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congREsso

Câmara aprova alterações na 
execução de emendas parlamentares

os deputados apro-
varam por 441 vo-
tos a favor e um 

contra, em sessão remota 
do Congresso Nacional, 
o Projeto de Lei do Con-
gresso Nacional 2 (PLN 
2), encaminhado pelo 
governo federal, e que 

altera a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 
2020 para regulamentar 
a execução de emendas 
parlamentares obrigató-
rias individuais e de ban-
cada estadual.

É a primeira sessão 
do Congresso após a de-
cretação do estado de 
calamidade pública e 
também a primeira a ser 
realizada pelo sistema de 
deliberação remota. Pelas 
regras, a sessão é reali-
zada separadamente. O 
texto agora vai ser  anali-
sado pelos senadores na 

segunda etapa da sessão, 
prevista para as 17h.

Critérios
O projeto insere medi-

das para impedir a exe-
cução das emendas, caso 
seja constatada a ausên-
cia de critérios técnicos, 
a exemplo de projetos 
de engenharia ou licença 
ambiental. Nesses casos, 
o projeto determina que 
a justificativa para a não 
execução deve ser ela-
borada, no prazo de 60 
dias, após o exercício fi-
nanceiro de 2020, “pelos 

gestores responsáveis 
pela execução das res-
pectivas programações 
orçamentárias, nos ór-
gãos setoriais e nas uni-
dades orçamentárias”.

O PLN  autorizou ain-
da a limitação do pa-
gamento das emendas 
obrigatórias na mesma 
proporção das despesas 
discricionárias do Exe-
cutivo e dos restos a pa-
gar. A medida, no entan-
to, não se aplica durante 
a vigência do estado de 
calamidade pública em 
decorrência da pande-

mia do novo coronavírus.
Antes da votação, o 

relator da proposta, de-
putado Cacá Leão (PP-
-BA), apresentou um novo 
parecer, que manteve a 
meta de déficit primário 
em R$ 124,1 bilhões em 
2020, mas inseriu a pre-
visão de um déficit pri-
mário de R$ 30,8 bilhões 
para estados e municí-
pios. Com isso, a projeção 
para o déficit primário do 
setor público consolida-
do não financeiro ficou 
em R$ 158,7 bilhões. A 
alteração atendeu a um 

pedido do Ministério da 
Economia e os recursos 
poderão ser alocados no 
combate a pandemia do 
novo coronavírus.

Os deputados acata-
ram a mensagem do Poder 
Executivo pedindo a reti-
rada do PLN 3/20. O texto 
alterava a classificação de 
emendas do relator-geral 
do Orçamento de 2020, 
deputado Domingos Neto 
(PSD-CE), no valor de R$ 
9,6 bilhões, para que dei-
xassem de ser impositivas 
e passassem a ser discri-
cionárias do Executivo.

Senado faz 
sessão a partir 
das 17h para 
concluir votação
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Lissauer considera prudente a 
prorrogação de dívidas pelo STF

Sensível à realidade 
fiscal de Goiás, es-
pecialmente na atu-

al crise enfrentada pelo 
País, em decorrência da 
pandemia no novo coro-
navírus (Covid-19), o pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go), Lissauer Vieira (PSB), 
avaliou a prorrogação da 
suspensão das dívidas do 
estado junto à União como 
“prudente e necessária”. A 
liminar, que venceria na 
próxima segunda-feira, 6, 
foi estendida pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
em decisão publicada pelo 
Ministro Gilmar Mendes 

nesta quarta-feira, 1º, até o 
mês de outubro. Com isso, 
o estado deixa de pagar 
nesse período R$ 200 mi-
lhões por mês.

Para o chefe do Poder 
Legislativo, o adiamento 
da dívida do estado jun-
to a bancos e ao Tesouro 
Nacional permitirá que 
Goiás concentre melhor 
os esforços no combate à 
pandemia. “Sem dúvidas, 
essa é uma medida alta-
mente necessária e muito 
prudente nesse momento. 
O Governo de Goiás tem 
trabalhado dia e noite 
para conter o avanço da 
pandemia em nosso Es-

tado e, ao mesmo tempo, 
garantir emprego e renda 
aos goianos. Com essa de-
cisão do STF, teremos um 
pouco mais de fôlego em 
nossa situação fiscal, além 
de podermos, junto aos 
demais Poderes, auxiliar 
melhor o estado de Goiás 
nesse enfretamento contra 
o coronavírus”, disse o pre-
sidente Lissauer.

Gilmar Mendes já havia 
concedido anteriormen-
te autorização para sus-
pensão dos pagamentos 
das dívidas em julho de 
2019.  Com validade até 
6 de janeiro deste ano, a 
liminar foi prorrogada no 
final do ano passado até 
o dia 6 de abril e, agora, 
adiada até 6 outubro. Ou-
tros Estados também já 

foram contemplados com 
a decisão, entre eles, São 
Paulo, Bahia, Maranhão, 
Paraná, Paraíba, Pernam-
buco, Santa Catarina e, 
mais recentemente, Mato 
Grosso do Sul, Acre e Pará.

RRF
A liminar concedida 

pelo ministro Gilmar Men-
des autoriza ainda a tenta-

tiva de ingresso do estado 
de Goiás ao Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). 
De acordo com o governa-
dor Ronaldo Caiado, Goiás 
já cumpre uma série de 
medidas de ajustes para 
recuperação fiscal, como 
a adoção de um sistema 
próprio de previdência, 
aprovado no final do ano 
passado pela Assembleia 
Legislativa; a revisão dos 
incentivos fiscais e a refor-
ma do Estatuto dos Servi-
dores, adequando o estado 
às normas federais.

“Há 14 meses eu bus-
co essa saída para Goiás. 
Fizemos todas as exigên-
cias, cumprimos todas as 
etapas que o Tesouro Na-
cional impôs. Qual solução 
foi dada? Estamos sobre-
vivendo por decisões do 
Supremo Tribunal Federal. 
E ainda: Esse estrangula-
mento fiscal não é diferen-
te de quando assumi. Nós 
saberemos enfrentar. Sa-
berei continuar recorren-
do ao Supremo Tribunal 
Federal e ao Congresso 
para avançar naquilo que 
os Estados precisam”, dis-
se Ronaldo Caiado.
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Eles acharam que era briga de namorados...
Dezembro. O mês mais es-
pecial para Sabrina Lélis. 
Temporada de celebrações, 
inclusive pelo seu aniver-
sário. Mas, em 2012, tudo 
foi bem diferente.

A barbaridade que a mí-
dia noticiava tinha acon-
tecido no primeiro dia de 
dezembro de 2012. “Cri-
mes contra a vida e contra 
a dignidade sexual sempre 
marcam. E eu me lembro 
que esse estupro, seguido 
de morte, ocorreu perto 
do meu aniversário”, diz a 
delegada Sabrina, 39 anos, 
hoje titular da Delegacia 
Estadual de Repressão 
a Crimes Cibernéticos, e, 
àquela época, chefe da De-
legacia de Trindade.

O caso foi tão “emblemá-
tico”, como qualifica a de-
legada, que mesmo tendo 
sido transferida para Goiâ-
nia (primeiro para o 26º DP, 
no Jaó, e mais tarde para a 
Delegacia Estadual de Re-

pressão a Crimes Contra a 
Ordem Tributária - DOT), ela 
continuou as investigações.

– Como aconteceu 
tudo, delegada?

“Uma moça de 16 anos 
estava indo para o traba-
lho sábado de manhã e, 
para chegar ao ponto de 
ônibus, precisava passar 
por um matagal. O cara pu-
xou a jovem para a mata, 
várias pessoas viram, como 
vizinhos e motoristas de 
ônibus, mas acharam que 
era briga de namorados. 
O homem colocou o braço 
em volta do pescoço dela, 
como se a estivesse abra-
çando. Ninguém fez nada!”

Pausa para uma breve di-
gressão da repórter, porque 
o incômodo da delegada, 
agora, passou a ser meu 
também. Como as pessoas 
veem “um cara puxando 
uma mulher para uma mata” 
e não fazem nada?  E daí se 
achavam que era briga de 

namorados? Afinal, desde 
quando um namorado, um 
marido, um pai, um irmão 
ou até o papa pode tratar 
uma mulher de forma vio-
lenta? Sério que eles ainda 
viviam com a máxima de 
que “em briga de marido 
e mulher, ninguém mete a 
colher”? Triste é constatar 
que sim, eles ainda criam 
neste disparate.

O desfecho da história 
choca ainda mais. O corpo 
da adolescente foi encon-
trado seis dias depois, em 
um chiqueiro. Ela havia 
sido estuprada e morta, 
por estrangulamento, com 
o cinto do agressor.

Acho que só consigo 
terminar este texto porque 
a delegada não desistiu do 
caso e porque o homem 
foi preso em fevereiro de 
2013, conforme mostrou o 
trecho da reportagem aci-
ma. Um suspiro profundo 
meu... para conseguir vol-

tar a digitar...
Sete anos depois...
2019. “Em briga de ma-

rido e mulher, o governo 
mete a algema no agressor”. 
O ditado mudou. E a deter-
minação, agora, partia do 
chefe de Estado de Goiás, 
Ronaldo Caiado. O gover-
nador lançou, em novembro 
de 2019, o Pacto Goiano 
pelo Fim da Violência Con-
tra a Mulher.

A redução dos índices 
de criminalidade contra as 
goianas deixou de ser mero 
discurso para se tornar po-
lítica pública. Com metas, 
polícias integradas e moni-
toramentos constantes rea-
lizados pela Secretaria Esta-
dual de Segurança Pública 
(SSP). “O que estamos fa-
zendo é uma convocação e 
uma determinação que dou 
a todas as autoridades de 
Goiás”, reforçou Caiado, no 
evento de lançamento da 
campanha “Todos por elas”.    
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Para o presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
Lissauer Vieira, a decisão do STF, de 
prorrogar a suspensão das dívidas 
do estado, junto à União, contribuirá 
para as medidas adotadas pelo 
Governo no enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus
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Prefeitura inicia a construção do 
tramo Oeste da Av. Leste-Oeste

a Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria de Infraes-

trutura e Serviços Públicos 
(Seinfra), iniciou a cons-
trução do tramo Oeste, da 
Avenida Leste-Oeste, entre 
a Avenida Castelo Branco, 
no Setor Rodoviário, e a 
Rua da Alegria, no Bair-
ro Goiá. O trecho de 1,7 
km tem orçamento de R$ 
5,5 milhões e está sendo 
executado com recursos 
do Tesouro Municipal. O 
prazo para a conclusão é 
de 180 dias.

No final de fevereiro, 
a Seinfra iniciou os tra-
balhos de preparação do 
terreno, na Avenida dos 
Ferroviários, no Setor Es-
planada dos Anicuns, logo 
acima da Avenida Castelo 
Branco, onde começa a 
transposição do tramo 
Oeste, retirando mato e 
lixo do local.

Com a construção da 
via está sendo executada 
também a rede de drena-
gem, com tubulação em 
concreto armado varian-
do de 60 mm (631 uni-
dades) e 80 mm (1.613 
unidades). Serão abertas 
ainda 98 bocas de lobo e 
22 poços de visita.

Em visita ao canteiro 

de obras na manhã dessa 
quarta-feira, o Prefeito Iris 
Rezende reforçou o com-
promisso de concluir todas 
as obras iniciadas até o fi-
nal do ano.  “Eu tenho pro-
curado diariamente passar 
por todas as obras, porque 
tem aquele provérbio “o 
olho do dono é que engor-
da o gado” e esse ano nós 
vamos concluir todas es-
sas obras iniciadas. Aqui 
no tramo Oeste é um 
trecho mais complicado, 
porque tudo isso aqui foi 
invadido e nós estamos 
negociando caso a caso, 
sem violência, mas vamos 
abrir e até o final do ano 
a população estará pas-
sando por aqui”, afirmou.

Desapropriações 
Para a execução desse 

tramo Oeste, ainda faltam 
remover 11 imóveis que 
estão localizados no traje-
to por onde a via vai passar. 
Parte deles já com depósi-
to judicial, está aguardan-
do emissão de posse pelo 
juiz em favor da Prefei-
tura. Aproximadamente 
50 imóveis, entre núcleo 
familiar e lotes, estavam 
em situação irregular em 
área pública e foram rein-
tegrados à Prefeitura.

Av. Leste-Oeste
A Avenida Leste-Oeste 

é dividida em dois tramos: 
o primeiro se refere ao 
Tramo Oeste,que se lo-
caliza entre a Rua 74, no 
Centro de Goiânia, e a ro-
dovia municipal Gyn 20, 
no Conjunto Vera Cruz; 
e o seguinte, referente 
ao Tramo Leste, entre a 
Praça do Trabalhador e o 
perímetro urbano de Se-
nador Canedo (GO 403). 

A Avenida permitirá 
uma ligação contínua en-
tre a divisa de Senador Ca-

nedo até a Gyn 20, numa 
extensão total de 40 qui-
lômetros, sendo 10,2 km 
relativos à rodovia GO 403, 
que se encontra duplicada.

Os trabalhos para im-
plantação da via foram 
elaborados em 1987, den-
tro do Plano Diretor de 
Transportes de Goiânia 
– PDTU, que recomendou 
a adoção de melhorias na 
mobilidade urbana e no 
transporte de pessoas e 
mercadorias na Capital.

Em 1992, o Institu-
to de Planejamento de 

Goiânia, elaborou o Pla-
no de Desenvolvimento 
Integrado de Goiânia, in-
corporando as recomen-
dações do PDTU.

Em 1993, a Prefeitura 
de Goiânia, por meio do 
antigo DERMU elaborou o 
Projeto Básico e licitou as 
obras para a construção da 
Avenida, entre a Praça do 
Trabalhador e o Conjunto 
Vera Cruz, mas o processo 
só foi retomado em 2002.

Atualmente, os trechos 
entre a Praça do Trabalha-
dor/Avenida Castelo Bran-

co, assim como a ligação 
da Avenida Leste-Oeste 
com a Avenida República 
do Líbano, estão implan-
tados; entre a Rua da Ale-
gria/Conjunto Vera Cruz 
encontra-se implantada 
com alguns trechos ainda 
em pista simples.

No dia 15 de julho do 
ano passado, teve início a 
construção dos 8,1 km do 
Tramo Leste da via, entre a 
Rua 74, no Centro, e a GO-
403, em Senador Canedo. 
Os bueiros do Córrego 
Palmito e do Córrego da 
Onça já foram concluídos, 
assim como o muro de ar-
rimo, parte das pistas e da 
galeria de águas pluviais 
na Praça do Trabalhador, 
entre as Ruas 44 e 68. 
Muro de arrimo também 
está sendo construído en-
tre o Córrego da Onça e 
a Rua 402, na Vila Viana. 
Esse trecho e o localizado 
entre a Av. Laurício Pedro 
Rasmussen e a Chácara 
Jaime Câmara, no Bairro 
Feliz, estão guardando o 
início da pavimentação.

Já foram executados 
vários trechos da rede de 
drenagem e iniciado na 
segunda-feira a constru-
ção da rede na Avenida 
Contorno e na Rua 44.

As obras da ponte sobre 
a Marginal Botafogo co-
meçaram no dia 20 de ja-
neiro, com previsão de ser 
concluída em sete meses. 
Já foi executada a funda-
ção do lado da pecuária e 
está em execução a funda-
ção em frente à Rua 44.

Em visita ao canteiro de obras, 
o prefeito Iris Rezende garantiu 
a conclusão do empreendimento 
até o final do ano
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Prefeitura disponibiliza WhatsApp 
para tirar dúvidas sobre Covid-19

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Goiânia (SMS), disponibi-
liza a partir desta quinta-
-feira (02/04) um número 
de WhatsApp para a popu-
lação tirar dúvidas sobre o 
novo coronavírus e os sin-
tomas da Covid-19.

Para utilizar o serviço, 
basta salvar o número 
(62) 98599-0200 no ce-
lular. Assim que o cidadão 

enviar uma mensagem 
pelo aplicativo, ele rece-
berá orientações sobre 
prevenção. Em seguida, o 
usuário receberá questio-
namentos sobre o estado 
de saúde que devem ser 
respondidos com “sim” ou 
“não”. Dependendo das 
respostas, a pessoa será 
direcionada para os aten-
dentes, que são técnicos 
de enfermagem, enfer-
meiros e médicos. 

A nova ferramenta faz 
parte da Central Huma-
nizada de Orientações 
sobre Covid-19, que já 
funciona pela central 
(62) 3267-6123 e que 
foi lançada pela SMS no 
dia 18/03. A secretária de 
Saúde de Goiânia, Fátima 
Mrué, ressalta a impor-
tância do atendimento 
por telefone.

“É sem dúvida mais 
uma ferramenta impor-

tantíssima que a Prefeitu-
ra de Goiânia lança nesse 
momento onde as infor-
mações corretas são fun-
damentais para orientar 
e, se preciso, encaminhar 
as pessoas às unidades 
de saúde. Tirando dúvidas 
pelo WhatsApp ou ligan-
do na central, muitas pes-
soas não precisarão sair 
de casa. Isso representa 
mais segurança para to-
dos”, garante Mrué. 
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Auxílio emergencial é publicado e 
governo abre crédito de R$ 98 bi

Foi publicada, em edi-
ção extra do Diário 
Oficial da União, na 

noite desta quinta-feira 
(2), a lei que prevê o paga-
mento de uma renda bá-
sica emergencial no valor 
R$ 600 a trabalhadores in-
formais, autônomos e sem 
renda fixa, durante a crise 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus. O 
texto foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
com três vetos, mas ne-
nhum altera o valor ou os 
critérios para participa-
ção no programa.

Também foi publicada 
no Diário Oficial a medida 
provisória (MP) que abre 
um crédito extraordinário 
de R$ 98,2 bilhões para 
financiar o programa. Os 
recursos serão repassados 
ao Ministério da Cidada-
nia, responsável pela im-
plementação da medida. 
A expectativa do governo 
é que o auxílio emergen-

cial atenda a cerca de 54 
milhões de pessoas.

O pagamento do bene-
fício será feito ao longo 
de três meses (três parce-
las), com operacionaliza-
ção final pelas redes dos 
bancos públicos federais: 
Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil (BB), Ban-
co da Amazônia (Basa) e 
Banco do Nordeste (BNB), 
além de casas lotéricas, 
após o cruzamento de 

dados para definir quem 
tem direito ao benefício. 
O recebimento do auxílio 
emergencial está limi-
tado a dois membros da 
mesma família.

Pelas regras em vigor 
da nova lei, terão direito 
a receber a renda básica 
as pessoas que atendam, 
de forma conjunta, aos se-
guintes critérios:

- Ser maior de 18 anos 
de idade;

- Não ter emprego for-
mal ativo;

- Não seja titular de 
benefício previdenciário 
ou assistencial, de se-
guro-desemprego ou de 
programa de transferên-
cia de renda federal, com 
exceção do Bolsa Família; 

- Ter renda familiar 
mensal per capita de até 
meio salário mínimo ou 
a renda familiar mensal 
total seja de até três sa-

lários mínimos;
- Não ter recebido ren-

dimentos tributáveis aci-
ma de R$ 28.559,70.

Além disso, o benefici-
ário tem que se encaixar 
em um dos três perfis:

- Ser microempreende-
dor individual (MEI);

- Ser contribuinte in-
dividual do INSS (Instu-
tuto Nacional do Seguro 
Social);  

- Ser trabalhador in-
formal, autônomo ou de-
sempregado, de qualquer 
natureza, inclusive o in-
termitente inativo, inscri-
to no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
até 20 de março de 2020 
ou que cumpra, nos ter-
mos de autodeclaração, o 
requisito de renda men-
sal per capita de até meio 
salários míimo ou renda 
familiar mensal de até 
três salários mínimos.

O auxílio emergencial, 
segundo a lei, vai substi-
tuir o benefício do Bolsa 
Família nas situações em 
que for mais vantajoso, de 
forma automática. A mu-
lher provedora em uma 
família monoparental, ou 
seja, sem a presença de 
um pai, receberá duas co-
tas do auxílio de R$ 600.

Vetos
O presidente Jair Bol-

sonaro decidiu vetar três 
pontos da proposta. Um 
deles permitia o cance-
lamento do auxílio antes 
do prazo de três meses 
para quem deixasse de 
atender aos pré-requi-
sitos. Para o governo, tal 
medida contraria o inte-
resse público e geraria o 
trabalho inviável de con-
ferir, mês a mês, cada be-
nefício pago.

Também foi vetada uma 
restrição às contas bancá-
rias que serão criadas para 
o recebimento do auxílio. 
Elas só poderiam ser usa-
das para o depósito de 
benefícios sociais. O Exe-
cutivo entendeu que essa 
regra limitaria a liberdade 
dos beneficiários.

Um terceiro veto diz 
respeito à ampliação do 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), cujo 
critério de renda passa-
ria para 50% do salário 
mínimo – uma expansão 
da base de aferição. A 
equipe econômica mani-
festou preocupação com 
o impacto nas contas pú-
blicas. Essa expansão, po-
rém, já está programada 
para 2020, de acordo com 
a Lei 13.981.

Vetos à nova 
lei não alteram 
valores nem 
critérios do 
programa
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bolsa de valores

Dólar sobe pela quinta vez seguida 
e aproxima-se de R$ 5,27
Em mais um dia de ten-
são nos mercados glo-
bais, o dólar voltou a 
subir e a bater recorde. 
A bolsa de valores recu-
perou-se da queda dos 
últimos dias e voltou fe-
char em alta. O dólar co-
mercial encerrou a quin-
ta-feira (2) vendido a 
R$ 5,266, com alta de R$ 
0,005 (+0,09%), na maior 
cotação nominal desde a 
criação do real. A divisa 
operou próxima da esta-
bilidade o dia inteiro. Na 
máxima do dia, por vol-
ta das 15h20, a cotação 
ultrapassou os R$ 5,28, 
mas o Banco Central (BC) 
interveio no mercado.

A autoridade monetária 
vendeu US$ 835 milhões 
das reservas internacio-
nais. O BC hoje não fez 
nenhum leilão de swap 
cambial – equivalentes à 
venda de dólares no mer-

cado futuro. O dólar co-
mercial acumula alta de 
31,23% em 2020.

Depois de dois dias se-
guidos de queda, o índice 
Ibovespa, da B3, a bol-
sa de valores brasileira, 

fechou esta quinta aos 
72.253 pontos, com alta 
de 2,81%. O índice seguiu 
a recuperação das bolsas 
no exterior. O índice Dow 
Jones, da Bolsa de Nova 
York, encerrou o dia com 
alta de 2,24%, mesmo 
em meio às perspecti-
vas de que a economia 
dos Estados Unidos seja 
mais afetada pela pan-
demia de coronavírus do 
que o previsto.

Há várias semanas, os 
mercados financeiros em 
todo o planeta atravessam 
um período de nervosismo 
por causa da recessão glo-
bal provocada pelo agrava-
mento da pandemia de co-

ronavírus. As interrupções 
na atividade econômica 
associadas à restrição de 
atividades sociais travam 
a produção e o consumo, 
provocando instabilidades.

Petróleo
A intensificação da 

guerra de preços do pe-
tróleo entre Arábia Sau-
dita e Rússia deu uma 
trégua nesta quinta-feira. 
Os dois países estão au-
mentando a produção de 
petróleo, o que tem pro-
vocado uma queda mun-
dial nos preços. Hoje, o 
presidente norte-ameri-
cano Donald Trump pos-
tou numa rede social que 

um acordo está sendo fe-
chado entre os principais 
produtores, o que animou 
os mercados globais.

A cotação do barril do 
tipo Brent, que na terça-
-feira atingiu o menor 
nível em 18 anos, subiu 
9,8% e fechou em US$ 
27,18. A alta contribuiu 
para que as ações da Pe-
trobras, as mais negocia-
das na bolsa, subissem. 
Os papéis ordinários (com 
direito a voto em assem-
bleia de acionistas) valo-
rizaram-se 8,59% nesta 
quarta. Os papéis prefe-
renciais (com preferência 
na distribuição de divi-
dendos) subiram 8,46%.
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saúde

Governo chama profissionais de 
saúde para luta contra coronavírus

O Ministério da 
Saúde publicou 
portaria hoje (2) 

instituindo o programa 
Brasil Conta Comigo. A 
iniciativa vai organizar 
a atuação de trabalha-
dores da área da saúde 
em ações de apoio à 
prevenção e ao combate 
à pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19).

São abarcados no con-
ceito de profissionais de 
saúde os trabalhadores 
das seguintes carreiras: 
serviço social, biologia, 
biomedicina, educação fí-
sica, enfermagem, farmá-
cia, fisioterapia e terapia 
ocupacional, fonoaudio-
logia, medicina, medicina 
veterinária, nutrição, odon-
tologia, psicologia e técni-

cos em radiologia.
Profissionais dessas 

áreas serão colocados em 
um cadastro geral, que po-
derá ser consultado pelas 
autoridades de saúde para 
o planejamento de suas 
iniciativas. A informação 
sobre esses trabalhadores 
deverá ser repassada pelos 
respectivos conselhos pro-
fissionais. Essas entidades 

também deverão orientá-
-los a preencher o formu-
lário do programa.

Eles serão capacitados 
nos protocolos clínicos 
do Ministério da Saúde e 
vão contribuir nas ações 
de combate ao novo co-
ronavírus. A capacitação 
será realizada por meio 
de atividades de educa-
ção a distância (EAD).

O programa ficará ativo 
durante o todo o período 
de estado de emergência 
em saúde pública. A por-
taria, contudo, não deixa 
claro como esses profissio-
nais atuarão e como será 
garantida a qualificação 
profissional necessária 
para o atendimento ade-
quado às demandas do 
sistema de saúde.

Portaria institui 
programa que 
visa organizar 
luta contra 
pandemia
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Receita adia para junho pagamento 
da primeira cota do Imposto de Renda
A Receita Federal adiou 
a data de pagamento da 
primeira cota do Imposto 
de Renda da Pessoa Físi-
ca e retirou a exigência 
de informar o número do 
recibo de entrega da últi-
ma declaração. As medidas 
são em decorrência do 
adiamento do prazo final 
para entrega da Declara-
ção do Imposto de Renda 
da Pessoa Física, do dia 30 
de abril para o dia 30 de 
junho de 2020, anunciada 
nessa quarta-feira (1º).

“Como consequência, a 
data do débito automático 
da 1ª cota passa de 10 de 
abril para o dia 10 de ju-
nho e as datas permitidas 

para o débito automático 
das demais cotas passam 
a ser aquelas compreen-
didas entre 11 de junho 
(originalmente era 11 de 
abril) e o último dia do 
prazo, agora, dia 30 de ju-
nho de 2020”, informou 
hoje (2) a Receita, em nota.

Sobre o recibo do ano 
anterior, a Receita infor-
mou que, historicamente, 
há contribuintes que se 
dirigem às unidades de 
atendimento do órgão 
para pegar o número do 
recibo da última decla-
ração, seja porque per-
deram a versão impressa 
ou não têm mais acesso à 
mídia ou ao computador 

em que estava armazena-
do o recibo.

“Com a alteração do pra-
zo e a retirada da exigência 
da informação do número 
do recibo, objetiva-se evi-
tar eventuais aglomerações 
de contribuintes no atendi-
mento da Receita Federal, 
bem como em empresas 
ou instituições financeiras, 
na busca de informes de 
rendimentos, e em escri-
tórios de profissionais ou 
em entidades que prestem 
auxílio no preenchimento 
das declarações, de modo 
a contribuir com o esforço 
governamental de diminuir 
a propagação do novo coro-
navírus”, disse a Receita.
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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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Covid-19

Patinadora brasileira nos EUA 
diz que clima é “assustador”

isadora Williams vive 
em Montclair, no esta-
do de Nova Jersey (Es-

tados Unidos), a cerca de 
20 quilômetros de Nova 
York, epicentro dos casos 
do novo coronavírus (co-
vid-19) no país. Só lá fo-
ram registradas, até ontem 
(1º), mais de mil mortes, 
de acordo com estudo da 
Universidade Johns Ho-
pkins. O rápido avanço da 
pandemia na metrópole 
preocupou a patinadora. 
“É assustador, pois moro 
perto. Todas as pessoas es-
tavam dentro de casa, em 
quarentena. Muitos merca-
dos e lojas fechando, não 
tinha as coisas necessárias. 
Dirigi até a casa dos meus 
pais (em Washington, ca-

pital do país) porque está 
mais tranquilo que Nova 
York. É muito triste”, relata 
à Agência Brasil.

A disseminação da 
covid-19 pelo mundo 
impactou a temporada 
de preparação de Isado-
ra. No último dia 16, ela 
disputaria o Mundial de 
Patinação no Gelo, em 
Montreal (Canadá), mas o 
evento foi cancelado cin-
co dias antes da abertura 
por conta da pandemia. 
Seria a quinta participa-
ção dela na competição, a 
quarta vez consecutiva no 
Mundial. “Foi muito triste 
(o cancelamento) porque 
treinei muito forte, de 
maneira muito intensa. 
Mas, acho que foi saudá-

vel para todos e o mais 
importante para atletas 
e público, pois é um vírus 
muito sério”, conta a pati-
nadora de 24 anos.

Quando ela destaca a 
intensidade dos treinos, 
não é exagero. Antes do 

novo coronavírus, eram 
três horas diárias no rin-
que de patinação, além 
de atividades na acade-
mia duas vezes por se-
mana. E nessa rotina de 
atleta profissional, inclua 
o expediente como pro-

fessora da modalidade e 
dedicação à faculdade de 
Economia que cursa em 
Montclair. Agora, o jeito 
tem sido improvisar para 
manter a forma, pensan-
do na próxima tempora-
da de gelo. “Por causa do 

coronavírus, a academia 
e a pista onde treino es-
tão fechadas, então tenho 
feito tudo em casa, como 
ioga e pilates. No máxi-
mo, caminhar ou correr 
aqui perto”, descreve.

Coração verde 
e amarelo

Em condições normais, 
o dia a dia de Isadora já é 
atribulado. Mas, sempre há 
espaço para uma nova ta-
refa. “Quero praticar mais 
o idioma português. Eu 
moro sozinha, então não 
falo muito. Converso com 
minha mãe, escuto muita 
música brasileira, tenho 
uma amiga com quem falo 
em português. É fácil en-
tender as perguntas, mas 
um pouco difícil de res-
ponder ainda”, conta. “Fico 
um pouco nervosa tam-
bém (risos)”, brinca.

Isadora Williams mora perto de Nova 
York, epicentro do vírus no país
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