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tRês caminhos paRa BolsonaRo

O presidente esqueceu da pandemia e partiu pra fazer um 
expurgo em seu governo, gerando a crise em torno da saída 
do ministro Sérgio Moro, no final de semana. São três cami-
nhos que Jair Messias pode seguir neste momento: enfren-
tar o processo de impeachment, tentar o autogolpe ou partir 
para a renúncia. A opção mais fácil, hoje, e mais turbulenta 
também é a primeira. É a que será seguida. 

autogolpE 
O cenário começou a ser montado com os ataques à atuação 
de Rodrigo Maia e do STF, que estariam travando os projetos 
do governo Bolsonaro. Já foi motivo de manifestações, mas não 
tem chance nenhuma de vingar, nos dias atuais. Não há apoio 
nem na sociedade organizada, nem entre os próprios militares. 

a REnúncia
É a última hipótese, também com cenário armado. Só vai acon-
tecer se Bolsonaro não tiver a menor chance de se recolocar no 
jogo e barganhar apoios no Congresso. O discurso seria atacar 
novamente os outros poderes, dizer que o sistema está vicia-
do. Bolsonaro poderia sair e liderar um ramo da oposição, com 
atuação forte no parlamento. 

toma lá...
O caminho escolhido por Bolsonaro é reconstruir uma base 
no Congresso. Se no início ele se negou a fazer isso, não 
querendo entrar no jogo baixo da política, a ordem agora é 
outra, em nome da manutenção do mandato e das teses de 
seu governo. Para isso, está valendo conversar com gente 
como Valdemar da Costa Neto e Roberto Jefferson, que fo-
ram personagens nos escândalos de corrupção do dos go-
vernos petistas e que tem parte do Centrão nas mãos. 

pERdas   
Bolsonaro perdeu apoio junto à população. Pesquisas divulgan-
do no final de semana apontam avaliação negativa de quase 
70%na demissão de Moro. Nas redes sociais, foram cerca de 40 
mil seguidores a menos. É a primeira vez que Bolsonaro perde 
espaço nas redes sociais, desde 2017.

gosto populaR 
Em duas semanas, Bolsonaro se livrou dos dois ministros 
mais bem avaliados pela população. 

guERRa no stF 
A insistência em nomear Alexandre Ramagem para o 
comando da PF, depois das acusações de Sérgio Moro, 
deve gerar guerra na justiça. O caso da nomeação de 
Lula pela então presidente Dilma Rousseff para livrá-lo 
da prisão é lembrada agora. Não há prisão, mas a sus-
peita de que Ramagem atuaria para barrar investiga-
ção contra Carlos Bolsonaro. 

covid Ensina 
Sempre disse que a melhor propaganda para o gestor públi-
co é fazer bem as coisas. São Paulo está no centro da pan-
demia. No entanto, os aliados João Dória e Bruno Covas tem 
desenvolvido ações firmes para tentar controlar a doença na 
maior cidade do país. Apesar de concentrar o maior número 
de infecções e mortes, a estrutura hospitalar está susten-
tando. O último lance foi negar a reabertura das lojas agora, 
mesmo com o apelo do Dia das Mães. A alegação é que, en-
quanto não melhorar o índice de isolamento, não há como 
controlar a doença. Portanto, nada de abertura por agora. 

apaREcida dá ExEmplo
Prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, colocou 80% 
do comércio em condição de reabertura. Mas, para isso, 
o responsável pelo negócio terá que acessar a platafor-
ma da prefeitura, se comprometer a adotar as medidas 
de prevenção e conseguir um alvará provisória para fun-
cionar durante a pandemia. Prefeito tem aconselhando 
empresários a não reabrir, se não tiver as condições de 
cumprir o que está determinado no decreto. Empresas 
com mais de 20 funcionários deve providenciar transpor-
te próprio, para não sobrecarregar os ônibus. 

FEsta do divino 2021
Depois de ver a suspensão da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, 
o governador Ronaldo Caiado usou a sua live para anunciar que 
está suspensa a Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade. É a 
maior festa religiosa da Região Centro-Oeste, levando milhares 
de romeiros diariamente à cidade. Como sempre há aglomera-
ção, há risco de contaminação. Caiado continua preocupado 
com a diminuição da adesão ao isolamento social em Goiás. 
Este isolamento tem sido apontado como principal respon-
sável para o baixo índice de infecção em Goiás. 

pREjuízo REal
Além do comércio tradicional, existem setores que amar-
gam prejuízo com a paralisação das atividades. O setor 
cultural é um. Imagina o grande número de músicos, ato-
res e produtores que estão renda, o mesmo acontecendo 
com garçons, cozinheiros e profissionais que dependem 
da vida noturna. O mesmo para o mundo do esporte, que 
só deve retomar suas atividades, com restrições, no mês 
que vem. Ainda sem calendário de jogos. 

sucEsso

Clubes mais populares do país, Flamengo e Corinthians vi-
ram esgotar em poucos dias as máscaras personalizadas dos 
clubes, feitas especialmente para a pandemia. O Flamengo 
foi além, autorizando a utilização da marca por qualquer 
fabricante. A ação levou à fabricação do utensílio no Japão. 

lucRo viRtual  
As lives vem sendo mais do que ocupação para artistas 
neste tempo de ficar em casa. Se tornaram produtos co-
merciais, alguns com cachês, outros com patrocínio de 
empresas. Há outros ainda com atividades filantrópicas. 
O Sesc São Paulo vem promovendo apresentações diá-
rias com nomes conhecidos da MPB, como Pato Fu, João 
Bosco e Zélia Duncan. A Globo entrou no mercado com 
Roberto Carlos e Ivete Sangalo. 

câmaRa Em maio
O legislativo goianiense cancelou a sessão presencial pro-
gramada inicialmente para esta terça-feira e vai estender o 
recesso até o final de semana. Com restrições, o funciona-
mento da Casa volta no dia 4.

camaRotE
Rompido publicamente com o presidente Jair Bolsonaro, go-
vernador Ronaldo Caiado acompanha de longe a crise polí-
tica em Brasília.  

conciliadoR
Rodrigo Maia (DEM) atribui à prioridade da pandemia a falta de 
exame dos pedidos de impeachment do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido). São quase 30 documentos que estão enga-
vetados no gabinete do presidente da Câmara. 

Em silêncio
Aneel reconheceu que Enel não cumpriu as metas do plano 
de emergência para o fechamento de 2019. Com o foco na 
pandemia, a empresa foi multada em R$ 47 milhões e não 
sofreu nenhuma reprimenda pública. 

poR quE?
O novo ministro da Saúde não tem nem rabisco do plano 
para o fim do isolamento.

marcelohel@gmail.com

“O céu deixou de ser o limite”.  (Richard Nixon)
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Maia diz que prioridade da Câmara 
é votar medidas emergenciais

o presidente da Câ-
mara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), defendeu hoje 
(27) que a agenda priori-
tária da Casa deve focar 
na votação de projetos e 
medidas emergenciais vol-
tadas para o combate aos 
impactos econômicos e so-
ciais da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). 
Maia, que não falava com 
a imprensa desde o dia 16 
de abril, disse que passou 
o período refletindo, e afir-
mou que não é o momento 
de polêmicas, que o Parla-
mento não pode ser um 
vetor de crises com o Po-
der Executivo.

“O papel da Câmara 
[dos Deputados] nos pró-
ximos dias é que a gente 
volte a debater, de forma 
específica, a questão do 
enfrentamento ao corona-
vírus”, disse Maia após ser 
questionado sobre os pe-
didos de investigação con-
tra o governo, após a saída 
do ex-juiz Sergio Moro  do 
cargo de ministro da Justi-
ça e Segurança Pública.

Maia usou como argu-
mento para defender a 

votação de projetos rela-
cionados ao coronavírus, 
as projeções de consul-
torias econômicas de que 
os impactos econômicos 
da pandemia devem ge-
rar uma queda de até 
10% do Produto Interno 
Bruto (PIB, todos os bens 
e serviços prodizidos no 
país) este ano.

“Isso [a pandemia] vai 
gerar um aumento do 
desemprego no Brasil. Já 
se projeta um aumento 
da taxa [de desempre-
go] na ordem de 16%, o 
que vai significar mais 
4, 5 milhões de desem-
pregados; aumento da 
economia informal, que 
vai chegando a 50% dos 
empregos no nosso no 
país. São números muito 
dramáticos em relação a 

vida, empregos e renda 
dos brasileiros”, disse.

Rodrigo Maia disse 
ainda que ouviu de espe-
cialistas na área de saúde 
que o número de mortes 
causadas pelo coronaví-
rus deve aumentar nos 
próximos dias. Segundo o 
deputado, a Câmara deve 
focar em debater o envio 
de recursos para estados 
e municípios aumentarem 
o número de leitos de UTI 
e citou a situação dos es-
tados do Amapá, Pará, Per-
nambuco e São Paulo.

“É fundamental que 
isso [a votação] avance 
rápido para que a gente 
não tenha um colapso no 
sistema de saúde. Deve-
mos voltar para a agen-
da que eu acredito que é 
a agenda que preocupa 

todos os brasileiros. Não 
que os outros temas não 
possam existir, mas como 
eu disse, a gente precisa 
ter paciência para ouvir, 
refletir e analisar tudo 
aquilo que os parlamen-
tares e a sociedade enca-
minham”, defendeu.

CPIs
O presidente da Câma-

ra evitou falar sobre os 
pedidos de aberturas de 
comissões parlamentares 
de Inquérito (CPIs) para 
investigar as acusações 
do ex-ministro da Justiça 
de que o presidente Jair 
Bolsonaro queria usar 
politicamente a Polícia 
Federal, e disse que o 
custo do aumento na cri-
se política seria a acele-
ração nos indicadores de 

desemprego e do PIB.
“Ela [crise política] 

impacta fortemente a 
confiança dos atores eco-
nômicos e dos que finan-
ciam a dívida brasileira. 
É legitimo a sociedade e 
parlamentares, parte de-
les tentar repercutir CPIs 
e outros instrumentos, 
mas acho que a Câmara 
deve, sob a minha pre-
sidência, respeitando a 
posição de outros parla-
mentares, ter a paciência 
e o equilíbrio para tratar 
do que é mais importan-
te, a vida dos brasileiros e 
a renda”, afirmou.

Ao comentar a saída de 
Sergio Moro do Ministério 
da Justiça, Maia disse que 
era um “problema” do Exe-
cutivo. “Nomear e exonerar 
é problema do governo. Se 

tem problemas na forma 
de nomear, você tem uma 
investigação proposta 
pelo [procurador-geral da 
República, Augusto] Aras”, 
disse Maia.

Impeachment
Questionado sobre o 

aumento no número de 
pedidos de impeachment 
contra opresidente Jair 
Bolsonaro, Mais disse que 
não poderia comentar por 
ser o “juiz” que vai decidir 
sobre a questão.

“Quando se trata de um 
tema sobre o impeach-
ment, eu sou o juiz. Não 
posso ficar comentado te-
mas em que a decisão é 
minha, de forma indepen-
dente. Então, é uma ques-
tão que a gente tem de 
tomar muito cuidado”.

Para o presidente 
da Câmara, 
momento não é 
de polêmicas
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Projeto do Governo cria quadro permanente de 
servidor na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação
A Governadoria encami-
nhou à Assembleia Le-
gislativa projeto que cria 
o quadro permanente de 
pessoal da Secretaria de 
Desenvolvimento e Ino-
vação. O processo de nº 
1913/20  encontra-se em 
tramitação na Comissão 
Mista, onde foi relatado 
pelo deputado Álvaro Gui-
marães (DEM). A matéria 
deve entrar na pauta de 
votação do Plenário na 
próxima terça-feira, 28.

A proposta tem o obje-
tivo de integrar ao quadro 
permanente de pessoal 

os 170 cargos efetivos 
de gestor de Tecnologia 
da Informação, providos 
e vagos, previstos na Lei 
Estadual nº 13.902, de 4 

de setembro de 2001. Os 
ocupantes dos cargos, ex-
ceto os gestores de Tec-
nologia da Informação, 
serão postos à disposição 

dos diversos órgãos e en-
tidades da administração 
direta e fundacional do 
Poder Executivo.

Se aprovada a proposta, 
a gestão do quadro pas-
sará a ser de competência 
do secretário de Estado de 
Desenvolvimento e Ino-
vação de Goiás e serão 
atribuídas as seguintes 
funções aos ocupantes do 
cargo de gestor de Tec-
nologia da Informação: 
garantir o bom funcio-
namento, promovendo o 
desenvolvimento e a im-
plantação de sistemas de 

tecnologia da informação 
e comunicação e a aprova-
ção de requisitos e funcio-
nalidades de acordo com 
as necessidades do Esta-
do, administrar dados e 
informações estratégicos, 
corporativos e setoriais,  
bem como avaliar os ter-
mos de aquisição de bens 
e serviços  de tecnologia 
da informação e comuni-
cação, responsabilizando-
-se tecnicamente pelos 
seus termos de referên-
cia e pareceres, formular, 
implementar e avaliar o 
Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação e promover  
atividades voltadas ao es-
tudo, capacitação, avaliação, 
coordenação, supervisão e 
implementação de solu-
ções, projetos e processos 
de serviços de tecnologia. 

Na reunião da Comis-
são Mista da última quar-
ta-feira, 22, o processo re-
cebeu pedido de vista de 
vários parlamentares. A 
devolução deverá ocorrer 
na próxima terça-feira, 
28, quando será submeti-
do à votação. Em seguida 
seguirá para apreciação 
do Plenário. 
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SMS de Goiânia investe na proteção 
dos profissionais de saúde

desde o início da pan-
demia do novo coro-
navírus em Goiânia, 

a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) vem imple-
mentando medidas que 
possam dar mais segu-
rança aos profissionais 
que prestam atendimen-
to aos pacientes com sus-
peita de Covid-19. 

Para a secretária de 
Saúde de Goiânia, Fátima 
Mrué, esse é um desafio 
diário, já que os profissio-
nais estão mais expostos 
ao contágio. Segundo a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o profissio-
nal de saúde tem 10 vezes 
mais chances de contrair 
a Covid-19 do que outras 
categorias. “Para que nos-
sos profissionais possam 

trabalhar com mais segu-
rança já implementamos 
e estamos implementan-
do várias medidas, entre 
elas estão os treinamentos 
para utilização correta dos 
EPIs. Estamos repassan-
do as técnicas corretas de 
paramentação e despara-
mentação, fluxo correto de 
pacientes com síndrome 
respiratória dentro das 
unidades, fluxo e manu-
seio dos pacientes e mui-
tas outras medidas”.

Medidas
- Kits de Equipamentos 

de Segurança Individual 
(EPIs): No início de cada 
plantão nas unidades de 
saúde do município todos 
os profissionais recebem 
um Kit de EPIs. A entrega é 

feita mediante a assinatura 
do profissional. Os kits são 
montados de acordo com 
a atividade do profissional. 
Alguns itens, como másca-
ras e luvas, são comuns a 
todos, outros, como capote, 
óculos e avental, depende 
da função do plantonista.

-  Protetores faciais: 
Mais de 10 mil protetores 
faciais de acrílico já foram 

distribuídos pra todos os 
servidores que possuem 
contato com pacientes.

- Vidro de proteção: 
Em todas as unidades de 
emergência estão sendo 
colocadas barreiras de 
vidro temperado 6mm 
nas recepções. Com a 
barreira, instalada sobre 
o balcão de atendimen-
to, tanto a pessoa que 

está na recepção quanto 
os pacientes ficam mais 
protegidos do contágio 
do novo coronavírus.

- Testes pela tecnologia 
PCR: Os testes de PCR em 
trabalhadores da saúde 
com sintomas de Covid-19 
são mais uma proteção que 
ganha reforço com a contra-
tação de um laboratório ter-
ceirizado. Com resultado em 

até 24 horas, o trabalhador 
saberá com mais rapidez se 
poderá voltar ao trabalho 
ou se deve ficar de quaren-
tena sem risco de contágio 
para os colegas.

- Testes rápidos doados 
pelo Ministério da Saú-
de: A SMS recebeu 1000 
testes rápidos que serão 
também serão utilizados, 
seguindo as orientações 
do Ministério da Saúde, na 
testagem de profissionais 
de saúde. Parte dos 35 mil 
testes rápidos que a SMS 
está comprando também 
será destinada para testar 
profissionais de saúde.

- Paralelo aos EPIs 
e a testagem, os pro-
fissionais de saúde de 
Goiânia também estão 
recebendo apoio psico-
lógico nas unidades.

-Realocação de servi-
dores: Como medida de 
proteção, todas as servido-
ras gestantes estão sendo 
realocadas. Quem tem 
mais de 60 anos ou possui 
comorbidades está sendo 
afastado da linha de fren-
te dos atendimentos de 
forma escalonada e após 
avaliação dos serviços de 
medicina do trabalho. 

Kits de EPIs, protetores faciais e vidros 
protegendo recepcionistas estão 
entre as medidas adotadas para dar 
mais segurança aos profissionais 
que estão na linha frente no 
enfrentamento ao novo coronavírus
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Para reabrir, comerciantes de Aparecida de 
Goiânia devem assinar Termo de Compromisso
Com objetivo de garantir 
a reabertura segura  e res-
ponsável de cerca de 80% 
das atividades comerciais 
na cidade, a Prefeitura de 
Aparecida disponibiliza uma 
plataforma para que empre-
sas e Microempreendedores 
Individuais (MEI’s) solicitem 
a retomada de suas ativida-
des. Os alvarás provisórios 
de abertura podem ser re-
tirados a partir desta terça-
-feira, 28, conforme prevê a 
Portaria nº 028/2020-GAB/
SMS divulgada no último 
dia 22 no Diário Oficial Ele-
trônico do Município.

“Queremos retomar a 
economia, mas com muita 
responsabilidade. Temos 
certeza de que se as pesso-
as cumprirem as exigências 
não teremos o número de 
doentes aumentando. As-
sim, é muito importante 

que todos atendam às soli-
citações pré-estabelecidas 
para retomada das ativida-
des de cada segmento da 
economia”, destaca o pre-
feito Gustavo Mendanha.

Todos os estabelecimen-
tos comerciais e trabalha-
dores autônomos, que estão 
autorizados, pela portaria, 
a restabelecerem suas ati-

vidades, devem realizar o 
cadastro gratuitamente no 
endereço eletrônico www.
retomadaresponsavela-
parecida.go.gov.br, assinar 
virtualmente o termo de 
compromisso sanitário e 
imprimi-lo. Ao realizar a 
solicitação, deve ser infor-
mado o CNPJ da empresa 
ou CPF do microempreen-

dedor, número de telefone 
para contato e e-mail.

“Após esse cadastro, nós 
temos um passo a posso 
bem rápido de preenchi-
mento de informações, 
como a verificação da 
quantidade de funcioná-
rios, porque as empresas 
que têm mais de 15 fun-
cionários, que utilizam o 
transporte público, ficarão 
responsáveis pelo trans-
porte de seus servidores. 
Outro item que será veri-
ficado é onde a empresa 
funciona: camelódromos, 
galerias, feiras ou shop-
pings, pois estes locais 
ainda estão proibidos de 
funcionar e há outras re-
gras específicas”, explica 
o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de 
Aparecida, Cleomar Rocha.

Empresas e prestadores 

de serviços que não estão 
cadastrados no banco de 
dados do município devem 
regularizar o cadastro jun-
to aos órgãos reguladores 
e posteriormente acessar a 
plataforma para assinar o 
termo que estabelece pro-
tocolos sanitários necessá-
rios à saúde e segurança 
em meio ao combate do 
novo coronavírus.

Fiscalização
O Termo de Compromis-

so Sanitário para reaber-
tura segura das atividades 
comerciais é obrigatório e 
deve ser apresentado sem-
pre que solicitado pelos 
agentes de fiscalização que 
irão, inclusive, realizar visi-
tas de caráter informativo e 
de conscientização em toda 
cidade nesta primeira se-
mana de flexibilização.

Os estabelecimentos 
terão até o dia 4 de maio 
para se adequarem à exi-
gência. Após essa data esta-
rão sujeitos às penalidades 
administrativas previstas 
na portaria que autoriza a 
reabertura de parte do setor 
produtivo na cidade de Apa-
recida de Goiânia.

Parceria
A plataforma ‘Retomada 

Responsável’, que pode ser 
usada em smartphone, ta-
blet e computadores foi de-
senvolvida pela Federação 
das Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg) e Instituto Eu-
vado Lodi (IEL), com ajuda 
da Federação do Comércio 
do Estado de Goiás (Feco-
mércio-GO), e disponibi-
lizada para Prefeitura de 
Aparecida por meio termo 
de cooperação.
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Estado recebe doação de 
400 protetores faciais

A solidariedade do 
povo goiano tem se 
destacado em tem-

pos de pandemia. Nesta 
segunda-feira (27/04), a 
Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) re-
cebeu a doação de 300 
protetores faciais desen-
volvidos e doados pela 
empresa Faaftech - Solu-
ções Automotivas Inteli-
gentes. Na mesma ocasião, 
outros 100 protetores fo-
ram doados à Secretaria 
de Administração e vão ser 
encaminhados ao pessoal 

que trabalha na Junta Mé-
dica do Servidor.

Esta é a maior doação 
realizada pela empresa, 
que já distribuiu cerca de 
1.500 protetores faciais até 
o momento. O equipamen-
to, produzido em acrílico, é 
utilizado pelos profissionais 
de Saúde sobre a máscara 
cirúrgica reforçando a pro-
teção facial, principalmente 
na região dos olhos.  

Ao receber a doação, 
a diretora geral da OVG, 
Adryanna Caiado, justificou 
a ausência da coordenado-
ra do Gabinete de Políticas 
Sociais e primeira-dama 

Gracinha Caiado, que to-
das as segundas-feiras 
pela manhã tem se reuni-
do por videoconferência 
com as primeiras-damas 
do Estado para definir 
ações sociais para o en-
frentamento da Covid-19 
nos municípios goianos. 

“É uma alegria para ela 
[Gracinha Caiado] e para 
nós estarmos aqui rece-
bendo esses materiais, es-
ses EPIs [Equipamentos de 
Proteção Individual]. Eles 
irão para locais que real-
mente estão precisando”, 
agradeceu. De acordo com 
direção da OVG, os 300 

protetores faciais serão 
encaminhados aos profis-
sionais de Saúde que atu-
am em lares de idosos em 
todo Estado garantindo 
maior proteção no comba-
te ao coronavírus.

O secretário de Estado 
de Administração, Bruno 
D’Abadia, anunciou que as 
100 unidades destinadas 
à Sead vão ser encami-
nhadas à Junta Médica do 
Servidor. Ele destacou o 
trabalho dos profissionais 
que atuam no órgão, res-
ponsável pelas perícias 
médicas dos servidores es-
taduais, e ressaltou que os 

protetores faciais vão ser 
de grande valia.

“Precisamos proteger os 
servidores que trabalham 
para proteger os demais. A 
iniciativa [doação] é muito 
bonita e a gente espera 
que isso possa ganhar 
mais força e se replicar 
no Estado”, avaliou. O se-
cretário fez questão ain-
da de enfatizar a impor-
tância do movimento de 
solidariedade e de amor 
ao próximo que estamos 
vivendo em Goiás duran-
te a crise sanitária.

Representando a Fa-
aftech, Jhonthan Pontes 

salientou que a empresa, 
que atua no setor auto-
motivo, tem buscado cola-
borar com os profissionais 
da Saúde de forma a con-
tribuir com a segurança 
de quem atua na linha de 
frente no combate ao novo 
coronavírus. “Nós desen-
volvemos um protótipo 
próprio a partir de um pa-
drão já existente para este 
tipo de EPI. Todo o pessoal 
da produção da empresa 
está empenhado na fabri-
cação desses protetores. 
Utilizamos um material 
de baixo custo e resisten-
te, que vai dar conforto 
e proteção a quem está 
usando”, observou.

Além da OVG, 21 hospi-
tais já receberam os prote-
tores faciais desenvolvidos 
pela Faaftech nos municí-
pios de Goiânia, Aparecida 
de Goiânia e em cidades 
do interior do Estado, entre 
eles o Hospital de Campa-
nha para Enfrentamento 
ao Coronavírus (HCamp), o 
Hospital de Doenças Tropi-
cais (HDT) e a Maternidade 
Dona Iris. A empresa, que 
mudou sua linha de produ-
ção para atender às neces-
sidades da população frente 
à pandemia, agora também 
pretende vender o equipa-
mento e investir parte dos 
recursos na produção de 
novos lotes para doação.

As 300 unidades 
destinadas à 
OVG garantirão 
mais segurança 
aos profissionais 
que atuam 
em lares de 
idosos. Já a Sead 
encaminhará 100 
unidades para 
os servidores da 
Junta Médica 
do Servidor
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Termina dia 30 de abril prazo para municípios 
enviarem propostas habitacionais para Agehab
O prazo para recebimen-
to de propostas de muni-
cípios para convênios de 
construção e reforma de 
moradias e equipamen-
tos comunitários com 
o Governo de Goiás vai 
até quinta-feira (30/4). 
O recebimento da do-
cumentação pela Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab) está sendo re-
alizada exclusivamente 
pelo e-mail protocolo@
agehab.go.gov.br, em 
atendimento às medidas 
emergenciais decretadas 
pelo governador Ronaldo 
Caiado para evitar a pro-
pagação do coronavírus. 

A meta do Governo de 
Goiás com esse chama-
mento público é viabili-
zar a construção de 2 mil 
moradias nos municípios.

A relação de docu-
mentos necessários para 
análise da proposta de 

convênio está disponível 
no edital de chamamento 
público, publicado no Di-
ário Oficial do Estado do 
dia 4 de fevereiro e tam-
bém no site www.agehab.
go.gov.br, no link http://
www.agehab .go .gov.

br/files/chamamentos/
Edital_n_001.2020_MUNI-
CIPIOS.pdf. As prefeituras 
devem enviar os docu-
mentos escaneados ou 
certidões salvas em pdf, 
com no máximo 5 me-
gabytes, e indicando no 

assunto Chamamento Pú-
blico. Quem não apresen-
tar toda a documentação 
no período estabelecido 
será desclassificado. Cor-
reções e complementação 
de documentação também 
serão admitidas até o dia 
30 de abril, mesma data de 
encerramento para apre-
sentação de propostas.

Segundo o presiden-
te da Agehab, Eurípedes 
do Carmo, o chamamento 
público aos municípios 
confere transparência e 
isonomia ao processo, em 
atendimento às recomen-
dações do governador 
Ronaldo Caiado. Além da 

construção de moradias, 
as prefeituras podem soli-
citar convênios para equi-
pamentos comunitários e 
reforma de moradias.

Uma vídeo-aula com 
todas as explicações so-
bre o edital está disponí-
vel na internet no Canal 
do Youtube da Agehab e 
pode ser acessada em ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=IhXz4mEkr8w. 
Depois que assistirem 
ao vídeo, os técnicos das 
prefeituras podem tirar 
dúvidas pelo telefone (62) 
99904-1291 (Diogo) ou 
pelo e-mail projetos@
agehab.go.gov.br.
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MP dispensa documentos para 
empresas pedirem crédito a bancos 

até o fim de setem-
bro, as empresas 
afetadas pela pan-

demia de coronavírus 
que pedirem crédito em 
bancos públicos estão 
dispensadas de apresen-
tar uma série de docu-
mentos. A redução de exi-
gências consta da Medida 
Provisória 958, publicada 
ontem (27) no Diário Ofi-
cial da União.

Segundo o secretário 
de Política Econômica do 
Ministério da Economia, 
Adolfo Sachsida, a medi-
da foi necessária porque 
diversas empresas es-
tavam com dificuldades 
burocráticas para terem 
acesso a linhas de crédito 
oferecidas pelo Banco do 
Brasil, pela Caixa Econô-
mica Federal e pelo Ban-
co Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social durante a pande-
mia de covid-19.

Até 30 de setembro, as 
empresas estão dispen-
sadas de apresentarem 
os seguintes documen-
tos ao pedirem crédito 
a bancos públicos: cer-
tificado de regularidade 
da entrega da Relação 

Anual de Informações 
Sociais (Rais); certifi-
cado de regularidade 
com obrigações elei-
torais; certidão nega-
tiva de débitos (CND) 
da dívida ativa, desde 
que esteja em dia com 
a Previdência Social.

Também estão dis-
pensados até o fim de 
setembro o certificado 
de regularidade com 
o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço 
(FGTS); a CND de tri-
butos para emprésti-
mos com recursos dos 
fundos constitucionais, 
do FGTS, do Fundo de 
Amparo ao Trabalha-
dor e Fundo Nacional 
de Desenvolvimento 
Econômico (FNDE), e o 
certificado de regula-
ridade no Cadastro In-
formativo de Créditos 
não Quitados do Setor 

Público Federal (Cadin).
Para as operações de 

crédito rural, a MP sus-
pende até 30 de setem-
bro a apresentação do 
certificado de regulari-
dade do Imposto sobre 
Territórios Rurais (ITR), 
o registro de cédula de 
crédito rural em cartório 
e o seguro dos bens da-
dos em garantia.

Foram permanente-
mente revogadas a apre-

sentação de registro em 
cartório da cédula de 
crédito à exportação e a 
obrigatoriedade do segu-
ro de veículos penhora-
dos em garantia de ope-
rações de crédito.

Segundo o secretário 
especial de Produtivida-
de, Emprego e Competi-
tividade (Sepec), Carlos 
da Costa, a medida provi-
sória foi necessária para 
permitir que as normas 

de facilitação do crédi-
to tomadas nos últimos 
meses cheguem à ponta, 
principalmente às em-
presas de menor porte. 
“Quando observamos os 
impactos da crise sobre a 
economia, o mundo intei-
ro se ressente do impacto 
da falta de crédito. Não 
adianta aumentarmos a 
liquidez do sistema fi-
nanceiro, se o crédito não 
chega à ponta”, declarou.

Empresas 
estavam com 
dificuldades 
legais de acesso 
a linhas
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Brasil passa dos 66 mil casos confirmados
O Brasil chegou a 66.501 
casos confirmados de co-
ronavírus, de acordo com 
atualização do Ministério 
da Saúde, divulgada hoje 
(27). Nas últimas 24 horas 
foram adicionadas às es-
tatísticas mais 4.613 pes-
soas infectadas, aumento 
de 7,5% em relação a on-
tem (26), quando foram 
registrados 61.888 mil 
casos confirmados.

Foi o segundo maior 
número de casos de con-
taminação em um dia, 
perdendo apenas para o 
sábado (24), quando fo-

ram acrescidos 5.514 ca-
sos ao balanço.

Já o número de mortes 
subiu para 4.543, com 338 
novos óbitos de ontem (26) 
para hoje (27), um incre-
mento de 8%. O número de 
novos óbitos em 24 horas fi-
cou abaixo da quinta-feira 
(22), quando foram conta-
bilizados 407. A taxa de le-
talidade ficou em 6,8%.

São Paulo se mantém 
como epicentro da pande-
mia no país, concentrando 
o maior número de mortes 
(1.825). O estado é seguido 
pelo Rio de Janeiro (677), 

Pernambuco (450), Ceará 
(284) e Amazonas (320).  

Também foram regis-
tradas mortes no Mara-
nhão (125), Pará (114), 
Paraná (75), Bahia (76), 
Minas Gerais (62), Paraíba 
(50), Espírito Santo (57), 
Santa Catarina (43), Rio 
Grande do Norte (45), Rio 
Grande do Sul (42), Ala-
goas (34), Distrito Federal 
(26), Goiás (26), Amapá 
(26), Piauí (20), Acre (14), 
Sergipe (10), Mato Grosso 
(10), Mato Grosso do Sul 
(9), Rondônia (10), Rorai-
ma (4) e Tocantins (2).
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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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futebol

Philippe Coutinho 
desperta interesse de 
mais dois clubes ingleses

Durante a pandemia 
do novo coronavírus 
(covid-19) muitos 

torcedores estão preen-
chendo o vazio que o fute-
bol deixou com transmis-
sões de partidas antigas. 
Final da Copa de 1994, de 
2002 e grandes confrontos 
entre clubes que marcaram 
época enchem de saudade 
quem gosta do esporte.

Só que o momento de 
pausa não está sendo di-
fícil apenas para a torcida. 
Tem jogador com saudade 
também. A novela Philippe 
Coutinho ganhou novo ca-
pítulo nesta semana. Se-
gundo o jornal espanhol 
Mundo Deportivo, o meio-
-campista brasileiro quer 
voltar a atuar na Inglater-
ra e surgiram dois novos 
pretendentes. Além de Ar-
senal, Chelsea, Tottenham, 
Leicester e Manchester 
United, Newcastle e Ever-
ton entraram na jogada e 

querem a contratação do 
atleta. Segundo a publica-
ção, os clubes pretendem 
fazer mais investimentos 
para disputar posições 
melhores dentro do Cam-
peonato Inglês.

Philippe Coutinho per-
tence ao Barcelona e está 
emprestado ao Bayern de 
Munique até o fim da tem-
porada. O clube alemão 
tem a opção de compra 
no valor de 120 milhões 
de euros, mas não pre-
tende contar com o atle-
ta. Desta forma, Coutinho 

teria de voltar ao Barça. O 
problema é que o jogador 
não foi bem com o clube 
catalão e estaria decidido 
a jogar no futebol inglês, 
onde fez sucesso atuando 
pelo Liverpool.

Se quiser dar a volta 
por cima no futebol es-
panhol, o brasileiro tem 
dois grandes trunfos: o 
técnico Quique Setién e o 
craque argentino Lionel 
Messi. Setién revelou em 
recente entrevista que 
conta com Coutinho, mas 
que precisaria conversar 

com o atleta sobre onde 
quer jogar. Segundo o 
The Athletic, Messi prefe-
re que o Barcelona venda 
Dembele a Coutinho.

No meio de tanta espe-
culação sobre seu futuro 
durante a pandemia de 
coronavírus, Philippe Couti-
nho passou por uma cirur-
gia no tornozelo direito na 
última sexta (24). De acordo 
com o Bayern de Munique, 
a operação foi um sucesso 
e o brasileiro vai começar o 
programa de recuperação 
em cerca de 14 dias. 

Jogador passou 
por cirurgia 
no tornozelo na 
última sexta
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Fifa pretende ampliar 
número de substituições 
durante partidas
A pandemia do novo 
coronavírus (covid-19) 
deve precipitar uma 
grande mudança no fu-
tebol mundial. A Fifa, en-
tidade maior do futebol 
profissional, pretende 
colocar em prática cinco 
substituições por partida 
assim que a bola voltar a 
rolar. A informação é da 
agência Reuters.

As cinco substituições 
seriam adotadas tempo-
rariamente. O argumento 
para a mudança é que a 
freqüência das partidas 
poderia aumentar o risco 
de lesões, criando sobre-
carga aos jogadores. Cada 
equipe teria direito a in-
terromper a partida três 
vezes para as substitui-
ções, além dos intervalos, 
como já ocorre normal-
mente. Em uma disputa 
com prorrogação, cada 
time teria direito a fazer 
uma sexta alteração.

A decisão ainda preci-
sa ser aprovada pela In-
ternational Footbal As-

sociation Board  (IFAB), 
órgão que regulamenta 
as regras do futebol 
mundial. Além disso, a 
utilização da nova re-
gra caberia aos orga-
nizadores das compe-
tições. Em partidas do 
Campeonato Brasileiro, 
por exemplo, a defini-
ção passaria pela CBF.

A possibilidade já ga-
nhou destaque no futebol 
mundial. Na Inglaterra, o 
jornal The Sun repercutiu 
a notícia lembrando que 
a IFAB é composta pelas 
quatro federações de fute-
bol do Reino Unido, e que 
cada uma possui o mes-
mo peso em votações. A 
FIFA tem direito a quatro 
votos em eventuais alte-
rações de regras. Assim, 
o The Sun entende que 
a Football Association 
(FA), da Inglaterra, tem a 
chave para a introdução 
da nova regra. A expec-
tativa é de que o futebol 
inglês seja amplamente 
favorável à decisão.
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