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 cidade não tem nenhum caso 
confirmado da Covid-19 e seis Acasos suspeitos já foram descar-

tados. Vários trabalhos e muitas orienta-
ções, conduzidos pela Comissão de 
Enfrentamento ao Coronavírus, estão sur-
tindo efeito com o apoio da população.

Os procedimentos em Cristalina 
são realizados de acordo com os decretos 

Cristalina na luta contra o Coronavírus

do Governador Ronaldo Caiado e as deter-
minações do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde.
O município conta hoje com oito respira-
dores adquiridos pela gestão municipal a 
partir de 2017, antes só tinha alguns ultra-
passados.

A unidade de tratamento de possí-
veis casos será na UPA e as internações clí-

nicas (normais) foram transferidas para o 
Cemesp, até a primeira etapa da amplia-
ção e reforma do Hospital estar concluída, 
no final de maio.

O objetivo dos técnicos é estarem 
preparados, mas o desejo é que não seja 
preciso usar nada disso. E a esperança é 
que não seja mesmo, porque a população 
está colaborando muito.    

Unidades de Saúde já 
receberam trabalhos de desinfecção

UPA tem oito respiradores para 
combater a Covid, se necessário

Kit de procedimentos para os profissionais 
de saúde já foram adquiridos, caso seja preciso
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Segurança de Bolsonaro pede que apoiadores não 
critiquem a imprensa [4]

Governo de Goiás antecipa a 
campanha de vacinação contra 
a febre aftosa para 20 de abril

[10] Goiás registra dez óbitos pelo 
novo coronavírus
Rio Verde e Luziânia registraram uma 
morte cada, neste sábado (11). Veja 
mais / https://www.emaisgoias.com.br
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Eliézer Bispo toma posse 
na (ALAP)Academia de Letras 
e Artes do Planalto

jornalista e escritor Eliézer 
Bispo tomou posse como mem-Obro titular na Academia de 

Letras e Artes do Planalto (ALAP), 
com sede em Luziânia, no dia 08 de mar-
ço passado. Uma grande quantidade de 
amigos e familiares compareceu ao 
Centro Cultural Dilermano Meireles pa-
ra saudar o novo acadêmico, que ocupa 

a cadeira de número 21, a qual têm co-
mo patrono o saudoso Juiz Kisleu Dias 
Maciel, que atuou na cidade na década 
de 1950, e era ocupada anteriormente 
pelo empresário de comunicação luzia-
niense Néviton Carneiro.

Eliézer fez um discurso de 14 
páginas, que ficará arquivado no acer-
vo da agremiação e descreveu a sua 
emoção nas redes sociais poucos dias 
após sua posse: “Constantemente sou 
saudado por alguém que me vê nas ru-
as, o que faz minha alegria aumentar a 
cada abraço. Muito obrigado pelo cari-
nho de todos, manifestado pessoalmen-
te ou pelas redes sociais. Farei de tudo 
para não decepcionar minha gente da 
Serra dos cristais”, escreveu.

o dia 02/04 o empresário 
Vanderlei Benatti, a convite do NPresidente Estadual Daniel 

Vilela, foi reconduzido à presidência do 
MDB de Cristalina.

Juntamente com a nova 
diretoria, formularam convites filiando 
muitos cidadãos, com o objetivo de 
lançar pré-candidatos a vereador e 
salienta que o partido tem bons nomes 
para concorrer às eleições majoritárias 
também.
Vanderlei Benatti convida os cidadãos a 
se filiarem ao MDB, para somarem 
esforços por uma Cristalina melhor.

ou pré candidata a vereado-
ra, por uma Cristalina me-Slhor!Me chamo Lidiane 

Marques, sou uma cristã conserva-
dora, e atuo na área da educação. 
Sou mãe de três filhos maravilho-
sos: Sindy, Alannis e Pedro Lucas. 
Decidi me colocar a disposição da 
população, por acreditar que posso 
contribuir nesse momento de reno-
vação conservadora que nosso ama-
do Brasil está passando. 
Deus acima de tudo!

MDB convida a todos a filiar ao partido 
para concorrer às eleições municipais
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UPA será a unidade responsável por 
receber possíveis casos de Coronavírus

equipe de médicos, enfermei-
ros, técnicos e demais profis-Asionais que trabalha na 

Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Cristalina está preparada pa-
ra continuar sua demanda diária, po-
rém, agora, com o grande desafio de 
também combater o Coronavírus, que 
causa a Covid-19, doença que ganhou 
atenção especial da Organização 
Mundial de Saúde, do Ministério da 
Saúde e do Governo de Goiás, por cau-
sa do rastro de destruição que está dei-
xando em países europeus, nos Estados 
Unidos e em diversas partes do mundo.

Em Cristalina não poderia ser 
diferente, porque o município está en-
volvido no combate ao vírus, com as 
orientações sendo passadas à comuni-
dade através da Comissão de 
Enfrentamento ao Coronavírus, forma-
da por médicos e enfermeiros. Os com-
petentes e dedicados profissionais, que 

praticamente abandonaram o convívio 
familiar, estão agindo diariamente e se 
esforçando ao máximo para orientar a 
sociedade, mesmo em meio a tantos di-
lemas levantados por segmentos diver-
sos, os quais, mesmo com as suas ra-
zões, ao invés de combaterem o vírus, 
preferem, muitas vezes, combater a pró-
pria comissão e autoridades civis, mili-
tares e sanitárias, que estão empenha-
das na preservação e na salvação da vi-
da dos cristalinenses. É premente que 
todos entendam, é o apelo, que esta luta 
é de todos. Portanto, colabore, fique em 
casa junto a seus familiares.

Voltando especificamente à 
UPA, vale ressaltar que o local foi pre-
parado em pouco tempo para a inespe-
rada realidade, pois além dos atendi-
mentos “normais”, ela foi destacada co-
mo a unidade de recepção a pacientes 
suspeitos da Covid-19 e da possível in-
ternação para seu tratamento. Até hoje, 

11 de abril, felizmente, não foi preciso 
receber ninguém.

No box emergencial já pode 
ser visto um dos sete respiradores que 
foram adquiridos a partir de 2017. 
Antes, Cristalina não tinha respirado-
res desse modelo, era somente apare-
lho modesto e ineficaz, que não supor-
taria a intensidade do tratamento da 
Covid. E lembrando que esses apare-
lhos foram comprados pensando nas 
doenças de insuficiência respiratória, 
que afetam e afetavam as pessoas mes-
mo antes desta pandemia. Hoje, triste 
afirmar, não seria possível comprar ma-
i s ,  po rque  a s  empresas  não
têm para vender e o preço está nas altu-
ras.

Para que não haja dúvidas, a co-
missão e a direção da UPA informam 
que existe o box emergencial normal e 
a área de isolamento da Covid na uni-
dade, onde tem seis leitos para receber 
os pacientes em estado grave, com a en-
fermidade. Mas as outras internações 
clínicas, salientam, já foram transferi-
das para o Cemesp.

Cristalina, é consenso entre 
profissionais até de outros locais, está 
bem adiantada, quando comparada a 
outros municípios. Prova disso é que o 
médico Rafael Mundim, diretor da 
UPA, a coordenadora de enfermagem, 
Mírian Campos, e a diretora adminis-
trativa, Ana Cláudia Ferreira, juntos 
com o novo secretário de saúde, 
Ednardo Gonçalves Ribeiro, afirmam 
que tudo está funcionando na mais per-
feita ordem para oferecer um atendi-
mento digno à população, principal-
mente com alimentação de qualidade, 
suplementos, recursos para exames e 
medicamentos.

Na unidade, faz-se necessário 
o registro, há um raio-x em pleno fun-
cionamento, mas um novo aparelho 
comprado pela Administração 
Municipal está prestes a chegar, com re-
cursos sofisticados para dar mais quali-
dade ao atendimento clínico, inclusive 
trazendo economia, já que não será ma-
is preciso o filme e o produto químico, 
já que os resultados irão direto para o 
consultório e até para o celular do médi-
co e do paciente.

O Diretor da UPA, Dr. Rafael Mundim, mostra ao prefeito, ao Dr. Luiz Otávio, e ao secretário 
de saúde Ednardo Gonçalves como serão os procedimentos para receber o paciente

Prefeito Daniel e parte dos profissionais 
da saúde que estão na linha de frente 
no combate ao Coronavírus

Cristalina não tinha nenhum respirador, 
antes de 2017, para o tratamento da 
Covid-19. Agora tem oito, porque nesta 
semana chegou mais um
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Caiado diz que Goiás está pronto para 
flexibilização a partir do dia 19

Terça (7), o governador 
explicou que, graças às 
medidas restritivas tomadas 
desde o início da pandemia e a 
estruturação na saúde, o 
Estado está preparado para 
começar a flexibilizar o 
decreto.

 governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado (DEM), explicou que OGoiás está pronto para começar 

a flexibilizar o decreto estadual a partir 
do dia 19 de abril, último dia de validade 
do documento. A declaração foi dada du-
rante uma live, nesta terça-feira (7/4). 
Segundo ele, a flexibilização pode ocor-
rer graças às medidas restritivas toma-
das desde o início da pandemia e aos in-
vestimentos realizados na estrutura da 
Saúde. 
De acordo com Caiado, mesmo em nível 
2, Goiás seguiu o Plano de Contingência 
do Coronavírus como se estivesse no ní-
vel 4. Essa antecipação, conforme ele, é 
primordial para permitir o atendimento 
correto dos pacientes infectados, se-
guindo os protocolos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, Caiado também des-
tacou que o isolamento social em Goiás 
está conseguindo alongar a curva de in-
fectados, o que permite que o governo 
consiga trabalhar na ampliação de leitos 
e estruturar as unidades de saúde para ga-
rantir atendimento a todos os que preci-
sarem. “Graças a Deus estamos no nível 
2 e isso nos dá essa margem”, reforçou.
Caiado agradece equipe da área de sa-
úde e população que respeitou o isola-
mento social

Durante a live, o governador 
também fez um agradecimento especial 

a toda equipe da área de saúde e o traba-
lho do secretário da pasta, Ismael 
Alexandrino. “Estão nessa frente de lu-
ta, fazendo com que as pessoas tenham 
condições de continuar a viver diante 
desse quadro que tem assustado o mun-
do todo”, declarou.

O estado lidera o ranking naci-
onal de isolamento social, o que é fun-
damental para barrar a contaminação e 
o alastramento do coronavírus. De acor-
do com o gestor estadual, o nível de pri-
vação é 66,4%. “É o Estado que ainda 
se mantém em primeiro lugar no isola-
mento social e isso faz com que mante-
nhamos o crescimento da curva de pes-
soas contaminadas pelo vírus da Covid-
19 em uma faixa e tendência que é su-
portada pelos hospitais e vagas de UTI 
que temos. Meus agradecimentos a toda 
a população do Estado de Goiás”, afir-
mou.
Flexibilização do  decreto

No entanto, o mesmo mapa 
mostra municípios em que a situação 
não é favorável. A capital e cidades no 
Entorno do Distrito Federal mostram 
quedas nos índices. “Por exemplo, 
Goiânia nos preocupa porque esse índi-
ce está caindo, estava com 53%. E se ela 
chegar a 50%, a chance de liberar [o co-
mércio] aqui diminui. Aumentar a movi-
mentação, amplia o risco de contamina-
ção com coronavírus”, alertou Caiado.
E, quando isso ocorre, afirmou o gover-
nador, é preciso ser mais rigoroso para 
que não haja um crescimento vertical 
da contaminação. São esses índices al-
guns dos fatores que são analisados pa-
ra permitir a liberação do comércio. “A 
região que tem uma boa performance 
de isolamento, aí você vai gradualmen-
te liberando (o comércio)”, finalizou o 
governador. Fonte: DiaOnline

Foto: reprodução

Após entrevista do presidente Jair 
Bolsonaro onde os jornalistas se retira-
ram por ele ter estimulado apoiadores 
a ofender os repórteres, um segurança 
de Bolsonaro pediu para que as pesso-
as na portaria do Palácio da Alvorada 
evitassem criticar os repórteres.
O pedido aconteceu quando o presi-
dente se preparava para deixar a resi-
dência oficial. “Infelizmente, eles tam-
bém estão trabalhando”, alegou o segu-
rança. O presidente parou para cum-
primentar os apoiadores, no entanto 
não falou com a imprensa.
No dia anterior, ele foi questionado so-
bre as declarações do ministro da 
Saúde, Luíz Henrique Mandetta que 
defende o isolamento social, e o presi-
dente mandou os jornalistas ficarem 
quietos, alegando que um apoiador res-
ponderia. “É ele que vai falar, não é vo-
cês não”, afirmou.
Diante disso, os jornalistas que esta-
vam no local se retiraram e Bolsonaro 
questionou a atitude. “Vai embora? Vai 
abandonar o povo? A imprensa que 
não gosta do povo”, expressou o presi-
dente.
Os ataques de Bolsonaro contra a im-
prensa é constante nas entrevistas que 
concede em frente ao Palácio da 
Alvorada. Na última segunda-feira 
(30), o presidente afirmou que iria fa-
lar sobre a posição contrária que teve 
às recomendações médicas, provocan-
do aglomerações em Brasília, no en-
tanto não aceitaria perguntas. Ele tam-
bém já chegou a ofender jornalistas 
que fizeram reportagens que o inco-
modaram.
Pela segurança presidencial, os jorna-
listas ficam em uma área cercada por 
grades, ao lado de onde se concentram 
os apoiadores. Poucos apoiadores apa-
receram no local após as recomenda-
ções de se evitar aglomerações, no en-
tanto, eles voltaram estimulados pelo 
pronunciamento do presidente no dia 
24 de março. No qual ele chamou de 
“gripezinha” a covid-19, que já matou 
201 pessoas no Brasil.
*Com informações da Terra

O segurança que pediu para que as 
pessoas na portaria evitassem criticar 
os repórteres, alegou que "eles 
também estão trabalhando”

Segurança de Bolsonaro 
pede que apoiadores não 
critiquem a imprensa
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Cestas básicas para famílias 
de baixa renda

través da Secretaria de 
P r o m o ç ã o  S o c i a l ,  a  APrefeitura está dando uma 

ajuda emergencial para famílias de ba-
ixa renda do município. Em princípio 
serão distribuídas cinco mil cestas bá-
sicas nos meses de abril e maio, as qua-
is serão entregues depois de um ca-
dastro feito pela secretaria, para que 
não haja duplicidade de recebimento.

Foi criado, inclusive, um apli-
cativo para facilitar a entrega e identi-
ficar os beneficiários, que recebem 
um cupom para a retirada dos gêneros 
alimentícios no mercado mais próxi-
mo da sua casa. Ou seja, tudo compra-
do em Cristalina para valorizar o co-
mércio local.

Nesta semana já foram entre-
gues cestas a moradores dos bairros 
Cristal, Belvedere, JK, Minervino 
Gusmão e Vila Santa Clara. Na próxi

Alimentação de qualidade para pacientes 
e colaboradores das unidades de saúde

o dia 05 de abril o prefeito 
Daniel do Sindicato entregou Numa furgoneta que servirá ex-

clusivamente para transportar alimen-
tação para a UPA, Cemesp e o 
Hospital.

O prefeito visitou a cozinha e 
verificou a qualidade da comida que é 

servida e o estoque, que garante o abas-
tecimento e a qualidade nutricional que 
é rigorosamente observada pelos pro-
fissionais que cuidam da alimentação 
dos pacientes e dos profissionais que es-
tão de serviço no dia.

A média de refeições, com café 
da manhã, almoço e jantar, varia de 350 

a 380, e a preferência por confeccionar 
a própria alimentação é para que haja 
mais qualidade e para que o cardápio 
possa ser feito com orientação dos nu-
tricionistas, que acompanham desde a 
aquisição dos alimentos até o envio pa-
ra as unidades. 

ma semana tem mais, porque o objeti-
vo da Prefeitura é atender os bairros 
periféricos, o distrito de Campos 

Lindos, o povoado de são Bartolomeu 
e os assentamentos.
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Novo secretário de saúde ean Eustáquio Magalhães, que de-
ve se candidatar a vereador em ou-Jtubro, pediu exoneração do cargo 

no dia 30 de março, depois de um belo 
trabalho realizado à frente da pasta da 
saúde. Ele recebeu muitos elogios e mui-
tas homenagens por colaboradores da 
área e por cidadãos diversos, que viram 
no serviço prestado por ele em menos 
de um ano uma demonstração de respei-
to ao dinheiro público e amor ao próxi-
mo.

Para seu lugar foi escalado pelo 
prefeito Daniel do Sindicato o enferme-
iro Ednardo Gonçalves Ribeiro, um cris-
talinense que tem 15 anos de experiên-
cia na atividade. É mais uma oportuni-
dade que um filho de Cristalina recebe 
para trabalhar em tão importante pasta, 
que atualmente é protagonista dos maio-
res desafios que Cristalina, o Brasil e o 
mundo enfrentam: o Coronvírus. Boa 
sorte pra ele.

Aumenta o número de casos suspeitos de Covid-19 em 
Paracatu, com um caso confirmado e 08 descartados

O número 
de casos 
suspeitos 
de Covid-
19 no 
município 
chega a 
195, 
segundo o 
último 
boletim

ais um boletim epidemiológi-
co de Covid-19, foi divulgado Mna quinta-feira (9) pela 

Secretaria Municipal de saúde. O número 
de casos suspeitos de Covid-19 no muni-
cípio chega a 195. Paracatu tem um caso 
de Covid-19 confirmado.

A morte suspeita de uma mulher 
que estava internada na UTI de Paracatu, 
foi retirado do boletim oficial, devido a 
paciente ser de João Pinheiro.

Um homem de 57 anos foi testa-
do positivo para Covid-19 e está interna-
do na UTI de um hospital particular em 
Brasília. Segundo a Secretária Municipal 
de Saúde o paciente sem comorbidades, 
está fazendo uso de oxigênio nasal e está 
consciente.

Segundo a secretaria, 107 casos suspei-
tos que estavam de isolamento pelo pe-
ríodo de 14 dias, não apresentam mais sin-
tomas. Existe um caso suspeito na na uni-
dade de tratamento intensivo (UTI) em 
Paracatu e outras cidades. Dois casos sus-
peitos estão sendo monitorados em hos-
pital público/privado. Foram colhidas 18 
amostras suspeitas de Covid-19, encami-
nhadas para análise.

De acordo com a secretaria de 
Saúde, a cidade tem no momento 76 ca-
sos suspeitos sendo monitorados domici-
liar.

As coletas das amostras de casos 
suspeitos, são encaminhadas para análise 
do laboratório (FUNED) Fundação 
Ezequiel Dias. O resultado demora em 

média sete dias para ficar pronto.
De acordo com a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, os pacientes com os cau-
sos suspeitos estão em isolamento pelo 
cumprimento de 14 dias. Até o momento, 
oito casos suspeitos foram descartados. 

Foto da Internet
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pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, e da emergência de saú-
de pública de importância internacional 
decorrente da pandemia de Coronavírus 
(Covid-19).

A decisão do governo federal de 
isentar a tarifa de energia elétrica dos 
consumidores de baixa renda foi uma 
das medidas anunciadas pelo presidente 
Jair Bolsonaro, durante pronunciamento 
em rede nacional de rádio e televisão, na 
noite de quinta-feira (09).

Caiado agradece a Bolsonaro Hospital de 
Campanha montado pelo Governo Federal

om uma aproximação protoco-
lar, mas sem sinal do clima quen-Cte protagonizado nas últimas se-

manas, o governador Ronaldo Caiado e 
o presidente Jair Bolsonaro se encon-
traram na tarde deste sábado, em Águas 
Lindas de Goiás, para acompanharem 
as obras do Hospital de Campanha que 
está sendo montando para atender mora-
dores da região do Entorno do Distrito 
Federal.
Caiado agradeceu o presidente e o mi-
nistro Luiz Mandetta pela atenção ao 

Entorno, região estratégica no combate 
da Covid-19 no Estado de Goiás e 
Brasília.

A estrutura é levantada em ter-
reno cedido pela Prefeitura de Águas 
Lindas. As obras custam R$ 10 milhões 
e devem ser finalizadas em duas sema-
nas.

A unidade terá 200 UTIs e visa 
reduzir o impacto da região no sistema 
de saúde do Distrito Federal, um dos ma-
is comprometidos diante da pandemia 
do coronavírus.

Bolsonaro foi rápido em suas pa-
lavras: “Satisfação estar entre pessoas 
que querem o bem do seu estado e do 
Brasil. Muito obrigado e contém com o 
Governo Federal. O prazer é nosso”.

Caiado destacou que o hospital 
é uma necessidade e que trata-se de uma 
ação do Governo Federal no município. 
Para Caiado, não é uma questão “de ficar 
de bem ou de mal”, mas de atuar em prol 
dos moradores do Entorno.

“Existem ali 1,2 milhão de pes-
soas”, disse o governador para ressaltar 
que o mais importante não é o embate po-
lítico dele com Bolsonaro sobre a qua-
rentena, mas o socorro para as cidades: 
“Precisamos ter uma análise mais pro-
funda diante das pessoas que podem mor-
rer na região. Afinal já morreram oito no 
Estado”.
Participaram da visita várias autorida-
des do Estado, como o vice- governador 
Lincoln Tejota, secretário Ismael 
Alexandrino e o presidente da 
Assembleia Legislativa, Lissauer 
Vieira.
Todos usavam máscaras e Caiado ofere-
ceu álcool em gel para o ministro e presi-
dente, que aceitou a oferta e se mostrou à 
vontade.

Esta é a sétima vez que 
Bolsonaro visita Goiás desde sua posse, 
em janeiro de 2019.
Por www.dm.jor.br/

MP ISENTA CONSUMIDOR POBRE DE PAGAR CONTA DE ENERGIA

 população pobre, com consu-
mo mensal de energia elétrica Ainferior ou igual a 220 quilo-

watts-hora (kWh), está isenta de pagar 
a conta de luz, no período de 1º de abril 
a 30 de junho deste ano. É o que deter-
mina a Medida Provisória (MP) nº 950, 
de 8 de abril de 2020, publicada em edi-
ção extra do Diário Oficial da União, de 
quarta-feira (8).

Para isso, fica a União autoriza-
da a destinar recursos para a Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE), li-
mitado a R$ 900 milhões, a fim de co-
brir os descontos relativos à tarifa de for-
necimento de energia elétrica dos con-
sumidores finais, incluídos na Tarifa 

Social.
Assim, o “governo soluciona as 

duas questões mais urgentes identifica-
das pelas equipes do Ministério de 
Minas e Energia e do Ministério da 
Economia: a perda da capacidade de pa
gamento dos consumidores de baixa ren-
da, beneficiários da tarifa social, e a per-
da da capacidade financeira das distri-
buidoras de energia elétrica, com o au-
mento da inadimplência e a redução do 
consumo de energia”, informa o minis-
tério.

A medida decorre das ações tem-
porárias emergenciais destinadas ao se-
tor elétrico para enfrentamento do esta-
do de calamidade pública reconhecido 

Encontro protocolar marca primeira reunião entre governador de Goiás e presidente Jair 
Bolsonaro; Caiado sublinhou necessidades do Entorno diante da pandemia

A medida provisória publicada ontem (8), atinge quem tem 
consumo mensal inferior ou igual a 220 kWh
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Feirantes dão lição no 
combate ao Coronavírus

E depois de três domingos sem funcionar, 
fato inédito em quase 35 anos de feira, 
produtos de hortifrutigranjeiros foram 
liberados para comercialização.

Uma cena jamais vista nos domingos de Cristalina: A feira 
vazia e os feirantes contribuindo no combate ao 
coronavírus. Felizmente, neste Domingo de Páscoa, a 
realidade começa a voltar ao normal

rês domingos bem diferentes 
(22 e 29 de março e 05 de abril) Tna Feira Abel Caixeta Neto, lo-

cal mais tradicional e mais freqüentado 
pelos cristalinenses nas domingueiras 
manhãs de sol ou chuva, frio ou calor. 
Na três datas os boxes ficaram vazios, 
os pequenos produtores em suas propri-
edades e os pequenos comerciantes em 
suas casas, anunciando engajamento to-
tal no combate ao Coronavírus.

Não teve queijo, não teve leite, 
não teve pastel, não teve pamonha... 
Mas teve o mais importantes neste tem-
po de pandemia: consciência e respon-
sabilidade.

Parabéns aos feirantes que, mesmo sen-
do pequenos produtores e pequenos em-
presários, agiram mostrando que são 
grandes em respeito, em dignidade, em 
solidariedade.

Com a atitude que eles tiveram, 
sem mostrar revolta, mostraram que a vi-
da vem antes do lucro e o dinheiro depo-
is da saúde. Que não adianta ter, sem vi-
ver. Que é necessário pensar em todos, 
sem ver cifras diante dos olhos a qual-
quer hora e em qualquer atividade, seja 
do tamanho que for.

O maior prejuízo, nos ensina-
ram, não é uma loja fechada com mer 

cadorias ou uma lavoura farta sem co-
lheita. O maior prejuízo, certamente, é a 
falta de gente para comprar e consumir.
A luta contra o Covid-19, pode-se dizer, 
ainda está só começando, por isso é ne-
cessário aproveitar este momento em 
que somos mais fortes do que ele e utili-
zarmos a principal arma de combate 
que está ao nosso alcance: ficar em ca-
sa. É assim que os feirantes estão fazen-
do.
Obrigado! Vocês nos deram uma grande 
lição.
É Cristalina unida no combate ao 
Coronavírus.

Obra do hospital em ritmo acelerado

 Hospital Municipal de 
Cristalina está sendo amplia-Odo e recebendo uma grande re-

forma. Até o final de maio já estará 
pronta a primeira etapa, onde será a in-
ternação clínica, que hoje está no 
Cemesp. O prefeito Daniel do 

Sindicato visitou o local recentemente, 
disse que todo o material utilizado no 
serviço é de primeira qualidade e garan-
tiu que, no máximo, em 45 dias esta eta-
pa estará concluída e em pleno funcio-
namento.

 Prefeitura de Cristalina es-
tá realizando o importante Atrabalho de desinfecção em 

vários pontos do município, como 
UPA, Hospital, Cemesp, rodoviária 
e postos de saúde de Campos 
L i n d o s ,  b a i r r o s  M a r a j ó  e  
Alphaville.

O responsável pela ação é 
Adriano Gonçalves Ribeiro, expe-
rimentado servidor público que 
atua na área da vigilância sanitária e 
tem se mostrado um verdadeiro ba-
luarte neste momento de combate 
ao coronavírus.

DESINFECÇÃO 
PARA COMBATER 
O CORONAVÍRUS
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Servidores plantonistas frustram possível 
fuga de detentos da UPR de Catalão

ervidores Plantonistas da Unidade 
Regional Prisional (UPR) de SCatalão frustraram possível fuga 

de detentos do presídio, neste sábado, 
11/04. A ação contou com o auxílio da 
Polícia Militar local.

Segundo a 4ª Coordenação 
Regional Prisional da Diretoria-Geral de 
Administração Penitenciária (DGAP), 
durante a madrugada deste sábado, poli-
ciais se deslocaram ao presídio infor

mando o recebimento de uma denúncia 
anônima sobre uma possível fuga que 
ocorreria no final de semana.

Diante da informação, de imedi-
ato, a direção do estabelecimento penal 
determinou a realização de uma revista es-
trutural de forma minuciosa. Na ação, foi 
encontrado um buraco perfurado no ba-
nheiro de uma das celas do presídio por 
detentos que cumprem pena por diversos 
crimes, dentre eles roubo, receptação, trá-

fico de entorpecentes e homicídio.
Mediante a situação, os servido-

res atentaram-se identificando que o tú-
nel estava sendo perfurado sentido a um 
lote que fica ao lado da unidade.

Rapidamente os custodiados fo-
ram transferidos para as demais celas do 
presídio. A cela que foi danificado foi in-
terditada para reforma. Os objetos utiliza-
dos na ação foram colocados à disposição 
das autoridades competentes para os devi-
dos fins.

A direção da UPR abriu procedi-
mentos administrativos internos para apu-
ração e aplicação das sanções disciplina-
res aos detentos responsáveis pelo fato 
conforme determina a Lei de Execução 
Penal (LEP).

O Grupo de Intervenção Tática 
(GIT) da regional está no local para auxi-
liar na segurança local, pós revista. As 
ações são resultantes da aplicação do con-
junto de medidas determinadas pelo 
Governo do Estado e Secretaria de 
Segurança Pública, em consonância com 
a DGAP para garantir a segurança em am-
bientes prisionais.

Em ação 
conjunta com 
a Polícia 
Militar local, 
a frustração 
ocorreu após 
monitoração 
e realização 
de 
procedimento 
de revista 
estrutural

Presídio de Catalão

o ano passado, o governador Ronaldo 
Caiado fez diversas promoções no Ncontingente da Polícia Militar. Só que 

até agora esses agentes não receberam o novo 
salário, atualizado com a nova patente. Os 
oficiais foram promovidos em julho de 2019 e 
até hoje continuam recebendo o mesmo 
provimento; o que acontece também com os 
praças, esses promovidos em setembro do ano 
passado. Fonte: Goiás24 horas

TENSÃO NA PM: COM A CRISE
DO CORONAVÍRUS, CAIADO ENROLA
AINDA MAIS PARA PAGAR
AS PROMOÇÕES 

POLÍCIA MILITAR PRENDE 
TRAFICANTES E APREENDE 
DROGAS EM IPAMERI

egundo a PM, a equipe do Grupo 
de Patrulhamento Tático (GPT) de SIpameri-Go, obteve informações, 

onde constava que um traficante desta ci-
dade e outro indivíduo, estariam comer-
cializando drogas num veículo VW 
Saveiro de cor preta.

Diante da informação, a equipe 
intensificou o patrulhamento, tendo êxi-
to em localizar o veículo nas mesmas ca

racterísticas.
Conforme informou a PM, os suspeitos 
ao notar a presença da equipe, tentaram 
evadir do local, sendo realizado um breve 
acompanhamento e logo após, o veículo 
abordado. Após busca pessoal e veicular, 
localizamos uma substância aparente-
mente maconha, por sua cor e odor carac-
terístico. Em diligências em três endere-
ços, localizaram 01 balança de precisão, 
01 rolo de papel filme, mais entorpecen-
tes e uma arma de fogo,calibre 38 de nu-
meração raspada e 125,00 reais.

Diante do exposto, foi dado voz 
de prisão aos suspeitos, os objetos apre-
endidos e ambos encaminhados para a 
central de flagrantes da Delegacia de 
Polícia Civil de Catalão para as devidas 
providências. Por Blog Zap Catalão 
Notícias.
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Governo de Goiás antecipa a campanha de 
vacinação contra a febre aftosa para 20 de abril
A medida foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e atende demanda dos produtores rurais goianos

revista para ser realizada no mês 
de maio de 2020, a primeira etapa Pda Campanha de Vacinação contra 

a Febre Aftosa terá início antecipado pa-
ra o dia 20 de abril, em Goiás. Com isso, 
o prazo de vacinação será maior, já que 
ocorrerá até 31 de maio deste ano. A auto-
rização foi dada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), após solicitação do Governo de 
Goiás, por meio da Secretaria de Estado 
d e  A g r i c u l t u r a ,  P e c u á r i a  e  
Abastecimento (Seapa) e Agência 
Goiana de Defesa Agropecuária (Agro-
defesa), e da Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg). Na etapa de 
abril/maio, devem ser vacinados todos os 
animais bovinos e bubalinos, de todas as 
idades,  rebanho est imado pela  
Agrodefesa em 22 milhões de cabeças.

O objetivo é aproveitar a atual si-
tuação de isolamento social, quando a ma-
ioria dos produtores rurais está em suas 
propriedades, para permitir que eles pos-
sam já iniciar a vacinação de seus reba-
nhos. A imunização é fundamental para 
garantir a sanidade do rebanho e manter a 
comercialização da carne goiana para o 
Brasil e para os mercados externos. A ex-
pectativa é que a antecipação não trará 
prejuízos sanitários em relação às medi-
das de quarentena, pois as revendas de va-
cina estão funcionando por serem consi-
deradas atividades essenciais, segundo o 
Decreto Estadual 9.633/2020. Os estabe-
lecimentos ainda têm adotado sistema de 
trabalho por meio de delivery, que pode 
ser ampliado durante a etapa de vacina-
ção.
A previsão do Governo de Goiás e da 
Faeg é que, com o prazo maior para imu-
nização, não haja aglomeração de produ-
tores nas lojas agropecuárias. Segundo o 
secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, serão esta-
belecidos também prazos e definidas ori-
entações de boas práticas, tanto em rela-
ção à vacinação quanto às medidas para 
evitar a contaminação pelo novo corona-
vírus (Covid-19). “O trabalho tem sido fe-
ito para garantir a segurança e a saúde de 
todos os envolvidos no processo, princi-
palmente para a população. O momento 
requer atenção, por isso o prazo mais lon-
go para vacinação vai permitir que a soci-
edade possa cumprir o isolamento soci

al”, enfatiza
Raiva

Durante o período de vacinação 
dos animais contra a aftosa, os produto-
res terão de imunizar bovinos, bubalinos, 
caprinos, ovinos e equídeos também con-
tra a raiva em 121 municípios considera-
dos de alto risco para a doença no Estado 
de Goiás, conforme definido na 
Instrução Normativa nº 2/2017. A lista 
dos municípios está disponível no site da 
Agrodefesa. A vacinação contra raiva é 
obrigatória nesses municípios, tanto pela 
importância de manter a sanidade dos ani-
mais quanto pelo risco de transmissão 
aos humanos, já que se trata de uma en-
fermidade letal.
Declaração

Além de vacinar os rebanhos con-
tra aftosa e raiva, os pecuaristas precisam 
fazer a declaração de rebanho e vacina-
ção. A orientação do Governo de Goiás é 
que isso seja feito preferencialmente por 
meio eletrônico (sistemas informatiza-
dos). Os produtores podem fazer a decla-
ração pelo Sis tema de Defesa 
Agropecuária de Goiás (Sidago). Quem 
ainda não possui login e senha para aces-
sar o sistema pode fazê-lo acessando o si-
te www.agrodefesa.go.gov.br e clicar no 
link do Sidago onde há um passo a passo 
para uso do sistema. Outras informações 
sobre este processo podem ser obtidas 
por meio de agendamento – neste mo-
mento por causa da Covid-19 – nos escri-
tórios Locais e Regionais da Agrodefesa.

Para fazer a declaração de vaci-
nação é necessário que os produtores que 

ainda não adotaram esta providência, fa-
çam a informação obrigatória das coor-
denadas geográficas da propriedade. Até 
porque o pecuarista só vai poder fazer a 
declaração de vacinação e também de to-
do o rebanho após informar as coordena-
das geográficas das propriedades. Elas de-
vem ser obtidas no ponto de localização 
da sede da propriedade, no formato 
Latitude e Longitude (graus, minutos e se-
gundos).

Esta informação pode ser obtida 
in loco na propriedade, por meio de apli-
cativos de celular e aparelho de GPS, ou 
mesmo de programas/softwares como o 
Google Earth e o Google Maps, direta-
mente pela Internet. Esta é uma das exi-
gências previstas no Plano Estratégico do 
Programa Nacional de Prevenção e 
Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA), 
para retirada da vacinação obrigatória em 
2021. Os criadores que deixarem de vaci-
nar o rebanho contra aftosa e raiva ficam 
sujeitos a multas de R$ 7,00 por cabeça 
não vacinada. Aqueles que vacinarem, 
mas não fizerem a declaração da vacina-
ção e também do rebanho, serão penali-
zados com multas de R$ 300,00 por pro-
priedade não declarada.
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Matheus Ribeiro deixa 
TV Anhanguera afiliada 
da Globo e deve se 
mudar de Goiás

ma carreira meteórica na 
TV Anhanguera, afiliada Uda Globo em Goiás, que 

rendeu inclusive um lugar na 
disputada bancada do Jornal 
Nacional, no rodízio de 
apresentadores regionais. Após 
6 anos de casa Matheus Ribeiro 
fez sua despedida da emissora 
goiana na quarta-feira (8).

Curta Mais apurou que a decisão 
se deu pelo clima interno na 
emissora, incluindo redução de 
50% do salário do apresentador 
do agora ex-Jornal Anhanguera 
2ª edição. Nesta quarta-feira ele 
já não comandava mais o 
telejornal local e nem teve 
chance de se despedir com seu 
famoso bordão "tchau, brigado". 
O corte no salário se deu há 
mais de dois meses, antes 
mesmo da crise econômica 
causada pelo novo cornavírus.

Outro fator que teria pesado na 
decisão seria a falta de 
liberdadede Matheus para 
interagir com os seguidores nas 
redes sociais.

O jovem e promissor jornalista já 
começou a ser sondado por 
outras emissoras e iniciou um 
"namoro" com um canal de outro 
estado. A tendência é que 
Matheus deixe Goiás em breve 
para retornar a carreira em rede 
nacional.

Fonte: www.curtamais.com.br
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Av. Caiapós - Feira Municipal  

Assistência técnica especializada

Na luta contra o covid-19, Cristalina 
dá atenção especial a moradores de rua

m nova ação de combate ao 
Coronavírus, a Prefeitura EMunicipal de Cristalina colo-

cou em prática mais uma edição do 
atendimento a moradores de rua. 
Depois de visitar vários pontos da cida-
de em que eles passam a noite, uma 
equipe os convidou para irem à Escola 
Municipal Sumaia Salles Cozac, onde 
titulares e servidores das secretarias de 
Educação, Promoção Social, Saúde, 

É muito importante ouvir as carências que cada um tem para apresentar Carinho e atenção no trabalho voluntário para com os moradores de rua

M e i o  A m b i e n t e ,  G e s t ã o  e  
Planejamento e  Guarda Civi l  
Municipal, os recepcionaram com ali-
mentação, material de higiene, banho, 
corte de cabelo e barba e um cadastro, 
para saber a origem de cada um e verifi-
car as possibilidades de ajuda de acordo 
com as necessidades apresentadas.

18 foram até à Escola e oito pe-
diram auxílio para retornarem às suas ci-
dades e reencontrarem suas famílias, o 

que foi prontamente atendido pelos or-
ganizadores da ação, que inda conti-
nua.

A Secretaria de Educação, que 
coordenou a ação, agradece a direção 
da escola por ceder o espaço, a todos os 
colaboradores e à comunidade, que não 
mediu esforços ao doar roupas, toalhas 
e os kits higiênicos.


