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govERno

“Não dá mais para confundir o 
momento da pandemia com campanha 
eleitoral”, afirma Ronaldo Caiado

Em mais uma roda-
da de entrevistas 
nacionais e locais, 

o governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, voltou a 
destacar a gravidade do 
atual momento da pande-
mia do novo coronavírus, 
não somente no Estado, 
mas em todo o País. E aler-
tou àquelas autoridades 
que insistem numa tese 
de Pôncio de Pilatos, ou 
para ser mais direto, ado-
tam a postura de lavar as 
mãos. “Não dá mais para 
confundir o momento de 
pandemia com campanha 
eleitoral”, foi taxativo, 
referindo-se aos prefei-
tos que ainda classificam 
a Covid-19 como algo 
“inofensivo”, com medo 
de perderem apoio popu-
lar e de empresários nas 
próximas eleições.

Atualmente, lembrou 
o líder goiano, o Estado 
atingiu a marca de mais 
de mil registros de conta-
minados por dia. “Fizemos 
uma quarentena preven-
tiva no início, em março 
ainda, quando alcançamos 
66% de adesão da popula-
ção ao isolamento social. 
Num segundo momento, 
preparávamos uma flexi-
bilização progressiva, que 
foi rejeitada pela maioria 
dos prefeitos em nossa 
reunião por videoconfe-

rência”, relembrou Caiado, 
referindo-se à conversa de 
mais de quatro horas reali-
zada dia 18 de maio.

A negativa dos titula-
res dos Executivos muni-
cipais contribuiu para o 
aumento e agravamento 
de casos, e também ele-
vou a curva de óbitos. 
Um dos exemplos cita-
dos deste quadro pelo 
governador foi a cidade 
de Trindade, que, mesmo 
com a iniciativa estadual 
de abrir leitos de Unida-
des de Terapia Intensiva 
(UTI) no local, não tem 
conseguido controlar a 
disseminação do vírus 
entre seus habitantes.

Mais uma vez também, 
o governador garantiu que 
se a prerrogativa de traçar 
e implantar as estratégias 
de combate à Covid-19 
fosse dele, a quarentena 
alternada já estaria em 
pleno funcionamento em 
Goiás – decisão do Supe-
rior Tribunal Federal (STF), 
porém, dá autonomia para 
Estados e municípios deci-
direm o caminho a seguir 
de forma independente.

Ainda durante as en-
trevistas, Caiado ressaltou 
que toda e qualquer me-
dida a ser implantada, du-
rante essa que é a maior 
crise sanitária mundial do 
século 21, só sai do papel 

para a realidade se tiver 
lastro científico e técnico. 
A própria quarentena al-
ternada foi proposta pela 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG), após proje-
ções feitas por pesquisa-
dores goianos. Aliás, não 
só estudiosos do Estado 
apontam essa ferramenta 
como exitosa – no mes-
mo sentido tem se pro-
nunciado publicamente 
o reitor da Universidade 
Federal de Pelotas, Pedro 
Rodrigues Curi Hallal.

Para mudar a tendên-
cia de crescimento expo-
nencial dos casos, Caiado 
disse que é necessário al-
cançar um índice de iso-
lamento social entre 50% 
e 55% durante o período 
de 14 dias em que o co-
mércio ficar fechado. Des-
tacou, ainda, que a par-
ceria com os municípios 
é essencial para o início 
dos trabalhos do rastre-
amento de contatos, que 

prevê o monitoramento 
do paciente infectado 
e das pessoas com os 
quais convive, durante 
dez dias. Esse acompa-
nhamento ganharia a 
força de trabalho, por 
exemplo, dos assisten-
tes sociais e agentes de 
Saúde comunitários.  

Fim da dicotomia 
saúde x economia

Duas reduções esta-
tísticas são perseguidas 
diariamente pelo gover-
nador desde o início da 
pandemia: o de mortes e 
o de desempregos num 
futuro bem próximo. Tanto 
que aliada à preocupação 
com a vida de 7 milhões 
de goianos está a criação 
de uma estrutura admi-
nistrativa pensada exclu-
sivamente para reaquecer 
a economia no Estado. A 
Secretaria da Retomada, 
que reúne atribuições que 

estavam, muitas vezes, 
sobrepostas em algumas 
áreas do governo, também 
chamou a atenção da mí-
dia nacional pelo seu ine-
ditismo no Brasil.

Caiado explicou que a 
estruturação da pasta não 
consumirá nenhum recur-
so público, pelo contrário, 
vai economizar verba dos 
cofres estaduais. Segundo 
o governador, é sempre 
imprescindível agir de 
forma preventiva, tanto 
na área da saúde quanto 
na econômica. “Tenho que 
hoje governar com priori-
dades diferentes das que 
eu tinha no meu plano de 
governo, em 2018. É preci-
so focar no que as circuns-
tâncias atuais nos deman-
dam”, ponderou.

Além da Secretaria da 
Retomada, o governador 
afirmou que a equipe da 
área de políticas sociais 
do governo tem atuado fir-
memente para diminuir as 

desigualdades regionais e 
auxiliar as famílias que se 
encontram em situação de 
maior vulnerabilidade. Ele 
informou que o Estado 
adquiriu cerca de 220 mil 
cestas básicas e que já 
foi iniciado um novo pro-
cesso de licitação para a 
compra de mais kits.   

Questionado pelos en-
trevistadores sobre a posi-
ção de alguns empresários 
à quarentena alternada, 
Caiado foi direto, como 
costuma ser em seus po-
sicionamentos públicos. 
“Nossa proposta é deixar 
50% do tempo o comércio 
fechado e os outros 50% 
aberto. Infelizmente, algu-
mas pessoas parecem que 
nasceram com o ‘coração 
no bolso’, o que é uma ano-
malia”, finalizou.      

As entrevistas nesta 
quarta-feira foram conce-
didas, ao vivo, à TV Band-
News e à CBN nacional, e, 
ainda, à CBN Goiás.

Quarentena alternada, criação da 
Secretaria da Retomada, fim da 
dicotomia entre saúde e economia 
e importância do aspecto científico 
para a tomada de decisão de 
interesses públicos e coletivos foram 
alguns dos assuntos abordados
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ipasgo

Governo tem que ter mão forte para 
coibir corrupção, diz Ronaldo Caiado

Durante a solenidade 
de posse do advoga-
do Hélio José Lopes 

na presidência do Instituto 
de Assistência dos Servi-
dores Públicos do Estado 
de Goiás (Ipasgo), realiza-
da nesta quinta-feira (2/7), 
no Palácio das Esmeraldas, 
em Goiânia, o governador 
reafirmou o compromisso 
assumido com os goianos.

“Sempre foi meu com-
promisso devolver Goiás 
aos goianos e nós estamos 
fazendo isso. O Ipasgo é 
propriedade do servidor 
público e cabe ao Estado 
gerir um órgão tão im-
portante, que hoje é res-
ponsável por mais de 625 
mil vidas”, destacou.

O governador frisou 
que, ao Ipasgo, não cabe 
uma postura de predador, 
como a assumida no passa-
do. Segundo ele, é prerro-
gativa do Estado oferecer 
qualidade no atendimento 
aos servidores, com preço 
compatível ao cidadão e 
total transparência com o 
uso do dinheiro público. 
“Tem que ter a mão forte 
do governo para coibir a 
corrupção, mas tem que 
ter a mão solidária para 
atender as pessoas mais 

necessitadas. Respeita-
mos o dinheiro público e 
saberemos utilizá-lo em 
benefício daquele que 
tem que ser servido pelo 
Estado”, defendeu.

Caiado lembrou que, 
nos governos anteriores, 
os recursos destinados ao 
Ipasgo foram desviados 
para outros fins e interes-
ses, acarretando um  atra-
so no repasse de cerca de 
cinco meses, e enfatizou 
que, desde que assumiu 
o Estado, nenhum dinhei-
ro do Ipasgo foi utiliza-
do para atender a outros 
compromissos do Executi-
vo. Dívidas antigas foram 
pagas, recursos econo-
mizados e os pagamen-
tos da rede credenciada 
organizados com trans-
parência. O governador 
afirmou ainda que, em sua 
gestão, o Ipasgo está mu-
dando, vai avançar mais e 
mostrar que um plano de 
saúde pode ser lucrativo, 
oferecendo cada vez mais 
qualidade de atendimen-
to e mantendo os paga-
mentos em dia a todos os 
prestadores de serviço.

Ao  dirigir-se ao novo 
presidente, Hélio José Lo-
pes, o governador salien-

tou que, à frente do Ipasgo, 
sua função será trabalhar 
com a equipe do gover-
no para resgatar o Estado. 
“Neste momento, todos 
nós fazemos parte desse 
desafio: resgatar o Esta-
do, do ponto de vista do 
atendimento ao cidadão 
e do ponto de vista moral 
na aplicação do dinheiro 
público para poder fazer 
com que Goiás e todos os 
goianos se sintam bem as-
sistidos”, reforçou.

Em resposta ao gover-
nador, Hélio José falou de 
sua gratidão pela indica-
ção ao cargo, considerado 
por ele um grande desafio, 
e enfatizou que pretende 
auxiliar o governo  para 
servir aos usuários duran-
te a sua gestão.  “Hoje, es-
tou realizando um grande 
sonho ao ser convocado 

pelo senhor governador 
para esta missão”, decla-
rou. O novo presidente 
do Ipasgo trabalhava vo-
luntariamente na Apae 
Anápolis e atuava na pre-
sidência da instituição.

Recuperação 
histórica do Ipasgo

O ex-presidente do 
Ipasgo, Silvio Fernandes, 
que assume a diretoria da 
Companhia de Desenvol-
vimento Econômico de 
Goiás (Codego), lembrou 
que o governo trabalhou 
arduamente para recu-
perar o instituto e saldar 
as dívidas deixadas pela 
gestão anterior.

Com o ajuste de contas 
e as medidas adotadas, o 
Ipasgo fechou 2019 com 
superávit de cerca de R$ 

60 milhões. Desde 2014, 
o instituto estava no ver-
melho. No total, a ins-
tituição apresentou um 
crescimento positivo na 
receita de 26% e reduziu 
os gastos com despesas 
operacionais em 12%, 
o que representou R$ 
359,3 milhões a mais.

Entre as medidas ado-
tadas pelo governo, estão 
o lançamento do primeiro 
Código de Ética e Condu-
ta do Ipasgo; a aplicação 
do sistema de compliance 
no órgão; a implantação 
de um processo de conci-
liação para reduzir as de-
mandas judiciais do plano 
de saúde e o lançamento 
do Selo Ipasgo de Quali-
dade - projeto pioneiro que 
vai proporcionar uma pa-
dronização do atendimen-
to com mais transparência.

O instituto ampliou 
ainda o credenciamento 
de unidades de saúde em 
sete cidades e inaugurou 
o Ipasgo Clínicas - central 
de multiatendimento com 
unidades na capital e em 
Aparecida de Goiânia. “O 
Ipasgo que antes tinha 
dificuldades para internar 
seus pacientes, conseguiu 
o respeito da rede”, afir-
mou o ex-presidente.

Silvio Fernandes lem-
brou ainda que o projeto, 
uma demanda histórica 
dos servidores públicos,  
que prevê a inclusão de 
pais, filhos maiores de 18 
anos, netos, bisnetos, gen-
ros e noras como depen-
dentes, foi encaminhado 
para avaliação da Secre-
taria da Casa Civil e, pos-
teriormente, seguirá para 
apreciação da Assembleia 
Legislativa, atendendo a 
uma solicitação do gover-
nador Ronaldo Caiado.

Em sua fala, o vice-
-governador Lincoln Tejo-
ta destacou que o Ipasgo 
também tem sido um im-
portante parceiro na cria-
ção de um novo progra-
ma do governo chamado 
Biometria Cidadã, que vai 
promover o trabalho de 
unificação do banco de 
dados do Estado para o 
acompanhamento das in-
terações entre os cidadãos 
e o serviço público.  “Tere-
mos condições de fazer um 
planejamento mais estra-
tégico e utilizar o recurso 
público com mais eficiên-
cia”, argumentou.

Na solenidade de posse do novo 
presidente do Ipasgo, o governador 
destacou ações tomadas para 
recuperar o instituto, que atende mais 
de 625 mil pessoas em todo o estado
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preservação

Nascentes terão verba para identificação
O Conselho Municipal de 
Meio Ambiente aprovou, 
na sua última reunião, a 
destinação de recursos 
para iniciar o proces-
so de identificação das 
nascentes em Goiânia. A 
medida está contida na 
Lei 10.270, aprovada no 
final de 2018 em Goiânia, 
por iniciativa do vereador 
Gustavo Cruvinel (MDB). 
Além das informações so-
bre a nascente, as placas 
terão ainda os telefones 
de órgãos de fiscalização 
para denúncia, em caso 
de danos ambientais.

Motivação 
Segundo Gustavo Cru-

vinel, a ideia do projeto 
surgiu a partir de uma 
ação da Comissão do Meio 
Ambiente, que visitou cer-
ca de 20 nascentes loca-
lizadas em várias regiões 
de Goiânia. “A AMMA já 
tem um monitoramento, 
mas encontramos muitas 
agressões e a necessida-
de de chamar a população 
para corrigir esses casos”, 
lembra Gustavo. Com a 
aprovação do seu projeto, 
foi criada uma obrigação 

para o poder público mu-
nicipal e um instrumen-
to para trabalhar a pre-
servação nesses locais.  
Segundo a lei, a placa ins-
talada deve conter o nome 
e a localização da nascen-
te, além dos telefones da 
AMMA e da DEMA para 
que a população informe 
qualquer tipo de agressão. 
Por fim, a frase “Preservar a 
água é preservar a vida”.

Preservação 
Segundo o Gustavo Cru-

vinel, a preservação das 
nascentes é fundamental 

para a preservação das 
águas no município, tanto 
para empreendimentos, 
como para o abastecimen-
to das residências. “Temos 
mais de 200 nascentes em 
nossa cidade e a sua pre-
servação é que vai garantir 
a normalidade das nossas 
águas”, defende ele. 

Para essa primeira etapa, 
o COMMA aprovou a desti-
nação de R$ 15 mil para a 
confecção e instalação das 
primeiras 35 placas, ainda 
neste ano. Essas nascentes 
já foram vistoriadas e recu-
peradas pela AMMA. 
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pandemia

TJ-GO suspende liminar e restabelece 
decreto da Prefeitura de Goiânia

O presidente do Tri-
bunal de Justiça de 
Goiás, desembar-

gador Walter Carlos Le-
mes, acatou na noite de 
ontem, 2/7, pedido do Mi-

nistério Público de Goiás 
e derrubou a liminar da 
juíza Dra. Jussara Cristi-
na Oliveira Louza, da 3ª 
Vara da Fazenda Pública 
Municipal, concedida em 

sede de mandado de se-
gurança impetrado pela 
Fecomércio e Ademi-Go, 
que suspendeu decreto 
municipal para autorizar 
a reabertura do comér-
cio e continuidade das 
obras de construção ci-
vil privadas na capital.

Com isso, ficam manti-
dos os efeitos do decreto 
nº 1.242, publicado pelo 
prefeito Iris Rezende no 
último dia de 30 de junho 
de 2020, que determinou o 
isolamento social intermi-
tente de 14 por 14 dias em 
Goiânia, nos exatos termos 

do decreto publicado pelo 
Governo de Goiás no últi-
mo dia 29 de junho. Até 
o próximo dia 13 de ju-
lho, portanto, só poderão 
funcionar no âmbito do 
município de Goiânia as 
atividades reconhecidas 
como essenciais.

No despacho, o desem-
bargador Walter Carlos Le-
mes reconheceu que a de-
cisão da juíza de primeiro 
grau poderia comprometer 
a adoção das necessárias 
medidas de enfrentamen-
to da pandemia causada 
pela Covid-19, gerando ris-

co de lesão à proteção da 
saúde, da segurança e da 
ordem pública, colocando 
em risco o direito à vida da 
população goiana.

“Observa-se que o Mu-
nicípio de Goiânia, no 
exercício legítimo de sua 
competência administrati-
va e legislativa, entendeu 
necessária e adequada a 
restrição das atividades, de 
modo a proteger o direito 
à vida e a saúde de sua po-
pulação, de acordo com as 
peculiaridades regionais e 
com a capacidade de seu 
sistema de saúde. Posto 

isso, defiro o pedido de 
efeito suspensivo das de-
cisões proferidas”, acentua 
o desembargador.

A Prefeitura informa 
que as equipes de fiscali-
zação da Vigilância Sanitá-
ria, Guarda Civil Metropoli-
tana e fiscais de posturas 
estão trabalhando diu-
turnamente para garantir 
o respeito ao decreto na 
Capital e que as denúncias 
de aglomerações e/ou es-
tabelecimentos abertos 
irregularmente podem ser 
feitas pelo aplicativo Pre-
feitura 24 Horas.

decisão do presidente do tribunal 
goiano, desembargador Walter Carlos 
lemes, acatou pedido do Ministério 
Público de Goiás para que prevaleçam 
as medidas de isolamento social 
intermitente na capital
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Marginal Botafogo terá trecho interditado amanhã
A Marginal Botafogo será 
interditada neste sábado, 
04, no trecho entre as 
avenidas Independência 
e Goiás Norte, para exe-
cução de mais uma etapa 
de concretagem do via-
duto da Avenida Leste/
Oeste. A interrupção será 
das 6h às 18h. 

Para o serviço, o trân-
sito na via expressa será 

bloqueado nos dois sen-
tidos do fluxo, no cruza-
mento da Rua 67-A, sen-
do: no sentido Norte-Sul, 
na alça de acesso da con-
fluência com a Rua 44; e 
no sentido Sul-Norte, na 
alça de acesso da con-
fluência com a Avenida 
Independência.    Fonte: 
Diego Reis, da Diretoria 
de Jornalismo. 
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aparecida de goiânia

Começam as obras da Praça da 
Juventude no setor Garavelo

o lançamento contou 
a presença do pre-
feito Gustavo Men-

danha, vice-prefeito Veter 
Martins, do secretários 
Max Menezes (Desenvolvi-
mento Urbano) e Gerfeson 
Aragão (Esporte e Lazer),  
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Vilmar Mariano, 
além dos vereadores Fábio 
Ideal e Lelis Pereira, que 
moram na região da obra.

O projeto prevê a cons-
trução de ginásio polies-
portivo coberto com ar-
quibancada, pista de skate, 
teatro de arena com capa-
cidade para 100 pessoas, 
pista de caminhada, par-
quinho infantil, academia 
aberta, campo de futebol 

e quadra de vôlei de praia, 
além de uma sala adminis-
trativa, entre outros.

No local também serão 
plantadas árvores nativas 
e 2,3 mil metros m² de 
grama esmeralda. A obra 
está orçada em R$ 2,7 mi-
lhões e está prevista para 
ser concluída no prazo de 
10 meses. O investimento 
é oriundo de emenda par-
lamentar dos ex-deputa-
dos federais Sandes Junior 
e Daniel Vilela com contra-
partida da prefeitura.  

A Praça da Juventude 
terá cerca de 1,5 mil m² 
e será construída na área 
pública onde funcionava 
o antigo Cais Garavelo, 
que foi desativado por 

decisão judicial e substi-
tuído pela UPA do Buriti 
Sereno. A prefeitura deci-
diu implantar uma praça 
no local ocioso depois de 
realizar audiências pú-
blicas com moradores do 
bairro e comerciantes da 
Avenida Igualdade.

“No início da minha 
gestão fizemos uma en-
quete e audiências pú-
blicas para ouvir os mo-
radores e comerciantes 
da região sobre o que 
eles queriam que fosse 
construído no local. Eles 
escolheram uma praça 
e hoje estamos fazendo 
o lançamento desse im-
portante benefício para a 
população de Aparecida. 
A Praça da Juventude será 

construída em um espaço 
que estava desativado e 
em poucos meses será 
transformado em um car-
tão postal no setor Gara-
velo”, afirmou o prefeito 
Gustavo Mendanha.

O secretário Max Mene-
zes afirma que a praça será 
uma das mais importantes 
de Aparecida. “A Praça da 
Juventude irá beneficiar 
milhares de pessoas. Será 
um espaço bem equipado, 
aconchegante, revitaliza-
do, preparado para práti-
cas esportivas e lazer da 
população. A área já está 
cercada para as obras e 
em poucos meses a po-
pulação do Garavelo e re-
gião terá a oportunidade 
de aproveitar dessa be-

líssima praça”, destaca o 
secretário Max Menezes.

O ex-deputado Daniel 
Vilela participou do lan-
çamento virtual da obra 
e destacou a importância 
da praça para a cidade. 
“Aparecida cresceu muito 
e com esse crescimen-
to vêm os investimentos. 
Essa praça estava na lista 
de projetos da prefeitura e 
eu, no mandato de deputa-
do federal, ajudei a viabi-
lizar essa conquista. E fico 
muito feliz de participar do 
lançamento de obras des-
se importante benefício 
para a população de Apa-
recida”, afirmou.

O vereador Fábio Ideal, 
que é morador da região, 
comemorou o lançamen-

to de construção da praça. 
“Esse era um sonho dos 
moradores do setor Gara-
velo. Uma área que antes 
estava vazia e sem utili-
dade, agora já está cerca-
da para o início as obras. 
A praça depois de pronta 
proporcionará melhor va-
lorização da região, em-
belezamento da Avenida 
Igualdade e melhor opor-
tunidade para os jovens e 
para aqueles que se dedi-
cam ao esporte”, pontuou. 
“O setor Garavelo merece 
esse importante benefí-
cio. Uma praça que em 
poucos meses será entre-
gue e será ponto de cul-
tura, lazer, atividade física 
e diversão para os mora-
dores”, completou. 

A Prefeitura de Aparecida, 
por meio das secretarias de 
desenvolvimento urbano e esporte 
e Lazer, lançou oficialmente por 
meio de videoconferência, o início 
das obras da Praça da juventude, 
na Avenida Igualdade, no setor 
Garavelo. Para evitar aglomerações e 
consequentemente a disseminação 
do novo coronavírus, a solenidade foi 
realizada com transmissão ao vivo 
pelo Facebook da prefeitura e com a 
participação da população
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Higienização com hipoclorito de sódio no 
combate ao Coronavírus  em Senador Canedo
Adotando um sistema 
de sanitização volante, a 
equipe de higienização da 
Prefeitura de Senador Ca-
nedo intensificou o traba-
lho nos locais com grande 
circulação de pessoas.

Realizado de forma 
pontual, o serviço colabo-
ra para a criação de uma 
barreira sanitária, impor-
tante para a prevenção 
do Coronavírus.

Nesta quinta-feira, 2 
de julho, a sanitização foi 

realizada em diferentes 
locais, entre estes, Pronto 
Socorro da Vila São João, 
UBS Jardim das Oliveiras, 
UBS Jardim das Oliveiras 
II, UBS Jardim Liberdade, 
UBS Estrela do Sul, Sa-
nesc, Biblioteca Munici-
pal, Cemitério Municipal 
e Vaeli Transportes.

O serviço, também é 
realizado todas as noites 
em maior escala, pelo 
caminhão exclusivo de 
higienização e combate 

ao Coronavírus, visitando 
unidades de saúde, ban-
cos, lotéricas e grandes 
comércios.

A sanitização volante 
também pode ser soli-
citado por proprietários 
de empresas ou igrejas 
de pequeno e médio 
porte no município, pelo 
WhatsApp (62) 99215-
4341. O agendamento 
gratuito é realizado de 
segunda à sexta, das 8 
às 12h e das 13 às 17h.
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Bolsonaro sanciona lei que torna 
obrigatório o uso de máscara

O presidente Jair Bos-
lonaro sancionou a 
lei que torna obri-

gatório o uso de máscaras 
de proteção individual em 
espaços públicos e privados, 
mas acessíveis ao público, 
durante a pandemia de co-
vid-19. A Lei nº 14.019/2020 
foi publicada hoje (3) no Di-
ário Oficial da União e diz 
que as máscaras podem ser 
artesanais ou industriais.

A obrigatoriedade do 
uso da proteção facial en-
globa vias públicas e trans-
portes públicos coletivos, 
como ônibus e metrô, bem 
como em táxis e carros de 
aplicativos, ônibus, aero-
naves ou embarcações de 
uso coletivo fretados.

De acordo com a nova 
lei, as concessionárias e 
empresas de transporte 
público deverão atuar com 
o poder público na fisca-
lização do cumprimento 
das normas, podendo in-
clusive vedar a entrada de 
passageiros sem máscaras 
nos terminais e meios de 
transporte. O não uso do 
equipamento de proteção 
individual acarretará mul-
ta estabelecida pelos esta-

dos ou municípios. Atual-
mente, diversas cidades já 
têm adotado o uso obriga-
tório de máscaras, em leis 
de alcance local.

Os órgãos e entidades 
públicos, concessionárias 
de serviços públicos, como 
transporte, e o setor priva-
do de bens e serviços de-
verão adotar medidas de 
higienização em locais 
de circulação de pessoas 
e no interior de veículos, 
disponibilizando produ-
tos saneantes aos usuá-
rios, como álcool em gel.

O texto prevê que pes-
soas com transtorno do 

espectro autista, com de-
ficiência intelectual, com 
deficiências sensoriais ou 
com quaisquer outras de-
ficiências que as impeçam 
de fazer o uso adequado 
de máscara de proteção 
facial estarão dispensadas 
da obrigação do uso, assim 
como crianças com menos 
de 3 anos. Para isso, eles 
devem portar declaração 
médica, que poderá ser 
obtida por meio digital.

Vetos
O presidente Bolsonaro 

vetou 17 dispositivos do 
texto que foi aprovado no 

Congresso no dia 9 de ju-
nho, alegando, entre outras 
razões, que criariam obri-
gações a estados e muni-
cípios, violando a autono-
mia dos entes federados, 
ou despesas obrigatórias 
ao poder público sem in-
dicar a fonte dos recursos 
e impacto orçamentário. 
As razões dos vetos, que 
também foram publicadas 
no Diário Oficial da União, 
serão agora analisadas pe-
los parlamentares.

Um dos trechos veta-
dos diz respeito ao uso 
obrigatório de máscara 
em “estabelecimentos 

comerciais e industriais, 
templos religiosos, esta-
belecimentos de ensino e 
demais locais fechados em 
que haja reunião de pes-
soas”. Em mensagem ao 
Congresso, a Presidência 
explicou que a expressão 
“demais locais fechados” 
é uma “possível violação 
de domicílio por abarcar 
conceito abrangente de 
locais não abertos ao pú-
blico”. Como não há possi-
bilidade de vetar palavras 
ou trechos, o presidente 
vetou o dispositivo todo.

Também foi vetada a 
proibição da aplicação 

da multa pelo não uso 
da máscara à população 
economicamente vulnerá-
vel. Para a Presidência, ao 
prever tal exceção, mesmo 
sendo compreensível as 
razões, “o dispositivo cria-
va uma autorização para a 
não utilização do equipa-
mento de proteção, sendo 
que todos são capazes de 
contrair e transmitir o ví-
rus, independentemente 
de sua condição social”.

A proposta aprovada 
pelo parlamento também 
previa a obrigatoriedade 
do poder público de forne-
cer máscaras à população 
economicamente vulne-
rável, por meio da rede 
Farmácia Popular do Bra-
sil. Além de criar despesa 
obrigatório, de acordo com 
a Presidência, “tal medida 
contrariava o interesse pú-
blico em razão do referido 
equipamento de proteção 
individual não ter relação 
com o Programa Farmácia 
Popular do Brasil”.

Atendimento 
preferencial

Um dos artigos da nova 
lei garante ainda o aten-
dimento preferencial em 
estabelecimentos de 
saúde aos profissionais 
de saúde e da segurança 
pública diagnosticados 
com covid-19.

Medida foi 
publicada no diário 
Oficial da União
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Com digitalização de salas de aula, 
pandemia acentua exclusão escolar
Em relatório divulgado 
na última semana de ju-
nho, a Organização das 
Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) infor-
mou que 40% de um gru-
po de mais de 200 países 
não têm como oferecer 
apoio a estudantes no 
ensino a distância, duran-
te a pandemia. Na descri-
ção sobre o Brasil, foram 
feitas observações quan-
to a escolas que aprovam 
estudantes que não assi-
milaram de fato os conte-
údos e a barreiras enfren-
tadas pela parcela negra, 

definidas como “legado 
de oportunidades limita-
das de educação”.

Em abril, o Fundo 
das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) e o 
Programa Mundial de 
Alimentação (PMA) esti-
maram que cerca de 370 
milhões de crianças po-
deriam ficar sem meren-
da, como resultado do 
fechamento das escolas 
ao longo da crise sanitá-
ria. Os números mostram 
como alunos socialmen-
te vulneráveis acabam 
enfrentando mais obstá-
culos no contexto atual. 

Agora, a exclusão esco-
lar se amplia com a fal-
ta de acesso à internet. 
Apesar de ser adotada 
pelas redes públicas de 
ensino, como forma de 
garantir que os estu-
dantes possam dar con-
tinuidade aos estudos, a 
ferramenta não está ao 
alcance de todos, que 
precisam utilizá-la para 
complementar materiais 
impressos, assistir a au-
las online, resolver exer-
cícios ou manter contato 
com os professores.

Em algumas unidades 
federativas, como o Dis-

trito Federal, a volta às 
aulas já foi anunciada.

O governo estadual 
de São Paulo programou 
o retorno das aulas pre-
senciais para 8 de setem-
bro Na primeira etapa, a 
ocupação das salas de 
aula deve ser de, no má-
ximo, 35%. Até que todos 
os alunos possam voltar, 
a orientação é de que 
acompanhem as aulas 
remotas, a partir da pla-
taforma virtual Centro de 
Mídias SP, e se cadastrem 
para ter acesso gratuito 
à internet, possível por 
meio de aplicativo.
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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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Adhemar Ferreira da Silva é 
homenageado pela World Athletics

o bicampeão olím-
pico Adhemar Fer-
reira da Silva será 

o único atleta da América 
do Sul a receber a placa 
de Patrimônio Mundial 
da World Athletics, ho-
menagem criada pelo 
Departamento de Lega-
do da entidade que ad-
ministra a modalidade.

“Em 2018, essa home-
nagem foi criada para 
celebrar os que fizeram a 
história do atletismo em 
todo o mundo, e o Brasil 
é o único país da Améri-
ca do Sul a ganhar essa 
honraria”, disse à Agên-
cia Brasil o presidente 
da Consuldatle (Confede-
ração Sul-Americana de 
Atletismo) e integrante 
do Conselho da World 
Athletics, Helio Gesta.

Adyel Silva, filha do bi-
campeão olímpico, celebra 
a homenagem da World 
Athletics e lamenta a falta 
de respeito dos brasileiros 
pelo legado do pai, que fa-
leceu em 2001. “É sempre 
bom que, no meu caso, o 
meu pai, no caso do meu 

filho, o avô dele seja ho-
menageado. Mesmo vindo 
de fora do Brasil, esses 
gestos de respeito e cari-
nho são importantes de-
mais. Ficamos felizes mes-
mo sabendo que o Brasil 
não respeita a história de 
meu pai. Conquistar tudo 
o que ele conseguiu em 
uma época em que, para 
ser atleta olímpico, tinha 
que ser amador, uma vida 
praticamente espartana, 
é um feito admirável”, de-
clarou à Agência Brasil.

Segundo Helio Gesta, a 
placa em homenagem ao 
brasileiro medalhista de 
ouro nos Jogos de 1952, 
em Helsinque (Finlândia), 
e de 1956, em Melbourne 
(Austrália), no salto triplo 
deve ser instalada no Cen-
tro Esportivo Tietê, em São 
Paulo, em dezembro desse 
ano. Nesse local funciona-
va o Clube Tietê, no qual 
Adhemar alcançou o pri-
meiro dos cinco recordes 
mundiais da carreira. Em 
três de dezembro de 1950, 
o ex-atleta saltou 16 me-
tros cravados (igualando a 

distância saltada pelo ja-
ponês Naoto Tajima).

“Na última reunião pre-
sencial da World Athletics, 
em março, recebi a incum-
bência de trazer a placa, 
que já estava pronta. Ela 
está comigo na minha resi-
dência em Manaus. A ideia 
era instalá-la em março 
mesmo, após as Assem-
bleias da CBAt (Confede-
ração Brasileira de Atletis-
mo) e da Consuldatle, mas 
a pandemia da covid-19 
acabou mudando tudo. E 

agora nosso plano é for-
malizar a homenagem no 
final desse ano”, explicou 
Helio Gesta.

Além de Patrimônio 
Mundial da World Ath-
letics, o triplista será 
consagrado esse ano ao 
entrar no Hall da Fama 
do COB (Comitê Olímpi-
co do Brasil).

Atletas históricos 
como Jesse Owens, Emil 
Zatopk, Paavo Nurmi, 
Fanny Blankers-Koen e 
Abebe Bikila, e competi-

ções como a Maratona de 
Boston, Penn Relays e o 
Memorial Van Damme, já 
integram a lista de con-
decorados pela entidade 
máxima do atletismo.

Técnico alemão 
também é 
homenageado

O alemão Dietrich 
Gerner, técnico e grande 
orientador do bicampeão 
olímpico, também vai ser 
homenageado. Ele foi 

escolhido por ser consi-
derado a “primeira lenda” 
entre os treinadores da 
América do Sul.

A tradicional Corrida 
Internacional de São Sil-
vestre também será home-
nageada por sua impor-
tância histórica. A disputa, 
criada em 1925, chega a 
contar com 30 mil parti-
cipantes e tem 15km de 
distância. O prêmio será 
entregue à Fundação 
Cásper Líbero, dona dos 
direitos do evento.

Reconhecimento marca 70 anos do 
primeiro recorde mundial do brasileiro
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