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govERno

Caiado afirma que quer dar nome de 
Irmã Dulce à 1ª policlínica de Goiás

“Fraternidade e 
Vida: Dom e 
Compromisso”. 

Este é o tema da Campa-
nha da Fraternidade 2020, 
lançada nesta Quarta-feira 
de Cinzas pelo arcebispo 
Dom Washington Cruz e 
bispos auxiliares, Dom Levi 
Bonatto e Dom Moacir Sil-
va Arantes, no auditório da 
Cúria Metropolitana, na Ar-
quidiocese de Goiânia.

A campanha traz como 
lema a passagem da pará-
bola do Bom Samaritano, 
“Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele” (Lucas, 10:33-
34), que remete a um de 
seus exemplos mais ins-
piradores: Irmã Dulce, a 
Santa Dulce dos Pobres. 
Mas não foi só por isso 
que a primeira santa bra-
sileira foi tão lembrada 
nesta manhã. Ao prestigiar 
a solenidade que mar-
ca oficialmente início da 
Quaresma, o governador 
Ronaldo Caiado afirmou 
que pretende batizar com 
o nome de Irmã Dulce a 
primeira das 17 policlí-
nicas de sua gestão, que 
começa a funcionar na 
próxima segunda-feira, dia 
2, na cidade de Posse, no 
Nordeste goiano.

“Irmã Dulce estará 
eternizada, no Nordeste 
goiano, divisa com Bahia e 
Tocantins, em uma policlí-
nica que fará justiça ao seu 
nome. Vamos honrá-la por 
meio do tratamento que 
daremos às pessoas mais 
pobres e humildes do Es-
tado de Goiás. Este é o di-
ferencial que quero deixar: 
mostrar que se pode fazer 
a boa política. O povo não 

pode ficar dependendo do 
humor de seus governan-
tes”, destacou Caiado. 

O projeto, segundo o 
governador, já tramita pela 
Assembleia Legislativa e 
pode ser aprovado já no 
início da próxima semana. 
Caiado ressaltou que é seu 
compromisso atuar inde-
pendente de conchavos 
políticos e que, por isso, 
estabeleceu como prio-
ridade os 62 municípios 
mais carentes. Lá, disse, 
terá a mão do Estado, para 
dar mais qualidade de vida 
ao povo, especialmente 
aos jovens entre 17 e 24 
anos, sequestrados pela 
criminalidade. “Este com-
promisso me dará tranqui-
lidade para seguir indo às 
missas aos domingos, ten-
do a certeza que fiz minha 
parte como governador.”

Dispondo de todos os 

aparelhos necessários para 
uma Medicina moderna, o 
goiano terá, na policlínica, 
o mesmo tratamento dig-
no de qualquer cidadão 
que entra no Sírio Libanês 
ou no Albert Einstein. Foi o 
que assegurou Caiado. “Te-
rei 19 especialidades, além 
de um médico de família. 
Um total de 20 médicos 
atendendo todo dia com 
hora marcada. Teremos. Fiz 
questão de instalar a me-
lhor hemodiálise, melhor 
ressonância magnética, 
melhores tomógrafos, apa-
relhos de Raios-X, densi-
tometria óssea, prova de 
esforço, bem como toda 
parte de ortopédica, otor-
rinolaringologia, fisiote-
rapia e fonoaudiologia”, 
enumerou o governador, 
que arrematou. “Os pa-
cientes crônicos terão 
seu atendimento conti-

nuado, enquanto os casos 
de média e alta comple-
xidade serão transferidos 
para hospitais capazes de 
fazer tais cirurgias.”

Beatificada em 2011 
e canonizada em 13 de 
outubro de 2019, pelo 
Papa Francisco, Irmã Dul-
ce tornou-se um exemplo 
emblemático do que é ser 
cristão, com suas ações de 
caridade e missão evan-
gelizadora. Na avaliação 
de Dom Washington, nada 
mais justo que a Campa-
nha da Fraternidade deste 
ano fosse um ato de amor 
e devoção à irmã Dulce 
dos pobres. “Fui pároco 
dela por 10 anos, em que 
convivia com ela quase 
diariamente, quando atu-
ávamos no projeto social 
que ela tinha em Camaçari 
(Bahia). Uma mulher cheia 
de Deus e dando concre-

tamente o testemunho do 
evangelho, testemunho do 
amor, a cada pessoa que se 
aproximava dela. Apesar 
do imenso sofrimento fí-
sico, tendo que usar balão 
de oxigênio, essa mulher 
franzina e enferma torna-
va-se gigante. O Anjo Bom 
da Bahia, ou melhor dizen-
do, o Anjo Bom do Brasil”, 
disse em seu discurso, ar-
rancando aplausos.

Fé na prática
Ainda sobre a Campa-

nha da Fraternidade, Caia-
do afirmou que o governo 
do Estado vai atuar de for-
ma efetiva, disponibilizan-
do sua estrutura e serviços 
durante a Jornada da Cida-
dania, prevista para os pró-
ximos dias 20, 21 e 22 de 
abril. “Não só apoio, como 
congratulo a iniciativa da 
Diocese de Goiânia em 
promover um evento tão 
relevante quanto este. Le-
varei a solicitação de Dom 
Washington à primeira-da-
ma e a todo o comitê de 
política social do governo, 
para que possamos am-
pliar o máximo possível 
os atendimentos, nas áre-
as de Saúde e afins, aju-
dando as pessoas possam 
resolver seus problemas. 
Vamos unir forças para 
que não fique, apenas, em 
ações como essa, mas que 
seja um fato contínuo”, 
conclamou Caiado.

Neste ano, os fiéis serão 
convocados a refletir sobre 
o significado mais profun-
do da vida e a encontrar 
caminhos para que esse 
sentido seja fortalecido e, 
algumas vezes, até mes-
mo reencontrado. A ideia é 
explorar na Campanha da 
Fraternidade, além da pre-
ocupação espiritual, uma 
dimensão social, saindo da 
teoria e exercendo a fé na 
prática, com ações de amor 
e atenção ao próximo. Para 
devota Bernadete Reis, de 
Aragoiânia, que há sete 

anos acompanha o lança-
mento na capital, o tema 
desta vez tem gostinho 
especial. “Esta é uma das 
campanhas mais ‘pé no 
chão’, que toca mais a re-
alidade”, comentou a peda-
goga, que busca fazer sua 
parte. “Tenho um trabalho 
na pastoral de visita a fa-
mílias carentes e doação 
de cestas básicas”, contou.

Coordenador de Ação 
Social da Arquidiocese 
de Goiânia, o Padre Joni-
soncley Santos Carvalho 
elencou nominalmente as 
diversas paróquias e as-
sociações ligadas à arqui-
diocese que desenvolvem 
obras sociais, especial-
mente com crianças, ado-
lescentes e idosos mais 
necessitados. “Isso é uma 
demonstração da nossa 
gratidão por todas essas 
vocações que se dispõem 
a servir e fazem um bem 
tão grande e precioso”, 
completou. Além de ví-
deos sobre a campanha, 
também foi apresentado 
o Hino da Campanha, por 
Leonice Ângela de Jesus e 
José Reinaldo, ambos da 
Comissão de Liturgia.

Realizada no Brasil há 
mais de 50 anos, desde 
1964, por meio da Con-
ferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), 
a Campanha da Fraterni-
dade tem como objetivo 
geral conscientizar, à luz 
da Palavra de Deus, para o 
sentido da vida como dom 
e compromisso, que se tra-
duz em relações de mútuo 
cuidado entre as pessoas, 
na família, na comunidade, 
na sociedade, no planeta, 
nossa Casa Comum. Tam-
bém estiveram presentes 
à solenidade o deputado 
federal Dr. Zacharias Calil; 
o Pró-Reitor de Comunica-
ção e Diretor Geral da PUC 
TV Goiás, Eduardo Rodri-
gues; além de padres e lei-
gos de paroquias ligadas à 
Arquidiocese. 

A afirmação 
foi durante o 
lançamento da 
Campanha da 
Fraternidade 2020
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Sessão ordinária nesta 5ª-feira, 27

os deputados da As-
sembleia Legisla-
tiva do Estado de 

Goiás (Alego) realizaram 
durante a semana passa-
da as primeiras reuniões 
do segundo ano da 19ª 
Legislatura. Foram feitas 
três sessões ordinárias 
nas quais o destaque fi-
cou por conta dos discur-
sos na tribuna. As sessões 
se deram no plenário Ge-
tulino Artiaga.

Durante a semana 
ainda foi realizada a ses-
são solene de instalação 
da atual legislatura, na 
segunda-feira, 17. A sole-
nidade foi marcada pelo 
discurso de oposição, com 
críticas principalmente 
relacionadas a projetos 
aprovados pela Casa; e 
pelo discurso de situação, 
que elogiou a medidas 
adotadas pela atual ges-
tão no enxugamento da 
máquina pública.

Dentre as matérias tra-
mitadas durante a sema-
na o processo legislativo 
nº  5693/18 foi o único 
votado. Seu texto foi aca-

tado pelos parlamentares 
vetando integralmente o 
autógrafo de lei nº 438, 
de 28 de novembro de 
2018, por vícios de in-
constitucionalidade.

A matéria vetada é de 
autoria do ex-presidente 
da Assembleia Legisla-
tiva deputado José Vitti 
(PSDB), e propunha a re-
vogação da Lei nº 18.983, 
de 27 de agosto de 2015. 
A legislação em ques-
tão autorizava o Poder 
Executivo, por intermé-
dio do Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Goiás (Detran) a conce-
der, mediante licitação, a 
prestação do serviço de 
emplacamento referente 
à confecção e lacração de 
placa/tarjeta específica.

A norma proposta 
por Vitti desconstituía 
e tornava sem efeitos 
todos os atos adminis-
trativos praticados com 
fundamento na lei em 
questão, inclusive os 
respectivos editais de 
licitação do Detran que 
visassem a contratação 

de empresa credencia-
da para o serviço de 
fabricação de placas de 
identificação veicular, 
padrão Mercosul.

Quando o veto esteve 
em tramitação na Comis-
são de Constituição, Justi-
ça e Redação (CCJ), o de-
putado Álvaro Guimarães 
(DEM) apresentou relató-
rio com parecer pela re-
jeição. Posteriormente, o 
líder do Governo na Casa, 
deputado Bruno Peixoto 
(MDB), pediu vista da ma-
téria e manifestou voto 
em separado pela manu-
tenção do veto.

O processo nº 6801/19, 
sobre concessão de rodo-
vias, também foi colocado 
em apreciação durante 
a semana, porém, por ter 
demandado tempo com 
inúmeros debates, sua 
votação ficou prejudica-
da. A matéria veta inte-
gralmente o autógrafo 
de lei 290, de outubro 
de 2019, que revoga a 
lei nº 19.999, de 2 de 
fevereiro de 2018, que 
autoriza a concessão das 

rodovias estaduais.
Seu texto deverá ago-

ra ser votado na próxima 
oportunidade em que o 
plenário oferecer quó-
rum qualificado para a 
votação. Atualmente a co-
brança de pedágios está 
proibida nas rodovias 
estaduais desde que o 
projeto de lei nº 0768/19, 
de autoria do deputado 
Alysson Lima (Republi-
canos), foi aprovado em 
outubro de 2019.

Durante a semana ain-
da, entraram em trami-
tação na Casa 104 pro-
cessos legislativos. De 
iniciativa parlamentar 
foram 38 projetos de lei 
ordinária, dois projetos 
de emenda constitucio-
nal (PEC), e um projeto 
de lei complementar. O 
Poder Executivo encami-
nhou 36 vetos integrais a 
projetos de lei anterior-
mente aprovados na Casa 
e 22 parciais. Além disso 
entraram ainda, oriundos 
da Governadoria, um re-
latório geral e um projeto 
de lei complementar.

O Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) 
encaminhou um proces-
so referente a convênio, a 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) um relatório 
geral, e um projeto de 
resolução da Mesa Dire-
tora da Alego .

Em pauta
Para esta semana, após 

o feriadão de carnaval, os 
deputados irão realizar a 
primeira sessão ordiná-
ria nesta quinta-feira, 27. 
Na ordem do dia a pauta 
prevê 34 processos legis-
lativos. As matérias con-
templam iniciativas da 
Governadoria. A sessão 
terá início às 15 horas, no 
plenário Getulino Artiaga.

São 30 vetos integrais 
a projetos de lei ante-
riormente aprovados na 
Casa e quatro parciais 
para votação única e se-
creta. Para mais informa-
ções sobre as matérias 
que devem ser aprecia-
das na sessão consulte a 
pauta prévia.

Sessões  
Ordinárias

As sessões ordinárias 
constituem o calendário 
anual de trabalho legis-
lativo e possuem a Or-
dem do Dia previamente 
designada, ou seja, têm 
uma pauta de votação. 
São realizadas normal-
mente às terças, quartas 
e quintas-feiras e com-
põem-se das seguintes 
fases: Abertura, onde 
são feitas apresentações 
de matérias e demais co-
municações parlamenta-
res; Pequeno Expediente; 
Grande Expediente; e a 
Ordem do Dia.

A população poderá 
prestigiar a reunião dos 
deputados estaduais, cujo 
acesso se dá pela entrada 
exclusiva a visitantes, lo-
calizada na Alameda dos 
Buritis, 231, Setor Oeste. 
Os trabalhos podem ser 
acompanhados ainda, ao 
vivo, por meio do site da 
Alego ou pela TV Assem-
bleia, transmitida pelo 
canal 8 da NET.  

Após semana que marcou a reabertura dos trabalhos da atual legislatura e depois o feriado de 
carnaval, deputados estaduais têm 34 processos em pauta para a reunião plenária desta 5ª-feira
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Microempreendedor individual 
registra crescimento em Aparecida

o número de micro-
empreendedores 
individuais (MEI) 

em Aparecida de Goi-
ânia aumentou entre 
2018 e o ano passado. O 
Portal do Empreendedor 
mostra que em 2018 o 
número de MEIs era de 
19.248. Com a formali-
zação de 5,2 novos MEIs 
em 2019,úmero subiu 
para 24.524 microem-
preendedores indivi-
duais na cidade. O au-
mento de 27,4% se deu 
praticamente em todo o 
município –  que firmou 
sua vocação econômi-
ca na industrialização e 
gera hoje mais de 120 
mil postos de trabalho 
em seus sete polos in-
dustriais e empresariais.

Apenas a Casa do Em-
preendedor, localizada 
no setor Cidade Livre, 
foi a responsável por 
formalizar 1.207 novos 
MEIs no ano passado. Em 
2018, foram apenas 745 

formalizações. As três 
atividades que mais se 
destacaram são presta-
ção de serviços na área 
de construção civil, ca-
belereiro, distribuidoras 
de bebidas e mercearias.

“O empreendedoris-
mo no município é forte 
e tem tido crescimen-
to significativo. Entrar 
como MEI é uma oportu-

nidade que muitos tem 
aproveitado para sair da 
informalidade e investir 
no próprio negócio”, ex-
plicou o superintenden-
te de Micro e Pequenas 
Empresas, Elson Dias.

Ele conta que há fato-
res que explicam o cres-
cimento do empreede-
dorismo em Aparecida. 
“Os investimentos pú-

blicos aplicados ajuda-
ram a mudar o perfil do 
município. Temos hoje 
uma população mais 
escolarizada e que tem 
buscado melhor qua-
lificação. Além disso, a 
reformulação do Código 
Tributário do município e 
a diminuição de algumas 
taxas são fatores que têm 
favorecido a fixação de 

empresas e indústrias 
em nossa cidade, além 
de garantir também a 
desburocratização para a 
abertura de novos MEIs”, 
completou Elson Dias.

Para incentivar o 
empreendedorismo na 
cidade, a Prefeitura de 
Aparecida, em parceria 
com o Sebrae, oferece 
palestras gratuitas para 

quem deseja abrir o pró-
prio negócio e se tornar 
um MEI. As orientações 
sobre benefícios e obri-
gações para um micro-
empreendedor acontecem 
todas as quartas-feiras (às 
14h) e sextas-feiras (às 
9h), no auditório da As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Aparecida de 
Goiânia (Aciag).

Diminuição de 
taxas tem sido 
favorável para 
a formalização 
do MEI no 
município
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Balada Responsável

Detran autua mais de 300 condutores por embriaguez
O Departamento Estadu-
al de Trânsito de Goiás 
(Detran-GO) realizou 2.119 
testes do bafômetro du-
rante a Operação Carnaval. 
Desses, 299 condutores 
foram autuados por diri-
gir embriagados, e qua-
tro foram encaminhados 
à delegacia. Equipes da 
autarquia desenvolveram 
trabalho de conscientiza-
ção e verificação do cum-
primento da Lei Seca no 
interior e na Região Metro-
politana do Estado.

A Operação Carnaval 
ocorreu de 22 a 25 e foi re-
alizada em locais de gran-
de aglomeração de foliões. 
Educadores de trânsito 

realizaram abordagens de 
conscientização em ba-
res, restaurantes e shows,  
além dos bloqueios educa-
tivos nas principais saídas 
da capital (GOs 020, 060, 
070, 080). Equipes de fisca-
lização realizaram blitzes 
da Balada Responsável.

Segundo o gerente de 
fiscalização do Detran-GO, 
major Daniel Resende, a 
Operação Carnaval visou 
sensibilizar condutores para 
o respeito aos limites de ve-
locidade e da não combina-
ção de  bebidas alcoólicas 
e direção, com objetivo de 
contribuir com a redução do 
número de acidentes.

O condutor flagrado 

dirigindo sob o efeito de 
álcool ou que se negar a 
fazer o teste do bafôme-
tro é autuado administra-
tivamente. Paga multa no 
valor de R$ 2.934,70 (po-
dendo dobrar em caso de 
reincidência) e responderá 
processo que pode resultar 
na suspensão de 12 meses 
do direito de dirigir. Quan-
do o bafômetro acusar va-
lor igual ou superior a 0,34 
miligramas por litro de ar 
o motorista será enqua-
drado em crime de trân-
sito. Além das punições 
administrativas, ele será 
preso em flagrante, poden-
do pegar de 6 meses a três 
anos de detenção.
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João Garoto e Xexéu tocam bolero e 
samba-canção no Quintal do Jajá

as atrações musicais 
do Quintal do Jajá 
na edição do proje-

to “Seresta de Ouro” desta 
sexta-feira (28) serão os 
músicos João Garoto e Xe-
xéu, que estarão acompa-
nhados pelo percussio-
nista Marco Lima. A casa 
funcionará das 17h30 às 
23 horas, disponibilizan-
do um cardápio variado 
de bebidas e petiscos, e 
a apresentação começa-
rá às 20 horas.

O público poderá con-
ferir músicas de bolero 
e samba-canção de no-
mes como Cartola, Nel-
son Cavaquinho, Dolores 
Duran, Maysa, Pixingui-
nha, Vinicius de Moraes, 
Gonzaguinha, João Bos-
co, Lupicínio Rodrigues 
e Jamelão, além de ter 
seus pedidos atendidos 
no show. O bar contará 
com tira-gostos especiais, 
como o Power Trio de Bo-
teco, que leva batata frita, 
contrafilé trinchado e ca-
labresa acebolada.

Também estarão dis-
poníveis o Dois Dedos de 
Prosa, com duas pimentas 
dedo-de-moça recheadas 
com carne e acompanha-
das por geleia de pimen-
ta, e o Quarteto Eclético, 
que tem bolinhos de ar-
roz com requeijão, quibes 
recheados com queijo, 
croquetes de frango e 
discos de carne. O menu 
incluirá ainda pastelzi-
nho de camarão, carne de 
panela na cumbuca, es-
petinhos e jantinhas.

Bolinho de arroz com 
parmesão recheado com 
requeijão cremoso e filé 

de frango ao molho de 
catupiry serão algumas 
das demais opções de 
petiscos. Já para beber, 
o Quintal do Jajá ofere-
cerá diversas marcas de 
cervejas, refrigerantes, 
sucos, sodas italianas, 
água, caipirinhas, te-
quilas, vinhos, doses de 
whisky e drinks como 
Gin Tônica, Aperol Spritz, 
Cuba Libre e Cozumel.

A casa, que terá entra-
da no valor de R$ 10 na 
sexta-feira (28), fica na 
Rua 15 nº 538, no Setor 
Central, em Goiânia, em 
frente à Praça Dr. Carlos 
de Freitas. O bar aceita 
cartões de débito e crédi-
to e conta com o telefo-
ne (62) 98169-7100 para 
mais informações.

Os músicos
Um dos músicos dessa 

edição do projeto “Seres-
ta de Ouro” será o violo-
nista João Garoto, que 
tem quase 30 anos de 
carreira. Ele já participou 
de diversos eventos e fes-
tivais de destaque, entre 
eles Festival Internacio-
nal de Cinema e Vídeo 
Ambiental (FICA), Canto 
da Primavera, Festival 
MPB, do Sesi, e Projeto 
Vozes, do Sesc.

João Garoto dedica-se, 
principalmente, a ritmos 
como samba raiz, bossa 
nova e choro, tendo um 
grupo instrumental de 
choro e bossa nova. Fun-
dou os grupos de samba 
raiz e choro Brasileirinho 
1990 e Choro-Samba e 
gravou o CD “Grupo de 
Choro Brasileirinho”, em 

2003, além de ter auxilia-
do na criação do Clube do 
Choro de Goiânia.

Atualmente, o violo-
nista faz temporadas de 
apresentações de ve-
rão nos Estados Unidos, 
incluindo no Brazilian 
Day, na Califórnia, e se 
apresenta no Brasil com 
parceiros como Xexéu, 

Beaju e Grace Venturini. 
Outra atração do Quintal 
do Jajá será o cantor, ins-
trumentista, compositor 
e humorista Xexéu, que 
começou sua carreira há 
39 anos, quando fundou 
o Nóys é Nóys, um dos 
grupos de samba em ati-
vidade ininterrupta mais 
antigos do Brasil.

Há nove anos, Xexéu 
criou também o Quarteto 
Nóys É Nóys, que explora 
muita MPB e é formado 
por alguns integrantes do 
grupo Nóys é Nóys. Desde 
2012, o cantor participa 
do projeto “Sexta Bási-
ca”, ao lado dos artistas 
TomChris, Maria Eugênia, 
Walter Carvalho, Luiz Au-

gusto, Amauri Garcia e 
Pádua, com direção artís-
tica de Luiz Chaffin.

Em conjunto com o 
violonista João Garoto, 
Xexéu criou o projeto 
“Encontro de Bambas” 
há seis anos, com o in-
tuito de levar ao público 
um aprofundamento do 
samba raiz. O fundador 
do grupo Nóys é Nóys 
lançou o seu primeiro 
CD solo há quatro anos, 
intitulado “Xexéu Solo” 
e produzido por Luiz 
Chaffin. Com esse CD, 
foi indicado ao Prêmio 
da Música Brasileira de 
2015, na categoria solo.

Ele também já foi au-
ditor e jurado do Festival 
Canta Cerrado em qua-
tro edições. Com o ator 
e diretor teatral Mauri 
de Castro, formou, há 12 
anos, a dupla de humor 
musical Mauri e Xexéu, 
que já participou de di-
versos programas de rede 
nacional. Junto com o 
cartunista Jorge Braga e 
o empresário Jairo Falei-
ro, Xexéu criou o Bloco 
do Zé Ferino há 16 anos, 
com o objetivo principal 
de resgatar o carnaval 
tradicional com marchi-
nhas, sambas e frevos no 
Carnaval dos Amigos.

Além disso, o músi-
co coordenou a pasta 
de Arte e Educação do 
Sistema Prisional Goia-
no, órgão vinculado à 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública de 
Goiás (SSP), entre 2010 
e 2016. Com a pasta, 
buscou levar cidadania 
para os reeducandos, 
por intermédio de diver-
sas linguagens culturais. 
Já de 2017 a 2019, Xexéu 
foi coordenador-geral do 
Centro Cultural Octo Mar-
ques, que é ligado à Secre-
taria de Estado da Educa-
ção de Goiás (SEDUC).

Acompanhados pelo percussionista 
Marco Lima, músicos se 
apresentam no bar a partir das 
20 horas desta sexta-feira (28)
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Ministros se reúnem para discutir 
ações de combate ao novo coronavírus

O governo federal 
deve lançar, nas 
próximas semanas, 

uma campanha nacional 
de esclarecimento sobre 
o novo coronavírus (Co-
vid-19), informou ontem 
(26) o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta. 
Ele e outros oito minis-
tros participaram de uma 
reunião, no Palácio do 
Planalto, para tratar das 
ações para o enfrentamen-

to à síndrome respiratória, 
que teve um primeiro caso 
de infecção confirmado 
no Brasil. Foi também a 
primeira reunião intermi-
nisterial comandada pelo 
novo ministro-chefe da 
Casa Civil, Braga Netto.  O 
presidente Jair Bolsona-
ro, que retornou a Brasília 
nesta quarta-feira, após 
tirar uns dias de descanso 
no carnaval, não partici-
pou da reunião. Ele retoma 
sua agenda normal a partir 
de hoje (27).

“Nós vamos ter que fa-
zer uma comunicação um 
pouco maior para a popu-
lação, a gente já tinha esse 
plano de comunicação, 
dependendo se tívesse-
mos um caso ativo, então 
a gente deve começar uma 

campanha para as pessoas 
poderem perceber a im-
portância de lavar as mãos, 
de ter higiene, se caso tiver 
febre, tosse, entrar em con-
tato com o telefone da Ou-
vidoria, o 136, a página do 
Ministério da Saúde, por-
que nessa época se pro-
duzem muitas fake news, 
para as pessoas terem 
uma informação de quali-
dade, ali nessa página tem 
um plano de contingência 
por estados, por cidades”, 
informou Mandetta.

Ele não disse quando a 
campanha começará a ser 
veiculada na mídia, mas 
destacou que será seme-
lhante a campanhas an-
teriores sobre epidemias 
mundiais, como a da gripe 
H1N1. “Esse é um plano 

que a gente já tinha, ele 
é basicamente informa-
tivo, para a população fi-
car tranquila, saber o que 
pode fazer”, acrescentou.

Mais cedo, o Ministério 
da Saúde confirmou que 
um homem de 61 anos, 
morador da cidade de 
São Paulo, que esteve na 
região da Lombardia, no 
norte da Itália, entre os 
dias 9 e 21 de fevereiro, foi 
confirmado como primeira 
pessoa contaminada pelo 
coronavírus no país. Por 
enquanto, disse Mandetta, 
não há nenhuma mudança 
nas regras de circulação 
em portos e aeroportos do 
país. “Não tem mudanças 
de conduta, não tem mu-
dança em relação ao trân-
sito de pessoas”, enfatizou.

O governo informou 
que todos os estados do 
país atualizaram e en-
viaram ao Ministério da 
Saúde seus planos de con-
tingência, com ações para 
enfrentamento à doença. 
O Ministério da Saúde 
também realizou licita-
ção para a aquisição de 
Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPI), como 
máscaras, para distribuir a 
todos os estados do país, 
ampliando os estoques já 
disponíveis. Ainda de acor-
do com as autoridades, as 
unidades básicas de saúde 
já contam com protocolo 
atualizado para o devido 
atendimento à infectados 
e possuem salas especiais 
para triagem. Casos sus-
peitos serão encaminha-

dos para hospitais de re-
ferência nos estados, que 
possuem leitos disponíveis 
para cuidados intensivos, 
caso necessário.

Participaram da reunião 
desta quarta-feira os mi-
nistros Braga Netto (Casa 
Civil), Luiz Henrique Man-
detta (Saúde), Fernando 
Azevedo e Silva (Defesa), 
Ernesto Araújo (Itamaraty), 
Sérgio Moro (Justiça), Onyx 
Lorenzoni (Cidadania), Au-
gusto Heleno (GSI), Tere-
za Cristina (Agricultura) e 
Jorge Oliveira (Secretaria 
Geral). Também partici-
param representantes do 
Ministério da Economia, 
do Desenvolvimento Re-
gional, da Polícia Federal e 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Governo vai 
iniciar campanha 
nacional para 
esclarecer sobre 
Covid-19
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Mega-Sena acumulada sorteia hoje prêmio de R$ 200 mi
AMega-Sena acumulou 
mais uma vez e agora pode 
pagar prêmio estimado em 
R$ 200 milhões. O sorteio 
das dezenas do concurso 
2.237 será realizado nesta 
quinta-feira, a partir das 
20h (horário de Brasília), 
no Espaço Loterias Caixa, 
localizado no Terminal Ro-
doviário Titetê, na cidade 
de São Paulo.

O sorteio é aberto ao 
público, que pode acom-
panhar também nas redes 

sociais: no Facebook e no 
canal Caixa no Youtube. 
Esta é a 16ª vez consecuti-
va que o prêmio acumula, 
novo recorde de sequência 
de acumuladas para a mo-
dalidade.

O prêmio de R$ 200 mi-
lhões é o terceiro maior da 
história da Mega-Sena em 
concursos regulares, sem 
contar a Mega da Virada.

De acordo com a Caixa, 
o valor do prêmio, caso 
aplicado na poupança, po-

deria render quase R$ 518 
mil todo mês. Se preferir 
aplicar o dinheiro em bens, 
o ganhador poderá com-
prar 40 coberturas de luxo, 
de 500 metros quadrados, 
no bairro de Copacabana, 
na cidade do Rio Janeiro.

As apostas podem ser 
feitas até as 19h (horário 
de Brasília) em qualquer 
casa lotérica credenciada 
pela Caixa, em todo o país. 
A cartela, com seis dezenas 
marcadas, custa R$ 4,50.
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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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Seleções Principal e Olímpica serão 
convocadas no dia 6 de março

as Seleções Brasileiras 
Principal e Olímpica já 
têm data para suas pró-

ximas convocações: dia 6 de 
março, no auditório da sede da 
CBF, no Rio de Janeiro. Como 
de costume, o técnico Tite será 
o primeiro a divulgar sua lista, 
às 11h, com entrevista coleti-
va na sequência. Logo depois, 
André Jardine revela seus no-
mes, também seguido de cole-
tiva de imprensa.

A convocação do técnico 
Tite será para o início das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo 2022. O Brasil inicia 

caminhada rumo ao Mundial 
diante da Bolívia, em Per-
nambuco, no dia 27 de mar-
ço. Logo depois, no dia 31, a 
equipe enfrenta o Peru, em 
Lima, no Estádio Nacional. 

Por sua vez, a Seleção 
Olímpica retoma sua prepa-
ração para os Jogos de Tó-
quio 2020. Depois de garan-
tir sua vaga nas Olimpíadas 
em competição disputada na 
Colômbia, em janeiro, os co-
mandados de André Jardine 
serão convocados para mais 
uma Data FIFA, a exemplo 
do que vinha ocorrendo em 
2019. Local desse período de 
preparação e adversários se-
rão divulgados em breve. 

Profissionais de impren-
sa interessados em cobrir a 
convocação dupla devem se 
credenciar diretamente na 
sede da CBF, no dia do even-
to. Os portões estarão aber-
tos entre 9h30 e 10h45. 

Técnicos Tite e 
André Jardine 
divulgarão suas 
próximas listas 
na sede da CBF
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