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Maguito, noME 
da tEMpoRada

Lateral apenas esforçado da Jataiense, Ma-
guito Vilela trocou a chuteira pela tribuna 
e construiu uma bela carreira, começando 
como vereador de Jataí, sendo deputado 
estadual e federal, governador, senador e 
prefeito de Aparecida de Goiânia. No meio 
do caminho, ocupou cargos de direção no 
Banco do Brasil e no seu atual partido, o 
MDB. Por anos, recebeu convites e resistiu 
à tentação de sair do partido. Ficou e se 
consolidou como uma das lideranças de 
referência. É o nome da vez dentro do 
partido como alternativa para concorrer 
à prefeitura de Goiânia. Maguito mudou 
o domicílio eleitoral e tem observado o 
processo á meia distância.

íRis EMitE sinais 
Pessoas que estiveram tratando de 
político com o prefeito nos últimos 
dias tem notado falta de animação 
na reeleição. Íris segue tocando e vis-
toriando obras e tentando estimular 
candidaturas dentro do partido. Conse-
guiu uma vitória, ao compor uma base 
com dez vereadores do seu partido. 

novo EsfoRço fiscal
No ano passado, Íris evitava falar de 
eleição como estratégia. Mas nunca es-
condeu a dureza para colocar as contas 
no azul. Com a pandemia, foi obrigado a 
iniciar novo esforço fiscal para garantir o 
fechamento das contas do ano. 

o dEcREto
A medida mais polêmica é a suspensão 

de mais de 3 mil contratos temporá-
rios, que pega em cheio professores 
e administrativos da Educação. Con-
siderado como necessário, o decreto 
é impopular e tem acusado polêmica, 
mesmo em tempo de isolamento. 

tEM lídER  
Em sua primeira grande ação como líder, 
o vereador Wellington Peixoto (DEM) ga-
nhou tempo na avaliação do decreto, que 
é questionado pela bancada da oposição. 
Assunto fica para semana que vem. 

nEgocia siM
Jair Messes, no embalo da manifestação 
de domingo, disse: “Não queremos nego-
ciar”. Na segunda, já negociou a retirada 
de Medida Provisória de estímulo ao em-
prego, que iria caducar. Está conversando 
com as direções do MDB e do DEM, para 
tentar reco9mpor uma base mínima no 
Congresso. Ministros militares querem 
acertar ponteiros com o presidente da 
Câmara Rodrigo Maia (DEM), alvo prin-
cipal do gabinete paralelo do Planalto. 
Tudo em nome da governabilidade. 

fiM do isolaMEnto 
O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, 
acena para medidas práticas para o ali-
nhamento com as ideias do presidente. 
Mesmo sem resolver os problemas de 
estrutura, anuncia o afrouxamento das 
regras já na semana que vem. O argu-
mento do ministro não é nada técnico: a 
eco0nomia não resiste à pandemia que 
pode durar mais um ano. 

incoERência 
Antes de ser ministro, Teich era defensor 
do isolamento. O Ministério enfrenta 
questionamentos, inclusive judiciais, por 
barrar a entrega de equipamentos para 
UTIs que estão sendo montados por Es-
tados e municípios. Por fim, o ministro 
fala em margem de erro de até 100% 
nos registros oficiais do caso, o que evi-
dencia a falta de dados concretos para 
a tomada de decisão. Então, na falta de 
argumentos técnicos mais concretos, a 
opção é seguir a cartilha do presidente. 

caos 
Manaus, Belém, Fortaleza, Rio de Ja-

neiro e Niterói estão na rota do esgo-
tamento dos recursos de saúde. Luga-
res onde o colapso chegou.

sobRa
Goiás esteve sempre entre os dois Esta-
dos com maior isolamento social duran-
te a pandemia. Uma das consequências 
é o registro de metade dos casos pro-
jetados, de forma mais otimista, para 
o dia 19 de abril. Situação sob controle, 
em princípio. Mesmo com alta ocupação 
dos leitos do Hospital de Campanha, há 
a perspectiva de abertura de novos lei-
tos de UTI, na capital e no interior. 

Mundo REal
Empresas de ônibus buscaram a justi-
ça para buscar solução para a situação 
financeira. O número de passageiros 
diminuiu nos últimos dias e os lugares 
disponíveis diminuíram. Para completar 
a equação, o reajuste da tarifa é um dos 
assuntos que ficou mais suspenso ainda 
com o coronavírus. 

pREssão
Lojistas da Região da 44 estão discu-
tindo um protocolo para a reabertura 
do comércio no local. 

boMba aRMada  
A autonomia para comandar a volta da 
economia pode se tornar um problema 
para prefeitos que buscam a reeleição.

RotEiRo vElho 
Lula decidiu levar o PT para o movimen-
to “Fora, Bolsonaro!” três detalhes: os 
petistas continuam de farol baixo de-
pois das denúncias de corrupção que 
culminaram no impeachment da pre-
sidente Dilm a Rousseff. O segundo é 
que, mesmo com atitudes condenáveis, 
Bolsonaro mantém militância mais ativa 
e maior do que a da oposição. Por fim, 
o PT pediu o impeachemnt de quase to-
dos os presidentes eleitos pelo voto no 
Brasil. As exceções foram Lula e Dilma. 

tEsouRa
Governador Ronaldo Caiado (DEM) acer-
tou com Alego, TJ-GO, MP, Tribunas de 
Contas e Defensoria corte de 20% nos 
gastos. Com a medida, acredita estar ga-
rantido o pagamento dos servidores. 

na onda

Atlético e Vila Nova saíram na frente, 
comercializando máscara com suas 
cores e escudo. Uma forma de manter 
vínculo com o futebol, que permanece 
de férias. O Goiás lança o seu modelo 
no final de semana. 

solidáRia
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Ba-
riátrica e Metabólica está lançando 
uma campanha de doação para famí-
lias que estão enfrentando dificulda-
des  por causa da pandemia do coro-
navíus. O presidente da entidade em 
Goiás, Leonardo Porto Sebba, trabalha 
há mais de 20 anos no  combate a obe-
sidade e  lança um desafio:   amigos e 
pacientes troquem seus quilos perdi-
dos por quilos de alimentos.  A Campa-
nha prevê a arrecadação de alimentos 
não perecíveis e cestas básicas.
Para participar dessa corrente de 
solidariedade basta levar as doações 
ao  Instituto do Aparelho Digestivo, 
à Rua 34, número 157, Setor Marista, 
em Goiânia. 
 
poR quE?
A cloroquina sumiu do discurso presi-
dencial.

marcelohel@gmail.com

“Os amores impossíveis 
são os únicos possíveis”. 

(Marguerite Duras)
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Por decurso de prazo, processos 
de calamidade pública são adiados

a sessão ordinária 
dessa quarta-
-feira, 22, apre-

ciou durante a votação 
da Ordem do Dia al-
guns requerimentos de 
deputados estaduais, 
bem como uma nota 
de repúdio ao prefeito 
de Goiânia, Iris Rezen-
de (MDB). Os 16 pro-
cessos de instauração 
de calamidade pública 
em municípios goianos, 
que estavam na pauta, 
não foram votados, em 
função do prazo que se 
exauriu às 17 horas. 

Requerimentos
Os parlamentares 

apreciaram e votaram o 
requerimento 021, de au-
toria do deputado Cairo 
Salim (Pros), que pedia a 
reabertura de academias 
de ginástica no estado. O 
mesmo foi aprovado com 
o voto contrário da depu-
tada Delegada Adriana 
Accorsi (PT). Ainda, o re-
querimento 335, de auto-
ria da deputada Adriana 
Accorsi, que pedia a sus-
pensão, por dois meses, 
do pagamento de IPTU e 
ITU em Goiânia, também 

foi aprovado.
Por fim, os deputados 

derrubaram a moção de 
repúdio contra o prefeito 
de Goiânia, Iris Rezende 
(MDB), de autoria do de-
putado Major Araújo (PSL), 
contra a demissão de cerca 
de 4 mil servidores daque-
la pasta. A moção foi re-
jeitada com mais de 20 
votos contrários.

Calamidade pública
Ao final da apreciação 

dos requerimentos, o pre-
sidente da Casa, deputado 
Lissauer Vieira (PSB), colo-

cou em apreciação dos par-
lamentares 16 projetos de 
calamidade pública, de di-
versos municípios goianos, 
para votação em bloco. 

Discussão
Antes de encerrar, a de-

putada Lêda Borges (PSDB), 
conseguiu, em tempo hábil, 
declarar seu voto favorável 
aos projetos que decretam 
calamidade pública nos 
municípios. No entanto, a 
parlamentar defendeu que 
haja uma fiscalização por 
parte do Poder Executivo.

“Essa história de que vo-

tar contra impede a cidade 
de comprar cesta básica é 
mentira. A preocupação é 
com as compras diretas, 
com a dispensa de licita-
ção. A Assembleia não tem 
esse papel de fiscalizar o 
município”, argumentou.

A parlamentar citou o 
exemplo do município de 
Valparaíso, cidade que re-
presenta. “Valparaíso, até 
hoje, não comprou nenhu-
ma cesta básica, nenhum 
equipamento. Tem que ter 
uma fiscalização local. Mas 
o meu voto sempre será a 
favor da decretação de ca-

lamidade”, declarou.

Nova sessão
Antes de encerrar a ses-

são remota dessa tarde, o 
presidente Lissauer Vieira 
convocou uma nova sessão 
para quinta-feira, 23, às 15 
horas, também remota.

As sessões ordinárias 
estão sendo transmitidas, 
ao vivo, pela TV Alego no 
canal 61.2 da TV Aberta ou 
no canal 8 da NET Claro e, 
também, pelo site oficial 
da Casa, no seguinte link: 
https://portal.al.go.leg.
br/#tvassembleia.

Presidida pelo deputado Lissauer 
Vieira, a sessão ordinária dessa 
quarta-feira, 22, realizada 
ainda remotamente, aprovou 
requerimentos de parlamentares 
relacionados a abertura de academias 
de ginástica e a suspensão do 
pagamento do IPTU e ITU em Goiânia. 
Os deputados rejeitaram uma nota 
de repúdio ao prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, pela demissão de servidores 
comissionados no muncípio
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aparecida de goiânia

Na volta das sessões ordinárias presenciais, 
Câmara aprova dois Projetos de Lei
Na primeira sessão ordi-
nária após suspensão das 
atividades por conta da 
pandemia do coronavírus, 
os vereadores de Apareci-
da de Goiânia aprovaram 
dois Projetos de Lei.

Primeiramente, foi apro-
vada a PL Nº 012/20, de 
autoria do vereador Isaac 
Martins, que dispõe sobre 
o atendimento preferen-
cial e sobre a utilização de 
vagas de estacionamento 
preferenciais aos portado-
res de fibromialgia.

Com a aprovação, ficam 
os estabelecimentos pú-
blicos e privados obriga-
dos a incluir os portadores 
de fibromialgia nas filas 

de atendimento prioritá-
rio destinadas às pessoas 
com deficiência. A pro-
posta também reserva 
às pessoas com a doença 
em questão estacionar 
nas vagas reservadas às 
pessoas com deficiência

Segundo Isaac, o pro-
jeto visa dar dignidade 
as pessoas que sofrem 
dessa doença, no qual 
em momentos de crise os 
impossibilita de fazer até 
atividades básicas.

“A fibromialgia é uma 
doença silenciosa, relativa-
mente nova, de difícil diag-
nostico que provoca dores 
alucinantes em todo o cor-
po. O projeto dá a devida 

atenção à doença e traz dig-
nidade aos portadores dela, 
gerando, assim, uma melhor 
qualidade de vida para to-
dos, sem modificar as vagas 
já existentes ou criar novas”, 
justifica o autor da matéria.

Em seguida, foi apro-

vado o Projeto de Lei Nº 
005/20, de autoria do 
Poder Executivo, que re-
voga a Lei Municipal nº 
3.129/2013, que havia 
autorizado o Poder Exe-
cutivo à desafetar área 
pública do uso comum do 

povo e fazer doação para 
o Instituto de Administra-
ção e Gestão Educacional 
LTDA., situada no lotea-
mento Jardim Florença.

Segundo a Prefeitura, 
a lei foi revogada pois o 
Instituto manifestou in-

teresse na devolução da 
área doada, haja vista 
que, atualmente e por fa-
tos alheios a sua vontade, 
não será possível a cons-
trução e implantação da 
faculdade no Município 
de Aparecida de Goiânia.
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Entrega de kits da merenda escolar 
já atendeu mais de 3.500 famílias

Para acompanhar a 
distribuição de kits 
de merendas reali-

zado pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Es-
porte (SME), o secretário 
Marcelo Costa visitou, na 
manhã desta quarta-feira 
(22/3), o Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
(Cmei) Monteiro Lobato, 
na região Sudoeste.

O gestor conferiu a 
entrega dos itens alimen-
tícios e afirmou que, até 
o momento, a ação be-
neficiou mais de 3.500 
famílias. Nesta semana, a 
iniciativa contou com o 
apoio de um fornecedor de 
alimentos que doou frutas 
e verduras para serem en-
tregues às famílias de qua-
tro instituições da rede.

As instituições benefi-
ciadas com essa doação 
foram os Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
(Cmei) Monteiro Lobato 
e 13 de Maio, além das 
Escolas Municipais Er-
nestina Lina Marra e Eli 
Brasiliense. As famílias 
de alunos dessas uni-
dades receberam um kit 
com frutas e verduras. A 
distribuição da merenda 

escolar teve início na úl-
tima sexta-feira (17) e no 
primeiro momento foram 
priorizadas famílias em 
vulnerabilidade social.

A diretora do Cmei 
Monteiro Lobato, Elizabete 
Ferreira Martins,  relatou 
como foi  a recepção das 
famílias sobre o agenda-
mento para busca dos 
kits. “Ouvimos, através 
das ligações, a importân-
cia da distribuição desses 
kits, pois eles estão vindo 
em excelente hora, já que 
algumas famílias enfren-
tam dificuldades neste 
momento”, disse.

Todas as 377 institui-
ções vinculadas à Rede 
Municipal de Ensino estão 
empenhadas na compra e 
distribuição de kits da me-
renda para 107.711 alunos 
da capital. Esse processo 
se dá mediante recursos já 
depositados pelo Progra-
ma Conexão de Alimenta-
ção Escolar (Pnae).

Os diretores realizam a 
compra através do cartão 
Pnae e podem comprar di-
retamente no mercado lo-
cal, fortalecendo também 
a economia do bairro. A 
entrega obedece a etapas 
distintas e o cronograma é 

organizado por cada insti-
tuição para evitar aglome-
rações. Os itens seguem 
orientação de nutricionis-
tas da SME e são entre-
gues às famílias em kits.

Para o titular da pasta, 
Marcelo Costa, esse perí-
odo merece uma atenção 
toda especial. Uma reso-
lução do Fundo Nacional 
da Educação emitida na 
última semana permi-
tiu oferecer alimentação 
para as crianças mesmo 
fora do período de aulas. 
“A intenção é que a escola 
pública e a educação bra-
sileira também estejam 

presentes no combate da 
covid-19 dentro das suas 
possibilidades, facilitan-
do o processo, seja pe-
dagogicamente ou com 
alimentação na distribui-
ção dos kits da merenda”, 
pontuou o gestor.

O secretário Marcelo 
Costa aproveitou a visita 
ao Cmei Monteiro Lobato 
para enviar uma mensa-
gem aos pais, alunos e 
profissionais da educa-
ção: “Mesmo diante desse 
momento difícil e inédito 
para o país, existe uma 
equipe reaprendendo 
uma série de coisas para 

que possamos passar por 
esse processo com menor 
trauma, garantindo que, 
na volta às aulas, tenha-
mos uma escola pública 
de qualidade”, disse.

Em seguida, o titular 
da SME falou sobre o 
calendário pedagógico 
neste momento em que o 
país enfrenta a pandemia 
do novo agente do coro-
navírus. “Está tudo sobre 
controle para que tenha-
mos a reposição das aulas 
de forma adequada sem 
qualquer tipo de prejuízo 
aos nossos educandos”, fi-
nalizou Marcelo Costa.

Nesta quarta-
feira (22/3), 
secretário 
Marcelo Costa 
acompanhou 
a distribuição 
dos itens em 
instituição da 
região Sudoeste
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Varejo goiano será tema de live
“Menos teoria e mais prá-
tica: O varejo que se re-
formula” é o tema da live 
transmitida pelo LIDE 
Goiás (@lidegoias) em 
seu perfil do instagram 
amanhã (23),  das 19h30 
às 20h15. O debate será 
com o advogado e em-
presário filiado ao LIDE 
Futuro, Thiago Pena.

Ele é sócio-fundador 
da marca de óculos Jazz 
& Co. e abordará no de-
bate on-line dicas de  
como o varejo goiano 
pode ser transformar em 
período de distancia-
mento social para dri-
blar a crise econômica. 
Agilidade e dedicação 
unidos com criatividade 

e tecnologia permiti-
ram a marca  contornar 
a crise.  “Tornar o aten-
dimento ao cliente mais 
humano é o caminho. 
Potencializamos a expe-
riência de compra, com 
delivery personalizado 
dos produtos para a esco-
lha  e atendimento dife-
renciado com higienização 

dos óculos e até mesmo 
uma playlist”, explica.

A Jazz & Co. foi criada 
em 2016 dentro de uma 
concepção fast fashion + 
lifestyle. A marca goiana 
vem conquistando share 
e notoriedade em óticas 
e lojas em Goiás, Minas 
Gerais. Rio de Janeiro e 
São Paulo.
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Saúde de Aparecida recebe EPIs doados 
pelo senador Vanderlan Cardoso

o estoque de equipa-
mentos de proteção 
individual (EPIs) 

para profissionais da saúde 
de Aparecida foi reforçado 
com mais 300 máscaras de 
proteção em PVC, essen-
ciais para evitar o contágio 
da Covid-19 no manejo de 
pacientes diagnosticados 

com o novo coronavírus. 
As máscaras foram doadas 
pelo senador Vanderlan 
Cardoso (PSD-GO).

Vanderlan entregou a 
doação nesta quarta-feira 
(22) para o prefeito de 
Aparecida, Gustavo Men-
danha, e o vice-prefeito 
Veter Martins. Os equipa-

mentos, que são reutilizá-
veis, já foram repassados 
à Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS).

Titular da SMS, o se-
cretário Alessandro Ma-
galhães informou que as 
máscaras serão destina-
das às Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) e 
CAIS de Aparecida. “Esses 
equipamentos vão dar 
mais segurança aos nos-
sos profissionais de saúde 
que estão combatendo a 
Covid-19 nas unidades de 
urgência e emergência”, 
comentou Alessandro.

Segundo Vanderlan, a 
Prefeitura de Aparecida é 

o primeiro órgão do poder 
público em que ele com-
parece para entregar os 
EPIs. As máscaras de pro-
teção doadas à Aparecida 
são produzidas em Goiás, 
pelo Grupo Cicopal, com 
apoio de seus fornecedo-
res e consultoria de pes-
quisadores da Universida-
de Federal de Goiás (UFG).

“Durante a elaboração 
do projeto das máscaras, 
nós recebemos apoio do 
Hospital das Clínicas [ge-
rido pela UFG], que cola-
borou nos testes de uso 
apontando as melhorias 
que deveriam ser feitas até 
chegar nesse modelo”, con-

tou Vanderlan Cardoso.
O prefeito Gustavo 

Mendanha fez um pano-
rama das ações realiza-
das pelo município para 
reforçar a capacidade de 
atendimento a pacientes 
da Covid-19 em Aparecida. 
Ele citou para Vanderlan 
que a Prefeitura de Apa-
recida abriu na semana 
passada 90 leitos novos 
no Hospital Municipal de 
Aparecida (Hmap), sendo 
30 de UTIs e 60, de semi-
-UTIs.

E Gustavo agradeceu a 
doação das 300 máscaras: 
“Muito obrigado, senador 
Vanderlan. Esses EPIs vêm 

em boa hora para nos aju-
dar nesse enfrentamento 
ao novo coronavírus”.

Projeto vai doar 
6 mil máscaras

De acordo com o sena-
dor Vanderlan Cardoso, o 
projeto encampado por 
ele e pelo Grupo Cicopal 
vai doar, ao total, 6 mil 
máscaras de proteção para 
unidades de saúde de Goi-
ás. Além das UPAs e CAIS 
de Aparecida, receberão os 
EPIs a Santa Casa de Goiâ-
nia, o Hospital das Clínicas 
e o Hospital Araújo Jorge, 
entre outras instituições.  

São máscaras de proteção em 
PVC para profissionais da linha 
de frente no combate à Covid-19; 
equipamentos serão destinados 
às UPAs e CAIS da cidade
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Vacinação em drive-thru foi encerrada
A partir desta quinta-feira 
(23/04) a vacinação con-
tra gripe que estava sendo 
realizada no drive-thru do 
shopping Flamboyant será 
encerrada e não haverá 
mais a vacinação no local.  

Após o atendimento ao 
grupo dos idosos, o movi-
mento no local ficou abai-
xo do esperado e, a partir 
de agora, as equipes que 
atuavam no drive thru vão 
atuar em locais externos 

para reforçar a vacinação 
do segundo grupo priori-
tário, principalmente ca-
minhoneiros e motoristas. 
Nos outros locais de vaci-
nação a Campanha conti-
nua em Goiânia. 

Nova remessa de vacina 
chegou e foram disponibi-
lizadas 93 mil doses que 
serão distribuídas em 58 
pontos de vacinação em 
locais mais abertos próxi-
mos às unidades que aten-

dem todas as regiões da 
Capital, das 8h às 17 horas.

A Campanha de Vaci-
nação contra a gripe está 
completando um mês e 
até agora mais de 242 mil 
pessoas foram vacinadas 
no total, incluindo os dois 
grupos prioritários.

As vacinas de rotina 
também estão sendo ofe-
recidas normalmente em 
64 salas de vacina nas uni-
dades de saúde.
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Câmara aprova linha de crédito 
para micro e pequenas empresas

o plenário da Câma-
ra aprovou nesta 
quarta-feira (22) 

um programa especial 
de crédito para micro e 
pequenas empresas, no 
valor total de R$ 15,9 
bilhões. O Projeto de Lei 
1.282/20, oriundo do Se-
nado, cria o Programa Na-
cional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronam-
pe), que concede crédito 
mais acessível às micro-
empresas, com fatura-
mento bruto anual de até 
R$ 360 mil, e empresas 
de pequeno porte, cujo 
faturamento anual de até 
R$ 4,8 milhões. Como foi 
modificado pelos depu-
tados, o texto volta para 
análise do Senado.

A proposta é mais uma 
medida de apoio à eco-
nomia em meio a crise 
da pandemia do novo co-
ronavírus. O projeto prevê 
carência de oito meses 
para começar a pagar, a 
contar da formalização do 

negócio e um prazo total 
de 36 meses. Todas as ins-
tituições financeiras públi-
cas e privadas autorizadas 
a funcionar pelo Banco 
Central poderão conceder 
a linha de crédito. A taxa 
máxima de juros será a 
taxa Selic (atualmente em 
3,75%) mais 1,25% a título 
de spread bancário.

Pelo substitutivo da de-
putada Joice Hasselmann 
(PSL-SP), a União não alo-
cará recursos diretamente 
na operação de crédito 
como foi proposto pelos 
senadores. No texto apro-
vado na Câmara, os bancos 
participantes emprestarão 

com recursos próprios e 
terão o governo como ga-
rantidor do valor global de 
até R$ 15,9 bilhões. No en-
tanto, a garantia será para 
somente 85% do valor em-
prestado, os outros 15% 
não terão essa garantia.

Pelo texto da Câmara, 
o limite de empréstimo 
será de 30% do fatura-
mento anual da empre-
sa. O percentual é menor 
que os 50% definidos 
pelo Senado.

Garantias
Os interessados nos 

recursos deverão apre-
sentar uma garantia pes-

soal no montante igual 
ou superior ao crédito 
contratado. Além disso, o 
empresário deve se com-
prometer a não demitir 
empregados, sem justa 
causa, no período entre 
a data da contratação da 
linha de crédito e 60 dias 
após o recebimento da 
última parcela da linha 
de crédito.

Segundo o texto apro-
vado, o Fundo Garantidor 
será mantido pelo Banco 
do Brasil. “O dinheiro que 
a União aportar ficará nes-
se fundo para que a União 
garanta empréstimo ao 
pequeno e ao micro-em-

preendedores. Isso reduz 
muito o risco dos bancos 
e das empresas que par-
ticipam das fintechs e das 
cooperativas. Com isso, 
conseguimos financiar 
uma taxa de juros bem 
mais baixa”, explicou Joi-
ce Hasselmann.

O texto prevê a manu-
tenção da quantidade de 
empregados registrado 
na data de contratação 
do empréstimo pelo pe-
ríodo de até 60 dias após 
o recebimento da última 
parcela do financiamento. 
Caso contrário, haverá o 
vencimento antecipado da 
dívida contraída. 

O texto veda a con-
tratação do empréstimo 
com empresas que pos-
suam histórico ou conde-
nação por irregularidades 
relacionadas a trabalho 
em condições análogas 
às de escravo ou ao tra-
balho infantil.

As instituições finan-
ceiras estão proibidas de 
negar o empréstimo em 
virtude de restrição ao cré-
dito por parte da empresa, 
inclusive protesto. O texto 
também proíbe a utiliza-
ção dos recursos obtidos 
no programa para a distri-
buição de lucros e dividen-
dos entre os sócios.

Programa vai 
funcionar durante 
pandemia de 
covid-19
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Senado aprova PL que amplia 
beneficiários do auxílio emergencial
O plenário do Senado Fe-
deral, em sessão remota, 
aprovou por unanimidade 
(81 votos) o texto substitu-
tivo do PL 873/2020, que 
amplia o auxílio emer-
gencial de R$ 600 previs-
to na Lei nº 13.982/2020 
para categorias de tra-
balhadores ainda não 
contempladas e que te-
nham perdido renda em 
função da pandemia do 
novo coronavírus.

Com a decisão, o Con-
gresso Nacional incluiu 
mais de 20 categorias na 
lista do benefício, entre 
eles extrativistas, assen-
tados da reforma agrária, 

artesãos, profissionais da 
beleza (como cabeleirei-
ros), ambulantes que co-
mercializem alimentos, 
diaristas, garçons, motoris-
tas de aplicativos, taxistas 
e catadores de recicláveis.

O texto aprovado proí-
be que instituições finan-
ceiras façam descontos 
ou compensações sobre o 
valor do auxílio emergen-
cial, mesmo que o bene-
ficiário esteja em débito 
com a Caixa Econômica 
Federal ou outra institui-
ção responsável pelo pa-
gamento do auxílio.

O substitutivo proíbe 
a recusa de concessão 

do auxílio emergencial 
a trabalhador civilmen-
te identificado sem CPF 
ou título de eleitor re-
gularizado e estabelece, 
também, mecanismos de 
regularização do CPF.

O projeto original é 
do senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) e foi 
aprovado na casa por una-
nimidade. A proposta foi 
alterada na Câmara dos 
Deputados e, por isso, o 
texto substitutivo teve que 
voltar à apreciação do Se-
nado. Com a nova votação 
no Senado, o projeto agora 
deve ser sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 Jr

Ag
ên

cia
 B

ra
sil



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quinta-feira, 23 DE ABRIL DE 2020 www.diariocentral.com.br

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

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.

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

crédito para Novos 40.390,00 R$. 
Entrada + parcelas 592,83 R$. Ligue e agen-
de sua visita & Realize seu sonho! Tele-
fone 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

b i Z  1 2 5  e s  0  K m  En t ra d a 
+  Pa rce l a s  d e  2 1 8 , 41  R $  & 
o N i x  0  K m .  En t ra d a  + 
Pa rce l a s  d e  5 9 2 , 8 3 .  Co n -
s u l t o ra  d e  Ve n d a s :  C i d a 
B u e n o  W h at s A p p  :  (0 6 2) 
9 8 1 9 0 - 0 3 6 3 .

serviços

oFiciNa de teatro Negro 

Realização:CIA TEATRAL ZUM-

BI DOS PALMARES - Professor: 

Paulo Vitória /setor Sul. In-

scrições: (62) 9219-20 33 / (62) 

8510 7260 ou 3432-0001

tv, iNterNet e teleFoNe A 
PARTIR DE R$ 94,80. NÃO PER-
CA TEMPO VENHA PARA NET. 
FONES: (62) 3626-0075/ 9186-
6656 (Whatsapp) /8550- 9330 
(oi)/8186-3371

acompanhantes

gela  39 anos, ótima em sexo 
oral até o fim R$ 50,00 com lo-
cal F: 9964-3091 / 9461-2970 / 
8593-4990

depilaçÃo masculiNa + mas-
sagem relaxaNte - COM CERA 
ANESTÉSICA COM CAUTERIZA ÇÃO 
QUE EVITA QUE OS PÊLOS EN-
CRAVE OU APARA COM MÁQUINA. 
TR: (62) 4101-9525

massageNs e depilaçÃo A 
MÃOS MASCULINA Massagem 
relaxante e sensual, anti-stress, 
esgotamento físico, tântrica, 
prostática e outras. Terapûtica 
com estimulação e esfoliação 
corporal. 9117-4159 / 99901-8676
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David Beckham faz campanha em 
favor de atingidos pelo coronavírus

o ex-jogador inglês 
David Beckham 
lançou nesta quar-

ta (22) uma campanha 
para levantar fundos para 
ajudar pessoas atingidas 
pela pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

“Quero que você sai-
ba que estou juntando 
alguns amigos meus em 
uma campanha incrível. 
Estou participando do 
All In Challenge para ar-
recadar dinheiro neces-
sário para alívio do coro-
navírus. Existem muitas 
famílias sendo afetadas 
por essa situação terrível 

que estão lutando para 
encontrar dinheiro para 
comer e queremos apoiar 
algumas instituições de 
caridade especiais que 
estão fazendo um traba-
lho incrível todos os dias 
em circunstâncias tão di-
fíceis”, declarou Beckham, 
que atualmente é um dos 
proprietários do clube de 
futebol Inter Miami.

A campanha consiste na 
compra de bilhetes para 
participar de um sorteio. O 
vencedor do sorteio parti-
cipará de uma experiência 
nas instalações do Inter 
Miami, equipe que parti-
cipa do Liga de Futebol 
Profissional dos Estados 
Unidos (MLS).

“Você e quatro amigos 
jogarão contra meu time 
de cinco no belo e novo 

centro de treinamento da 
Inter Miami. Após o jogo, 
almoçaremos juntos, você 
será convidado a ver um 
jogo da Inter Miami da 
tribuna dos proprietários 
comigo e com meu ami-
go e gerente Jorge Mas. 
Você receberá um passeio 
VIP pelo nosso estádio 
para ver as incríveis ins-
talações que construímos 
para o nosso novo clube. 
Miami é um lugar muito 
especial e sei que será 
uma experiência incrível”, 
declarou Beckham.

O All In Challenge é 
uma iniciativa que tem 
levado atletas e celebri-
dades a oferecerem ex-
periências especiais para 
fãs como forma de arre-
cadar recursos para insti-
tuições de caridade.

Vencedor jogará 
partida contra 
craque inglês
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