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coRREção dE Rumo

Presidente Jair Bolsonaro agiu de maneira corre-
ta nesta quarta-feira, participando diretamente 
do anúncio das medidas de combate ao coro-
navírus e respondendo direta e abertamente 
a questionamentos da imprensa. Entrou em 
sintonia com o trabalho que vem sendo coor-
denado pelo Ministério da Saúde. Já são três os 
auxiliares de primeiro escalão contaminados 
pelo vírus, muito provavelmente na viagem 
aos Estados Unidos. Isso não só interfere no 
trabalho diário do governo, como costuma 
assustar. Pela comoção que o assunto tem 
gerado. Histeria, mesmo, em alguns casos. 

pibinho 
Paulo Guedes deu o braço a torcer. Abre o cofre 
e abandona, por ora, a fidelidade ao ajuste fiscal. 
Governo vai ter que torrar as reservas para ten-
tar colocar a economia nos trilhos. Já se fala em 
PIB de 0,5% em 2020, o que gera muita preocu-
pação. Na economia e na política. 

palavRa dE pRofEssoR

Consultado pela coluna, o economista Aurélio 
Troncoso diz que é muito difícil medir o pre-
juízo para a economia goiana com o vírus. O 
setor de serviços e comércio vai perder pra-
ticamente metade do faturamento de um 
mês, pelo que foi decretado pelo governador 
Ronaldo Caiado. Isso representa efeito direto 
em 60% da economia goiano. Ainda segundo 

Aurélio, a indústria vai sofrer menos, porque 
as linhas de produção não costumam gerar 
aglomeração e é preciso manter o abasteci-
mento. Já o agronegócio não deve sofrer im-
pacto, já que o maior faturamento vem das 
exportações, que seguem normalmente. 

Rumo cERto 
Aurélio Troncoso elogia também as medidas 
federais para tentar manter a economia fun-
cionando. São medidas corretas, para o eco-
nomista. Ele destaca a preocupação com os 
informais, uma faixa que gira em torno de 40 
a 50 milhões de pessoas atualmente no país. 
“O governo está colocando dinheiro na mão 
de quem precisa”, diz Aurélio. 

fim dE fEstas
A crise em torno do coronavírus fechou legislati-
vos e está mudando o ritmo do mês de filiações 
visando à eleição de outubro. Dra Cristina se filia 
ao PL, mas em outra data. Fica para o final do pe-
ríodo. Festa, só se houver mudança no quadro. 

Água no chopE
Íris Rezende queria uma grande reunião 
para receber novos filiados ao MDB em 
Goiânia. Reabre o escritório no Setor Ma-
rista e recebe, de forma mais discreta, os 
vereadores Kleybe Moraes, eleito pelo DC, 
e Anselmo Pereira, pelo PSDB. Seguem as 
conversas com mais seis vereadores. 

outRo foco
O DEM preparava par semana que vem 
grande festa para receber novos filiados, 
incluindo até quatro vereadores de Goiânia. 
O foco do líder maior do partido em Goiás, o 
governador Ronaldo Caiado, é outros.

caiado govERnadoR

Ronaldo Caiado virou assunto nacional, 

ao enfrentar os manifestantes domingo e 
estar em sintonia com medidas duras de 
isolamento. Até o final de semana, quase 
tudo fica parado, para tentar evitar a pro-
pagação do vírus. Roberto Carlos e Maria 
Rita estão entre os artistas que tiveram 
shows cancelados em Goiânia. 

caiado médico
Citado entre os histéricos pelo aliado Jair 
Bolsonaro, Caiado respondeu que está 
agindo como médico e não como político. 
Aliás, Caiado sempre cresce quando de-
fende uma boa causa. 

os sEnadoREs
Luiz do Carmo e Vanderlan Cardoso convi-
vendo com a angústia de esperar resulta-
dos para o vírus. Jorge Kajuru quieto. 

caRtóRio 
Zé Carapô (DC) foi o deputado que lançou 
a ideia de suspender todo o trabalho da 
Alego nesses dias de pandemia. O recesso 
começou na terça, 17, quando o deputado 
estava em Jataí, cumprindo agenda local. 

tudo dominado
Líder do setor supermercadista, Gilberto 
Soares garante que o setor está preparado 
para garantir o abastecimento nos pró-
ximos dias. O único produto que está em 
falta é o álcool em gel. A orientação é não 
estocar, porque não há necessidade. 

as ExcEçõEs
Supermercados, farmácias, postos de ga-
solina e distribuidoras de gás estão entre 
os locais que permanecem abertos para 
atendimento ao público. 

contRamão 
Para evitar aglomeração em ônibus e 
terminal, uma medida inteligente seria 
aumentar a frota, melhorando o fluxo 
das pessoas. Em lugar disso, as empre-
sas anunciaram redução de 20% na frota, 
pela falta de estudantes. 

banho maRia
Assuntos que ficam para depois: rea-
juste na tarifa do transporte coletivo, 
reajuste de servidores e Plano Diretor 
de Goiânia. 

fica
Lucas Kitão é uma das apostas do PSL na 
eleição para a Câmara de Goiânia. Busca 
a reeleição. 

dElivERy 
Restaurantes mantêm apenas serviços 
para entrega durante o período de iso-
lamento. 

intEligEntE 
Governo paulista fez acordo para liberar 
conteúdo de TVs por assinatura durante o 
período em que pediu para que as pessoas 
fiquem em casa. 

Junto no EsfoRço

As orientações sempre recomendadas por 
oftalmologistas para evitar o contágio e 
disseminação da conjuntivite contribuem 
para frear o avanço do novo coronavírus. 
O oftalmologista Humberto Borges lem-
bra que a doença é contagiosa, provoca 
inchaço nas pálpebras, vermelhidão nos 
olhos e intolerância à luz. No Carnaval 
deste ano, teve local que registrou até 
1.000% de aumento no número de casos. 
Por isso, a importância de reforçar a hi-
giene, sempre lavando as mãos com água 
e sabão e evitar tocar os olhos.

poR quE?
O barulho de panelas ainda assusta os 
políticos.

marcelohel@gmail.com

“A educação é a arma mais 
poderosa que você pode 

usar para mudar o mundo”. 
(Nelson Mandela)
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CPI dos Incentivos Fiscais

No fim da manhã des-
ta quarta-feira, 18, o 
deputado Humber-

to Aidar (MDB) se reuniu 
com o procurador-geral 
de Justiça, Aylton Vechi, na 
sede do Ministério Público 
estadual (MP-GO), para en-
tregar o relatório final da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que inves-
tigou irregularidades na 
concessão de benefícios 
fiscais a empresas insta-
ladas no território goiano. 
A CPI foi instaurada em 
março do ano passado e 
encerrada em dezembro. 
Nesse período foram rea-
lizadas 22 reuniões, com 
diversas oitivas, e busca 
de informações acerca das 
100 empresas que mais 
receberam incentivos fis-
cais de Goiás entre 2014 
e 2018. 

O parlamentar, que foi 
propositor e relator da 
CPI dos Incentivos Fis-
cais, buscou demonstrar 
ao procurador-geral que a 
Comissão desenvolvou um 
trabalho técnico e voltado 
ao bem comum da popu-
lação goiana. “Saio dessa 
reunião com a sensação de 

dever cumprido. Depois de 
um ano à frente dessa CPI 
o nosso trabalho se encer-
ra aqui trazendo ao MP o 
que desenvolvemos. Nosso 
objetivo é responsabilizar 
quem tiver que ser respon-
sabilizado e, mais do que 
isso, poder orientar o Go-
verno, para que tenhamos 
um outro norte na ques-
tão de incentivos fiscais 
aqui em Goiás”, esclareceu 
Humberto. 

Após comentar sobre 
a discrepância da atua-
ção fiscal do Estado com 
as grandes empresas e as 
pequenas, o parlamentar 
resumiu que “é nada para 
quem tem muito pouco e 
tudo para quem já tem de-
mais”. Dentre as informa-
ções contidas no relatório 
da CPI, Aidar destacou que 
alguns grupos receberam 
incentivos da ordem de R$ 
100 mil por mês, outros na 
casa dos R$ 10 milhões 
por ano. Ainda de acordo 
com o documento e a fala 
do relator, houve defici-
ências na fiscalização dos 
programas de incentivos 
fiscais, como o Fomentar e 
o Produzir. “O Governo pra-

ticamente pagou para al-
gumas empresas se insta-
larem em Goiás”, concluiu 
o parlamentar.

Durante a reunião, o 
procurador-geral concor-
dou que há indícios de que 
os incentivos fiscais conce-
didos a algumas empresas 
nos últimos anos não fo-
ram proporcionais às con-
trapartidas, por exemplo 
no tocante à movimenta-
ção econômica regional e 
ao número de empregos 
gerados. Ele enfatizou que, 
mediante a complexidade 
da questão, o MP vai or-
ganizar uma força-tarefa 
para dar continuidade às 
investigações. “Sabemos 
da gravidade do tema 
tratado. O Estado acaba 

abrindo mão de receita, 
renunciando a receita. Isso 
merece um aprofunda-
mento técnico para enfim 
chegarmos à responsabi-
lização eventual, tanto na 
área criminal, quanto na 
área cível, e também veri-
ficar medidas a serem ado-
tadas para que possamos 
sanear esse escoamento 
de recursos públicos, que 
devem ser empregados di-
retamente em benefício da 
sociedade, pois o Estado só 
existe para servir à popu-
lação. Nós vamos focalizar 
esse relatório e vamos agir 
com uma força-tarefa para 
que a instituição consiga, 
o mais rápido possível, dar 
resultados daquilo que foi 
apurado”, explicou Aylton 

Vechi.
Além do relatório, que 

possui mais de 500 pági-
nas, o deputado também 
pretende disponibilizar ao 
MP-GO outros materiais 
reunidos pelos profissio-
nais da Assembleia Legis-
lativa (Alego) e do Tribu-
nal de Contas do Estado 
(TCE-GO), que atuaram na 
CPI. “Respeitando o sigilo 
fiscal, não incluímos no re-
latório uma parte da docu-
mentação, mas está tudo 
à disposição do Ministério 
Público. Ele deve nos ofi-
ciar para que repassemos 
o material. Estou dispo-
nibilizando também os 
procuradores da Casa que 
se debruçaram brilhante-
mente nessa questão para 

que possam auxiliar na 
análise do relatório”, elen-
cou.

Integrante da base do 
Governo, Humberto Aidar 
mencionou que a atuação 
do Ministério Público para 
averiguar e aprofundar o 
trabalho da CPI dos Incen-
tivos Fiscais será impor-
tante para as mudanças 
que o Governo pretende 
implantar na relação do 
Estado com as grandes 
empresas que vierem a se 
instalar em Goiás. “O Caia-
do está firme nisso. Tenho 
convicção de que esse tra-
balho não vai ficar só no 
papel, que ações vão surgir 
e vão impactar positiva-
mente a arredação e a eco-
nomia do Estado”, opinou.

No Ministério Público, o deputado 
Humberto Aidar entregou, na 
manhã desta quarta-feira, 18, o 
relatório final da CPI dos Incentivos 
Fiscais ao procurador-geral de 
Justiça Aylton Vechi. O procurador 
garantiu prioridade do órgão 
na análise do documento e 
aplicação de medidas cabíveis
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Unidades de saúde coletam 
amostras para testes de Covid-19

a partir desta quinta-
-feira, 19/03, a Se-
cretaria Municipal 

de Saúde inicia a coleta 
de amostras de material 
de pacientes suspeitos de 
coronavírus em novas uni-
dades de saúde. Até então, 
o procedimento estava 
sendo feito apenas pelo 
Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância 
em Saúde (Cievs ).

Estão aptas a fazer a 
coleta 10 unidades de 
urgência como os Cais e 
Ciams e 14 unidades bá-
sicas como os Centros de 
Saúde e as Unidades de 
Saúde da Família (USF), 
chamadas de sentinelas.

A coleta só será feita se 
houver a necessidade e in-
dicação de um médico em 
casos suspeitos. De acor-
do com as orientações do 
Ministério da Saúde os ca-

sos suspeitos são aqueles 
que o paciente viajou, teve 
contato com outro caso 
suspeito ou confirmado de 
coronavírus, que apresenta 
febre e mais um sintoma 
como tosse, cefaleia, coriza 
ou dificuldade de respirar.

“Essas unidades con-
tam com equipes volan-
tes para colher materiais 
em outras unidades de 
saúde para que o diag-
nóstico seja feito o mais 
rápido possível”, explica 
a secretária de saúde de 
Goiânia, Fátima Mrué.  

Os kits já foram dis-
ponibilizados pelo Mi-
nistério da Saúde e os 
enfermeiros receberam 
capacitação e serão os 
encarregados de fazer a 
coleta. Posteriormente 
o material é enviado ao 
Laboratório Central de 
Saúde Pública (Lacen), 

unidade estadual, que 
fará o diagnóstico em 
até 72 horas.

 “Com essas novas uni-
dades realizando a coleta 
o processo para identifi-
car se o cidadão está ou 
não com o vírus fica mais 
ágil. Escolhemos duas 
unidades básicas em cada 
Distrito Sanitário , além 
das unidades de urgên-
cia para cobrir todas as 
regiões e oferecer aces-
so mais fácil do usuário.” 
afirma Fátima Murué.

A partir de agora, 24 unidades de 
saúde da capital estão aptas a 
fazer a coleta de amostras de 
material de pacientes suspeitos 
de infecção por coronavírus
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Prefeitura segue com trabalho de roçagem 
e tapa-buraco em Aparecida de Goiânia
A Prefeitura de Apareci-
da, por das secretarias 
de Infraestrutura e De-
senvolvimento Urbano, 
têm trabalhado para dar 
continuidade ao cro-
nograma de roçagem e 
tapa-buraco em todas as 
regiões do município. 

“Esse trabalho certa-
mente vai chegar em to-
dos os bairros. Todos os 
dias, as equipes seguem 
um cronograma e os re-
sultados vão desde lim-
peza urbana da cidade a 
diminuição de criadou-
ros do mosquito Aedes 
Aegypti, que transmite a 
dengue. Além disso é um 
serviço essencial urbano 
que melhora qualidade 
de vida para a população”, 
destacou Veter Martins.

Iniciada em janeiro des-

te ano, a primeira etapa de 
roçagem dos terrenos não 
edificados de Aparecida já 
está em fase de conclu-
são. Dos 249 bairros que 
compõem a cidade, 192 
já receberam a frente de 
serviço. A previsão é que 
o restante seja atendindo 
em até 35 dias e a partir 
daí, se inicia a segunda 
etapa, que percorrerá no-
vamente todos os bairros 
da cidade. Vale ressaltar 
que a roçagem é realizada 
de duas a três vezes ao ano 
em toda a extensão terri-
torial do município.

“Cerca de 50 servidores 
e 40 tratores, divididos em 
cinco equipes, trabalham 
para atender toda a deman-
da. O serviço é realizado em 
etapas e contempla todas 
as regiões. Nesta semana, 

as equipes trabalham nos 
setores São Conrado, Vila 
Oliveira e Pontal Sul. Já na 
próxima semana, o pessoal 
estarão com maquinário na 
Região Leste”, explicou o se-

cretário de Desenvolvimen-
to Urbano, Max Menezes.

A equipe de tapa-bura-
co conta com 77 trabalha-
dores que são divididos 
em 11 grupos que atuam 

em toda cidade, todos os 
dias. “Desde o início do ano 
até hoje todas as regiões já 
receberam nossas frentes 
de trabalho, que acontece 
de forma contínua. Reali-

zamos diariamente um ba-
lanço dos locais que preci-
sam de manutenção para 
definir a programação do 
dia seguinte. Começamos 
sempre pelas avenidas e 
linhas de ônibus”, explicou 
o secretário de Infraestru-
tura, Mário Vilela.

A população ainda pode 
ajudar a prefeitura a lo-
calizar esses locais que 
precisam de limpeza e 
manutenção por meio do 
telefone 3545-6057.   “Du-
rante o período chuvoso é 
comum o surgimento de 
buracos nas vias. A cida-
de é muito grande, possui 
muitas ruas e avenidas, 
então é importante que a 
população seja nossa in-
formante também e nos 
ajude a melhorar a nossa 
cidade”, finalizou.

En
io

 M
ed

ei
ro

s

confira a lista das unidades que podem fazer a 
coleta de amostras dos casos suspeitos:
unidades Básicas de saúde (14 unidades sentinelas )
Distrito Sanitário Noroeste: USF Novo planalto e USF Boa Vista
Distrito Sanitário Sudoeste : USF Residencial Itaipu e USF Santa Rita
Distrito sanitário Oeste: USF Buena Vista e USF SÃO FRANCISCO
Distrito Sanitário  Norte: USF Guanabara I e USF Itatiaia
Distritos sanitário Leste: USF Recanto das Minas Gerais e USF Ville 
de France
Distrito sanitário Sul: Centro de Saúde Parque Amazonas e Centro de 
Saúde Vila Redenção
Distrito Sanitário Campinas-Centro: Centro de Saúde Crimeia Oeste 
e Centro de Saúde Esplanada dos Anicuns

além de:
Cais, Ciams e Upas (10/ urgência)
Cais Amendoeiras
Cais Vila Nova
Ciams Novo Horizonte
Ciams  Urias Magalhães
Cais Finsocial
Cais Campinas
UPA Iatipu
UPA Noroeste
UPA Novo Horizonte
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Itegos das regiões Norte, Nordeste e 
Entorno do DF passam por sanitização

s eguindo a reco-
mendação do Go-
verno de Goiás, 

com a suspensão das 
aulas, e da Organiza-
ção Mundial de Saúde 
( OMS), de redobrar os 
cuidados e o compro-
metimento contra o co-
ronavírus,  a Regional 1 
da Rede Itego realizou 
nas últimas semanas 
serviços de sanitização 
nos Institutos Tecno-
lógicos do Estado de 
Goiás (Itegos) Carmem 
Dutra de Araújo (For-
mosa), Maria Sebastia-
na da Silva (Poranga-
tu), Sarah Luísa Lemos 
Kubitschek de Oliveira 
(Santo Antônio do Des-
coberto) e Genervino 
Evangelista da Fonseca 
(Cristalina).

A ação elimina mi-
crorganismos nocivos, 
previne a proliferação 
de doenças e ajuda a 
frear a disseminação de 
doenças respiratórias, 
como rinites e resfriados 
e a Covid 19.

A sanitização é exe-
cutada por uma equipe 

de especialistas. A úni-
ca exigência é o iso-
lamento do local pelo 
período em que durar 
o serviço. Os profissio-
nais usam aparelhos de 
alta tecnologia e equi-
pamentos de proteção 
individual adequados.

A ação química do 
produto forma uma pe-
lícula protetora nas pa-
redes do ambiente, que 
fica protegidas contra a 
proliferação de micror-
ganismos. O produto 
sanitizante é livre de 
riscos, pois não é infla-
mável e nem corrosivo.

De acordo com a su-
perintendente de Desen-
volvimento e Inovação 
Tecnológica da Regional 
1, Selva Oliveira, as uni-
dades de ensino estão 
sendo cuidadas e pre-
paradas para o retorno 
dos alunos que ocorrerá 
em 15 dias, podendo ser 
prorrogado pelo gover-
no estadual. “O objetivo 
é fazer a prevenção dos 
locais para evitar que o 
vírus se propague e, aci-
ma de tudo, manter os 

alunos e a população em 
segurança”, explica. 

O mundo passa por 
um momento delicado 
com o surto do novo Co-
ronavírus. Em Goiás não 
tem sido diferente.  Até 
a manhã desta quarta-
-feira (18/3), o bole-
tim epidemiológico da 
Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás pontu-
ava 12 casos no Estado. 
As cidades que testaram 
pacientes positivos para 
o vírus até o momento 
são: Goiânia, Rio Verde, 
Anápolis, Aparecida de 
Goiânia e Jataí.

As aulas nas unidades 
educacionais da Rede 
Itego foram suspensas, 
assim como as aulas da 
rede pública e privada 
de ensino. O governo 
estadual também deter-
minou que a partir des-
ta quarta-feira (18/3), 
todo comércio, incluin-
do shoppings centers, 
também deverão ser fe-
chados por 15 dias. As 
medidas foram toma-
das para evitar a disse-
minação do novo vírus. 

Ação elimina microrganismos nocivos, 
previne a proliferação de doenças e ajuda a 
frear a disseminação de doenças respiratórias, 
como rinites, resfriados e o coronavírus 
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Campanha de vacinação contra gripe 
terá drive thru para idosos no Rio
A prefeitura do Rio de 
Janeiro criará postos de 
vacinação drive thru para 
idosos durante a campa-
nha de imunização contra 
a gripe, a ser iniciada na 
próxima segunda-feira 
(23). Nesses pontos de 
vacinação, os idosos po-
derão ser vacinados sem 
sair do carro.

Um dos pontos de va-
cinação será no estacio-
namento do centro de 
convenções Riocentro, 
em Jacarepaguá, na zona 
oeste da cidade. Pos-
tos do Detran também 

deverão ser usados na 
campanha.

A ideia do drive thru 
é reduzir a circulação de 
pessoas nos postos de 
saúde municipais, que 
também aplicarão as va-
cinas como normalmente 
acontece nas campanhas 
de imunização.

A prefeitura também 
deverá aplicar a vacina em 
asilos e casas de repouso 
e em domicílio, em idosos 
que estejam acamados ou 
que tenham mais de 80 
anos e sejam cadastrados 
nas clínicas de família.
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Câmara aprova decreto de calamidade 
pública por conta do coronavírus

o plenário da Câma-
ra dos Deputados 
aprovou na noite 

desta quarta-feira (18), 
por votação simbólica, 
o pedido do governo fe-
deral para declaração de 
estado de calamidade 
pública no país. O pro-
jeto será encaminhado 
para votação no Senado e 
precisa de pelo menos 41 
votos para ser aprovado.

A declaração de estado 
de calamidade pública é 
uma medida inédita em 
nível federal. Na mensa-
gem, o governo pede a 

que seja dispensado de 
atingir a meta fiscal, en-
tre outras medidas, para 
combater a pandemia.

“A crise é muito grande. 
O mais importante: a de-
cretação de calamidade 
abre espaço fiscal, abre 
espaço para o governo 
aplicar mais recursos 
para a saúde. A gente sabe 
que os R$ 5 bilhões eram 
poucos recursos para 
área de saúde. Estados e 
municípios precisam de 
mais recursos”, afirmou 
o presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). “A decretação 
de calamidade abre espa-
ço fiscal para que a gente 
trate do enfrentamento 
do coronavírus do ponto 
de vista da saúde pública, 
da economia, da área so-
cial -  em relação aos bra-
sileiros mais vulneráveis”, 
acrescentou.

Neste ano, o Orçamen-
to sancionado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro pre-
vê um déficit primário de 
R$ 124,1 bilhões como 
meta fiscal para o Gover-
no Central. Com a adoção 
do estado de calamidade, 
o governo suspende os 
prazos para ajuste das 
despesas de pessoal e 
dos limites do endivida-
mento; para o cumpri-
mento das metas fiscais; 
e para adoção dos limites 
de empenho (contingen-
ciamento) das despesas 
até 31 de dezembro des-
te ano.

O governo argumenta 
que a medida é necessá-
ria “em virtude do moni-
toramento permanente 
da pandemia Covid-19, da 
necessidade de elevação 
dos gastos públicos para 
proteger a saúde e os em-
pregos dos brasileiros e 

da perspectiva de queda 
de arrecadação”.

O presidente da Câma-
ra ressaltou que a amplia-
ção dos gastos públicos e 
maior presença do estado 
na economia são cruciais 
no combate à pandemia 
de coronavírus. Segundo 
ele, assim que a crise for 
superada no país, o Con-
gresso voltará a ter como 
prioridade a organização 
dos gastos públicos, com 
as reformas administra-
tiva, tributária e a manu-
tenção do teto dos gastos.

Cheque especial
De acordo com o rela-

tor da medida, deputado 
Orlando Silva (PCdoB-SP), 
não será dado um “che-
que em branco” ao gover-
no, mas, sim, um “cheque 
especial”. “O Congresso 
mostra estar pronto para 
enfrentar essa crise ao 

votar a mensagem no 
mesmo dia que ela che-
gou”, ressaltou Orlando 
Silva.

“O reconhecimento da 
situação de calamidade 
pública, com as repercus-
sões que terá sobre a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal, vai oferecer ao gover-
no todos os instrumentos 
para combater essa pan-
demia. Sobretudo, eu di-
ria, fortalecer o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
permitir que o governo 
coopere com estados e 
municípios para que Es-
tados e Municípios e o 
poder central, juntos, pos-
sam enfrentar os riscos 
oferecidos por esta pan-
demia”, avalia o relator.

A comissão poderá tra-
balhar por meio virtual. 
O texto aprovado prevê 
reuniões mensais com 
técnicos do Ministério da 

Economia e uma audiência 
bimestral com o ministro 
da pasta, Paulo Guedes, 
para avaliar a situação 
fiscal e a execução orça-
mentária e financeira das 
medidas emergenciais.

Projeto vai ao 
Senado e precisa 
de pelo menos 
41 votos para 
aprovação
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a minha 
obrigação é 

de não ficar fixado 
numa posição, 
quem fica numa 
fixado numa 
posição, fixação 
em meta fiscal, 
está com algum 
problema. Com um 
tsunami na saúde 
e na economia, não 
está com a cabeça 
no lugar”, afirmou.

“

economia

Copom reduz Selic para 3,75% ao ano 
para conter impacto de pandemia
Em meio à crise econô-
mica decorrente da pan-
demia do novo coronaví-
rus, o Banco Central (BC) 
diminuiu os juros básicos 
da economia pela sexta 
vez seguida. Por unani-
midade, o Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) 
reduziu a taxa Selic para 
3,75% ao ano, com corte 
de 0,5 ponto percentual.

A decisão surpreen-

deu os analistas finan-
ceiros. Segundo a pes-
quisa Focus do BC, a 
maior parte dos agentes 
econômicos esperava a 
redução dos juros bási-
cos para 4% ao ano nes-
ta reunião e um corte 
adicional, para 3,75%, 
antes do fim de 2020.

Em comunicado, o 
Copom justificou que os 
dados apontavam para 

uma recuperação gra-
dual da economia, mas 
que os parâmetros atu-
ais ainda não refletem 
o agravamento da crise 
provocada pelo coro-
navírus. Entre os fatos 
imprevistos, o BC citou 
a desaceleração signi-
ficativa do crescimento 
global, a queda do preço 
das commodities (bens 
primários com cotação 

internacional) e o au-
mento na volatilidade 
dos ativos financeiros.

A decisão do Federal 
Reserve – Banco Central 
norte-americano – e dos 
principais bancos centrais 
do planeta, que reduzi-
ram juros nas maiores 
economias mundiais nos 
últimos dias, abriu espaço 
para a redução maior que 
o esperado. Nos Estados 

Unidos, os juros básicos 
foram zerados na noite 
de domingo (15), para ba-
ratear o crédito na maior 
economia do planeta em 
meio à ameaça de reces-
são econômica global.

Com a decisão de hoje 
(18), a Selic está no me-
nor nível desde o início 
da série histórica do Ban-
co Central, em 1986. De 
outubro de 2012 a abril 

de 2013, a taxa foi man-
tida em 7,25% ao ano e 
passou a ser reajustada 
gradualmente até alcan-
çar 14,25% ao ano em ju-
lho de 2015. Em outubro 
de 2016, o Copom voltou 
a reduzir os juros básicos 
da economia até que a 
taxa chegasse a 6,5% ao 
ano em março de 2018, 
só voltando a ser reduzi-
da em julho de 2019.
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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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COI realiza videoconferência com 
atletas sobre Jogos e coronavírus

o presidente do Co-
mitê Olímpico In-
ternacional (COI), 

o alemão Thomas Bach, 
afirmou que teve uma 
conversa, por videocon-
ferência, “muito produ-
tiva” com 220 atletas de 
todo o mundo sobre a 
preparação para Tóquio 
de 2020 em um momen-
to em que crescem as 
preocupações sobre o 
avanço do coronavírus.

“Tivemos uma conver-
sa muito boa com 220 
atletas representantes de 
todo o mundo. Foi mui-
to construtivo e nos deu 
muitas informações, por-

que continuaremos a ser 
muito realistas em nossa 
análise. Por isso fomos 
confrontados com muitas 
perguntas sobre o siste-
ma de qualificação e as 
restrições em vigor ago-
ra”, disse o dirigente.

Além disso, Bach afir-
mou: “Continuaremos 
agindo de forma respon-
sável no interesse dos 
atletas, mas sempre res-
peitando nossos dois prin-
cípios. A primeira priorida-
de é proteger a saúde dos 
atletas e contribuir para a 
contenção do vírus e, em 
segundo lugar, proteger os 
interesses dos atletas”.

Presidente do COI afirma que 
conversa foi “muito produtiva”
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