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n Em cima do muro: 45 dias depois que 
o coronavírus chegou, O Popular ainda 
não disse se é melhor seguir com rigor 
a quarentena ou se o conveniente é 
relaxar as regras e reabrir o comércio, 
como querem os empresários.

n Por conta própria, isto é, com dinhei-
ro do seu bolso, o deputado federal 
Professor Alcides anunciou a doação 
de mil respiradores para os hospitais 
estaduais. Só há uma dificuldade: onde 
comprar esse tipo de aparelho?

n Com a visibilidade que ganhou 
comandando com firmeza em Goi-
ás as ações contra a pandemia, o 
governador Ronaldo Caiado cres-
ceu nas redes sociais e, nos seus 
perfis, já se aproxima da casa dos 
2 milhões de seguidores. 

n O PSDB, que tinha o maior número 
de prefeitos em Goiás (77), perdeu cer-
ca de um terço com a janela partidária, 
quando 25 deles debandaram para ou-
tras legendas, e deve ficar com menos 
ainda na próxima eleição. 

n O substitutivo do Plano Mansueto, 
que poderia resolver a situação finan-
ceira de Goiás, mesmo com as novas 
despesas e queda de arrecadação com 
o coronavírus, empacou na Câmara 
Federal e pode acabar dando em nada.

n As eleições deste ano só serão adiadas 
(e mesmo assim por um ou dois meses) 
se houver necessidade de prorrogar até 
o 2º semestre as medidas de isola-
mento ou evitar aglomerações – mas 
parece que até lá isso estará superado.

n Goiás tem tido um dos melho-
res desempenhos, dentre todas as 
unidades da Federação, quanto a 
prevenção ao contágio do corona-
vírus. Se valessem apenas critérios 
técnicos, a quarentena deveria ser 
prorrogada por mais 15 dias. 

n O estrago que a Covid-9 vai causar 
na arrecadação tributária em Goiás vai 
ser monumental: segundo o monito-
ramento da Secretaria de Economia, 
em apenas 9 dias de abril houve perda 
de 31,6% nas entradas de ICMS.

n O governo de Goiás está prestes a 
superar a marca de 1.500 leitos de UTI 
disponibilizados para as vítimas do co-
ronavírus e pode passar de 2.000. É o 
resultado da ação rápida e antecipada 
do governador Ronaldo Caiado.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

É público e notório que o ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela pensa 24 horas por dia pos-
sibilidade de se candidatar a prefeito de Goiânia, porém em sintonia com Iris Rezende – o que 
quer dizer que apenas em um cenário onde o velho cacique emedebista ou fosse impedido por 
algum motivo legal (recentemente foi condenado por improbidade por STJ) ou desistisse em 
razão de algum desdobramento de saúde e idade. Não à toa, Maguito se entusiasmou com a 
volta ao cenário político da cestas básicas, que estão na ordem do dia como medida de apoio 
às faixas carentes da população diante da pandemia do coronavírus (provavelmente acredi-
tando que isso o beneficiaria eleitoralmente). Como se sabe, a distribuição de alimentos foi o 
grande, senão o único, ponto positivo do seu governo, que teve poucas – ou nenhuma – obras 
e acabou tisnado pela venda da usina de Cachoeira Dourada. Ele chegou até a escrever um 
artigo, publicado há dias em O Popular e quase não notado, onde exaltou a distribuição de 
cestas básicas – esquecendo-se porém de que se trata de uma ação emergencial de soli-
dariedade, que ameniza, mas não resolve as dificuldades das famílias carentes. Que, nesta 
hora, necessitam muito mais da solidariedade que resolve, ou seja, programas de renda. 
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StJ coStUMa SER RÁpiDo No JUlGaMENto E poDE iNViaBiliZaR ElEiÇÃo DE iRiS
Caso o plenário do STJ confirme a sentença monocrática do ministro Francisco Falcão que condenou o prefeito Iris Rezende por improbidade 
administrativa, em um processo que trata de irregularidades com despesas de comunicação, ele estará sentenciado por “um colegiado de 
juízes”, condição básica que a Lei da Ficha Limpa prescreve para impedir qualquer candidatura. Isso, se a decisão sair antes da eleição deste 
ano e até mesmo um dia antes, o que pode acontecer: o STJ é considerado o tribunal mais ágil do país. Para azar dos que estão submetidos à 
sua jurisdição, entre uma decisão individualizada de um dos seus membros e o inevitável recurso ao plenário, a resolução colegiada costuma 
sair entre dois a três meses – o que é tempo suficiente para alcançar a candidatura à reeleição do atual prefeito da capital e o excluir do pleito. 
Pior: a tradição da Corte é sempre manter o entendimento do despacho monocrático.

clailtoN FilHo EM Rio VERDE É UM Fato NoVo QUE poDE DaR cERto
O único sinal de vida que o PSDB deve dar em Goiás, na próxima eleição municipal, será o lançamento inusitado 
de um jovem universitário de 21 anos, Clailton Filho, como candidato a prefeito de Rio Verde. É um movimento 
tão inovador e ousado que pode até dar certo. O melhor é que o rapaz tem consistência e ensaia um discurso com 
forte conteúdo humanitário, ao apontar, por exemplo, que o município, apesar de ter o 4º PIB dentre as cidades 
goianas, está nos últimos lugares quanto a concentração de renda entre os seus habitantes – ou seja, a distância 
entre os rioverdenses ricos e pobres é uma das maiores do Estado. Clailton Filho é um fato novo que pode mexer 
com o equilíbrio político do Sudoeste goiano, ao denunciar Rio Verde como o paraíso da injustiça social. 

BolSoNaRo SERÁ ENtERRaDo, caiaDo REcEBERÁ o REcoNHEciMENto popUlaR
Com os sinais de que São Paulo caminha para uma explosão de casos de coronavírus, levando, pelos seus reflexos sobre todo o país, a uma 
aceleração da pandemia no país, o presidente Jair Bolsonaro – para quem tudo isso não passa de uma “gripezinha” – vai virar pó de traque. 
E o governador Ronaldo Caiado, que investiu todo o seu capital político na adoção de medidas duras de restrição do movimento de pessoas 
para conter o contágio em Goiás, será levado ao pódio da credibilidade popular. Um sairá da crise enterrado, o outro voando nas asas do 
reconhecimento público e pensando alto quanto ao seu futuro – a eleição presidencial de 2022, no caso. 

“SoliDaRiEDaDE EMpRESaRial” MoStRaDa poR o popUlaR É UMa VERGoNHa
O jornal O Popular, fazendo papel de bobo, publicou reportagem cantando elogios para o que chamou de “solidariedade empresarial” com os seg-
mentos sociais carentes em Goiás. Em um esforço ridículo de marketing, a matéria tentou enumerar ações concretas de empresas e empresários de 
porte gigante para levar alimentos e apoio às famílias necessitadas, mas as doações citadas não são suficientes para encher meio caminhão. A FIEG, 
leitora e leitor, a poderosíssima FIEG, que reúne os supercapitalistas do Estado, conseguiu distribuir até agora uma tonelada de comida – uma reles 
tonelada, o que corresponde a 200 pacotes de 5 quilos de arroz. É uma vergonha. Ressalte-se que há exceções: o setores de leite e de álcool têm dado 
a sua contribuição e ela é expressiva. O Grupo Novo Mundo também (repassou 500 colchões para os hospitais públicos). Fora isso, o que se tem é que 
o grande empresariado goiano só pensa dos seus lucros e não está nem aí como nunca esteve para qualquer tipo de solidariedade.

pREFEitoS GoiaNoS NÃo coRtaM DESpESaS paRa ENFRENtaR a paNDEMia
Nenhuma prefeitura goiana apresentou até agora qualquer plano de contenção de despesas para fazer frente a queda de arrecadação que 
acompanha o coronavírus. Nenhum. Nem grande nem pequena. Um ou dois prefeitos cortaram seus próprios salários, medida que parece 
mais jogada de propaganda do que capaz de gerar algum efeito prático. Para piorar, os órgãos de representação dos municípios em Goiás 
continuam chorando o adiamento do IPVA, do qual têm uma parcela, para o 2º semestre, mas não foram capazes de emitir uma diretriz 
orientando para um necessário e indispensável corte de gastos.

MaGUito, QUE QUER SE caNDiDataR a pREFEito DE GoiÂNia, 
ENtUSiaSMa-SE coM a iNESpERaDa Volta Da cESta BÁSica
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águas lindas

Jair Bolsonaro visita obra de 
hospital de campanha em Goiás

opresidente da Re-
pública, Jair Bol-
sonaro, chegou na 

manhã deste sábado, 11, 
à cidade goiana de Águas 
Lindas, que fica a 56 qui-
lômetros de Brasília, para 
visitar a construção de 
um hospital de campa-
nha para atender pacien-
tes com covid-19. A visita 
conta com a presença do 
governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado (DEM), que, 
no mês passado, anun-
ciou rompimento com 
Bolsonaro, de quem era 
aliado de longa data. Iso-
lado politicamente du-
rante a crise do corona-
vírus, o presidente busca 
uma reaproximação com 
o governador.

Bolsonaro chegou ao 
local de helicóptero por 
volta das 11h20, acom-
panhado dos ministros 
Luiz Eduardo Ramos, da 
Secretaria de Governo; 
Tarcísio de Freitas, da In-

fraestrutura; e da Saúde, 
Luiz Henrique Mandet-
ta, com quem Bolsonaro 
trava uma batalha sobre 
a condução do enfrenta-
mento à pandemia.

O compromisso não 
constava da agenda oficial, 
e não foi permitido a en-
trada da imprensa. Todos 
eles estão de máscaras.

Do lado de fora da área 
do hospital, um grupo de 
50 pessoas se aglomera-
ram para ver o presidente. 
Sem máscaras, elas cha-
mavam Caiado de traidor.

O hospital de campa-
nha, instalado em uma 
área de 10 mil metros 
quadrados, terá 200 lei-
tos se semi UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para 
atender pacientes de Goi-
ás e do Distrito Federal. A 
construção começou a há 
uma semana e a previsão 
é que esteja concluída 
em 15 dias.

O governo federal ar-

cará com o custo de R$ 10 
milhões para a construção 
e manutenção do hos-
pital por quatro meses. 
Já os custos com equipe 
médica e materiais serão 
de responsabilidade do 
governo de Goiás.

Desde o início do 
avanço do coronavírus no 
País, Bolsonaro tem mini-
mizado a pandemia e já 
se referiu à doença como 
“gripezinha”. O presidente 
também tem circulado 
por áreas comerciais de 
Brasília, descumprindo 
orientações de autorida-
des sanitárias para que 
população mantenha 
distanciamento social. 
Nesses passeios, ele tem 
posado para fotos e cum-
primentado apoiadores.

Bolsonaro defende 
que a população retome 
suas rotinas para evitar 
um colapso da economia 
e que o isolamento seja 
restrito a idosos e pesso-

as com doenças. O presi-
dente tem 65 anos.

Foi após Bolsonaro in-
centivar, em pronuncia-
mento, que as pessoas 
voltassem “à normalidade”, 
que Caiado rompeu com 
ele. “As decisões do pre-

sidente na área da Saúde 
e sobre coronavírus não 
alcançam Goiás”, disse o 
governador na ocasião.

O distanciamento so-
cial é um dos principais 
pontos de divergência en-
tre Bolsonaro e Mandetta. 

Outro é a prescrição da 
hidroxicloroquina para o 
tratamento da covid, de-
fendida pelo presidente 
mesmo sem pesquisas 
conclusivas sobre a eficá-
cia e os efeitos colaterais 
do medicamento.

O presidente chegou ao local de helicóptero por volta das 11h20, do sábado, 11, acompanhado dos ministros Luiz 
Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo; Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura; e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
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App de combate ao coronavírus já 
recebeu quase três mil denúncias

com a prorrogação da 
quarentena em todo 
Estado por mais 15 

dias, a Prefeitura de Goi-
ânia intensificou as ações 
de enfrentamento ao coro-
navírus na capital. Somen-
te nas primeiras semanas 
de uso, o aplicativo “Pre-
feitura 24 horas” recebeu 
quase três mil denúncias, 
que vão desde pontos de 
aglomeração de pessoas, 
até empresas de serviços 
não essenciais abertas.

De acordo com o co-
mando da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM), mais 
de 50 lojas foram orienta-
das e fechadas, uma teve 
as mercadorias apreen-
didas e uma pessoa foi 
presa, além de termos de 
ocorrências que foram 
emitidos pela corporação.

Os números detalhados 
pela da Secretaria Muni-

cipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Ci-
ência e Tecnologia (Sede-
tec), pasta que gerencia o 
aplicativo, mostraram que 
das quase três mil denún-
cias 1,6 mil são de lojas ou 
pontos comerciais abertos, 
sem seguir orientações do 
decreto estadual.

O comando da CGM 
lembra que a fiscalização 
continua em parceria com 
fiscais da Prefeitura e Po-
lícia Militar, inclusive nos 
parques e praças da cida-
de, que, segundo as de-
núncias do app, são locais 
onde se concentram maior 
número de aglomerações.

De acordo com o geren-
te de Articulação da CCM, 
José Pires, equipes foram 
reforçadas e academias ao 
ar livre foram interditadas. 
“Vamos seguir sempre a 
orientação do comando, 

que é orientar a população 
a não se aglomerar e não 
usar os equipamentos, caso 
isso não resolva vamos au-
tuar o cidadão”, afirma.

As denúncias que che-
gam ao aplicativo são di-
recionadas à Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) e à 
Fiscalização da Secretaria 
de Planejamento (Seplan). 
As demandas são verifica-

das e posteriormente as 
equipes são deslocadas 
aos locais que foram de-
nunciados.

O objetivo da ferramen-
ta é contar com o apoio da 
população para evitar e 
combater a aglomeração 
de pessoas, assim como a 
abertura de comércios, in-
dústrias, feiras, eventos e 
demais estabelecimentos 

que tiveram o funciona-
mento suspensos pelos 
decretos governamentais.

De forma ágil e com 
poucos cliques, o cidadão 
poderá contribuir com o Po-
der Público no combate ao 
coronavírus. Para isto, basta 
acessar o aplicativo (dis-
ponível nas lojas de apli-
cativos das plataformas 
android e IOS) e selecio-

nar as opções “COVID-19 
- Aglomerações”, quando 
identificado pelo cidadão 
os locais com possíveis 
aglomerações de pessoas, 
e “COVID-19 - Estabele-
cimento Aberto”, quando 
identificado pelo cidadão 
os estabelecimentos aber-
tos sem autorização. A de-
núncias podem ser realiza-
das de forma anônima.

Ferramenta ajuda na fiscalização 
de aglomeração de pessoas e 
pontos comerciais que não são 
considerados serviços essenciais
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pandemia

Pontos de apoio ganharão abrigos 
para pessoas em situação de rua
O Cepal do Setor Sul e 
Mercado Aberto da Ave-
nida Paranaíba, pontos de 
apoio para as pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de e risco social neste pe-
ríodo de isolamento social, 
ganharão 50 barracas e 50 
colchonetes individuais. Os 
abrigos foram adquiridos 
pela Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos 
e Políticas e Afirmativas 
(SMDHPA) e doados para 
a Secretaria de Assistên-
cia Social (Semas) para 
que sejam disponibiliza-
dos às pessoas em situa-
ção de rua nesta fase em 
que Goiânia enfrenta a 
pandemia do novo agen-
te do coronavírus. 

De acordo com secre-
tário de Direitos Humanos 
da capital, Filemon Pereira, 
a medida visa ampliar a 
rede de solidariedade e de 

apoio às pessoas que preci-
sam de acolhimento neste 
momento em que as aten-
ções estão voltadas para a 
prevenção da covid-19. “A 
Prefeitura de Goiânia está 
trabalhando para garantir 
o abrigo e condições ade-
quadas de higiene para 
as pessoas que vivem em 
condições sociais fragili-
zadas”, garante. 

As barracas, de uso indi-
vidual, estarão disponibili-
zadas ao longo do dia e da 
noite. Os cidadãos poderão 
utilizar os abrigos, inclusive, 
para guardar seus perten-
ces. Além das barracas e 
dos colchonetes, as pessoas 
que são atendidas no Cepal 
do Setor Sul e no Mercado 
Aberto recebem refeições, 
kits de higiene e têm aces-
so à banheiros itinerantes 
para que possam se preve-
nir do coronavírus. 

Para ampliar ainda mais 
essa rede de apoio à quem 
precisa, o município criou 
um banco de doações para 
que a população possa doar 
roupas, calçados, alimentos 
não perecíveis e produ-
tos de higiene. As doações 
podem ser entregues na 
sede da Semas, situada 
na Rua 25-A, no Setor 
Aeroporto, das 08 as 18 
horas, ou recolhidas em 
casa. Para isso, basta en-
trar em contato por meio 
do telefone 98458-6104.

Além disso, para forta-
lecer ainda mais as ações 
neste momento, foi criado 
um canal de comunicação 
para as famílias e pessoas 
que precisam de apoio, de 
doações e dos serviços de 
assistência social. Para isso, 
basta entrar em contato 
com os assistentes sociais 
pelo (62) 984350288.
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Brasil poderá realizar até 50 
mil testes de covid-19 por dia

o secretário de Vigi-
lância em Saúde, 
Wanderson Kleber 

de Oliveira, disse no sába-
do (11) que o Brasil poderá 
realizar entre 30 mil e 50 
mil testes, por dia, para 
diagnosticar a covid-19. 
Atualmente são feitos cer-
ca de 4 mil testes por dia.

“Estamos fazendo o 
máximo possível de acor-
do com a disponibilidade 
de insumos neste momen-
to e de acordo com reali-
dade do Brasil”, disse em 
entrevista coletiva para 
apresentar o Boletim Epi-
demiológico Diário.

Segundo ele, não será 
possível fazer o teste em 
todas as pessoas, mas será 
feito em quantidade sufi-
ciente para analisar a pro-
pagação da doença. “Tere-
mos testes em quantidade 
suficiente para realizarmos 
a avaliação do cenário epi-
demiológico. Não teremos 

testes para todas as pesso-
as. Os testes são para co-
nhecer a epidemia e para 
algumas regiões do país 
para que a gente possa 
tomar a decisão baseada 
na evidencia mais robusta 
possível”, disse Wanderson.

O secretário disse serão 
criados centros de coleta, 
onde as pessoas com sinto-
mas leves farão os testes e 
receberão o resultado pelo 
celular em até 36 horas. 

“Ainda não implementamos 
porque esperando as má-
quinas serem instaladas no 
parceiro privado que ganhar 
a concorrência. Estamos tra-
balhando para que isso seja 
o mais breve possível. Deve-
mos iniciar o piloto em Curi-
tiba e no Rio de Janeiro, com 
as máquinas da Fundação 
Oswaldo Cruz. Estamos em 
parceria com o Instituto 
Butantan para o estado de 
São Paulo”, disse.

Casos
O Brasil registou até 

este sábado (11) 1.124 
mortes em decorrência 
do novo coronavírus (co-
vid-19) e 20.727 casos 
confirmados da doença, 
segundo balanço divulga-
do nesta tarde pelo Minis-
tério da Saúde.

Segundo balanço de 
sexta (10), havia1.056 
mortes pela doença. A 
taxa de letalidade do ví-

rus no Brasil hoje é de 
5,4%, a mesma de sexta-
-feira. O estado de São 
Paulo ainda concentra o 
maior número de casos 
(8.419) e de mortes (560).

Dentre as ações pro-
movidas pelo nos últimos 
dias para combate à do-
ença, destaca-se a libera-
ção de mais R$ 4 bilhões 
a estados e municípios. 
O valor é adicional ao 
que já recebem para cus-

teio de ações e serviços 
relacionados à saúde e 
pode ser utilizado para 
compra de materiais e 
insumos, para a abertu-
ra de novos leitos e para 
custeio de profissionais.

O recurso correspon-
de a uma parcela mensal 
extra do que cada esta-
do ou município já rece-
be para ações de média 
e alta complexidade ou 
atenção primária. 

Atualmente são 
feitos cerca de 4 
mil testes por dia
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EUA têm maior número de mortes por 
covid-19 no mundo: mais de 20 mil

Os Estados Unidos su-
peraram a Itália como o 
país com o maior núme-
ro de mortes por corona-
vírus, registrando mais 
de 20 mil óbitos desde o 
início do surto, segundo 
contagem da agência de 
notícias Reuters.

O marco sombrio foi al-
cançado em meio às pon-
derações do presidente 
Donald Trump sobre quan-
do o país, que anotou mais 
de meio milhão de infec-
ções, pode começar a ver 
um retorno à normalidade.

Os Estados Unidos re-
gistraram o maior número 
de mortos até o momento 
na epidemia, com cerca de 
2 mil mortes diárias nos 
últimos quatro dias segui-
dos, com grande parte de-
las ocorrendo na cidade de 
Nova York e seus arredores.

Mesmo este número é 
visto como possivelmen-
te menor que a realidade, 
já que Nova York ainda 
está descobrindo a me-
lhor maneira de incluir 
um aumento ocorrido nas 
mortes em casa em suas 
estatísticas oficiais.

Especialistas em saú-
de pública alertaram que 
o número de mortos nos 
EUA poderá subir para 
200 mil durante o verão 
se os pedidos sem prece-
dentes para ficar em casa, 
que fecharam negócios e 
mantiveram a maioria dos 
norte-americanos em iso-
lamento, forem suspensos 
depois de 30 dias.

A maioria das restri-
ções atuais à vida públi-
ca, no entanto, incluindo 
fechamento de escolas e 
ordens de emergência que 

mantêm trabalhadores 
não essenciais confinados 
em suas casas, decorre de 
ordens de governadores e 
não do presidente.

Custo econômico
No entanto, Trump dis-

se que deseja que a vida 
volte ao normal o mais 
rapidamente possível e 
que as medidas destina-
das a conter a propaga-
ção do coronavírus têm 
seu próprio custo econô-
mico e de saúde pública. 
As atuais diretrizes fede-
rais vão até 30 de abril.

Trump, que busca a re-
eleição em novembro, terá 
que decidir se deve esten-
dê-las ou começar a incen-
tivar as pessoas a voltar 
ao trabalho e a um estilo 
de vida mais normal.

O presidente disse que 

iria divulgar um novo 
conselho consultivo, pos-
sivelmente na terça-feira 
(14), que incluirá alguns 
governadores estaduais e 
se concentrará no proces-
so de reabertura da eco-
nomia dos EUA.

O número de america-
nos que buscam benefí-
cios de desemprego nas 
últimas três semanas ul-
trapassou 16 milhões, com 
novos pedidos semanais 
superando 6 milhões pela 
segunda vez consecutiva 
na semana passada.

O governo disse que a 
economia eliminou 701 
mil empregos em março. 
Essa foi a maior perda de 
empregos desde a gran-
de recessão e encerrou o 
maior boom de empregos 
na história dos EUA, inicia-
do no final de 2010.
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investimentos
Ana Laura Magalhães, sócia da XP Investimentos e Fundadora 
do Canal @explicaana, estará ao vivo no Instagram do Lide Goi-
ás (@lidegoias) para uma fazer análise do  cenário econômico 
nesta terça-feira (14). A live será das 19h30 às 20h15. Ana Laura 
é uma digital influencer, conseguindo conscientizar o público 
sobre investimentos, desmistificando o mercado financeiro e 
ajudando o brasileiro a investir melhor. Ela é formada em Rela-
ções Internacionais, mestre em Economia Política Internacional.

auxílio
Mais de 30 milhões de pessoas já solicitaram o auxílio emergencial de R$ 600, em decor-
rência do período de quarentena por causa do coronavírus. Quem é trabalhador informal 
de baixa renda e já está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e tem 
conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, o valor é depositado de forma 
automática. Os demais devem se cadastrar no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no 
site Auxílio Caixa.

covid-19
Caso o Projeto de Lei Complementar n. 149 seja aprovado, os estados brasileiros também 
terão apoio financeiro por parte do governo federal. Entre as medidas estão suspensão 
do pagamento de dívidas dos estados com a União e bancos, auxílio emergencial para 
compensar queda na arrecadação, descumprimento de teto de gastos e novas operações 
de crédito com garantia da União.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Outback anuncia a chegada do serviço de delivery. Agora é possível pedir os pra-
tos do restaurante usando o aplicativo iFood. Para incentivar os seus fãs a ficarem 
em casa, o Outback oferecerá diversas promoções durante as próximas semanas.

cadastro Único

Receita regulariza 11 milhões de 
CPFs com pendências eleitorais

a Receita Federal fi-
nalizou no sábado 
(11) a regularização 

de 11 milhões de CPFs que 
tinham pendências com a 
Justiça Federal. Ter o CPF 
regularizado na base o Ca-
dastro Único é importante 
para que o beneficiário re-
ceba a renda básica emer-
gencial de R$ 600 pago 
pelo governo Federal.

“Foi finalizado o pro-
cessamento dos CPFs com 
pendências de natureza 
eleitoral nas bases adminis-
tradas pela Receita Federal. 
Gradativamente, essas al-
terações estão sendo con-
sumidas nos sistemas da 
Caixa Econômica Federal 
e Dataprev para fins do ca-
dastro no Auxílio Emergen-
cial decorrente da covid-19”, 
informou a Receita, em nota.

A Receita Federal, no en-
tanto, esclareceu que não 
são todos os 11 milhões de 

pessoas com CPF recém-
-regularizado que se encai-
xam no perfil dos benefici-
ários. Têm direito ao auxílio 
aqueles que estão inscritas 
no CadÚnico até o dia 20 de 
março; microempreendedo-
res individuais, contribuin-
tes individuais ou faculta-
tivos do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS); 
informais, sem inscrição em 
programas sociais nem con-
tribuir para o INSS; e inscri-
tos no Bolsa Família.

Os beneficiários preci-
sam ter mais de 18 anos 
de idade e Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) ativo; 
ter renda mensal de até 
meio salário mínimo por 
pessoa (R$ 522,50); ter 
renda mensal até 3 salá-
rios mínimos (R$ 3.135) 
na família inteira; não 
ter recebido rendimentos 
tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2018.

Ter CPF regular é pré-requisito 
para receber auxílio emergencial Di
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

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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moto gp

Paralisação não muda sonho de piloto 
brasileiro: “Campeão mundial”

A vitória em Valên-
cia (Espanha) pela 
última etapa da 

temporada de abertura 
da MotoE, campeonato 
de motos elétricas do 
Mundial de Motoveloci-
dade, ainda está gravada 
na memória de Eric Gra-
nado. “Foi a corrida mais 
marcante da minha vida”, 
afirmou à Agência Brasil.

Não é exagero. Em 17 
de dezembro de 2019, o 
paulistano de 23 anos ul-
trapassou o experiente 
britânico Bradley Smith, de 
29, na curva final do Circui-
to Ricardo Tormo para con-
quistar o segundo triunfo 
dele na temporada. Isso 
um dia após subir ao topo 

do pódio pela primeira vez, 
na mesma pista, dando 
fim ao jejum de 14 anos 
sem vitórias brasileiras em 
competições do Mundial 
(A última havia sido em 
2005, com Alexandre Bar-
ros, considerado o maior 
nome da modalidade no 
país, na etapa de Portugal 
da MotoGP, principal cate-
goria da motovelocidade).

Após Valência, Eric 
competiu em dezembro, 
quando levou o tricampe-
onato do Superbike Brasil 
(principal torneio nacio-
nal da modalidade). De 
lá para cá, até deu tempo 
para, no primeiro treino da 
pré-temporada da MotoE, 
em março deste ano, ser 

o mais veloz na pista de 
Jerez de la Frontera (Es-
panha). Mas, a pandemia 
do novo coronavírus (co-
vid-19) interrompeu a pre-
paração do brasileiro para 
a segunda temporada do 

campeonato, que teve a 
primeira etapa adiada e, a 
princípio, começa em 28 
de junho, no circuito de 
Assen (Holanda).

“Tenho feito meus trei-
nos funcionais em casa, 

com orientação de um 
personal. Agora, princi-
palmente, estou fazendo 
uma reabilitação do om-
bro, com exercícios que o 
fisioterapeuta me passa. 
Faço algumas atividades 

no rolo de treinamento [de 
bicicleta]. Busco manter 
distância e seguir as reco-
mendações de saúde. Mas, 
não há nada que se asse-
melhe à pilotagem. Não 
tem um simulador, como 
nos carros”, contou. “É triste 
pensar que vou ficar tanto 
tempo sem pilotar. É algo 
que nunca vivi, mas é uma 
questão ímpar. É para todo 
mundo”, completou.

A pausa forçada se dá 
na melhor fase da carreira 
do paulistano. Após os re-
sultados do ano passado, 
ele foi anunciado como 
reserva da equipe Avintia 
na MotoGP. Ou seja, caso 
algum dos pilotos titu-
lares do time (o mesmo 
pelo qual compete na 
MotoE) não possa correr, 
o brasileiro terá chance 
na principal categoria da 
motovelocidade.

Eric Granado encerrou jejum de 
vitórias brasileiras na motovelocidade
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