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goveRno

Hospitais da rede estadual se 
mobilizam para carnaval mais seguro

enquanto os foliões 
preparam a fanta-
sia, as unidades da 

Secretaria do Estado da 
Saúde de Goiás (SES-GO) 
promovem atividades 
para atender a comuni-
dade durante o carnaval. 
A Hemorrede Pública 
do Estado de Goiás, por 
exemplo, realizará uma 
ação especial para que os 
estoques dos bancos de 
sangue estejam prepara-
dos para a demanda do 
feriadão. As unidades da 
rede no Estado funcio-
narão na segunda-feira 
de carnaval, 24, e na 
quarta-feira de cinzas, 
26, das 8h às 18h, para 
facilitar o acesso do do-
ador às salas de doação. 

A operação externa da 
coleta de sangue terá um 
calendário que começa 
no sábado, 22, e termina 
na terça-feira, 25. A uni-
dade móvel estará em 
três pontos da capital, 
durante o feriado. No Re-
banhão da Arquidiocese 
de Goiânia, o veículo es-

tará na Paróquia Sagrada 
Família, na Vila Canaã, no 
sábado, 22; na Paróquia 
Nossa Senhora da Assun-
ção, no Conjunto Itatiaia, 
no domingo, 23; e no Cen-
tro Cultural e Lazer José 
Barroso, em Aparecida de 
Goiânia, na segunda-feira, 
24. Já na terça-feira, 25, a 
coleta externa do Hemo-
centro será no evento 
Jovens Fortes, da Igreja 
Assembleia de Deus, no 
Goiânia Arena.

Hugol
No Hospital Estadual 

de Urgências da Região 
Noroeste de Goiânia Go-
vernador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol), o Banco 
de Sangue ficará aberto 
no sábado, 22, das 7h às 
12h; e na quarta-feira, 26, 
das 12h às 18h30.

Nesta quinta-feira, 20, 
a unidade distribui pre-
servativos aos seus co-
laboradores e promove 
uma socialização com 

músicas temáticas de 
carnaval para os pacien-
tes no jardim do hospital. 
Na sexta-feira, 21, realiza 
mais uma ação do Pre-
venção, Conscientização 
e Educação no Trânsito 
(Pare), na Barreira das Ro-
dovias GO-070 e GO-060. 

Huapa e Heja
A Comissão Interna de 

Ações Sociais do Hospital 
Estadual de Urgências de 
Aparecida de Goiânia Cai-
ro Louzada (Huapa) pro-
move nesta quinta-feira,  
às 14h, ação para alertar 
seus colaboradores so-
bre educação sexual e 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs). A 
programação inclui pa-
lestras, distribuição de 
kits com preservativos 
e informativos, além da 
realização de testes rá-
pidos para rápidos.

No Hospital Estadual 
de Jaraguá Dr. Sandino 
de Amorim (Heja), a ação 

será realizada nesta 
quinta-feira, das 8h às 
17h, no estacionamento 
da unidade. Os funcio-
nários vão oferecer tes-
tagem rápida para ISTs, 
medição de pressão ar-
terial e distribuição de 
camisinha. Na sexta-fei-
ra, 20, o bloco ficará es-
tacionado na Rodoviária 
da cidade, das 9h às 11h.

HDT
O Hospital Estadual 

de Doenças Tropicais Dr. 
Anuar Auad (HDT) promo-
verá, na sexta-feira, das 
10h às 14h, ação pre-
ventiva às ISTs, no lan-
çamento da Operação 
Carnaval, juntamente 
com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). A força-
-tarefa atuará no posto 
da PRF de Hidrolândia, 
localizado no quilôme-
tro 525 da BR 153.

Durante a ação, cola-
boradores do hospital 
vão distribuir kits com 

preservativos masculi-
nos e femininos, lubrifi-
cantes e folhetos infor-
mativos sobre HIV, aids, 
sífilis, hepatites virais 
e dengue. Serão reali-
zados ainda testagens 
para diagnóstico de 
HIV, sífilis e hepatites B 
e C e acompanhamento 
da equipe multiprofis-
sional do hospital.

HMI
Nesta sexta-feira, 

20, o Hospital Estadu-
al Materno-Infantil Dr. 
Jurandir do Nascimento 
(HMI) promove a Blitz 
da Saúde para funcioná-
rios, pacientes e acom-
panhantes. A ação visa 
conscientizar o público 
sobre os riscos de ISTs 
e dar dicas de preven-
ção por meio da distri-
buição de folhetos edu-
cativos e preservativos.

HGG
O Hospital Estadual 

Alberto Rassi (HGG) re-
alizou na manhã desta 
quinta-feira, 20, o proje-
to Saúde na Praça, com 
o tema Previna-se para 
o Carnaval. Aferição de 
pressão, teste de diabetes 
e orientações com médi-
cos, nutricionistas, enfer-
meiros, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos e psicó-
logos estavam entre os 
serviços oferecidos. A 
equipe multiprofissional 
também orientou sobre 
saúde sexual e distri-
buiu preservativos aos 
participantes. 

Os pacientes e acom-
panhantes que estavam 
aguardando por atendi-
mento no Ambulatório de 
Medicina Avançada (AMA) 
da unidade assistiram a 
palestra “Carnaval: como 
se proteger de doenças 
sexualmente transmissí-
veis”. O tema foi abordado 
pela equipe da Comissão 
de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH).  

Unidades 
de saúde do 
Governo de 
Goiás promovem 
ações de 
conscientização 
e distribuição de 
preservativos. 
Unidade móvel 
do Hemocentro 
fará coletas 
externas nos 
quatro dias 
da festa
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orçamento da União 

Glaustin da Fokus destina quase R$ 16 
milhões para 76 municípios goianos

o deputado federal 
Glaustin da Fokus 
(PSC-GO) confirmou 

nesta semana a indicação 
de quase R$ 16 milhões 
em emendas parlamenta-
res, dentro do Orçamento 
da União para 2020, a 76 
municípios goianos. Ele 
priorizou investimentos 
em saúde, sobretudo, 
com 60% do valor total, 
mas também destinou 
recursos a assistência 
social, cultura, educação 
e infraestrutura.

“A saúde talvez seja a 
face mais aparente da ca-
lamidade financeira das 
cidades, porque não exis-
te hora para se necessitar 
de um atendimento mé-
dico nem para prevenir 
doenças mais graves”, co-
menta Glaustin. “Ao longo 
do ano passado, meu pri-
meiro como parlamentar, 
identifiquei essa deman-
da em inúmeras visitas 
ao interior, sem falar de 
conversas com prefeitos 
e secretários municipais. 
Por isso, não pensei 
duas vezes antes de in-

dicar grande parte das 
minhas emendas para 
melhorar a qualidade 
de vida da população.”

Metade dos R$ 9,5 mi-
lhões destinados à saúde 
devem ser aplicados em 
serviços da rede pública, 
tanto na atenção bási-
ca como em média e alta 
complexidade. São R$ 4,7 
milhões a serem distribu-
ídos por 42 municípios. 
Esses recursos entram di-
retamente nos cofres das 
prefeituras, responsáveis 
por aplicá-los em políticas 
públicas ligadas ao custeio 
do atendimento ambulato-
rial e hospitalar no Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

As emendas de Glaus-
tin também beneficiam 
duas instituições sedia-
das em Goiânia, a Asso-
ciação dos Deficientes Fí-
sicos do Estado de Goiás 
(Adfego) e o hospital Casa 
de Eurípedes, com R$ 200 
mil cada. Outros R$ 3,8 
milhões devem garantir 
a compra de ambulân-
cias para 17 municípios. 
Os R$ 550 mil restantes 

têm como destino a aqui-
sição de veículos para 
transporte de equipes de 
saúde em Caldas Novas, 
Cristalina, Edealina, Fir-
minópolis e Rio Quente.

Em infraestrutura, o 
deputado reservou R$ 
4,3 milhões a Aragoiâ-

nia, Araguapaz, Fazenda 
Nova, Goianápolis, Mai-
ripotaba, Minaçu, Monti-
vidiu, Mossâmedes, Nova 
Crixás, Rialma e São João 
d’Aliança. Já o aporte para 
eventos culturais totaliza 
R$ 1,6 milhão e contem-
pla 16 municípios.

Os recursos para edu-
cação ajudam a custear 
duas instituições de ensi-
no com R$ 200 mil cada 
– a Escola Evangélica 
Maranata, em Aparecida 
de Goiânia, e a Creche 
Recanto Infantil, em Ca-
talão. Na área de assis-

tência social, Glaustin 
indicou, ainda, R$ 100 mil 
para a Associação Benefi-
cente, Cultural e Habita-
cional Manancial (ABM) 
e outros R$ 100 mil para 
a Federação das Associa-
ções Pestalozzi do Estado 
de Goiás (Faspego).  

Emendas parlamentares impositivas 
beneficiam prefeituras e instituições 
nas áreas de saúde, infraestrutura, 
assistência social, educação e cultura
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Avança estruturação da Biometria Cidadã
“Damos um passo deci-
sivo hoje não apenas na 
digitalização da emissão 
de documentos, mas, so-
bretudo, na construção 
de um banco de dados 
robustos que vai permitir 
a operação de um sis-
tema biométrico unifi-
cado que por sua vez, 
vai nortear políticas 
públicas mais efetivas, 
eficazes e que atendam 
os goianos, um desejo 
expresso do governa-
dor Ronaldo Caiado”.

Assim o vice-governa-
dor Lincoln Tejota, resu-
miu a reunião de traba-
lho do programa Goiás 
de Resultados no final da 
manhã desta quinta-feira, 
no gabinete da Gover-

nadoria, no 4º andar do 
PPLT, e que contou com 
a participação dos se-
cretários de Segurança 
Pública, Rodney Miranda, 
e de Administração, Bru-
no Magalhães D’Abadia, e 
do presidente do Detran, 
Marcos Roberto da Silva.

Lincoln Tejota elogiou 
a dedicação de todos os 
envolvidos no trabalho de 
dimensionar, estruturar e 
criar o serviço integrado 
de identificação biométri-
ca dos goianos, do berço 
até as atividades cotidia-
nas do dia a dia.

“Essa 1ª Força-tarefa 
do programa Biometria 
Cidadã vai entregar um 
serviço que vai acompa-
nhar o cidadão em todas 

as etapas da vida e gerar 
melhorias imediatas, com 
economia e agilidade. Só 
avançamos porque con-
tamos com o empenho 
de cada pasta. Quero 
agradecer a todos que 
atendem a essa determi-

nação de nosso governa-
dor que tem muito claro 
que fazemos um gover-
no com todos e para to-
dos. No passado recente 
havia vários governos e 
feudos dentro do pró-
prio governo atrasando 

e impedindo a entrega 
de bons resultados. ”

Lincoln presidiu a 
reunião de trabalho que 
durou cerca de uma hora, 
e ficou entusiasmado 
porque falta pouco para 
ajustar o banco de dados 

biométricos. Ficou acer-
tado que que logo após 
o término do carnaval 
as equipes técnica das 
pastas envolvidas vão se 
reunir para definir ques-
tões pontuais, como o 
modelo a ser operado e 
pontuar os passos para 
a integração dos dados 
já existentes e nortear 
a futura coleta de infor-
mações do cidadão.

“O Goiás de Resulta-
dos vai entregar um ser-
viço novo aos goianos, 
sem criar gastos novos, 
auxiliando na condução 
do trabalho de cada se-
cretaria e permitindo 
mensurar resultados a 
cada etapa, enfatizou o 
vice-governador “
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Goiânia

Mutirão retifica mais de cem 
registros de pessoas trans na capital

em dois dias de Mu-
tirão, a Prefeitura de 
Goiânia, por meio 

da Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos 
e Políticas Afirmativas 
(SMDHPA) auxiliou 126 
pessoas trans que dese-
javam mudar o nome e 
gênero no seu registro 
civil. A ação, promovida 
pela superintendência 
LGBT, em parceria com a 
Defensoria Pública do Es-
tado de Goiás e a Secre-
taria Municipal de Saúde 

(SMS), contou com diver-
sos tipos de atendimen-
tos. 

Além da alteração em 
registros, foram disponi-
bilizados atendimentos 
gratuitos como dispo-
nibilidade de vagas em 
serviços odontológicos 
em unidades de saúde de 
Goiânia, orientação jurí-
dica, testagem rápida do 
vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) e tipagem 
sanguínea. Foram entre-
gues ainda 52 documen-
tos de identidades. 

As mudanças de rati-
ficação nos documentos 
só se tornaram possíveis 
porque o  Supremo Tri-
bunal Federal (STF), no 

julgamento da ADI 7245, 
em 1º de março de 2018, 
proferiu decisão que re-
conheceu o direito dos 
transgêneros que dese-
jam, independente da 
cirurgia de transgenita-
lização, de laudo médico, 
realização de tratamen-
tos hormonais ou pato-
logizantes, o direito à 
substituição de prenome 
e sexo diretamente no 
cartório do registro civil.  

O secretário de Direi-
tos Humanos, Filemon 
Pereira, comemorou a 
ampliação do número de 
atendimentos e a che-
gada de novos parceiros 
ao Mutirão. “Esta é uma 
importante ação onde 

conseguimos, por meio 
de parcerias com a De-
fensoria Pública Estadual, 
Instituto de Identificação 
da Polícia Civil, Secreta-
rias de Saúde e Sedetec, 
além de movimentos so-
ciais, trazer mais serviços 
e amparo para as pessoas 
trans”, destacou. 

O superintende LGBT 
dos Direitos Humanos 
da Prefeitura de Goiânia, 
Victor Hipólito, explicou 
que as vantagens são 
muitas, como comodida-
de, tempo, gratuidade dos 
registros, entre outras. “A 
economia é grande para 
estas pessoas, mas os be-
nefícios vão muito além 
disso, como o sentimento 

de estarem amparadas 
e de terem acesso a ser-
viços que trazem mais 
dignidade e respeito”, co-
mentou.

A presidente da Co-
missão de Diversidade 
Sexual da OAB Goiás, Tai-
sa Steter, ressalou que é 
importante que a socie-
dade se mobilize para ga-
rantia de direitos para as 
pessoas trans. “Este é um 
evento de chamamento 
para estas pessoas, para 
que tenham garantia de 
direitos sociais e o direito 
a convivência e participa-
ção. Elas pagam impostos, 
sabem dos seus deveres e 
precisam ser respeitadas 
e contempladas com ati-

vidades como a do Muti-
rão realizado pela Prefei-
tura”, afirmou.   

Um dos atendidos pelo 
Mutirão, Gabriel Ramos 
Nunes, de 19 anos, acre-
dita que a mudança vai 
trazer visibilidade a ele 
e a outras pessoas, “me-
lhorar o convívio social 
e ampliar as relações e a 
necessidade de se respei-
tar o desejo das pessoas 
e de discutir amplamente 
o assunto”. Além do Mu-
tirão, as pessoas trans 
podem procurar, em dias 
úteis, a Defensoria Pú-
blica do Estado de Goiás 
(DPE-GO), das 8 às 16 ho-
ras, para ter acesso a reti-
ficação de nomes.  

Segunda edição 
do evento 
promovido 
pela Secretaria 
Municipal de 
Direitos Humanos 
e Políticas 
Afirmativas 
contou com 
retificação de 
prenomes, 
entrega de 
identidades, 
rodas de 
conversa, além de 
atendimentos na 
área da saúde
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feriado

Carnaval em Aparecida terá programação especial
Foi a época que Apa-
recida não tinha uma 
folia de carnaval. Para 
quem curte uma pro-
gramação com fanta-
sias, DJs, axé, forró e 
flashback, a Prefeitura 
de Aparecida, por meio 
da Secretaria Executiva 
de Cultura e Turismo, 
preparou uma progra-
mação especial para o 
feriado de Carnaval.

O folião Carna Park, 
com bloco, será nesta se-
gunda-feira, 24, das 14h 
às 21h, no Parque Lafaie-
te Campos Filho, no setor 

Village Garavelo, onde a 
população irá contar com 
dezenas de atrações. “A 
programação foi prepa-
rada para toda família 
e será uma ótima opção 
para curtir o feriado”, 
destacou o secretário 
executivo de Cultura e 
Turismo, Guido Marco.

Ele ressalta que os 
foliões vão poder se di-
vertir com segurança. 
O festejo terá presença 
da Guarda Civil, Polí-
cia Militar e agentes de 
trânsito. O evento con-
tará ainda com apoio 

da Secretaria Executiva 
da Mulher, que durante 
o evento, realizará uma 
campanha “Não é Não” em 
combate ao assédio sexual 
contra as mulheres.

Programação
14h Dj’s Convidados, 

Flash back & Dj. Flavio
16h Via Fit  – Aulão 

de zumba e performance 
de dança

17h Apresentação de 
cantores locais (Assuero 
Banda)

19h Flash Back Per-
formance U.G.D
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calDas NoVas
Nos dias 23 e 24 de fevereiro, vários artistas 

de renome nacional irão se apresentar durante 
o Carnaval em Caldas Novas. Dj Thascya, Zé 

Felipe, João Neto & Frederico e Dazdama 
animarão os foliões no Agita Lagoa 2020, que 

será realizado no Lagoa Ecopraia.

caRNaVal No aRca
  Oficinas de máscara e de tambores, festival 

das cores de onde todo mundo sai mais colorido 
do que o arco-íris, interação com os pais e os 
monitores e, claro, as dezenas de atrações do 
complexo de lazer do Arca Parque. Essas são 
apenas algumas das opções à disposição dos 

visitantes que visitarem o Arca nesse feriadão 
de Carnaval, de sábado a terça-feira (dias 22 a 

25 de fevereiro). Tudo isso sem contar as outras 
atrações, como os animais, a fazendinha e 

as atividades como brincadeiras e a prática 
de esportes. O Parque está localizado em 

Trindade, a 35 minutos de Goiânia e estará 
aberto das 9h até as 17h30.

aRQUiTETURa EM DEsTaQUE
A Casa do Ipê Amarelo, projeto concebido pelo 

renomado arquiteto goiano Léo Romano, no 
Aldeia Do Vale, entrou na disputa com mais 75 

projetos internacionais pelo Prêmio Building of the 
Year 2020, promovido pelo do Arch Daily, maior 

plataforma de arquitetura do mundo. Mais de 
50.000 arquitetos e entusiastas participaram do 

processo de indicação, escolhendo projetos dos 
mais distintos lugares. A participação demonstra o 
alto nível dos projetos executados no Condomínio 

em Goiânia. Como nome já indica, a residência teve 
como premissa em sua concepção, a preservação 

da bela árvore típica do cerrado. O lote peculiar, 
que consiste em um terreno longilíneo, de 25 

metros de frente por 100 metros de profundidade, 
definiu o partido do projeto. “Uma calçada foi 

construída como caminho de descompressão e 
uma preparação para que o visitante percebesse a 

casa de outra maneira. Ele faz um passeio delicado, 
suave admirando um jardim, o Ipê Amarelo e a 

própria arquitetura, até a entrada principal”.

casacoR
Começou no sábado, dia 15 de fevereiro, a 

montagem da CASACOR GOIÁS 2020. Naquela 
data, os 79 profissionais entre arquitetos, 

designers, paisagistas e decoradores integrantes 
da mostra, bem como suas respectivas equipes 

de colaboradores, começaram a ocupar o espaço 
de 6.600 mil m² onde acontecerá o evento 

para começar a dar forma aos 50 ambientes 
especialmente concebidos para a CASACOR 

GOIÁS 2020, que acontece entre os dias 7 de 
maio e 17 de junho, na antiga loja da TendTudo, 

no Flamboyant Shopping Center.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Lançamento - A dupla Gustavo Moura e Rafael (GMR) em parceria com o Dj Kevin lançaram sua nova 
música de trabalho “Fico bebin”.   O hit que mistura sertanejo e funk, famoso ‘funknejo’ está disponível 
inicialmente no youtube. Essa é a primeira música a ser lançada após a expansão da carreira pela Capital White. 

Clínica - Em comemoração a nova fase de expansão 
dos tratamentos faciais e corporais, a esteticista Pollyana 
Nascimento, inaugurará sua nova clínica. O espaço, no 
Setor Bueno, com três andares, terraço e amplas salas.

2 3

4

Pré-carnaval - O mais novo casal de empresários e 
queridinhos da sociedade goianiense, Renata Oliveira e 
Carlos Fernandes curtiu o pré carnaval da capital no Bloco 
Cerrado, no último final de semana no Setor Bueno.
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Presença - Os empresários Roberto Pires e 
Gecilaine Rodrigues marcaram presença juntos 
com amigos no bloco Pedacinho do Xéu no 
Carnaval dos Amigos no Oliveira’s Place.
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prejuízos 

Tragédia de Mariana: Vale pagará 
US$ 25 milhões a investidores nos EUA

a mineradora Vale 
fechou um acor-
do para indenizar 

em US$ 25 milhões um 
grupo de investidores 
da empresa nos Estados 
Unidos. Eles moviam uma 
ação judicial na qual re-
clamaram prejuízos de-
correntes de tragédia de 
Mariana (MG), ocorrida 
em novembro de 2015. 

No episódio, 19 pes-
soas morreram e deze-
nas de cidades na bacia 
do Rio Doce foram im-
pactadas após o rompi-
mento de uma barragem 
da mineradora Samar-
co, que tem a Vale como 
uma de suas acionistas, 
juntamente com a anglo-
-australiana BHP Billiton.

A ação tramita desde 
7 de dezembro de 2015 
na Corte Federal do Dis-
trito Sul de Nova York. Os 
investidores estão repre-

sentados pela Associação 
de Aposentadoria dos 
Funcionários de Alame-
da (Acera) e pelo Siste-
ma de Aposentadoria de 
Funcionários do Condado 
de Orange (Ocers). A Vale 
chegou a se manifestar 
pedindo a rejeição da de-
núncia apresentada pelas 
duas entidades, mas a 
Justiça manteve a trami-
tação conforme decisão 
de março de 2017

Os investidores alega-
vam que a mineradora fez 
declarações falsas e enga-
nosas sobre seu negócio 
e que o rompimento da 
barragem mostrou que as 
informações divulgadas 
sobre os planos, as polí-
ticas e os procedimentos 
para mitigação de riscos 
não eram corretas. Eles 
sustentaram que, com tal 
comportamento, a Vale 
inflou artificialmente o 

preço das American De-
positary Receipts (ADRs), 
que despencou após a 
tragédia de Mariana.

As ADRs são certifica-
dos de ações, emitidos 
por bancos norte-ameri-
canos com lastro em títu-
los de valores mobiliários 
de empresas estrangei-
ras. No caso da Vale, esses 
certificados eram nego-
ciados na Bolsas de Valo-
res de Nova York (NYSE).

Acordo
Em dezembro do ano 

passado, as negociações 
entre as partes avança-
ram e ficou acertado o re-
passe de US$ 25 milhões 
para encerrar todas das 
reivindicações dos inves-
tidores. Há duas semanas, 
o acordo foi formalizado 
e apresentado à corte. 

Em 7 de fevereiro, o juiz 
Gregory Howard Woods 
assinou a aprovação pre-

liminar. Haverá ainda uma 
audiência para análise final. 
A corte tem a prerrogativa 
de propor modificações no 
texto definitivo. A partir daí, 
todas as pessoas que adqui-
riram ADRs entre 8 de maio 
de 2014 e 27 de novembro 
de 2015 poderão reclamar 
sua parcela no montante 
de US$ 25 milhões. Procu-
rada pela Agência Brasil, a 
Vale informou que “não vai 
comentar o assunto”.

Grupo moveu 
ação contra 
mineradora 
reclamando 
prejuízos
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Brasil tem apenas um caso suspeito do coronavírus
O Brasil tem, atualmente, 
apenas um caso suspeito 
do novo coronavírus (Co-
vid-19). Trata-se de uma 
criança de 2 anos de idade, 
em São Paulo, considera-
da suspeita desde ontem 
(19) por ter um histórico de 
viagem à China, mas não à 
Wuhan, o epicentro da con-
taminação. A informação foi 
dada por representantes do 
Ministério da Saúde, na tar-
de de hoje (20), em Brasília.

O ministério, no en-
tanto, continua atento ao 
surto ocorrido na China e 
trabalha com a possibili-
dade de aumento dos ca-
sos suspeitos, principal-
mente a partir do final de 
abril, quando as doenças 
respiratórias começam a 
aparecer no país.

De acordo com o se-
cretário de Vigilância em 
Saúde do ministério, Wan-
derson de Oliveira, existe 

uma série de circunstân-
cias que freiam o apareci-
mento de vários casos sus-
peitos, como a quarentena 
imposta na China, o fato 
do Brasil estar no verão e 
não termos voos diretos 
para aquele país. Mas um 
aumento não é descartado.

“Não quer dizer que não 

possa aumentar. Podemos 
ter mudanças de defini-
ção de casos no futuro se 
um outro país entrar como 
área e transmissão oci-
dental. É muito dinâmico 
e prematuro dizer que vai 
continuar baixo”, disse.

Segundo o ministério, os 
exames têm sido feitos com 

maior celeridade e, com isso, 
casos considerados suspei-
tos são descartados rapida-
mente e sequer entram no 
balanço diário da pasta.

Ainda não existe ne-
nhum caso confirmado na 
América do Sul. Até o mo-
mento, 75.778 casos foram 
contabilizados no mundo, 

conforme dados da Univer-
sidade Johns Hopkins, dos 
Estados Unidos. Só a China 
reúne 74,5 mil casos.

Curas e idosos
O Ministério da Saú-

de tem acompanhado o 
crescente número de pes-
soas curadas, sobretudo 
na China. Atualmente, são 
16.882 curados. Segundo 
o Wanderson de Oliveira, 
tratamentos específicos 
têm sido testados, mas as 
curas estão ocorrendo “de 
forma espontânea”.

“Essas curas estão ocor-
rendo, quase que a totali-
dade delas, de forma es-
pontânea. É o organismo 
da pessoa. Mais de 80% 
dos casos na China são de 
moderados a leve. Isso não 
quer dizer que foi um trata-
mento específico que curou 
aquelas pessoas e sim o 
tratamento sintomático, o 

isolamento, [o uso de] res-
piradores, ou seja, toda uma 
conduta para evitar que 
essas pessoas evoluíssem 
para casos graves e óbitos”.

Outra tendência verifi-
cada é a letalidade maior 
em idosos. Se em crianças e 
adultos até cerca de 40 anos 
de idade o número de mor-
tes beira o zero, a partir de 
60 anos de idade essa cur-
va aumenta rapidamente, 
chegando a 15% de mortes 
entre pessoas de 80 anos 
de idade. “Os casos graves e 
de óbito na China estão to-
talmente concentrados em 
pessoas acima de 60 anos 
de idade. Isso é importante 
para nós nos prepararmos 
para o caso de haver a si-
tuação do vírus no Brasil. A 
nossa preocupação terá que 
ser preferencialmente os 
idosos”, disse o secretário-
-executivo do Ministério da 
Saúde, João Gabbardo.
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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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Feriadão de Carnaval no mundo dos Games

o clima de carnaval 
já tomou conta do 
Brasil. Mas para 

quem não curte a maior 
festa de rua do mundo, o 
feriadão pode ser a chan-
ce para relaxar e apro-
veitar para jogar alguns 
games, por que não?

Com exceção da Liga 
Brasileira de Free Fire, 
que retorna no próximo 
sábado, os dias de carna-
val vão ser de descanso 
para os principais campe-
onatos de esporte eletrô-
nico no Brasil, incluindo 
aí o CBLoL e o Clutch.

Com o tempo livre, 
quem não quiser curtir 
o Carnaval pelas ruas 
pode entrar no clima 
sem sair de casa. Alguns 
games não só aprovei-
tam a data para criar 
eventos especiais, como 
também já buscaram 
referências no festival. 

Veja a lista de sugestões.

Free Fire 

(Android/iOS)
O jogo de tiro para 

celulares da Garena está 
distribuindo bônus es-
peciais durante o Carna-
val. Entre os dias 16 e 27 
de fevereiro, a empresa 
está distribuindo skins 
e caixa de armas temá-
ticas de carnaval, frag-
mentos de cubo mágico 
e tickets diamante.

Aika Online (PC)
O RPG massivo online 

da empresa coreana Han-
bisoft está dando o triplo 
de pontos de experiência 

e honra, além do dobro 
de Moedas de Determi-
nação. A promoção vale 
do dia 22 de fevereiro até 
o dia 01 de março. Além 
disso, já estão disponí-
veis missões especiais 
que darão itens únicos. 
O evento também conta 
com a presença de um 
chefe exclusivo invocado 
no mapa Leopold.

Just Dance 2020 
(Wii/Switch/
PS4/XONE)

O Brasil já é um dos 
maiores públicos do 
game de dança da Ubi-
soft, com mais de 20 
milhões de aficionados, 

segundo a desenvolve-
dora. O país inclusive é 
bicampeão na Copa do 
Mundo do game, com 
os dois títulos de Die-
gho San. Não surpreen-
de, portanto, que a série 
Just Dance tenha lem-
brado de incluir algu-
mas músicas brasileiras 
em mais de uma edição.  
Depois de “Bang”, da Anit-
ta, e “Dançando”, da Ivete 
Sangalo, a escolhida em 
Just Dance 2020 foi o 
funk “Só Depois do Car-
naval”, da cantora Lexa.

Street Fighter V 
(PS4/PC)

O famoso jogo de luta 

da Capcom conta com 
um cenário localizado 
no Brasil. O país sempre 
foi lembrado em pratica-
mente todos os games da 
série, mas pela primeira 
vez é o Rio de Janeiro que 
aparece no jogo, com uma 
arena inspirada no bairro 
de Santa Tereza. Algumas 
passistas inclusive apare-
cem ao fundo da luta!

  Mario & Sonic 
at the Rio 2016 
Olympic Games 
(Wii U/3DS)

O jogo oficial da Olim-
píada do Rio de 2016 
colocou as turmas dos 
dois amigos e rivais Ma-
rio e Sonic em uma série 
de disputas olímpicas. O 
game é recheado de refe-
rências ao carnaval, a co-
meçar pela abertura, que 
coloca os personagens 
desfilando em carros 
alegóricos. O mais legal 
é a animação de encer-
ramento na versão para 
3DS, onde podemos ver 
Mario e Sonic sambando 
em plena Sapucaí!

Samba de Amigo 
(Arcade/
Dreamcast/Wii)

O jogo japonês com 

nome em português 
Samba de Amigo coloca 
você para balançar ma-
racas no ritmo de várias 
músicas latinas, embo-
ra poucas sejam verda-
deiros sambas. Uma de-
las em especial é muito 
associada ao game: 
Samba de Janeiro. O 
sucesso dos anos 90 da 
banda alemã com voca-
listas brasileiras Bellini 
pode ser escutado no 
game Sonic & Sega All-
-Stars Racing ao correr 
na pista baseada em 
Samba de Amigo.

Assassin´s Creed 
II (PS3/X360/PC/
PS4/XONE)

Como se sabe, o car-
naval brasileiro é uma 
tradição herdada dos 
colonizadores euro-
peus, ainda que o nosso 
país tenha conseguido 
criar um tempero só 
nosso. Se você quiser 
experimentar um pouco 
de como era o festival 
no século XV na cida-
de de Veneza, na Itália, 
deve jogar Assassin´s 
Creed II. Em uma das 
missões, você precisa 
roubar uma máscara 
e infiltrar um baile de 
carnaval com a missão 
de eliminar um alvo.

Jogos grátis
Para quem quer evitar 

o carnaval até no mun-
do dos games, a dica é 
aproveitar o tempo livre 
para experimentar jogos 
gratuitos diversos dis-
ponibilizados nas princi-
pais plataformas.

Os jogadores de PC 
podem baixar a partir de 
hoje sem custo algum os 
games Assassin´s Creed 
Syndicate e Faeria na 
Epic Store. A promoção 
vai até o dia 27 de fe-
vereiro. Os assinantes 
da Xbox Live podem 
“comprar” gratuitamente 
os jogos TT Isle of Man 
(Xbox One), Call of Cthu-
lhu (Xbox One) e Star 
Wars Battlefront (Xbox). 
Já os assinantes da PS 
Plus têm à disposição 
até o dia 2 de março os 
jogos Bioshock The Col-
lection, The Sims 4 e Fi-
rewall Zero Hour.

Uma última sugestão é 
dar uma olhada na biblio-
teca dos serviços de assi-
naturas de games, moda-
lidade que tem crescendo 
ano a ano, como o Xbox 
Game Pass, Apple Arcade, 
Uplay+ ou Origin Acess.

Eventos 
especiais 
prometem 
atrair fãs 
dos jogos 
eletrônicos
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