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ElEição Em novEmbro?

A definição do pico da pandemia será o pon-
to de partida para decisão da data das elei-
ções municipais deste ano. Há uma expec-
tativa na justiça eleitoral de ter um quadro 
mais definido por volta do dia 15. A ideia de 
prorrogar os mandatos por dois anos está 
praticamente afastada. A avaliação, entre 
os integrantes da justiça, é de que seria 
uma afronta à Constituição. Uma das ideias 
é encurtar todos os prazos e garantir a pos-
se dos eleitos para janeiro de 2021. O calen-
dário atual já está comprometido, princi-
palmente pela impossibilidade de concluir 
o registro da biometria em alguns Estados, 
especialmente em Minas Gerais, que possui 
o segundo maior eleitorado do país. Não 
será surpresa conduzir a discussão política 
para fazer as eleições em novembro.
 
DEsânimo
A crise do coronavírus esvaziou os cofres das 
prefeituras. Com gastos extras na saúde e na 
estrutura e a queda na arrecadação e nos re-
passes. Alguns prefeitos estão desistindo da 
reeleição pelo quadro difícil que se apresenta 
para o ano que vem. Vale para todos. Até para 
o prefeito Íris Rezende (MDB), que já este-
ve muito mais animado com a reeleição. O 
problema é que Íris já conviveu com ajuste 
fiscal nos dois primeiros anos de mandato 
e a situação atual tem obrigado a tomar 
novas medidas, sabendo que dificilmente 
conseguirá escapar do vermelho.

voo local
Governador Ronaldo Caiado (DEM) es-
colheu a Veja para anunciar que não tem 
expectativa de concorrer à presidência da 
República. Vai pelo caminho natural da ree-
leição a governador em 2022.
 
Dois ou três
Com o anúncio, Caiado confirma lugar ao 
lado do senador Vanderlan Cardoso (PSD) 
como pré-candidato ao Governo de Goiás 
em 2022. O PSDB está quieto, com ten-
dência de lançar o nome do atual prefeito 
de Trindade, Jânio Darrot;

silêncio
Vencedor de quatro das últimas seis elei-
ções para governador de Goiás, Marconi 
Perillo (PSDB) segue sumido, só observan-
do os processos. Todos os processos.

mais silêncio    
Silêncio maior do que Marconi no país 
hoje somente o da secretária nacional de 
Cultura, Regina Duarte. Depois da novela 
para entrar no governo, entrou em cho-
que com o pessoal da Terra Plana e vive 
momento de fritura. Sem ter tempo de 
dizer a que veio. Se é que veio.
 
bolsonaro EncolhEu
As pesquisas divulgadas no final de 
semana mostram o pior momento do 
presidente no exercício do manda-
to. Continua com nota vermelha na 
avaliação do eleitor, chegando próxi-
mo aos 50% de ruim e péssimo. Em 
levantamento do Instituto Paraná, 
continua na liderança, pouco acima 
dos 20% das intenções de voto. A boa 
notícia para Bolsonaro é que os petistas 
aparecem em segundo, se apresentan-
do hoje ainda como presa fácil. A pior 
é que o nome de Sergio Moro aparece 
com força, na terceira posição.

  

novo Quinca
Moro faz o mesmo papel do ex-minis-
tro Joaquim Barbosa no pleito passado. 
Quinca desistiu àquela época. Moro 
ainda é um franco atirador. Pode ser ou 
pode não ser. Será difícil manter qual-
quer pretensão, fora de uma posição 
que lhe dê holofotes.

blEfou
Bolsonaro avocou apoio das Forças Ar-
madas em mais um ato que pediu o fe-
chamento do Congresso e do STF. Causou 
mal estar e, oficialmente, o Ministério da 
Defesa garante que as Forças Armadas 
estão a serviço da democracia.

holofotEs
Mesmo com a avaliação ruim, Bolsonaro 
retomou as rédeas do processo político. 
Tem frequentado as manchetes de todos 
os veículos de comunicação do país. Com 
o estilo cotovelada em campo. Bolsonaro 
briga, cria confusão e, depois surfa na es-
puma que ficar. Foi assim que enfrentou 
as primeiras entrevistas na campanha e 
escapou dos debates. Em duas semanas, 
tirou do governo as sombras de Luiz Hen-
rique Mandetta, que virou a estrela da 
pandemia, e Sérgio Moro, que era o mi-
nistro mais bem avaliado pela população. 
Bolsonaro tem exagerado na dose, criado 
crises desnecessárias, mas vem ocupando 
mais os espaços. Mesmo na média critica-
da por ele e seus seguidores.

lula Em rEtiraDa
Não é bem assim a história do ex-presiden-
te que não vai se candidatar nunca mais. 
Lula está louco pra ir à luta. Mas sabe que 
as dificuldades são enormes. Está com os 
direitos políticos cassados, corre o risco 
de novas condenações e, dificilmente, terá 
tranquilidade para enfrentar as urnas. Sem 
ele, o PT volta a não ter um nome natural 
para concorrer à eleição. 

paraDo
Aliás, depois de um ano e meio de governo
Bolsonaro, a oposição não conseguiu co-
locar um nome competitivo no cenário. 
Idem em Goiás, em relação ao governa-
dor Ronaldo Caiado.

Duas pErDas
A cultura brasileira perdeu, em sum só dia, 
o compositor Aldir Blanc e o ator Flávio 
Miggliaccio. Personagens que fazem falta.

lulu marcou
Lulu Santos marcou muitos pontos, com 
uma live impecável no final de semana. Com 
a companhia de música, cada um em sua 
casa, fez um belo show, com quase duas de 
duração, com qualidade, com alegria e sem 
o delay, que normalmente aparece nesse 
tipo de apresentação. Produção impecável.

por QuE?
Uma pessoa consegue defender a democracia 
e a intervenção militar ao mesmo tempo.

marcelohel@gmail.com

“Chora
A nossa pátria mãe Gentil

Choram Marias e Clarissas
No solo do Brasil”. 

(Aldir Blanc)

Qual DEvE sEr a prioriDaDE Do próximo prEfEito 
DE Goiânia? com a palavra, a vErEaDora Dra. 
cristina, pré-canDiData Do pl

Qual DEvE sEr a prioriDaDE Do próximo prEfEito 
DE Goiânia? com a palavra o DEputaDo fEDEral 
Elias vaz, pré-canDiDato Do psb

O foco da próxima administração deve ser o 
goianiense. A Prefeitura de Goiânia não tem 
demonstrado cuidado com as pessoas e 
isso é fundamental em todas as áreas. Com 
esse foco, saúde, educação, transporte cole-
tivo, meio ambiente, cultura e todos os se-
tores avançarão de forma positiva, inclusive 
a economia. É inadmissível o descaso com 
os servidores temporários da educação, 
com os profissionais da saúde que estão 
na linha de frente do combate ao corona-
vírus. Quem administra Goiânia não pode 
mais cometer esses erros. A prioridade é 
o ser humano. Gente cuida de gente.

A Saúde é uma prioridade. A pande-
mia do coronavírus reforçou claramen-
te que não podemos deixar o sistema 
fragilizado, é preciso encontrar formas 
eficientes de prestação desse serviço 
essencial para os goianienses. Outra 
preocupação é com a eficácia da gestão 
pública. A prefeitura tem hoje pessoal 
suficiente e qualificado, são mais de 40 
mil servidores, mas, apesar disso, não 
consegue oferecer políticas públicas de 
qualidade porque a gestão é ineficien-
te. E, com certeza, uma marca da nossa 
gestão será o combate à corrupção.
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Câmara aprova em 1º turno alterações 
na PEC do Orçamento de Guerra

a Câmara dos Depu-
tados aprovou nes-
ta segunda-feira 

(4), em primeiro turno, o 
substitutivo do Senado 
da Proposta de Emenda à 
Constituição 10/20,  cha-
mada PEC do Orçamento 
de Guerra. Neste momen-
to, parlamentares anali-
sam propostas de modi-
ficações ao texto-base, 
que ainda podem retirar 
trechos da medida.

A PEC cria um regi-
me extraordinário fiscal, 
financeiro e de contra-
tações para o enfrenta-
mento pandemia do novo 
coronavírus no país e foi 

aprovada pela Câmara no 
início de abril. No entan-
to, após modificações do 
texto no Senado , a pro-
posta retornou para nova 
análise dos deputados. 

A medida flexibili-
za travas fiscais e orça-
mentárias para dar mais 
agilidade à execução de 
despesas com pessoal, 
obras, serviços e compras 
do Poder Executivo e vai 
vigorar até o dia 31 de 
dezembro deste ano – 
mesmo prazo para o esta-
do de calamidade pública 
causado pela pandemia.

O relator da PEC, de-
putado Hugo Motta (Re-
publicanos-PB), recomen-
dou a aprovação integral 
do texto oriundo do Se-
nado. De acordo com 
parlamentar, a proposta 
viabiliza um acréscimo 
de R$ 600 bilhões no Or-
çamento da União para o 
enfrentamento da emer-

gência em saúde pública 
provocada pelo novo co-
ronavírus no Brasil.

Manutenção 
de empregos

Hugo Motta retirou da 
proposta o trecho que 
condiciona o recebimento 
de benefícios creditícios, 
financeiros e tributários, 
direta ou indiretamente, 
ao compromisso das em-
presas de manutenção de 
empregos. Segundo Mot-
ta, a contrapartida já é 
uma garantia de medidas 
provisórias editadas pelo 
governo federal.

“A retirada do [trecho] 
vem não como uma me-
dida que não seja um 
compromisso desta Casa 
com os trabalhadores e 
com os empregos do país 
— algumas das medidas 
provisórias já propostas 
pelo governo exigem a 

manutenção dos empre-
gos. Acho, contudo, que, 
se criarmos um entrave e 
trouxermos mais uma re-
sistência para que as mi-
cro e as pequenas empre-
sas sejam ajudadas, nós 
não estaremos fazendo o 
bem ao nosso país”.

No entanto, um des-
taque do Partido dos 
Trabalhadores, defende 
a manutenção do dis-
positivo aprovado pe-
los senadores.

“Entendemos que é im-
portante colocar que os 
empregos sejam manti-
dos por aquelas empresas 
que vão ser beneficiadas 
por ação do governo. Ou 
seja, empresas que rece-
bem benefícios de crédi-
tos, benefícios tributários 
ou benefícios financeiros, 
nessa fase do coronavírus, 
da União, direta ou indi-
retamente, têm que ter 
um comprometimento de 

manter os empregos”, dis-
se a deputada Gleisi Hoff-
mann (PT-PR).

Títulos públicos
O relator da proposta 

recomendou ainda a re-
jeição da lista de títulos 
privados que o Banco 
Central poderá comprar 
segundo autorização 
dada pela PEC. Dessa 
forma, a aquisição dos 
títulos ficará a critério do 
próprio Banco Central.

“Em contato com o 
Banco Central, nós tive-
mos o cuidado de não 
trazer para essa matéria 
nenhum tipo de insegu-
rança sobre as atitudes 
que o Banco Central terá 
a possibilidade de tomar 
nos próximos dias na 
compra de títulos. Nós 
também tivemos a preo-
cupação de dar seguran-
ça e dar transparência 

para não prejudicar as 
ações que o Banco Cen-
tral poderá fazer de so-
corro à nossa economia”, 
explicou o deputado.

Pelo texto de Hugo 
Motta, serão retirados do 
texto as debêntures não 
conversíveis em ações; as 
cédulas de crédito imobi-
liário; os certificados de 
recebíveis imobiliários; 
os certificados de recebí-
veis do agronegócio; as 
notas comerciais; e as cé-
dulas de crédito bancário.

“O Banco Central fará 
leilões de compra de ati-
vos no mercado secun-
dário, estabelecendo as 
condições de volume, as 
características dos ati-
vos e os preços de cor-
te. Todos os portadores 
desses títulos poderão 
apresentar suas propos-
tas através de bancos ou 
corretoras de valores”, 
acrescentou o deputado.

Deputados 
estão votando 
destaques ao 
texto-base
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Aparecida intensificará fiscalização, 
diz prefeito em videoconferência

reunindo 35% da po-
pulação de Goiás, as 
cidades de Apareci-

da, Goiânia e Anápolis vão 
intensificar a fiscalização 
das medidas de proteção 
contra o novo coronavírus 
nos comércios e nos espa-
ços públicos para manter 
sob controle o combate 
à Covid-19. A medida foi 
acertada nesta segunda-
-feira (04) em videocon-
ferência do prefeito Gus-
tavo Mendanha com os 
prefeitos Iris Rezende e 
Roberto Naves, e autori-
dades do Estado.

Representando o gover-
nador Ronaldo Caiado, o 
secretário de Saúde, Isma-
el Alexandrino, ouviu do 
prefeito Gustavo Menda-
nha um resumo das ações 
executadas pelo município 
para prevenção e enfren-

tamento ao coronavírus. 
No contexto do aumento 
na fiscalização, que é re-
comendado por Caiado, 
Gustavo pontuou que 
Aparecida tem hoje 400 
servidores monitorando 
a reabertura responsável 
do comércio.

Mesmo depois da reto-
mada de 84% das ativida-
des comerciais, autorizada 
pelo Comitê de Prevenção 
e Enfrentamento ao novo 
Coronavírus, Aparecida 
mantém uma taxa de iso-
lamento social acima da 
média estadual. Na última 
quinta-feira (30/4), o grau 
de isolamento na cidade 
ficou em 41,7%, ante os 
36% que a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to e Inovação (Sedi) calcu-
lou na média de Goiás.

“Nós avançamos com 

muito critério e responsa-
bilidade”, comentou Gus-
tavo. Ele destacou, entre 
as medidas adotadas pelo 
município, a convocação 
de 700 profissionais da 
área de saúde, a abertura 
de 90 novos leitos para 
tratamento da Covid-19 
no Hospital Municipal de 
Aparecida (Hmap), a com-
pra de 20 respiradores 
para leitos também do 
Hmap e a aquisição de 60 
termômetros de tecnolo-
gia infravermelho.

O prefeito lembrou ain-
da a contratação de 13 lei-
tos de UTI na rede privada 
para tratar usuários do 
SUS na cidade com diag-
nóstico de coronavírus e a 
aquisição de equipamen-
tos de proteção individual 
para as equipes médicas. 
Dos 62 casos confirmados 
na cidade, 38 deles são 
de profissionais da saúde, 
sendo 18, de funcionários 
do Hospital de Urgências 
de Goiânia (Hugo) testa-
dos em Aparecida.

Aumento na 
capacidade 
de testagem

Nas últimas semanas, 
a Prefeitura de Aparecida 
aumentou a capacidade 
de testagem da Covid-19. 
De 15 testes semanais, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde passou a fazer 300 
exames a cada semana. O 
município chegou a testar 
205 pessoas num só dia.

O secretário estadual 
de Saúde, Ismael Ale-

xandrino, elogiou os cui-
dados que a Prefeitura 
de Aparecida tomou ao 
referendar a decisão de 
reabrir parte do comér-
cio. Ele pediu ajuda de 
Gustavo Mendanha e dos 
demais prefeitos para 
não autorizar, neste mo-
mento, a reabertura de 
nenhum outro segmen-
to que está aberto atu-
almente. “Todos os três 
[prefeitos] foram muito 
felizes nas ações feitas 
até agora”, disse Ismael.

Gustavo mendanha e os prefeitos 
de Goiânia, iris Rezende, e 
anápolis, Roberto Naves, 
decidem reforçar o controle das 
medidas de prevenção à Covid-19
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Portal Conexão Escola traz cultura 
popular e brincadeiras tradicionais
O Portal Conexão Escola, 
plataforma desenvolvida 
pela Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte (SME), 
teve atualização semanal 
publicada na manhã desta 
segunda-feira, 4/4. O mate-
rial contempla cinco temá-
ticas pertinentes ao período 
da pandemia incluindo, en-
tre outros temas, patrimônio 
cultural brasileiro, terremo-
tos no Brasil e surgimento 
do teatro. A ferramenta pro-
porciona fácil acesso para 
educandos e familiares por 
meio da internet.

A semana começa cheia 
de novidades pedagógicas 
cujas atividades podem 
ser realizadas com a par-
ticipação da família. Que 
tal conhecer brincadeiras 
que fazem parte da cultura 
popular? São brincadeiras 
tradicionais que fazem par-

te da história de um povo e 
já passaram por várias ge-
rações, como o jogo “Cinco 
Marias” ou o “Jogo das Pe-
drinhas”. A história e curiosi-
dades sobre as brincadeiras 
são trabalhadas no portal, 
inserindo-as no desenvolvi-
mento escolar do educando.

O portal também esti-
mula o aluno a movimentar 
o corpo através da ativida-
de da estátua. A intenção é 
explorar ao máximo todas 
as posições corporais, bus-
cando sempre fazer algo 
bem diferente. Na atividade, 
quando a música começa, o 
praticante pode dançar li-
vremente e, quando o som 
para, fazer uma pose criati-
va na posição de estátua.

Além de relaxar e se di-
vertir aprendendo com es-
sas brincadeiras, é hora de 
entender como consumir 

com consciência, pensando 
e analisando o que é neces-
sário e dispensável. Ainda 
nas temáticas inseridas, o 
educando tem acesso à ati-
vidade sobre qual a impor-
tância dos Jogos Olímpicos. 
O objetivo é tentar promo-
ver a paz no mundo, além 
de estimular o diálogo com 
a família sobre esse tema.

Na área de Educação 

Ambiental, a atualização 
semanal aborda o desper-
dício doméstico com o con-
sumo exagerado de água, 
energia, alimentos e outros 
produtos; importância da 
água e como o cerrado é 
fundamental para sua ma-
nutenção no Brasil e coleta 
seletiva. Curiosidades sobre 
o Sol da Meia noite, como 
utilizar o Google Maps, e 

estímulo sobre o que move 
seus sonhos e acreditar no 
seu potencial também são 
inseridos no material dis-
ponibilizado na primeira 
semana de maio.

O conteúdo completo 
está disponível na Plata-
forma Conexão Escola, dis-
tribuído entre diferentes 
etapas, de acordo com cada 
ciclo. Todos podem acessar 
e explorar as diversas ativi-
dades propostas.

Proposta Portal 
Conexão Escola

Alunos e familiares con-
tam com o apoio peda-
gógico complementar da 
Plataforma Conexão Escola 
desde (22/04). O objetivo é 
manter uma rotina de de-
senvolvimento e estudo 
a partir das competências 

e habilidades em conso-
nância com o DC-GO Am-
pliado. O Portal trabalha a 
conectividade através de 
atividades complementares 
construídas a partir de Eixos 
Temáticos pertinentes nes-
se tempo de pandemia.

Seguindo as determina-
ções das autoridades esta-
duais, as aulas seguem sus-
pensas até o dia 30 de maio 
e, até lá, os alunos da Rede 
Municipal contam com duas 
opções de atendimento vir-
tual, o Portal Conexão Es-
cola e o Chatbot SME. Em 
breve, será disponibilizado 
mais uma opção de ativi-
dades em canais de televi-
são aberta. Para acessar a 
Plataforma Conexão Escola, 
basta clicar no link a seguir 
e explorar o conteúdo a 
vontade (www.sme.goiania.
go.gov.br/conexaoescola/). 
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Servidores dão exemplo de amor 
ao próximo em meio à pandemia

Os funcionários pú-
blicos estaduais 
estão demons-

trando sensibilidade 
neste período de pan-
demia. Com o incentivo 
do Governo de Goiás, 
muitos servidores troca-
ram salas climatizadas e 
computadores pelo tra-
balho pesado de recebi-
mento e distribuição de 
cestas básicas.

Muitos atuam como 
voluntários do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS) 
na entrega de doações 
para os municípios. Ou-
tros ajudam a Organi-
zação das Voluntárias 
de Goiás (OVG) na dis-
tribuição dos alimentos 
nos bairros de Goiânia. 
As frentes de trabalho 
para os carregamentos 
de cestas básicas estão 
divididas em dois pontos: 
no Ginásio Goiânia Arena e 

na Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Os servidores reforçam 
o time da Campanha de 
Combate à Propagação do 
Coronavírus, com muita 
dedicação. A participação 
deles na ação está previs-
ta no Decreto nº 9.655, do 
Governo de Goiás. Na deci-
são, o governador Ronaldo 
Caiado deixa bem claro 
que aqueles que se en-
contram no grupo de risco 
de contágio da Covid-19, 
como idosos, pessoas com 
pressão alta e diabetes 
não podem participar das 
frentes humanitárias.

A Secretaria de Estado 
de Administração (Sead) 
enviou circular a todos 
os órgãos estaduais com 
orientações e ficha de ins-
crição para quem se inte-
ressar em ajudar.

O gerente de Práticas 
Paradesportivas e Para-
límpicas da Secretaria de 
Esporte e Lazer (Seel), João 
Batista Turíbio de Sena 
(foto), 51 anos, atendeu ao 
chamado e está impres-
sionado com a adesão dos 
funcionários públicos. Ele 
conta que o Goiânia Arena 
já recebeu, em um único 

dia, cerca de 70 voluntá-
rios. Por lá, o trabalho é 
duro, muitas vezes braçal: 
montar pallets, carregar 
cestas básicas, dirigir em-
pilhadeiras, fazer a conta-
gem e etiquetar cestas.

A dedicação da turma 
começa às 7 horas da ma-
nhã e, geralmente, vai até 
as 19 horas, de segunda a 
sexta-feira. “Ajudar o outro, 
nesse momento tão de-
licado, é uma satisfação 
pessoal muito grande. Não 
há o que pague participar 
de ações que podem trans-
formar a vida do próximo”, 
diz João Batista, um dos 
voluntários.

Liberada da função de 
gerente de Eventos da 
Seel, Ana Paula Fernan-
des Villac, 47 anos, não vê 
a mãe há duas semanas. 
Ela resolveu se juntar aos 
voluntários da Campanha 
de Combate à Propagação 
do Coronavírus. “Mudei 
de casa, pois estou tendo 
contato com muita gen-
te e poderia contaminar 
minha mãe, que faz parte 
do grupo de risco. Ofereci 
minha mão de obra e pas-
sei a ajudar na logística 
da distribuição das cestas 

básicas que estão sendo 
enviadas ao interior do Es-
tado”, conta.

Ana Paula já colaborou 
para o carregamento de 
cerca de 90 caminhões. 
Seguindo determinação 
do Governo de Goiás, os 
veículos partem rumo 
aos 246 municípios 
goianos levando a carga 
que vai garantir segu-
rança alimentar de mui-
tos goianos, entre eles 
idosos e crianças.

Voluntários 
nas ruas

Os servidores estaduais 
também estão participan-
do da entrega das cestas 
básicas de casa em casa, 
tomando os devidos cui-
dados, com uso da másca-
ra facial e evitando gerar 
aglomerações. O chefe de 
Transporte da Secretaria 
de Cultura (Secult), Rober-
to Rodrigues Dias de Lima 
(foto de abertura), 40 anos, 
é um dos servidores que 
descobriu no distancia-
mento social provocado 
pela pandemia, uma chan-
ce de praticar o bem.

Ao lado de outros vo-

luntários, Roberto já per-
correu quase todas as 
regiões de Goiânia, entre-
gando produtos de higiene 
e cestas básicas para mui-
tas famílias que estão com 
a despensa vazia. Mais do 
que isso, ele faz questão 
de contar “que o pacote 
vem acompanhado de em-
patia e solidariedade”.

“Em algumas ruas, o 
caminhão nem consegue 
passar porque não tem as-
falto. Então, carregamos as 
cestas. Um trabalho braçal, 
que é totalmente recom-
pensado quando nos de-
paramos com gente que 
vive em situação de ex-
trema precariedade, isola-
das. Acredito que o ganho 
maior é nosso: apendemos 
a dar mais valor à vida”, 
avalia Roberto Dias.

“Uma experiência emo-
cionante.” É assim que a 
servidora pública Melissa 
Siqueira Borges, 24 anos, 
define o desafio de ca-
minhar quilômetros a pé 
para entregar cestas bási-
cas. “Em algumas casas as 
famílias são numerosas, 
são muitas as crianças. Os 
olhos delas chegam a bri-
lhar com a oportunidade 

de tomar um copo de leite 
e comer uma bolacha.”

Presidente de honra 
da OVG e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais, a primeira-dama 
Gracinha Caiado comenta 
que a Campanha de Com-
bate à Propagação do Co-
ronavírus é uma demons-
tração de que a história da 
Organização está sendo 
reconstruída. “Seguimos 
resgatando e mantendo 
a essência do voluntaria-
do. De mãos dadas com 
aqueles que acreditam na 
força da união, estamos 
construindo um Estado 
mais solidário e fraterno. 
Agradecemos, de coração, 
a todos os parceiros e vo-
luntários que nos ajudam 
nesse grave momento da 
pandemia”, ressalta.

A diretora-geral da OVG, 
Adryanna Melo Caiado, re-
força o quanto essa união 
de forças é importante. 
“Trabalhamos pelo amor. É 
muito lindo ver a dedica-
ção de cada um que deixa 
sua casa e se junta a nós. 
A OVG é isso: fraternida-
de, partilha, uma ligação 
de pessoas para ajudar a 
quem mais precisa”, afirma.

Governo incentiva 
os funcionários 
públicos a atuarem 
como voluntários
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Casos de covid-19 no mundo 
ultrapassam 3,5 milhões

os casos de coro-
navírus no mundo 
passaram de 3,5 

milhões nesta segunda-
-feira (4), e as mortes se 
aproximaram de 250 mil, 
de acordo com uma conta-
gem da Reuters, o que leva 
especialistas a temerem 
uma defasagem conside-
rável de relatos, apesar de 
a taxa de mortes e casos 
novos estar desacelerando.

Países da América do 
Norte e da Europa, onde 
as taxas de crescimento 
da contaminação estão 
diminuindo, ainda res-
pondem pela maioria das 
novas infecções relatadas 
nos últimos dias.

Mas a quantidade de 
casos está aumentando 
na América Latina, África e 
Rússia, e especialistas ex-
pressaram o receio de que 
os dados gerais estejam 
muito aquém do verdadei-
ro impacto da pandemia.

Globalmente, surgiram 
74.779 casos novos nas 
últimas 24 horas, segundo 
uma contagem da Reuters 
que se baseia em dados 

oficiais de governos – o 
que eleva o total de casos 
para cerca de 3,52 milhões.

Outras gripes
Em comparação, a gri-

pe sazonal anual provoca 
de 3 milhões a 5 milhões 
de casos de doenças 
graves, de acordo com 
a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), mas o 
número ainda fica bem 
abaixo do da gripe espa-
nhola, que começou em 
1918 e infectou cerca de 
500 milhões de pessoas.

“Ainda temos que ser 
céticos com os números 
que recebemos”, disse 
Peter Collignon, médico 
especialista em doenças 
infecciosas e microbiolo-
gista do Hospital de Can-
berra, à Reuters. “Isto é um 
problema enorme”.

“A taxa de mortalidade 
também é dez vezes mais 
alta do que a da gripe em 
todas as faixas etárias”, re-
latou Collignon.

Os casos podem provo-
car somente sintomas le-
ves e nem todas a pessoas 

com sintomas são exami-
nadas, e a maioria dos paí-
ses só registra mortes nos 
hospitais, o que significa 
que falecimentos em resi-
dências e casas de repouso 
ainda não foram incluídos.

Mortes, 
isolamento e 
impacto 
econômico

As mortes relacionadas 
à covid-19, a doença cau-
sada pelo novo vírus, es-
tão em 246.920. A primei-

ra delas ocorreu no dia 10 
de janeiro em Wuhan, na 
China, onde o vírus surgiu 
em dezembro.

A taxa diária de casos 
novos em todo o mundo 
ficou em torno de 2% a 3% 
na semana passada, ten-
do tido um pico de cerca 
de 13% em meados de 
março, o que levou mui-
tas nações a começarem 
a afrouxar as medidas de 
isolamento que transtor-
naram os negócios e aba-
laram a economia global.

Mas o relaxamen-

to das restrições causa 
polêmica enquanto os 
especialistas debatem a 
melhor estratégia para 
impedir uma grande “se-
gunda onda” do surto.

“Poderíamos facilmente 
ter uma segunda ou ter-
ceira onda porque muitos 
lugares não estão imunes”, 
alertou Collignon, obser-
vando que o mundo está 
distante de uma imunida-
de de rebanho, que exige 
que cerca de 60% da po-
pulação tenha se recupe-
rado da doença.

aumenta 
preocupação com 
subnotificações 
no mundo
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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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Vasco e Aldir Blanc são um caso de amor

a morte do composi-
tor Aldir Blanc não 
reverberou apenas 

no mundo da música, mas 
também no futebol. O es-
porte apareceu como tema 
em diversas canções do ar-
tista, que não escondia de 
ninguém o amor pelo Vasco 
da Gama. O clube carioca 
registrou pelas redes so-
ciais: “Recebemos com pro-
funda tristeza a notícia do 
falecimento de Aldir Blanc, 
o Brasil e o mundo perdem 
com sua partida. Desejamos 
muita força aos familiares e 
amigos neste momento de 
profunda dor”.

Ao lado do historiador 
José Reinaldo Marques, Al-
dir escreveu o livro “Vasco, 
a Cruz do Bacalhau”. Em um 
dos trechos da publicação 

ele narra um episódio de 
sua infância que selou sua 
paixão pelo cruzmaltino: 
“Naquela tarde chuvosa, o 
goleiro do Bangu bobeou e 
Vavá marcou. Na arquiban-
cada molhada, o negro e o 
português, por antecipação, 
tinham nas mãos o caneco 
de 56. Vejam vocês, aquela 
tarde, aos dez anos, não es-
quecerei. Voltei para a Rua 
dos Artistas, caí de cama, 
doido, com 40 graus, e, en-
colhido dentro de um pija-
ma, contraí essa doença: ser 
Vasco da Gama”.

Aldir morreu aos 73 anos, 
nesta segunda (4), vítima do 
novo coronavírus(covid-19). 
O Vasco inaugura em julho 
um novo Centro de Treina-
mento. A comunicação do 
clube informou apenas que 
o novo espaço ainda não 
tem nome definido, mas, 
para grande parte da torcida, 
batizá-lo com o nome deste 
carioca, salgueirense, tiju-
cano e vascaíno de quatro 
costados seria uma home-
nagem mais que merecida.

Compositor 
sempre deixou 
clara a torcida 
por clube carioca
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