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Nota técnica n° 023/2021 SMS                                                      Goiás, 16 de junho de 2021. 

 

 

 

 

TRATA DE ORIENTAÇÕES PARA O LANÇAMENTO 

DO PROGRAMA “TITULA BRASIL” NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 

 

 

 

 

Considerando que o momento atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença (COVID19) na Cidade de Goiás. 

 

Considerando a evolução da pandemia no Município de Goiás combinada com a ocupação 

de leitos na UTI e da atual estrutura de saúde existentes. 

 

Considerando a implantação do Núcleo Municipal de regularização Fundiária Goiás-GO e o 

lançamento do programa TITULA BRASIL, que tem por finalidade a titulação das terras em 

assentamentos de reforma agrária, uma parceria do INCRA com a Prefeitura Municipal de 

Goiás. 

 

Considerando a relevância de tal iniciativa para o Município de Goiás. 

 

Considerando o Decreto Municipal n° 104 de 16 junho de 2021, que dispõe sobre medidas 

restritivas, no âmbito do Município de Goiás/GO, com vistas a prevenção do contágio e ao 

combate à propagação do coronavírus, em seu a Artigo 1°, inciso I, que diz:  

 

“ Art. 1° Ficam terminantemente proibidas, até o dia 25 de junho de 2021, as seguintes 

atividades: 

 

I- Eventos públicos e privados de qualquer natureza, desde que presenciais, inclusive 

reuniões, que ensejam aglomerações e que sejam propícios à disseminação da 

COVID-19, ressalvados eventos institucionais públicos precedidos de nota técnica 

específica da Secretaria Municipal de Saúde.” 

 

 

 

A Secretária Municipal de Saúde, autoriza a  realização do referido evento, mediante o 

cumprimento das seguintes orientações: 

 

I- O evento deverá ser restrito a no máximo cinquenta pessoas 

II- Aferir a temperatura dos participantes e convidados, na entrada do evento, assim como 

realizar a higienização das mãos. 
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III- As pessoas devem estar devidamente acomodadas, assegurando um 

distanciamento de no mínimo um metro e meio entre elas. 

IV-  Uso de máscara por todos e durante todo o evento, inclusive no momento da fala e 

fotos. 

V- No momento das fotos, recomenda-se que se assegure o distanciamento social. 

VI-  Recomenda-se deixar disponíveis, álcool em gel  e/ou borrifadores de álcool 70% no 

ambiente, próximo aos participantes/convidados, na mesa de autoridades (caso haja) e 

próximo ao microfone, se for o caso. 

. 
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Marcos Elias da Neiva 

Secretário Municipal de Saúde 

Goiás -GO 
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