higienização, até 
a proibição de serviços 
privados não essenciais, 
limites de quantitativos 
para compras, e horários 
exclusivos para o aten-
dimento de pessoas com 
idade acima de 60 anos.

Com relação aos servi-
dores do Executivo local, 
o decreto recomendou 
trabalho remoto, jornada 
de trabalho de seis horas 
diárias, revezamento, gozo 
imediato de férias e li-
cenças e afastamento do 
trabalho, no caso de ser-
vidores que regressaram 
de países e estados onde 
já havia casos de trans-
missão da covid-19.

Texto exclui 
capital, 
Palmas, cujo 
reconhecimento 
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China aprova início de testes de 
vacinas experimentais contra Covid-19
A China aprovou testes 
humanos em estágio ini-
cial para duas vacinas ex-
perimentais que podem 
combater o novo corona-
vírus que já matou mais 
de 100 mil pessoas em 
todo o mundo, informou 
a agência estatal Xinhua 
nesta terça-feira (14).

As vacinas estão sendo 
desenvolvidas pela Si-
novac Biotech, listada na 
Nasdaq e sediada em Pe-
quim, e pelo Instituto de 
Produtos Biológicos de 
Wuhan, uma afiliada do 
estatal Grupo Farmacêu-

tico Nacional da China.
Em março, a China re-

cebeu autorização para 
outro teste clínico de um 
candidato a vacina con-
tra a Covid-19 desenvol-
vido pela Academia de 
Ciências Médicas Milita-
res da China e pela em-
presa de biotecnologia 
CanSino Bio, logo após o 
grupo norte-americano 
Moderna informar que 
havia iniciado testes em 
humanos para a vacina 
com os Institutos Nacio-
nais de Saúde dos Esta-
dos Unidos.
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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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Um ano de compromissos cumpridos

em 9 de abril de 2019, 
Rogério Caboclo as-
sumiu a presidência 

da Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) com a 
meta de elevar o patamar 
do futebol brasileiro de 
clubes e Seleções, dentro 
e fora de campo.

O balanço do primeiro 
ano da gestão demons-
tra que esse compro-
misso vem sendo cum-
prido, de acordo com as 
propostas apresentadas 
pelo presidente em seu 
discurso de posse.

Nossas Seleções assu-
miram o protagonismo nas 
competições que dispu-
taram. O futebol feminino 
ganhou novos investimen-
tos. E os 20 campeonatos 
organizados pela institui-
ção foram bem sucedidos.

Em 2019, a CBF investiu 
R$ 535 milhões no futebol, 
em todas as suas áreas, o 
maior valor da história. O 

faturamento e o superávit 
representaram o recorde 
da entidade, com R$ 957 
milhões e R$ 190 milhões, 
respectivamente.

Como a entidade, os 
principais clubes nacio-
nais também apresenta-
ram avanço importante 
em suas receitas no ano 
passado, elevando a par-
ticipação do futebol na 
economia nacional.

DENTRO DE CAMPO
As boas notícias come-

çam com oito conquistas 
de nossas Seleções Na-
cionais. A Seleção Princi-
pal Masculina venceu a 
Copa América, o torneio 
continental mais antigo 
do mundo e um dos mais 
disputados. Na base, re-
cuperamos o nosso papel 
de liderança. Levantamos 
em casa a taça da Copa 
do Mundo Sub-17. Ven-
cemos também os títulos 

Sul-Americano Sub-15 
e da Liga Sul-Americana 
Sub-20 Feminina. O título 
do Torneio de Toulon (Sub-
23) marcou o início de um 
projeto de sucesso, que 
culminou com a conquista 
da vaga para os jogos de 
Tóquio pela nossa Seleção 
Masculina, a exemplo do 
que já tinha sido obtido 
pela Seleção Feminina.

Nossas jogadoras con-
quistaram o país com sua 
dedicação e talento na 

Copa do Mundo da Fran-
ça. E partem ainda mais 
fortes para novos desa-
fios, agora sob o comando 
de Pia Sundhage. A CBF 
contratou uma das trei-
nadoras mais vencedoras 
e experientes do esporte 
mundial para trabalhar 
com Marta, Formiga e as 
nossas demais craques.

“Não medimos esforços 
para devolver à Seleção 
Brasileira o protagonismo 
em todas as categorias. As 

condições de trabalho ofe-
recidas a todas as comis-
sões técnicas masculinas 
e femininas são excepcio-
nais e, também por isso, os 
resultados estão sendo tão 
significativos. Queremos 
uma mentalidade vence-
dora desde a base. Assim, 
consolidaremos cada vez 
mais a Seleção Brasileira 
como a maior do mundo”, 
afirma Caboclo.

A CBF criou subcatego-
rias para Seleções Brasi-

leiras de Base, de acordo 
com o ano de nascimento 
dos atletas, dando opor-
tunidade a jogadores com 
idades intermediárias de 
treinarem, jogarem e ga-
nharem experiência com 
a camisa amarela. Como 
por exemplo, as Seleções 
Sub-16 e Sub-18.

 

RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS

A CBF vive um momen-
to muito especial em suas 
relações institucionais 
com todas as entidades do 
futebol mundial, com Go-
vernos e com os órgãos re-
presentativos das classes 
que integram o sistema do 
futebol nacional.

Com FIFA e CONME-
BOL, a CBF tem uma re-
lação de cooperação e 
diálogo permanentes, 
buscando entendimento 
e conquistas para o Brasil.

Ao mesmo tempo, o 
futebol brasileiro pas-
sa por um período de 
enorme união, com CBF, 
Federações Estaduais e 
Clubes trabalhando con-
juntamente pelo desen-
volvimento do esporte. 
Um nítido exemplo disso 
é a plena atividade da Co-
missão Nacional de Clu-
bes, órgão estatutário da 
CBF gerido pelos clubes 
de maneira independente 
com todo suporte e infra-
estrutura da entidade. A 
CNC passou a centralizar 
as negociações coletivas 
de contratos para os clu-
bes das diversas Séries do 
Campeonato Brasileiro.

O mesmo acontece em 
relação às entidades re-
presentativas de atletas, 
treinadores e árbitros, que 
têm na CBF todo o suporte 
necessário para os plei-
tos dessas categorias. No 
âmbito governamental, o 
relacionamento com os 
poderes Executivo e Legis-
lativo se dá em ambiente 
colaborativo e republicano 
nos níveis Federal, Estadu-
al e Municipal.

“Temos dialogado com 
todas as entidades para o 
bem do futebol. Os presi-
dentes Gianni Infantino e 
Alejandro Domínguez têm 
sido muito receptivos ao 
futebol brasileiro e evolu-
ímos em todas as pautas 
que temos proposto. A CBF 
se coloca sempre proativa-
mente como representan-
te da estrutura do futebol 
brasileiro para todos os 
temas. Esse é nosso papel”, 
afirma Caboclo.

Gestão com números recordes, 
conquistas dentro de campo e 
realização de grandes eventos 
marcam primeiro ano de Rogério 
Caboclo na presidência da CBF
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