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Depois da entrevista ao Fantástico, 
o ministro Luiz Henrique Mandetta e 
o presidente Jair Bolsonaro iniciaram 
a semana em silêncio. O presiden-
te alegou não ter vista a entrevista 
enquanto o vice Hamilton Mourão 
dava um pito público no ministro. O 
certo é que o clima ficou muito ruim 
e Mandetta só não foi dispensado 
pela gravidade da pandemia no país. 
Mas a troca é mais do que certa. 
 
isolado 
Mandetta teve a companhia apenas de sua equipe na coletiva sobre a pandemia, no Palácio do 
Planalto, ao contrário da presença de outros ministros, especialmente de Braga Netto, responsável 
pela coordenação das ações dentro do governo. Mandetta admite as diferenças com o presidente 
e acena que o fim está o próximo. Convenceu o secretário Wanderson de Oliveira a ficar até o final. 
O final parece que está próximo.

o pRoblEMa
Ao dizer que a população não sabe se segue o presidente ou o ministro, Mandetta teria quebrado 
a hierarquia. 

iRônico
Mandetta diz que tem sido procurado por colegas médicos que teriam sido sondados para ocupar 
o seu lugar. 

REvés  
Pesquisa sobre uso da cloroquina em 81 pacientes com coronavírus internados em Manaus foi sus-
pensa. O remédio foi considerado tóxico, ao ser administrado em altas dosagens, como foi feito na 
China. 

REvés 2
STF decidiu que governadores e prefeitos tem autonomia para decidir sobre medidas de isolamen-
to. Coloca mais um obstáculo na intenção da União em decretar a flexibilização do comércio em 
todo o país. Por unanimidade e com parecer favorável de Augusto Aras, em quem Bolsonaro depo-
sita confiança no Ministério Público. 

Goiás MascaRado  
Na sexta, o governador Ronaldo Caiado (DEM) deve baixar novo decreto, liberando o funciona-
mento de mais setores da economia. Certamente, Escolas e shoppings continuam fechados, assim 
como shows e eventos esportivos proibidos. Indústria deve voltar. Funcionalismo público, comér-
cio de rua, bares e restaurantes terão regras para reabrir. Caiado avalia a implantação de novos 
leitos para enfrentar o pico da pandemia, que ainda está por vir. Certo o uso de máscaras, mesmo 
caseiras, será obrigatória em lugares públicos.

liMitEs
Governador sancionou projeto aprovado na Assembleia, que estabelece limite de venda ao consumidor 
final de produtos usados no combate ao coronavírus. Álcool em gel e papel higiênico estão na lista.  

no topo
Goiás aparece como líder em isolamento do país. É o 17º em número de casos confirmados, com 
situação relativamente tranquila na rede de atendimento. 

juiz podE sER pREfEito
Esta é a novidade dos últimos dias para resolver o impasse da eleição de outubro. Perdeu força a 
prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores por mais dois anos. Com isso, restaria 
uma nova data para o pleito, já que a conclusão da biometria em alguns Estados e a impossibili-
dade de fazer convenções com as regras de isolamento comprometem o calendário estabelecido. 
Pela nova proposta, os mandatos dos prefeitos seriam encerrados em 31 de dezembro. A partir daí, 
juízes assumiram o comando até a definição dos sucessores. 

cabo dE GuERRa
A dispensa de mais de 3 mil temporários, sendo a maior parte na Educação, provocou reação em cadeia 
contra o prefeito de Goiânia, Íris Rezende (MDB), que é candidato à reeleição. Todas iniciativas de pos-
síveis adversários de Íris. Elias Vaz (PSB) entrou com ação na justiça para tentar anular a medida. Tales 
Barreto (PSDB) e Adriana Accorsi (PT) se manifestaram na sessão remota da Assembleia. Dra Cristina (PL) 
quer decreto legislativo na Câmara Municipal de Goiânia para anular a medida.

QuER Mais
Com queda de 25% na arrecadação, secretário de Finanças Alessandro Melo não quer prorrogação de 
prazos para pagamento dos impostos municipais. E fala também em diminuir repasses para a Câmara.

tEstE  
A polêmica pode durar até semana que vem, quando a Câmara retoma as sessões presenciais. Pode 
se transformar em teste de fidelidade para a nova bancada do MDB, com 10 dos 35 vereadores. 

no Mundo da livE 
Roberto Carlos completa 79 anos no domingo e faz live pra comemorar. Coisas do tempo de coronavírus.

livE dos 100 Mil
Goianiense de nascimento e projetado em Brasília, o cantor 
Gae fez live nesta quarta, 15, para comemorar 100 mil aces-
sos no Spotfy da música “Onde Está a Estrela?”. Gae prepa-
ra o primeiro disco, a ser lançado em breve. Depois que o 
corona passar. Se destacou com o musical Boa Sorte e foi 
apresentado ao país no Conversa Com Bial no ano passado. 

Mais pERda
Consagrado por “Agosto”, o escritor Rubem Fonseca é mais uma perda para a cultura brasileira. Aos 
94 anos, no Rio. Nada a ver com o corona. 

idEia Maluca 
Os dirigentes do futebol brasileiro estão estendendo as férias dos jogadores até o final de abril. 
Devem aproveitar maio para nova pré-temporada, com expectativa de bola rolando para junho ou 
julho. Uma das ideias é realizar competições nacionais mais enxutos. Uma das propostas é realizar 
a Série A usando apenas estádios de São Paulo. Seriam dois grupos de dez clubes, com a classifica-
ção de oito para a fase de mata-mata até a definição do campeão. O Flamengo é contra. 
 
poR QuE?
Exigir CPF regularizado para quem já está no fundo do poço.

marcelohel@gmail.com

“Quando a dor é muito grande, o sofrimento é silencioso”. 
(Rubem Fonseca)
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videoconferência

Gustavo Mendanha e Caiado discutem 
medidas sobre isolamento social

o prefeito de Apa-
recida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha, 

participou na tarde desta 
quarta-feira, 15, de uma 

videoconferência com o 
governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado. Na pauta da 
reunião estava a discussão 
de medidas de enfrenta-

mento ao novo Coronaví-
rus no estado. Participa-
ram também da reunião 
os prefeitos Iris Rezende 
(Goiânia), Roberto Naves 
(Anápolis), Paulo Faria 
do Vale (Rio Verde), Adib 
Elias (Catalão), Vinícius 
Luz (Jataí), Renato de Cas-
tro (Goianésia) e Pedro 
Fernandes (Porangatu).

No vídeo, o governador 

demonstrou preocupação 
com o cenário de saúde 
do Estado e disse que vai 
construir com os prefei-
tos a narrativa do novo 
decreto, que deve entrar 
em vigor na próxima se-
gunda-feira, 20. Gustavo 
Mendanha aproveitou a 
oportunidade e anunciou 
que o Hospital Munici-
pal de Aparecida (HMAP) 

está com 63 leitos de 
UTI para enfrentamento 
ao Covid-19, e colocou 
a unidade para atender 
pacientes de outras cida-
des do Estado caso haja 
emergência.

“Estamos tomando 
decisões conjuntas com 
o governador e outros 
prefeitos no sentido de 
combater de forma as-

sertiva a pandemia do 
coronavírus. O governo 
do Estado tem sido mui-
to solícito e estamos ali-
nhando ideias e estudos 
no sentido de garantir 
melhor qualidade de vida 
para as pessoas da nossa 
cidade e do Estado, inclu-
sive para a retomada do 
crescimento econômico”, 
disse Gustavo. 

Município e Estado organizam a 
formatação de um novo decreto para 
prevenção e enfrentamento ao Covid-19
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Megasoft realiza série de lives sobre 
Direito Eleitoral nesta quinta-feira, 16

A Megasoft Informáti-
ca teve de suspender a 
realização do 1º Mega 
Talk, agendado para 26 
de março, por conta da 
crise do Coronavírus. As 
palestras com especia-
listas nas áreas de Direi-
to Eleitoral e Marketing 
Político serão realizadas 
assim que o isolamento 
social for encerrado. Para 
não frustrar o público que 
já vinha se inscrevendo, a 
organização do evento 

recorre às redes sociais.
Enquanto a socieda-

de cumpre período de 
quarentena, a Megasoft 
realiza várias lives para 
abordar o tema e tirar 
dúvidas sobre os assun-
tos relacionados. Essa é 
também uma forma de 
aproveitar o tempo em 
casa e adquirir conhe-
cimento sobre as novas 
regras para as eleições.

Nesta quinta-feira, 16, 
às 19 horas, os advoga-

dos Diogo Araújo (publi-
cista e eleitoral) e Leon 
Safatle (especialista em 
Direito Eleitoral) vão falar 
sobre a possibilidade de 
prorrogação das Eleições 
2020 e outros assun-
tos ligados ao processo 
eleitoral. Para participar, 
basta seguir os perfis da 
Megasoft no Facebook e 
Instagram da Megasoft 
(@megasoftinformatica).

A série de lives iniciada 
há três semanas é dedi-

cada a gestores públicos, 
assessores parlamenta-
res, políticos e pessoas 
que atuam na área políti-
ca e em pré-candidaturas 
das Eleições 2020.
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Megasoft realiza séria 
lives sobre Direito Eleitoral
Data: 16 de abril (quinta-feira). 
Horário: 19hs. 
Local: Instagram e Facebook 
da Megasoft

SERVIÇO
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confira os locais para vacinação em aparecida de goiânia:
Drive Thru no Aparecida Shopping
Acesso: Avenida Independência, Setor Serra Dourada 3
Posto de gasolina Aparecidão – Rede Marajó
Endereço: BR 153, Km 519, Setor Rosa dos Ventos
Praça Matriz
Endereço: Rua 11 de Maio, Centro
Praça da Rua Dom Pedro II (próximo ao Cais Nova Era)
Endereço: Avenida São João, Jardim Nova Era
Garagem da UBS Colina Azul
Endereço: Rua das Gaivotas esquina com a Rua Albatroz, Colina Azul
CMEI Manoel Simão Neto
Endereço: Av. Girassóis, Quadra 12, Setor Andrade Reis
Escola Estadual Jose Bonifácio da Silva
Endereço: Rua Saint Tropez, Campos Elíseos
EMEI Profª Wilsonina de Fátima
Endereço: Rua Manoel Luiz Ramos com Rua 55, Independência Mansões
Garagem da UBS do Jardim Riviera
Endereço: Rua Alberto Pasqualini com a Rua Dr. Pedro Ludovico 
Teixeira, APM-7, Qd. 31, Lt. 19, Setor Jardim Riviera
CRAS da Nova Cidade
Endereço: Rua 21 de Abril, Nova Cidade
CRAS do Jardim Tiradentes
Endereço: Rua 10, Jardim Tiradentes
Academia de Saúde Veiga Jardim
Endereço: Av. Major Manoel Augusto Silva Brandão, Veiga Jardim
CMEI Vila Delfiore

Endereço: Rua Péricles, Qd.15, Lt.16, Vila Delfiore
Escola Municipal Santa Tereza de Ávila
Endereço: Rua 201 esq. c/ Rua, 208, Qd: 37, Setor Aeroporto Sul
CMEI Cândido de Queiroz
Endereço: Rua 13, Cândido de Queiroz
Paróquia Santo Eugênio
Endereço: Avenida Domitilia Lobo, Qd.13, Residencial Caraíbas
Escola Municipal Jardim Olímpico II
Endereço: Rua X-24, Qd. 12, Setor Tocantins
CMEI Geralda Ribeiro de Melo
Endereço: Rua 36 esq. c/ Rua 106, APM 1A, Residencial Garavelo Park
Colégio Militar Elmar Arantes
Endereço: Rua J-11, Mansões Paraíso
Colégio Estadual Cruzeiro do Sul
Endereço: Avenida das Rosas, Cruzeiro do Sul
Escola Municipal Jardim Ipê
Endereço: Rua JI-29 Q. 122 Lt. 21, Jardim Ipê
Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Endereço: Rua MG 17, Qd.30, Lt.30, Madre Germana I
CMEI Buriti Sereno
Endereço: Rua Paulo Setúbal, Qd 36. Buriti Sereno
Escola Municipal Túlio Costa
Endereço: Rua Reno esq. c/ Av. Itamarati, qd. 54, Setor Pontal Sul II
Garagem da UBS do Parque Trindade
Endereço: Alameda Wilton Pinheiro, Qd. 25, APM-05, Pq. Trindade
Garagem da UBS da Chácara São Pedro

Endereço: Rua 5, Chácara nº 314, Chácaras São Pedro
Paróquia Santa Luzia
Endereço: Avenida Vereador Geraldo Padeiro, Qd. 77, Lt. 76, Sítios 
Santa Luzia
Escola Municipal Nova Olinda
Endereço: Avenida Imperial, Qd: 21 Lt: 01, Jardim Nova Olinda
EMEI Retiro do Bosque
Endereço: Rua das Pitangueiras esq/ com Tucumä, Retiro do Bosque
Escola Municipal Jardim Bela Vista
Endereço: Rua 27 – “A”, Qd: 06 Lt: 08, Jardim Bela Vista
Garagem da UBS do Rosa dos Ventos
Endereço: Rua Dimitry Novgorodcev, APM-05, St. Rosa dos Ventos
Escola Municipal Benedito Rodrigues Siqueira
Endereço: Avenida das Palmeiras com Rua Manacá e Ipê, Qd. 32, nº 
17, Jardim dos Buritis
Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Endereço: Rua Marco Guião, Bairro Ilda
Garagem da UBS do Alto Paraíso
Endereço: Rua Cabo Frio com Rua São Félix e Rua Santa Ana, APM-5, 
Jardim Alto Paraíso
Garagem do Centro de Saúde Papillon Park
Endereço: Rua J-16, Qd. 494, Lt. 10, Papillon Park
Escola Municipal Professora Mônica Tomaz da Silva
Endereço: Rua 49, Qd.94, Lt.01-05, Bairro Independência

aparecida de goiânia

Nova etapa da Campanha de Vacinação 
contra a Influenza começa hoje

começa nesta quinta-
-feira, 16 de abril, a 
segunda etapa da 

Campanha de Vacinação 
contra a Influenza, em 
Aparecida de Goiânia. Des-
ta vez, podem participar as 
gestantes, os profissionais 
das forças de segurança 
e salvamento, os porta-
dores de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais, 
os funcionários do sistema 
prisional, os adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos 
de idade sob medidas so-
cioeducativas, a população 
privada de liberdade, os ca-
minhoneiros, motoristas de 
transporte coletivo e portu-
ários. A vacinação ocorrerá 
em 36 postos. A expectativa 
é imunizar cerca de 40 

mil pessoas dos grupos 
de risco definidos.

Além disso, será reto-
mada nesta quinta-feira, 
16 de abril, a vacinação de 
rotina nas salas de imuni-
zação do município. O ser-
viço havia sido suspenso 
por determinação do Mi-
nistério da Saúde, em de-
corrência do combate ao 
Coronavírus, como forma 
de diminuir a circulação de 
pessoas nas unidades de 
saúde. A imunização de 
rotina segue o Calendário 
Nacional de Vacinação e 
ocorre em 29 unidades 
da rede municipal.

Mudanças na 
Campanha contra 
a Influenza

“Tendo em vista o atual 
cenário brasileiro, o Minis-
tério da Saúde e o Gover-
no de Goiás alteraram o 
cronograma da Campanha 
de Vacinação contra a In-
fluenza em todo o Estado. 
Sendo assim, em Aparecida 
de Goiânia, a imunização 
dos professores ocorrerá 
apenas na terceira etapa 
da Campanha. Em contra-
partida, as gestantes, os 
jovens sob medidas edu-
cativas e a população car-

cerária serão vacinados 
na segunda etapa. Um 
novo grupo também foi 
incluído: caminhoneiros, 
motoristas de transpor-
te coletivo e portuários”, 
informou o secretário 
Municipal de Saúde, Ales-
sandro Magalhães.

O gestor destacou ainda 
que para receber a imuni-
zação os profissionais das 
forças de segurança e sal-
vamento, os funcionários 
do sistema prisional, os 
caminhoneiros, motoristas 
de transporte coletivo e 
portuários devem apre-
sentar, além de documen-

to pessoal, um documen-
to que comprove vínculo 
ou categoria profissional, 
como contracheque e cra-
chá. Já os portadores de 
doenças crônicas não 
transmissíveis e outras 
condições clínicas espe-
ciais devem apresentar 
a prescrição médica es-
pecificando o motivo da 
indicação da vacina. São 
considerados deste grupo 
os portadores de doenças 
crônicas respiratórias, car-
díaca, renal, hepática ou 
neurológica, diabéticos, 
imunossupressores, obe-
sos, transplantados e por-

tadores de trissomias.

Próxima fase
A terceira etapa ocorrerá 

de 9 a 22 de maio, destina-
da a professores de escolas 
públicas e privadas, crianças 
de seis meses a seis anos 
de idade, puérperas, povos 
indígenas, adultos de 55 a 
59 anos de idade e pesso-
as com deficiência. A pri-
meira etapa da Campanha 
imunizou idosos e profis-
sionais de saúde.

Postos de vacinação
Em Aparecida de Goi-

ânia, a segunda etapa da 
Campanha de Vacinação 
contra a Influenza ocor-
rerá em 36 postos, con-
forme disponibilidade de 
estoque, sendo um deles 
no formato drive thru, que 
funcionará de segunda à 
sexta-feira, das 10 às 16 
horas. Com o objetivo de 
alcançar os caminhonei-
ros, um dos pontos de va-
cinação funcionará locali-
zado em posto de gasolina, 
às quintas e sexta-feiras, 
das 16 às 19 horas, e nos 
sábados 18 de abril e 9 de 
maio, das 10h30 às 18h30. 
Além disso, o serviço esta-
rá disponível em 34 postos 
fixos, que funcionarão de 
segunda à sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

Começa nesta 
quinta-feira, 
16 de abril, a 
segunda etapa 
da Campanha de 
Vacinação contra 
a Influenza, em 
Aparecida de 
Goiânia
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infraestrutura

Prefeitura inicia a construção de novas 
pontes nos Córregos Caveirinha e Taquaral

a Prefeitura de Goi-
ânia iniciou esta 
semana a constru-

ção de duas novas pon-
tes, uma sobre o Córrego 
Caveirinha, na Avenida 
dos Pioneiros (Avenida 
C), Recreio Panorama e a 
outra sobre o Córrego Ta-
quaral, na Avenida Padre 
Monte, no Bairro Goiá, em 
substituição às estruturas 
danificadas durante forte 

temporal ocorrido na noi-
te do dia 21 de janeiro.

No Córrego Caveirinha, 
a nova estrutura estará 
sob a responsabilida-
de da Duna Engenharia 

Ltda, que deverá promo-
ver o projeto executivo 
da ponte, (largura 9,60 x 
26,13 m de extensão), a 
do tabuleiro e do greide 
da pista (1,25 m acima do 

existente) para atender à 
cota de inundação atual 
e, também, a intervenção 
na drenagem superficial 
e profunda na área, a fim 
de proporcionar melhor 

qualidade de vida à po-
pulação em geral.

Sob o valor de R$ 
1.738.483,74, a empresa 
tem prazo de 120 dias 
para a concluir a obra.

Córrego Taquaral
Já a ponte da Avenida 

Padre Monte, sobre o Cór-
rego Taquaral, no Bairro 
Goiá, além da estrutura, 
a empresa TCMA Tecno-
logia em Construções e 
Meio Ambiente Ltda será 
responsável também pela 
execução de terraplenagem, 
pavimentação, galerias de 
águas pluviais, estrutura de 
lançamento e calçadas.

A licitação emergen-
cial foi fechada no va-
lor de R$ 3.362.327,98 
e a empresa tem prazo 
também de 120 dias 
para a conclusão.

A ponte antiga, constru-
ída com tabuleiro apoiado 
sobre o córrego Taquaral, 
teve as fundações dos en-
contros solapadas durante 
as fortes chuvas do início 
do ano, que provocaram 
o desabamento de parte 
do tabuleiro, comprome-
tendo, entretanto, a sua 
estrutura, inviabilizando 
a sua recuperação.  

As duas 
estruturas 
cederam durante 
forte temporal 
ocorrido no 
final de janeiro. 
O prazo para a 
conclusão é de 
120 dias
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Prefeitura de Aparecida de Goiânia entrega 90 
novos leitos para enfrentamento do Coronavírus
Como uma das estratégias 
de enfrentamento ao Co-
ronovírus em Aparecida de 
Goiânia, a Prefeitura entrega 
nesta semana um total de 
90 novos leitos hospitalares 
para atendimento da po-
pulação. São 30 Unidades 
de Tratamento Intensivo 
(UTI´s) e 60 Unidades Se-
mi-intensivas (semi-UTI´s) 
destinadas ao tratamento 
prioritário de Covid-19. 
Os leitos estão montados 
no Hospital Municipal de 
Aparecida (Hmap), que 
será uma unidade de refe-
rência para esses casos.

“Em dezembro de 2018 
entregamos aos apareci-
denses o maior hospital do 
Estado, construído por uma 
prefeitura. Desde então te-
mos seguido um cronogra-
ma de funcionamento, mas 
diante dessa pandemia, de-
cidimos colocá-lo também 
a serviço do combate ao 
Coronavírus. Com isso, bus-
camos parceria e recursos 
com o Ministério da Saúde 
e conseguimos ampliar a 

capacidade atual do Hmap, 
que passa a funcionar com 
90 novos leitos, com a qua-
lidade que já é marca regis-
trada do Hospital”, afirmou o 
prefeito Gustavo Mendanha.

Os 30 novos leitos de UTI 
ficam dispostos em duas sa-
las que atenderão protoco-
los de isolamento. Já os 60 
leitos de semi-UTI, todos 
com ponto de oxigênio, se 
localizam em uma ala isola-
da das demais. “Esses leitos 
que estamos entregando 
agora já seriam utilizados 
futuramente para o atendi-

mento no perfil do Hospi-
tal, mas diante da situação 
de emergência em Saúde 
Pública, a partir desta se-
mana, estarão à disposição 
da comunidade para trata-
mento da Covid-19. Quando 
tudo isso passar, a estrutu-
ra continuará a serviço da 
população. Estamos nos 
preparando para todos os 
cenários sempre com um 
foco: preservar vidas”, des-
tacou o prefeito.

Gustavo também anun-
ciou que a Prefeitura ad-
quiriu, para atendimento 

exclusivo aos usuários do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), 13 novos leitos de 
UTI em uma unidade hos-
pitalar privada e que está 
adquirindo 20 novos respi-
radores e monitores para 
o município: “Todos que 
acompanham os noticiários 
sabem como está difícil en-
contrar no mercado novos 
respiradores para compra. 
Em Aparecida de Goiânia, 
estamos com a expectativa 
de adquirir 20 desses equi-
pamentos. Concluindo esse 
processo, teremos no HMAP, 

somando-se ao que já esta-
mos entregando, 50 leitos 
de UTI para enfrentamento 
ao Coronavírus”.

De acordo com o secre-
tário de Saúde, Alessandro 
Magalhães, que também 
preside o Comitê de Pre-
venção e Enfrentamento 
ao Covid-19 em Aparecida, 
o acesso aos novos leitos 
hospitalares continua ocor-
rendo via Central de Regu-
lação: “Nossa recomenda-
ção é para que as pessoas 
cumpram ao máximo o iso-
lamento social. Em caso de 
sintomas leves de gripe, é 
possível agendar consultas 
em até 48h pelo telefone 
0800-646-1590. Caso haja 
agravamento dos sintomas 
da gripe, como febre e falta 
de ar, a recomendação é que 
a população busque atendi-
mento em uma de nossas 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs). Nesses locais, 
o médico irá avaliar e se for 
necessário internação será 
solicitada uma vaga à Cen-
tral Estadual de Regulação, 

que realizará os encami-
nhamentos para unidades 
hospitalares, como o Hmap”.

Outras medidas
Como formas de Preven-

ção e Combate ao Covid-19 
em Aparecida de Goiânia, a 
Prefeitura tem lançado mão 
de uma série de iniciativas 
na área da saúde. No último 
mês, mais de 700 profissio-
nais foram convocados e 
contratados para a pasta, os 
servidores têm passado por 
constantes capacitações e 
o estoque de Equipamen-
tos de Proteção Individual 
(EPIs) tem sido reforçado. A 
Secretaria de Saúde tam-
bém passou a monitorar, 
em tempo real, todas as 
internações decorrentes de 
Síndromes Respiratórias e 
Coronavírus na cidade. Além 
disso, uma parceria entre a 
Prefeitura e a Universidade 
Federal de Goiás permitiu 
o telemonitoramento de 
pacientes diagnosticados 
e com suspeita de infecção 
por Covid-19 no município.
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Ampliação de auxílio emergencial 
pode gerar impacto de R$ 10 bi

a ampliação do auxí-
lio emergencial de 
R$ 600 para mais 

categorias de trabalhado-
res informais pode gerar 
impacto de cerca de R$ 10 
bilhões nas finanças pú-
blicas, informou hoje (15) 
o Ministério da Economia, 
em nota técnica. A propos-
ta foi aprovada no Senado 
e está em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

O projeto prevê o pa-
gamento do auxílio emer-
gencial para mães meno-
res de 18 anos de idade. 
Também permite acumular 
o auxílio emergencial com 
o programa Bolsa Família 
(com direito a, no máximo, 
dois auxílios emergenciais 
ou um auxílio emergencial 
e um Bolsa Família).

Outra medida pre-
vista no projeto é a ex-
clusão da restrição que 
impede o interessado 
com renda superior a 
R$ 28.559,70, auferida 
no ano de 2018, de ter 
direito ao auxílio emer-
gencial. Mas estabelece 
que aqueles que tive-
rem rendimento superior 
a esse limite em 2020 e 
receberem o auxílio de-
verão devolver seu valor 
na Declaração de Impos-

to de Renda de 2021.
Também permite o re-

cebimento do auxílio no 
valor de R$ 1,2 mil por 
pais solteiros, não somen-
te mães como atualmente, 
além de incluir agriculto-
res familiares e pescado-
res artesanais e emprega-
dos domésticos.

Além disso, o projeto 
permite que o pagamento 
seja feito por instituições 
não financeiras, como as 
fintechs (empresas de 
tecnologia do setor finan-
ceiro), agências lotéricas 
e os Correios.

O projeto também es-

tabelece a suspensão do 
pagamento das parcelas 
de empréstimos contra-
tados do Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante 
do Ensino Superior (Fies), 
para adimplentes antes 
da vigência do estado de 
calamidade pública.

Manutenção 
do emprego

Outra proposta do le-
gislativo é a que institui 
o Programa de Auxílio ao 
Emprego para pessoa ju-
rídica ou física emprega-
dora, durante a vigência 

do estado de calamida-
de pública, para auxi-
liar no pagamento dos 
trabalhadores formais 
em até três salários mí-
nimos por trabalhador, 
mediante a condição de 
não demissão pelo perí-
odo de 12 meses após o 
fim do auxílio.

Sobre essa proposta, o 
governo diz que já enviou 
ao Congresso Nacional 
medida de proteção ao 
emprego e à renda, por 
meio da Medida Provisó-
ria nº 936/2020, que ins-
tituiu o Benefício Emer-
gencial de Preservação 

do Emprego e da Renda 
(BEM). “Esse benefício já 
está em implementação, 
e já demonstra maciça 
adesão por parte de em-
pregados e empregado-
res. Esta proposta apre-
senta redundância, maior 
custo e trará dificuldades 
operacionais e atraso no 
pagamento do BEM. Não 
há fonte de recursos in-
dicada, o dispositivo é 
absolutamente genérico 
e mesmo adotando pre-
missas conservadoras, a 
estimativa de custo para 
quatro meses é de R$ 114 
bilhões”, diz o ministério.

BPC
Outro item do projeto 

analisado pelos técnicos 
do Ministério da Econo-
mia é o retorno do critério 
de renda de meio salário-
-mínimo para concessão 
do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC). 
Segundo a nota técnica, 
a alteração no BPC tem 
impacto estimado de R$ 
20 bilhões anuais. “Trata-
-se de despesa continua-
da, cujo valor tende a se 
elevar no tempo, e não 
medida emergencial para 
enfrentamento da crise 
atual”, destaca o ministério.

Informação 
consta de nota 
técnica do 
Ministério da 
Economia M
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País tem 3.058 casos de covid-19 em um dia
O Brasil bateu recorde 
de casos confirmados do 
novo coronavírus (co-
vid-19) em um dia. De 
acordo com a atualização 
dos números divulgada 
pelo Ministério da Saú-
de, nesta quarta-feira 
(15), foram registrados 
3.058 casos de infecção 
pelo novo coronavírus, 
totalizando 28.320. O 
número de mortes em 
24 horas foi de 204, to-
talizando 1.736 óbitos 
em todo o país.

O aumento no número 

de casos foi de 12% em 
relação ao dia de ontem 
(14), quando foram con-
tabilizados  25.262, e de 
27% em relação a segun-
da-feira (13), quando o 
balanço do Ministério da 
Saúde indicava 22.169 
pessoas infectadas.

Já o número de óbitos 
subiu 13% em relação a 
ontem, quando o país con-
tabilizava 1.532 mortes. 
Na comparação com se-
gunda-feira, quando eram 
1.223 óbitos, representou 
uma elevação de 42%.

O ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, 
participou de entrevista 
coletiva ao lado de outros 
representantes da pasta 
para falar sobre as ações 
de enfrentamento à co-
vid-19 e detalhar os dados 
sobre a doença no país.

Números 
nos estados

São Paulo concentra o 
maior número de óbitos 
(778), com três vezes o 
número do segundo co-

locado, o Rio de Janeiro 
(265). Os estados são se-
guidos por Pernambuco 
(143), Ceará (116) e Ama-
zonas (106).  

Além disso, foram re-
gistradas mortes no Pa-
raná (38), Maranhão (34), 
Minas Gerais (30), Santa 
Catarina (28), Bahia (27), 
Pará (21), Paraíba (21), Rio 
Grande do Norte (19), Rio 
Grande do Sul (19), Espí-
rito Santo (18), Distrito 
Federal (17), Goiás (15), 
Piauí (oito), Amapá (sete), 
Alagoas (cinco), Sergipe 

(quatro), Mato Grosso do 
Sul (quatro), Mato Grosso 
(quatro), Acre (três), Rorai-
ma (três), Rondônia (duas) 
e Tocantins (uma).

A taxa de letalidade do 
país ficou em 6,1%, mesmo 
índice registrado ontem.

Perfil das vítimas
Em relação ao perfil 

das vítimas dos óbitos 
em decorrência da co-
vid-19, 60% são homens 
e 40%, mulheres. Pesso-
as acima de 60 anos re-
presentam 73%. A partici-

pação dessa faixa etária, 
considerada de risco, di-
minui. Há duas semanas 
era de cerca de 90%.

Entre as pessoas que 
morreram, 73% possuíam 
alguma doença, condição 
denominada pelos médi-
cos de “fator de risco”. Do 
total de mortos, 502 ti-
nham algum problema no 
coração, 508 estavam com 
diabetes, 152 apresenta-
vam alguma complicação 
respiratória (pneumopatia) 
e 119 possuíam alguma 
condição neurológica.
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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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EUA pensam em volta de esporte com 
portões fechados e atletas isolados

em entrevista divul-
gada nesta quarta 
(15) pelo programa 

Good Luck America, pro-
duzido pela rede social 
Snapchat, o  diretor do 
Instituto Nacional de 
Alergia e Doenças In-
fecciosas dos Estados 
Unidos, Anthony Fauci,, 
afirmou que as principais 
ligas esportivas do país 
podem ser retomadas 
antes do que o espe-
rado, desde que sejam 

estabelecidas rígidas 
medidas de proteção, 
como partidas com por-
tões fechados e o isola-

mento de atletas.
“Existe uma forma de 

fazer isso. Ninguém vai 
ao estádio. Coloque-os 

[atletas] em grandes ho-
téis, onde quer que você 
queira jogar, mantenha-
-os muito bem vigiados e 

faça testes todos os dias, 
para garantir que eles 
não infectem um ao outro 
ou à sua família e deixe-
-os jogar a temporada”, 
afirmou Fauci, que é um 
dos principais nomes do 
combate ao novo corona-
vírus (covid-19) nos EUA.

Neste momento, as li-
gas de basquete (NBA), 
hóquei (NHL) e beisebol 
(MBL) estão suspensas 
por tempo indetermina-
do. Já a liga de futebol 
americano (NFL) aguar-
dava ainda o início de 
uma nova temporada, 
prevista para setembro.

Segundo Fauci, algu-
mas pessoas podem até 
ser contrárias a sua ideia. 
Porém, ele acha que, no 
atual contexto, também 
haverá muitas vozes fa-

voráveis à proposta: “Pro-
vavelmente, acho que 
você receberá bastante 
apoio de pessoas que es-
tão morrendo de vontade 
de assistir a um jogo de 
beisebol, particularmente 
eu. Morando em Washing-
ton, temos o campeão 
mundial Washington 
Nationals. Quero vê-los 
jogar novamente.”

Esta ideia parece 
agradar uma pessoa em 
particular, o presidente 
norte-americano Donald 
Trump, que, em entrevista 
coletiva concedida nesta 
quarta na Casa Branca 
afirmou que deseja um 
breve retorno das compe-
tições esportivas em seu 
país. “Estou cansado de 
ver jogos de beisebol de 
14 anos atrás”, declarou. 

Proposta é 
de um dos 
principais nomes 
do combate ao 
covid-19 no país
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