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Todo cargo tem um poder, cujo li-
mite é desconhecido. Na política, o 
fascínio gira em torno disso. Exis-
tem projetos que podem melhorar 
a vida de uma população. Existem 
estratégias para se chegar lá. E exis-
tem episódios onde se testa o limi-
te que o poder emanado do cargo 
exerce. Jari Messias Bolsonaro viveu 
um final de semana com uma série 
desses testes. Trocou o ministro que estava ficando mais famoso do que ele, criou briga com o 
presidente da Câmara, voltou a bater nos governadores, rasgou mais uma vez o manual de con-
duta para a pandemia e culminou participando do ato, que era para homenagear o Exército, mas 
que pregou a volta do AI-5 e a intervenção militar, para manter o presidente, como fechamento do 
Congresso do STF. Parece coisa de maluco, mas não é. É o teste do poder para o presidente. Cabem 
aos síndicos das instituições estabelecer esses limites. Ou entregar o poder infinito ao presidente. 

dois passos atRás 
Bolsonaro inicia a semana tentando negar que tenha incitado a manifestação antidemocráti-
ca. Mesmo tendo bradado que não tinha acordo, o fez. A medida provisória que estimulava o 
emprego para jovens e idosos foi retirada do Congresso, para que não perdesse a validade. O 
assunto volta à discussão depois. Bem depois da pandemia. 

outRo momEnto
Com participação crescente na gestão federal, os militares torcem o nariz para a possibi-
lidade de golpe. Principalmente, o autogolpe. 

Goiás mascaRado
O uso de máscaras em lugares públicos e a principal novidade no decreto com medidas para 
o combate à pandemia do coronavírus em Goiás. Estabelecimentos privados podem ser puni-
dos, inclusive, se permitirem a presença de pessoas sem a peça de proteção. 

FlExibilizou  
Com regras de restrições e abertu8ra para regulamentação por parte dos municípios, o com-
bate ao vírus inicia nova fase em Goiás. Mais indústrias estão autorizadas a abrir, assim como 
concessionárias de veículos e motos, salões de beleza e barbearia. Todos com regras próprias. 

on linE
Os empresários podem pesquisar na internet se o seu estabelecimento está enquadrado nas 
exceções. Cultos tem regras próprias e serão realizados uma vez por semana, aos domingos, 
em 19 cidades onde a presença do vírus é maior, incluindo Goiânia.

aval 
Ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi ouvido pelo governador Ronaldo Caiado, antes do 
fechamento do decreto.

FoRa, dEm!
Como escrevemos há mais de um mês, a intenção do governo Bolsonaro parece ser varrer o DEM do mapa 
da Esplanada. Depois da fritura de Onyx Lorenzoni e Mandetta, a bola da vez agora é a ministra Tereza 
Cristina (Agricultura), alvo do gabinete paralelo no final de semana. Operação continua sendo perigosa, pela 
falta de base partidária de apoio ao governo e pelo fato de o DEM estar no comando do Congresso. 

volta
Câmara de Goiânia volta a realizar sessão no dia 22. Expectativa pela atuação da nova bancada do 
MDB, que passa a contar com dez parlamentares da Casa. O decreto do prefeito Íris Rezende, que 
suspendeu mais de 3 mil contratos temporários deve ser alvo da oposição. A Casa pode voltar às 
atividades, com restrições, na semana que vem. 

alEGo dEpois
Os deputados estaduais devem voltar a se encontrar em plenário apenas em maio. 

FutEbol muito dEpois
Os jogos do futebol brasileiro devem voltar somente em julho. Os clubes devem voltar a treinar em 
maio, sem saber da data da volta ou da presença de público. Ideia é que os jogos voltem em julho. 
Até lá, muita discussão sobre o protocolo a ser seguido para treinamentos e os jogos. Há possibili-
dade de testagem em todos os jogadores, na volta, por prevenção. 

pRa FicaR Em casa
Uma chuva de lives vem invadindo as redes sociais. O Sesc iniciou no domingo com Zeca Baleiro 
uma série de shows acústicos, da casa do artista para a casa das pessoas. Chico César foi o convi-
dado de segunda-feira. Na sequência, tem Pato Fu, Roberta Sá, Paulo Miklos, João Bosco e Zélia 
Duncan. Todos nomes reconhecidos em estilos e tempos diferentes. Sempre às 19 horas. 

poR aqui  
Henrique de Oliveira é um dos que se destacam por aqui. 
Com tom de voz que lembra Renato Russo, no último sá-
bado fez um especial com Legião Urbana. A exceção foi 
“Dias de Paz”, música feita durante a quarentena e que 
leva a mensagem óbvia, mas profunda: que estejamos e 
sejamos melhore quando tudo isso acabar. 

closEd baR 
Bares e restaurantes pediram pra continuar fechados, fato saudado pelo governador Ronaldo Caia-
do. No setor há temor de não conseguir rentabilidade no negócio, com as restrições necessárias. Há 
um levantamento de que os bares e restaurantes de Curitiba voltaram, conseguindo apenas 10% 
do faturamento. Até porque as pessoas estão mais em casa do que na rua. 

Goiânia toda dEntRo
Prefeito Íris Rezende decidiu que Goiânia seguirá todas as determinações do decreto estadual no 
combate à pandemia. Coube ao secretário Paulo Ortegal dar a notícia. 

Em apaREcida
Prefeito Gustavo Mendanha fez live no domingo para falar so-
bre as regras que passam a valer no município a partir do dia 28. 
Com restrições, monitoramento e a possibilidade de medidas 
mais duras, caso a situação saia do controle. As indústrias com 
mais de 20 funcionários terão que providenciar transporte pró-
prio, para não sobrecarregar o público. Mendanha suspendeu os 
pontos facultativos até 31 de dezembro, para a Prefeitura.

vai EntEndER
Crítico da chamada velha política, Jair Messias foi defendido no final de semana pelo ex-deputado 
Roberto Jefferson (PTB).
 
poR quE?
Nem Lula nem ninguém consegue personalizar a oposição ao presidente.

marcelohel@gmail.com

“A hora do encontro é também despedida”.  (Fernando Brant)
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goiás

Governo mantém isolamento social e impõe 
protocolos rígidos para comércio e indústria

passados 30 dias do 
início da quarentena 
em Goiás, decretada 

pelo governador Ronaldo 
Caiado como medida pre-
ventiva para conter o avan-
ço do novo coronavírus no 
Estado, a curva de cresci-
mento da doença encontra-
-se em patamares menores 
do que o projetado inicial-
mente como o ideal, com 
base no que aconteceu em 
outros países. A afirmação 
foi feita pelo governador, 
durante entrevista coletiva 
realizada na manhã desta 
segunda-feira (20/04), no 
Palácio Pedro Ludovico Tei-
xeira, em Goiânia.

Ao reunir parte da equi-
pe de cientistas da Univer-
sidade Federal de Goiás, 
do Instituto Mauro Borges 
e de técnicos das secreta-
rias estaduais de Saúde, 
Economia, Casa Civil, De-
senvolvimento e Inovação 
e da Procuradoria Geral 
do Estado, responsáveis 
pela elaboração do rela-
tório que tem norteado as 
decisões do governo para 
combater a Covid-19, Caia-
do foi categórico: o isola-
mento social continua e o 
Estado terá protocolos rí-
gidos para a retomada, res-
ponsável e aos poucos, das 
atividades econômicas.

“Se hoje temos os me-
lhores índices do País é 
porque fomos o primeiro 
Estado a decretar a qua-
rentena. O achatamento da 
curva nos permitiu, agora, 
abrir, de maneira gradual, 
parte do comércio e da 
indústria, e também estru-
turar melhor nossa rede 
para atendimento aos pa-
cientes”, sublinhou o go-
vernador, ao citar que o 
decreto publicado na edi-
ção extra do Diário Oficial 
do Estado (DOE), às 23h45 
deste domingo (19/04), au-
toriza o funcionamento de 
algumas atividades, po-
rém com normas rígidas 
que devem ser segui-
das à risca e dentro das 
ações do planejamento 
estratégico montado pe-
los especialistas.

Defesa da vida
Durante a entrevista, 

Caiado afirmou que sempre 
levou em conta dois princí-
pios para tomar decisões: a 
vida e a democracia. A pon-
deração foi feita após um 
repórter questioná-lo sobre 
o que achava das manifes-
tações estimuladas neste 
domingo pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
com apologias à volta do 
regime militar e sugestões 
para a quebra total do iso-
lamento social.

O governador ainda dis-
correu sobre o contexto 
internacional da pandemia 
da Covid-19, citando países 
como Inglaterra, Estados 
Unidos, Espanha e Portugal, 
e também ressaltando o 
privilégio que o Brasil teve 
ao conseguir implementar 
ações com antecedência. 
“Essa tese do cidadão que-
rer propor roleta-russa com 
a cabeça de trabalhador, 
meu amigo, comigo não 
cola. Você pode saber que 
serei um defensor intran-
sigente da vida, porque ela 
não tem preço. E se nós con-
seguirmos atravessar [essa 
crise] com o menor índice 
de mortalidade e com con-
dições de atendimento a 
todos que vieram a ter um 
problema, nós recupera-
remos a economia rapida-
mente”, salientou.

Antes, durante seu pro-
nunciamento, Ronaldo 
Caiado deixou claro que a 
sociedade global vive um 
período que conceituou 
como “o novo normal”, ou 
seja, um novo momento, 
uma nova era que vem 
também acoplada a novas 
práticas. “O vírus não senta 
para conversar, para dialo-
gar com ninguém. Ele não 
faz concessão a quem quer 
se seja, de presidentes das 
maiores potências mun-
diais até as pessoas mais 
humildes”, reforçou, ao 
lembrar que o êxito nesta 
guerra contra um inimigo 
invisível só será possível 
com a colaboração e cons-
cientização de todos os 7,2 
milhões de goianos.

Nesse ponto, o decreto 
determina, em seu artigo 
8º, que toda a toda a po-
pulação, ao sair de casa, 
deverá utilizar máscaras 
de proteção facial, que se-
jam de produção caseiras 
e confeccionadas de acor-
do com as orientações do 
Ministério da Saúde.

Abertura gradual
O secretário estadual 

de Saúde, Ismael Alexan-
drino, destacou que todas 
as medidas tomadas não 
têm cunho personalista, 
pelo contrário, agregam 
visões complementares, 
como Saúde e Economia, 
e que ganharam equilíbrio 
em Goiás, pois foram de-
senhadas de acordo com 
critérios científicos. Ele 
pontuou que todas as no-
tas técnicas foram emiti-
das pela Pasta de maneira 
escalonada. “A abertura do 
isolamento também preci-
sa acontecer de forma gra-
dual para não corrermos 
o risco de jogarmos fora 
todo o trabalho executado 
até o momento”, enfatizou.

Como resultado positi-
vo da antecipação na apli-
cação de ações estratégi-
cas, Alexandrino informou 
que, atualmente, Goiás é 
o Estado com menor taxa 
de ocupação do País, de 
pacientes infectados, em 
hospitais públicos e priva-
dos. Nas unidades públi-
cas, este índice é de 67%; 
no Hospital de Campanha 
de Goiânia (Hcamp), no 
Setor Parque Acalanto, de 
11%; e no setor privado, de 
acordo com a associação 
representativa, de 50%.

“Para termos acesso 
mais rápido aos dados dos 
hospitais particulares, o 
decreto contém um artigo 

que determina que eles 
deverão informar à SES, 
diariamente, o número de 
leitos gerais e o de cuida-
dos intensivos, bem como 
a taxa de ocupação deles”, 
esclareceu o secretário.   

Ismael Alexandrino res-
saltou que, mesmo diante 
da crise, o Governo de Goi-
ás buscou não somente 
soluções transitórias para 
os desafios (o Hcamp de 
Águas Lindas é um exem-
plo), mas também per-
manentes, não fugindo 
do princípio de regiona-
lização da saúde, traçado 
como meta pelo governa-
dor desde o início da ges-
tão, em janeiro de 2019.

A estadualização de 
hospitais – de Jataí, For-
mosa, São Luís de Montes 
Belos e Luziânia conquis-
tados via legislativo; além 
do de Itumbiara, definido 
pelo Judiciário – vai per-
mitir que toda essa crise 
deixe um legado para o 
Estado. “Tudo o que está 
sendo estruturado nessas 
unidades vai ser usufruído 
depois por toda a popula-
ção. Inclusive, os leitos de 
UTIs montados vão suprir 
o atual déficit existente de 
leitos intensivos”, revelou.

A maior dificuldade, 
hoje, enfrentada por Goiás, 
segundo o governador e 
o secretário da Saúde, diz 
respeito à aquisição de res-
piradores e monitores, já 
que o prazo para a entrega 
desses equipamentos varia 
de 45 a 60 dias. Ronaldo 
Caiado afirmou que são ne-
cessários, ainda, 400 leitos 
e aproximadamente 200 
ventiladores e monitores 
para equipar os hospitais 
que foram estadualizados 
recentemente a ampliar a 
capacidade de atendimento.

Monitoramento
Secretário de Desen-

volvimento e Inovação, 
Adriano da Rocha Lima 
detalhou que a abertura 
das atividades econômicas 
está sendo feita com base 
na expansão da contami-
nação do novo coronavírus 
em Goiás e nos dados co-
letados na sala de situação 
que monitora indicadores 
duas vezes por dia – uma 
pela manhã e outra à noite.

Entre esses dados ana-
lisados estão números da 
movimentação do transpor-
te coletivo e do fornecimen-
to de energia elétrica (tanto 
referente às empresas como 
residências). Essa conduta, 
assinalou Rocha Lima, per-
mite avaliar se as regras da 
flexibilização estão sendo 
cumpridas pelos setores li-
berados. “Todas as empresas 
deverão seguir dois tipos de 
protocolos: o geral e o es-
pecífico para aquele grupo 
econômico”, pormenorizou.

No caso de dúvidas, o se-
cretário informou que está 
disponível um banco de 
pesquisa dentro do portal 
Goiás Digital (www.go.gov.
br). Por meio dele, qualquer 
empreendedor, com seu 
CNPJ em mãos, pode confe-
rir a situação de sua ativida-
de (liberada ou bloqueada a 
abertura) e o teor do proto-
colo que deverá colocar em 
prática. A iniciativa é tam-
bém inédita no País.

Duração
Diferente dos decretos 

anteriores, o atual não 
fala em prazo de término 
para a quarentena. A pro-
curadora-geral do Estado, 
Juliana Diniz, explicou que 
as liberações graduais das 
atividades econômicas se-
rão feitas a partir do moni-

toramento de dados. Se as 
taxas de contaminação do 
coronavírus continuarem 
caindo, a tendência é pela 
flexibilização; do contrário, 
o governador poderá re-
crudescer as medidas.

Presente à coletiva, o 
vice-governador Lincoln Te-
jota parabenizou o trabalho 
técnico realizado tanto pelo 
governador quanto pelo 
secretário da Saúde, ambos 
médicos, e ainda corroborou 
a fala de Ronaldo Caiado. 
“Sem a cooperação e cola-
boração da sociedade, não 
conseguiremos avançar. É 
preciso nossa goianidade 
para passarmos o mais rá-
pido possível por essa crise”, 
avaliou.

Liberação
O Decreto 9.653 volta 

a autorizar o funciona-
mento de concessionárias 
de veículos automotores 
e motocicletas, autope-
ças, motopeças, oficinas 
mecânicas e borracharias; 
assistência social e aten-
dimento à população em 
estado de vulnerabilidade; 
construção civil, bem como 
os estabelecimentos co-
merciais e industriais que 
lhes forneçam os respecti-
vos insumos mediante es-
tabelecimento de horários 
escalonados de início e 
fim da jornada; atividades 
comerciais e de prestação 
de serviço mediante entre-
ga e drive thru; atividades 
destinadas à manutenção 
e conservação do patri-
mônio e controle de pra-
gas urbanas; atividades de 
lava a jatos e lavanderias; 
salões de beleza e barbe-
arias com redução de 50 
% das suas capacidades 
instaladas; empresas de 
vistoria veicular.

“Propor roleta-russa com a cabeça de 
trabalhador comigo não cola. Serei um 
defensor intransigente da vida, porque 
ela não tem preço”, garante Caiado
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aparecida de goiânia

Campanha da Assistência Social 
beneficiou 3,5 mil famílias em 15 dias

a Prefeitura de Apa-
recida de Goiânia 
tem tomado diver-

sas medidas para diminuir 
o impacto das ações de 
enfrentamento do novo 
coronavírus na cidade. En-
tre medidas econômicas 
e de saúde, está sendo 
realizada também a cam-
panha “Aparecida Unida 
Pela Vida”, que, desenvol-
vida pela Secretaria de 
Assistência Social, tem 
como objetivo unir forças 
entre toda a população 
para arrecadar o máximo 
de alimentos possíveis e 
destinar às famílias em 
situações de vulnerabili-
dade social e que foram 
afetadas economicamen-
te pela pandemia.

De acordo com a secre-
tária de Assistência Social, 
Mayara Mendanha, a cam-
panha, que foi iniciada dia 
1º de abril, atendeu nos 
primeiros 15 dias, mais de 
3,5 mil famílias que pos-
suíam o perfil com base 
nos critérios estabeleci-
dos pela pasta. Os critérios 
para receber a cesta básica 
com alimentos não perecí-
veis são: famílias benefi-
ciárias do Programa Bolsa 
Família, trabalhador infor-
mal ou autônomo, famílias 
com renda per capita até 
meio salário mínimo, de-
sempregados e famílias in-
seridas no Cadastro Único.

Para a família conseguir 
este benefício é necessá-
rio ligar para os telefones 
3545-1138 / 3545-5970 
/ 3545-5986 ou mandar 
mensagem para o What-
sApp 99292-5407. Desde 
o dia que foram iniciados 
os trabalhos de cadastra-
mento das famílias para 
o recebimento das cestas, 
a secretaria recebeu, dia-
riamente, cerca de 10 mil 
solicitações, o que causa 
até mesmo o congestio-
namento das linhas te-
lefônicas e também do 
WhatsApp. A secretária 
ressalta que os atendi-
mentos são feitos con-
forme a demanda, com os 
alimentos do estoque e 
principalmente com doa-
ções de nossos parceiros.

A secretária explica 
que o processo de doação 
e recebimento de cestas 
básicas segue todos os 
trâmites legais e a campa-
nha de arrecadação segue 
em andamento. Foi aberto 
um canal para aquelas 
pessoas, principalmente 
empresários, que tiverem 
condições, possam doar 
alimentos e produtos 
de higiene pessoal, para 
serem distribuídos para 
moradores de rua e po-
pulação carente.

“Ao todo 14 empresas e 
entidades se uniram nessa 
corrente do bem e fizeram 

suas doações, são elas: 
Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (FIEG), 
GSA Alimentos, Arroz Cris-
tal, Jorge Costa (JC), Mah-
mic Operadora Logística, 
Dalastra, Ortomix, Gabitec 
Indústria e Comércio Arte-
fatos de Metais Ltda, Sin-
dicato dos Servidores do 
Poder Judiciário Federal 
no Estado de Goiás (SINJU-
FE-GO), Cicopol Indústria 
e Comércio de Produtos 
Alimentícios, Cartório Oli-
veira, Amorix Alimentos, 
Kipão do Cerrado, Della 
Panificadora e Buriti Sho-
pping. Essas doações, so-
madas às dos moradores 
de Aparecida, têm sido es-
senciais para alcançarmos 
nossa meta”, comentou.

Os interessados em 
contribuir podem fazer as 
doações diretamente na 
Secretaria de Assistência 
Social (Avenida B, APM, 
Setor Araguaia). Outra op-
ção é por meio de ligação 
pelo telefone 3545-5975 
ou Whatsapp (62)99292-
5407. “Estamos juntos por 

um bem maior que é aju-
dar ao próximo que tanto 
precisa neste momento”, 
pontuou a secretaria.

Como é feita 
a doação

A sede da Secretaria 
de Assistência Social con-
centrou todos os traba-
lhos na unidade, o local 
se tornou uma espécie 
de “Central de Doações”. 
Com a grande demanda 
de famílias em situação 
de vulnerabilidade, devi-
do a pandemia do novo 
coronavírus, a Secretaria 
precisou tomar medidas 
emergenciais e ações 
mais funcionais possí-
veis para atender todos 
que precisam. Para isso 
foi montado um passo 
a passo, e distribuídas 
novas funções a todos 
os servidores ligados a 
pasta para realizar o pro-
cesso de doação, desde a 
arrecadação até a distri-
buição dos alimentos nas 
casas das pessoas.

O processo 
funciona da 
seguinte forma:

1º – Foi colocado alguns 
canais (WhatsApp, e-mail e 
telefone) para que as famí-
lias façam suas solicitações 
da cesta básica. Para isso, foi 
criada uma “Central de Aten-
dimento”, com seis pessoas 
que atendem as ligações e 
respondem as mensagens. 
Nessa parte é feito a coleta 
de dados como nome com-
pleto, telefone e endereço 
para contato;

2º – Outra equipe com-
posta por duas pessoas 
recebem as anotações com 
todos os dados e digitali-
zam em um sistema criado 
provisoriamente para in-
formatizar o processo;

3º – Os funcionários 
fazem a filtragem das 
famílias, estipuladas de 
acordo com a meta diária 
de 400 cestas, dividin-
do por abrangência dos 
CRAS, para que toda cida-
de seja atendida;

4º – Em seguida, o gabi-

nete separa as equipes que 
irão fazer as visitas; Cada 
equipe é composta por um 
técnico (assistente social 
ou psicólogo), um auxiliar 
e um motorista. Eles saem 
devidamente equipados 
com materiais de proteção, 
como máscara, álcool em 
gel e uniforme. Durante a 
visita, é verificado se a fa-
mília atende aos critérios 
para receber a doação, se 
constatado que sim, os 
alimentos são entregues 
imediatamente;

5º – Após a visita e en-
trega é feita a conferência 
e baixa no sistema.

Outras medidas 

Além da arrecadação de 
alimentos e distribuição 
de cestas básicas, a secre-
taria de Assistência Social 
tomou outras medidas 
como a entrega de kits de 
higiene contendo sabone-
te líquido e álcool em gel 
para pessoas em situação 
de rua; outra ponto de 
apoio aos moradores de 
rua é o Centro Pop, que 
serve uma refeição diária 
e funciona como ponto 
de apoio para as pessoas 
tomarem banho e lava-
rem suas roupas.

A secretaria reabriu ain-
da, desde o dia 31 de mar-
ço, o Restaurante Popular, 
no Jardim Tropical, para a 
retirada de marmitas, para 
não aglomerar pessoas no 
salão e evitar, assim, o risco 
de contágio da Covid-19. O 
ticket continua no valor 
simbólico de R$ 2. A uni-
dade seguirá oferecendo 1 
mil refeições diárias e fun-
ciona das 11h às 14h para 
a retirada da alimentação 
de segunda a sexta-feira.

Uma central de atendimento foi 
montada para atender a população 
em situação de vulnerabilidade 
com a entrega de cestas básicas 
de alimentos e kits de higiene
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Secretaria de Assistência Social recebe 1,2 mil litros de leite da Fieg
A Prefeitura de Aparecida, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, recebeu 
na tarde desta segunda-
-feira, 20, o presidente da 
Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (FIEG), 
Sandro Mabel, e a advo-
gada Raquel Ribeiro para 
a entrega de donativos. A 
entidade realizou a doa-
ção de 1,2 litros de leite 
ao município. Os manti-
mentos serão adiciona-
dos nas cestas básicas 
que serão entregues para 
famílias em situação de 

vulnerabilidade social.
“Essa doação irá aju-

dar centenas de famílias 
carentes, que nesse mo-
mento, passa dificuldade 
em virtude do isolamento 
social. Estamos unidos, 
tendo a oportunidade de 
ajudar quem mais precisa 
nesse e manifestar a nos-
sa solidariedade” ressal-
tou Mayara Mendanha.

Sandro Mabel res-
saltou a importância do 
projeto “FIEG Mais So-
lidária”, que busca levar 
alimentos as famílias que 

estão passando por ne-
cessidade em virtude da 
pandemia do novo coro-
navírus. “Buscamos levar 

esperança a centenas de 
famílias, sobretudo nes-
te momento de maior 
vulnerabilidade, quan-

do muitas pessoas estão 
sem poder trabalhar”, afir-
mou o presidente da Fieg.

Aparecida Unida 
Pela Vida

Algumas medidas so-
ciais para diminuir o im-
pacto das ações para 
enfrentamento do coro-
navírus em Aparecida já 
foram tomadas pela Secre-
taria de Assistência Social. 
Uma delas é a campanha 
“Aparecida unida pela vida” 
que tem como objetivo 

unir forças entre toda a 
população para arrecadar 
o máximo de produtos 
possíveis e destinar a to-
dos que precisam.

Os interessados em 
contribuir podem fazer as 
doações diretamente na 
Secretaria de Assistência 
Social (Avenida B, APM, Se-
tor Araguaia) ou na Procu-
radoria Geral do Município 
(Cidade Administrativa). 
Outra opção é por meio 
de ligação pelo telefone 
3545-5975 ou Whatsapp 
(62)99292-5407.
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Trindade

Prefeitura anuncia novo decreto que permite 
reabrir diversos segmentos da economia

O prefeito Jânio Dar-
rot anunciou, nes-
sa segunda-feira 

(20/04), novo decreto 
que flexibiliza restrições 
para funcionamento do 
comércio, indústria e 
prestação de serviços. As 
medidas passam a valer 
a partir de quarta-feira 
(22/04), e irão permitir 
a reabertura de diversos 
segmentos da economia 
no município em nova 
etapa de enfrentamento 
ao coronavírus. (Veja ínte-
gra do decreto no site ht-
tps://trindade.go.gov.br/).

Durante live, Jânio Dar-
rot destacou que a flexibi-
lização em Trindade está 
sendo adotada “desde que 
sejam atendidas as normas 
do Ministério da Saúde, 
com o cumprimento obri-
gatório das medidas de 
prevenção estabelecidas 
nos protocolos de segu-
rança para enfrentamento 
da Covid-19”.

Os segmentos que 
abrirão as portas, a par-
tir de quarta-feira, em 
Trindade, nos setores de 
indústria, comércio e ser-
viços são os seguintes: 
móveis, eletrodomésticos, 
eletrônicos, óticas, pape-
laria, construção civil em 
geral, confecções, calça-
dos, brinquedos, setor 
automotivo, cosméticos e 
beleza, higiene e limpe-
za, utensílios domésticos, 
embalagens, lembranças 
e suvenires, bicicletas e 
acessórios, gráficas, seri-
grafias e plotagens.

Podem, ainda, funcio-
nar: indústrias de bebidas 
e gêneros alimentícios; 
entidades de classe e 
sindicatos; cursos pro-
fissionalizantes e de 
atendimento individual; 
informática; agências de 
empregos; serviços de 
telemarketing; profissio-
nais liberais (autônomos, 
empresas e entidades 

representativas); clinicas 
de saúde e exames em 
geral; laboratórios, radio-
logia e profissionais da 
saúde em geral.

Os restaurantes, sandui-
cheiras, pizzarias, pamo-
nharias, lanchonetes, açaí-
terias, sorveterias, pit dogs, 
distribuidoras e similares 
poderão funcionar toman-
do as medidas de seguran-
ça necessárias, sendo obri-
gatório o atendimento por 
meio de canais eletrônicos, 
de delivery, drive-thru, reti-
rada e entrega rápida;

As academias poderão 
abrir com o número de 
alunos relativo a 50% dos 

aparelhos fixos, disponi-
bilizando materiais de hi-
giene, álcool em gel 70%, 
mantendo total higieni-
zação dos aparelhos, com 
turnos de 60 (sessenta) 
minutos para atendi-
mento ao aluno, máximo 
de 45 (quarenta e cinco) 
minutos para treino e 15 
(quinze) para higieniza-
ção do ambiente.

Em sua mensagem, 
o prefeito reforçou que 
todos os trabalhadores 
e consumidores “devem 
utilizar equipamentos de 
proteção individual, como 
máscaras e o uso do álco-
ol em gel 70%”. Segundo 

ele, “as atividades econô-
micas que passam a fun-
cionar a partir de agora 
devem cumprir todos os 
protocolos para evitar 
aglomerações”.

Na mensagem, o prefei-
to também lembrou que o 
decreto municipal poderá 
ser alterado ou, até mes-
mo, revogado, caso exis-
tam novas recomendações 
dos órgãos sanitários, nos 
âmbitos federal, estadu-
al e municipal, com base 
em evidências científicas 
e análises sobre as infor-
mações estratégicas em 
saúde, nos termos da Lei 
Federal 13.979/20.

“O não cumprimento 
dos protocolos de segu-
rança e de combate à Co-
vid-19, estabelecidos pelo 
Município de Trindade, se-
rão os infratores passíveis 
de punições previstas no 
Código de Posturas Mu-
nicipal, inclusive com a 
interdição das atividades 
comercial, industrial e de 
serviços”, disse Jânio.

O prefeito conclui ao 
afirmar que “com respon-
sabilidade compartilhada, 
com o cumprimento de 
todas as medidas de se-
gurança, Trindade e nossa 
gente continuarão protegi-
das desta enfermidade”.

Prefeito Jânio Darrot apresenta 
medidas que flexibilizam restrições 
para funcionamento do comércio, 
indústria e prestação de serviços. 
Em sua mensagem, ele destaca que 
todos trabalhadores e consumidores 
devem reforçar medidas de 
segurança e prevenção, como uso 
de máscaras e álcool em gel 70%

Di
vu

lg
aç

ão

senadOr canedO

Comitê de Combate ao Coronavírus se reúne 
para discutir medidas de flexibilização
Foi realizado nesta se-
gunda-feira, 20 de abril, a 
reunião com membros do 
Comitê de Controle e Com-
bate ao Coronavírus em 
Senador Canedo. O encon-
tro foi na sede do Corpo de 
Bombeiros do Município, 
com a presença do prefeito 
Divino Lemes, secretários 
municipais, representan-
tes da Segurança Pública, 
Vigilância Sanitária, entre 
outros.

Em pauta, a discussão 
sobre as ações que serão 
tomadas pelo município 
na flexibilização de fun-
cionamento de órgãos 
públicos e privados. Um 
novo Decreto Estadual, 
n°9653, 19 de abril de 
2020, traz novas regras 
para funcionamento de 
alguns setores econômi-
cos, Igrejas e outros, me-
diante a protocolos que 
devem ser seguidos para 

evitar aglomerações e, 
possíveis contágios.

Decisão Municipal
Mediante a estudos 

técnicos vão ser elabo-
radas normativas, ainda 
nesta semana, para libe-
ração e fiscalização de 
serviços em Senador Ca-
nedo. Sendo respeitadas 
as recomendações trazi-
das no Decreto Estadual 
e do Ministério da Saúde.
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Preservar economia não significa 
sair do isolamento, diz Paulo Guedes

o isolamento social 
não precisa ser 
abandonado e pode 

ser conciliado com a pre-
servação da atividade eco-
nômica, disse ontem (20) 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Em video-
conferência com investi-
dores, ele se disse otimis-
ta com a recuperação da 
produção e do consumo e 
ressaltou que não faltará 
dinheiro para a saúde du-
rante a pandemia provoca-
da pelo novo coronavírus.

Segundo o ministro, as 
medidas de preservação 
do emprego e de auxílio às 
camadas mais vulneráveis 
da população ajudarão a 
manter os “pontos vitais” 
da economia de forma a 
tornar possível a saída da 
crise da melhor forma pos-
sível. Ele se disse otimista 
com o trabalho da equipe 
econômica e afirmou que 
as medidas tomadas no 
primeiro ano de governo 
facilitarão a recuperação.

“A economia está com 
mais força do que se 
está pensando, porque 
ela já estava começando 
a se mover. E, se nós pre-
servamos os sinais vitais 

da economia, não signi-
fica sair do isolamento. 
Temos de pensar nisso 
também. São duas di-
mensões”, disse Guedes.

Na avaliação de Gue-
des, um dos sinais de que 
a recuperação econômica 
é viável está na manu-
tenção das exportações 
para a China, nosso maior 
parceiro comercial e prin-
cipal destino dos produtos 
brasileiros. “Não sabia que 
seria uma pandemia, mas 
vale observar que até o 
momento não há queda 
nas exportações”, disse.

O ministro admitiu que 
a crise foi maior que o es-
perado, mas defendeu a 

atuação da pasta assim que 
a dimensão dos impactos 
da covid-19 foi percebi-
da. “Como no Brasil temos 
zika, dengue, eles têm lá a 
gripe suína, a gripe aviária 
e teria sido a covid-19 um 
problema [apenas] na Chi-
na. Quando caiu a ficha de 
que era uma pandemia, no 
dia seguinte tomamos co-
nhecimento da dimensão 
trágica, montamos o grupo 
e começamos a disparar as 
medidas”, disse.

Saúde
O ministro assegurou 

que não faltará dinheiro 
para a saúde enquanto 
durar a pandemia. Em re-

lação à recuperação eco-
nômica, Guedes afirmou 
que o governo terá de 
acelerar as reformas es-
truturais – como a tribu-
tária, do pacto federativo 
e a administrativa – para 
criar um ambiente mais 
favorável ao investimen-
to privado. Ele pediu 
que, a partir do segun-
do semestre, o Congres-
so aprove mecanismos 
para reequilibrar as con-
tas públicas e prometeu 
acelerar o programa de 
privatizações para re-
duzir o endividamento 
do governo com as po-
líticas emergenciais.

“A velocidade de es-

cape desse buraco negro 
dependerá do prossegui-
mento das reformas. Se 
não acelerar com as re-
formas estruturantes, não 
teremos apenas um ano 
de pesadelo”, declarou.

Guedes criticou ainda o 
pacote de auxílio a esta-
dos e municípios aprovado 
pela Câmara. Ele defende 
o repasse de R$ 40 bilhões 
para repor perdas de arre-
cadação dos governos lo-
cais, contra um pacote de 
R$ 86,9 bilhões aprovado 
pela Câmara que obriga a 
União a repor, sem limites, 
a diminuição das receitas 
das prefeituras e dos go-
vernos estaduais. “Como 

nós podemos garantir 
receitas? Você não pode 
depositar R$ 80 bilhões 
e dar garantias irrestritas. 
E se o governador decidir 
que o isolamento é de dois 
anos? Como nós vamos 
garantir isso?”, questionou.

O ministro participou 
de uma videoconferência 
promovida pelo banco de 
investimentos BTG. A con-
versa foi conduzida pelo 
seu antecessor, o ex-minis-
tro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, que hoje é CEO 
(presidente-executivo) da 
instituição financeira. Gue-
des falou por cerca de uma 
hora e meia sem ser inter-
rompido pelo antecessor.

Ministro 
prometeu que 
não faltará 
dinheiro para 
a saúde M
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Estados buscam soluções para manter período letivo
O Conselho Nacional de 
Secretários de Educação 
(Consed) divulgou ontem 
(20) uma nota pública 
em que reitera o trabalho 
para encontrar soluções 
que permitam a manu-
tenção do período letivo 
em tempos de isolamen-
to social em função da 
pandemia da covid-19.

Segundo a nota, o Con-
sed segue defendendo 
o isolamento social, por 
determinação dos gover-
nos estaduais e recomen-
dação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Enquanto isto, procura 
ações “como oferecimen-
to de ensino remoto e um 
planejamento do retorno 
às aulas presenciais que 
possa mitigar as perdas 
e para garantir a apren-
dizagem de nossos estu-
dantes”. O conselho diz 
não ter apoio do MEC 
neste sentido.

A entidade representa-
tiva das secretarias esta-
duais de Educação reforça 
ainda a necessidade de um 
ajuste no cronograma da 
edição do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 

deste ano. “Entendemos 
também ser fundamental 
o adiamento das datas das 
provas do Enem, para que 
não sejam ampliadas ain-
da mais as desigualdades 
educacionais em nosso 
país”, reforça o documento.

A nota do Consed res-
ponde à publicação de 
ontem (19) do ministro 
da Educação, Abraham 
Weintraub, em sua rede 
social. Na ocasião, ele 
disse que o ano não está 
perdido e que os gover-
nadores devem planejar 
o retorno às aulas.
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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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Presidente da Uefa: temporada 
terminará mesmo com portões fechados

o presidente da Uefa 
(entidade máxima do 
futebol europeu), o 

esloveno Aleksander Ceferin, 
afirmou nesta segunda (20) 
que confia que a atual tem-
porada do futebol do Velho 
Continente chegará ao fim 
mesmo que os jogos tenham 
que ser disputados sem a 
presença de torcedores por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), pu-
blicou o jornal italiano Cor-
riere Della Sera.

“A prioridade é a saúde 
de torcedores, jogadores e 
dirigentes. Sou otimista por 
natureza, e acredito que exis-
tem opções que podem nos 
permitir iniciar campeona-
tos e completá-los. Podemos 
ter que realizar os jogos sem 
a presença de público. Mas 

acredito que o mais importan-
te é jogar. Em tempos tão di-
fíceis, isso traria felicidade às 
pessoas e um certo senso de 
normalidade, mesmo que os 
jogos sejam exibidos apenas 
pela TV”, afirmou o dirigente.

Segundo Ceferin, a possi-
bilidade de não terminar a 
temporada “seria terrível para 
clubes e ligas”, por isso, será 
possível terminar as competi-
ções, desde que se aguarde a 
permissão para voltar a jogar.

Ao ser questionado so-
bre um prazo para o final 
da atual temporada euro-
peia, o presidente da Uefa 
afastou a possibilidade de 
terminar as competições 
após o final de agosto, o 
que, segundo ele, “teria um 
forte impacto no calendário 
da temporada 2020/2021”.

Dirigente diz que o importante é jogar

Yv
es

 H
er

m
an


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

