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a conta é EnoRmE

Jair Bolsonaro tem gastado os dias com re-
uniões que terminam em medidas, que au-
mentam os gastos do governo. É um déficit, 
legalmente liberado, incalculável. O governo 
tem que gastar mesmo para conter o corona-
vírus. Com isso, a conta de gastos do Ministé-
rio da Saúde vai às alturas. Não há como. Com 
a estratégia de recolhimento da população, 
foi criado um problema econômico, já que a 
maior parte das empresas está com ativida-
des paradas e outra parte tem limite na pro-
dução e venda. As medidas anunciadas pelo 
governo para evitar a quebradeira já dobrou 
o déficit de 2020, sem garantia total de efeti-
vidade. A arrecadação vai cair, já que depende 
do faturamento das empresas e do ganho 
das pessoas. Governos e prefeituras tem 
gastado mais também e cobram reembol-
so. Lá se vão mais R$ 88 bi para os Estados. 
Os municípios aguardam ajuda também. 

paRou 
Áreas como esporte e entretenimento 
pararam. As escolas continuam fechadas, 
na maior parte do país.  

lado bom
Regina e Damares sumiram do noticiário 
e tem tempo pra planejar. 

nas REdEs 
Tendência em todo 
o país, os músicas 
vão às redes para 
tocar e dar um pou-
co mais de alento 
às pessoas que es-
tão recolhidas em 
casa. Amauri Garcia 
fez isso no início 
dessa semana. 

HoRa do piti
Presidente gastou tempo nos últimos dias 
criticando medidas adotadas por governado-
res e prefeitos. Valeu inclusive para antigos 
aliados, como João Dória e Wilson Witzel, e 
para atuais, como Ronaldo Caiado. Jair Mes-
sias não entendeu que os governadores 
ocupam este espaço porque o governo fe-
deral não consegue adotar essas medidas. 

poR sinal...
João Dória inicia a semana concluindo 2 mil 
leitos erguidos no Parque do Anhembi e no 
Estádio do Pacaembu, dois pontos tradicio-
nais da capital paulista. No final de semana, já 
estarão prontos para receber possíveis infec-
tados. Governador paulista coloca pra funcio-
nar uma rede de laboratórios com capacidade 
para fazer 2 mil testes rápidos do coronavírus.

caminHo cERto

Ronaldo Caiado (DEM) tem merecido 
elogios diários pela atuação. Goiás tem 
se antecipado nas medidas, mesmo ten-
do quadro menos grave do que outras 
unidades da federação. Caiado costuma 
crescer, pessoal e politicamente, quando 
tem uma bandeira pra brigar. Nos últimos 
dias, trocou farpas com Bolsonaro e criti-
cou Íris Rezende, pela bagunça que levou 
à aglomeração no início da campanha de 
vacinação contra a gripe para os idosos.

cRítica muda
Pessoal da Saúde torceu o nariz pela anteci-
pação da campanha de vacinação. Não há es-
trutura suficiente par atender a tudo. Alguns 
servidores, tanto de unidades públicas como 
privadas, estão estressadas. Pelo aumento do 
trabalho e pela pressão que o vírus desco-
nhecido está levando para esses locais. 

olavo Expulso
O misto de astrólogo e filósofo publicou 
vídeo dizendo que a “epidemia” do coro-
navírus não existe, que é manipulação da 
mídia, e que não há um caso sequer re-
conhecido no mundo. Facebook retirou o 
vídeo. A suspeita é de Fake News. 

coi pERdEu timing
Está claro que não há condição para a 
realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. 
A preparação dos atletas está comprome-
tida, pelas medidas contra o coronavírus 
em todo o mundo e o cancelamento de 
competições que servem de preparação. 
O adiamento está definido, mas ainda 
não foi anunciado. O Comitê Olímpico Inter-
nacional quer os Jogos no segundo semes-
tre, mas a competição deve ficar mesmo 
para o ano que vem. Se acontecer. 

ElEição no saco 
Cresce o movimento para adiar as elei-
ções municipais de outubro. O prazo final 
de filiação ou troca de domicílio deve ser 
mantido para 4 de abril. É improvável que 
haja condição para a manutenção do res-
to. O prazo para o registro da biometria, 
que termina em maio, não será cumprido, 
já que a justiça eleitoral não está aten-
dendo. Este não é o caso de Goiás. Mas 
dificilmente haverá liberação para a reali-
zação de convenções e campanha. 

duas opçõEs
O Podemos já está sugerindo a reali-
zação do pleito em dezembro, man-
tendo a posse dos prefeitos e verea-
dores eleitos para janeiro. Outra ideia 
é estender os atuais mandatos por 
alguns meses, para realizar a eleição 
no início do ano que vem. 

gafE do século
A Medida Provisória que permitia a 
suspensão dos contratos de trabalho 
por quatro meses. Paulo Guedes jura 
que foi um erro cometido na pressa de 
baixar as medidas de poio às empresas. 
Aliás, põe erro nisso. 

mais um 
Carlin Café é mais um vereador que assinou 
ficha de filiação ao MDB de Íris Rezende. Ele 
foi eleito pelo PPS, que hoje é Cidadania.

ExtRa
Câmara de Goiânia se reúne nesta terça 
para aprovar o estado de calamidade em 
saúde pública no município. 

viRtual
A Assembleia examina proposta idêntica do 
Estado na quarta, na primeira votação dos 
deputados à distância. 

cEna RaRa 
Precisei sair de casa para resolver um pro-
blema. Arrisquei ir de ônibus. Motorista pe-
diu para eu me sentar. Veículo vazio, que só 
saiu depois que achei o banco. Coisa que só 
q quarentena pode proporcionar. 

cuidados 
Admirado também com os cuidados com 
higienização em supermercados e padaria. 
Precisamos nos cuidar, sim. E temos a necessi-
dade de sermos melhores após esse período. 

na cnn

Com carreira construída em grandes co-
berturas internacionais, especialmente 
no Estadão, o goiano Lourival Santana é 
um dos destaques da nova CNN Brasil.

poR quE?
O cara quando não tem nada a dizer não 
fica calado.

marcelohel@gmail.com

“A desobediência é uma 
virtude necessária à 

criatividade”.  (Raul Seixas)
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Legislativo repassa verba ao Estado 
para combate ao coronavírus

Um acordo feito en-
tre os 41 deputa-
dos estaduais da 

Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) para 
ajudar no combate à cri-
se do novo coronavírus 
foi anunciado na noite 
desse domingo, 22, pelo 
presidente Lissauer Viei-
ra (PSB). O Legislativo 
goiano vai repassar aos 
cofres do Estado R$ 10 

milhões economizados 
durante todo o ano de 
2019, que seriam usados 
na construção da nova 
sede da Alego. O dinhei-
ro será destinado à Or-
ganização das Voluntá-
rias de Goiás (OVG) para 
aquisição de equipa-
mentos e materiais hos-
pitalares, cestas básicas, 
e outros itens necessá-
rios no enfrentamento à 

Covid-19 em Goiás 
De acordo com o pre-

sidente, os deputados fo-
ram consultados sobre a 
iniciativa de forma on-li-
ne, e o apoio foi imediato. 
“Pedi autorização a todos 
eles para nós podermos 
ajudar neste momento de 
dificuldade, neste com-
bate, nesta verdadeira 
operação de guerra que 
o Estado está fazendo, 
e fazendo muito bem, 
e eles concordaram de 
pronto. Então a Assem-
bleia Legislativa está 

repassando esse valor 
considerável que conse-
guimos economizar com 
muito esforço e corte de 
despesas”, justificou. 

Lissauer reforça que 
apesar de o recurso ser 
importante para a Alego, 
a ação é imprescindível 
para o momento e, fe-
lizmente, o Legislativo 
está podendo contribuir 
diante das circunstân-
cias que o País e o mun-
do todo enfrentam.

O parlamentar explica 
que a OVG está prepara-

da para receber o dinhei-
ro. “Estamos felizes em 
poder contribuir. A OVG 
consegue comprar os 
equipamentos com mais 
rapidez, com dispensa 
de licitação, e estamos 
fazendo a destinação 
desse dinheiro para ser 
investido no combate à 
pandemia, com a com-
pra de materiais neces-
sários nesse momento”, 
afirma Lissauer.

De acordo com o go-
vernador Ronaldo Caia-
do (DEM) em postagem 

nas suas redes sociais, 
a OVG criou o Fundo de 
Combate à Propagação 
do Coronavírus. O obje-
tivo é arrecadar recursos 
para atender aos que 
mais necessitam, sejam 
doações em dinheiro ou 
produtos. Qualquer ci-
dadão interessado em 
praticar o gesto de soli-
dariedade, contribuindo 
para combater os efeitos 
da doença, pode acessar 
o site www.ovg.org.br/
voluntariado para obter 
mais informações.

O presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás, deputado 
Lissauer Vieira, anunciou, na noite 
desse domingo, 22, que o Poder 
Legislativo goiano repassará R$ 10 
milhões ao Estado. Este dinheiro 
será destinado à Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) para 
a compra de equipamentos e 
materiais hospitalares que vão ajudar 
a combater os efeitos da Covid-19 
em Goiás. A decisão de Lissauer foi 
tomada depois de consultar, on-
line, os outros 40 parlamentares. O 
recurso é fruto de economia da Casa 
e seria utilizado na construção da 
nova sede do Legislativo goiano
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Prefeito de Porangatu, Pedro Fernandes 
e vereadores se filiam ao Progressistas
Prefeito de Porangatu, Pe-
dro Fernandes e mais qua-
tro vereadores se filiaram 
hoje à tarde ao Progres-
sistas numa solenidade 
simples e rápida na sede 
do diretório regional da le-
genda, em Goiânia.

O ato foi acompanha-
do pelos deputados fe-
derais Professor Alcides 
e Adriano do Baldy, que 
abonaram as fichas de fi-
liações, e pelo presidente 
do diretório no município, 

Rafael Carvalho, conheci-
do com Rafael do bazar.

Pedro Fernandes e 
os vereadores chegam 
ao Progressistas pelas 
mãos do deputado fe-
deral Professor Alcides e 
será candidato à reelei-
ção no município, assim 
como os vereadores.

Nos últimos dias o 
partido tem feito filia-
ções de lideranças de 
todo o Estado visando 
seu fortalecimento para 

disputar as eleições mu-
nicipais deste ano.

Pedro Fernandes trocou 
o PSDB pelo Progressis-
tas. O vereador Waltham 
Glória, deixou o PHS, Valci 
Simões, o PRB, Tunico da 
Ambulância, o PSB, e Val-
mir do Couro deixou o PTB.

A filiação do prefeito e 
dos vereadores será co-
memorada numa grande 
festa em Porangatu logo 
após passar a pandemia 
do coronavírus.
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CMTC informa que transporte 
público continua funcionando

a Companhia Me-
tropolitana de 
Transportes Coleti-

vos- CMTC- gestora do ser-
viço ofertado em Goiânia e 
mais 18 municípios inte-
grados, informa que, após 
reunião com representan-
tes do governador Ronal-
do Caiado e o prefeito de 
Goiânia, Iris Resende, ficou 
decidido que o transporte 
na região metropolitana 
da capital não vai parar 
e o decreto de Lei do go-
verno estadual, baixado 
na sexta-feira (20), deter-
minando o transporte de 
pessoas sentadas, conti-
nua valendo. À CMTC ficou 
o planejamento técnico da 
operação visando atender 
a demanda de passagei-
ros que ainda circula em 
terminais nos horários de 
pico e entrepico.

Decreto de Lei de 
número 9.638

Ficou acertado entre os 
gestores que este decreto 
de número 9.638 será re-
gulamentado num traba-
lho conjunto entre CMTC 
e Agência Goiana de Re-
gulação (AGR). Neste docu-
mento constarão as deter-
minações sobre quem vai 
usar o transporte e o esca-
lonamento de horário que 
atenda a demanda de tra-
balho ainda ativo nas ci-
dades. Ação pensada para 
se evitar aglomerações em 
terminais de ônibus.

Poderão utilizar o ser-
viço de transporte todas 
as pessoas e trabalhado-
res ligados diretamente 
as atividades econômicas 
elencadas como impres-
cindíveis e que constam 

do decreto 9.633 altera-
do pelo decreto 9.638 do 
governo estadual.

Idoso
Ficou acertado que o 

passe- livre para o ido-
so continuará ativo para 
atender a parcela que ne-
cessita de atendimento 
e tratamento de doenças 
crônicas. A Polícia Militar 
vai atuar na checagem 
desse trânsito de idosos, 
fazendo a orientação ne-

cessária sobre o bom uso 
do transporte para se evi-
tar o contágio.

Ministério Público e 
Defensoria Pública

A CMTC informa que foi 
notificada da decisão ju-
dicial na manhã dessa se-
gunda-feira (23) às 10h50. 
A notificação determina 
a volta da frota total de 
ônibus nas linhas do trans-
porte público, a CMTC vai 

cumprir a determinação.

Operação
A CMTC informa que 

a operação de hoje (23) 
transcorreu de forma 
tranquila e atendeu bai-
xa demanda.

Frota
A CMTC informa que 

toda a frota estará em 
operação e que a equipe 
de motoristas designada 
ao trabalho não perten-

ce a grupos de risco. Mo-
toristas com idade aci-
ma de 60 anos e/ou com 
doença crônica estão em 
férias coletivas.

Equipamentos 
de Segurança

A CMTC informa que 
essa negociação de 
equipamentos de segu-
rança ao motorista será 
feita entre as concessio-
nárias e a categoria.

Poderão utilizar o serviço todas 
as pessoas e trabalhadores 
ligados diretamente as atividades 
econômicas elencadas como 
imprescindíveis e que constam do 
decreto do governo estadual
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Prefeitura de Aparecida convoca mais de 700 profissionais 
de saúde credenciados neste momento de enfrentamento 
A Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia informa que os 
mais de 700 profissionais 
convocados nesta sexta-fei-
ra, 20, referentes ao último 
edital de credenciamento 
realizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
irão reforçar as equipes da 
rede neste momento de en-
frentamento à pandemia do 
coronavírus no município. A 
convocação de 303 médi-
cos, 106 enfermeiros e 273 
técnicos em enfermagem, 
além de profissionais como 
psicólogos, odontólogos, 
biomédicos, farmacêuti-
cos, nutricionistas, fisiote-
rapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e 
técnicos em laboratórios, 
gesso e radiologia foi an-
tecipada devido à situação 
emergencial vivida.

A lista com os nomes dos 
convocados pode ser con-
ferida no Diário Oficial Ele-
trônico (DOE) de Aparecida 
de Goiânia, de 20 de março 
de 2020. “Os profissionais 
convocados fazem parte da 
soma de esforços que está 
sendo realizada em toda a 
cidade e gerenciados pelo 
Comitê Municipal de Pre-
venção e Enfrentamento ao 
novo Coronavírus. Estamos 
atravessando um cenário 
desafiador e que requer 
muita coragem e respon-
sabilidade de todos”, des-
tacou o prefeito em exer-
cício, Veter Martins.

O secretário de Saúde 
de Aparecida, Alessandro 
Magalhães enfatizou ain-
da que é imprescindível 
que a população tenha 
consciência da gravidade 

da situação e colabore, 
evitando de todas as ma-
neiras possíveis a possi-
bilidade de contágio da 
covid-19. “A recomendação 
é ficar em casa e só sair 
caso seja imprescindível. 
Em caso de sintomas leves 
de gripe, disponibilizamos 
atendimento médico em 
até 48h, agendados pelo 
0800-646-1599, que 
agora também recebe 
ligações via telefone ce-
lular. Só é recomendável 
procurar uma unidade de 
emergência em caso de 
febre e dificuldade respi-
ratória”, disse Alessandro.

Para ver a lista dos con-
vocados para serem cre-
denciados para o Edital 
001/2020 de chamamento 
de pessoa física para termo 
de credenciamento pro-

fissional para atuar junto 
à Secretaria Municipal 
de Saúde de Aparecida 
de Goiânia, basta acessar 
o Diário Oficial Eletrôni-
co - http://doe.aparecida.
go.gov.br/. (arquivo anexo) 

Por conta das medidas 
protetivas adotadas mun-
dialmente e os protocolos 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e do Ministé-
rio da Saúde, os profissio-
nais deverão encaminhar a 
documentação exigida do 
Edital exclusivamente no 
e-mail: credenciamentosau-
deap@gmail.com. A SMS 
pede que seja enviado 
um único e-mail, de for-
ma legível, os documen-
tos solicitados no edital. 
O prazo para o envio das 
documentações será até a 
próxima terça-feira (24).

O título do e-mail deve 
conter a seguinte legenda: 
”Documentação de (seu 
nome completo e função 
concorrida). A Secretaria 
esclarece ainda que neste 
primeiro momento os pro-
fissionais que já atuam na 
rede e que se encontram 
na 1ª lista de convocados 
do Edital 001/2020 perma-
necerão em suas atuais 
lotações, cumprindo suas 
escalas já estabeleci-
das, e que o prazo para 
a entrega dos contratos 
para esses profissionais 
se dará entre 03 e 09 de 
abril de 2020.  Mais infor-
mações, no próprio edital.

Medidas 
emergenciais

Dentre as diversas no-

vas medidas de combate e 
prevenção ao coronavírus 
colocadas em vigor, estão 
as que regulamentam os 
próprios serviços de Saú-
de, como o agendamen-
to de consultas eletivas, 
a aplicação e renovação 
de curativos, visitas UPAs, 
CAIS, hospitais públicos e 
privados, a Maternidade 
Marlene Teixeira, comuni-
dades terapêuticas e insti-
tuições de média e longa 
permanência para idosos, 
instituições de acolhi-
mento de média e longa 
permanência de crianças 
e adolescentes; e tam-
bém o atendimento ao 
público na sede da Supe-
rintendência de Regula-
ção, Controle e Avaliação 
da SMS, conhecida popu-
larmente como “Pró-Reg”.
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Mortes no Brasil sobem para 34 
e casos confirmados são 1.891

o número de mor-
tes decorrentes do 
novo coronavírus 

(covid-19) ficou em 34, 
conforme atualização do 
Ministério da Saúde pu-
blicada ontem (23). Até 
domingo (22), o número 
de pessoas que vieram 
a óbito estava em 25. 
A taxa de letalidade no 
Brasil está em 1,8%.

Os falecimentos se-
guem concentrados em 
São Paulo e no Rio de Ja-
neiro. Enquanto São Pau-
lo registrou 30 pessoas 
que perderam a vida em 
decorrência da pandemia, 
foi no Rio de Janeiro que 
ocorreram as outras qua-
tro fatalidades.

O total de casos confir-
mados saiu de 1.546 on-
tem para 1.891 hoje, um 
acréscimo proporcional 
de 22% e de 345 em nú-
meros absolutos.

Como epicentro da 
pandemia de covid-19 no 
Brasil, São Paulo também 
lidera o número de pes-
soas infectadas, com 745 
casos confirmados. Em 
seguida vêm Rio de Janei-
ro (233), Ceará (163), Dis-
trito Federal (133), Minas 
Gerais (128) e Rio Grande 
do Sul (86).

Também registram 
casos confirmados San-
ta Catarina (68), Bahia 
(63), Paraná (56), Per-
nambuco (42), Amazo-
nas (32), Espírito Santo 
(29), Goiás (23), Mato 
Grosso do Sul (21), Rio 
Grande do Norte (13), 
Acre (11), Sergipe (10), 
Alagoas (sete), Piauí 
(seis), Pará e Tocantins 
(cinco), Rondônia (três), 
Maranhão, Paraíba, Ro-
raima e Mato Grosso 
(dois) e Amapá (um).

No início da semana 
passada, o ranking era li-
derado pelos estados do 
Sudeste e do Sul, além do 
Distrito Federal. O maior 
número de casos segue 
concentrado no Sudeste e 
no DF, mas a lista ganhou 
a presença do Ceará entre 
as primeiras colocações.

Medidas 
econômicas

Desde o fim da semana 
passada, o governo federal 
vem anunciando medidas 
econômicas diversas para 
a crise, como benefício a 
pessoas no cadastro único, 
liberação de compulsórios 
aos bancos, retirada de 
exigências para empre-
gadores (como depósito 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço).

Ontem foi editada me-
dida provisória prevendo 
a interrupção do contrato 
de trabalho por até quatro 
meses, retirando também 
a remuneração. A medida 
gerou reações negativas 
e o governo anunciou a 
revogação desse meca-
nismo. Hoje, o presidente 
anunciou pacote de auxí-
lio aos estados.

Durante coletiva de im-
prensa dos ministros so-
bre ações contra covid-19, 
o secretário especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, 
Bruno Bianco, explicou por 
que houve a revogação.

“As pessoas estavam 
entendendo que não te-

ria nenhuma contrapres-
tação do empregador. 
E não é isso que estava 
no texto. A ideia do tex-
to era muito clara. Have-
ria uma contraprestação 
por parte do empregador. 
Um acordo entre empre-
gados e empregadores, 
para que, obviamente, o 
empregador pagasse os 
custos do empregado, 
sempre respeitando a 
Constituição Federal, que 
garante o salário mínimo 
para todos. No entanto, 
houve uma intepretação 
equivocada. Diante des-
sa interpretação equivo-
cada e do descasamento 
das medidas - que houve 
por conta de uma medi-
da não ser orçamentária 
e outra ser orçamentária 
- o presidente entendeu 
por bem uma revoga-
ção desse dispositivo. E 
pediu que nós pensás-
semos em um novo dis-
posito, em outra medida 
orçamentária”.

O secretário também 
antecipou que em breve 
serão lançadas medidas 
unindo a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e a 
ajuda por parte do Estado 

para com os empregados e 
os empregadores, em prol 
da proteção do trabalho.

Transmissão 
comunitária

No fim da semana pas-
sada, o governo federal en-
quadrou todos os estados 
em situação de transmis-
são comunitária, quando 
não se sabe mais a origem 

da doença naquela loca-
lidade. Com isso, as reco-
mendações adotadas para 
esses locais ficam valendo 
para todo o país, como o 
isolamento de pessoas 
com sintomas e familia-
res e restrição ao mínimo 
possível da circulação de 
idosos acima de 60 anos. 
*Texto alterado às 19h45 
de ontem para acréscimo 
de informações. 

Dados foram 
atualizados pelo 
Ministério da 
Saúde
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Hackers atacam OMS em meio 
à pandemia de coronavírus

Hackers de elite 
tentaram invadir 
sistemas da Orga-

nização Mundial da Saú-
de (OMS) no início deste 
mês, informaram fontes à 
Reuters, parte do que um 
importante funcionário da 
entidade disse ter sido um 
aumento de mais de duas 
vezes nos ataques ciberné-
ticos contra a entidade.

O vice-presidente de 
Segurança da Informação 
da OMS, Flavio Aggio, dis-
se que a identidade dos 
hackers não está clara e 
que a tentativa de inva-
são não obteve sucesso. 
Ele alertou que as ações 
de hackers contra a agên-
cia e seus parceiros dis-
pararam em meio à cam-
panha do órgão global 
para combate ao corona-
vírus, que matou mais de 
15 mil pessoas no mundo.

A tentativa de invasão 
da OMS foi revelada por 
Alexander Urbelis, espe-
cialista em segurança 
cibernética e advoga-
do do Blackstone Law 

Group de Nova York, que 
monitora atividades sus-
peitas em registros de 
domínios da internet.

Urbelis disse que no-
tou a atividade por volta 
de 13 de março, quando 
um grupo de hackers 
que ele monitorava ati-
vou um site malicioso 
que imita o sistema de 
email interno da OMS.

“Percebi rapidamente 
que se tratava de um ata-
que à Organização Mun-
dial da Saúde”, afirmou.

Urbelis disse que não 
sabia quem era o respon-
sável, mas duas outras fon-
tes suspeitam de um gru-
po avançado de hackers 
conhecido como DarkHo-
tel, que realiza operações 
de espionagem cibernéti-
ca desde pelo menos 2007.

Quando perguntado pela 
Reuters sobre o incidente, 
Aggio, da OMS, confirmou 
que o site descoberto por 
Urbelis havia sido usado 
na tentativa de roubar se-
nhas de vários funcioná-

rios da organização.
Os motivos do ataque 

não são claros. Agências 
das Nações Unidas, en-
tre elas a OMS, são alvo 
regular de campanhas 
de espionagem digital e 
Aggio se recusou a dizer 
quem exatamente na en-
tidade os hackers esta-
vam tentando atacar.

Empresas de seguran-
ça cibernética, incluindo a 
Bitdefender, da Romênia, e 
a Kaspersky, com sede em 
Moscou, disseram ter loca-

lizado muitas das opera-
ções do DarkHotel no leste 
da Ásia - uma área que foi 
particularmente afetada 
pelo coronavírus. Alvos 
específicos incluíram 
funcionários governa-
mentais e executivos de 
empresas de países como 
China, Coreia do Norte, 
Japão e Estados Unidos.

Costin Raiu, chefe de 
pesquisa e análise global 
da Kaspersky, não pôde 
confirmar que o DarkHo-
tel era responsável pelo 

ataque contra a OMS, mas 
disse que a mesma infra-
estrutura maliciosa foi 
usada para atacar outras 
organizações humanitá-
rias e de saúde nas últi-
mas semanas.

“Em momentos como 
este, qualquer informa-
ção sobre curas, testes 
ou vacinas relacionadas 
ao coronavírus não tem 
preço e é a prioridade de 
qualquer organização de 
inteligência de um país 
afetado”, afirmou.

Tentativa de 
invasão não 
obteve sucesso De
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300 mil casos

Pandemia de coronavírus está “acelerando”, alerta OMS
A pandemia de coronaví-
rus está “acelerando”, com 
mais de 300 mil casos 
registrados no mundo e 
notificações em quase 
todos os países, alertou o 
diretor-geral da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Embora tenham se 
passado 67 dias entre o 
primeiro caso relatado e 
a marca de 100 mil casos 
de Covid-19, bastaram 11 
dias para se chegar aos 
100 mil casos seguintes 
e só quatro dias para a 
terceira leva de 100 mil 
casos, disse Ghebreyesus.

“Mas não somos prisio-
neiros das estatísticas. Não 
somos testemunhas im-
potentes. Podemos mudar 
a trajetória desta pande-
mia”, disse Tedros em en-
trevista pela internet com 
mais de 300 repórteres.

Ele pediu um compro-
metimento político glo-
bal, apelando aos países 
para que adotem medidas 
defensivas e agressivas.

“Pedir às pessoas que 
fiquem em casa e outras 
medidas de distanciamen-
to social é uma maneira 
importante de frear a dis-
seminação do vírus e ga-
nhar tempo, mas são me-
didas defensivas”, afirmou.

“Para vencer, precisa-
mos atacar o vírus com 
táticas agressivas e es-
pecíficas – examinan-
do cada caso suspeito, 
isolando e cuidando de 
cada caso confirmado e 
rastreando e colocan-
do em quarentena cada 
contato próximo”.

O chefe do programa 
de emergências da OMS, 
Mike Ryan, perguntado 
sobre os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, disse que a 

organização está contri-
buindo com as delibera-
ções do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), do 
governo japonês e do co-
mitê da Tóquio 2020.

Austrália e Canadá já 
disseram que não par-
ticiparão dos jogos, e 
os organizadores estão 
sendo cada vez mais 
pressionados a adiá-los 
pela primeira vez nos 
124 anos da história 
moderna do evento.

“Acredito que uma de-
cisão será tomada muito 
em breve”, afirmou Ryan.

Ele disse que qualquer 
decisão de adiamento se-
ria tomada pelo Japão e 
pelo COI, acrescentando: 
“Temos toda a confiança 
de que o governo japo-
nês e o COI não prosse-
guirão com os jogos se 
for perigoso para atletas 
e espectadores.”
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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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CBF registra receita e 
investimento recordes em 2019

A Assembleia Geral da 
Confederação Bra-
sileira de Futebol 

(CBF) aprovou, por unani-
midade, nesta terça-feira, 
17, as demonstrações 
financeiras da entidade 
para o ano de 2019.

A receita total foi de R$ 
957 milhões, o que repre-
sentou um aumento de 

43,3% em relação a 2018. 
Este número foi alcança-
do, especialmente, pela 

elevação de três fontes 
de receitas da entidade: 
patrocínios, direitos de 

transmissão e comerciais e 
Fundo de Legado da Copa 
do Mundo de 2014.

Mais da metade desse 
montante foi aplicada di-
reta e indiretamente no fu-
tebol. Dos R$ 535 milhões 
investidos pela CBF em 
2019, destacam-se os R$ 
215 milhões aplicados no 
custeio das Seleções Prin-
cipal, Feminina e de Base 
e os R$ 320 milhões in-
vestidos na realização de 
competições e no fomen-
to do futebol em todos os 
Estados brasileiros.

- A CBF é hoje uma 
grande empresa brasileira, 
com gestão e resultados 
na proporção do seu porte. 
Chegamos a mais de meio 
bilhão de reais investido 
no futebol nacional ape-
nas em 2019. Se consi-
derarmos os últimos três 
anos, os valores aportados 
superam R$ 1,37 bilhão 
- avalia o presidente Ro-
gério Caboclo, ressaltando 

que o investimento se re-
fletiu diretamente nos re-
sultados em campo.

- Em 2019 tivemos su-
cesso onde mais importa, 
que é dentro de campo. 
As Seleções Brasileiras 
foram protagonistas no 
ano que passou. Vence-
mos a Copa América, a 
Copa do Mundo Sub-17, 
o Torneio de Toulon, o 
Sul Americano Sub-15, 
além de outros torneios 
de base no exterior e no 
Brasil. Os times masculi-
no e feminino garantiram 
suas presenças nos Jogos 
Olímpicos. Nossas com-
petições foram todas con-
cluídas com êxito. O Cam-
peonato Brasileiro teve 
recorde de público nos 
estádios e tivemos um ano 
de grandes investimentos 
na Seleção e no futebol 
feminino - conclui.

Entidade teve 
receitas totais de 
R$ 957 milhões. 
Investimentos 
no futebol 
superaram os 
R$ 535 milhões 
em 2019
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