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agos

A pedido de Glaustin, supermercadistas 
doam 35 toneladas de alimentos à OVG

a Associação Goiana 
de Supermercados 
(Agos) doou 35 to-

neladas de alimentos à Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG). Responsá-
vel pela mobilização dos 
supermercadistas, o depu-
tado federal Glaustin da 
Fokus (PSC-GO) entregou 
as cestas básicas nesta 
quinta-feira (16) à presi-
dente de honra da OVG, 
Gracinha Caiado. A inicia-
tiva integra a Campanha 
de Combate à Propaga-
ção do Coronavírus, rede 
de proteção social criada 
pelo governo estadual 
para beneficiar 500 mil 
famílias durante a pande-
mia de covid-19.

Segundo Glaustin, a 
intenção é contemplar 
famílias cuja renda está 
comprometida pelo fecha-
mento parcial do comér-
cio. “Os supermercados se 
mantiveram abertos por 
oferecer um serviço essen-

cial à população”, lembrou 
o deputado. “Assim como 
os agentes de saúde, em-
bora em menor grau, essa 
classe se sujeita ao risco 
de contaminação para ser-
vir a sociedade nesse mo-
mento tão delicado. Imagi-
nem se a cadeia alimentar 
parasse? Então, além da 
solidariedade dos empre-
sários que doaram essas 
cestas, precisamos reco-
nhecer o papel desempe-
nhado por operadores de 
caixa, promotores, reposi-
tores, gerentes, padeiros, 
confeiteiros e açougueiros 
dentro de cada loja.”

Desde 19 de março, 
quando lançou a Campa-
nha de Combate à Propa-
gação do Coronavírus, a 
OVG arrecadou centenas 
de toneladas de alimentos, 
equipamentos de proteção 
individual e produtos de 
higiene e limpeza, além 
de mais de R$ 3 milhões 
em dinheiro. A partir do 

Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal, a organização 
estadual calcula que 2,2 
milhões de goianos pos-
sam estar em situação de 
vulnerabilidade social.

“Começamos a entre-
gar cestas em Goiânia e 
já estamos distribuindo 
a municípios do interior, 
sempre com o cuidado de 
não aglomerar gente, para 
não colocar em risco nem 
aquele que está receben-

do nem aquele que está 
levando o benefício”, expli-
cou Gracinha. “Vivemos um 
momento de decisões du-
ras mas necessárias para 
tentar conter esse inimigo 
invisível. Tenham a certeza 
de que isso vai chegar na 
mão de quem precisa. Esse 
é o nosso objetivo incan-
sável, sem fazer qualquer 
política, para realmente 
contemplar essas famílias 
que estão angustiadas 
para ter alimento em casa.”

Conexão
O presidente da Agos, 

Gilberto Soares, ressaltou a 
contribuição de supermer-
cadistas de todo o estado 
para a campanha. “Os nossos 
associados trabalham noite 
e dia para cumprir a missão 
de levar o alimento à mesa 
de quem precisa. Assim, nós 
supermercadistas damos 
nossa parcela de contribui-
ção e estamos sensíveis a 
qualquer iniciativa voltada 
à coletividade”, disse.

Para diminuir a aglo-
meração de pessoas nos 
supermercados, também 
por intermédio de Glaus-
tin, a Agos tem estabeleci-
do medidas de precaução 
junto ao governo estadual, 
a exemplo do controle da 
entrada do público até a 
metade da capacidade das 
lojas, da indicação do dis-
tanciamento de um metro 
em filas e da interrupção 
na panfletagem de promo-
ções durante a quarentena.

Associação Goiana de Supermercados 
entregou as cestas básicas nesta 
quinta-feira (16) à presidente de honra 
da organização, Gracinha Caiado
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Parlamentares apresentaram 
proposta para evitar suspensão ou 
bloqueio de inscrições estaduais
Deputado Zé Carapô (DC) 
integra grupo de cinco 
parlamentares estaduais, 
que apresentaram pro-
posta para evitar suspen-
são ou bloqueio de inscri-
ções estaduais em Goiás 
até 31 de dezembro. A ra-
zão é muito simples: com 
as medidas de isolamento 

adotadas para o combate 
ao coronavírus, milhares 
de empresas estão em 
dificuldade para honrar 
os seus compromissos, 
incluindo o pagamento 
de impostos e a manu-
tenção de postos de tra-
balho. A medida pretende 
contribuir para dar fôlego 

ao setor produtivo para 
retomar as suas ativida-
des. A proposta pretende 
prorrogar também até o 
final do ano as Certidões 
Negativas de Débito e as 
Certidões Positivas com 
Efeitos de Negativas, que 
tenham sido emitidas até 
30 de abril de 2020. 
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saúde

Sancionada lei que autoriza estadualização 
de quatro hospitais do interior goiano

o governador Ro-
naldo Caiado 
sancionou, nesta 

quinta-feira (16/04), lei 
que autoriza o Estado a 
absorver as atividades 
ofertadas em quatro 
unidades de saúde do 
interior: Hospital Muni-
cipal de Formosa; Hos-
pital das Clínicas Drº 
Serafim de Carvalho, de 
Jataí; Hospital Munici-
pal de Luziânia; e Hos-
pital Municipal Geraldo 
Landó, de São Luís de 
Montes Belos.

Com a medida, o go-
verno eleva para nove e, 
para mais de 1,5 mil, o 
número, respectivamen-
te, de municípios prepa-
rados e de leitos para o 
atendimento adequado 
aos pacientes infectados 
pela Covid-19.

A matéria foi aprova-
da pela Assembleia Le-
gislativa em sessão re-
mota no último dia 8 de 
abril. Constavam na jus-
tificativa o fato de que a 
estadualização dos hos-
pitais robustece o pro-
cesso de regionalização 

e integração das ações 
e serviços de saúde em 
tempos de pandemia; e 
também a prerrogativa 
de otimização e organi-
zação da rede e dos flu-
xos assistenciais. Tudo 
com o intuito de evitar 
possível colapso no sis-
tema estadual, a exem-
plo do que ocorreu em 
países como a Itália, que 
se furtou a estabelecer o 
isolamento social num 
primeiro momento.

Antes da delibera-
ção dos deputados es-
taduais e da sanção do 
governador, as Câma-
ras Municipais de Jataí, 
Formosa, Luziânia e São 
Luís de Montes Belos 
já haviam aprovado le-
gislações autorizando a 
estadualização das uni-
dades de saúde. Depois 
de superada essa que é 
a maior crise sanitária 
mundial deste século, os 
hospitais continuam sob 
a tutela do Estado, mas 
voltam aos atendimen-
tos rotineiros, de acordo 
com o perfil e complexi-
dade de cada um.   

Estratégia 
de guerra

Goiás foi a primeira 
unidade federativa do 
País a elaborar e colo-
car em prática um plano 
de contingência para o 
enfrentamento do novo 
coronavírus. Municia-
do por dados científicos 
diariamente e, a par das 
experiências adotadas 
por outros países frente à 
pandemia, o governador 
Ronaldo Caiado tem ana-
lisado a curva de cresci-
mento da doença antes 
da tomada de decisões 
e da adoção de medidas 
preventivas em Goiás.

Aliás, foi com essa 
diligência que o gover-
nador apresentou os pri-
meiros casos da doença 
no Estado, na primeira 
quinzena de março, ao 

mesmo tempo em que 
informava que o Hospi-
tal do Servidor, localiza-
do no Parque Acalanto, 
seria a primeira unidade 
de campanha a receber 
os pacientes com sinto-
mas da Covid-19.

A facilidade de nego-
ciar em várias frentes e 
expor argumentos sóli-
dos também foi indispen-
sável para Caiado anga-
riar mais apoio e oferecer 
maior quantidade de lei-
tos aos goianos que pos-
sam vir a contrair o vírus. 
Dessa maneira, o reitor 
da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) anunciou 
que disponibilizaria o 
Hospital das Clínicas para 
atendimento durante a 
pandemia, e o prefeito de 
Goiânia, Iris Rezende, dis-
pôs a Maternidade Oeste 

para o mesmo fim.

Interiorização
Meta do governador 

desde o início da gestão, 
a regionalização dos ser-
viços de saúde também se 
faz presente na estratégia 
de guerra montada para 
liquidar a propagação do 
novo coronavírus e evitar 
que o sistema público en-
tre em colapso, com mais 
pacientes doentes do que 
leitos disponíveis.

Sendo assim, do go-
verno federal, Caiado 
conseguiu a implanta-
ção do Hospital de Cam-
panha de Águas Lindas, 
e que servirá de referên-
cia para as outras estru-
turas que ainda sairão 
do papel. Nesta unida-
de, informou o chefe do 
Executivo goiano, serão 

oferecidos 200 leitos, 
sendo 40 de UTIs e 160 
semi-intensivos. A obra 
foi visitada pelo próprio 
governador, pelo presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, e pelo minis-
tro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta no último 
sábado, 11 de abril.

O Governo de Goiás 
ainda prepara um convê-
nio com a Prefeitura de 
Porangatu, que vai gerar 
50 novos leitos na região 
Norte. Já na região Sul, 
o Hospital de Itumbiara 
terá capacidade para ab-
sorver 200 pessoas, en-
quanto em Anápolis, cida-
de com o segundo maior 
número de registros da 
doença, o Centro de Con-
venções se transformará 
em um Hospital de Cam-
panha com 300 leitos.

Com a medida, nove municípios 
goianos passam a contar com 
estrutura de saúde para atender 
infectados pela Covid-19. Quantidade 
de leitos passará para mais de 1,5 mil
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Governador Ronaldo Caiado sanciona lei 
que limita compra de itens essenciais
Para garantir que todos os 
consumidores goianos te-
nham acesso a produtos 
que são fundamentais no 
combate ao novo corona-
vírus, o governador Ronal-
do Caiado sancionou a Lei 
20.768/2020, que limita a 
compra de itens essenciais 
por consumidores finais. A 
norma, que foi publicada 
na noite desta quarta-feira, 
dia 15, em Suplemento do 
Diário Oficial do Estado, 
abrange produtos de hi-
giene como álcool em gel, 
máscaras descartáveis, pa-

pel higiênico, sacos de lixo, 
papel toalha; além de ali-
mentícios como os produtos 
não perecíveis e enlatados.

A lei estabelece que, 
com relação aos produtos 
de higiene e proteção, cada 
cliente poderá adquirir, no 
máximo, duas unidades ou 
pacotes. Já quanto a ali-
mentícios básicos, são até 
cinco unidades por pes-
soa. A regra não se aplica 
às pessoas jurídicas que 
tenham como objeto so-
cial a comercialização 
destes produtos.

O descumprimento da 
lei acarretará ao estabe-
lecimento infrator multa 
no valor de R$ 1 mil e, 
em caso de reincidência, 
o valor dobra. A arreca-
dação será revertida ao 
Fundo Estadual de Saúde 
(FES) ou a um fundo es-
pecífico de combate ao 
novo coronavírus. A lei 
ficará em vigor enquan-
to perdurar a situação de 
emergência na saúde pú-
blica no Estado de Goiás 
decorrente do novo coro-
navírus (Covid-19).

A Lei é de autoria con-
junta de todos os depu-
tados estaduais: Lissauer 
Vieira, Alysson Lima, 
Amauri Ribeiro, Amilton Fi-
lho, Antônio Gomide, Cairo 
Salim, Álvaro Guimarães, 
Delegado Humberto Teó-
filo, Bruno Peixoto, Charles 
Bento, Chico KGL, Cláudio 
Meirelles, Coronel Adail-
ton, Delegada Adriana Ac-
corsi, Delegado Eduardo 
Prado, Diego Sorgatto, Dr. 
Antônio, Gustavo Sebba, 
Hélio de Sousa, Henrique 
Arantes, Henrique César, 

Humberto Aidar, Iso Morei-
ra, Jeferson Rodrigues, Júlio 
Pina, Karlos Cabral, Lêda 
Borges, Lucas Calil, Major 
Araújo, Paulo Cezar Mar-
tins, Paulo Trabalho, Rafael 
Gouveia, Rubens Marques, 
Talles Barreto, Thiago Al-
bernaz, Tião Caroço, Vini-
cius Cirqueira, Virmondes 
Cruvinel, Wagner Neto, 
Wilde Cambão e Zé Carapô.

Ponto Facultativo
O governador Ronaldo 

Caiado também decretou 
ponto facultativo nas re-

partições públicas no dia 
20 de abril, véspera do 
feriado nacional de 21 de 
abril, quando é celebrado 
o Dia de Tiradentes. O de-
creto 9.652 também foi 
publicado Suplemento do 
Diário oficial desta quar-
ta-feira. Porém, convém 
lembrar a sociedade, que 
o momento exige muita 
prudência para evitar a 
contaminação do novo 
coronavírus. Por isso, a 
dica importante é: ficar 
em casa e só sair para 
atividades essenciais.
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Enriquecimento alimentar melhora qualidade 
de vida dos macacos do Parque Areião

os macacos-prego de 
vida livre do Parque 
Areião, localizado 

na divisa dos setores Pe-
dro Ludovico, Marista e Sul, 
têm recebido uma atenção 
especial por parte dos 
técnicos da Agência Mu-
nicipal do Meio Ambiente 
(Amma) neste período em 
que os moradores cum-
prem isolamento social, 
em virtude das medidas 
para evitar a proliferação 
do coronavírus na capital. 
Trata-se do enriquecimen-
to alimentar desenvolvido 
pela Gerência de Proteção 
e Manejo de Fauna e Flora 
(GERPMF) do órgão am-
biental do município.

A ação, como explica 
o responsável pela GER-
PMF da Amma, Cáritha 
Faria Marques, consiste 
em levar bem-estar aos 
mais de 40 primatas do 
parque.  Acostumados, 
erroneamente, a receber 
alimentos de forma fácil 
pelos frequentadores da 
unidade de conservação, 
os macacos passaram a 
sair da mata em busca de 
alimentação. “Isso pode 
causar alguns transtor-
nos, uma vez que o péssi-

mo hábito de dar alimen-
tos aos macacos faz com 
que o comportamento 
natural de busca dos ali-
mentos dentro da mata 
seja alterado”, informa.

Conforme a gerente, os 
macacos-prego não pas-
sam fome e tudo que eles 
precisam é encontrado 
no interior da mata. “Ovos 
de aves, frutas, vertebra-
dos de pequeno porte, 
sementes, ramos, brotos 
e insetos fazem parte dos 
alimentos que a natureza 
oferece aos primatas de 
vida livre”. Por isso, Cá-
ritha lembra ainda que 
oferecer certos alimentos 
contribui para os hábitos 
e comportamentos dife-
rentes deles. “Os indus-
trializados, por exemplo, 
não contribuem com a 
sobrevivência e con-
servação desses prima-
tas, pois podem causar 
doenças, como diabe-
tes, colesterol, herpes, 
cáries, e até levá-los à 
morte”, salienta.

“Devemos ressaltar 
também que quando as 
pessoas alimentam os 
animais, eles deixam de 
exercer o seu papel eco-

lógico na natureza que é, 
por exemplo, a dispersão 
de sementes dos frutos 
que comem pelo par-
que. A atitude faz com 
que não haja o controle 
da população de alguns 
animais, sobretudo dos 

insetos”, alerta a gerente 
da Amma, acrescentando  
ainda que a vida na na-
tureza é cheia de impre-
vistos e desafios.

“O animal também se 
depara com um ambiente 
em constante mudança, e 

devido a essa pandemia, 
que veio de surpresa para 
todos nós, os primatas 
também sofreram com 
a falta das pessoas. Por 
isso, esse trabalho que 
estamos realizando tem 
também como objetivo 

voltar os macacos para o 
interior da mata, onde es-
tão os alimentos naturais, 
que são riquíssimos em 
vitaminas, minerais e pro-
teínas necessárias para o 
funcionamento biológico 
dos animais”, completa.

Para que esse trabalho 
tenha sucesso, a gerente 
Cáritha explica como o 
enriquecimento alimen-
tar é realizado. “Essa ati-
vidade consiste no estí-
mulo do comportamento 
de procura dos  alimen-
tos e visa aplicar nesses 
animais algumas práticas 
naturais, por isso os ali-
mentos são escondidos 
nas copas das árvores, 
entre as raízes e troncos, 
debaixo de pedras e na 
vegetação. Isso faz com 
que os primatas possam 
restabelecer novamente 
o instinto de caça,  pre-
venindo ainda brigas en-
tre os macacos, além de 
aguçar a prática de exer-
cícios e comportamen-
tos naturais”, pontua. 

A responsável pela su-
blinha ainda que quando 
se concluir o período de 
isolamento social e tudo 
voltar ao normal é ne-
cessário que os frequen-
tadores do Parque Areião 
deixem de alimentar os 
macacos-prego. “É impor-
tante que todos reconhe-
çam que esses animais 
são de vida livre e que 
a única interação huma-
na deve ser meramente 
contemplativa e nada 
mais que isso”, alerta.

Esconder os alimentos nas copas 
das árvores e no meio da mata está 
entre as ações que visam estimular o 
instinto de caça dos macacos-pregos 
de vida livre da área verde
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Vacinas de rotina voltam a ser ofertadas nos postos de saúde
A partir desta quinta-feira 
(16), as vacinas de rotina 
que fazem parte do Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações do Ministério da 
Saúde voltam a ser aplica-
das nas unidades de saúde 
de Goiânia.  A vacinação foi 
interrompida desde o dia 
23 de março, durante a pri-
meira fase da Campanha 
Nacional contra a Gripe, 
para evitar o contato de 
pais e crianças com os ido-
sos, primeiro grupo priori-
tário a receber a vacina da 
gripe e um dos grupos de 

risco da Covid-19.
Estão disponíveis to-

dos os 17 tipos de vacina 
previstos para crianças, 
adolescentes, adultos, 
idosos e gestantes.  Quem 
for receber as doses deve 
levar o cartão de vacina 
para atualização.

A imunização de rotina 
será feita mesmo com a 
segunda fase da vacinação 
contra a gripe em anda-
mento, porém, a Secretaria 
Municipal de Saúde reali-
zou um planejamento de 
forma que a aglomeração 

de pessoas seja evitada.
No total, 60 salas de 

vacinas foram disponibi-
lizadas dentro das unida-
des de saúde em todas as 
regiões da Capital exclu-
sivamente para a rotina, 
com dias e horários pré-
-determinados.

Os 54 pontos de vaci-
nação contra a gripe con-
tinuam em locais mais 
abertos próximos às uni-
dades. Além disso, quatro 
unidades estão realizando 
as duas vacinas no mesmo 
local, como o Centro Muni-

cipal de Vacinação, Centro 
de Saúde Vila Redenção, 
Centro de Saúde da Famí-
lia São Francisco e Centro 
de Saúde Setor Perim.

Acessece o link: https://
www.goiania.go.gov.br/
wp-uploads/2020/04/
Tabela-das-unidades-que-
-far%C3%A3o-influen-
za-rotina-e-influenza-
-rotina-2020-atualiza-
da-15-04-3.pdf ,e confira 
a lista das salas de vacina 
para a imunização de roti-
na e os pontos de vacina-
ção para a gripe.
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álcool em gel

Empresas do Grupo José Alves, Coca-
Cola e Vitamedic realizam doações

Visando contribuir 
no combate ao 
novo coronavírus, 

as empresas do Grupo José 
Alves, Coca-Cola Bandei-
rantes e Vitamedic, atu-
am conjuntamente para 
produção de álcool em 
gel 70% para doação. No 
último dia 08, o material 
foi doado para o Hospital 
Filantrópico Vila São Cot-
tolengo, em Trindade.

Para a produção das 
unidades de álcool em 
gel, a Coca-Cola Bandei-
rantes contribuiu com as 
embalagens e a Vitamedic 
adaptou as suas máquinas 
à linha de produção para 
envasamento dos produ-
tos. Foram doadas quan-
tidades suficientes para o 
atendimento ao lar de 330 
pessoas com problemas de 
saúde mental e motora.

“Estamos vivendo uma 
crise de saúde global, sa-
bemos das grandes difi-
culdades das instituições 
na prevenção da epidemia. 
Por isso, a nossa contribui-
ção e compromisso social, 
pois estamos juntos nessa 
para garantir a seguran-

ça e bem-estar da nossa 
comunidade”, diz José Al-
ves Filho, Presidente do 
Grupo José Alves.

Sobre a Coca-Cola 
Bandeirantes

A Coca-Cola Bandei-
rantes é uma empresa do 
segmento de bebidas do 
Grupo José Alves que atua 
nos setores de Bebidas 
para os estados de Goiás 

e Tocantins há mais de 30 
anos. Criada em 1987, em-
prega mais de 2.900 cola-
boradores diretos e 5.200 
colaboradores indiretos. A 
empresa possui um cen-
tro produtor situado no 
município de Trindade, em 
Goiás, com treze centros 
de distribuição em cidades 
polos em Goiás e no To-
cantins. Atende diretamen-
te 254 cidades e mais de 
30.000 pontos de vendas.

Produz, distribui e ven-
de de forma exclusiva os 
refrigerantes da Coca-Co-
la Brasil em sua área de 
atendimento, e ainda faz a 
distribuição e venda exclu-
siva das bebidas da Cerve-
jaria Heineken. Sucos, chás, 
energéticos e isotônicos 
da Leão Alimentos e Be-
bidas, além da linha de 
águas minerais Crystal Lia 
e Energético Monster.

Como a sustentabilida-

de está no DNA da empre-
sa, ela investe fortemente 
em projetos socioambien-
tais, como o Projeto Cole-
tivo, cujo objetivo é cons-
truir junto às comunidades 
carentes do país, um pro-
jeto de melhoria de vida 
através da capacitação de 
jovens das classes CDE 
para o mercado de tra-
balho, Programa Coletivo 
Reciclagem, apoio às co-
operativas e empresas de 

reciclagem com o incen-
tivo a reciclagem de em-
balagens PET. A previsão 
para 2030 é que 100% 
das embalagens inseridas 
no mercado sejam reco-
lhidas (Coletivo Recicla-
gem), contribuindo para 
a preservação do meio 
ambiente, minimizando 
os impactos ambientais 
provocados pelo acúmulo 
dos resíduos e embala-
gens não retornáveis.  

Medida visa 
contribuir 
para conter os 
avanços do novo 
coronavírus 
(Covid-19)
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Cemitério de Senador Canedo inicia serviço de 
higienização específico realizado diariamente
Praticando novas rotinas, 
o Cemitério Municipal de 
Senador Canedo iniciou 
serviço de higienização 
específico realizado dia-
riamente e intensificação 
com uso de produtos com 
propriedade de desinfec-
ção aplicados pelo Corpo 
de Bombeiros, em todas 
as áreas comuns.

A direção do Cemité-
rio Municipal mantém 
normas sanitárias para 

evitar a proliferação 
do Coronavírus, tendo 
entre as principais me-
didas as referentes aos 
enterros e velórios.

Em caso suspeito ou 
de confirmação de CO-
VID-19, o sepultamento é 
realizado imediatamente.

Nas demais circuns-
tâncias só é permitida a 
presença de oito pessoas 
durante o enterro.

Os velórios nas salas 

do Cemitério estão proi-
bidos. Se realizados em 
outros locais, o tempo 
de permanência é de 4 
horas, com medidas que 
evitam aglomerações.

O atendimento ao pú-
blico segue todas as nor-
mas definidas pelo Mi-
nistério da Saúde, com o 
uso de luvas e máscaras 
pelos funcionários, além 
de devida demarcação de 
distância de segurança.
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Câmara analisa projeto que amplia 
pagamento do auxílio emergencial

o plenário da Câma-
ra dos Deputados 
iniciou a análise do 

Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 873/20 que amplia 
o pagamento do auxílio 
emergencial de R$ 600 
para mais profissionais. 
A proposta, já aprovada 
no Senado, acrescenta 
dezenas de categorias 
entre as elegíveis a re-
ceber o auxílio pelo pe-
ríodo de três meses.

O texto inclui, por 
exemplo, catadores de 
material reciclável, taxis-
tas, manicures, diaristas e 
pescadores artesanais en-
tre os que poderão pedir 

o benefício. A proposta, de 
autoria do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
permite também que mães 
adolescentes, mesmo com 
menos de 18 anos, rece-
bam o benefício.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodri-
go Maia, sinalizou que o 
plenário deve enxugar o 
projeto e tratar apenas 
dos trabalhadores infor-
mais e deixar a parte que 
trata dos trabalhadores 
formais para ser analisa-
da na Medida Provisória 
(MP) 936, que institui o 
Programa Emergencial 
de Manutenção do Em-
prego e da Renda.

Plano Mansueto
O deputado Rodrigo 

Maia comentou a propos-
ta anunciada pelo gover-
no de oferecer uma ajuda 

a estados e município no 
valor de R$ 77,4 bilhões 
em substituição ao Proje-
to de Lei Complementar 
149/19 (Plano Mansueto), 
aprovado na segunda-
-feira (13) na Câmara dos 
Deputados e que seguiu 
para análise do Senado.

“Do meu ponto de vista, 
[a proposta do governo] 
inviabiliza quase todos os 
estados num prazo de 45 
a 60 dias. Por isso que a 
gente aprovou o texto que 
aprovamos”, disse.

O texto aprovado na 
Câmara prevê um mon-
tante de R$ 84 bilhões 
para a recomposição de 
perdas de estados e mu-
nicípios com a arrecada-
ção de tributos como o 
Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias ou 
Serviço (ICMS), estadual, 
e o Imposto sobre Servi-

ços (ISS), municipal. On-
tem (15), o Ministério da 
Economia lançou uma 
nota técnica afirmando 
que o montante a ser re-
passado a estados e mu-
nicípios poderia chegar 
a R$ 93 bilhões.

Maia voltou a defender 
o projeto da Câmara e dis-
se que o montante previs-
to na proposta do governo 
não será de R$ 77 bilhões, 
mas R$ 22 bilhões. Maia 
disse ainda que o governo 
tem usado números distor-
cidos para criticar o texto 
aprovado pela Câmara.

“O governo tem o di-
reito de negociar com o 
Senado mudanças no tex-
to [da Câmara]. Mas não 
pode, usando números, 
distorcer as informações 
e enganar a sociedade. Ali 
[na proposta do governo] 
não tem uma proposta de 

recursos livres de R$ 77 
bilhões. Você tem a sus-
pensão das dívidas que já 
estavam dadas pelo Su-
premo Tribunal Federal 
há muito tempo, com ex-
ceção de São Paulo; tem 
valores vinculados ao 
Suas [Sistema Único da 
Assistência Social] e ao 
SUS [Sistema Único de 
Saúde], que precisam 
ser [pagos] de forma 
extraordinária e que 
não têm a ver com a 
transferência direta. De 
transferência direta está 
lá R$ 22,5 bilhões, não 
sou eu quem está inven-
tando isso”, afirmou.

Na avaliação de Maia, 
a proposta do governo vai 
causar uma “disputa com 
a federação”. O deputado 
disse que o governo tem 
um conflito com estados 
do Espírito Santo, Goiás, 

Mato grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pa-
raná, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo.

“Nitidamente, por mais 
que o foco deva ser Rio 
e São Paulo, todos os 
outros estados podem 
ser prejudicados porque 
o governo, em tese, não 
quer ajudar esses dois es-
tados da forma como nós 
entendemos que é corre-
ta para o enfrentamento 
da crise. Nós não vamos 
entrar nessa briga. Eu não 
vou entrar nesse jogo 
de números, nessa fake 
news da equipe econô-
mica usando os números 
para tentar enganar a 
sociedade e a imprensa; 
como não vou transfor-
mar essa briga federati-
va entre uma briga entre 
o parlamento e o gover-
no”, acrescentou.

Proposta já 
foi aprovada 
pelo Senado
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Mandetta anuncia saída do Ministério da Saúde
Em sua conta oficial no 
Twitter, Luiz Henrique 
Mandetta anunciou na 
tarde de ontem (16) sua 
demissão pelo presidente 
Jair Bolsonaro do cargo de 
ministro da Saúde. Na pu-
blicação, Mandetta agra-
deceu pelo tempo à frente 
da pasta. “Quero agradecer 
a oportunidade que me foi 
dada, de ser gerente do 
nosso SUS, de pôr de pé 
o projeto de melhoria da 
saúde dos brasileiros e de 

planejar o enfrentamento 
da pandemia do coronaví-
rus, o grande desafio que 
o nosso sistema de saúde 
está por enfrentar.”

Ele também agradeceu 
os gestores que compu-
nham a direção do minis-
tério. “Agradeço a toda a 
equipe que esteve comigo 
no MS e desejo êxito ao 
meu sucessor no cargo de 
ministro da Saúde. Rogo a 
Deus e a Nossa Senhora 
Aparecida que abençoem 

muito o nosso país”.
Mandetta e o presi-

dente Jair Bolsonaro já 
vinham divergindo sobre 
os caminhos para o com-
bate à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). O 
ministro se alinhava às 
orientações da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) pela adoção de um 
isolamento social mais 
forte, enquanto o presi-
dente vinha defendendo 
a abertura do comércio 

como forma de evitar im-
pactos na economia.

Médico, Mandetta foi 
secretário de Saúde de 
Mato Grosso do Sul e de-
putado federal pelo DEM. 
Ocupava o cargo de minis-
tro da Saúde desde o início 
do governo Bolsonaro, em 
janeiro de 2019. As notí-
cias sobre a possibilidade 
de ele deixar a pasta já vi-
nham há duas semanas. O 
Palácio do Planalto anun-
cia ainda hoje o substituto.
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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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Fórmula E anuncia parceria com 
Unicef e torneio de e-sports

A Fórmula E anunciou 
uma parceria com o 
Fundo das Nações 

Unidas para a Infância 
(Unicef) para arrecadar 
fundos em apoio ao com-
bate à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). A 
categoria automobilística 
de carros elétricos reve-
lou que fará uma doação 
inicial à instituição - os 
valores não foram divul-
gados - e adiantou como 
primeira ação um torneio 
de e-sports que terá nove 
semanas de duração.

A competição, denomi-
nada Race at Home Chal-
lenge (Desafio Corra em 
Casa), terá dois grids pa-
ralelos: um com pilotos do 
campeonato “real” e outro 
com gamers, cujo ganha-

dor poderá pilotar um car-
ro de Fórmula E durante 
um fim de semana de pro-
va quando a temporada  
for retomada. As doações 
do evento serão direciona-
das à Unicef.

As corridas virtuais se-
rão aos sábados e pode-
rão ser assistidas pelas 
redes sociais da categoria 
de carros elétricos. A pri-
meira será neste fim de 
semana (18), mas, valen-

do como pré-temporada 
- ou seja, sem contar pon-
tos. As provas para valer 
iniciam em 25 de abril e 
vão até 13 de junho. Tan-
to pilotos “reais” como ga-
mers utilizarão o mesmo 
software de simulador 
(rFactor2).

“No momento, 1,5 bi-
lhão de crianças estão per-
dendo a educação devido 
ao fechamento das esco-
las. Com grandes impac-
tos na economia global, 
muitas famílias correm o 
risco de perder seus meios 
de subsistência e cair na 
pobreza”, diz o comunicado 
oficial  publicado no site da 
Fórmula E. “A parceria (com 
a Unicef) está concentrada 
em manter as crianças de 
todo o mundo saudáveis e 
estudando diante do novo 
coronavírus, com fundos 
direcionados a projetos 

que contribuem para pro-
gramas de aprendizado re-
moto e o fornecimento de 
equipamento de proteção 
essencial para a equipe 
hospitalar e profissionais 
de saúde na linha de fren-
te”, completa.

“O automobilismo é, na 
verdade, um dos poucos 
esportes com habilidades 
transferíveis no mundo 
real e nos jogos. Será in-
teressante ver como nos 
acostumamos às condi-
ções. Como piloto, natu-
ralmente, sentimos falta 
das corridas e mal posso 
esperar para voltar à pista. 
Também é bom competir 
por uma boa causa e es-
pero que os fãs gostem 
de assistir as corridas em 
casa”, declara o português 
António Félix da Costa, da 
equipe Techeetah, atual lí-
der da competição.

Evento com 
pilotos e gamers 
arrecadará 
fundos para a 
instituição
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