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n Mau exemplo: o prefeito de Catalão, 
Adib Elias, que é médico e gosta de se 
vangloriar do diploma, apareceu em 
uma foto no Diário da Manhã visto-
riando obras com uma máscara des-
cartável negligentemente no queixo.  

n É difícil uma ideia tão infeliz e mais 
ainda desastrosa quanto a tentativa 
do PSDB de promover uma live com 
o ex-governador Marconi Perillo 
para falar do coronavírus. Mas o tu-
cano acordou a tempo e cancelou a 
sua participação. 

n Está oficialmente confirmado: o 
cronograma de obras da prefeitura 
de Goiânia entrou em atraso. Daqui 
até o final do ano, vai ser difícil con-
cluir tudo o que está em andamento, 
conforme o prefeito Iris Rezende an-
dou prometendo.

n O decreto do governador Ronaldo 
Caiado que flexibilizou sem flexibilizar 
a quarentena em Goiás é um primor 
de redação e articulação de interesses, 
sem em nenhum momento perder a 
objetividade. Sem dúvidas, nota 10.

n A surpreendente dispensa de 3.100 
trabalhadores de baixos salários da 
prefeitura de Goiânia abalou a imagem 
de Iris Rezende. Tanto que apareceu 
para tentar dizer que foi suspensão de 
contrato e não demissão. 

n Vanderlan Cardoso levou o presiden-
te da FIEG Sandro Mabel para conver-
sar com os irmãos Flávio e Eduardo 
Bolsonaro, dos quais se aproximou e 
os quais passou a consultar antes de 
qualquer decisão no Senado.

n Há uma inflação de advogados elei-
torais em Goiás, mas, segundo define 
um dos mais afamados do Estado, 
Júlio Meirelles, no máximo quatro ou 
cinco já chegaram algum dia a fazer 
sustentação oral no plenário do TRE. 

n O ex-governador Irapuan Costa Jr., 
anticomunista ferrenho, defende em 
seus artigos no Jornal Opção uma vi-
são conspiratória da crise do corona-
vírus, que integraria uma articulação 
da China para se impor mundialmente. 

n É impressionante a rapidez e a efici-
ência com que a polícia do governador 
Ronaldo Caiado resolve casos complica-
dos e apresenta os culpados. Das áreas 
de rotina do governo estadual, é o setor 
com melhor desempenho.

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

A crise do coronavírus trouxe novidades para a cena pública em Goiás. Uma delas é a 
ascensão do líder classista Marcelo Baiocchi, presidente da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás – FECOMÉRCIO, que saiu da insignificância 
política para se tornar o grande interlocutor do setor empresarial estadual em relação 
às medidas de restrição quanto às atividades econômicas – em sua maioria suspen-
sas, por ora, para evitar a propagação da nova doença. Portando-se com equilíbrio e 
usando de linguagem respeitosa ao tratar com as autoridades, em especial o governa-
dor Ronaldo Caiado, líder das ações que buscam a segurança sanitária das goianas e 
goianos, Marcelo Baiocchi assumiu um forte protagonismo e viu quase todas as suas 
sugestões incluídas no novo decreto que flexibilizou a quarentena em Goiás, enquanto 
representantes de entidades mais poderosas, como Sandro Mabel, presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG (que em alguns momentos apelou para 
o deboche e perdeu a credibilidade), não tiveram participação alguma e se perderam 
em antagonismos inoportunos e absolutamente inconvenientes no presente momen-
to de emergência que se abateu sobre a sociedade. O comandante da FECOMÉRCIO é 
um bom exemplo a ser seguido pelos dirigentes dos segmentos econômicos no Estado, 
por contribuir com o exercício da cidadania consciente em um instante de crise.
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iGREJaS SÃo MÁQUiNaS DE aRREcaDaR DiNHEiRo QUE VÃo VoltaR a FUNcioNaR
Sim, leitora e leitor: vivemos em um sistema capitalista e igrejas, de todos os matizes, são adaptadas a essa realidade, funcionando também como 
máquinas de arrecadação de dinheiro. Em dois extremos, um evangélico e outro católico, basta citar a voracidade da Igreja Universal do pastor 
ou apóstolo ou sabe-se lá o quê Edir Macedo pelos recursos monetários arrancados diariamente dos fiéis, por um lado, e, por outro, o portentoso 
poderio financeiro da paróquia de Trindade, onde o padre Robson comanda uma pirâmide que atrai a colaboração monetária dos devotos do Divino 
Pai Eterno e se tornou uma potência em matéria de patrimônio e negócios de toda natureza, alguns inexplicados. O decreto do governador Ronaldo 
Caiado estabeleceu condições sanitárias que podem ser classificadas como duras para que as “religiões” voltem a operar o balcão de negócios e 
continuem a explorar a boa vontade do rebanho de cada uma, claro, na expectativa das carteiras abertas para o pagamento do dízimo e doações 
justificadas pela esperança de retorno divino. A maioria dos tempos que querem reiniciar as atividades não conseguirá atender.

tEJota DiSSE QUE NÃo SERia, MaS acaBoU coMo o MaiS DEcoRatiVo DE toDoS oS VicES
O vice-governador Lincoln Tejota virou vaquinha de presépio dos eventos em que o governador Ronaldo Caiado anuncia 
medidas contra o coronavírus ou presta informações sobre o andamento da pandemia em Goiás e as ações de combate. 
Em um canto ou outro, ele, Tejota, sempre está lá, com o seu olhar vago, às vezes recitando palavras formais para elogiar 
o governo, outras vezes em obsequioso silêncio. E logo ele, que desde que foi eleito vivia repetindo que não seria um 
vice-decorativo – que é o que virou, em uma escala nunca vista antes em Goiás.

VaNDERlaN E MaBEl DiVUlGaM aRtiGoS DE iRapUaN coNtRa a QUaRENtENa
Entre os leitores que estão recomendando entusiasticamente a leitura dos artigos do ex-governador Irapuan Costa Júnior, que defende o ponto de 
vista do presidente Jair Bolsonaro sobre o coronavírus, estão o senador Vanderlan Cardoso e o presidente da FIEG Sandro Mabel. Ambos, mais o ex-
-governador, acham que a quarentena não produz resultados contra a pandemia e acreditam não existir estudos científicos capazes de comprovar a 
necessidade de isolamento social para diminuir a propagação da Covid-19 – que, ainda segundo eles, tem a ver com uma manobra conspiratória da 
China para tiver proveito econômico do resto do mundo. 

iNVENtoRES Da opoSiÇÃo FiSiolÓGica EM GoiÁS tENtaM FatURaR coM a coViD-19
Os deputados-delegados Eduardo Prado e Humberto Teófilo (aqueles que inventaram em Goiás a oposição fisiológica, isto é, a que tem origem 
nos interesses contrariados de quem a faz) estão dando tudo o que podem para faturar pontos com a crise do coronavírus, inclusive abrindo mão 
– segundo dizem, mas não comprovam – de parte dos salários para comprar e doar cestas básicas. É só o que se vê nas redes sociais dos dois, que 
repetem em gênero, número e grau o estilo de comunicação com gestos e frases de efeito de “justiceiros” como Delegado Valdir e Major Araújo (pelo 
sim, pelo não, todos estão desenvolvendo carreiras vitoriosas): se foram eleitos, é fato que representam setores da sociedade, só que foram ungidos 
para discutir e defender ideias e posições, não para fazer da política um espaço para fanfarronices que deslustra a própria classe a que pertencem.

EStRESSE lEVa caiaDo a pERDER pESo, MaS VENcENDo a lUta coNta a paNDEMia
Chama a atenção o visual enxuto do governador Ronaldo Caiado, que, até a semana passada, já havia perdido sete quilos, caindo dos seus tradicionais 92 para 
85 – vem razão do estresse, esforço físico e dedicação ao novo coronavírus. Mas o resultado está compensando: dados da UFG e da Secretaria estadual da 
Saúde mostram que o índice de casos por 100 mil habitantes, em Goiás, está em 5,6, quase a metade do previsto, que seria de 10/1.000. 

ENQUaNto SaNDRo MaBEl ViRa pÓ DE tRaQUE coM cRiSE
Do coRoNaVíRUS, MaRcElo BaiccHi SoBE EM pREStíGio
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Apoio para evitar caos

Sensível à crise finan-
ceira enfrentada por 
Estados e municí-

pios em razão da pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19), o presidente 
da Assembleia Legislati-
va de Goiás (Alego), de-
putado Lissauer Vieira 
(PSB), tem demonstrado 
respaldo à proposta de 
socorro financeiro, apro-
vada pela Câmara Fe-
deral no dia 13 passado, 
que visa a reposição das 
perdas com arrecadação 
dos Impostos sobre Cir-
culação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e Servi-
ços de Qualquer Natureza 
(ISS) neste ano por parte 
da União. Ao contrário do 
que pensam outros po-
líticos goianos, que de-
fendem a imposição de 
regras de contrapartidas, 
o chefe do Poder Legisla-
tivo acredita que a prio-
ridade neste momento é 
preservar vidas e buscar 
estratégias concretas 
para “salvar Estados que 

estão à beira da falência”.
“A contrapartida é sal-

varmos vidas e sairmos 
dessa crise o mais breve 
possível. Goiás, por exem-
plo, já estava com o so-
corro da suspensão das 
dívidas com os bancos da 
União para poder sobrevi-
ver e salvar a folha de pa-
gamento dos servidores. 
A partir do momento que 
veio a queda da arrecada-
ção, não só do ICMS, mas 
ISS e outros rendimen-
tos, os problemas que já 
vivemos foram acentua-
dos. Precisamos salvar a 
economia do País, os em-
presários, os profissionais 
liberais, as pessoas que 
estão desempregadas. 
Não tem jeito, a crise é 
grande e precisamos de 
uma estratégia para sal-
var Estados que estão à 
beira da falência”, defen-
de o presidente da Alego.

Lissauer também re-
força que os projetos 
que estão em apreciação 
no Congresso Nacional 

voltados para o suporte 
aos entes federados e 
municípios são a única 
saída para amenizar o 
desequilíbrio financeiro 
ocasionado pelos efei-
tos da pandemia. “Vejo 
que essa ajuda da União 
recompondo a perda de 
ICMS dos Estados e ISS 
para os municípios é a 
única forma de dimi-
nuirmos as graves con-
sequências financeiras 
enfrentadas por todos 

os gestores em suas ad-
ministrações neste mo-
mento. Mesmo assim, 
os Estados já estão per-
dendo, porque não é só 
a parada da economia, é 
a queda na arrecadação, 
e eles não sobrevivem 
sem essas principais ar-
recadações”, salienta.

O chefe do Legislativo 
goiano alerta ainda para 
um possível cenário de 
colapso, caso o Gover-
no Federal negligencie 

o auxílio necessário aos 
Estados e munícipios. 
“Sem o apoio da União 
teremos um caos finan-
ceiro e econômico. A de-
sassistência de serviços 
públicos, a dificuldade 
de pagar a folha dos ser-
vidores, a falta de inves-
timentos que já vinham 
com muitos problemas. 
Agora, se os Estados já ti-
nham essa dificuldade, o 
que é que pode acontecer 
a partir do momento em 

que cai muito a arreca-
dação?”, questiona. “Isso 
não é uma recomposição 
que você fala: olha, vai 
aumentar e recompor o 
que está sendo perdido 
neste momento de crise”, 
conclui Lissauer.

Compensação
O projeto aprovado 

pela Câmara Federal por 
431 votos a 70 e que 
agora está sob análise 
do Senado, determina um 
reembolso da União aos 
demais entes federados 
para repor a queda com a 
arrecadação por seis me-
ses, a ser paga de maio a 
outubro de 2020. A com-
pensação terá como base 
as perdas decorrentes da 
atividade econômica de 
abril a setembro, compa-
radas ao período equiva-
lente do ano anterior. 

No caso dos Estados, a 
compensação é referente 
ao Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS); no caso das 
prefeituras, o reembolso 
é relativo ao Imposto so-
bre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS). Os recur-
sos devem ser pagos pela 
União até o último dia 
útil do mês subsequente. 
E, para receber, governos 
e prefeituras terão que 
comprovar a diminuição 
da arrecadação ao Minis-
tério da Economia em até 
15 dias após o encerra-
mento de cada mês.  

O presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás, deputado 
Lissauer Vieira (PSB), é contra as 
regras de contrapartida defendidas 
por outros políticos goianos para 
que o socorro financeiro do Governo 
Federal chegue aos Estados e municípios
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adminiStração pública

Jânio Darrot assina decreto que estabelece 
retomada dos serviços públicos em Trindade
Retorno acontece hoje. Ser-
vidores públicos incluídos 
no grupo de risco perma-
necem afastados das ativi-
dades presenciais. Aulas na 
rede municipal de ensino 
continuam suspensas.

O prefeito Jânio Darrot 
assinou, nesta terça-
-feira (21/04), decreto 
nº 117/20, que esta-
belece a retomada dos 
serviços prestados de 
maneira presencial pe-
los órgãos da adminis-
tração pública municipal 
direta e indireta nesta 
quarta-feira (22/04).

A iniciativa é uma com-
plementação de ações no 
plano local de enfrenta-
mento da pandemia do 
Coronavírus. Desta forma, 
os servidores públicos in-
cluídos no grupo de risco 
permanecem afastados 
das atividades presen-
ciais, devendo exercê-las 
pelos sistemas de tele-
trabalho e de home office.

Os colaboradores que 
fazem parte do grupo de 
risco são aqueles com 
idade acima de 60 anos, 
hipertensos, diabéticos 
descompensados, ges-

tantes, imunodeprimi-
dos ou portadores de 
doenças crônicas.

As regras definidas não 
se aplicam aos servidores 
da saúde e de outras áre-
as consideradas essen-
ciais que devem seguir 
os padrões sanitários fi-
xados pelos respectivos 
órgãos de regulação.

As aulas na rede muni-
cipal de ensino continuam 
suspensas. O setor admi-
nistrativo das unidades 
educacionais retornará às 
suas atividades, juntamen-
te com os professores.
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aparecida de goiânia

Prefeitura amplia testagem para diagnóstico 
de Coronavírus a partir desta quarta-feira, 22

a Prefeitura de Apa-
recida de Goiânia 
contratou os ser-

viços de um laboratório 
privado do município e a 
partir de hoje, irá ampliar 
a realização de testes para 
diagnóstico do Covid-19. 
Os exames serão realiza-
dos mediante prescrição 
médica, em pessoas com 
sintomas gripais acresci-
das de desconforto respi-
ratório e em pessoas com 
sintomas gripais leves que 
sejam dos seguintes gru-
pos: idosos, trabalhadores 
de serviços de saúde, tra-
balhadores de segurança 
pública, portadores de co-
morbidades agravantes 
para o Coronavírus e con-
tatos intradomiciliares de 
casos confirmados. Além 
disso, profissionais de 
saúde que tenham tido 
contato com casos con-
firmados, independente-
mente dos sintomas, tam-
bém serão testados.

Os exames serão do tipo 
RT-PCR, que faz a identi-
ficação do vírus por meio 
de secreção respiratória 
e é o mais recomendado 
para diagnóstico da in-
fecção aguda sintomática. 
Esse teste será realizado 
em pessoas que estejam 
com sintomas do Covid-19 
há, no máximo, 12 dias. 
Os resultados ficam pron-
tos em até 24 horas. “To-
dos que estão nos grupos 
prioritários definidos pela 
Secretaria de Saúde e que 
precisarem do exame se-
rão testados. Contratamos 
esse serviço com o objeti-
vo de iniciar rapidamente 
o monitoramento de ca-
sos confirmados, evitan-
do assim o agravamento 
de pacientes, e evitando 
também, claro, a dissemi-
nação do vírus em nossa 
cidade”, afirmou o prefei-
to Gustavo Mendanha.

Para realizar o teste, o 
paciente precisa ter pas-

sado por consulta médica 
em qualquer unidade da 
rede municipal e recebido 
o pedido. “Os médicos do 
município vão analisar os 
sintomas dos pacientes e 
caso entendam necessá-
rio vão notificar os casos 
e encaminhar para a rea-
lização do exame. A coleta 
do material para o teste 
será feita nos laboratórios 
das UPAs Brasicon, Buriti e 
Flamboyant. Os pacientes 
receberão os resultados 

por telefonema da nossa 
equipe médica e, se neces-
sário, cópia virtual de ates-
tado médico”, explicou o 
secretário de Saúde, Ales-
sandro Magalhães.

Segundo o gestor, o flu-
xo de atendimento conti-
nua o mesmo e pacientes 
com sintomas gripais leves 
devem continuar agendan-
do consultas pelo 0800-
646-1590: “Garantimos 
atendimento em até 48h. 
Só devem procurar as uni-

dades de urgência aqueles 
pacientes que além dos 
sintomas gripais comuns 
também estejam com di-
ficuldade respiratória. Os 
testes para diagnóstico do 
Covid-19 só serão realiza-
dos por meio de prescri-
ção médica, em pacientes 
que se enquadrem aos 
nossos protocolos”.

Testes rápidos
De acordo com Ales-

sandro Magalhães, a Se-

cretaria de Saúde está 
concluindo os estudos so-
bre a efetividade dos tes-
tes rápidos. “Assim que fi-
nalizarmos nossa análise 
sobre custo e efetividade 
iremos adquirir também 
testes rápidos. Nossa in-
tenção é testar em massa, 
principalmente os grupos 
prioritários. Dessa forma, 
teremos mais segurança 
para a retomada das ati-
vidades em nosso muni-
cípio”, avaliou.

Exames que ficam com resultados 
prontos em até 24h serão realizados 
em grupos populacionais prioritários W
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Fórum Empresarial apoia novas medidas do 
governo para controlar pandemia em Goiás
Um dia depois de conceder 
entrevista coletiva sobre o 
decreto que instituiu os 
novos protocolos a serem 
seguidos em Goiás duran-
te o isolamento social, o 
governador Ronaldo Caia-
do recebeu uma carta de 
apoio de todos os in-
tegrantes do Fórum de 
Entidades Empresariais 
de Goiás (FEE). Nota 
oficial destaca o teor 
técnico e científico do 
Decreto 9.653/20.

O documento também 
deixa claro que os critérios 
adotados pelo Governo de 
Goiás “atendem as dire-
trizes sempre defendidas 
pelo setor produtivo para 
a flexibilização das restri-
ções econômicas, com to-
tal segurança de suas ati-
vidades, dos trabalhadores 

e da população, sem com-
prometer o rígido e neces-
sário controle da contami-
nação pela Covid-19”.  

O governador agrade-
ceu o apoio e a compre-
ensão da classe. “Serve 
para que nós continuemos 
a avançar nesse combate 
com responsabilidade, pre-
servando vidas. E também 
em condições emocionais 
amanhã e do dever cum-
prido em relação a área da 
saúde e ao mesmo tempo, 
em condições de recuperar 
a economia do Estado. É 
muito importante o apoio 
de todas as entidades. O 
Estado está caminhando 
dentro de bases científi-
cas muito bem avaliadas e 
elaboradas, que definirão 
também os próximos pas-
sos do governo”, frisou.

Os empresários ainda 
fizeram um chamado de 
conscientização à socie-
dade, já que consideram 
fundamental que todas as 
pessoas e empresas cum-
pram rigorosamente os 
protocolos previstos no 
decreto do Estado e as re-
comendações das autori-
dades de saúde, evitando, 
desta forma, um retrocesso 
no processo de reabertura 
gradual e consistente dos 
segmentos produtivos.

Para quem acompanha 
diariamente os assuntos 
econômicos e políticos do 
Estado, o aval de todo o 
setor produtivo tinha mes-
mo grandes chances de se 
tornar público, já que na 
noite da última segunda-
-feira (20/04), o presidente 
da Federação do Comércio 

do Estado de Goiás (Feco-
mércio), Marcelo Baiocchi, 
publicou um vídeo em 
suas redes sociais comen-
tando as novas medidas 
anunciadas pelo Executivo.

“O decreto do governa-
dor trouxe avanços. Vemos 
que há a possibilidade de 
várias atividades econômi-
cas voltarem a funcionar”, 
afirmou Baiochhi. Outro 
ponto interessante desta-
cado pelo presidente da 
Fecomércio é o fato de o 
governo ter disponibiliza-
do um canal (www.go.gov.
br) para que o empresário 
possa conferir se suas ati-
vidades estão bloqueadas 
ou liberadas. Nesse últi-
mo caso, ele terá acesso a 
todas as normativas que 
deverá seguir.   

“O momento é de mui-

to cuidado e zelo da nossa 
parte. Precisamos esta-
belecer esses protocolos 
de segurança, usando as 
máscaras, álcool em gel 
e deixando o ambiente 
limpo. Não devemos ser 
instrumentos de conta-
minação. Ao contrário, 
através de nós, estaremos 
barrando a Covid para 
que ela não se propague 
ainda mais”, comentou.  

O constante diálogo 
com o Estado e com os 
246 municípios goianos 
está presente tanto na 
fala de Baiocchi quanto 
na nota do FEE. O docu-
mento finaliza reiterando 
que o Fórum continua as 
negociações para que os 
segmentos econômicos 
não atendidos pelo novo 
decreto possam ser con-

templados em breve. A in-
tenção dos empresários é 
colaborar com a adoção de 
novas medidas que visem 
a retomada do crescimen-
to da economia goiana e 
que levem a solucionar a 
crise sanitária atual.

A carta também foi assi-
nada pelos representantes 
da Federação da Agricul-
tura do Estado de Goiás 
(Faeg), Associação Pró De-
senvolvimento Industrial 
do Estado de Goiás (Adial), 
Associação Comercial e In-
dustrial do Estado de Goi-
ás (Acieg), Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de Goiás (Facieg), 
Federação das Câmaras 
dos Dirigentes Lojistas 
(FCDL) e Organização das 
Cooperativas do Brasil no 
Estado de Goiás (OCB-GO).
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Governo cria central para atendimento 
da Covid-19 por telefone ou chat online

O Governo de Goiás, 
por meio das Se-
cretarias de Estado 

da Saúde (SES) e de De-
senvolvimento e Inovação 
(Sedi), desenvolveu um 
serviço de atendimento, 
via telefone ou chat online, 
para pessoas que apresen-
tam sintomas da Covid-19, 
a doença provocada pelo 
vírus Sars-Cov-2. Trata-se 
da Central de Orientações 
(CORI), que atenderá a 
população por meio do 
número 3201-9300 ou 
pelo chatbot Vitória, que 
utiliza inteligência arti-
ficial e está disponível 
no hotsite www.saude.
go.gov.br/coronavirus.

Os atendimentos se-
rão prestados por uma 
equipe composta por 
profissionais de saúde, 
devidamente capacita-
dos, de diferentes setores 
da SES-GO, das 7h às 19h, 
todos os dias da semana. 
O objetivo da Central por 
telefone ou pelo chatbot 

Vitória é evitar que as 
pessoas se desloquem 
sem a devida necessidade 
até as unidades de saúde, 
possibilitando, portanto, 
que a população tire suas 
dúvidas sem sair de casa, 
por meio da CORI.

De acordo com a ava-
liação individual de cada 
caso, os profissionais da 
Central irão orientar se 
o cidadão deve ficar em 
casa, para monitoramento 
ou consulta via telemedi-
cina, ou se deve procurar 
a unidade de saúde mais 
próxima do seu local de 
residência para atendi-
mento presencial.

A equipe da CORI é 
composta por médicos, 
psicólogos, enfermeiros, 
técnicos em enferma-
gem, assistentes sociais, 

fonoaudiólogos, fisiote-
rapeutas, entre outros. O 
gerente da CORI, Fabrício 
Pereira Montes, informa 
que, ao estruturar o ser-
viço, o Governo de Goiás 
estabeleceu três níveis de 
assistência para a popu-
lação e um atendimento 
de saúde mental direcio-
nado para trabalhadores 
da saúde que atendem 
casos de Covid-19.

Como ser atendido?
Há duas formas de ser 

atendido, por meio do 
telefone 3201-9300 ou 
pelo chat Vitória, disponí-
vel no hotsite do corona-
vírus do Governo de Goi-
ás. Pelo telefone, a pessoa 
entrará em contato com a 
CORI e será acolhida pe-
los profissionais do nível 

1, que farão uma escuta 
qualificada para orientar 
em caso de dúvidas.

Se o cidadão apresen-
tar sintomas da Covid-19, 
ele será cadastrado e 
encaminhando imediata-
mente para o nível 2, que 
é a consulta de enferma-
gem. De acordo com a es-
pecificidade de cada caso, 
será aplicado um proto-
colo de atendimento. 
Caso seja necessário, o 
paciente será encami-
nhado para o nível 3, 
em que um profissio-
nal médico realizará 
uma teleorientação por 
meio da telemedicina. A 
consulta poderá ser rea-
lizada via telefone, chat 
ou videoconferência.

Quem optar em ser 
atendido pelo chat Vitória 

deverá acessar a página 
www.saude.go.gov.br/co-
ronavirus e, no canto in-
ferior direito da tela, bus-
car pelo ícone do chatbot. 
Um atendente virtual fará 
uma teletriagem utilizan-
do inteligência artificial 
e, caso seja identificada a 
presença de sintomas da 
Covid-19, a pessoa será 
direcionada para um aten-
dente de nível 1. Nessa 
etapa, será feita a escuta 
qualificada com orienta-
ções do cidadão em caso 
de dúvidas. Se necessário, 
a pessoa será encaminha-
da para os demais níveis 
de atendimentos para con-
sulta de enfermagem ou 
médica, que também serão 
realizados online, via chat.

Segundo a superinten-
dente de Sistemas e Ino-

vação da Sedi, Luiselena 
Luna Esmeraldo, o chat-
bot (junção das palavras 
chat e robot, que signi-
ficam, respectivamente, 
bate-papo e robô, em 
inglês) foi desenvolvida 
junto com o Centro de Ex-
celência em Inteligência 
Artificial da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). 
Para o desenvolvimento 
da plataforma, a equipe 
da subsecretaria de Tec-
nologia da Informação 
(STI) utilizou uma ferra-
menta de chat brasileira 
e gratuita, que foi insta-
lada, configurada e custo-
mizada no Data Center do 
Estado. Além disso, a STI 
também atuou no treina-
mento da equipe da Se-
cretaria da Saúde que vai 
operar a plataforma.

Profissionais 
da saúde vão 
atender as 
pessoas que 
apresentam 
sintomas 
da doença
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Quem tem auxílio emergencial 
negado pode fazer nova solicitação

O cidadão que tiver o 
auxílio emergencial 
de R$ 600,00 nega-

do pode agora contestar o 
resultado da análise e pedir 
novamente o benefício di-
retamente pelo aplicativo 
ou site do programa. A atu-
alização nas plataformas foi 
feita a partir desta segunda-
-feira (20), informou a Caixa 
Econômica Federal.

No aplicativo ou no site, 
quem receber o aviso de 
“benefício não aprovado” 
pode verificar o motivo e 
fazer uma contestação. Se 
o aviso for de “dados in-
conclusivos”, o solicitante 
pode fazer logo a correção 
das informações e entrar 
com nova solicitação, de 
acordo com a Caixa.

A responsável por infor-
mar o motivo do auxílio 
emergencial não ter sido 
aprovado é a Dataprev, es-
tatal federal de tecnologia 
que analisa os dados infor-
mados pelo solicitante. O 
resultado é depois homo-
logado pelo Ministério da 

Cidadania.
Para ter direito ao au-

xílio é preciso atender 
aos critérios estabelecidos 
pela legislação, como não 
ter emprego formal, não 
receber outro benefício do 
governo (com exceção do 
Bolsa Família), não ter ren-
da familiar mensal maior 
que  R$ 3.135,00 ou R$ 

522,50 per capita (por pes-
soa), entre outros. As con-
dições completas são des-
critas no site do programa.

Segundo a Caixa, respon-
sável pelos pagamentos, as 
principais inconsistências 
nos dados informados pelos 
solicitantes são:

• Marcação como chefe 
de família sem indicação 

de nenhum membro;
• Falta de inserção da 

informação de sexo;
• Inserção incorreta de 

dados de membro da fa-
mília, tais como CPF e data 
de nascimento;

• Divergência de cadas-
tramento entre membros 
da mesma família;

• Inclusão de alguma 

pessoa da família com in-
dicativo de óbito.

CadÚnico
Os trabalhadores infor-

mais que possuem Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral, o CadÚnico, têm sua 
elegibilidade para receber 
o auxílio emergencial ana-

lisada automaticamente 
pela Dataprev.

Nesse caso, se tiver o 
auxílio negado mesmo 
acreditando ter direito ao 
benefício, o trabalhador 
também pode recorrer di-
retamente no aplicativo 
do auxílio emergencial 
ou no site do programa, 
informou a Caixa.

Pedido de revisão 
de análise pode 
ser feito no 
aplicativo
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Isolamento social para conter novo 
coronavírus em São Paulo é de 51%
O isolamento social no 
estado de São Paulo, se-
gundo dados divulgados 
hoje (21) pelo governo 
paulista, foi de 51% nes-
ta segunda-feira (20). A 
informação é baseada 
no Sistema de Monitora-
mento Inteligente (SMI) 
do estado, que analisa 
dados de telefonia móvel 
dos cidadãos. 

No último domingo, o 
índice de isolamento che-
gou a 59%; no sábado, a 
54%; e na sexta-feira, 49%. 
De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde, o 
índice ideal para controlar 
a disseminação do corona-

vírus no estado é de 70% 
da população em casa. 

O sistema abrange da-
dos de 104 cidades do 
estado, com mais de 70 
mil habitantes. Segundo o 
governo do estado, a par-
tir do monitoramento é 
possível apontar em quais 
regiões a adesão à quaren-
tena é maior e em quais as 
campanhas de conscienti-
zação precisam ser inten-
sificadas, inclusive com 
apoio das prefeituras.

Os dados, atualizados 
diariamente, pode ser 
consultados e estão tam-
bém disponibilizados em 
gráficos no site.
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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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A preocupação com a covid-19 e com o mês de maio

em pleno feriado de 
21 de abril, as enti-
dades esportivas de 

futebol brasileiras se ma-
nifestaram no sentido de, 
o quanto antes, voltarem 
a funcionar. E, com isso 
também, a promoverem 
as competições que or-
ganizam. A menos de dez 
dias do mês de maio, o 
calendário começa a ficar 
apertado, apesar de os 
dirigentes se mostrarem 
ainda confiantes de que 
é possível fechar a tem-
porada dentro do prazo 
previsto. Mas, ao mesmo 
tempo, vai ficando evi-
dente que os clubes, em 
especial, vão sofrer um 
pouco mais.

Se pensarmos no fute-
bol carioca como referên-
cia, os jogadores estão de 
férias até 30 de abril. Em 
tese, voltariam a treinar 
em maio e, cerca de 10 a 
15 dias depois, estariam 
em campo. Mas, pelo vis-
to, com portões fechados, 
ou seja, sem arrecadação 

de bilheteria. E como fi-
cam os que projetaram 
seus orçamentos para 
2020 contando com esse 
faturamento?

Fred Nantes, diretor de 
competições da Conmebol, 
é um dos que confiam no 
cumprimento do calendá-
rio. Mas deixou claro, em 

entrevista ao jornal “O Glo-
bo”, que o faturamento da 
entidade está garantido, 
e que caberia aos clubes 
assumir esse prejuízo no 
momento atual. Assim fica 
fácil. E não custa lembrar 
que, ao menos aqui no 
Brasil, as datas das com-
petições sul-americanas 

costumam ter prioridade 
sobre as nacionais. Ou 
seja – se houver um tem-
po mais curto para um 
calendário com Liberta-
dores e Sul-Americana de 
um lado, e Copa do Bra-
sil e Brasileirão de outro, 
quem terá de ceder?

Postura que parece ser 
bem diferente da UEFA. 
Também nesta terça-fei-
ra, em comunicado oficial 
em seu site, a entidade 
anunciou que na quinta-
-feira (23), vai se posicio-
nar sobre o restante da 
temporada, dando priori-
dade às competições na-
cionais que, ao contrário 
daqui, estão na reta final. 
E antecipa que vai avaliar 
casos especiais, como o 
cancelamento de alguma 
liga, visando a classifica-
ção para as competições 
europeias de 20-21.

Essa postura de valo-
rizar os campeonatos na-
cionais pode ter sido ado-
tada, também, por conta 

de uma teleconferência 
que teria acontecido dia 
16, segundo a revista 
“Veja”. Nela, a Organiza-
ção Mundial da Saúde te-
ria sugerido que as com-
petições internacionais 
fossem suspensas até o 
final de 2021, pois ainda 
há o risco de infecção da 
covid-19 no ano que vem.

A UEFA não é obrigada 
a seguir a orientação da 
OMS. Nem as ligas na-
cionais, como a Italiana, 
que inclusive já se posi-
cionou. Numa assembleia 
com todos os times da 
Primeira Divisão, decidiu, 
por unanimidade, finali-
zar o campeonato, com a 
realização das 12 rodadas 
que faltam. É claro que a 
decisão ainda depende 
de autorização do gover-
no italiano, mas dirigen-
tes vão se reunir nesta 
quarta-feira (22) com o 
ministro dos Esportes, 
Vincenzo Spadafora, em 
busca dessa autorização.

Semana promete 
ser decisiva para 
o calendário 
esportivo
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