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R$ 500 a trabalhadores 
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BolsonaRo 2022

O presidente continua surpreendente. Depois 
de aparecer ao lado da equipe do Ministério 
da Saúde que trabalha contra o coronavírus 
e se reunir com governadores, convoca rede 
de TV para desconstruir parte do que havia 
conversado nos últimos dias. Só pode ter a ver 
com eleição. Em dois sentidos. Em relação à 
crise da saúde, tenta descolar da decisão de 
isolamento dos governadores. Lá na frente vai 
poder culpas os gestores estaduais pelo pro-
blema. Em outra frente, se desprende de vez 
da política tradicional, chutando para fora do 
governo o DEM, a última dessas forças com 
presença relevante, incluindo o ministro Luiz 
Henrique Mandetta, que vinha recebendo 
elogios rasgados, a ponto de gerar ciúmes no 
núcleo duro e familiar do governo federal. 

outRo alvo
Além de Mandetta, outro alvo deste núcleo duro 
é o governador de São Paulo, João Dória. Os 
paulistas convivem com a realidade mais dura 
no país, adotaram o isolamento mais cedo e de 
forma mais radical e tem medidas anunciadas 
diariamente. Hoje, por exemplo, já conta com 
rede de laboratórios para realizar 2 mil testes por 
dia e conseguiu arrecadar R$ 26 milhões para a 
compra de equipamentos e insumos. 

DEsafEto
Aliado de última hora na eleição presidencial, 
Doria está rompido desde o ano passado, as-
sim como o governador do Rio, Wilson Witzel.

não tão poucos assim 
Bolsonaro falou em poucos gestores esta-
duais e municipais que adotam o isolamento 
que, agora e para ele, deveria ser feito apenas 
para os idosos. Dois pontos: a medida foi re-
comendada pelo próprio Ministério da Saúde 
do governo Bolsonaro. Nenhum governador 
apoiou o presidente, que recebeu uma chuva 
de notas criticando a posição. 

agEnDa cancElaDa
Depois de dar um novo piti com o governador 
de São Paulo, via teleconferência, o presidente 
mandou cancelar coletiva que estava marca-
da em Brasília. 

caiaDo RompEu
O governador goiano reagiu de forma dura, 
dizendo que ignorância não é uma virtude, 
nem na vida pessoal, nem na política. Lem-
brou que vem seguindo as recomendações da 
OMS e do Ministério e que Goiás tem conse-
guido segurar a curva. Caiado diz que conver-
sou longamente com sua consciência antes de 
anunciar sua decisão. Não falou claramente 
em rompimento, mas disse que, a partir de 
agora, conversa com o presidente através de 
comunicado. 

QuEixas
Ronaldo Caiado havia pedido compensa-
ção pelas perdas do ICMS causadas pelas 
medidas adotadas no combate ao co-
ronavírus. Tem reclamado ainda que fez 
a sua parte no ajuste fiscal e está espe-
rando há 14 meses a ajuda federal para as 
contas do Estado. 

coinciDência
No mesmo dia, a Índia anunciou o isola-
mento de 1,3 bilhão de pessoas. O Reino 
Unido e os Estados Unidos também ado-
tam medidas restritivas da população para 
tentar segurar o vírus.

a Economia...
Dinheiro no bolso do eleitor costuma ren-
der votos. Bolsonaro sabe disso. Fechou o 
ano cobrando mais ação de Paulo Guedes 
no Ministério da Economia, que trabalha-
va com crescimento superior a 2% neste 
ano. Já se sabe que haverá recessão, com 
perda de quase 5%. 

assEmBlEia REmota
Os deputados usaram a internet para 
realizar a primeira sessão, aprovando o 
estado de calamidade pública em saú-
de no Estado de Goiás, além de outros 
projetos com medidas relacionadas ao 
coronavírus. Entre elas, a suspensão de 
protestos cartorários. 

maRcanDo posição 
Paulo Trabalho elogiou posição de Jair Bolso-
naro. Líder da oposição, Talles Barreto elogiou 
a condução de Ronaldo Caiado nas medidas 
contra o vírus. 

DEm chutaDo
Como avaliamos há quase um mês na 
coluna, o DEM vai sendo expulso do 
governo. Onyx Lorenzoni perdeu vaga 
no núcleo do governo, Davi Alcolumbre 
e Rodrigo Maia são alvo de ataques, 
enquanto Luiz Mandetta e Ronaldo 
Caiado são colocados de lado na articu-
lação. O que acontece com o DEM em 
2020 é o mesmo que o PSL viveu no ano 
passado. 

nova uniDaDE
Íris Rezende (MDB) vistoriou a nova Mater-
nidade Oeste. Antes de cumprir o seu papel, 
vai ser centro para receber pacientes infecta-
dos pelo coronavírus, com seus 186 leitos. A 
exemplo do que acontece com o Hospital do 
Servidor, do Ipasgo. 

soliDaRiEDaDE 
Semas e entidades assistenciais têm vol-
tado os olhos e as mãos para moradores 
de rua. Nesta quarta, a Associação Tio 
Cleobaldo distribuiu 500 refeições no 
Mercado da Rua 74. Outras 14 instituições 
participam da parceria. 

mEnDanha mais isolaDo
O prefeito de 
Aparecida de 
Goiânia, Gus-
tavo Menda-
nha, vai ficar 
mais 15 dias 
a f a s t a d o . 
Mesmo sem 
sequelas e 
com saú-
de em dia, 
ganhou novo gancho por estar no grupo de 
risco, hoje, em relação ao coronavírus. Quem 
anunciou a decisão foi o médico Francisco 
Azeredo, que cuida do prefeito, através de ví-
deo que circulou pelo Whats App.

QuasE santo 
Um dos melhores e mais requisitados profis-
sionais de Goiânia, o médico é chamado por 
alguns de São Francisco de Azeredo. Neuroci-
rurgião de mão cheio e coração grande. 

Rio continua linDo 
Prefeito do Rio, Marcelo Crivella foi 
uma das poucas vozes a se alinhar com 
Bolsonaro. Na sexta, a prefeitura pre-
tende reabrir lojas de conveniência e de 
material de construção.

ops
Vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão 
defendeu o isolamento e disse que o 
presidente foi mal interpretado. Publi-
camente, diz que a preocupação é com 
a economia. Curiosamente, os militares 
não participaram da concepção e confec-
ção do discurso.  

ocasião 
Parlamentares como o senador Major Olimpo 
(PSL-SP) e o deputado Aécio Neves (PSDB
-MG) estão apresentando PEC para adiar as 
eleições deste ano. O motivo inicial é a confu-
são no calendário eleitoral em tempos de co-
ronavírus. No fundo, atende uma outra ideia, 
que unificar as eleições no país. 

EfEito imEDiato
Se essa tese vingar no Congresso, muito 
provavelmente tira Íris Rezende do proces-
so de reeleição. 

poR QuE?
Todo governante acredita em poder infinito.

marcelohel@gmail.com

“Temos que estar à frente 
da curva e não atrás dela”. 

(Donald Trump)
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Maia defende auxílio de R$ 500 a 
trabalhadores informais durante crise

o presidente da Câ-
mara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), defendeu nesta 
quinta-feira (26) auxílio 
de R$ 500 a trabalhado-
res informais afetados 
pela crise do coronavírus, 
valor superior aos R$ 300 
que o governo estava dis-
posto a conceder e aos R$ 
200 da proposta inicial.

A declaração foi dada 
em coletiva antes da 
votação do projeto que 
prevê a concessão do 
benefício como forma 
de amenizar o impacto 
da crise do coronavírus 
sobre a renda desses 
profissionais.

“Se nós precisamos 
garantir o isolamento das 
famílias nós temos que 
dar previsibilidade, como 
tenho falado, e a renda 
para que essas pessoas 
passem pelos próximos 
30 dias”, defendeu.

Para ele, a proposta 
que o governo fez é pe-
quena para atender às 
necessidades da popula-
ção brasileira. “Eu enten-
do a posição do governo. 
O governo ainda trabalha 
com a questão do impac-
to fiscal, que, neste mo-
mento, não é a questão 
mais importante.”

A renda ajudará a ar-
car com o aluguel de 
micro e pequenos em-
presários, que também 
terão recursos para pa-
gar salários de seus fun-
cionários defendeu.

O impacto estimado 
gira em torno de R$ 10 
bilhões a R$ 12 bilhões, 
segundo Maia. “Mas em 
relação ao que o Brasil 
precisa investir, garantir 
à sociedade brasileira, é 
muito pouco”, afirmou.

Maia defendeu ainda 
que se construam mais al-
ternativas para ajudar as 
empresas a lidarem com 
a crise.”Uma alternativa 
que está sendo discutida 
é um empréstimo de lon-
go prazo com uma carên-
cia, com o governo sendo 
garantidor. O governo 

já garantiu certificados 
do sistema financeiro de 
forma justa em 2008”, 
disse. “Agora está na hora 
de garantir o salário dos 
trabalhadores nesse mo-
mento de necessidade de 
isolamento e de paralisia 
da economia brasileira e 
mundial.”

O deputado advertiu 
ainda que, sem essas solu-
ções, a sociedade vai aca-
bar saindo do isolamento. 
Ele reconheceu que o ideal 
seria um valor maior, mas 
defendeu que se dê um 
passo de cada vez.

O texto que será apre-
ciado indica que o auxílio 
não poderá ser concedido 
a beneficiário do seguro-
-desemprego ou de pro-
grama de transferência 
de renda federal, com 
exceção do Bolsa Família. 
Também estão excluídos 
trabalhadores que rece-
bam aposentadoria.

O auxílio também só 
seria concedido àqueles 
que tiverem renda mensal 
per capita de até meio sa-
lário mínimo. A renda fami-
liar não pode superar três 
salários mínimos.

O benefício será dado a 
microempreendedores in-
dividuais, contribuintes in-
dividuais e trabalhadores 
informais que estivessem 
inscritos no Cadastro Úni-
co do governo federal até 
20 de março.

Segundo o projeto, até 
dois membros da família 
poderão receber o auxílio, 
que será pago por ban-
cos públicos federais em 
conta-poupança digital. 
A instituição financeira 
poderá abrir automatica-
mente a conta em nomes 
dos beneficiários.

Para ele, a 
proposta que o 
governo fez é 
pequena para 
atender às 
necessidades 
da população 
brasileira

 M
ar

co
s C

or
rê

a/
PR



4 quinta-feira, 26 DE MARÇO DE 2020cidades

A indústria de alimentos goiana, GSA, apoia o Fundo 
de Combate à Propagação do Coronavírus da Organi-
zação das Voluntárias de Goiás (OVG) e desenvolve a 
campanha #VamosJuntos, com o objetivo de estimular 
as arrecadações de recursos financeiros e alimentos 
para atender as necessidades das pessoas que tiveram 
que parar de trabalhar para evitar a disseminação da 
doença.

Até o dia 24 de março (terça-feira), já foram arre-
cadados 16% da meta, que atualmente é de R$16 mi-
lhões, que pode ser ajustada de acordo com a necessi-

dade. Desde valor, R$ 500 mil foram doados pela GSA, 
a empresa foi a primeira depositar a sua doação. Todos 
os recursos arrecadados serão destinados na compra 
de alimentos, itens de higiene e limpeza, álcool em gel, 
água e até termômetros digitais.

Para promover e ampliar as doações, estão sendo cria-
dos pontos de coleta na Capital e no interior. Além disso, a 
indústria goiana convida outras empresas, de diversos ra-
mos de atuação no mercado, e a população em geral para 
também doar recursos financeiros, independentemente 
do valor, para o Fundo. O simples fato de compartilhar ou 

curtir nas redes sociais já representa uma ajuda, já que 
sensibiliza um maior grupo de pessoas. Todas as ações 
são compartilhas no instagram @gsaalimentos.

A distribuição destes produtos e os beneficiados 
ainda são avaliadas pelo governo estadual, já que 
muitas entidades que apoiam a OVG estão paralisadas 
devido as recomendações dos órgãos de saúde. O nú-
mero de pessoas beneficiadas também será definido 
de acordo com as doações recebidas. O trabalho de 
mobilização será intenso nos próximos dias, buscando 
o envolvimento da sociedade. Mas, é possível acompa-

goiânia

Operação flagra 154 comércios 
funcionando irregularmente

no primeiro dia da 
Operação Fecha 
Tudo realizada pela 

Prefeitura de Goiânia em 
parceria com o Governo 
de Goiás para monitorar o 
cumprimento do decreto 
estadual que determina 
o fechamento do comér-
cio em virtude da pan-
demia do Coronavírus 
(Covid-19), as equipes de 
fiscalização encontraram 
cerca de 150 estabele-
cimentos funcionando 
irregularmente na região 
sudoeste da capital, esco-

lhida para iniciar a opera-
ção devido ao alto índice 
de denúncias recebidas 
pelo Centro de Operações 
Municipais (Copom). 

Além de estabeleci-
mentos que estavam fun-
cionando normalmente 
na região, as equipes de 
fiscalização também cons-
tataram que alguns esta-
vam com as portas entre-
abertas, mas atendendo 

normalmente aos clientes. 
“Muitos estabelecimen-
tos estão buscando meios 
para burlar a fiscalização 
e continuar a atender aos 
clientes mesmo com a 
proibição. O intuito dessa 
fiscalização, num primeiro 
momento, é orientar esses 
comércios para a irregula-
ridade que estão cometen-
do e que, caso teimem em 
descumprir a determina-

ção, poderão ser autuados 
e até mesmo interditados”, 
afirma Luiz Lucas Alves 
Júnior, Diretor de Fiscali-
zação da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento 
Urbano e Habitação.

Dos 150 locais visita-
dos nesta quarta-feira, 
24/3, 57 estabelecimen-
tos foram notificados, um 
foi autuado por instalar 
equipamento (quiosque) 

para venda de produtos 
em área pública municipal 
sem a devida autorização 
do município, e um auto 
de apreensão foi expedido 
para ambulante, que além 
de estar descumprindo o 
decreto, não tem autori-
zação da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Ciên-
cia e Tecnologia (Sedetec) 
para exercer a atividade.

A operação terá conti-
nuidade nesta quinta-feira, 
26/3, dessa vez nas outras 
regiões da capital, ten-
do como foco as denún-
cias recebidas por meio 
do aplicativo “Prefeitura 
24 horas”, da Prefeitura 
de Goiânia, do serviço de 
Ouvidoria do Governo de 
Goiás - www.cge.go.gov.br/
ouvidoria/ - e do Copom, 
por meio do telefone 190. 

Envolvendo 
órgãos de 
segurança e 
fiscalização 
municipal 
e estadual, 
a operação 
conta com a 
participação 
de cerca de 80 
auditores fiscais, 
guardas civis, 
policiais militares 
e bombeiros 
militares
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força-tarefa

Procon notifica supermercados 
por cobrança abusiva de preço
O Procon Municipal iniciou 
na manhã desta quinta-
-feira (26/03) fiscaliza-
ção nos supermercados 
de Goiânia. A força-tarefa 
tem como objetivo conter 
exageros no mercado por 
conta da crise provocada 
pelo novo coronavírus e 
orientar o consumidor a 
fazer economia em tem-
pos de pandemia.

A equipe de fiscalização 
visitou 4 supermercados, 
que ficam no setor Central 
e aeroporto. Nos estabele-
cimentos foram encontra-

dos vários produtos com 
os preços acima da oferta. 
Em um supermercado que 
fica no Setor Aeroporto os 
fiscais encontraram o pre-
ço do pimentão verde por 
R$ 15,99.  A batata inglesa 
também estava com o pre-
ço alto, sendo vendida a R$ 
6,99, o quilo. No mesmo 
lugar, o quilo do tomate 
cereja estava por R$ 19,29.

Já em um supermerca-
do localizado na rua 4, no 
centro de Goiânia, o leite 
foi encontrado de R$ 3,99 
até R$ 5,99. Na semana 

passada, o estabeleci-
mento estava vendendo o 
produto por R$ 2,99 . Os 

estabelecimentos foram 
notificados e precisam 
apresentar, em até 4 horas, 

a cópia das notas fiscais 
de aquisição dos produtos 
para comparação com o 
valor de venda.

Caso o aumento de pre-
ço não seja justificado, os 
estabelecimentos serão 
multados por infringir o 
Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC). O superin-
tendente do Procon Goi-
ânia, Walter Silva, explica 
que as multas variam de 
R$ 684 a R$ 10 milhões, 
dependendo da gravidade 
da infração, reincidência e 
a condição econômica do 

lojista.
As equipes continuam 

nas ruas e a fiscalização 
não tem prazo para aca-
bar.  O superintendente do 
Procon aconselha que o 
consumidor deve denun-
ciar caso encontre preços 
abusivos por parte dos su-
permercados e farmácias.

“A denúncia pode ser 
feita por telefone, por meio 
dos números: 3524-2942, 
3524-2936 ou 3524-2949. 
O atendimento funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 13h”, pontou. 
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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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MP libera R$ 3,4 bi para combater 
coronavírus e reforçar Bolsa Família

o presidente Jair Bol-
sonaro (sem par-
tido) publicou na 

tarde desta quarta-feira 
(25) no Diário Oficial uma 
MP (medida provisória) li-
berando R$ 3,4 bilhões de 
crédito extraordinário para 

os ministérios da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, das Rela-

ções Exteriores, da Defesa 
e da Cidadania.

A maior parte da ver-

ba, R$ 3 bilhões, vai para 
os programas contro-
lados pela Cidadania e 

vai alimentar o caixa de 
programas sociais como 
o Bolsa Família.

Na segunda-feira (23), o 
ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Marco 
Aurélio Mello proibiu cor-
tes no programa Bolsa Fa-
mília na região Nordeste.

A decisão, de caráter li-
minar (provisória), atendeu 
um pedido dos governos 
de Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí 
e Rio Grande do Norte.

No mesmo dia, em 
nota, o Ministério da 
Cidadania afirmou que 
já havia estabelecido 
medidas emergenciais 
para o Bolsa Família. 
Entre elas, a suspensão 
de bloqueios e cancela-
mentos dos benefícios 
pelo prazo de 120 dias.

Nesta terça (24), o 
ministro Onyx Lorenzo-

ni (Cidadania) afirmou 
que a pasta receberia R$ 
2 bilhões para ajudar a 
amenizar os efeitos da 
pandemia do coronavírus. 
Segundo ele, R$ 200 mi-
lhões foram transferidos 
para municípios.

O ministro afirmou que 
o Bolsa Família vai inserir 
mais 1,220 milhão de no-
vas famílias. Segundo ele, 
em abril, serão 14,3 mi-
lhões de famílias cadastra-
das no programa.

O texto prevê ainda 
para o ministério da Ciên-
cia e Tecnologia R$ 100 
milhões para ações no en-
frentamento à Covid-19.

Outros R$ 62 milhões 
serão destinados às Re-
lações Exteriores, para o 
fortalecimento das ati-
vidades das embaixadas. 
O Ministério da Defesa 
recebeu R$ 220 milhões. 

O texto prevê 
ainda para 
o ministério 
da Ciência e 
Tecnologia R$ 
100 milhões 
para ações no 
enfrentamento à 
Covid-19

Di
vu

lg
aç

ão


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf

