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n São espantosos os números publi-
cados por O Popular sobre os parti-
dos políticos em Goiás. PSDB e MDB, 
outrora gigantes, estão se miniatu-
rizando. Os tucanos caíram para 54 
prefeitos e os emedebistas para 26.

n Essas duas legendas sangraram bru-
talmente quanto à militância de cada 
um. O PSDB viu 10 mil filiados baterem 
as asas desde a massacrante derrota 
de 2018. E o MDB, também a partir da 
mesma época, perdeu 20 mil. 

n Denúncias nas redes sociais con-
tra o deputado major Araújo dizem 
que ele é marajá do serviço estadual, 
ganhando R$ 45 mil por mês com os 
salários acumulados de parlamentar 
e PM precocemente aposentado.

n O município que mais foi longe na 
flexibilização da quarentena é Trindade, 
onde o prefeito tucano Jânio Darrot per-
mitiu todas as atividades e ainda queria 
- mas não conseguiu - manter a romaria 
do Divino Pai Eterno, em junho. 

n Há expectativa dentro do Su-
premo Tribunal Federal de que os 
dois inquéritos, das fake news e 
dos protestos antidemocráticos, 
se cruzem em algum momento. Há 
um deputado federal de Goiás sus-
peito de envolvimento.

n Um pingo é letra: o deputado federal 
major Vitor Hugo defendia, em janei-
ro, uma solução de força para o país, 
quando dizia que a suspensão das ga-
rantias e liberdades individuais e cole-
tivas, caso necessário, é constitucional. 

n Pelo sim, pelo não, o vice-go-
vernador Lincoln Tejota trabalha 
bases para uma candidatura a de-
putado federal em 2022, caso não 
consiga se manter como compa-
nheiro de chapa na reeleição do 
governador Ronaldo Caiado.

n Um balanço de uma banca de advo-
cacia de Goiânia aponta o ex-governa-
dor Marconi Perillo como denunciado 
ou réu em 120 processos, a maioria 
esmagadora de natureza civil pública. 
Mas pelo 4 são criminais.

n O governador Ronaldo Caiado ceder 
alguma coisa a favor das empresas no 
projeto do ProGoiás, que define a 
nova política de incentivos fiscais do 
Estado, pelo menos temporariamen-
te. É imposição da crise da Covid-19.

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

Desde que Iris Rezende se elegeu governador pela 1ª vez, em 1982, o MDB vem 
se alternando em Goiás entre apenas dois nomes nas eleições para governador do 
Estado, o dele próprio e o de Maguito Vilela, com a exceção de Henrique Santillo, 
eleito em 1986, e a renovação fake dentro de um desses clãs representada por Da-
niel Vilela, filho de Maguito, na disputa de 2018. É um caso raro em termos de Brasil 
e possivelmente o único, que agora estende a sua abrangência para as eleições para 
prefeito de Goiânia, que, neste ano, terão ou Iris ou Maguito mais uma vez repre-
sentando o MDB, configurando assim uma das agremiações partidárias, em termos 
estaduais, mais fechadas de toda a história política do país. O MDB, hoje, em Goiás, 
deixou de ser um partido para se transformar em um condomínio familiar. Na prá-
tica, é controlado com mão de ferro pelos dois Vilela, que já mostraram do que são 
capazes ao expulsar autoritariamente prefeitos históricos e de expressão como Adib 
Elias, de Catalão, e Paulo do Vale, de Rio Verde, por não acompanhar Daniel na temerária candidatura a governador no pleito passado. 
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iRiS E MaGUito, oS VElHoS coRoNÉiS. DaNiEl VilEla, o NoVíSSiMo
Há anos e anos que não surge uma liderança nova ou sequer um arremedo disso nos quadros do MDB em Goiás. Com todos os canais de oxigenação bloqueados 
por um acordo tácito de coronéis, que evita um confronto que prejudicaria os interesses tanto de Iris Rezende quanto de Maguito Vilela e seu filho Daniel. Por 
esse ajuste não escrito, Iris faz o que quiser e, se quiser,  será o nome emedebista, mais uma vez, para a próxima eleição em Goiânia. Se não quiser, Maguito está 
pronto - e indisfarçavelmente ansioso – para ocupar o seu lugar. Fora isso, qualquer um que colocar a cabeça de fora em busca de espaço, dentro do partido, é 
e será imediatamente degolado. O a definição correta para o que se instalou há décadas com o MDB estadual é coronelismo, uma situação tradicional, porém 
arcaica e muito comum na política brasileira.

a SERViÇo Da FaMília BolSoNaRo, VaNDERlaN aBRE FoGo coNtRa paUlo GUEDES
Desde que se aproximou dos irmãos Fávio e Eduardo Bolsonaro, o senador Vanderlan Cardoso passou a vocalizar nas suas re-
des sociais os interesses da família presidencial. Chama a atenção, por isso mesmo, os ataques ao ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que Vanderlan critica como “comprometido com os bancos até o pescoço”. É sinal de que o ministro está mesmo na lista 
como o próximo alvo dos Bolsonaro que assaltaram o poder federal.

EM 10 DiaS, pREFEitURa DE GoiÂNia DiStRiBUi apENaS 4 Mil KitS DE aliMENtoS
A prefeitura de Goiânia levou mais de mês, desde a chegada do coronavírus e a suspensão das aulas no CMEIs e centros educativos municipais, 
para começar um programa de distribuição de alimentos para os seus alunos, capaz de substituir a merenda escolar. Mesmo assim, já se passaram 
15 dias e até agora só foram entregues 4 mil kits – que nem cestas básicas são, mas um remanejamento de tudo o que sobrou nas despensas das 
unidades de ensino comandadas pelo Paço Municipal. Alguma coisa a mais foi colocada nesses kits por conta da verba de um fundo federal espe-
cífico. Quer dizer: além de demorar, dinheiro do seu caixa, a prefeitura não investiu nem um único tostão. 

aJUDa FEDERal aoS EStaDoS E MUNicípioS EStÁ caDa VEZ MaiS pRÓXiMa
De um jeito (via Congresso) ou de outro (diretamente pelo Executivo), vem aí, a curto prazo, uma injeção de recursos federais no caixa dos Estados e 
municípios, para ajudar a minimizar as perdas de arrecadação com a peste do coronavírus e garantir a manutenção de serviços públicos essenciais, espe-
cialmente na Saúde. O governador Ronaldo Caiado gostaria de receber R$ 4 bilhões, entre transferências e empréstimos, mas provavelmente vai ter que 
se contentar com a metade disso. A definição virá até o início da semana que vem, no mais tardar.

opoSiÇÃo iRRESpoNSÁVEl E lEViaNa DESMoRaliZa a claSSE política
Aproveitando que as redes sociais, como já disse o escrito Umberto Eco, é o espaço onde tolos e imbecis têm voz, alguns deputados estaduais de oposição 
andam fazendo denúncias irresponsáveis, antiéticas e baseadas em provas fakes e argumentos distorcidos – um  tipo de comportamento que deveria 
envergonhar quem o escolhe e assim renega o mandato obtido nas urnas para representar com seriedade e responsabilidade os seus eleitores. Goiás não 
merece. Sim, temos que admitir que o oposicionismo necessariamente implica em algum tipo de leviandade, porém, mesmo assim, é irrecorrivelmente 
indispensável em todo e qualquer sistema político, funcionando como freio e contrapeso para o poder. Mas é preciso ideias, não o que malucamente – o 
adjetivo é esse mesmo – fazem esses políticos, em última análise desmoralizando a classe que eles próprios integram.

RENato DE caStRo FicoU No MDB E EStÁ EXpoSto À ViNGaNÇa DoS VilEla
Contrariando o conselho que recebeu dos colegas Adib Elias e Paulo do Vale, o prefeito de Goianésia Renato de Castro ficou mesmo no MDB e assim exposto, sem defesa, 
a uma facada nas costas quanto à sua candidatura à reeleição. É que ele é tido como inimigo pelo presidente estadual do partido, Daniel Vilela, e seu pai Maguito, por ter 
apoiado a eleição do governador Ronaldo Caiado. Como Adib e Vale prevêem, os Vilela podem intervir a qualquer momento no diretório municipal de Goianésia e vetar a 
recandidatura do prefeito. Basta que eles queiram e o candidato emedebista na cidade será outro. E o prefeito, como diz o presidente Bolsonaro, vai para o beleléu. 

MDB FaZ 40 aNoS coM aS MESMaS 2 caNDiDatURaS
MaJoRitÁRiaS SE REVEZaNDo SEM QUalQUER RENoVaÇÃo 
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SeSSão ordinária

Alego revoga lei que limitou itens 
essenciais e mantem 75 vetos

a sessão remota des-
sa terça-feira, 28, 
aprovou durante a 

votação da Ordem do Dia 
dois projetos de leis, sen-
do um de autoria conjun-
ta dos parlamentares, em 
fase final de apreciação e 
um do Executivo estadual, 
em primeira votação. Ain-
da, aprovou a manutenção, 
em bloco, de 75 vetos da 
Governadoria do Estado.

Aprovado em fase final 
está o projeto de lei nº 
1919/20, de autoria con-
junta dos parlamentares, 
por 29 votos a 0. A inicia-
tiva tem a finalidade de re-
vogar a Lei nº 20.768, de 15 
de abril de 2020, que versa 
sobre a venda de produ-
tos de higiene pessoal e 
alimentícios, em razão da 
situação de emergência, 
decorrente da pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19). A lei em questão 

limita a compra de itens 
essenciais por consumido-
res finais durante o perío-
do de emergência pública 
em razão da pandemia.

A revogação acontece 
porque a proposta havia 
sido deliberada pelos par-
lamentares da Casa, durante 
a primeira sessão extraor-
dinária remota, que foi re-
alizada no último mês de 
março, e tendo sido esse um 
período de grande procura 
por produtos alimentícios e 
de higiene pessoal. No en-
tanto, devido à visível ocor-
rência de uma conscienti-
zação da população goiana 
em relação ao consumo dos 
itens, a lei será revogada. A 
matéria será encaminhada 
agora, para a aprovação do 
Executivo.

Ainda, por 18 votos a 11, 
os deputados aprovaram, 
em primeira votação, o pro-
jeto de lei nº 1794/20, de 

autoria do Governo. A ma-
téria altera a Lei nº 14.469, 
de 16 de julho de 2003, que 
institui o Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás 
(Protege Goiás). A matéria 
reduz de 13 para sete mem-
bros a composição do con-
selho do Protege.

Discussão

Antes de iniciar a vota-
ção dos vetos da Governa-
doria, já acordado com os 
deputados estaduais, pelo 

presidente deputado Lis-
sauer Vieira (PSB), o depu-
tado Talles Barreto (PSDB) 
voltou a criticar o projeto 
do Governo que altera as 
regras do Protege. O par-
lamentar pediu ao líder 
do Governo, Bruno Peixo-
to (MDB), que suspenda a 
matéria.

“A gente fica preocupa-
do é com a vida das pesso-
as, desse jeito vamos aca-
bar com os empregos. Hoje 
a Creme Mel vai embora 
de Goiás, e esse projeto é 

responsável por isso. Esse 
Governo não acredita em 
incentivos fiscais. Nós ti-
vemos a CPI e as irregula-
ridades que tinham foram 
cortadas”, pontuou.

Já o deputado Amauri 
Ribeiro (Patriota) também 
falou do Protege Goiás. O 
parlamentar aproveitou a 
discussão do projeto para 
rebater críticas de colegas 
da bancada de oposição, 
que têm atribuído ao go-
vernador Ronaldo Caiado 
(DEM), a culpa por situa-

ções  que estão ocorrendo 
em Goiás, como o fecha-
mento de empresas.

“É lamentável que vo-
cês usem esse episódio 
que está acontecendo em 
nosso estado, de empresas 
indo embora, de empresas 
fechando, querendo citar 
que isso é só culpa do Go-
verno. Não é e vocês sabem 
disso”, disse o deputado. E 
continuou: “Essa pandemia 
causada pelo novo corona-
vírus (Covid-19) não está 
arrebentando só com o 
nosso País, com o nosso 
estado, mas com o mun-
do. E isso vai gerar uma 
situação caótica para to-
dos nós”, opinou.

Por fim, o deputado 
Cláudio Meirelles (PTC) 
também criticou o projeto 
do Governo que altera as 
regras do Protege Goiás. 
O parlamentar disse que 
a matéria vai inviabilizar a 
implantação de novos pro-
jetos nessa área e que os 
empresários goianos ne-
cessitam de apoio, pois es-
tão sofrendo por causa da 
crise causada pela epide-
mia do novo coronavírus.

Em sessão remota os deputados 
estaduais aprovaram dois projetos e 
mantiveram 75 vetos da Governadoria
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Mudanças facilitam crédito via Goiás-
Fomento com adequação à MP da União
O presidente da Goiás-
Fomento, Rivael Aguiar, 
anuncia que a instituição 
financeira vai adotar, ime-
diatamente, com efeitos 
no prazo de 48 horas, as 
mudanças na contratação 
de linhas de crédito deter-
minadas pela Medida Pro-
visória nº 958, publicada 
pelo governo federal nesta 
segunda-feira, dia 27.

Por meio da MP, até o 
dia 30 de setembro pró-
ximo, na hora de pleitear 
financiamento as empre-
sas estão dispensadas de 
apresentarem certidão 
negativa de débitos (CND) 
de tributos federais, esta-
duais e municipais, traba-
lhista, eleitoral e do FGTS, 
desde que estejam em dia 
com a Previdência Social. 
Quando se tratar de cré-
dito rural será dispensada 
também a certidão de re-

gularidade do ITR.
Conforme Rivael, a Me-

dida Provisória vai pro-
piciar um aumento sig-
nificativo nas liberações 
(de crédito) da instituição 
financeira, pois boa parte 
de seus clientes enfrentam 
hoje problemas para apre-
sentar certidões negativas 
de tributos, tanto na esfera 
municipal, quanto estadu-
al e federal. Ele esclareceu 
que as únicas exigências 
que permanecem são as 
relativas à contribuição 
previdenciária, que estão 
previstas na Constituição 
Federal e nem mesmo a 
MP poderia liberar.

Já as questões de nega-
tivação no Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC) e na 
Serasa, ele esclareceu que, 
se a empresa ficou nega-
tivada após o decreto que 
determinou as restrições 

das atividades econômicas 
devido à pandemia, será 
permitido que as dívidas 
sejam incluídas no finan-
ciamento. Caso as dívidas 
sejam anteriores ao de-
creto, será feita a análise 
de crédito do empresário 
e, sendo aprovado, ele po-
derá quitar esses débitos 
para em seguida efetuar a 
contratação do crédito.

O presidente da Agên-
cia de Fomento afirmou 
que a desburocratização 
do acesso ao crédito com 
a dispensa de exigência de 
determinados documentos 
pelas instituições financei-
ras públicas, pelo menos 
nessas linhas emergenciais 
neste momento de crise 
sanitária no País, foi uma 
das reivindicações levadas 

pelo governador Ronaldo 
Caiado e pelo secretário 
de Indústria, Comércio e 
Serviços, Wilder Morais à 
Presidência da República. 
Provavelmente, ponderou, 
solicitações nesse sentido 
também foram feitas por 
representantes de outros 
segmentos financeiros e 
de entidades de classe.

Fundo de Aval
A GoiásFomento vem 

buscando formas de des-
burocratizar as exigências 
para facilitar o acesso ao 
crédito, principalmen-
te por parte dos micro e 
pequenos empresários, 
e também dos microem-
preendedores individuais 
(MEI). Na semana passada, 
a Agência firmou convênio 
com o Sebrae Goiás para 
operar com o Fundo de 
Aval da Micro e Pequena 

Empresa (Fampe) da en-
tidade, e pode realizar até 
R$ 36 milhões em opera-
ções de crédito com priori-
dade para financiamentos 
no valor de até R$ 50 mil.

Em março último, o 
Governo de Goiás, por 
meio da Goiás Fomento, 
anunciou a liberação de 
montante de R$ 500 mi-
lhões, em cinco linhas de 
financiamento: GoiásFo-
mento Turismo Capital de 
Giro, Microcrédito Produ-
tivo Pessoa Jurídica (PJ), 
Microcrédito Produtivo 
Pessoa Física (PF), Credi-
Fomento e FCO Capital de 
Giro Dissociado, para MEI, 
micro, pequenas e médias 
empresas. Até o momento, 
foi liberado um total de R$ 
15 milhões e outros R$ 18 
milhões em contratos es-
tão sendo analisados pela 
instituição financeira.
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Prefeitura institui Central 
de Fiscalização Covid-19

considerando o dis-
posto no Decreto nº 
799, de 23 de mar-

ço de 2020, que declara 
Situação de Calamidade 
Pública no Município de 
Goiânia até 31 de dezem-
bro de 2020, e a neces-
sidade de complementar 
as medidas de enfren-
tamento à pandemia da 
Covid-19, estabelecidas 
no Decreto nº 736, de 13 
de março de 2020, e no 
Decreto n° 751, de 16 de 
março de 2020, o prefeito 
Iris Rezende instituiu por 
decreto assinado e publi-
cado no Diário Oficial do 
Município nesta terça-
-feira, 28/04, a Central de 
Fiscalização Covid-19, or-
ganismo temporário, que 
tem a finalidade de inten-
sificar as ações fiscaliza-
tórias em estabelecimen-
tos comerciais, industriais 
e de prestação de servi-
ços, e coibir as ativida-
des e condutas incom-
patíveis com as ações de 
combate à pandemia do 
novo coronavírus.

A Central de Fiscaliza-
ção tem como atribuições 

e competências promover 
o atendimento às deman-
das de fiscalização das ati-
vidades e condutas incom-
patíveis com as ações de 
combate à pandemia no 
município de Goiânia, nos 
estabelecimentos comer-
ciais, industriais e de pres-
tação de serviços que este-
jam sujeitos à fiscalização 
da administração pública 
municipal, bem como ati-
vidades, eventos ou reuni-
ões nos espaços públicos 
e privados localizados no 
âmbito da capital.

Além disso, a Central 
poderá adotar os proce-
dimentos administrativos 
necessários à aplicação 
de penalidades nos limi-
tes da competência da 
administração pública 
municipal, com a celeri-
dade que a situação de 
emergência requerer e 
também solicitar apoio 
operacional de outros 
órgãos/entidades da 
Administração Pública 
ou da iniciativa priva-
da para efetivação das 
ações realizadas por 
seus agentes públicos.

O organismo criado 
pelo Decreto 950 será 
composto por servidores 
da Secretaria Municipal 
da Saúde, Secretaria Mu-
nicipal de Planejamen-
to Urbano e Habitação, 
Secretaria Municipal 
de Finanças, Secretaria 
Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade, 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-

mico, Trabalho, Ciência e 
Tecnologia, Agência Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
e Agência da Guarda Civil 
Metropolitana de Goiânia, 
designados pelos respec-
tivos titulares, sob a co-
ordenação do titular da 
Diretoria de Vigilância 
Sanitária e Ambiental 
da Superintendência 
de Vigilância em Saú-
de da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, que 
atuarão no âmbito de 
suas competências.

Os infratores das nor-
mas sanitárias já institu-
ídas pelas autoridades, 
sejam elas municipal, 
estadual ou federal, iden-
tificados nos termos do 
novo decreto, estarão 
sujeitos às penalidades 
previstas na legislação 
administrativa sem pre-

juízo daquelas estabele-
cidas na legislação civil e 
penal, em especial o dis-
posto no artigo 268, do 
Código Penal Brasileiro.

O decreto entra em 
vigor nesta terça-feira, 
28, e seus efeitos devem 
perdurar enquanto vi-
gorar o estado de emer-
gência em saúde pública 
causado pela pandemia 
no novo coronavírus.  

Medida tem o objetivo de intensificar 
ações fiscalizatórias e coibir as 
atividades e condutas incompatíveis 
com as ações de combate à pandemia 
do coronavírus em Goiânia
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oVg e prefeituras

Indústria de ingredientes faz doação 
de alimentos para cidades de Goiás
Milhares de famílias com 
alimento em suas dispen-
sas. Esse é o resultado da 
ação feita pela Milhão In-
gredients. Foram mil ces-
tas básicas arrecadas em 
conjunto com os colabo-
radores e 20 toneladas de 
fubá doados pela empresa 
para alimentar famílias em 
situação de vulnerabili-
dade no Estado de Goiás, 
durante e pandemia pelo 
novo coronavírus.

Parte das doações fo-

ram encaminhadas para 
a Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) que 
fará a distribuição em Goi-
ânia e no norte e nordeste 
do Estado. Já em parceria 
direta com prefeituras a 
Milhão doou os alimentos 
para as cidades de Goiani-
ra, Inhumas, Brazabrantes 
e Caturaí, comunidade em 
que a empresa está inse-
rida, ajudando famílias ca-
rentes da região.

A equipe da Milhão re-

sidentes nessas cidades 
se engajaram e participa-
ram das entregas, levan-
do um sorriso de espe-
rança às famílias.

“Como uma indústria ali-
mentícia nós temos o dever 
de continuar abastecendo 
o mundo, mas também de 
honrar nosso compromis-
so com a responsabilidade 
social, auxiliando aqueles 
que mais precisam”, afirma 
Leandro Carneiro diretor co-
mercial da empresa.
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aparecida de goiânia

Site para emissão de alvará provisório 
já está em funcionamento

a Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia, por 
meio das secreta-

rias da Fazenda e de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
disponibilizou nesta terça-
-feira, 28, a plataforma ‘Re-
tomada Responsável’. No 
site, as empresas Micro-
empreendedores Individu-
ais (MEI’s) poderão soli-
citar o alvará provisório 
de funcionamento do 
estabelecimento, con-
forme prevê a Portaria 
nº 028/2020-GAB/SMS, 
divulgada no último dia 
22 no Diário Oficial Ele-
trônico do Município.

Todos os 82% dos esta-
belecimentos comerciais e 
trabalhadores autônomos, 
que estão autorizados, 
pela portaria, a restabe-
lecerem suas atividades, 
devem realizar o cadastro 
gratuitamente no endere-
ço eletrônico retomadares-
ponsavel.aparecida.go.gov.
br, assinar virtualmente o 
‘Termo de Compromisso 
Sanitário’ e imprimi-lo. Ao 

realizar a solicitação, deve 
ser informado o CNPJ da 
empresa ou CPF do micro-
empreendedor, número de 
telefone para contato e e-
-mail. No site da Prefeitura, 
aparecida.go.gov.br, há um 
passo a passo explicando 
como o empresário irá so-
licitar o alvará.

O Termo de Compromis-
so Sanitário para reabertu-
ra segura das atividades 
comerciais é obrigatório 
e deve ser apresentado 
sempre que solicitado pe-
los agentes de fiscalização 
que irão, inclusive, realizar 
visitas de caráter informa-
tivo e de conscientização 
em toda cidade nesta pri-
meira semana de flexibili-
zação. Os estabelecimen-
tos terão até o dia 03 de 
maio para se adequarem à 
exigência. Após essa data 
estarão sujeitos às penali-
dades administrativas pre-
vistas na portaria 028.

“Vale ressaltar que mes-
mo os estabelecimentos 
que já estavam abertos 

como restaurantes que 
atuavam de forma delivery 
e os considerados essen-
ciais, como supermecados, 
farmácias, bancos, lotéricas 
e etc, também precisam da 
autorização e cumprir as 
novas regras”, salientou o 
secretário da Fazenda de 
Aparecida, André Luis Rosa.

As empresas e pres-
tadores de serviços que 
não estão cadastrados no 
banco de dados do muni-
cípio devem regularizar o 
cadastro junto aos órgãos 
reguladores e posterior-
mente acessar a platafor-
ma para assinar o termo 
que estabelece protoco-
los sanitários necessários 
à saúde e segurança em 
meio ao combate do novo 
coronavírus.

Parceria
A plataforma que pode 

ser usada em smartpho-
ne, tablet e computado-
res foi desenvolvida pela 
Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) 
e Instituto Euvado Lodi 
(IEL), com ajuda da Fe-
deração do Comércio do 
Estado de Goiás (Feco-
mércio-GO), e disponi-
bilizada para Prefeitura 
de Aparecida por meio 
termo de cooperação. O 
alvará será concedido 
sem custo à população.

“Será uma ferramenta 
importante para que pos-
samos, com muita respon-
sabilidade, retomar parte 
da nossa economia. Faço 
questão de agradecer a 
Fieg pela disponibilidade 

e ajuda neste momento. 
Queremos contar com a 
ajuda e conscientização de 
todos para que, em breve, 
outros segmentos econô-
micos possam também 
retomar suas atividades”, 
apontou o prefeito Gus-
tavo Mendanha durante 
assinatura do convênio 
da sede da Fieg, na última 
segunda-feira, 27.

Retomada 
das atividades

Ainda continuam sus-
pensas na cidade, por 
tempo indeterminado, os 
eventos públicos e priva-
dos de qualquer natureza, 
que envolvam aglomera-
ção de pessoas; visitação 
em Unidades de Saúde, 

Comunidades Terapêu-
ticas; cirurgias eletivas; 
shopping centers, cinemas, 
galerias, camelódromos, 
anfiteatros, museus, biblio-
tecas e clubes recreativos 
e assemelhados; restau-
rantes, bares, casas notur-
nas/boates, exceto os res-
taurantes e lanchonetes 
instalados em postos de 
combustíveis situados às 
margens de rodovias.

Também continuam 
impedidas de funciona-
mento academias; reuni-
ões em áreas comuns de 
condomínios; atividades 
de clubes recreativos e 
parques aquáticos; excur-
sões; campeonatos es-
portivos; e aulas escola-
res em estabelecimentos 
públicos e privados.

Os demais estabeleci-
mentos, que estão libera-
dos e contam com 15 fun-
cionários ou mais, deverão 
viabilizar o transporte para 
os colaboradores, para que 
não utilizem ônibus coleti-
vo, evitando aglomeração 
de pessoas. “O responsável 
da empresa, ao solicitar o 
alvará, precisará informar 
se possui um número su-
perior a 15 funcionários 
que utilizam o transporte 
público. Se sim, ele precisa-
rá encontrar um transporte 
alternativo”, comentou o 
secretário da Fazenda de 
Aparecida, André Luis Rosa.

Alvará, que será concedido sem 
custo à população, viabilizará a 
retomada de cerca de 80% das 
atividades econômicas da cidade 
de forma segura e responsável
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desde que foi decretada a situação de pandemia, fei-
to pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todas 
as autoridades sanitárias têm insistido no conceito de 

isolamento social como principal mecanismo de controle da 
disseminação do novo coronavírus.

A justificativa se fundamenta na falta de vacinas e ou 
medicamentos que sejam capazes de parar a reprodução do 
vírus em seres humanos. Assim, medidas rígidas relativas à 
quarentena foram adotadas por governadores, prefeitos e se-
cretários de saúde.

Em Goiás, um dos primeiros estados a adotarem o isola-
mento social em todo o país, a curva de contágio ficou abaixo 
do esperado. Porém, conforme alerta o governador Ronaldo 
Caiado, o ciclo de contágio ainda está longe de ser fechado, 
ou seja, ainda é muito cedo para o relaxamento total quanto 
às medidas de prevenção.

Ao longo do período de isolamento social, desde o final 
de março, algumas alterações flexibilizaram as regras de dis-
tanciamento no estado e em cidades da região metropolita-

na, a exemplo de Aparecida de Goiânia.
O prefeito Gustavo Mendanha anunciou na semana pas-

sada que a partir dessa terça-feira (28), 82% das empresas 
poderão reabrir as portas. Porém, alerta que, caso os empre-
sários e, principalmente, a população não cumpra com todas 
as determinações de prevenção, pode haver um endureci-
mento no isolamento social em Aparecida.

A mesma preocupação aparece nas falas do governador. 
Recentemente ele disse que pode revogar a liberação de fun-
cionamento de parte do comércio que segue com as portas 
abertas. Nos últimos dias o noticiário goiano tem mostrado 
aglomerações em diversas cidades.

Além das aglomerações há ainda parte da população 
que não adotou o uso de máscaras, o que é obrigatório 
em todo o estado. São vistas pessoas sem o adereço em 
filas de banco, lotéricas, praças, comércios, além de feiras e 
interior dos condomínios.

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em 
Aparecida de Goiânia, formado pela prefeitura e sociedade civil, 

realiza reuniões para traçar novas estratégias, porém as ações só 
terão o efeito esperado caso a população faça a sua parte.

Não chegaremos ao fim dessa pandemia esperando ações 
apenas do poder público. Aliás, são agentes que merecem nos-
so reconhecimento pelas ações acertadas no enfrentamento ao 
novo coronavírus. Governador, prefeitos, secretários de saúde, 
economia, desenvolvimento social, entre outros.

Assim, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial da 
Região Leste de Aparecida de Goiânia (ACIRLAG ), vem, alertar a 
população para a responsabilidade individual de cada um.

São medidas que, além de prevenir novos contágios, vão 
garantir a permanência da reabertura das empresas e comér-
cios fazerem girar a economia, garantir o sustento das famí-
lias, voltarmos à nossa rotina de normalidade. Termos vida 
social, morar em um estado que cresce, que se desenvolve, 
que dá exemplo sendo um povo que se preocupa com o bem-
-estar individual e coletivo.

* Maione Padeiro

Maione Padeiro
É presidente da Associação Comercial, 
Industrial e Empresarial da Região Leste 
de Aparecida de Goiânia (ACIRLAG)

A responsabilidade da população 
no combate à Covid-19 
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RegulaRização de cPF
Alunos do curso de Ciências Contábeis da Estácio de Goiás estão orientando gratuita-
mente as pessoas que ainda têm dúvidas ou que precisam regularizar o CPF. Os inte-
ressados devem entrar em contato pelo email: nafestaciogoiania@gmail.com ou pelo 
Instagram @nafestaciogo.

dRive ThRu gasTRonômico
O Drive Thru Gastronômico é a novidade que o Flamboyant Shopping preparou 
para os clientes aproveitarem o melhor da gastronomia em casa. A partir de um 
sistema de atendimento online com entregas via drive-thru é possível escolher o 
restaurante participante de preferência, fazendo o pedido pelo telefone ou What-
sApp. Para isso, o shopping criou um roteiro que contempla 16 opções, incluindo 
quatro restaurantes de seu Polo Gastronômico. Após escolher o produto e agen-
dar a retirada previamente, as encomendas ficam disponíveis para o cliente no 
estacionamento VIP, localizado no Deck Norte - Piso 3.

eFiciência eneRgéTica
A Enel Distribuição Goiás realiza obras de eficiência energética no Hospital Araú-
jo Jorge, de Goiânia; no Hospital Evangélico Goiano, de Anápolis, e na Fundação 
Cristã Angélica, de Rio Verde. Todas as instituições estão recebendo pacientes com 
coronavírus e terão lâmpadas antigas trocadas por outras mais econômicas, num 
total de 7 mil lâmpadas de LED.  No Araújo Jorge ainda serão instalados um siste-
ma de ar condicionado central e outro de aquecimento solar. A previsão é de que 
as obras promovam uma economia total de R$ 450 mil por ano nesses hospitais, 
que poderão ser revertidos para equipamentos de proteção ou aparelhos para o 
tratamento de doentes do Covid-19. A iniciativa faz parte do conjunto de ações 
#JuntosNaMesmaEnergia, da Enel Brasil, que está destinando R$ 23,4 milhões no 
combate e na prevenção ao coronavírus em todo o País.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Rafael Furlanetti, sócio e diretor institucional da XP Investimentos, é o 
convidado do LIDE Goiás para debate com os empresários goianos José 
Garrote - da São Salvador Alimentos - e com Otavio Lage Filho - do Grupo 
Otavio Lage - na próxima quinta-feira (29), das 17h às 18h30. A discussão 
com o tema “A crise econômica e suas consequências para o setor empre-
sarial brasileiro” trará um panorama geral das transformações em anda-
mento no ambiente empresarial brasileiro, as perspectivas econômicas 
para a Região Centro-Oeste e as operações financeiras a serem estrutu-
radas pelas empresas para minimizar os impactos da crise.

inss

Aposentados e militares já podem 
ser contratados para a Previdência

o governo federal 
autorizou o Minis-
tério da Economia 

e o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) a 
realizarem chamamento 
público para contratação 
temporária de pelo menos 
8.230 servidores aposen-
tados e militares inativos. 
O edital de seleção deve-
rá ser publicado em até 
seis meses, mas a contra-
tação está autorizada a 
partir de ontem (28).

A Portaria nº 
10.736/2020, da Secretaria 
Especial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da 
Economia, foi publicada 
no Diário Oficial da União 

desta terça-feira.
A contratação de mi-

litares inativos e de 
servidores civis fede-
rais aposentados foi a 
forma encontrada pelo 
governo para para refor-
çar o atendimento nas 
agências da Previdência 
e reduzir o estoque de 
pedidos de benefícios 
em atraso no INSS. O 
número de pedidos com 
mais de 45 dias de atra-
so passa de 1,3 milhão.

De acordo com a por-
taria, poderão ser con-
tratadas 7,4 mil pessoas 
para atendimento e ser-
viços administrativos nas 
agências do INSS. Para o 
trabalho de concessão e 

revisão de benefícios e 
de demandas judiciais no 
INSS, a portaria não define 
o número de pessoas, mas 
a contratação respeitará o 
limite de gasto de R$ 19,9 

milhões em 2020; R$ 31,9 
milhões em 2021 e R$ 
10,6 milhões em 2022.

Para o Ministério da 
Economia, poderão ser 
contratadas 290 pesso-

as para a Secretaria de 
Gestão e Desempenho de 
Pessoal e 540 para a Se-
cretaria de Previdência. Já 
a contratação de médicos 
peritos terá limite máximo 

de gasto de R$ 45,5 mi-
lhões em 2020; R$ 91 mi-
lhões em 2021 e R$ 45,5 
milhões em 2022.

Em janeiro deste ano, o 
governo regulamentou a 
contratação de militares 
inativos para atividades 
em órgãos públicos fede-
rais, pagando o adicional 
de 30% sobre o salário 
recebido na inatividade. 
O percentual está defi-
nido na Lei 13.954/2019 
que trata da estrutura 
da carreira militar, apro-
vada em 2019 pelo Con-
gresso Nacional.

Já a contratação de 
servidores civis federais 
aposentados foi definida 
com a edição da Medida 
Provisória 922/2020, no 
início de março. O texto 
tem força de lei, mas ainda 
depende de aprovação do 
Congresso Nacional. 

Chamamento público foi autorizado 
pelo governo nesta terça-feira
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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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Seleção Solidária vai atender 32 mil famílias 
em situação de vulnerabilidade por 2 meses

Futebol e solidarie-
dade lado a lado. Em 
uma ação conjunta 

da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), comissão 
técnica e atletas recente-
mente convocados para 
a Seleção Brasileira, tem 
início nesta terça-feira, 
21, o Movimento Seleção 
Solidária, cujo objetivo é 
atender famílias em situ-
ação de vulnerabilidade 
em todo o país.

Com o total de R$ 5 mi-
lhões já arrecadado, será 
possível atender 32 mil fa-
mílias pelos próximos dois 
meses, através das enti-
dades Ação da Cidadania, 
Central Única das Favelas 
(CUFA) e Transforma Brasil.

Juntos, os jogadores que 
estiveram em convocações 
recentes da Seleção Bra-
sileira, a comissão técni-
ca e o Presidente da CBF, 
Rogério Caboclo, fizeram 
doações que somaram um 
total de R$ 2,5 milhões. 

Como compromisso assu-
mido com os atletas, a CBF 
dobrou este valor, totali-
zando R$ 5 milhões, que 
agora serão encaminhados 
para a compra e distribui-
ção das cestas básicas.

– O futebol está na 
vida dos brasileiros. Mui-
to importante contribuir-
mos também nesse mo-
mento tão difícil. Esta é 
uma mobilização conjun-
ta da CBF, dos atletas e 
da comissão técnica que 
levará esperança a milha-
res de famílias – afirma 
Rogério Caboclo.

Em sua segunda fase, 
o Seleção Solidária terá 
como desafio convocar 
outros atletas e os torce-
dores em geral e, assim, 
conquistar novas adesões 
para este desafio do bem. 
Por meio das redes sociais 
da CBF e dos jogadores, a 
ideia é unir forças para que 
mais doações cheguem às 
três entidades e possam 

atender um número ainda 
maior de pessoas. Todos 
os valores doados e re-
passados às instituições, 
bem como a aplicação 
desses recursos, serão 
monitorados pela EY, que 
atuará de forma voluntá-
ria neste projeto.

Os interessados em 
contribuir poderão fazer 
seus depósitos direta-
mente na conta corrente 
disponibilizada pela Ação 
da Cidadania, que irá cen-
tralizar a arrecadação e 
depois repassará parte 
dos recursos para as ou-
tras duas entidades.

Razão Social: Associa-

ção Comitê Rio da Ação da 
Cidadania Contra a Fome, 
a Miséria e Pela Vida. 
CNPJ: 00.346.076/0001-
73.  Banco: Itaú. Agência: 
0417. Conta Corrente: 
65.638-6. Movimento Se-
leção Solidária

Participaram da arreca-
dação dos valores doados: 
Alex Sandro, Alex Telles, 
Alisson, Aloísio Rocha, 
Allan, Arthur, Bruno Ba-
quete, Bruno Guimarães, 
Bruno Henrique, Casemiro, 
César Sampaio, Cléber Xa-
vier, Daniel Alves, Danilo, 
David Neres, Diego Ribas, 
Douglas Luiz, Éder Militão, 
Ederson, Everton, Everton 

Ribeiro, Fábio Mahsered-
jian, Felipe, Fernandinho, 
Filipe Luís, Gabriel Barbo-
sa, Gabriel Jesus, Geromel, 
Guilherme Passos, Hamil-
ton Correia, Juninho Pau-
lista, Lucas Paquetá, Luis 
Vagner Vivian, Marquinhos, 
Matheus Bachi, Miranda, 
Neymar, Pablo, Paulinho, 
Philippe Coutinho, Renan 
Lodi, Renato Augusto, Ri-
charlison, Roberto Firmi-
no, Rodrigo Caio, Rodrigo 
Lasmar, Rodrygo, Rogério 
Caboclo, Santos, Taffa-
rel, Taison, Tite, Thiago 
Silva, Thomaz Koerich, 
Vinícius Rodrigues, We-
verton e Willian.

Sobre a Ação 
da Cidadania

Fundada pelo sociólogo 
Herbert de Souza, o Beti-
nho, a Ação da Cidadania 
nasceu em 1993, formando 
uma imensa rede de mobi-
lização de alcance nacional 
para ajudar 32 milhões de 
brasileiros que, segundo da-
dos do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
estavam abaixo da linha da 
pobreza. Criada no auge do 
Movimento pela Ética na 
Política, a Ação da Cidada-
nia contra a Fome, a Miséria 
e pela Vida se transformou 
em um dos movimentos so-
ciais mais reconhecidos 

Em ação conjunta, CBF, jogadores 
da Seleção Brasileira e comissão 
técnica arrecadaram R$ 5 milhões, 
dando início ao movimento para 
compra de cestas básicas de 
alimento, limpeza e higiene pessoal
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