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FoRa FEdERal

Jair Messias amanheceu um dia falando que exis-
tia exagero em relação ao coronavírus. No mesmo 
dia, Paulo Guedes admitia queda no PIB em função 
da doença e o Ministério da Saúde distribuía circu-
lar, alertando as unidades de saúde para o pico da 
epidemia, previsto para as próximas três semanas. 
De quebra, Trump fechou os Estados Unidos para 
a Europa por 30 dias e eventos esportivos de su-
cesso e que movimentam dinheiro suspenderam as 
disputas, como a NBA, o Campeonato Italiano e as 
Eliminatórias para a Copa na América do Sul. Pra 
completar, a revelação de um caso de contágio em 
sua comitiva que estava nos Estados Unidos, o que 
levou o próprio Bolsonaro a se submeter a exame. 
Em suma, o coronavírus se consolidou como pro-
blema bem real para todos no país.

 
conta 
Governo de São Paulo projeta 4 mil casos da doen-
ça no país. E vamos ter novo pibinho, com corte de 
metade dos 2% previstos para 2020.

FoRa Estadual
Governador Ronaldo Caiado agiu de maneira cor-
reta. Convocou outras autoridades, encomendou 
um plano de ação e reservou uma unidade nova, 
o Hospital do Servidor, para receber os possíveis 
casos. Certamente, tudo com base em algumas in-
formações recebidas. De Brasília e da sua equipe. 
Com a impressão de que a confirmação dos casos 
já estava nas suas mãos. A escolha do Hospital é 
correta para o coronavírus. O único senão é que, 
concluído em fevereiro, não é para isso. Talvez o 
antigo Credeq fosse uma saída mais acertada. 

REpiquE 
Câmara Municipal de Goiânia e Assembleia Legis-
lativa suspenderam eventos públicos a partir da 
semana que vem. Ficam preservadas apenas as 
sessões ordinárias.

dEtalhE
O presidente da Alego, Lisauer Vieira, resistiu a ado-
tar a medida. 

FoRa municipal
Prefeito Íris Rezende apostou na proteção divina para 
acreditar que Goiânia não iria conviver com o corona-
vírus. A sua crença durou cerca de cinco horas, até o 
anúncio dos primeiros casos.

silêncio total
Com o anúncio dos primeiros casos, o prefeito sumiu do 
mapa. 

poRtõEs FEchados
O já apertado calendário do futebol vai ficar pior. 
Vários jogos estão sendo suspensos em função da 
epidemia. Goiás não terá público nos estádios, para 
evitar aglomeração e, por sequência, contato entre 
as pessoas. 

no EstalEiRo
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia despacha em casa. 
Como esteve na Espanha recentemente, adotou qua-
rentena voluntária. 

no RadaR
As manifestações de domingo podem ser suspensas. 
Seria o mais correto, racional e de bom senso, diante do 
quadro. 

dEsculpa
A epidemia virou desculpa para adiar algumas filiações 
nos municípios. 

tRoca
Paulo Daher troca o DEM pelo PMN para as eleições mu-
nicipais. Chega assumindo o comando da sigla e se colo-
cando como pré-candidato a prefeito. Mas busca mesmo 
a reeleição.

REsERva técnica
Além de Wilder Moraes, o governador Ronaldo Caia-
do conta com Lúcia Vânia como opção para a eleição 
para a prefeitura de Goiânia. Claro, caso dê algum im-
prevista na tida como certa candidatura à reeleição 
de Íris Rezende. 

Boca maldita
Tem gente apostando que Íris já esteve mais anima-
do com a reeleição. Mas o prefeito continua agindo 
como candidato.  

sonho dE REsERva
Pelo sim, pelo não, Maguito Vilela transferiu o domi-
cílio eleitoral para Goiânia. Tem gente no MDB que 
acredita que ele seria o candidato natural, em caso de 
desistência de Íris. Não é. 

casa nova
Depois de abrigar parte dos prefeitos expulsos do MDB, 
o Podemos continua colecionando filiações. A mais re-
cente, a do prefeito Divino Lemes, que busca a reeleição 
em Senador Canedo. 

dúvida 
Começa um leilão entre os considerados bons de voto 
para saber quem vai ser o campeão para a eleição para 
vereador em Goiânia. No fundo, é um prognóstico total-
mente incerto, neste momento. 

Jogo do podER
DEM contabiliza filiação de 21 prefeitos visando à ree-
leição, seis deles deixando o ninho tucano. A maior 
aquisição é Paulo do Vale, que comanda Rio Verde. 

ainda o coRona
Ronaldo Caiado anunciou escalonamento de escala 
de trabalho para os servidores que usam o ônibus. 
Diz que é para diminuir o número de pessoas nos 
ônibus e nos terminais, nos horários de pico. Pediu 
ainda para melhorar a limpeza dos ônibus. Nada de 
aumento na frota disponível. 

conFiRmado
Esta sexta-feira, 13, é dia de show do Raimundos no 
Centro Cultural Oscar Niemeyer. 

poR quE?
Eis que chega a roda viva...

marcelohel@gmail.com

“A função do médico é curar. Quando 
ele não pode curar, precisa aliviar. E 

quando não pode nem curar nem 
aliviar, precisa confortar. O médico 
precisa ser especialista em gente”. 

 (Adib Jatene)
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CCJ aprecia vetos do Governo

a Comissão de 
Constituição e 
Justiça (CCJ) rea-

lizou reunião ordinária 
na tarde desta quinta-
-feira, 12, para deliberar 
uma pauta de vetos da 
Governadoria e projetos 
de lei de parlamenta-
res. Foram colocados em 
discussão 15 projetos de 
lei parlamentares e dez 
vetos da Governadoria.

O debate que do-
minou o encontro foi 
sobre o Diferencial de 
Alíquota. Os membros 
do colegiado lamen-
taram a demora para 
apreciar um decreto 
legislativo, de autoria 
do deputado Thiago Al-
bernaz (Solidariedade), 
que prevê o fim do Di-
fal, para determinados 
setores produtivos.

A questão foi levanta-
da pelos deputados De-
legado Humberto Teófilo 
(PSL) e Delegado Eduar-
do Prado (PV), que reba-
teram o argumento do 
líder do Governo, Bruno 
Peixoto (MDB), de que o 

decreto exorbitava o li-
mite das competências 
dos poderes.

Entre os vetos apro-
vados está o parcial que 
recai sobre o autógrafo 
de lei que altera a legis-
lação que dispõe sobre 
a Política Estadual do 
Idoso. A proposição do 
Governador, protocolada 
sob o número 7872/19, é 
embasada em parecer da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, que recomendou 
a aposição de veto par-
cial ou integral, por con-
siderar que, no referido 
autógrafo, especifica-
mente no parágrafo 1º, 
inciso I, do artigo 6º-A, 
há termos inadequados 
suscetíveis de correção, 
com o destaque de que 
conteúdo semelhante, 
objeto do autógrafo de 
lei nº 188/2019, foi ve-
tado por juízo de mérito.

Já o veto integral ao 
autógrafo de lei que as-
segura o parto humaniza-
do nas unidades de saúde 
das redes pública e con-
veniada foi rejeitado.

Protocolada com sob 
o número 7869/19, o 
veto da Governadoria foi 
assinado depois de ou-
vir a Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE), que 
posicionou-se quanto 
à constitucionalidade/
legalidade da proposi-
tura, em que ressalta 
a inconformidade de 
iniciativa, identifican-
do interferência parla-
mentar em competên-
cia privativa do Chefe 
do Poder Executivo.

A justificativa ressal-
ta que é de competên-
cia material comum da 
União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios 
“cuidar da saúde e as-
sistência pública” (arti-
go 23, 11, Constituição 
Federal) e de compe-
tência concorrente da 
União, Estados e Distrito 
Federal legislar sobre 
“proteção e defesa da 
saúde” (artigo 24, XII, 
CF). A Constituição Esta-
dual, por sua vez, prevê a 
competência da Assem-
bleia Legislativa para 
dispor sobre matérias de 
legislação concorrente, 
em compatibilidade com 
o disposto no artigo 24 
da Constituição Federal, 
desde que seja de cará-
ter suplementar quando 
a norma federal já tratar 
do mesmo assunto (arti-
go 24, Constituição Fe-
deral). Ocorre que a Lei 
Federal nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, 

já dispõe de das condi-
ções para a promoção, 
proteção e recuperação 
da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento 
dos serviços correspon-
dentes, ato normativo 
produto do exercício da 
aludida competência 
concorrente.

Projetos de lei
Entre os projetos de 

lei deliberados, A CCJ deu 
sinal verde ao projeto 
de lei protocolado sob o 
nº 7852/19, de autoria 
do deputado Henrique 
Arantes (MDB), que proí-
be a troca de medidores 
de energia por parte das 
concessionárias e pres-
tadoras de energia sem 
aviso prévio.

De acordo com a pro-
positura, fica proibida, 
no âmbito do estado de 
Goiás, a troca de medido-
res e padrões de energia, 
bem como de similares 
instalados pelas conces-
sionárias e prestadoras 
de serviços essenciais ao 
fornecimento de energia 
elétrica, sem a devida 
comunicação prévia ao 
consumidor, em confor-
midade ao estabelecido 
na Resolução nº 414, de 
9 de setembro de 2010, 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL). 
A concessionária deverá 
comunicar previamente 
ao consumidor, por meio 
de correspondência espe-
cífica a data e a hora da 

substituição de medido-
res e padrões de energia, 
como de similares, quan-
do da execução do servi-
ço, com as informações 
referentes ao motivo da 
substituição, contendo as 
leituras do medidor reti-
rado e do instalado.

“Recentemente, houve 
inúmeras reclamações 
de consumidores que ti-
veram seus medidores 
trocados pela concessio-
nária e imediatamente a 
conta de energia subiu 
sem qualquer explica-
ção. Essas substituições 
ocorrem sem qualquer 
aviso ao consumidor em 
desrespeito às normas 
aplicáveis, o que exige o 
estabelecimento de mul-
ta mediante lei”, justifica 
o parlamentar.

Também recebeu o 
aval da CCJ o projeto 
de lei que concede, aos 
candidatos do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), a isenção 
de tarifa no Sistema 
Integrado de Transpor-
te Coletivo da Região 
Metropolitana de Goiâ-
nia, e em todo território 
goiano na rede intermu-
nicipal de passageiros, 
com ônus para o Estado. 
A proposta, protocolada 
com o número 7490/19, 
é de autoria da deputa-
da tucana Lêda Borges.

De acordo com a pro-
positura, a isenção da 
tarifa aos candidatos se 
dará somente nos dias 

da realização das provas. 
E utilização do benefício 
concedido terá caráter 
pessoal e intransferível.

A proposta ainda de-
termina que fica consti-
tuída a isenção do trans-
porte público por ônibus 
intermunicipal sob con-
cessão estadual. A mesma 
será concedida mediante 
a adoção de critérios e 
procedimentos aprova-
dos pela Agência Goiana 
de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços 
Públicos (AGR). 

“Dividido em duas 
etapas e costumeira-
mente aplicado aos do-
mingos, o exame integra 
o Sistema de Seleção 
Unificada, programa do 
Governo Federal para 
classificação de candi-
datos em universidades 
públicas. Além disso, o 
Enem é utilizado para 
obtenção do financia-
mento FIES, como subs-
tituto ou complemento 
do vestibular conven-
cional de universidades 
privadas e como requi-
sito para obtenções de 
bolsas de estudos pelo 
programa ProUni. Fica 
nítida, então, a relevân-
cia atual do Enem para 
o ingresso no ensino 
superior, seja público ou 
privado e a importância 
de garantir que os can-
didatos tenham total 
condição de chegar ao 
local de prova”, explica 
a autora da propositura.

Em reunião nesta quinta-feira, CCJ 
deliberou sobre pauta de vetos da 
Governadoria e projetos de lei de 
parlamentares. Foram colocados 
em discussão 15 projetos de lei de 
deputados e dez vetos do Executivo
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Goiânia está preparada para 
possíveis casos de coronavírus

com o objetivo de 
preparar Goiânia 
pra possíveis casos 

de coronavírus, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) já tem elaborado, 
desde o início de feverei-
ro, um plano de contin-
gência para o COVID-19, 
que contempla a capa-
citação de profissionais 
da saúde, medidas de 
vigilância, prevenção e 
assistência a eventuais 
casos confirmados na 
capital. O plano , que já 
está em execução, segue 
protocolos do Ministério 
da Saúde e da Organiza-
ção Mundial de Saúde.

A titular da SMS, Fáti-
ma Mrué, afirma que os 
profissionais da Saúde 
foram capacitados e as 
unidades estão prontas 
para tratar, imediata-
mente, qualquer caso de 
suspeita da doença.

“Goiânia vem se prepa-
rando desde a notificação 
pelo Ministério de Saúde. 
O ministro lançou o plano 

nacional, que foi no dia 6 
de fevereiro, e nós, já no 
dia 7 de fevereiro, fizemos 
o nosso plano de contin-
gência”, explica.

De acordo com a se-
cretária, a Prefeitura de 
Goiânia está preparada 
e o prefeito Iris Rezende 
vem acompanhando to-
dos os movimentos que 
a Secretaria de Saúde 
vem fazendo. “Já fizemos 
várias capacitações e é 
muito importante que a 
gente não cause pânico 
na população. O nosso 
prefeito é um homem 
de enfrentamentos e ele 
sabe que a Secretaria de 
Saúde está preparada 
pra esse enfrentamento. 
É importante lembrar 
que, até o momento, ne-
nhum caso foi confirma-
do na capital e a grande 
maioria das suspeitas já 
foram descartadas”, pon-
tua Fátima Mrué.

A secretária reforça 
que em Goiânia a situ-
ação está sob controle. 

“Nós, em Goiânia, temos 
uma situação que nos dá 
tranquilidade, pois es-
tamos nos preparando 
há um bom tempo. Nós 
temos protocolos insti-
tuídos. A Secretaria de 
Saúde de Goiânia se reu-

niu com a do Estado pre-
ventivamente e isso nos 
deu oportunidade de fa-
zer um plano de contin-
gência com antecedên-
cia. Nós já conversamos 
com vários segmentos 
para que as medidas 

sejam as mesmas e que 
não tenhamos nenhu-
ma morte”, explicou.

O prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, afirma que 
não há razão para pâni-
co, pois a cidade tem fei-
to o dever de casa. “Goiâ-

nia está tranquilamente 
protegida, as unidades 
de Saúde estão devida-
mente preparadas para 
qualquer eventualidade 
e qualquer sinal o aten-
dimento seja imediato e 
competente”, garante.

Plano de contingência para o 
COVID-19 já está pronto e contempla 
a capacitação de profissionais 
da Saúde, medidas de vigilância, 
prevenção e assistência a eventuais 
casos confirmados na capital
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aparecida de goiânia

Veter Martins busca liberação de recursos para obras
O prefeito em exercí-
cio de Aparecida, Veter 
Martins, cumpriu agenda 
nesta quarta-feira, 11, em 
Brasília, onde represen-
tou o prefeito Gustavo 
Mendanha em audiên-
cias. Ele estava acom-
panhado do secretário 
de Projetos e Captação 
de Recursos, Einstein 
Paniago, e do secretário 
executivo de Cultura e 
Turismo, Guido Marco.

No Ministério do Turis-
mo eles foram recebidos 
pelo secretário interino e 
chefe de gabinete Hercy 
Ayres Rodrigues para uma 
reunião, na qual foi discu-
tida a liberação de paga-
mento remanescente para 

duas obras em andamento 
no município, sendo a de 
uma praça no Parque Veiga 
Jardim e a de conclusão 
do Anfiteatro Municipal. 
Ficou acertada a libera-
ção de recursos para a 
conclusão das obras.

Em seguida, Veter e Eins-
tein foram recebidos no 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) pelo 
secretário nacional interino 
Ricardo Caiado Alvarenga, 
onde puseram documentos 
à mesa e analisaram a ne-
cessidade de prorrogação 
de contrato para conclusão 
de obras de pavimentação 
asfáltica. Ricardo sinalizou 
dar celeridade junto ao Mu-
nicípio e à Caixa Econômi-

ca Federal para a finaliza-
ção das obras.

“Com a liberação dos 
pagamentos, tenho certeza 
que muito em breve a po-
pulação será contemplada 
com mais benefícios na 
cidade. Todas as vezes que 
venho a Brasília o governo 
federal, por meio dos mi-
nistérios, além dos deputa-
dos federais e senadores 
por Goiás, têm viabilizado 
nossos pleitos com aten-
ção e sido muito solícitos 
com nossas necessidades. 
As reuniões de hoje foram 
importantes para darmos 
sequência aos projetos e 
obras que estão em an-
damento em Aparecida”, 
destacou Veter .
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Expo Viver Melhor - As organizadoras Juliana Junqueira, Isadora Crosara e Rejane Ferreira da Expo Viver Melhor, que 
acontece nesta sexta e sábado, evento inédito em Goiânia voltado a debater os interesses da população acima de 50 anos.

Experiência portuguesa - No dia 01 de Abril, acontece 
no Castro’s Park Hotel, o evento que faz parte do projeto 
“Roadshow 2020 - Vinhos de Portugal”. O evento começa das 
16h às 21h com um Masterclass para profissionais convidados 
com o orador José Luís Pinheiro.

2 3

4

Primeira vez - Pela primeira vez no Lozandes Shopping, 
o cantor Marcos Costa pretende animar o público 
neste domingo (15), a partir das 13h, com pagode 
e sertanejo no novo projeto desenvolvido no centro 
de compras especialmente para este dia.
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Diretor global - No sábado, dia 14, o goiano e 
diretor de novelas Wolf Maia participa do Talk Show 
“Desejar Mais e Viver Melhor”, na Expo Viver Melhor, 
das 20 às 21h, no Flamboyant Shopping.

BalaDa
A programação do Ideologia desse 

final de semana está vindo quente com 
duas festas de sucesso e convidados 

de São Paulo, Brasília e até Portugal. 
Na sexta-feira (13/03) eles apresentam 
a 2ª Edição da ‘Pulse4Guests’ com Hip 
Hop Old School & House no comando 

do Som os Dj’s Puff de São Paulo, Dj 
Chocolaty de Brasília e o idealizador 

do revival Dj Andre Pulse. No sábado 
(14/03) eles também apresentam a 

2ª edição da festa ‘FELAMACUMBIA’, 
a maior festa de afrolatinidades do 
Centro Oeste com convidados mais 

que  especiais, como o Dj Barbo, vindo 
diretamente de Portugal, Dj Odara 

Kadiegi de São Paulo e os anfitriões 
Dj Bruno Caveira e Dj Igor Zargov com 

muita cúmbia, carimbó, forró, salsa e 
uma mistura de ritmos que promete 

agitar a pista.

coNViTE
O empresário Carlos Naves e a 

turismóloga Rose Páscoa convidaram 
várias autoridades do trade turístico 
para participar do evento Influenciar 

Goiás, que ocorrerá neste sábado, em 
Goiânia. Eles encontraram amigos 

do métier durante o lançamento 
do programa Mais Turismo 2020, 

realizado no Palácio das Esmeraldas.

liNGUiÇas
A mais nova dupla de sucesso está 

formada e as Linguiças Cârnati 
assumiram a produção da Bagaia 

Gastronomia, para apresentar para 
o consumidor o melhor sabor da 

linguiça artesanal. A parceria chegou 
no mercado com 9 novos sabores para 

o catálogo que são a cara do goiano 
raiz, com aquele toque gourmet que 

somente essas duas empresas podem 
te oferecer.

HaPPY HoUR
A programação musical do Lozandes 
Shopping para este final de semana 

promete muita animação para os 
frequentadores do centro de compras, 
localizado no Park Lozandes, na região 

leste de Goiânia. Nesta sexta-feira 
(13) a cantora Thais Miziara retorna a 

Happy Hour do Lozandes, a partir das 
18 horas. A entrada é gratuita e bares e 

restaurantes da praça de alimentação 
do local fazem promoções de bebidas 

e petiscos.

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos
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Termina hoje campanha de vacina 
contra sarampo para crianças e jovens

a campanha de va-
cinação contra o 
sarampo voltada 

para crianças e jovens 
com idade entre 5 e 19 
anos termina nesta sex-
ta-feira (13). Este é o pú-
blico-alvo da Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a doença, inicia-
da em 10 de fevereiro, 
com a convocação de 3 
milhões de pessoas des-
sa faixa etária.

O Ministério da Saú-
de informou que, até o 
início do mês, 28.783 
pessoas dessa faixa etá-
ria foram vacinadas. Ou-
tras 99,6 mil pessoas já 
tinham sido vacinadas 
entre janeiro e o início 
da campanha.

A pasta lembra que 
a principal medida de 
prevenção e controle 
do sarampo é a vacina-
ção, que está disponível 
durante todo o ano nos 
42 mil postos de saú-
de do país. Para viabili-

zar a ação, o ministério 
encaminhou neste ano 
3,9 milhões de doses 
da vacina tríplice viral, 
9% a mais que o solici-
tado pelos estados.Este 
quantitativo é destinado 
à vacinação de rotina, às 
ações de interrupção da 
transmissão do vírus e à 
dose extra chamada de 
dose zero para todas as 
crianças de seis meses a 
11 meses e 29 dias.

A campanha de vaci-

nação faz parte de uma 
estratégia nacional para 
interromper a transmis-
são do sarampo e elimi-
nar a circulação do vírus. 
As duas primeiras etapas 
ocorreram no ano pas-
sado. “As duas primeiras 
etapas já ocorreram em 
2019, com a realização 
de campanha de vacina-
ção nacional, em outu-
bro, de crianças de seis 
meses a menores de 5 
anos de idade. A segun-

da etapa aconteceu em 
novembro para a popu-
lação de 20 a 29 anos”, 
informou o ministério.

Ainda segundo a pas-
ta, duas outras etapas de 
mobilização darão con-
tinuidade às ações em 
2020, além da prevista 
para fevereiro: entre ju-
nho e agosto, para o pú-
blico com idade entre 20 
a 29 anos; e em agosto, 
para a população de 30 a 
59 anos de idade.

Casos em 2019
Segundo o Ministério 

da Saúde, em 2019 fo-
ram registrados 18,2 mil 
casos de sarampo em 
526 municípios. Em São 
Paulo, foram registra-
das 14 mortes e uma em 
Pernambuco. O maior 
número de casos tam-
bém foi registrado em 
São Paulo, 16 mil. 

Com o retorno da 
doença, o Brasil per-
deu o status de país 

livre do sarampo em 
2019, concedido pela 
Organização Mundial 
da Saúde em 2016.

Sarampo
O sarampo é uma do-

ença altamente conta-
giosa, transmitida por 
meio da fala, da tosse e 
do espirro. Os principais 
sintomas são mal-estar 
geral, febre, manchas 
vermelhas que apare-
cem no rosto e vão des-
cendo por todo o corpo, 
tosse, coriza e conjunti-
vite. A vacina é fornecida 
pelo Ministério da Saú-
de e está disponível gra-
tuitamente em postos 
de saúde de todo o país.

Quem apresentar 
doenças agudas febris 
moderadas ou graves 
recomenda-se adiar a 
vacinação até modifi-
cação do quadro com o 
intuito de não se atri-
buir à vacina as mani-
festações da doença. 
Também não é indicado 
o imunizante a quem 
recebeu imunoglobuli-
na, sangue e derivados, 
transplantados de me-
dula óssea, e também a 
quem apresenta alergia 
ao ovo e gestantes.

Imunização é 
principal medida 
de controle 
da doença
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Índice Bovespa despenca 14,78% em 
sessão com quase 3 circuit breakers
A bolsa paulista teve mais 
uma sessão de fortes per-
das nesta quinta-feira (12), 
tendo acionado o circuit 
breaker por duas vezes, o 
que não acontecia desde 
a crise de 2008. O Ibo-
vespa fechou com o pior 
desempenho desde 1998, 
reflexo do clima de pânico 
nos mercados globais em 
torno da pandemia de co-
ronavírus.

O tombo nesta véspera 
de sexta-feira 13 só não 
foi maior porque o Fede-
ral Reserve (Fed) de Nova 
York anunciou injeção de 
US$ 1,5 trilhão no sistema 
financeiro em um esforço 
para tentar acalmar inves-
tidores globais. Isso aca-
bou evitando uma terceira 

suspensão dos negócios 
na B3 na mesma sessão.

Índice de referência do 
mercado acionário bra-
sileiro, o Ibovespa caiu 
14,78%, a 72.582,53 pon-
tos, no menor patamar 
desde 28 de junho de 
2018. Foi a pior perfor-
mance desde 10 setem-
bro de 1998, ano marcado 

pela crise financeira russa. 
Todas as ações da cartei-
ra do índice fecharam em 
queda. O volume financei-
ro no pregão somou R$ 30 
bilhões.

O pregão brasileiro teve 
as negociações suspen-
sas primeiro por volta das 
10h20, por 30 minutos, 
após o Ibovespa cair mais 

de 10% e depois, antes das 
11h15, por uma hora, con-
forme acelerou a perda a 
mais de 15%.

Pouco antes do anúncio 
do Fed, o Ibovespa reno-
vou mínima da sessão, a 
68.488,29 pontos, menor 
patamar intradia desde 
agosto de 2017, em queda 
de 19,59%, ameaçando o 
terceiro circuit breaker do 
dia. Se caísse 20%, a bolsa 
poderia determinar a sus-
pensão dos negócios por 
um período por ela defi-
nido.

Por volta do mesmo ho-
rário, a B3 também anun-
ciou que estava mudando 
exclusivamente para essa 
sessão o limite de oscila-
ção diária para o contrato 

futuro de Ibovespa dos 
atuais 10% para 15%. Por 
volta de 17h35, o contrato 
para abril do índice cedia 
10,45%, a 72.125 pontos, 
no limite de baixa.

O Fed de Nova York 
anunciou que fará novas 
operações compromis-
sadas, nesta semana, no 
montante de US$ 1,5 tri-
lhão e começará a comprar 
uma série de vencimentos 
como parte de suas com-
pras mensais de Treasuries.

“É grande e, finalmente, 
responde a preocupações 
com o funcionamento de 
alguns segmentos-chave 
do mercado. A intervenção 
pode aliviar os riscos de li-
quidez.”, afirmou Mohamed 
A. El-Erian, economista-

-chefe da Allianz, em sua 
conta no Twitter.

O componente mais re-
cente para a onda de ven-
das nos mercados de ações 
veio na noite da véspera, 
quando o presidente dos 
Estados Unidos, Donald 
Trump, impôs restrições 
abrangentes a viagens da 
Europa para o país, entre 
outras medidas, o que ten-
de a afetar ainda mais o 
ritmo das economias. 

“A falta de detalhes 
dos estímulos do governo 
americano para combater 
o surto de Covid-19 de-
cepcionou os investidores”, 
afirmou a equipe da Elite 
Investimentos, em nota 
distribuída a clientes mais 
cedo.
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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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GP da Austrália é cancelado 
por caso de coronavírus

A Federação Internacional de Auto-
mobilismo (Fia, na sigla em francês) 
anunciou nesta quinta o cancela-

mento do Grande Prêmio da Austrália de 
Fórmula 1, programado para acontecer no 
próximo domingo (15).

Segundo a FIA, a decisão foi tomada 
“após a confirmação de que um membro da 
McLaren Racing Team deu positivo para o 
COVID-19 e a decisão da equipe de se reti-
rar do Grande Prêmio da Austrália”.

Com isso, “a FIA e a Fórmula 1 convoca-
ram uma reunião dos outros nove direto-
res da equipe”.

No decorrer da conversa, os participan-
tes “concluíram com uma visão majoritá-
ria das equipes de que a corrida não deve 
prosseguir. A FIA e a Fórmula 1, com o apoio 
total da Australian Grand Prix Corporation 
(AGPC), portanto, decidiram que todas as 
atividades da Fórmula 1 para o Grande Prê-
mio da Austrália são canceladas”.

Integrante da McLaren 
testou positivo para covid-19 Di
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