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Economia

Senado vota nesta sexta-feria crédito 
para micro e pequenas empresas

Foi adiada para esta 
sexta-feira (24), às 
9h, a sessão remota 

do Senado que vai vo-
tar o texto substitutivo 
da Câmara dos Deputa-
dos ao Projeto de Lei nº 
1.282/2020, que cria o 
Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) para o 
desenvolvimento e for-
talecimento dos peque-
nos negócios.

De acordo com o pre-
sidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), o 
motivo do adiamento da 
sessão é dar mais tempo 
aos senadores para ana-
lisarem o parecer da rela-
tora do projeto, senadora 

Kátia Abreu (PP-TO). “Se-
ria mais prudente a gente 
ter mais essas horas para 
aprovar um projeto que 
possa ser sancionado”, dis-
se o presidente da Casa. A 
medida foi votada na Câ-
mara dos Deputados na 
noite de quarta-feira (22).

Alcolumbre é favorá-

vel ao projeto, que pre-
vê a transferência de R$ 
10,9 bilhões de crédito a 
serem pagos sob juros de 
3,75% ao ano, “enquanto 
aplicados nas operações 
de crédito contratadas 
no âmbito do Pronampe”, 
conforme o texto em dis-
cussão. “Esses recursos 

vão assegurar os empre-
gos, garantir a estabili-
dade econômica e dar 
segurança para os traba-
lhadores brasileiros nes-
se setor importante que o 
projeto de lei vai abarcar”.

A proposta é original 
do Senado, elaborada 
pelo senador Jorginho 

Mello (PL-SC). Por isso, 
após a apreciação no 
plenário do Senado vai à 
sanção presidencial.

Na segunda-feira (27), 
como é de praxe, Alco-
lumbre faz reunião com 
líderes das legendas com 
representação no Senado, 
por meio de teleconfe-

rência, para estabelecer 
a agenda de votações da 
próxima semana. De acor-
do com ele, a intenção é 
votar propostas que te-
nham urgência e unificar 
projetos de lei que tenham 
similaridade com medidas 
provisórias em tramitação 
no Congresso Nacional.  

O Senado vai 
votar o texto 
substitutivo 
da Câmara dos 
Deputados

Re
pr

od
uç

ão
 / 

Tw
itt

er

palácio do planalto

STF questiona Maia sobre impeachment de Bolsonaro
O decano do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ministro Celso de Mello, 
decidiu nesta quinta-feira 
(23) pedir informações ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), sobre o pedido 
de impeachment contra o 
presidente Jair Bolsona-
ro apresentado em mar-
ço pelos advogados José 
Rossini Campos e Thiago 
Santos de Pádua. O Palá-
cio do Planalto acompa-
nha com preocupação os 
desdobramentos do caso 
na Suprema Corte.

Autores de um pedido 
de impeachment apre-

sentado na Câmara, os 
advogados acionaram o 
Supremo para que os par-

lamentares analisem ime-
diatamente a abertura 
de um processo contra o 

presidente da República. 
Rossini e Pádua alegam 
que Maia foi omisso so-
bre o tema até agora.

Na ação apresentada 
no STF, os advogados tam-
bém cobram a divulgação 
do exame de covid-19 
feito por Bolsonaro. Ao 
menos 23 pessoas da co-
mitiva que acompanhou o 
presidente em viagem aos 
Estados Unidos, no mês 
passado, já foram infecta-
das pelo novo coronavírus. 
Bolsonaro informou em 
redes sociais que o resul-
tado de seus exames deu 
negativo, mas até hoje ain-
da não divulgou os laudos. 

O governo se recusou a di-
vulgar os dados ao Estado/
Broadcast (sistema de de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado) via Lei de 
Acesso à Informação (LAI).

“O estopim dessa ação 
acabou sendo a letargia 
do Rodrigo Maia em ana-
lisar o pedido de impea-
chment que fizemos e a 
sucessão de atos do pre-
sidente da República que 
podem ser enquadrados 
como crime de responsa-
bilidade. Bolsonaro é um 
homem público e o exame 
de covid-19 não é, em ne-
nhuma hipótese, sigiloso 
para qualquer fim. O pró-

prio Donald Trump, que o 
presidente tanto admira, 
divulgou publicamente 
os seus exames negativos 
para covid-19”, afirmou Pá-
dua à reportagem.

O sinal de alerta do 
Planalto aumentou depois 
que a ação no STF foi sor-
teada para Celso de Mello, 
uma das vozes mais con-
tundentes do tribunal con-
tra o comportamento do 
presidente da República. 
A preocupação aumentou 
agora nesta quinta-feira, 
23, depois que o ministro 
decidiu não apenas ouvir 
Maia, como incluir formal-
mente Bolsonaro na ação.
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SeSSão ordinária remota

Alego aprova revogação de lei e 
decretos de calamidade pública

a sessão ordinária re-
mota dessa quinta-
-feira, 23, aprovou, 

durante a votação da Or-
dem do Dia, um projeto 
de lei de autoria conjun-
ta dos parlamentares da 
Casa, derrubou um veto 
da Governadoria e, por 
fim, aprovou mais 16 pro-
cessos de declaração de 
situação de calamidade 
pública em municípios 
goianos, devido à pande-
mia provocada pelo novo 
coronavírus (covid-19).

A matéria, de nº 
1919/20, de autoria con-
junta dos parlamentares, 
foi aprovada, por 32 votos 
a 0, em primeira votação. 
A iniciativa tem a finali-

dade de revogar a Lei nº 
20.768, de 15 de abril de 
2020, que versa sobre a 
venda de produtos de hi-
giene pessoal e alimentí-
cios, em razão da situação 
de emergência decorrente 
da pandemia do novo co-
ronavírus. A lei em questão 
limita a compra de itens 
essenciais por consumido-
res finais durante o perío-
do de emergência pública 
em razão da pandemia do 
coronavírus (covid-19). 

A revogação acontece 
pois a proposta havia sido 
deliberada pelos parla-
mentares da Casa, durante 
a primeira sessão extra-
ordinária remota, que foi 
realizada no último mês 

de março, e tendo sido 
esse um período de gran-
de procura por produtos 
alimentícios e de higiene 
pessoal. No entanto, devi-
do à visível ocorrência de 
uma conscientização da 
população goiana em rela-
ção ao consumo dos itens, 
a lei será revogada.

Ainda, por 31 votos a 
2, os deputados derruba-
ram o veto da Governa-
doria contido no proces-
so nº 0158/20. A matéria 
original (nº 7385/19), 
que recebeu o veto, tra-
ta de emolumentos dos 
serviços notariais de 
registro e é de autoria 
do deputado Delegado 
Humberto Teófilo (PSL).

Calamidade pública
Por 27 votos a 1 (o úni-

co voto contrário foi do 
deputado Major Araújo, 
do PSL), os deputados 
aprovaram em votação 
única, os seguintes pro-
cessos encaminhados por 
prefeituras do interior:

Processo nº 1831/20 
- Prefeitura de Corum-
bá de Goiás – Declara 
situação de calamidade 
pública no município de 
Corumbá de Goiás.

Processo nº 1841/20 - 
Prefeitura de Monte Ale-
gre – Declara situação de 
calamidade pública no 
município de Prefeitura 
de Monte Alegre.

Processo nº 1843/20 

- Prefeitura de Abadia de 
Goiás – Declara situação de 
calamidade pública no mu-
nicípio de Abadia de Goiás.

Processo nº 1844/20 - 
Prefeitura de Professor Jamil 
– Declara situação de cala-
midade pública no municí-
pio de Professor Jamil.

Processo nº 1845/20 - 
Prefeitura de Fazenda Nova 
– Declara situação de cala-
midade pública no municí-
pio de Fazenda Nova.

Processo nº 1846/20 
- Prefeitura de Abadiânia 
– Declara situação de ca-
lamidade pública no muni-
cípio de Abadiânia.

Processo nº 1847/20 
- Prefeitura de São João 
d’Aliança – Declara situa-
ção de calamidade pública 
no município de São João 
d’Aliança.

Processo nº 1849/20 - 
Prefeitura de Indiara – De-
clara situação de calami-
dade pública no município 
de Indiara.

Processo nº 1858/20 
- Prefeitura de Hidrolina 
– Declara situação de ca-
lamidade pública no muni-
cípio de Hidrolina.

Processo nº 1860/20 
- Prefeitura de Nerópolis 
– Declara situação de ca-
lamidade pública no muni-
cípio de Nerópolis

Processo nº 1861/20 
- Prefeitura de Rubiataba 
– Declara situação de ca-
lamidade pública no muni-

cípio de Rubiataba.
Processo nº 1863/20 - 

Prefeitura de Valparaíso de 
Goiás – Declara situação 
de calamidade pública no 
município de Valparaíso.

Processo nº 1864/20 - 
Prefeitura de Turvelândia 
– Declara situação de ca-
lamidade pública no muni-
cípio de Turvelândia.

Processo nº 1865/20 - 
Prefeitura de Doverlândia 
– Declara situação de ca-
lamidade pública no muni-
cípio de Doverlândia.

Processo nº 1866/20 - 
Prefeitura de Aragoiânia 
– Declara situação de ca-
lamidade pública no muni-
cípio de Aragoiânia.

Processo nº 1868/20 - 
Prefeitura de Padre Bernar-
do – Declara situação de 
calamidade pública no mu-
nicípio de Padre Bernardo.

Nova sessão
Antes de encerrar a 

sessão remota dessa tar-
de, o presidente Lissauer 
Vieira (PSB) convocou 
uma nova sessão para 
terça-feira, 28, às 15 ho-
ras, 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.

Reunidos em 
nova sessão 
remota, na 
tarde desta 
quinta-feira, 
os deputados 
estaduais 
aprovaram 
uma matéria, 
de autoria 
conjunta dos 
parlamentares
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Estado cortará benefício fiscal de empresa 
que demitir funcionário do grupo de risco 
Governador Ronaldo Caia-
do edita novo decreto em 
que, visando a proteção 
dos trabalhadores goianos, 
interrompe concessão a 
empresários que desres-
peitarem as recomenda-
ções voltadas a quem deve 
permanecer em isolamen-
to social para evitar contá-
gio com a Covid-19

Empresa que demitir 
ou suspender contrato de 
trabalho de funcionários 
enquadrados no grupo de 
risco para infecção pelo 
novo coronavírus irá perder 
o direito a benefícios fiscais 

concedidos pelo Governo 
de Goiás. A determinação 
é do governador Ronaldo 
Caiado, e consta do Decreto 
nº 9.654, que foi publicado 
em suplemento do Diário 
Oficial do Estado, na noite 
desta quinta-feira (23/04).

A decisão do governa-
dor é baseada em dados 
científicos e em experiên-
cias vivenciadas por países 
onde a pandemia já alcan-
çou seu ápice: somente o 
isolamento social é capaz 
de conter um aumento 
exponencial no contágio 
pela Covid-19. Assim, para 

garantir a permanência em 
quarentena, especialmen-
te do grupo mais vulnerá-
vel à doença, Caiado for-
talece a proteção também 
ao emprego dessas pesso-
as com o novo decreto.

O documento especifica 
quais são os trabalhadores 
que, por motivos de saúde, 
precisam cumprir o isola-
mento social de forma mais 
rígida. Estão enquadradas 
no grupo de risco pesso-
as com 60 anos ou mais, 
cardiopatias graves ou 
descompensados (insufici-
ência cardíaca, cardiopatia 

isquêmica); pneumopatias 
graves ou descompen-
sados (asma moderada/
grave, doença pulmonar 
obstrutiva crônica); imu-
nodepressão; doenças re-
nais crônicas em estágio 
avançado (graus 3, 4 e 5); 
diabetes mellitus, confor-
me juízo clínico; doenças 
cromossômicas com estado 
de fragilidade imunológica 
e gestação de alto risco.

A Secretaria de Estado 
de Economia deverá editar 
normas complementares ao 
decreto, que passou a vigo-
rar a partir da publicação.
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saúde

Prefeitura de Goiânia fará testes 
de alta precisão para coronavírus

O Município de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Munici-

pal de Saúde (SMS), con-
tratou o Laboratório de 
Imunologia de Transplan-
tes de Goiás (HLAGyn) 
para realizar testes pe-
las técnicas RT-PCR para 
identificação do novo 
coronavírus (SARS-CoV 
2) que causa a COVID-19. 
Com altíssima precisão, 
o teste conhecido como 
padrão é considerado 
mais confiável que os 
testes rápidos. Inicial-
mente, serão 50 exames 
que terão respostas em 
até 24 horas. Atualmen-
te, o laboratório Estadu-
al de Saúde Pública de 
Goiás (Lacen-Goiás) de-
mora até sete dias para 
liberar os resultados.

Além de aumentar o 
número de testes RT-PCR, 
dar mais agilidade no 
encaminhamento de pa-
cientes com suspeita de 
Covid-19, a contratação 
da empresa especializa-
da possibilita ampliar o 
público que pode fazer 

esse exame, como explica 
a secretária de Saúde de 
Goiânia, Fátima Mrué. “A 
partir de hoje, além dos 
10, 15 testes que são rea-
lizados pelo Lacen diaria-
mente, vamos contar com 
mais esses 50 que podem 
ser aumentados de acor-
do com a demanda. Com 
esse aumento o municí-
pio de Goiânia vai poder 
testar também pacientes 
que não estejam graves, 
profissionais de saúde 
e pessoas que tenham 
tido contato com casos 
confirmados, desde que 
apresentem sintomas da 
doença, isso vai nos dar 
um conhecimento maior 
sobre o avanço da Co-
vid-19 na cidade” disse.

Técnicas RT-PCR
O PCR permite de-

tectar o coronavírus em 
tempo real e altíssima 
precisão desde os pri-
meiros dias dos sintomas 
graves. O método é um 
exame genético realizado 
a partir de amostras de 
secreções nasofaringe ou 

orofaringe – material da 
mucosa do nariz e da gar-
ganta - com uso de uma 
haste flexível (swab). Ele 
detecta fragmentos do 
genoma do coronavírus e 
só é realizado mediante 
pedido médico.  Resul-
tados positivos para CO-
VID-19 serão, obrigato-
riamente reportados no 

laudo e notificados para 
as respectivas autorida-
des de saúde e agências 
de vigilância sanitária, 
como preconizado pelo 
Ministério da Saúde.

35 mil testes rápidos
Além de aumentar o 

número de PCR, a SMS vai 
começar na próxima se-

mana o inquérito epide-
miológico que apontará 
como está a dissemina-
ção do novo coronavírus 
em Goiânia. Para isso, 
estão sendo adquiridos 
35 mil testes que serão 
aplicados na população 
independente de ter ou 
não os sintomas.

O levantamento 

será feito em mais de 
uma etapa nos sete 
distritos sanitários. “O 
inquérito será de suma 
importância para que 
possamos ver como o 
vírus está se compor-
tando e adotar medidas 
mais seguras e direcio-
nada para cada região”, 
informou Fátima Mrué. 

Serviço contratado pela Secretaria 
Municipal de Saúde começa 
nesta quinta-feira (23/04), prevê 
inicialmente 50 testes por dia, com 
resposta em até 24 horas, e será 
estendido a pacientes não internados 
a profissionais de saúde sintomáticos
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Senador Canedo tem quatros casos confirmados
O quarto caso de conta-
minação do Coronavírus 
em Senador Canedo é de 
uma criança, de quatro 
anos, moradora do Jardim 
Canedo III, que está em 
casa, sendo acompanhada 
pela Vigilância em Saúde. 
Assim, como uma paciente 
de 28 anos, moradora do 
Vale das Brisas, que está 
em quarentena domiciliar. 
Os dois casos não houve 
possibilidade de saber a 
origem da contaminação.

Os primeiros pacientes 
registrados com o Covid 

19, são trabalhadores da 
Saúde, já se recuperam. 
Os moradores da Vila Gal-
vão e do Jardim Todos os 
Santos já seguem rotina 
normal, com os cuidados 
necessários que todos de-
vem ter, conforme os pa-
drões estabelecidos pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás, Ministério 
da Saúde e Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Até o momento, Se-
nador Canedo possui 41 
casos notificados, sen-
do 4 confirmados, 33 

descartados e 4 casos 
aguardando resultado.

Atenção
No caso de confirmação 

de novos casos, no municí-
pio, a divulgação será feita 
pela Prefeitura para que a 
população esteja ciente do 
desenvolvimento da pan-
demia na cidade.

Neste momento tão 
diferente, de precaução, 
prevenção e combate ao 
Coronavírus deve-se recor-
rer a informações sérias, 
oficiais e de credibilidade.

Informações falsas, fa-
bricadas e fakenews são 
consideradas um desservi-
ço ao coletivo e crimes de 
calúnia e difamação.

Para se prevenir lave 
bem as mãos com água e 
sabão, várias vezes ao dia, 
ou use álcool gel. Cubra a 
boca ao tossir ou espirrar 
com o braço ou use len-
ço de papel. Evite cum-
primentar com beijos e 
aperto de mãos.

Evite aglomerações. 
Mantenha distância segu-
ra. Use máscara.
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hmap

Saúde de Aparecida recebe 14 profissionais do Mais 
Médicos para reforçar o combate ao COVID-19

com esses 14, a SMS 
atinge um total de 63 
profissionais do Pro-

jeto em atividade no mu-
nicípio, muitos já lotados 
em diversos pontos da ci-
dade e em plena atividade.

Segundo o superin-
tendente de Atenção à 
Saúde, Gustavo Assun-
ção, os 14 profissionais 
se inscreveram no Edital 
nº5/2020 do Ministério 
de Saúde, documento que 
foi adiantado por causa 
da pandemia, e vão su-
prir a falta de médicos 
nas equipes da Estratégia 
Saúde de Família (ESF) 
com contratos de até um 
ano de duração.

Além desses novos 
médicos, no último mês, 
mais de 700 profissio-
nais foram convocados e 
contratados para a pasta. 
Para aprimorar o trabalho 
de contenção do Corona-
vírus,  todos os servido-
res da SMS têm passado 
por constantes capaci-
tações e o estoque de 
Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) tem 
sido reforçado.

Mais leitos 
Hospitalares

E mais: na semana 
passada, a Prefeitura en-
tregou 90 novos leitos 
hospitalares para atendi-
mento da população, 30 
Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTIs) e 60 Uni-
dades Semi-intensivas 
(semi-UTIs) destinadas 

ao tratamento priori-
tário de Covid-19. Os 
leitos são no Hospital 
Municipal de Aparecida 
(Hmap), unidade de refe-
rência para esses casos.

O prefeito Gusta-
vo Mendanha também 
anunciou que a Prefeitura 

adquiriu, para atendimen-
to exclusivo aos usuários 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS), 13 novos leitos 
de UTI em uma unidade 
hospitalar privada e que 
está adquirindo 20 novos 
respiradores e monitores 
para o município.

Recomendações 
 O secretário de Saúde 

Alessandro Magalhães, 
que também preside o 
Comitê de Prevenção e En-
frentamento ao Covid-19 
em Aparecida, ressalta as  
recomendações essenciais 
para o momento: “Orien-

tamos para que quem 
puder cumpra ao máximo 
o isolamento social. Em 
caso de sintomas leves de 
gripe, é possível agendar 
consultas em até 48h pelo 
telefone 0800-646-1590. 
Caso haja febre e falta de 
ar, deve-se buscar atendi-

mento em uma de nossas 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs). Nesses 
locais, após a avaliação 
médica, se a internação 
for necessária, o paciente 
será encaminhado para 
unidades hospitalares, 
como o Hmap”.

A Secretaria de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia informa que, para contribuir com o atendimento à 
população, principalmente durante a pandemia do Coronavírus, até o próximo dia 24 de abril 14 novos profissionais 
do Projeto Mais Médicos Para o Brasil estarão atuando nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município

Di
vu

lg
aç

ão

senador canedo

Restaurante Municipal Popular 
continua atendendo a população 
durante quarentena
Mesmo em tempos de 
isolamento social, devi-
do à pandemia do Co-
ronavírus, o Restaurante 
Municipal Popular ado-
tou o sistema de entrega 
de marmitas, para conti-

nuar atendendo a popu-
lação com refeições de 
qualidade. Com o mes-
mo valor de R$ 3, o cida-
dão recebe sua refeição, 
com almoço, salada e 
sobremesa.

O restaurante está lo-
calizado na Av. Dom Ema-
nuel, em frente à Igreja 
Matriz Nossa Senhora Au-
xiliadora, no Jardim Todos 
os Santos. O funciona-
mento vai das 11 às 13h.
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Em teste com 3 mil pessoas, Nova 
York identifica 14% com anticorpos

o governador de Nova 
York, Andrew Cuo-
mo, informou, nessa 

quinta-feira (23), que um 

teste com 3 mil morado-
res identificou que 13,9% 
tinham anticorpos do novo 
coronavírus, indicando que 
cerca de 2,7 milhões de 
pessoas em todo o estado 
podem ter sido infectadas.

Cuomo observou que a 
pesquisa era preliminar e 
limitada por outros fato-
res. Ele disse que o teste 
foi direcionado a pesso-
as que estavam fora de 
casa, fazendo compras, o 

que significa que elas es-
tariam mais propensas a 
serem infectadas do que 
os indivíduos que estão 
em isolamento em casa.

Mercados
Cuomo repudiou a 

sugestão do líder repu-
blicano do Senado dos 
Estados Unidos, Mitch 
McConnell, de que os es-
tados que tiverem suas 
finanças esgotadas pela 

epidemia de coronavírus 
poderiam declarar fa-
lência, o que chamou de 
ideia “idiota”. Ele alertou 
que os mercados finan-
ceiros desmoronariam.

O democrata Andrew 
Cuomo engrossou uma 
lista de governadores que 
atacaram a sugestão de 
McConnell de que a falên-
cia seria um caminho me-
lhor para alguns estados 
do que uma ajuda federal, 

diante dos gastos eleva-
dos para ajudar a apoiar 
a economia do país.

“Esta é realmente 
uma das ideias mais 
idiotas da história”, dis-
se o governador em en-
trevista coletiva diária. 
“Não financiar governos 
estaduais e locais é in-
crivelmente míope”.

Na quarta-feira (22), 
McConnell, cujo parti-
do controla o Senado, 

jogou água fria nos es-
forços dos democratas 
para recorrer aos cofres 
federais em busca de 
assistência a governos 
estaduais e locais.

A democrata Nancy Pe-
losi, presidente da Câmara 
dos Deputados, disse que 
mais dinheiro para gover-
nos estaduais e locais será 
incluído no próximo paco-
te de socorro anticoronaví-
rus no Congresso.

Para governador, 
cerca de 2,7 
milhões 
podem ter 
sido infectados
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coronavírus

Espanha registra menor número de mortes diárias
A Espanha anunciou 
nesta sexta-feira (24) 
que o número de mortes 
diárias por coronavírus 
no país caiu para o me-
nor nível em mais de um 
mês, com 367 vítimas 
nas últimas 24 horas.

O total de mortes che-
gou a 22.524, ante 22.157 
no dia anterior, disse o 
Ministério da Saúde. O nú-
mero total de casos confir-
mados é de 219.764, ante 

213.024 no dia anterior.
Na última terça-feira 

(21), o ministro da Saúde, 
Salvador Illa, informou 
que a Espanha permitirá 
que crianças saiam de casa 
para caminhar a partir 
deste fim de semana, em 
uma flexibilização do iso-
lamento social, em meio à 
escalada de críticas de que 
as restrições do governo 
penalizam injustamente 
os muito jovens.
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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

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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Fifa anuncia ajuda de quase R$ 840 mi 
a associações durante pandemia

A Fifa anunciou nesta 
sexta-feira (24) que 
vai ajudar fi nancei-

ramente as associações 
nos próximos dias. A me-
dida, que signifi cará um 
total de US$ 150 milhões 
(quase R$ 840 milhões), 
é a primeira etapa de um 
plano para dar apoio à 
comunidade do futebol 
afetada pela crise gerada 
pela Covid-19.

O valor será dividido 

entre 211 órgãos nacio-
nais em todo o mundo.”A 
pandemia causou de-
safi os sem precedentes 

para toda a comunidade 
do futebol e, como órgão 
mundial, é dever da FIFA 
estar lá e apoiar aqueles 

que enfrentam necessi-
dades”, disse o presidente 
da Fifa, Gianni Infantino. “

Isso começa fornecen-

do assistência fi nanceira 
imediata às nossas asso-
ciações, muitas das quais 
estão passando por gra-
ves difi culdades fi nancei-
ras. Este é o primeiro pas-
so de um amplo plano de 
assistência fi nanceira que 
estamos desenvolvendo 
para responder à emer-
gência em toda a comu-
nidade futebolística.

“Como parte da me-
dida, todos os direitos 
remanescentes das asso-
ciações a custos opera-
cionais no âmbito do Pro-
grama Forward 2.0 serão 
liberados integralmente 
para os anos de 2019 
e 2020. Em particular, 
a liberação da segunda 
parcela dos custos ope-
racionais para 2020, ori-
ginalmente prevista com 

vencimento em julho, 
será paga imediatamente.

Em circunstâncias 
normais, as associações 
membros da Fifa recebe-
riam apenas o valor to-
tal da contribuição me-
diante o cumprimento 
de critérios específi cos. 
Em vez disso, a entidade 
está transferindo esse 
valor como um suporte 
ativo para ajudar a pro-
teger o futebol.

Essa assistência fi -
nanceira imediata deve 
ser usada para mitigar 
o impacto fi nanceiro 
do Covid-19 no futebol 
nas associações, ou seja, 
para cumprir as obriga-
ções fi nanceiras ou ope-
racionais que eles pos-
sam ter com relação a 
funcionários e terceiros.

O valor será 
dividido entre 
211 órgãos 
nacionais em 
todo o mundo
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