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n É constrangedor o noticiário da im-
prensa que mostra o ex-presidente da 
Assembleia josé Vitti se oferecendo para 
ocupar cargos, qualquer um, na equipe 
do governador Ronaldo Caiado. Até Se-
cretaria de Segurança ele topa.

n Depois que a Justiça Eleitoral 
autorizou a realização das con-
venções partidárias via internet, 
tem-se como certa a liberação da 
realização de lives protagonizadas 
pelos candidatos durante a campa-
nha eleitoral. 

n na hora de ser dispensado da lideran-
ça do governo na Câmara Federal, Major 
Vitor hugo foi salvo pela denúncia do 
Ministério Público Federal contra o seu 
substituto, o deputado Arthur Lira. Que, 
na sequência, desapareceu.

n O presidente estadual do PSDB Jânio 
Darrot tem dito que não continuará no 
posto a partir do encerramento do seu 
mandato, em abril do ano que vem. Ele 
reclama das hostilidades que recebe 
da velha guarda do partido. 

n não se discute mais: Iris Rezende 
será candidato a mais um mandato, 
com um vice a ser indicado pelo go-
vernador Ronaldo Caiado. A prefe-
rência é por um nome do deM, que é 
um partido robusto e agrega tempo 
de televisão.

n A explosão da Covid-19 em Anápolis 
abalou a aparência de tranquilidade 
ostentada pelo prefeito Roberto Na-
ves sob a alegação de que havia toma-
do medidas adequadas de prevenção 
e coibido o avanço da doença. 

n em um acesso de ridicularias, o de-
putado estadual eduardo Prado, que se 
diz candidato a prefeito de Goiânia pela 
dC, anunciou estar traçando estratégias 
para enfrentar Iris Rezende no 2º turno. 
o rapaz é sem noção de tudo.

n A decisão do Tribunal de Justiça sus-
pendendo o ato do governador Ronal-
do Caiado que corta incentivos fiscais 
das empresas que demitirem traba-
lhadores do grupo de risco não tem 
futuro e vai cair rapidamente no STF.

n não é certo que Veter Martins conti-
nuará como vice de Gustavo Mendanha 
na chapa da reeleição em Aparecida. 
há uma disputa intensa pela posição, 
estimulada pelo silêncio obsequioso de 
Mendanha sobre a definição. 

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

Não há notícias de que o vice-governador Lincoln Tejota tenha manifesta-
do qualquer preocupação com o seu futuro político, mesmo sabendo que 
ocupa um cargo que não deveria ser, mas se tornou mais decorativo do que 
em qualquer outro momento da história de Goiás e também consciente de 
que existem três nomes fortíssimos para ocupar a sua vaga na chapa da re-
eleição do governador Ronaldo Caiado em 2022: Lissauer Vieira, presiden-
te da Assembleia, Adib Elias, prefeito de Catalão, e o ex-ministro e secre-
tário de Transportes de São Paulo Alexandre Baldy. Com essa concorrência 
pesada, se for rifado, Tejota mostrará uma falta de prestígio tão grande que 
sobrarão prejuízos até mesmo para a única saída honrosa que terá, isto é, disputar uma vaga na Câmara Federal. O vice 
até hoje não conseguiu aproveitar as vantagens da sua posição ao lado de Caiado para se encorpar politicamente e 
fugir da pecha de político de conveniência familiar, sem conteúdo e sem liderança efetiva que não a cultivada em 
termos de bases restritas e tradicionais nos municípios. Uma consulta à suas redes sociais mostra que ele as utili-
za para prestar serviços de utilidade pública e raramente para marcar posições ou defender teses de interesse da 
sociedade, o que adiciona superficialidade ao seu perfil como característica predominante. Em tese, existe tempo 
para uma reação que leve à conservação da vaga de vice, mas é preciso admitir que a pesada concorrência de Lis-
sauer, Adib e Baldy tende a superar as forças de Tejota. E qualquer um dos três seria mais interessante para Caiado.
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alERta paRa VaNDERlaN E QUEJaNDoS: BolSoNaRo lEVa SURRa HoMÉRica No tWittER
o jogo está virando nas redes sociais: na semana passada, após a prisão de Fabrício Queiroz, o presidente jair Bolsonaro tomou uma surra homérica no Twitter. Foram 
quase 700 mil postagens negativas, contra apenas 65 mil positivas. esses números deveriam servir de sinal de alerta para políticos goianos como Vanderlan Cardoso, 
Major Araújo, Eduardo Prado e Humberto Teófilo, que estão aprofundando o atrelamento dos seus nomes com o bolsonarismo. Vanderlan, inclusive, chegou ao 
cúmulo de lamentar a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação e a o classificar de “grande brasileiro” que “fez um trabalho exemplar pela educação 
no país”. Weintraub não é nada disso e não fez nada disso. Passou em brancas nuvens pelo MEC porque não tinha projeto nem muito menos estatura para o cargo.

QUEDa DE aRREcaDaÇÃo ENFRENtaDa poR caiaDo EStÁ caDa VEZ MaiS DRaMÁtica
É dramática a queda de receitas enfrentada pelo governador Ronaldo Caiado como consequência da desaceleração da economia que sobreveio à pandemia do coro-
navírus. Segundo dados compilados pelo jornalista econômico Lauro Veiga, que nunca erra, “A arrecadação bruta saiu de R$ 2,033 bilhões em maio do ano passado 
para menos de R$ 1,640 bilhão no mesmo mês deste ano, o que significou ainda uma redução de 23,12% frente a janeiro, quando atingiu R$ 2,133 bilhões (R$ 493,113 
milhões acima). A maior influência negativa veio do ICMS, que encolheu de R$ 1,566 bilhão em janeiro passado para R$ 1,166 bilhão em maio, num tombo de 25,56% 
(menos R$ 400,360 milhões)”. Mesmo assim, Caiado manteve a folha em dia – principal símbolo da estabilidade fiscal e saúde financeira de qualquer governo.

pRocESSo QUE lEVaRÁ aNDERSoN MÁXiMo paRa o tRiBUNal DE JUStiÇa É REatiVaDo
A sessão do Conselho da ordem dos Advogados do Brasil-Seção de Goiás, adiada pela pandemia do coronavírus, que vai escolher a lista com os seis no-
mes que serão encaminhados ao Tribunal de justiça para ser reduzida a três e em seguida encaminhada ao governador Ronaldo Caiado, que nomeará 
um como novo desembargador, deve acontecer nos próximos dias. Um colegiado de 41 conselheiros titulares, mais 7 natos e 5 diretores, totalizando 
53 votos, indicará os escolhidos, dentre uma lista que está reduzida a menos de 10 candidatos. Quanto ao resultado, ou seja, quem no final das contas 
acabará como novo desembargador, até as pedras portuguesas da Praça Cívica sabem que será o ex-secretário da Casa Civil, Anderson Máximo. 

SÓ oS colÉGioS MilitaRES EStÃo SaBENDo coMo FaZER o ENSiNo À DiStÂNcia
enquanto as redes tradicionais de ensino, tanto públicas como privadas, patinaram com a tentativa de atender a seus alunos através de aulas à 
distância, área em que a maioria não tem qualquer tradição ou competência, a rede de colégios militares estaduais saiu à frente. As 60 unidades 
administradas pela PM em Goiás já haviam implantado ferramentas específicas, permitindo a comunicação entre alunos e professores, debates e o 
encaminhamento de material didático, com possibilidade de acesso não só por computador, mas também pelo celular. Tudo isso significa que, nas 
escolas militares goianas, com a Covid-19, mesmo sem aulas presenciais, o ensino foi ministrado quase que normalmente. 

tEMpo DE RÁDio E tElEViSÃo Na caMpaNHa DE GoiÂNia SERÁ pEQUENo paRa toDoS
o tempo disponível para cada candidato no horário eleitoral do rádio e televisão começa a preocupar os nomes já lançados em Goiânia. MdB e PSdB, 
por exemplo, sozinhos terão pouco mais de 30 segundos cada um, nos blocos do meio dia e da noite. Se não buscarem coligações – e parece difícil 
–, só permitirão a Iris Rezende e a Talles Barreto um cumprimento rápido aos ouvintes e telespectadores. Partidos como o PSL (Major Araújo) e o 
PT (Adriana Accorsi) desfrutarão de um minuto e 15 segundos, aproximadamente, o que, com qualquer aliança, aumenta exponencialmente e pode 
ultrapassar dois minutos, só que parece difícil consegui-las. o PSd, com o deputado Francisco jr. ou o senador Vanderlan Cardoso, mal chegará aos 
30 segundos. Para a Dra. Cristina, do PL, serão 40 segundos. No ritmo dessa festa, o horário do TRE no rádio e TV, de 10 minutos em cada bloco, mais 
parecerá um programa de vereadores, com falas e aparições rápidas dos candidatos e baixa capacidade de fixação do nome para todos. 

2022: liSSaUER, aDiB E BalDY EStÃo pRoNtoS 
paRa a VicE Na cHapa Da REElEiÇÃo DE caiaDo
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Detran reduz taxas e goianos 
economizam R$ 106 milhões

as várias medidas 
adotas pela gestão 
trouxe uma econo-

mia direta de R$ 106 mi-
lhões ao bolso do cidadão. 
Foram mais de 1,1 milhão 
de serviços requisitados 
ao órgão entre março de 
2019 e junho de 2020 em 
que o usuário pôde contar 
com redução ou até mes-
mo isenção de taxas.

Os goianos puderam 
sentir no bolso a diferença, 
uma vez que o montante 
está relacionado aos regis-
tros de contratos de leasing 
e alienação fiduciária, visto-
rias e placas. Estes serviços 
foram impactados por uma 
política de redução de cus-
tos, sem comprometimento 
da arrecadação estadual - 
as taxas dizem respeito às 
empresas concessionárias, 
terceirizadas ou permissio-
nárias da autarquia. “São 
quase 18 meses em que 
estamos trabalhando para 
transformar o Detran-GO 
e sua relação com os cida-
dãos”, destacou o presiden-
te do Detran-GO, Marcos 

Roberto Silva.
Os registros de contratos 

tiveram redução no valor do 
serviço em R$ 182,35. No 
caso das vistorias, além da 
supressão da necessidade 
da inspeção em casos como 
emissão de segunda via de 
CRV, perda ou danificação 
de placa e inclusão de re-
boque, houve uma gestão 
junto à Agência Goiana 
de Regulação para equili-
brar o valor cobrando pela 
empresa concessionária, 
alterando o preço de R$ 
175,76 para R$ 108 - re-
dução de 38% no valor. “Há 
cerca de um ano esta nova 
política foi colocada em 
prática. Hoje, notamos que 
a resposta da sociedade é 
extremamente positiva”, 
relatou o presidente.

Os preços máximos de 
placas também foram re-
ajustados. O custo para 
aquisição de novas placas 
veiculares em Goiás pas-
sou de R$ 190,40 para R$ 
120. Com a mudança nos 
valores máximos, só na 
aquisição do par de placas 

de veículos automotores, o 
cidadão fará uma econo-
mia de 36,5%. Para os pro-
prietários de motocicletas, 
a economia será ainda 
mais significativa, uma vez 
que o emplacamento (pla-
ca e lacre) passou a custar 
R$ 60,98, diante dos R$ 
162,02 cobrados anterior-
mente. A diminuição foi 
possível após estudos téc-
nicos e a adoção de nova 
política de credenciamen-
to de empresas fabricantes 
e estampadoras.

A economia do Detran-
-GO alcança um patamar 
ainda maior quando le-
vada em consideração a 
redução de despesas, que 
foi obtida graças a revi-
são de contratos. Assim, 
chegamos ao montante 
de mais de R$ 150 mi-
lhões poupados pela au-
tarquia, que também tem 
como foco a melhoria do 

atendimento ao cidadão. 
Com uma visão mais ar-
rojada, a autarquia teve 
crescimento na ordem de 
R$ 115 milhões em sua 
receita anual, em 2019.

Menos gastos
A gestão do Detran-GO 

também se esforçou para 
poupar o dinheiro do cida-
dão. Em 2019, houve redu-
ção das despesas do órgão 
na ordem de R$ 37,6 mi-
lhões, em relação ao ano 
de 2018. Além disso, houve 
intenso combate a desper-
dício de dinheiro público. 
Em uma das ações, foi de-
terminado que os cofres do 
Governo de Goiás devem 
ser ressarcidos em quase 
R$ 22 milhões. Esta foi a 
decisão de um Processo 
Administrativo de Respon-
sabilidade de Fornecedor 
instaurado pelo Departa-
mento Estadual de Trân-

sito de Goiás (Detran-GO) 
em desfavor da empresa 
Case Soluções e Impres-
sões de Segurança Ltda, 
que imprimia Certificados 
de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV) 
e Certificado de Registro 
de Veículos (CRV) para a 
autarquia, em um con-
trato celebrado em 2014 
e que teve vigência até 
o ano passado, por meio 
de aditivos. O procedi-
mento originou-se de 
providência solicitada 
pela Controladoria  Ge-
ral do Estado (CGE).

Segundo o relatório 
final do processo, foram 
encontrados indícios de 
que os valores pagos in-
devidamente à empresa 
alcançam a ordem de R$ 
21.979.656,18. Deste mon-
tante, R$ 5.005.782,54 já 
estavam bloqueados de 
forma cautelar, desde que 

o procedimento havia sido 
instaurado, em setembro 
de 2019. Na prática, a em-
presa cobrava um valor de 
R$ 3,56 (em 2019, após 
sucessivos reajustes) por 
cada impressão, quando o 
comparativo com valores 
praticados em outras qua-
tro unidades da federação 
alcançou uma média de R$ 
1,29 para o mesmo serviço.

Mais eficiência
Mesmo em tempos de 

pandemia de Covid-19, o 
Detran-GO segue empe-
nhado em atender à po-
pulação, sem deixar de 
lado a preocupação com 
a saúde. Por isso, foi insti-
tuído o atendimento pre-
sencial por agendamen-
to na sede da autarquia 
(com ampliação do horá-
rio das 7h às 19h) e, como 
projeto piloto na Ciretran 
de Aparecida de Goiânia.

Com uma política de proteção ao 
cidadão, o Governo de Goiás destaca 
os resultados obtidos em pouco mais 
de um ano com ações de revisão 
de custos e maior eficiência no 
departamento estadual de Trânsito 
de Goiás (detran-Go)
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ex-ministro

Justiça inocenta Alexandre Baldy em ação movida 
pelo Ministério Público do Estado de Goiás

O ex-ministro das Cida-
des e ex-deputado fede-
ral por Goiás, Alexandre 
Baldy, foi inocentado da 
ação de improbidade 
administrativa que ques-
tionava incentivos fiscais 
concedidos no âmbito 
do Programa Produzir a 
Indústrias que geravam 
empregos. Essa decisão 
comprova a inocência de 
Baldy diante de todas as 
acusações. A ação de im-
probidade administrativa 

foi proposta pela promo-
tora de Justiça Vilis Marra, 
da Promotoria de Defesa 
do Patrimônio Público, 
em 2014, época que Bal-
dy encerrou sua atuação 
enquanto Secretário de 
Indústria e Comércio do 
Estado de Goiás.

“Sempre respondi com 
muita transparência a to-
dos os questionamentos 
sobre essa ação. Mesmo 
tendo demorado mais de 
cinco anos para que minha 

inocência fosse, de fato, 
comprovada fico muito fe-
liz com a decisão e grato 
aos que sempre confiaram 
em meu trabalho e não 
duvidaram que mais dia, 
menos dia, o resultado 
positivo seria proferido ao 
meu favor”, declarou Baldy 
após a decisão.

Baldy destaca ainda 
que a morosidade com 
que aconteceu a tra-
mitação do processo e 
toda burocracia do sis-

tema é algo que precisa 
ser modificado para que 
tenhamos gestores pú-
blicos com coragem de 
enfrentar e realizar o que 
é necessário, dentro da 
legalidade e na expecta-
tiva da população. “Sou 
muito grato também ao 
meu advogado Luiz Fer-
nando Freitas Pires que 
com muito profissiona-
lismo conseguiu executar 
seu trabalho que resultou 
nesta vitória.”
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Sucesso da flexibilização depende do 
comportamento da população e empresas

com a retomada gra-
dual das atividades 
econômicas em Goi-

ânia,  a Prefeitura pede à 
população para que co-
labore com as medidas 
de contenção do novo 
coronavírus, para que 
não haja necessidade de 
voltar atrás e fechar no-
vamente o comércio ou 
mesmo instituir o lockdo-
wm. De acordo com a ad-
ministração municipal, o 
sucesso da flexibilização 
depende do comporta-
mento e responsabilida-
de das pessoas e também 
das empresas. 

A principal forma de 

contágio do novo coro-
navírus, segundo as au-
toridades de saude, é o 
contato com uma pessoa 
infectada. Por isso, o co-
ordenador da Central de 
Fiscalização Covid-19, 

Dagoberto Costa, explica 
que, mesmo com o comér-
cio aberto, é importante 
que a população evite 
sair de casa sem neces-
sidade. “ Não podemos ir 
às ruas ao mesmo tempo, 

já que a curva do epide-
miológica está em frança 
ascensão. Só devem sair 
aqueles que realmente 
têm necessidade, como os 
que precisam trabalhar. 
Já para aquelas pessoas 

que vão fazer compras, 
a recomendacao é para 
irem sozinhas, não pre-
cisa levar mais alguém 
da família pra fazer essa 
atividade”, pontua, lem-
brando que o uso da 

máscara é obrigatório 
em qualquer estabeleci-
mento comercial.

O coronavírus tam-
bém se propaga quando 
a pessoa toca em uma 
superfície ou objeto con-
taminado e depois nos 
olhos, nariz ou boca. Des-
sa forma, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) 
ressalta que manter os 
cuidados básicos de hi-
giene é fundamental para 
conter a covid-19, sendo 
importantíssimo lavar as 
mãos constantemente 
com água e sabão e usar 
álcool em gel.

Além dos cuidados pes-
soais, a Prefeitura lembra 
das obrigações das em-
presas, estabelecidas em 
decreto municipal, para 
proteger funcionários e 
clientes da contaminação 
pelo coronavírus. Entre as 
normas estão garantir o 
distanciamento em filas 
para pagamento, garan-
tir o uso de máscaras de 
clientes e funcionários, 
manter o distanciamen-
to entre os colaborado-
res, disponibilizar álco-
ol em gel, estabelecer 
limite de consumidores 
dentro das lojas, entre 
outras obrigações.

evitar sair de casa 
sem necessidade 
e manter 
cuidados básicos 
de higiene 
são atitudes 
fundamentais 
para conter a 
contaminação 
pelo coronavírus
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coronavírus

80% dos infectados testados já se recuperaram 
Goiânia já soma 5.463 
testes com diagnósti-
co positivo para o novo 
coronavírus. Nas últimas 
24 horas foram registra-
dos 188 casos. Apesar 
disso, segundo o Infor-
me Epidemiológico di-
vulgado nesta segunda-
-feira (22/06), 80% dos 
infectados (4.395) já se 
recuperaram totalmente 
da infecção.

De acordo com os da-
dos da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), 
189 pacientes seguem 
internatos, enquanto ou-
tros 762 infectados per-
manecem em isolamen-
to domiciliar. O número 
de óbitos registrados na 
capital é de 117. 

Desde o início da pan-
demia, 480 pacientes 
foram internados com a 
doença na capital. O nú-
mero representa 9% dos 

casos registrados. Do to-
tal de pacientes que pre-
cisaram de assistência 
nas unidades de saúde, 
247 foram transferidos 
para uma Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI). 

A maioria dos casos 
de infecção pelo novo 
coronavírus, ainda se-
gundo a SMS, está con-
centrada em jovens e 
adultos com idades en-
tre 20 e 39 anos (44%) e 
40 e 49 anos (36%). 

Os sintomas mais co-
muns informados pe-
los pacientes são tosse 
(56%), febre (54%), dor 
de garganta (27%), dor 
de cabeça (23%), dores 
musculares (17%) e per-
da do olfato (12%).

A edição número 81 
do Informe Epidemioló-
gico - Covid 19 pode ser 
acessada no portal da 
Prefeitura de Goiânia.
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Prefeitura atua há 90 dias no combate 
ao Covid-19 em Aparecida de Goiânia

Na luta contra o 
novo coronavírus, o 
mundo inteiro pre-

cisou mudar rotinas, in-
vestir em estruturas para 
melhoria no atendimento 
de saúde e também se re-
adequar à nova realidade 
econômica. Em Aparecida 
de Goiânia, não foi dife-
rente.  Desde o início da 
pandemia, a administra-
ção pública está atenta 
e trabalha diariamente 
para vencer o mais rápi-
do possível esse inimigo 
desconhecido e perigoso.

Sem medir esforços e 
graças ao trabalho árduo 
e valoroso de cada um que 
assumiu posto na linha 
de frente nesse combate, 
nos últimos três meses 
a Prefeitura de Apareci-
da atende com agilidade, 
eficiência e de forma hu-
manizada os pacientes da 
Covid-19. Além disso tam-
bém trabalha com igual 
dedicação para amenizar o 
sofrimento de milhares 
de famílias castigadas 
pela crise financeira 
provocada pela doença.

Tudo isso levando em 
consideração estudos, 
pesquisas e recomenda-
ções de órgãos e enti-
dades científicas como a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) Ministérios 
da Saúde e outros. Nesses 
três meses, muito foi feito 
para prevenir e combater 
a disseminação do vírus 
em Aparecida. As ações 
que serão narradas a se-
guir deixam claro que a 
saúde de cada cidadão 
aparecidense é a grande 
prioridade da gestão.

Ciente que a luta con-
tra a Covid-19 seria árdua, 
a Prefeitura de Aparecida 
não perdeu tempo e come-
çou a agir logo no início da 
pandemia no Brasil. Em 10 
de março, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) ca-
pacitou 92 servidores que 

atuam na atenção básica. 
No encontro, os profis-
sionais foram habilitados 
para identificar e atender 
corretamente os pacientes 
com sintomas da doença.

No dia 16 de março, 
quando ainda nenhum 
caso havia sido confirma-
do na cidade, foi criado 
pela administração muni-
cipal o Comitê de Preven-
ção e Enfrentamento ao 
Coronavírus. Formado por 
secretários municipais, re-
presentantes do Ministério 
Público do Estado de Goiás 
(MP-GO), Defensoria Públi-
ca, Câmara de Vereadores, 
OAB Subseção Aparecida, 
Associação dos Feirantes 
de Aparecida, Associação 
Comercial e Industrial 
de Aparecida de Goiânia 
(Aciag), Sesi/Senai, Se-
brae Regional Aparecida 
e Federação das Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte em Goiás 
(Femicro-GO), o grupo é 
responsável pelo desen-
volvimento de ações e 
estratégias para conter 
a disseminação do vírus 
em Aparecida.

Um dia após a criação 
do comitê, a gestão mu-
nicipal publicou decreto 
de emergência em saúde 
pública. No documento, 
foram informadas as me-
didas estabelecidas para 
prevenir a doença na ci-
dade. “Vivemos hoje uma 
situação atípica e estamos, 
Prefeitura e sociedade 
civil, trabalhando juntos 
para promover a seguran-
ça de nossos moradores”, 
disse na época o vice-pre-
feito Veter Martins.

Pouco mais de 24 ho-
ras depois, o secretário de 
Saúde, Alessandro Maga-
lhães e o vice-prefeito, que 
na época era o prefeito 
em exercício, anunciaram 
as medidas estabelecidas 
para evitar a disseminação 
do vírus em Aparecida. En-

tre elas, o fechamento de 
estabelecimentos comer-
ciais como shoppings, ba-
res, restaurantes, cinemas, 
clubes recreativos, boates, 
casas noturnas, academias, 
camelódromos e outros. A 
determinação não proibiu 
o funcionamento de esta-
belecimentos essenciais 
como supermercados, pa-
darias, farmácias e postos 
de combustíveis. A medida 
foi adotada para estimular 
o distanciamento social.

No dia 19 de março, foi 
iniciada a quarentena em 
Aparecida. Apenas esta-
belecimentos essenciais 
continuaram funcionando. 
No dia 20, a SMS convocou 
300 profissionais para re-
forçar o atendimento na 
rede pública. Preocupada 
e sensível com a situação 
também foi disponibiliza-
do no mesmo dia o 0800-
646-1590 para o cidadão 
tirar dúvidas sobre a do-
ença e agendar consultas 
em um prazo de até 48h. 
No dia 23 foi registrado 
o primeiro caso de Co-
vid-19 na cidade.

Além de muitas preo-
cupações, o coronavírus 
também trouxe perdas 
financeiras para cidadãos 
e comerciantes. Diante da 
crise, a Prefeitura de Apa-
recida anunciou no dia 
26 de março a prorroga-
ção de no mínimo 90 dias 
para o pagamento de im-
postos como ITU, IPTU, 
ISS e outros. Na ocasião, 
o secretário da Fazenda, 
André Luiz Rosa, estimou 
em R$ 188 milhões o pre-
juízo para os cofres muni-
cipais com a crise provo-
cada pela pandemia.

“A determinação do pre-
feito Gustavo Mendanha 

e do prefeito em exercí-
cio, Veter Martins, é que 
façamos todo possível 
para ajudar quem sofrerá 
impacto em sua atividade 
econômica em razão da 
paralisação para conter 
o avanço da Covid-19. É 
preciso deixar claro que 
ninguém queria estar pas-
sando por isso e o setor 
público também vai sofrer. 
Mas como temos uma ges-
tão fiscal responsável isso 
será minimizado, diferen-
te de outros municípios 
que já vinham com difi-
culdades”, afirmou o se-
cretário naquele dia.

Em 30 de março, a SMS 
adquiriu, para serem usa-
dos nas unidades de Saú-
de durante o período de 
Pandemia do coronavírus 
60 termômetros de têm-
pora infravermelhos para 
uso profissional. Os equi-
pamentos, obedecendo às 
diretrizes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
permitem medições rápi-
das de temperatura com 
precisão clínica e sem ne-
cessidade de contato com 
o paciente. Poucos dias 
depois, em 4 de abril, o 
município já disponibili-
zou apoio psicosocial, via 
consultas telefônicas, para 
pacientes da Covid-19 e 
profissionais da saúde.

No dia 12 de abril, o 
município registrou o pri-
meiro óbito em decorrên-
cia de agravamento da 
Covid-19. Mesmo tendo 
muitas conquistas a serem 
comemoradas, Apareci-
da decidiu cancelar todos 
os eventos em alusão ao 
aniversário de 98 anos da 
cidade. No dia 13 de abril, 
o prefeito Gustavo Menda-
nha anunciou a suspensão 

como mais uma medida de 
prevenção ao coronavírus. 
Neste ano, não foram rea-
lizadas as tradicionais ce-
lebrações no mês de maio. 
Entre elas, o Aparecida é 
Show e o desfile cívico-
-militar. Na mesma data, a 
SMS iniciou a divulgação 
diária do boletim epide-
miológico da doença.

No dia 15, a estrutura 
hospitalar da cidade foi re-
forçada com a implantação 
de 90 novos leitos no Hos-
pital Municipal de Apare-
cida (Hmap). Desse total, 
30 eram UTI´s e 60 eram 
semi-UTI´s. Somando-se 
aos 13 leitos de unidades 
de tratamento intensivo 
contratados pela Prefeitu-
ra em um hospital privado 
da cidade, a rede pública 
municipal totalizou 123 
leitos exclusivos para 
tratamento da Covid-19. 
Na mesma data, o pre-
feito participou de uma 
videoconferência com 
o governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, quando 
avaliaram estratégias do 
isolamento social.

Em 16 de abril, o ple-
nário da Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego) 
aprovou projeto do Poder 
Executivo municipal de-
cretando estado de cala-
midade pública na cida-
de até 31 de dezembro. 
A medida, que é tempo-
rária, facilita a execução 
de ações emergências 
no enfrentamento do 
novo coronavírus.

Nesse mesmo período, 
foram contingenciados 
R$ 50 milhões para área 
da saúde e assistência 
social. Paralelamente a 
luta contra a pandemia, a 
Prefeitura também já ofe-

recia auxílio, por meio da 
doação de cestas básicas, 
para milhares de famílias 
aparecidenses.

Para identificar a con-
taminação do coronavírus 
na cidade, a Prefeitura de 
Aparecida ampliou de 15 
para mais de 300 o núme-
ro de testes de diagnóstico 
da Covid-19 oferecidos 
semanalmente, desde o 
dia 22 de abril. Todos dos 
grupos prioritários que 
preenchem os requisitos 
necessários passaram a 
serem testados com o 
exame do tipo RT-PCR, 
considerado padrão ouro.

Colhendo os frutos dos 
esforços empregados no 
início da pandemia, a Prefei-
tura de Aparecida anunciou 
a reabertura de 82% das 
atividades comerciais na 
cidade no dia 23 de abril. A 
iniciativa foi possível graças 
a contenção da doença na 
cidade e também ao apa-
relhamento disponibilizado 
para combatê-la. As ativida-
des foram retomadas gra-
dualmente a partir do dia 
28 seguindo uma série de 
exigências sanitárias.

A Prefeitura de Apareci-
da também trabalha para 
oferecer dignidade aos tra-
balhadores informais que 
estão em busca do Auxílio 
Emergencial do Governo 
Federal e, às vezes, passa 
horas em pé em frente as 
agências da Caixa em busca 
dos R$ 600 ou de informa-
ções sobre o benefício. Para 
minimizar o sofrimento des-
ses trabalhadores, a admi-
nistração pública municipal 
instalou tendas em frente 
as três agências do banco 
na cidade, evitando que es-
sas pessoas fiquem expos-
tas por muito tempo ao sol.

Abertura de leitos de uTI, 
testagem em massa da população, 
escalonamento do comércio e 
também a distribuição de cestas 
de alimentos estão entre as ações 
adotadas pela gestão municipal 
neste período de pandemia
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costura
durante o período de quarentena, muitas pessoas têm explorado novas áreas e des-
coberto talentos adormecidos. Com o objetivo de ensinar a fazer os reparos indispen-
sáveis com facilidade, o Clube de Costura, projeto institucional do Mega Moda, dispo-
nibilizará gratuitamente aos seus seguidores um Manual sobre Pequenos Ajustes. o 
ebook, que oferece dicas e passos básicos começar a costurar sem sair de casa, faz parte 
da campanha “Clube em Casa” e seu link está no Instagram @clubedecostura. Link para 
download do ebook: https://materiais.clubedecostura.com.br/ebook-pequenos-ajustes

cana-de-açúcar
A usina Cooper-Rubi, localizada em Rubiataba, renovou a certificação do Sistema 
de Gestão de Segurança de Alimentos FSSC 22000, que engloba a ISo 22000:2018 
e ISo/TS 22002-1, referente à qualidade do açúcar. Para que fosse renovada, foi 
necessário cumprir uma série de requisitos de qualidade em todas as fases da pro-
dução sucroenergética - desde a matéria-prima até o produto final. durante a au-
ditoria nenhuma não conformidade foi identificada.

indústria
no mês de maio, a indústria apresentou resultados mais positivos que em abril 
de 2020. Isso é o que mostra a Sondagem Industrial divulgada pela Confederação 
nacional da Indústria (CnI). A pesquisa foi realizada entre 1º e 10 de junho com 
1.859 empresas, sendo 724 pequenas, 663 médias e 472 grandes, e mostra que o 
pessimismo se reduziu de forma significativa neste mês e aparece de forma menos 
intensa e disseminada que nos meses de abril e maio deste ano. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Plano safra 
2020/2021

O governo federal lançou o Plano Safra 2020/2021, que contará com R$ 236,3 
bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, um aumento de R$ 13,5 
bilhões em relação ao plano anterior. Os financiamentos podem ser contratados 
de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Do total, R$ 179,38 bilhões serão 
destinados ao custeio e comercialização (5,9% acima do valor da safra passada) e 
R$ 56,92 bilhões serão para investimentos em infraestrutura (aumento de 6,6%). 

declaração

Receita abre amanhã consulta a 
segundo lote de restituição de IR

a Receita Federal 
abre amanhã (23), 
às 9h, consulta ao 

segundo lote de resti-
tuição do Imposto de 
Renda da Pessoa Física 
(IRPF) de 2020. Mais de 
3,3 mil contribuintes re-
ceberão R$ 5,7 bilhões 
no lote de maior valor já 
registrado. O pagamento 
será dia 30 de junho.

Desse valor total, R$ 
3,977 bilhões são para 
contribuintes com direito 
a prioridade no recebi-
mento: 54.047 contribuin-
tes acima de 80 anos; 
1.186.406 contribuintes 
entre 60 e 79 anos; 89.068 
contribuintes com algu-
ma deficiência física ou 
mental ou doença grave; e 
937.234 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja 

o magistério. Foram con-
templados ainda mais de 
1 milhão de contribuintes 
não prioritários que entre-
garam a declaração até o 
dia 4 de março.

O pagamento será rea-
lizado no dia 30 de junho, 
data de encerramento do 
período de entrega das 
Declarações do Imposto 
de Renda das Pessoas Fí-

sicas/2020. Neste ano, os 
lotes foram reduzidos de 
sete para cinco com pa-
gamento iniciando antes 
mesmo do fim do prazo de 
entrega. O primeiro lote foi 
pago em 29 de maio.

Para saber se teve a de-
claração liberada, o con-
tribuinte deverá acessar a 
página da Receita Federal 
na Internet. Na consulta à 

página da Receita, serviço 
e-CAC, é possível acessar o 
extrato da declaração e ver 
se há inconsistências de 
dados identificadas pelo 
processamento. Nesta hi-
pótese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências e 
fazer a autorregularização, 
mediante entrega de de-
claração retificadora.

A Receita disponibiliza, 

ainda, aplicativo para ta-
blets e smartphones que 
facilita consulta às decla-
rações do IRPF e situação 
cadastral no CPF. Com ele 
será possível consultar di-
retamente nas bases da 
Receita Federal informa-
ções sobre liberação das 
restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá fazer reque-
rimento por meio da Inter-
net, mediante o Formulá-
rio Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Pro-
cessamento da DIRPF.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contatar pessoal-
mente qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Atendi-

mento por meio do tele-
fone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corren-
te ou poupança, em seu 
nome, em qualquer banco.

Volume de 
declarações

Até às 11h de hoje (22) 
21.624.160 declarações 
do IRPF/2020 foram re-
cebidas pelos sistemas da 
Receita Federal. Para esse 
ano são esperados 32 mi-
lhões de documentos.

A Receita alerta para 
que os contribuintes não 
deixem a entrega para úl-
tima hora. Se perderem o 
prazo, estarão sujeitos ao 
pagamento de uma mul-
ta mínima de R$ 165,74 
e máxima de 20% do im-
posto devido.

o pagamento será 
dia 30 de junho
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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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futebol

Japão retira candidatura para sediar 
Copa do Mundo Feminina de 2023

faltando apenas três 
dias para o anúncio 
oficial da Fifa, entida-

de maior do futebol profis-
sional, o Japão retirou sua 
candidatura para sediar a 
Copa do Mundo Feminina 
de 2023. Restam apenas 
duas opções: Colômbia e 
a candidatura conjunta de 
Austrália e Nova Zelândia.

A tendência é que os 
países da Oceania sejam 
os anfitriões da compe-
tição. No último dia 10, a 
Fifa divulgou um relatório 
de avaliação das candida-
turas, e Austrália e Nova 
Zelândia estavam com a 
maior pontuação: 4.1 em 
uma escala de 0 a 5. A Co-
lômbia aparecia com 2.8, e 
o Japão com 3.9. Lembran-
do que o Brasil retirou sua 
candidatura antes mesmo 
do fim da avaliação.

Em nota oficial publi-
cada nesta segunda-feira 
(22), a Associação de Fu-
tebol do Japão (JFA) in-
formou que a decisão de 
desistir da proposta foi 

tomada após consideração 
cuidadosa e completa no 
Comitê de Proposta do Ja-
pão, bem como no Comitê 
Executivo da JFA.

A entidade japonesa 
lembrou que a pandemia 
do novo coronavírus (co-

vid-19) atingiu o mundo 
e também toda a família 
do futebol. A JFA salientou 
que defende suas pala-
vras com total responsa-
bilidade e citou seu ideal: 
“através do futebol, perce-
bemos todos os benefícios 

que o esporte pode trazer 
para as nossas vidas, a so-
lidez de nossos corpos, a 
expansão de nossas men-
tes e o enriquecimento de 
nossas sociedades”.

Ainda no comunicado, a 
Associação de Futebol do 

Japão afirmou que conti-
nuará apoiando financei-
ramente os clubes gra-
vemente afetados e que 
vai trabalhar em conjunto 
com todas as partes para 
trazer de volta o mundo 
onde o esporte possa ser 

desfrutado com segurança.
O anúncio do país  que 

receberá a Copa do Mun-
do Feminina ocorrerá 
nesta quinta-feira (25). A 
sede será escolhida por 
meio de votação do Con-
selho da Fifa. 

escolha será 
decidida por voto 
e anunciada pela 
Fifa na quinta (25)
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