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saúdE

Governador tranquiliza goianos 
sobre o novo coronavírus

com o intuito de tran-
quilizar a população 
goiana, o governador 

Ronaldo Caiado fez uma 
visita ao Hospital Estadu-
al de Doenças Tropicais 
Dr. Anuar Auad (HDT), em 
Goiânia, na manhã desta 
quinta-feira (27/2), onde 
em coletiva à impren-
sa esclareceu dúvidas a 
respeito dos casos sus-
peitos do novo corona-
vírus em Goiás.

O assunto já causa 
apreensão entre a popu-
lação, principalmente após 
a confirmação do primeiro 
caso no Brasil. No entanto, 
o governador assegurou 
que a situação está sob 
controle e não há qualquer 
motivo para preocupação. 
“Goiás está preparado. 
Nenhum Estado cumpriu 
os protocolos e as exi-
gências como nós. A todo 
o momento, temos novas 
informações sobre a pro-
liferação e não podemos 
impedir sua chegada, mas 
estamos tomando todas 
as providencias necessá-
rias. O que nós não po-
demos é criar um clima 
de pânico na sociedade”, 
pontuou Caiado.

Ao todo, três pacientes 
deram entrada no HDT 
sob suspeita de infecção. 
Uma paciente não apre-
sentou evolução do qua-
dro e foi liberada. Outros 
dois seguem internados na 
unidade, em observação. 
Tratam-se de uma senhora 
e de um rapaz de 22 anos. 
Ele regressou de viagem à 
Itália há 11 dias e foi enca-
minhado pela Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) 
do Jardim Itaipu. Ambos 

tiveram material coletado 
para realização do exame 
no Laboratório Estadual de 
Saúde Pública Dr. Giovanni 
Cysneiros (Lacen-GO). O 
resultado deve sair em até 
72 horas.  Segundo o se-
cretário de Saúde, Ismael 
Alexandrino, Goiás ainda 
se encontra no que é con-
siderado nível 0.  “São cin-
co níveis, indo até 4. Zero 
é quando não há nenhum 
caso confirmado”, explicou.

Ainda sobre o Lacen, 
Caiado reiterou que o la-
boratório é uma referência 
em todo o Centro-Oeste, 
tendo sido determinante 
no diagnóstico de todos 
os 34 brasileiros que vie-
ram da China, como os 24 
assistentes que ficaram 
acompanhando os repa-
triados, somando 58 pes-
soas que ficaram em iso-
lamento na Base Aérea de 
Anápolis por 14 dias.

“Tem toda uma apare-
lhagem moderna e corpo 
clínico altamente prepa-
rado, o que impressionou 
o ministro da Saúde, pela 
competência e pela agi-
lidade em poder dar os 
resultados. Já temos ca-
pacidade de fazer o PCR, 
exame específico para o 
novo coronavírus, e, com 
isso, Goiás se coloca numa 
posição bem diferencia-
da, na região do Centro-
-Oeste”, destacou. O Esta-
do também foi, lembrou 
Ismael Alexandrino, o 
primeiro a apresentar um 
plano de contingência 
para o Ministério da Saú-
de e o primeiro a instalar 
o Centro de Operações de 
Emergências em Saúde 
Pública para o Covid-19.

O governador Ronaldo 
Caiado frisou que na hi-
pótese de algum caso ser 
confirmado, o governo não 
vai agir de forma diferente 
do que tem agido em rela-
ção a qualquer outra crise. 
“Se nós tivermos o diag-
nóstico, seremos os pri-
meiros a comunicar ime-
diatamente. Governamos 
com total transparência. A 
partir do resultado final, 
se existir um quadro com 
sinalização mais grave, o 
hospital já está dotado 
de uma sala de isolamen-
to, com toda a segurança. 
Caso haja um aumento do 
número de confirmados, já 
temos outros hospitais do 
Estado preparados para 
recebê-los. Tudo dentro 
de uma progressão muito 
bem elaborada pela Secre-
taria de Estado da Saúde, 
para que possamos dar 
uma atenção a todos os 
goianos que amanhã pos-
sam vir a ser acometidos”, 
garantiu o governador.

Na avaliação de Caiado, 
que é médico, a busca por 
máscaras é desnecessá-
ria e que neste momento 
não há razões para que as 
pessoas saiam de sua roti-
na normal. “Tudo isso está 
em análise neste momen-
to. Nossa área da pesquisa 

está avançando. Temos que 
aguardar e saber como é 
que o vírus vai se compor-
tar no clima tropical, qual 
será a incidência e de que 
maneira teremos essa dis-
seminação. Tudo isso, são 
a Ciência e a Pesquisa que 
vão nos responder.”

Especificamente sobre 
o retorno às aulas após o 
feriado de carnaval, tam-
bém afirmou que não há 
ainda quaisquer reco-
mendações para medidas 
que não sejam aquelas já 
fornecidas tanto pelo Mi-
nistério da Saúde quanto 
da Organização Mundial 
da Saúde. “Ou seja, lavar 
as mãos com frequência, 
manter a sua dieta e suas 
atividades normais. Não há 
motivos para tratamento 
diferenciado na sala de 
aula, ou em qualquer outro 
ambiente.” O governador 
ainda descartou a instala-
ção de barreiras sanitárias 
tanto no aeroporto, como 
na rodoviária de Goiânia.

A assessora da Diretoria 
Técnica do HDT, Jacqueline 
Rangel, salientou que HDT 
é o único hospital no Esta-
do que dispõe leito de iso-
lamento de nível 4 e com a 
expertise necessária para 
tratamento de pacientes. 
“Este leito está disponi-

bilizado para a Secretaria 
[de Saúde] e para o Estado, 
para todas as suspeitas de 
infecção pelo novo coro-
navírus. É um leito total-
mente isolado e seguro, 
oferecendo condição do 
profissional se paramentar 
antes de ter contato com o 
paciente e desparamentar 
após o contato, depois sair 
desse isolamento”, expli-
cou. Ao todo, o HDT possui 
mais de 110 leitos e novas 
vagas para isolamento po-
dem ser disponibilizadas, 
conforme a necessidade.

Gabinete de crise
Na ocasião, o gover-

nador Ronaldo Caiado 
comunicou também a ins-
talação de gabinete de 
crise, que será presidido 
pelo secretário da Saúde, 
Ismael Alexandrino. “Preci-
samos neste momento de 
um hospital funcionando 
da melhor forma possível. 
Entendeu-se que o clima 
necessitava de uma in-
tervenção do Estado, para 
que questões administra-
tivas sejam resolvidas, di-
rimidas, não haja nenhum 
impasse e o corpo clínico 
continue trabalhando e 
entregando o melhor ser-
viço que puder à popula-
ção”, afirmou o auxiliar.

Dentre as deliberações 
em reunião realizada no 
HDT sobre o assunto, de-
terminou-se a promulga-
ção de uma portaria que 
estabeleça, de forma clara, 
a proporcionalidade da 
carga horária da precep-
toria dedicadas ao ensino, 
independente do tipo de 
vínculo do profissional – 
estatutário ou celetista.

Segundo Ismael, a mi-
nuta já está pronta e a di-
vulgação oficial deve ocor-
rer de hoje para amanhã 
(28/2), no Diário Oficial. O 
texto estipula 20% da car-
ga horária do preceptor co-
mum, dedicado ao ensino; 
para supervisor, em torno 
de 40%; e o coordenador 
geral em torno de 50% da 
sua carga horária. “A gente 
não entra no mérito, na 
portaria, se serão cumpri-
das em casa, no consultó-
rio ou aqui dentro do hos-
pital, porque entendemos 
que existem atividades de 
ensino que são preparató-
rias e não a tutoria de cor-
po presente”, detalhou.

Também estiveram 
hoje no HDT o secretário 
de Estado Marcos Silva 
(Comunicação); o depu-
tado federal Dr. Zacharias 
Calil; além diretores e co-
laboradores do hospital. 

Ronaldo Caiado, que é médico, 
assegurou que a situação está 
sob controle: “Goiás está 
preparado. Não podemos criar 
um clima de pânico na sociedade”
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Ipasgo paga R$ 125 milhões para 
a rede credenciada em fevereiro

o Instituto de Assis-
tência dos Servi-
dores do Estado 

de Goiás (Ipasgo) efe-
tuou o pagamento de R$ 
125,080 milhões para a 
rede credenciada, nesta 
quarta-feira, dia 26. A qui-
tação das faturas benefi-
ciou 3.210 profissionais 
de saúde e 900 empresas 
em todo o Estado.

Aos prestadores ca-
dastrados como pessoas 
físicas foram pagos R$ 
18.983.188,83 referen-
tes às faturas de dezem-
bro. Para pessoas jurí-
dicas, o valor repassado 
foi de R$ 106.097.467,67 
referentes às faturas 
de novembro.

Desde outubro do ano 
passado, após determina-
ção do governador Ronal-
do Caiado para unificar as 
datas das quitações, os 
prestadores de serviços 
do Ipasgo cadastrados 
como pessoa física e ju-
rídica passaram a receber 
na mesma data. A medi-

da inédita na história do 
Ipasgo teve como objeti-
vo dar mais transparência 
e segurança aos atos do 
plano de assistência, con-
forme prevê o Programa 
de Compliance Público do 
Estado de Goiás.

O presidente do Ipas-
go, Silvio Fernandes, afir-
ma que o plano vive um 
novo momento, após a 
superação da crise finan-
ceira que se arrastava por 
cinco anos. Em 2019, o 
Ipasgo conseguiu fechar 
o ano com superávit. Ele 
explica que, ao total, hou-
ve um crescimento posi-
tivo na receita do Ipasgo 
de 26%, o que represen-
tou R$ 359,3 milhões 
a mais. Por outro lado, 
os gastos com despesas 
operacionais foram redu-
zidos em 12%.

Fernandes recorda 
que, desde 2014, o insti-
tuto estava com as con-
tas anuais no vermelho. 
Em janeiro do ano pas-
sado, assim que o gover-

nador Ronaldo Caiado 
assumiu o governo do 
Estado de Goiás, o Ipas-
go estava com um déficit 
de R$ 152.839.673,92. 
Além disso, havia saldo 
a receber do Governo do 
Estado que se acumula-
va, desde 2002, e esta-
va na casa de R$ 183,4 
milhões referentes aos 
programas de saúde de-

senvolvidos instituto.
O Ipasgo também ha-

via contraído dívidas 
junto aos prestadores de 
serviços credenciados, 
que estavam sem receber 
há quase quatro meses. 
Os atrasos eram referen-
tes ao período de setem-
bro a dezembro de 2018 
e os valores somavam R$ 
122,9 milhões. O não pa-

gamento poderia invia-
bilizar o atendimento de 
cerca de 627 mil usuários, 
que utilizam o plano em 
todo o Estado.

Segundo o presidente 
do Ipasgo, a nova gestão 
do Ipasgo aplicou ajus-
tes de contas e medidas 
modernas e eficazes, que 
transformaram o panora-
ma financeiro do órgão. 

“Quitamos as dívidas 
com a rede credenciada 
ao longo do ano passa-
do, cortamos gastos e 
estamos investindo em 
transparência e eficiên-
cia. Além de organizar 
as contas, estamos in-
vestindo na ampliação 
dos serviços do plano de 
assistência e também na 
transparência da gestão.”

A medida beneficiou 3.210 
profissionais de saúde e 900 
empresas em todo o Estado
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Parceria garante R$ 600 milhões 
em obras de saneamento em Anápolis
Terra do governador Ro-
naldo Caiado, Anápolis 
oficializou, por meio da 
prefeitura, convênio com 
o Governo de Goiás, por 
meio da Saneago. Em me-
nos de um ano e meio, a 
empresa estatal não so-
mente teve as contas equi-
libradas, como já estende a 
prestação de serviços pelo 
Estado. Somado ao mon-
tante de R$ 600 milhões 
destinados à Manchester 
goiana, a companhia já 
contabiliza mais de R$ 
4 bilhões em obras em 
execução desde 2019 – a 
renovação com Goiânia 
ocorreu em dezembro.

Pelo contrato assinado 
nesta quinta-feira (27/02) 

pelo governador e pelo 
prefeito de Anápolis, Ro-
berto Naves, 85% dos re-
cursos deverão ser aloca-
dos já na primeira década 
– R$ 278 milhões só nos 
primeiros cinco anos.

“Este contrato estipula 
metas e prazos, mostra um 
novo cronograma de uma 
nova empresa, que tem a 
responsabilidade de cui-
dar da água tratada e do 
esgoto do povo goiano. E 
não ser base de política, 
de corrupção e, muito me-
nos, de campanhas eleito-
rais”, assinalou Caiado, que 
deu uma declaração ainda 
mais contundente durante 
o discurso: “Ninguém ago-
ra sai mais algemado da 

Saneago. Temos um qua-
dro técnico na empresa”.

Atualmente, Anápolis já 
conta com a universaliza-
ção dos serviços de água, 
mas é necessária a criação 
de uma barragem para di-
minuir os riscos de escas-
sez do recurso durante o 
período da estiagem, o 
que foi assegurado pelo 
presidente da Saneago, 
Ricardo Soavinski. Es-
tudos hidrológicos para 
definir o local onde será 
feito o barramento estão 
em fase de conclusão.

Algumas benfeitorias, 
entretanto, já estão com 
projetos prontos e com a 
licitação planejada. São 
os casos da ampliação 

da Estação de Tratamen-
to de Água, interligação 
de 17 poços, e melhorias 
nas captações do Capivari 
e do Piancó, que amplia-
rão a vazão captada de 
860 para 1.010 litros por 
segundo. Também estão 
previstas ações de pre-
servação ambiental nes-
ses e em outros rios.

Em relação à coleta e 
tratamento de esgoto, 70% 
da cidade estão cobertos 
por esses serviços. Faltam 
ainda 50 mil ligações para 
a universalização, sendo 
que região Oeste de Aná-
polis é a mais carente no 
momento. Vale lembrar 
que a fiscalização dos 
serviços prestados pela 

Saneago ficará sob a res-
ponsabilidade da Agência 
Goiana de Regulação e 
Serviços Públicos (AGR), 
como ocorre na Capital.   

Prefeito de Anápolis, 
Roberto Naves informou 
que a decisão de renovar 
o contrato com a Sanea-
go baseou-se em levan-
tamentos prévios, que 
descartaram as hipóte-
ses de municipalização 
e privatização. Ainda de 
acordo com o prefeito, 
para mitigar as possíveis 
consequências de uma 
estiagem prolongada, 
já existem ações plane-
jadas pela Saneago. En-
tre elas, três elevatórias 
para que a água possa 

alcançar os bairros mais 
altos da cidade.  

Economia
O presidente da Sane-

ago destacou, também, 
outro fator que impacta 
positivamente a cidade 
quando os serviços de 
abastecimento de água 
e esgotamento sanitário 
estão universalizados: o 
desenvolvimento da eco-
nomia. “Anápolis é uma 
potência na parte de in-
dustrialização e de negó-
cios e, logicamente, preci-
sa ter disponibilidade de 
água com regularidade 
para poder expandir, tan-
to as moradias quanto os 
negócios”, ressaltou.
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encontre a agência do sac mais próxima de você:
sac cidade administrativa
Av. Gervásio Pinheiro, ATM, Térreo Residencial Solar Central Park
Telefone: 3238-7202 - Horário de atendimento: 8h às 17h30
sac cidade Livre
Av. Independência, Qd. 02, Lt. 03, Cidade Livre
Telefone: 3283-8076 - Horário de atendimento: 8h às 17h30
sac mansÕes paraÍso
Rua J-6, Q.76, lt.22, sala 26, Mansões Paraíso
Telefone: 3545-6086 - Horário de atendimento: 8h às 17h30
sac parQUe FLamBoYant

Praça Céus, Parque Flamboyant
Telefone: 3545-4700 - Horário de atendimento: 8h às 17h30
sac poLo empresariaL
Rua 01, esquina c/eixo primário, Qd.03, Lt 13-14, Polo Empresarial
Telefone: 99292-1922 - Horário de atendimento: 8h às 17h30
sac viLa BrasÍLia
Av. São Paulo, Qd. 42, Lt. 14, Sala 01, Jardim das Esmeraldas
Telefone: 3545-5802 - Horário de atendimento: 8h às 17h30
vapt-vUpt – aragUaia sHopping
Rua 44, nº 399, Setor Central - Telefone: 3225-5559 - 

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 7h às 19h, e sábados, 
das 7h às 12h
vapt-vUpt – garaveLo
Av. Tropical, 1813-1881, Jardim Tropical - Telefone: 3545-6032
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 7h às 19h, e sábado, 
das 7h às 12h
vapt-vUpt – BUriti sHopping
Av. Rio Verde, Qd. 102/104, Sala 341, Vila São Tomás
Telefone: 3545-5840 - Horário de atendimento: segunda a sexta, das 
8h às 20h, e sábado, das 8h às 13h

aparecida de goiânia

Contribuinte pode pagar IPTU e ITU 
com 15% de desconto até 31 de março

proprietários de imó-
veis em Aparecida 
que optarem por qui-

tar o Imposto Territorial e 
Predial Urbano (IPTU) e o 
Imposto Territorial Urba-
no (ITU) em parcela única 
terão 15% de desconto 
no pagamento à vista, até 
31 de março.

No caso do IPTU, a 
Secretaria da Fazenda 
de Aparecida informa 
que o imposto pode ser 
parcelado em até 10 ve-
zes sem acréscimo. A 1ª 
parcela vence também 
em 31 de março.

O boleto do IPTU ou 
ITU já pode ser retira-
do no site da Prefeitura 
de Aparecida. A previsão 
é que os boletos físicos 
cheguem às casas dos 
contribuintes na 1ª quin-
zena de março.

Outra opção é ir pes-
soalmente a uma das 10 
unidades do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
(SAC) da Prefeitura de 
Aparecida. Basta levar os 
documentos do imóvel e 

do proprietário.
O SAC tem agências 

na Cidade Administra-
tiva, na Cidade Livre, 
Mansões Paraíso, Parque 
Flamboyant, Polo Em-
presarial, Vila Brasília, e 
nos Vapt-Vupts do Ara-
guaia Shopping, Gara-
velo e Buriti Shopping. 
Confira os endereços e 
horários de atendimento 
no final da reportagem.

Benefícios para 
a cidade

Superintendente de 
Receitas Tributárias, Ana 
Paula Vilela explica que o 
IPTU e o ITU são as maio-
res fontes de receita do 
município de Aparecida. 
Os recursos arrecadados 
com esses impostos são 
investidos na melhoria 
da prestação de serviço 
e em obras nas áreas de 
infraestrutura, educa-
ção, saúde e assistência 
social, promovendo de-
senvolvimento urbano e 
econômico.

O moderno Hospital 
Municipal de Aparecida 
(HMAP), que tem 230 lei-
tos e 180 apartamentos, é 
uma das principais obras 
realizadas com recursos 
do IPTU/ITU. A arreca-
dação do imposto serve 
para custear também as 

11 frentes de serviço que 
estão asfaltando, simul-
taneamente, dezenas de 
bairros de Aparecida.

A receita proveniente 
do IPTU/ITU ajuda a pa-
gar ainda, por exemplo, a 
construção e reforma de 
escolas da rede munici-

pal e de Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s).

A alíquota do IPTU é 
de 0,4% e a do ITU, de 
1,5%. Ambas as alíquo-
tas são aplicadas sobre o 
valor venal dos imóveis. 
Neste ano, o valor venal 
recebeu atualização mo-

netária de 3,27%, com 
base no Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) acumulado entre 
os meses de dezembro 
de 2018 a novembro de 
2019, ou seja, ocorreu 
apenas a atualização da 
inflação oficial.

Carnês dos impostos devem chegar pelo 
correio nas próximas duas semanas
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Progressões horizontais contemplaram mais de 10 mil servidores
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
de Administração (Se-
mad), concedeu no ano de 
2019 mais de 10 mil pro-
gressões horizontais aos 
servidores municipais. A 
medida alcançou todas as 
categorias e é resultado do 
ajuste fiscal e do controle 
das contas públicas pro-
movidos pela gestão do 
prefeito Iris Rezende.

Apesar de ser um direi-

to, o titular da Semad, Age-
nor Mariano, explica que a 
concessão das progressões 
havia sido paralisada no 
governo anterior. “A atual 
gestão buscou atualizar 
os benefícios que esta-
vam suspensos. Em 2018 
e 2019 retomamos os pa-
gamentos deste benefício, 
demonstrando o nível de 
compromisso da atual ges-
tão com o servidor do mu-
nicípio de Goiânia”, afirma.

A concessão ao longo 
dos dois anos beneficiou 
Procuradores, Auditores 
Fiscais, Auditores de Tribu-
tos, Profissionais de Saú-
de, Agentes Municipais de 
Trânsito, Administrativos, 
Guarda Civil Metropolitana, 
Operacionais, Fiscalização 
Urbana e Tributária, Analis-
tas, Servidores de Cargos 
Provisórios em extinção da 
Sedetec, Profissionais de 
Educação e Administrati-

vos Educacionais.
As progressões hori-

zontais representam a 
evolução funcional dos 
servidores dentro de suas 
carreiras, de acordo com 
o plano de cargos e os 
critérios estabelecidos 
em legislações próprias. 
O benefício é concedido 
coletivamente e são ana-
lisados critérios legais, 
não sendo necessário os 
funcionários do municí-

pio requererem via pro-
cesso administrativo.

Existem situações em 
que há pendências funcio-
nais dos servidores onde 
é preciso provocar a  Ge-
rência de Recrutamento, 
Seleção, Promoção e Pro-
gressão Funcional (Ger-
rec), através de processo 
administrativo individual 
e com a documentação 
necessária, para solucionar 
a pendência e gerar nova 

listagem coletiva de revi-
sões de cada categoria. 

Para 2020, a Semad tem 
como meta a regulariza-
ção dos pagamentos de di-
ferenças das progressões 
horizontais de todas as 
categorias, desde que te-
nha recurso orçamentário, 
sempre com a premissa 
de valorizar os servidores 
públicos, assegurando os 
direitos e as vantagens 
resguardadas em lei.
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Atividade da indústria da 
construção volta a cair em janeiro

a atividade da 
construção voltou 
a cair em janei-

ro, apontou ontem (27) 
pesquisa divulgada pela 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Ape-
sar da retração, o ritmo 
da queda diminuiu em 
relação a dezembro.

Em janeiro, o índice 
de atividade do setor 
ficou em 47,5 pontos, 
contra 45,8 pontos em 
dezembro. Resultados 
abaixo de 50 pontos 
indicam contração. Em 
janeiro do ano passado, 
o indicador estava em 
44 pontos, o que sinali-
za que a retração neste 
ano foi menor.

Tradicionalmente, ja-
neiro registra queda na 
atividade da indústria da 
construção. Segundo a 
CNI, isso ocorre por cau-
sa do período de férias, 
do volume de chuvas, 
das festas de fim de ano 
e do movimento nas es-
tradas. No entanto, ou-
tros indicadores, como 
emprego e utilização da 
capacidade, apresenta-
ram melhoras que indi-
cam recuperação.

O índice de número 
de empregados ficou em 
47,3 pontos, 4,8 pontos 
acima do verificado há 
um ano. Segundo a CNI, 
o indicador está no ní-
vel mais alto para meses 

de janeiro desde 2013, 
quando atingiu 49 pon-
tos. A ociosidade caiu. 
O nível de utilização 
da capacidade opera-
cional fechou janeiro 
em 60%, alta de cinco 
pontos percentuais em 
relação ao mesmo mês 
de 2019. Nas grandes 
empresas, o índice 
chegou a 64% e está 
nove pontos acima de 
janeiro do ano passado.

Para a CNI, a recupe-
ração da indústria da 
construção reflete a es-
tabilidade da economia 
e a redução dos juros. 
A pesquisa revelou que 
os empresários do se-
tor mantêm o otimismo 
para os próximos meses. 
O Índice de Confiança 
do Empresário da Cons-
trução (Icei-Constru-
ção) fechou janeiro em 
62,1 pontos, bem acima 
da linha divisória de 50 
pontos que separa ex-
pectativas positivas de 
negativas.

A Sondagem Indústria 
da Construção ouviu 478 
empresas do setor em 
todo o país entre 3 e 12 de 
fevereiro. Entre as empre-
sas entrevistadas, 168 são 
pequenas, 202 são médias 
e 108 são de grande por-
te. A pesquisa é feita em 
parceria com a Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic). 

Apesar do recuo, setor opera em 
melhor nível que no início de 2019
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Mortes nas rodovias brasileiras no carnaval aumentaram 8%
O número de mortes 
nas rodovias federais 
de todo país aumentou 
em 8% durante o perí-
odo de carnaval. Segun-
do balanço preliminar 
da Operação Carnaval 
2020, da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), divul-
gado nesta quinta-feira 
(27), também foi regis-
trado um crescimento 
de 6% no número de fe-
ridos em relação a 2019.

Os atropelamentos de 
pessoas, saídas de pista 
e colisões frontais foram 
responsáveis por 68% das 

mortes no período. Os es-
tados de Santa Catarina, 
Bahia, Minas Gerais e Pa-
raná concentraram 51% 
dos óbitos. Ao todo, a PRF 
registrou 1.213 acidentes, 
1.574 feridos e 91 mortos.

A PRF registrou 10.899 
ultrapassagens indevidas, 
correspondente a mais 
24% em relação ao ano 
passado; e uso de celular, 
com 434 condutores au-
tuados, significando mais 
57% autuações.

Segundo a PRF, as 
ações da Operação Carna-
val 2020 envolveram um 

efetivo com mais de 10 
mil profissionais durante 
o período carnavalesco. 
Apesar do aumento de 
casos de mortes e feridos, 
a corporação registrou 
uma diminuição de 3% 
no número de acidentes.

De acordo com balan-
ço, análise prévia da PRF 
sobre as causas aponta 
que 87% das mortes po-
deriam ter sido evitadas, 
pois tiveram a causa pre-
liminar apontada relacio-
nada a comportamento 
de risco por parte de con-
dutores e pedestres.
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Cientistas descartam que coronavírus 
tenha origem em mercado em Wuhan

Pesquisadores na 
China afirmam que 
estudos genéticos 

mostram que o novo co-
ronavírus não teve origem 
em um mercado de frutos 
do mar em Wuhan, na pro-
víncia de Hubei, como sus-
peitava-se inicialmente.

O Jardim Botânico Tro-
pical Xishuangbanna da 
Academia Chinesa de Ci-
ências publicou em seu 
site na internet os resulta-
dos de estudos conjuntos 
com pesquisadores de uni-
versidades do país.

Eles afirmam ter anali-
sado dados genéticos de 
93 amostras do vírus cole-
tadas em 12 países.

Segundo os resultados, 
o vírus encontrado no mer-
cado em Wuhan espalhou-
-se rapidamente a partir 
daquele local, mas teria 
vindo originalmente de 

um outro lugar.
Os pesquisadores afir-

mam que a conclusão 
que descartou o mercado 
como epicentro da epide-
mia é baseada na análise 
do momento em que os 
pacientes ficaram doentes.

O grupo acrescenta que 
houve aparentemente duas 
ocasiões em que o vírus se 
alastrou, primeiro em 8 de 
dezembro e de novo em 6 

de janeiro. De acordo com 
o estudo, transmissões 
entre humanos podem ter 
tido início no começo de 
dezembro ou até mesmo 
no fim de novembro.

Ainda segundo os pes-
quisadores, caso um alerta 
amplo e significativo ti-
vesse sido feito logo após 
o crescimento no número 
de casos no início de ja-
neiro, o alastramento das 

infecções pelo mundo 
que acabou ocorrendo a 
partir do fim daquele mês 
poderia ter sido menor.

Mortes
Autoridades sanitárias 

chinesas anunciaram nes-
te domingo (23) que mais 
97 pessoas morreram após 
serem infectadas pelo 
novo coronavírus. Com a 
atualização, o número to-

tal de mortes causadas 
pela doença na China con-
tinental chegou a 2.442. A 
maioria das vítimas mora-
va na província de Hubei.

Ao mesmo tempo, ou-
tras províncias chinesas 
reduziram o nível de emer-
gência de saúde pública 
após notarem uma queda 
no número de novos casos.

No sábado (22), a pro-
víncia de Liaoning, no nor-

deste chinês, anunciou que 
baixou o nível de 1, o pata-
mar mais perigoso, para 3 
em uma escala onde o nú-
mero 4 é o menos grave. O 
governo de Liaoning disse 
que nenhum caso novo do 
vírus foi detectado desde 
segunda-feira (17).

O novo coronavírus já 
se espalhou para cerca 
de 30 países e territórios 
pelo mundo. 

Novo vírus já 
se espalhou 
para cerca de 
30 países
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Governo britânico admite abandonar 
negociações com a União Europeia
O governo britânico ad-
mite abandonar as ne-
gociações com a União 
Europeia (UE) para um 
acordo pós-Brexit se não 
houver progressos até ju-
nho, diz um documento 
publicado hoje (27) com 
a posição do Reino Unido.

O documento de 40 
páginas estabelece a posi-
ção inicial do Reino Unido 
para as negociações de 
um acordo comercial com 
a UE, que começam na 
próxima semana, afirma o 
empenho em “trabalhar de 
maneira rápida e determi-
nada” até junho, quando 
está marcada uma cúpula 
de alto nível para avaliar 
os progressos.

“O governo espera que, 
até lá, o esboço geral de 
um acordo esteja claro e 
possa ser finalizado ra-

pidamente em setembro. 
Se esse não for o caso na 
reunião de junho, o gover-
no vai ter de decidir se a 
atenção do Reino Unido 
deve se afastar das ne-
gociações e se concen-
trar apenas em continuar 
os preparativos internos 
para sair do período de 
transição de maneira or-
denada”, diz o documento.

O governo britânico 

identifica como principal 
ponto de discórdia a exi-
gência da UE de respeito 
pelas regras e leis euro-
peias pós-Brexit, propondo 
como alternativa um “re-
lacionamento baseado na 
cooperação amigável en-
tre iguais soberanos, com 
ambas as partes respei-
tando a autonomia legal 
e o direito de gerir os seus 
próprios recursos como 

entenderem”.
“Aconteça o que aconte-

cer, o governo não negocia-
rá qualquer acordo em que 
o Reino Unido não tenha 
controle de suas próprias 
leis e vida política. Isso sig-
nifica que não concordare-
mos com nenhuma obriga-
ção para que as nossas leis 
sejam alinhadas com as da 
UE ou que as instituições 
da UE, incluindo o Tribunal 
[Europeu] de Justiça, te-
nham jurisdição no Reino 
Unido”, diz o texto.

Na Declaração Política 
que acompanhava o Acor-
do de Saída da UE estava 
escrito que, “dada a proxi-
midade geográfica e a in-
terdependência econômi-
ca da União Europeia e do 
Reino Unido, o relaciona-
mento futuro deve garantir 
uma concorrência aberta e 

justa, englobando compro-
missos sólidos para garan-
tir condições equitativas”.

Porém, o conteúdo do 
documento não era vin-
culativo, e o governo bri-
tânico argumenta que o 
programa eleitoral com 
que foi eleito com maio-
ria absoluta em dezembro 
determinava a intenção de 
“retomar o controle das 
fronteiras, leis e dinheiro”.

Declaração 
no parlamento

Em uma declaração 
hoje no parlamento, o mi-
nistro e Chanceler do Du-
cado de Lancaster, Michael 
Gove, argumentou que o 
princípio da proximidade 
geográfica não foi um cri-
tério usado em acordos de 
comércio em outras re-

giões, pelo que não deve 
ser considerada uma ra-
zão para o Reino Unido 
ter de aceitar as regras 
europeias que “ponha em 
causa da democracia”.

O primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson, já ti-
nha informado de sua pre-
ferência por um acordo de 
comércio livre semelhante 
ao que a UE tem com o Ca-
nadá, que permite eliminar 
as tarifas aduaneiras sobre 
a maior parte dos produtos.

Dá também ao Reino 
Unido liberdade para ne-
gociar acordos com ou-
tros países e estabelecer 
as próprias regras e leis, 
embora Johnson tenha 
rejeitado a intenção de 
avançar com uma desre-
gulamentação que resulte 
em dumping, seja comer-
cial, social ou ambiental”.
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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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tiro com Arco

A maratona de Jane Karla em busca da 1ª medalha

parapan do Tiro com 
Arco, entre os dias 
22 e 29 de março, na 

cidade de Monterrey, Mé-
xico; e duas etapas do Cir-
cuito Mundial: Tucson, nos 
Estados Unidos, em abril; e 
Nové Mesto, na República 
Tcheca, em junho.

Esse é o cronograma de 
Jane Karla antes dos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio, 
de 25 de agosto a seis de 
setembro. Rotina pesada 
e desgastante que exige 
muito treino da goiana de 
44 anos. Para isso, ela, que 
reside em Portugal, esteve 
recentemente no Centro 
de Treinamento Paralímpi-
co em São Paulo.

“Foi um projeto da Con-
federação do Tiro e do 
Comitê Paralímpico (CPB). 
A ideia foi ajustar os de-
talhes técnicos e fazer os 
exames médicos prepara-
tórios para Tóquio”, explica 
a atleta, que teve polio-
mielite aos três anos de 
idade. Henrique Campos, 
técnico da Seleção Brasi-
leira, dá mais detalhes.

“Tivemos dois técni-
cos e um fisioterapeuta a 

acompanhando. Fizemos 
várias baterias de exames 
clínicos para termos com-
parativos às vésperas dos 
Jogos. Esse tipo de traba-
lho nunca foi feito no Tiro. 
O apoio e o investimento 
estão sendo totais por par-
te do CPB”, comemora.

Cuidados para melho-
rar ainda mais um de-
sempenho, que vem sen-
do muito bom. Na recente 
temporada europeia de 

competições “indoor” 
(em ambientes fechados), 
Jane quebrou três vezes o 
recorde mundial paralím-
pico da modalidade.

A marca mais recente 
foi alcançada em janeiro, 
em Nimes (França), 582 
de 600 pontos possíveis 
(42 das 60 flechas foram 
certeiras, com a pontua-
ção máxima de 10 pontos, 
e 18 próximas ao centro 
do alvo, cada uma valen-

do 9 pontos). Mas agora é 
hora de “virar a chave” e 
partir para a temporada 
outdoor (em ambientes 
arbertos), que terá as Pa-
ralimpíadas como auge.

“Fiquei muito feliz com 
os meus resultados, mas 
eu preciso usar essa ex-
periência para buscar o 
melhor nesses próximos 
torneios. O indoor exige 
muita precisão. Chega na 
frente quem acerta sem-
pre a “mosquinha” (o cen-
tro do alvo). No outdoor, 
tudo pode acontecer. É im-
previsível. Sol, chuva, ven-
to. O que nos foi passado 
é que o calor vai ser muito 
forte no Japão. Existe até 
uma chance de alterarem 
o horário das provas.”

Enfim, é importante 
participar do maior nú-
mero possível de dispu-
tas para chegar “bem”, 
diz a atiradora, que ob-
teve a vaga às Paralim-
píadas para o Brasil, com 
a sexta posição no Mun-
dial da Holanda no ano 

passado (na modalidade 
a vaga é do país).

A definição da atleta, 
que irá ocupar esse posto, 
só sairá às vésperas dos 
Jogos. Mas, é claro que, só 
uma mudança gigantesca 
no quadro atual tirará a 
goiana dos Jogos.

“No Parapan do Méxi-
co, o objetivo da Jane será 
treinar. Todos os melhores 
das Américas estarão lá e 
a chance será excelente 
para termos esse primeiro 
comparativo. Depois, no 
torneio dos Estados Uni-
dos, a gente vai aprovei-
tar para testar a questão 
climática. Estaremos no 
deserto do Arizona, com 
um clima bem parecido ao 
que devemos enfrentar lá 
no Japão. E, na República 
Tcheca, Jane vai se encon-
trar com todas as adver-
sárias das Paralimpíadas. 
Por isso, acho que vai 
ser o compromisso mais 
importante para gente 
nesse semestre”, afirma o 
técnico Henrique.  

Atleta do tiro 
com arco tem 
3 competições 
antes dos Jogos 
de Tóquio
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