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n A proposta do presidente Lissauer 
Vieira de cortar em 50%, até o final do 
ano, a verba indenizatória dos deputa-
dos estaduais, representaria um apor-
te extra de mais de R$ 10 milhões para 
o combate ao coronavírus em Goiás.

n O governador Ronaldo Caiado já dis-
ponibilizou 1.000 leitos para pacientes 
de coronavírus, na rede de hospitais 
públicos. Daqui a até 60 dias, acres-
centará mais 1.000, mas ainda é pou-
co. É preciso o dobro, no mínimo.

n Anotem aí: se Vanderlan Cardoso 
quiser mesmo e estiver muito bem nas 
pesquisas, o PSD vai lançar o seu nome 
para a prefeitura de Goiânia. É esse o 
compromisso que o presidente Vilmar 
Rocha fez e vai cumprir com ele.

n Pirenopólis transformou-se em um 
belo exemplo de quarentena contra o 
coronavírus. Barreiras nas entradas da 
cidade impedem a entrada de turistas. 
E até um morador que recebeu fami-
liares para um almoço foi multado.

n Depois de deixar os 105 mil alunos 
da rede municipal sem merenda des-
de que as aulas foram suspensas, a 
prefeitura de Goiânia está distribuindo 
kits de alimentação às famílias dos es-
tudantes, mas a passo de cágado.

n Em Anápolis, a filiação ao MDB do 
médico Pedro Paulo Canedo — filho 
do também médico e ex-deputado 
federal Pedro Canedo — mexeu a 
fundo com a política local. Se sair a 
prefeito, é incontestavelmente um 
nome de renovação.

n Está provado: em Goiás, basta um 
político morrer para ser absolvido de 
todos os pecados. Corruptos e farsan-
tes, ao passar dessa para uma melhor, 
ganham status de benfeitores e credo-
res do reconhecimento público. 

n Que ninguém se engane: Vanderlan 
Cardoso aproximou-se da família Bol-
sonaro e passou a defender todas as 
suas bandeiras obscurantistas porque 
tem um objetivo muito claro: quer ser 
ministro. De qualquer ministério.

n O prefeito Roberto Naves final-
mente acordou com a crise do co-
ronavírus e adiou o pagamento dos 
impostos municipais, oferecendo 
algum alívio para a população de 
Anápolis. Coisa que Iris Rezende se 
recusa a fazer em Goiânia.  

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

Existe um ministério por trás da insistência do senador Vanderlan Cardoso em defender a adoção 
de contrapartidas para a concessão de ajuda federal aos Estados e municípios. Sabotar, atrasar ou 
até mesmo inviabilizar o aporte de dinheiro federal para as 246 prefeituras goianas é quase um ato 
de suicídio político, já que estimula, contra, uma base política espalhada por todo o Estado. Mesmo 
diante desse cálculo, Vanderlan não hesitou e, prestem atenção, leitoras e leitores, provavelmente 
não recuará, insistindo até o fim na intenção de emendar a o projeto de apoio financeiro aos gover-
nadores e prefeitos com a fixação de requisitos que em última análise só terão o efeito de atrapalhar 
ou quem sabe até inviabilizar o envio de recursos aos Estados e municípios. Mas por que ele faz isso? 
Simples: hoje, Vanderlan transformou-se em braço dos irmãos Flávio, este senador, e Eduardo Bol-
sonaro, este deputado federal, dos quais o empresário passou a ser íntimo nos últimos tempos, com 
reuniões quase que diárias entre os três quando estão em Brasília. Todas as declarações do senador 
goiano, neste ano, mostram sintonia automática com tudo o que os Bolsonaro defendem, desde o 
relaxamento do isolamento social para tentar uma retomada da economia diante do novo corona-

vírus, até a confrontação com alguns governadores (não à toa, Vanderlan criticou com dureza o rompimento entre Ronaldo Caiado 
e o presidente Jair Bolsonaro, que definiu como “prejudicial a Goiás”). É sabido que a família presidencial é contra qualquer amparo 
financeiro mais significativo aos Estados, em especial no caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, para evitar que João Dória, Wilson 
Witzel e Caiado se fortaleçam e consigam sair da crise da pandemia sem desgastes administrativos, já que foram definidos como 
inimigos políticos. Isso caiu como uma luva para os interesses de Vanderlan em Goiás, que têm tudo a ver com a eleição de 2022.
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iRiS EScolHEU paUlo oRtEGal paRa NÃo tER QUE ENGoliR oUtRo paUlo GaRcia
Se não houver nenhuma surpresa, o vice de Iris Rezende na chapa da reeleição será o ex-conselheiro do TCM Paulo Or-
tegal. É quem reúne a confiança total de Iris e a certeza de que, em caso de vitória e, na sequência, acontecendo algum 
fato nem tão inesperado, o enorme capital político e eleitoral do velho cacique emedebista não será desperdiçado ou 
jogado pelo ralo como ele pensa que foi quando entregou a prefeitura para o falecido Paulo Garcia. 

BENEFiciaDo pElo coRoNaVíRUS, MaRcoNi SoME Do NoticiÁRio
Notaram, leitoras e leitores: o ex-governador Marconi Perillo desapareceu do noticiário. Antes da chegada do novo coronavírus, ele era pre-
sença quase que diária, sempre protagonizando manchetes sobre malfeitos nos seus governos. Com a pandemia, acabou beneficiado por um 
momentâneo e oportuno esquecimento, sem falar que ganhou prazo extra em todos os processos judiciais a que responde. Enfim, Marconi 
é um caso raro de alguém que saiu ganhando com a calamidade mundial instalada pela Covid-19.

pElo MENoS EM GoiÁS, pREFEitoS SÃo o Elo MaiS FRaco Da política
O coronavírus está tirando a importância da próxima eleição municipal. Também pudera: politicamente, prefeitos sempre foram o elo mais 
fraco da política, pelo menos em Goiás. Basta registrar que Marconi Perillo foi eleito em 1998 com o apoio de somente 33 deles e Ronaldo 
Caiado teve ao seu lado apenas 14 em 2018. 

SESSÕES REMotaS SÃo UM SUcESSo Na aSSEMBlEia E paREcE QUE ViERaM paRa FicaR
As sessões remotas da Assembleia são um sucesso. Têm produzido, inclusive, quorum muito mais alto que as presenciais, mesmo com matérias sem 
maior importância ou meramente rotineiras na pauta. Dizem que o mundo, depois do coronavírus, vai ser outro e parece que será o caso do Legisla-
tivo goiano. Trabalhar online provavelmente vai passar a integrar o dia a dia da Casa comandada pelo deputado Lissauer Vieira. 

2020: aGRoNEGÓcio É o ÚNico SEtoR QUE poDE cREScER EM GoiÁS
Responsável por sucessivos recordes de crescimento econômico em Goiás, o agronegócio parece caminhar para ser a única atividade a experimentar 
crescimento, neste ano, mesmo porque as suas características de trabalho não exigem aglomerações ou concentração de trabalhadores. Além disso, 
as commodities agrícolas devem entrar em alta mundial, estimulando mais investimentos na produção de alimentos. Em meio à depressão geral, 
tudo indica que plantar lavouras e criar gado não só serão negócios que vão manter a lucratividade em 2020, como também aumentarão a margem 
de rendimentos. Bom para Goiás, onde a economia do campo sempre puxa o crescimento do PIB estadual.

SiNal aMaRElo Na pREFEitURa DE GoiÂNia: toDaS aS GRaNDES oBRaS EStÃo atRaSaDaS
Acendeu o sinal amarelo na prefeitura de Goiânia. Um balanço, na semana passada, mostrou que todas as grandes obras em andamento em 
Goiânia estão com o cronograma atrasado. Todas. Não faltam recursos, mas as empreiteiras contratadas, sem exceção, enfrentam problemas 
com a disponibilidade de mão de obra, em razão das dificuldades criadas pela chegada pelo coronavírus, entre elas a pressão para que pesso-
as de faixas etárias mais elevadas não saiam de casa para evitar o contágio, que, nesse caso, tem grandes chances de ser letal. A mobilidade 
dos trabalhadores, em última análise, ficou prejudicada. Outro problema é a complexidade da coordenação logística para garantir o anda-
mento da construção de viadutos, pontes e novas pistas, que entrou em crise com a marcha lenta que baixou sobre as repartições municipais.

oS MotiVoS DE VaNDERlaN paRa FicaR coNtRa a liBERaÇÃo
DE REcURSoS a EStaDoS E MUNicípioS SEM coNtRapaRtiDaS
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Bastidores das sessões seguem 
regras rígidas contra à Covid-19

após a realização 
de várias sessões 
remotas e dezenas 

de projetos aprovados, 
o presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), Lissauer Vieira 
(PSB), avaliou as ativida-
des parlamentares desta 
primeira semana de tra-
balhos regimentais como 
positiva e altamente sa-
tisfatória. Ele também co-
mentou sobre as medidas 
que foram adotadas para 
evitar aglomerações de 
pessoas e a dissemina-
ção do novo coronavírus 
(Covid-19) entre os servi-
dores que estão atuando 
nos bastidores para que a 
sessão aconteça. O plená-
rio Getulino Artiaga con-
tinua sendo o local usado 
pelo presidente e algum 
deputado integrante da 
Mesa Diretora para co-
mandar a sessão remota.

De acordo com o che-
fe do Poder Legislativo, 
a utilização do plenário 
pela presidência da Casa 
para o comando das ses-
sões é necessária para 
otimização e praticidade 
na apreciação das ma-

térias. “Optei por presi-
dir as sessões remotas 
do plenário, juntamente 
com algum secretário da 
Mesa Diretora, pela ne-
cessidade do contato di-
reto com a equipe técni-
ca, tanto para receber os 
projetos que estão em 
pauta como para estar a 
par de qualquer altera-
ção que seja necessária. 
Já os demais deputados 
continuam discutindo e 
deliberando os projetos 
de suas casas ou escri-
tórios através da plata-
forma virtual”, justificou 
o presidente da Alego.

Lissauer também re-
forçou que os colabora-
dores responsáveis pela 
parte técnica e asses-
soria parlamentar estão 
seguindo rigorosamente 
as orientações determi-
nadas pela diretoria de 
Saúde e Meio Ambiente 
do Trabalho, e também, 
pelo decreto do governo 
estadual. “Pela primeira 
vez na história tivemos 
que fechar a Casa do 
povo, mas não paramos 
os trabalhos. Sabemos 
da importância do Le-

gislativo goiano para os 
municípios e, por isso, 
adotamos todas as me-
didas necessárias para 
o retorno seguro das 
atividades legislativas 
realizadas remotamen-
te. Uma das principais 
determinações para a 
retomada das sessões 
remotas foi a redução 
da equipe responsável 
pela condução dos tra-
balhos. Reduzimos o 
número de pessoas no 
plenário em mais de 
80%. Nas sessões nor-
mais trabalhamos com 
uma média de 20 pesso-
as na assessoria parla-
mentar e agora estamos 
com apenas duas. Tudo 
isso para evitar aglome-
ração e a proliferação da 
doença”, explicou.

O presidente da Ale-
go ressaltou ainda que 
o acesso ao plenário du-
rante a realização das 
sessões remotas está 
extremamente restrito e 
somente os responsáveis 
pela presidência dos tra-
balhos e pela transmissão 
técnica estão autorizados 
a permanecer no local. 
“Restringimos ao máxi-
mo o número de pessoas 
nas sessões. Autorizamos 
apenas os servidores que 
são imprescindíveis para 
o funcionamento dos tra-
balhos e, mesmo assim, 
ainda estamos controlan-
do a permanência deles, 

com uma distância mí-
nima de dois metros de 
um para o outro, além da 
obrigatoriedade do uso 
de máscaras. São medi-
das restritivas, mas alta-
mente necessárias nesse 
momento”, reforçou.

Produtividade
Durante as três pri-

meiras sessões ordinárias 
remotas realizadas nesta 
semana, os parlamenta-
res aprovaram em plená-
rio 24 requerimentos de 
calamidade pública, além 
de dezenas de projetos 
de autoria parlamentar 
e da governadoria. Entre 
eles, o projeto de lei nº 
1758/20, que institui o 
Regime Extraordinário de 
Licenciamento Ambiental 
(REL), como medida de 
enfrentamento da situ-
ação extrema de âmbito 
econômico em Goiás pro-
vocada em razão da infec-
ção humana pelo corona-
vírus. Segundo Lissauer, 
o resultado apresentado 
durante essa semana su-
perou as expectativas e 
a tendência é de que a 
Casa continue mantendo 
esse mesmo ritmo nas 
próximas sessões.

“Essas três sessões 
remotas que realizamos 
nessa primeira semana 
foram altamente positi-
vas. Aprovamos dezenas 
de projetos e requeri-
mentos voltados para a 

prevenção e contenção 
do coronavírus no estado. 
Todos os deputados es-
tão comprometidos com 
esse momento e dispos-
tos a colaborarem para 
a superação dessa crise. 
Acredito que manteremos 
essa produtividade nas 
próximas sessões. Mes-
mo de forma virtual, não 
iremos diminuir o nosso 
ritmo de trabalho”, es-
clareceu o parlamentar.

Lissauer enfatizou ain-
da o alto quórum regis-
trado, tanto nas sessões 
extraordinárias remotas 
quanto nas sessões ordi-
nárias, além da realização 
das Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Redação 
(CCJ); Mista e Tributação 
e Finanças, que também 
estão acontecendo de 
forma remota. “Não abri-
mos nenhuma sessão 
com menos de 40 depu-
tados presentes. Tive-
mos quase que 100% de 
presença em todas essas 
que realizamos até agora, 
além das reuniões de to-
das as comissões que es-
tão sendo realizadas vir-
tualmente. Isso comprova 
o comprometimento de 
todos os parlamentares, 
que não mediram esfor-
ços e se adaptaram muito 
bem à realidade virtual. 
Todos eles têm demons-
trado que estão ao lado 
da população goiana no 
enfrentamento dessa 

grave crise”, frisou.
Com relação ao retor-

no das atividades pre-
senciais em plenário, o 
presidente do Poder Le-
gislativo anunciou que 
elas devem acontecer 
após o mês de maio, quan-
do será realizada uma 
avaliação sobre o avan-
ço da doença (Covid-19) 
no estado. Segundo ele, 
mesmo com o retorno 
gradual das atividades no 
Legislativo goiano pre-
visto para o próximo dia 
22, os deputados devem 
continuar deliberando os 
projetos através do siste-
ma remoto durante este 
mês de abril, evitando as-
sim a aglomeração de de-
putados e assessores no 
plenário Getulino Artiaga.

“Mesmo com a volta 
gradual das atividades 
aqui na Casa, nós segui-
remos com as sessões 
remotas agora em abril. 
Vamos esperar o início 
do mês de maio para 
avaliarmos melhor o 
avanço do coronavírus 
em Goiás e, só depois 
dessa avaliação, defi-
nirmos o retorno das 
sessões em plenário. Os 
deputados se adaptaram 
bem às sessões virtuais 
e não teremos prejuízos 
com relação às votações 
das matérias”, garantiu o 
presidente da Alego.  Fon-
te: Assessoria de Comuni-
cação da Presidência

Depois de uma semana produtiva, o 
presidente da Assembleia Legislativa 
de Goiás, deputado Lissauer Vieira, 
fez uma avaliação do trabalho 
que está sendo desenvolvido na 
Casa de Leis e que tem permitido 
a realização de sessões remotas 
altamente eficazes. De acordo 
com Lissauer, os responsáveis pela 
condução e transmissão das 
sessões estão seguindo 
rigorosamente as orientações 
determinadas pela Casa com 
relação aos cuidados para se evitar 
a disseminação do novo coronavírus 
(Covid 19). O plenário Getulino 
Artiaga continua sendo o local usado 
pelo presidente e algum deputado 
integrante da Mesa Diretora para 
comandar a sessão remota
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É claro que 
a gente 

lamenta a 
suspensão 
desses eventos, 
mas o nosso foco 
agora é preservar 
as vidas; essa 
é a prioridade”, 
afirmou o 
prefeito.

“

aPaRecida de GOiÂNia

Em videoconferência com secretariado, 
Gustavo discute novas ações anti-COVID-19

O prefeito de Apa-
recida, Gustavo 
Mendanha, reuniu 

seu secretariado numa vi-
deoconferência na noite 
desta sexta-feira (17) para 
definir os próximos passos 
da cidade no combate à 
Covid-19. A reunião com 
os auxiliares do 1º escalão 
serviu para alinhar o texto 
da nova portaria munici-
pal que será publicada até 
segunda-feira (20) com 
atualizações nas regras de 
isolamento social.

Foi a primeira reunião 
de Gustavo com todos os 
secretários da gestão mu-
nicipal desde que o prefei-
to retornou de licença mé-
dica, na semana passada. 
Seguindo recomendações 
da Secretaria Municipal de 
Saúde em relação ao novo 
coronavírus, e da equipe 
médica que acompanha 
sua recuperação, o prefei-
to tem priorizado reuniões 
virtuais, como a de hoje.

Após ouvir as consi-
derações do secretariado, 

Gustavo Mendanha deci-
diu acatar, nessa nova por-
taria, sugestões apresenta-
das pelo Comitê Municipal 
de Prevenção e Enfrenta-
mento ao novo Corona-
vírus. O coletivo, que foi 
criado pela Prefeitura de 
Aparecida, se reuniu hoje 
à tarde. Participam do co-
mitê membros do poder 
público, setor privado e 
da sociedade civil.

O prefeito Gustavo 
Mendanha participou da 
reunião com o secreta-

riado diretamente do seu 
gabinete, ao lado do vice-
-prefeito Veter Martins. 
Ainda durante a reunião, 
o prefeito adiantou para 
seus seguidores, numa 
live pelo Instagram, que 
vai permitir a reabertura 
de mais de 80% das ati-
vidades comerciais em 
Aparecida a partir do pró-
ximo dia 28. Mas ele im-
põe condições.

As regras serão deta-
lhadas na portaria mu-
nicipal. No entanto, se-

gundo o próprio prefeito, 
comerciantes, pessoas da 
comunidade em geral e 
servidores públicos de-
verão usar máscaras de 
proteção para trabalhar 
e transitar pela cidade. A 
fiscalização será intensi-
ficada no comércio para 
garantir o cumprimento 
das novas normas esta-
belecidas pelo Município.

Gustavo Mendanha 
confirmou o adiamento de 
todos os eventos da Pre-
feitura de Aparecida até o 

mês de junho. É uma medi-
da para evitar a aglomera-
ção de pessoas e a exposi-
ção da população ao risco 
de contágio da Covid-19.

Retomada 
econômica

Durante a live, o prefeito 
de Aparecida ressaltou que 
a Prefeitura terá expedien-
te normal nesta próxima 
segunda-feira (20), véspera 
do feriado de Tiradentes. 
Ressalvados os profissio-

nais que estão nos grupos 
de risco, todos os demais 
servidores foram convoca-
dos para trabalhar.

Gustavo asseverou que 
a Prefeitura de Aparecida 
não terá mais pontos fa-
cultativos este ano. “Preci-
samos entender que está 
sendo um ano atípico. Te-
mos que trabalhar muito, e 
eu estarei aqui na segun-
da-feira para dar o exem-
plo”, garantiu o prefeito. 
Segundo ele, a suspensão 
dos pontos facultativos é 
uma medida para ajudar 
também na retomada eco-
nômica em Aparecida.

Respondendo pergun-
tas de moradores em tem-
po real, o prefeito sinteti-
zou as medidas já tomadas 
por ele e sua equipe na 
área da saúde. É um ponto 
nevrálgico para o municí-
pio obter sucesso no com-
bate ao coronavírus.

Foi a primeira 
reunião do 
prefeito de 
Aparecida com o 
1º escalão depois 
da licença médica
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GOiÂNia

Prefeitura e Governo de Goiás realizam ação fiscal
A Prefeitura de Goiânia e 
o Governo de Goiás reali-
zaram na manhã deste sá-
bado, 18/04, ação conjunta 
visando orientar comer-
ciantes quanto ao cum-
primento dos decretos es-
taduais e municipais que 
suspendem temporaria-
mente atividades econô-
micas durante a pandemia 
do Coronavírus (Covid-19). 
A ação foi realizada na re-
gião de Campinas e contou 
com a participação de au-
ditores fiscais e guardas 
civis metropolitanos da 
Prefeitura de Goiânia e de 
policiais militares.

A Região de Campinas 
é conhecida por sua varie-
dade de atividades comer-
ciais com destaque para o 
segmento têxtil. “Algumas 

atividades comerciais po-
dem ser realizadas e, como 
na região temos muitas 
empresas da área textil, 
que fornecem insumos 
para confecção de másca-

ras e outros produtos para 
hospitais, algumas estão 
realizando expediente in-
terno e atendimento por 
telefone. Ocorre que elas 
também estão realizando 

atendimento aos clientes 
que vem às loja e entre-
gando produtos na porta 
do estabelecimento, o que 
não é permitido. A ação 
de hoje tem justamente 

o objetivo de orientar es-
ses comerciantes quando 
a irregularidade”, explica 
Aguinaldo Lima, gerente 
de fiscalização de ati-
vidades econômicas da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e 
Habitação (Seplanh).

Essa é a terceira ação 
conjunta realizada pela 
Prefeitura de Goiânia e 
pelo Governo de Goiás vi-
sando o cumprimento das 
determinações quanto a 
quarentena estabelecida 
para evitar a propagação 
do Corona Virus em Goi-
ânia. Nas duas ações an-
teriores foram vistoriados 
comércios das regiões su-
doeste e noroeste da capi-
tal, que apresentavam alto 
índice de descumprimento 

das medidas e, no último 
dia 8/04, academias ao ar 
livre, estações de ginástica 
e playgrounds de parques 
da capital foram interdita-
dos por auditores fiscais, 
guardas civis metropolita-
nos e policiais militares.

Na ação deste sábado, 
18/04, cerca de 20 comer-
ciantes foram orientados a 
fecharem as portas e evi-
tarem o atendimento pre-
sencial e entrega de pro-
dutos na porta das lojas 
aos clientes, sob pena de 
responderem a um Ter-
mo Circunstanciado de 
Ocorrência (TCO) por des-
cumprimento de determi-
nação legal, previsto no 
Código Penal Brasileiro 
e que pode gerar multa e 
prisão de até um ano.
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“É para a proteção de vocês”, garante 
Caiado sobre uso obrigatório de máscara

O governador Ronal-
do Caiado confirma 
nas redes sociais 

que, a partir de segunda-
-feira (20/4), o uso de 
máscara será obrigatório 
em Goiás para quem tiver 
necessidade de sair de 
casa. “Minha gente, essa 
é uma medida recomen-
dada pelo Ministério da 
Saúde e é para a proteção 
de vocês”, explicou nesta 
sexta-feira (17/4), em sua 
conta no Instagram. O de-
creto com os detalhes da 
determinação será publi-
cado no Diário Oficial do 
Estado nos próximos dias.

Na Nota Informativa nº 
3/2020, o Ministério da 
Saúde menciona que “pes-
quisas têm apontado que 
a utilização de máscaras 
caseiras impede a dissemi-
nação de gotículas expe-
lidas do nariz ou da boca 
do usuário no ambiente, 
garantindo uma barreira 
física que vem auxiliando 
na mudança de compor-
tamento da população e 
diminuição de casos [de 
contaminação pela Co-
vid-19]”. No documento, 

a recomendação é que 
máscaras cirúrgicas e tipo 
N95/PFF2 sejam prioriza-
das aos profissionais da 
saúde, e que a população 
utilize modelos caseiros.

O governador também 
chamou a atenção para 
que os outros cuidados 
de proteção individual, 
tão recomendados pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), não sejam 
esquecidos. “Não sejamos 
relapsos, as orientações 
de nos mantermos dis-
tantes dois metros uns 
dos outros, espirrar no 
braço, lavar bem as mãos 
e utilizar álcool 70% con-
tinuam”, alertou. “Precisa-
mos da responsabilidade 
de todos para combater 
esse inimigo invisível.”

Como fazer, 
utilizar e higienizar

Na mesma publicação, 
o governador divulgou um 
vídeo em que a superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), Flúvia 
Amorim, reforça que as 

máscaras de pano, que po-
dem até ser feitas em casa, 
são as recomendadas para 
a população. Isso porque é 
possível reutilizá-las após 
a devida higienização.

Sobre esse utensílio, 
Flúvia afirmou que deve 
ser trocado com devida 
frequência para garantir 
a eficácia da proteção. “A 
orientação é que as pes-
soas usem por duas ou 
três horas, ou vai depen-
der do quanto essa más-
cara ficará úmida. Quando 
a pessoa começar a sentir 

umidade na máscara, já é 
preciso trocar”, explicou a 
especialista. O processo 
para reutilizar é simples: 
primeiro, deve lavar se-
paradamente, com água 
e sabão. Ao secar, basta 
passar com ferro quente.

Muitas pessoas têm 
dúvidas sobre a forma 
correta de utilizar uma 
máscara. Para isso, a Se-
cretaria de Estado da 
Saúde orienta que não se 
deve tocar nas partes in-
terna e externa, a fim de 
evitar contaminação. O 

ajuste do objeto no ros-
to deve ser feito a partir 
do elástico ou das alças 
laterais. Para retirar, basta 
pegar a máscara por uma 
ponta, dobrar e armazená-
-la em um local isolado, 
como um saquinho, até 
que seja possível fazer a 
higienização correta.

Na Nota Informativa do 
Ministério da Saúde, que 
fala sobre o uso de más-
caras, há orientações para 
que as pessoas consigam 
fazer seu próprio utensílio. 
Segundo o documento, os 

tecidos recomendados são: 
tecido de saco de aspira-
dor; cotton; de algodão; ou 
fronhas de tecido antimi-
crobiano. “Importante que 
seja feita nas medidas cor-
retas, cobrindo totalmente 
a boca e o nariz, e que es-
teja bem ajustada ao rosto, 
sem deixar espaços nas 
laterais”. O passo a passo 
de como fazer a máscara 
está disponível no seguin-
te link: https://www.saude.
gov.br/images/pdf/2020/
April/04/1586014047102-
-Nota-Informativa.pdf .

A partir do dia 20, segunda-feira, 
quem precisar sair de casa 
deve utilizar o acessório, 
que pode ser feito em casa
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COVID-19

Goiás tem 393 casos confirmados de coronavírus
A Secretaria da Saúde de 
Goiás (SES-GO) informa 
que há 393 casos de doen-
ça pelo coronavírus 2019 
(Covid-19). Destes, há 18 
mortes confirmadas. No 
Estado, há 6.494* casos 
suspeitos em investigação. 
Outros 2.021 já foram 
descartados. No Labora-
tório Central de Saúde 
Pública Dr. Giovanni Cys-
neiros (Lacen-GO) há 127 
amostras em análise.

Os casos confirmados 
foram registrados nos mu-
nicípios de Águas Lindas 
de Goiás (2), Aloândia (1), 
Anápolis (30), Anhanguera 
(1), Aparecida de Goiânia 
(12), Aragoiânia (1), Bela 
Vista de Goiás (1), Bom 

Jesus de Goiás (1), Caldas 
Novas (1), Campestre (1), 
Carmo do Rio Verde (1), 
Catalão (1), Ceres (2), Cida-
de Ocidental (2), Faina (1), 
Formosa (3), Goiandira (1), 
Goianira (1), Goianésia (22), 
Goiânia (231)*, Goiatuba 
(1), Guapó (1), Inhumas 
(1), Itaguaru (2), Itumbiara 
(8), Jataí (4), Luziânia (10), 
Montividiu (1), Nerópolis 
(1), Nova Glória (1), Nova 
Veneza (1), Paranaiguara 
(1), Paraúna (1), Pires do 
Rio (3), Professor Jamil (5), 
Rialma (4), Rio Verde (13), 
Santo Antônio do Des-
coberto (1), São Luís dos 
Montes Belos (2), Senador 
Canedo (2), Silvânia (1), 
Trindade (5), Valparaíso de 

Goiás (7) e Vianópolis (1).
Há 21 casos confirma-

dos internados. Destes, 6 
estão em unidades públi-
cas da rede estadual e 15 
na rede privada**. Há ainda 
49 casos suspeitos e em 
investigação que encon-

tram-se internados; destes, 
27 estão na rede pública e 
22 na rede privada**.

Há, até o momento, 18 
óbitos confirmados de re-
sidentes de Goiás, sendo 
nos municípios de Apare-
cida de Goiânia (1), Goian-

dira (1), Goiânia (10),  Luzi-
ânia (2), Paraúna (1), Pires 
do Rio (1), Rio Verde (1) e 
Valparaíso de Goiás (1).

Há um (1) óbito suspei-
to em investigação na ci-
dade de Araçu (1).

Já foram descartados 
26 óbitos nos municípios 
de Águas Lindas de Goi-
ás (1), Bela Vista de Goiás 
(1), Bonfinópolis (1), Cal-
das Novas (1), Edealina 
(1), Goianésia (1), Goiânia 
(9), Hidrolândia (1), Inhu-
mas (1), Iporá (1), Itapaci 
(1), Luziânia (1), Mineiros 
(1), São Francisco de Goi-
ás (1), São Luís dos Mon-
tes Belos  (1), Senador 
Canedo (1), Uruaçu (1) e 
Valparaíso de Goiás (1).

Os registros estão no 
banco de dados do Centro 
de Informações Estratégi-
cas em Vigilância em Saú-
de (Cievs) de Goiás. Ressal-
ta-se que os números são 
dinâmicos e, na medida 
em que as investigações 
clínicas e epidemiológicas 
avançam, os casos são re-
avaliados, sendo passíveis 
de reenquadramento na 
sua classificação.

O Governo de Goiás, 
por meio da SES-GO, mo-
nitora sistematicamente 
suspeitas de novos  casos 
de Covid-19, seguindo 
rigorosamente as orien-
tações do Ministério da 
Saúde para a identifica-
ção de novos registros.
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impostos e taxas municipais
Os municípios de Aparecida de Goiânia, Goianira e Trindade decidiram prorrogar os ven-
cimentos dos impostos e contribuições sociais municipais pelo prazo de três meses ou 
enquanto durar o quadro de quarentena e isolamento social no estado em atendimento 
ao pedido feito pelo Fórum Goiano da Habitação. O grupo também aguarda retorno da 
mesma solicitação feita às gestões públicas municipais de Goiânia e de Senador Canedo.

pandemia
Até o momento, o governo federal 
já destinou R$ 50,78 bilhões ao com-
bate do coronavírus. O valor é 22,3% 
dos R$ 226,79 bilhões de créditos 
extraordinários aprovados para o 
enfrentamento à covid-19. Os maio-
res valores foram para o pagamento 
do auxílio emergencial (R$ 27,04 bi-
lhões do orçamento programado de 
R$ 98,2 bilhões) e linha de crédito 
que financiará o pagamento de salá-
rios a pequenas e médias empresas 
(R$ 17 bilhões de um crédito extra-
ordinário de R$ 34 bilhões).

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO

 Econômico

Vólus lança 
aplicatiVo 
de Vendas

GIRO
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GIRO

A Vólus (Brasilcard), empresa de meios de pagamentos, acaba de lançar um 
novo aplicativo de vendas. Para ter acesso ao app, disponível para IOS e An-
droid, é necessário ter cadastro na Vólus ou solicitar o credenciamento. Outro 
diferencial do aplicativo é que foi inserida a opção de venda por meio da leitu-
ra de QRCode. Além disso, com o isolamento social, a ferramenta vai facilitar o 
processo nos pontos de venda, principalmente os estabelecimentos comerciais 
que fazem delivery, uma vez que uma loja, com diversos entregadores, poderá 
baixar o aplicativo sem custo adicional e realizar a venda na entrega do produto.

trabalhador

Suspensão de contrato ou redução 
de jornada vale para domésticas

acordo para suspen-
são ou a redução 
de jornada pode ser 

feita entre empregador e 
trabalhadora doméstica. A 
Medida Provisória nº 936, 
de 1º de abril de 2020, ins-
tituiu o programa emer-
gencial cujo objetivo é evi-
tar demissões e garantir a 
renda dos trabalhadores 
no período de calamidade 
pública em decorrência da 
pandemia de covid-19.

O empregado doméstico 
tem que ser avisado com 
48 horas de antecedência 
e, durante o período que o 
empregador não paga sa-
lário, o funcionário recebe 
Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e 
da Renda (BEm).

De acordo com a Secre-
taria de Trabalho do Minis-
tério da Economia, o traba-

lhador doméstico receberá 
o BEm tendo por base a mé-
dia dos últimos três salários 
que tiver recebido, conforme 
registrado pelo empregador 
no sistema e-Social.

O acordo deve ser regis-
trado no site do Programa 
Emergencial no endereço 
https://servicos.mte.gov.
br/bem.

O que o empregador 
tem que fazer

O empregador domésti-
co deve fazer um contrato 
escrito, com os termos do 

acordo: se o salário e jor-
nada de trabalho serão re-
duzidos em 70%, 50% ou 
25%, ou, ainda, se o contrato 
de trabalho será suspenso. 
Deve ser definido também 
o dia em que a redução ou 
suspensão terá início e o 
prazo de duração dessa con-
dição. No site do e-Social há 
modelos de contratos.

O empregador deve se 
cadastrar no Portal de Ser-
viços do Ministério da Eco-
nomia e, depois de cadas-
trado, deve acessar o menu 
“Benefício Emergencial” -> 
“Empregador Doméstico” 

e, então, cadastrar os tra-
balhadores que receberão 
o benefício, detalhando a 
modalidade pactuada (sus-
pensão ou redução salarial). 
O prazo para esse cadastra-
mento é de 10 dias, conta-
dos da data do acordo.

Suspensão 
do contrato

No eSocial, caso seja 
feita a suspensão contra-
tual, o empregador deve 
informar o afastamento 
temporário para o empre-
gado seguindo estes pas-
sos: Menu: Empregados > 
Gestão dos Empregados > 
Afastamento temporário 
> Registrar Afastamen-
to. Deve ser preenchida a 
data de início e término da 
suspensão, conforme acor-
dado com o trabalhador, e 
selecionado o motivo “37 – 
Suspensão temporária do 
contrato de trabalho nos 
termos da MP 936/2020”.

Segundo o portal do 
eSocial, as folhas de pa-
gamento do período em 
que o contrato de trabalho 
está suspenso são consi-

deradas “sem movimento” 
e não precisam ser encer-
radas, uma vez que não há 
guia para recolhimento de 
tributos a ser gerada.

Se a suspensão não du-
rar o mês inteiro, o eSocial 
calculará a remuneração 
referente aos dias em que 
tenha havido trabalho. 
Nesse caso, o empregador 
deverá fechar a folha para 
que seja gerado o Docu-
mento de Arrecadação do 
e-Social (DAE) relativo às 
contribuições e depósito 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

O auxílio-desemprego 
do programa é de um sa-
lário mínimo, ou seja, R$ 
1.045. O empregador pode 
complementar esse valor. 
Para isso, o empregador 
deve incluir manualmente 
o valor da ajuda na folha 
de pagamento utilizando a 
rubrica “Ajuda Compensató-
ria – MP 936”. Nesse caso, o 
empregador deverá fechar 
a folha do mês, inclusive 
para poder gerar o recibo 
de pagamento dessa verba. 
O valor pago como com-
plementação não é base de 

cálculo de FGTS, Imposto 
de Renda, nem contribuição 
previdenciária, portanto não 
haverá geração de guia de 
recolhimento.

Durante a suspensão 
do contrato, não é possí-
vel conceder férias, infor-
mar outro afastamento ou 
mesmo fazer o desliga-
mento do empregado.

Redução de 
salário e jornada

O empregador deverá 
informar uma “Alteração 
Contratual” do trabalhador, 
com o novo valor do salário. 
Além disso, precisará ajustar 
a jornada de trabalho infor-
mando os novos dias/horá-
rios trabalhados. A informa-
ção da alteração deverá ser 
feita antes do fechamento 
da folha do mês.

Para informar a redução 
de salário e jornada, acesse 
o Menu: Empregados > Ges-
tão dos Empregados > Sele-
cionar o trabalhador > Da-
dos Contratuais > Consultar 
ou Alterar Dados Contratu-
ais. Clique no botão Alterar 
Dados Contratuais.

Veja como fazer 
o acordo com 
trabalhadora 
doméstica Ar
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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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Museu Virtual do Esporte é lançado 
com exposição sobre a Copa de 1970

A Universidade do 
Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj) lançou 

oficialmente hoje (19) o 
Museu Virtual do Esporte 
(eMuseu do Esporte), que 
receberá colaborações da 
população para perpe-
tuar a história das várias 
modalidades esportivas 
e suas paixões e legados 
principais. Na abertura, foi 
inaugurada a primeira ex-
posição temporária virtual 
intitulada Ciência x Mitos: 
lições da Copa de 1970 
para o atual momento, 
com curadoria e acervo 
de Lamartine da Costa, 

professor da pós-gradu-
ação de Educação Física 
da Uerj e idealizador do 
projeto junto com a pes-
quisadora Bianca Gama.

Em entrevista Lamar-

tine da Costa disse que a 
ideia de ter um museu vir-
tual que destacasse todos 
os esportes, e não apenas 
o futebol, surgiu há dois 
anos, por iniciativa so-

bretudo de Bianca Gama, 
que foi aluna do progra-
ma de pós-graduação em 
ciência do esporte e do 
exercício, do qual Costa é 
professor colaborador.

Bianca Gama detalha 
que a ideia, nascida nas 
aulas de doutorado, se 
transformou em um pro-
jeto incubado no Departa-
mento de Inovação da Uerj 
(InovaUerj), com objetivo 
de dar visibilidade a inicia-
tivas e pessoas ligadas ao 
esporte em geral. “A inten-
ção é criar um museu atra-
vés da construção colabo-
rativa de toda a sociedade, 
incentivando, promovendo, 
divulgando e registrando a 
importância que o esporte 
tem em nossas vidas, como 
agente de transformação 
social, além de mostrar a 
enorme paixão que des-
perta”, salientou.

Inovação e 
colaboração

O museu tem oito ex-
posições programadas. A 

ideia, disse Costa, é fazer 
exposições temporárias 
temáticas com autores, 
como é tradição da mu-
seologia, e exposições 
colaborativas.

“São pessoas que tive-
ram algum evento relacio-
nado ao esporte que man-
dam uma foto e um fato, 
ou duas fotos e dois fatos. 
A exposição será dessas 
pessoas com essas figuras. 
Uma comissão vai selecio-
nar, orientar e melhorar os 
trabalhos. É um trabalho 
colaborativo, tanto da par-
te do pessoal que opera o 
museu, a maioria de volun-
tários, e os assistentes que 
vão produzir suas próprias 
exposições. É uma ideia in-
teressante. Você combina 
o que era da tradição com 
a inovação, dentro de um 
contexto tecnológico”, re-
velou o professor da Uerj.

Exposições 
contarão com 
colaboração da 
população
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