
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

política | 3

cidades | 5

sessão ordinária

saúde

Plenário aprova a criação 
da Delegacia de Combate 

à Corrupção

Saiba como higienizar 
alimentos, embalagens 

e sacolas

alego

Segurança 
alimentar 

Goiânia - Go  |  nº 790
sexta-feira, 19 DE junho DE 2020

www.diariocentral.com.br

An
to

ni
o 

Cr
uz

/ A
gê

nc
ia

 B
ra

sil

Jh
on

ne
y 

M
ac

en
a

brasil | 6

cidades | 4

Sancionada lei que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos

aparecida de goiânia

pandemia

Abraham Weintraub anuncia saída do Ministério da Educação

mudança

educação

cidades | 4

Sancionada lei que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos

cidades | 4

Sancionada lei que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos

cidades | 4

Sancionada lei que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos

aparecida de goiânia

pandemia
aparecida de goiânia

pandemia
aparecida de goiânia

pandemia
aparecida de goiânia

pandemia

Di
vu

lg
aç

ãogoiânia

Prefeito assina 
decreto para 

reabertura de 
novas atividades

diário 
oficial 

cidades | 4



2 governo sexta-feira, 19 de junho de 2020

redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

editor de Arte
Décio Parma

Colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
Circulação: 

Estado de Goiás 
Tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

eduCAção

Ronaldo Caiado encaminha à Alego ofício 
mensagem para regularizar Colégio Militar

o governador Ronal-
do Caiado encami-
nhou à Assembleia 

Legislativa de Goiás um 
ofício mensagem que so-
licita a alteração da Lei nº 
14.050, de 2001. O obje-
tivo do documento é for-
malizar a criação do Co-
légio Estadual da Polícia 
Militar de Goiás (CEPMG) 
Pastor José Antero Ribei-
ro, no município de Bom 
Jesus de Goiás.

O referido CEPMG foi 
inaugurado em dezembro 
de 2018. Posteriormente, 
quatro artigos da Lei nº 
19.789/2017 foram de-
clarados inconstitucio-
nais pelo Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás 
(TJ-GO) por “vício de ini-
ciativa”. Agora a intenção 

de Caiado é regularizar, 
por força de Lei, a exis-
tência da unidade de en-
sino que já está em pleno 
funcionamento.

No documento enca-
minhado ao presidente 
da Alego, Lissauer Vieira, 
Caiado argumenta que o 
pedido para alteração da 
Lei é decorrente “de reco-
mendação da Procurado-
ria-Geral do Estado (PGE), 
bem como solicitação da 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc) e do 
Comando-Geral da Polícia 
Militar”. Também diz que a 
criação do colégio é uma 
reivindicação antiga por 
parte da comunidade local.

O ofício ainda escla-
rece que, como o CEPMG 
Pastor José Antero Ri-

beiro já está funcionan-
do, não haverá qualquer 
impacto financeiro para 

os cofres públicos. A uni-
dade de ensino localiza-
da em Bom Jesus de Goi-

ás funciona nos turnos 
matutino, vespertino e 
noturno. Atualmente, 

possui 981 alunos ma-
triculados nos ensinos 
Fundamental e Médio. 

o CePMG Pastor josé Antero 
Ribeiro, em Bom jesus de Goiás, já 
está funcionando e tem 981 alunos
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A pedido do governador, Caixa disponibiliza 
carência de seis meses para consignados
Em atendimento à soli-
citação feita pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, a 
Caixa Econômica Federal 
decidiu autorizar novas 
contratações e renovações 
de contratos consignados 
com até seis meses de ca-
rência para servidores pú-
blicos estaduais. O pedido, 
que deve beneficiar cerca 
de 50 mil pessoas em todo 
o Estado, foi feito pelo go-
vernador, há cerca de um 
mês, durante videoconfe-
rência com diretores da 

instituição financeira.
A iniciativa do governo 

estadual busca amenizar 
os efeitos causados pela 
crise gerada pela pande-
mia do coronavírus no 
Estado. Ao fazer o pedido 
à Caixa Econômica, o go-
vernador argumentou que 
“Goiás é o maior cliente da 
Caixa no País”. “Expliquei 
que entendessem a neces-
sidade daqueles que não 
têm como, nesse momen-
to, pagar a parcela do con-
signado”, disse na ocasião.

Em resposta, a Caixa 
Econômica disponibilizou, a 
partir desta quarta-feira, 17, 
o benefício para novos con-
tratos e para repactuação 
dos contratos existentes. 
Para se habilitar, o servidor 
pode manifestar a inten-
ção no portal de averba-
ção da Neoconsig. Após 
a manifestação, a Caixa 
entrará em contato com o 
servidor por meio de co-
municação do cadastro do 
servidor junto à instituição.

Todos os servidores es-

taduais com empréstimos 
consignados com a Caixa 
estão em dia, ao contrário 
do que ocorria em 2019, 
quando milhares estavam 
inadimplentes, alguns, in-
clusive, com o nome no Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC). “Havia o desconto na 
folha do funcionário públi-
co, mas a gestão anterior 
não pagava a Caixa. Paga-
mos todos para trás e nunca 
atrasamos um dia no con-
signado”, afirmou o gover-
nador, Ronaldo Caiado.
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SeSSão ordinária remota

Plenário aprova a criação da 
Delegacia de Combate à Corrupção

os deputados estadu-
ais aprovaram na tar-
de dessa quinta-feira, 

18, durante a votação da 
Ordem do Dia, na sessão or-
dinária remota, quatro pro-
jetos da Governadoria do 
Estado, todos em segunda e 
definitiva fase de discussão 
e votação. Na oportunidade, 
foram votadas ainda seis 
matérias parlamentares. Fo-
ram três projetos de lei em 
segunda votação, dois em 
primeira e um com parecer 
favorável aprovado pela Co-
missão de Constituição, Jus-
tiça e Redação (CCJ) e que 
será encaminhado agora 
para análise de comissões 
temáticas. As matérias apro-
vadas em definitivo serão 
encaminhadas ao Executivo 
para a sanção do governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM).

Durante a sessão, foram 
lidos ainda 12 novos pro-
cessos legislativos. Foram 
10 oriundos de iniciativas 
parlamentares, um originá-
rio do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJ-GO) 
e um do Poder Executivo. 

Este último é relativo à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício de 
2021. Todos os processos 
lidos serão agora encami-
nhados para análise das co-
missões temáticas da Casa.

Dentre as matérias apro-
vadas em segunda votação 
durante a sessão, está o 
projeto de lei nº 2573/20, 
de autoria da Governadoria, 
que altera a Lei 14600/2003, 
modificando as regras do 
Prêmio de Incentivo aos 
Servidores em Efetivo Exer-
cício nas Unidades Assisten-
ciais. A alteração legislativa, 
de iniciativa da Secretaria 
de Estado da Saúde, objeti-
va corrigir impropriedades 
da lei vigente, as quais têm 
ocasionado discordantes 
interpretações, e a adequa 
à realidade fática da pasta, 
com melhor aproveitamen-
to, fiscalização e distribui-
ção do Prêmio de Incentivo.

Outro projeto do Execu-
tivo aprovado em definitivo 
na oportunidade foi o pro-
cesso nº 7686/20, que cria, 
na estrutura organizacional 

da Delegacia-Geral da Po-
lícia Civil (DGPC), a Dele-
gacia Estadual de Combate 
à Corrupção (Deccor), com 
circunscrição estadual e 
subordinação direta ao ga-
binete do delegado-geral, 
para atuar na repressão às 
infrações penais que resul-
tem prejuízo ao erário ou à 
moralidade administrativa 
ou importem em enriqueci-
mento ilícito.

Já de iniciativa parla-
mentar, foi aprovado em 
segunda votação o projeto 
n° 2648/20, de autoria do 
presidente da Casa, deputa-
do Lissauer Vieira (PSB), que 
institui a Política Estadual 
“Dê Uma Força para Goiás”. 
A matéria visa o fomento do 
setor econômico, estimu-
lando o desenvolvimento 
do empreendedorismo, de 
forma cooperativa, entre as 
diferentes esferas do poder 
público e demais segmen-
tos da sociedade, com o fim 
específico de estimular a 
compra no comércio local.

Em sua justificativa, o 
presidente da Casa ressal-

ta que a desaceleração da 
economia e as medidas de 
isolamento para controle 
da disseminação do novo 
coronavírus têm repercuti-
do negativamente sobre as 
vendas no comércio. “Nesse 
ínterim, a criação de uma 
política pública emergen-
cial de incentivo ao setor é 
absolutamente urgente e 
necessária para se reduzir o 
risco do colapso econômico”, 
destaca Lissauer.

LDO
Protocolado na Alego no 

dia 30 de abril, foi lido em 
Plenário hoje, durante a ses-
são ordinária, o processo nº 
2223/20 relativo à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) para o exercício de 
2021. O texto será encami-
nhado agora para a Comis-
são de Tributação, Finanças 
e Orçamento, presidida pelo 
deputado Karlos Cabral 
(PDT), na qual será designa-
do um relator.

O processo é o instru-
mento usado pelo Governo 
estadual para estabelecer 
as principais diretrizes e 
metas da administração pú-
blica, principalmente, como 
base para a elaboração do 
orçamento. A matéria apre-
senta as metas e priorida-
des da administração públi-
ca estadual, a estrutura e a 
organização dos orçamen-
tos, as disposições relativas 
às despesas com pessoal e 

encargos sociais.
Também trata sobre as 

disposições relativas à dí-
vida pública estadual, além 
de medidas sobre altera-
ções na legislação tributária, 
adequando-a ao orçamento 
disponível. Ademais, o pro-
jeto traz anexos de Metas 
Fiscais e de Riscos Fiscais.

De acordo com o texto 
da matéria, como a pande-
mia do novo coronavírus 
proporcionou uma dura 
queda na arrecadação dos 
tributos estaduais, a LDO 
inclui um dispositivo que 
prevê uma atualização dos 
demonstrativos e anexos da 
propositura que trata da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
referente ao ano de 2021.

na sessão remota da tarde desta quinta-feira, os 
deputados aprovaram o projeto do Governo que cria 
a delegacia estadual de Combate à Corrupção, que 
estará subordinada à delegacia-Geral da Polícia Civil
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Deputado Zacharias Calil formaliza entrega 
de R$ 2,6 milhões para Aparecida de Goiânia
Em visita ao prefeito Gus-
tavo Mendanha (MDB), o 
deputado federal Zacha-
rias Calil (DEM) forma-
lizou a entrega de mais 
uma emenda para o mu-
nicípio, desta vez no valor 
de R$ 2,6 milhões. No en-
contro, estavam presen-
tes também o vice-pre-
feito Veter Martins (PSD) 
e o secretário da saúde, 
Alessandro Magalhães. 
Os recursos são para o 
combate à Covid-19.

“Esses recursos desti-
nados a Aparecida para o 
combate à Covid-19 che-
gam em boa hora. Serão 
usados para aperfeiçoar 

ainda mais o atendimento 
no Hospital Municipal de 
Aparecida (HMAP), ampliar 
o número de leitos de UTIs 
e aumentar a testagem”, 
disse o prefeito. O HMAP 
oferece atendimento pú-
blico de alta complexida-
de em Aparecida.

Em março deste ano, 
outros R$ 587 mil pro-
venientes de emenda do 
deputado Zacharias Calil 
foram pagos ao municí-
pio. O prefeito Gustavo 
Mendanha ressaltou que 
Zacharias “é um médico 
brilhante”, e como deputa-
do federal tem feito tam-
bém um grande trabalho e 

atendido todos os pleitos 
de Aparecida de Goiânia.

O deputado Zacharias 
Calil, que neste ano desti-
nou a Goiás R$ 15 milhões 
em emendas, sendo ao es-
tado R$ 7,9 milhões e ou-
tros R$ 7,1 milhões para os 
municípios, reafirmou ao 
prefeito Gustavo Menda-
nha seu compromisso com 
as demandas de Aparecida.

“Um município que é 
destaque e contribui com 
grandeza para o desenvol-
vimento do nosso estado. 
Enquanto deputado fede-
ral, sempre estarei pronto 
para ajudar no que for pre-
ciso”, disse Zacharias Calil. 

Di
vu

lg
aç

ão



4 sexta-feira, 19 de junho de 2020cidades

aparecida de goiânia

Sancionada lei que torna obrigatório 
o uso de máscaras em locais públicos 

o prefeito de Apa-
recida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha 

sancionou nesta quinta-
-feira, 18, a Lei 038/2020, 
que torna obrigatório o 
uso de máscara de prote-
ção facial pela população 
em geral. A regra valerá 
para as pessoas que esti-
verem em espaços abertos 
ao público ou de uso cole-
tivo; vias públicas; parques 
e praças; pontos de ônibus 
e terminais do transporte 
coletivo e rodoviárias. A Lei 
entra em vigor a partir des-
ta sexta-feira, 19 de junho. 
As máscaras, utilizadas 
pela população em geral, 
serão, preferencialmente, 
de tecido, confeccionadas 
conforme orientações do 
Ministério da Saúde.

“Esta é uma medida 
um pouco drástica, mas 
que por conta do núme-
ro crescente dos números 
da Covid-19 em Apare-
cida, precisamos tomar. 
Nosso objetivo com esta 
Lei é proteger a nossa 
população, pois, como ex-
plicam as autoridades de 
Saúde, a máscara, quando 
usada de forma adequa-
da, cobrindo a boca e o 
nariz, pode evitar a disse-

minação de gotículas de 
saliva, dificultando a con-
taminação de uma pes-
soa para outra”, explicou 
o gestor municipal.

Pelo projeto, a popu-
lação fica obrigada a usa 
máscara também nas re-
partições públicas; comér-
cios; indústrias; agências 
bancárias e empresas de 

prestação de serviços. A lei 
valerá ainda para as pes-
soas dentro de instituições 
de ensino público e pri-
vadas; em táxis, ônibus e 
veículos de transporte por 
aplicativo; fundações, as-
sociações e ONGs; templos 
religiosos e demais locais 
onde possa haver aglome-
ração de pessoas.

As penalidades para 
quem descumprir a lei, no 
caso de pessoas físicas, 
podem ir de advertência 
a multa no valor equiva-
lente a 33 Unidades de 
Valor Fiscal de Aparecida 
de Goiânia (UVFAs), que 
convertido seria uma mé-
dia de R$ 106. Atualmen-
te, 1 UFVA corresponde a 

R$ 3,22. Já as empresas 
que permitirem a entrada 
de pessoas sem máscara 
poderão ter a licença cas-
sada e pagar multa com 
valor de 10 a 180 UVFAs.

“A multa será lavrada no 
CPF ou CNPJ e o infrator 
terá que gerar uma DUAM 
no SAC e fazer o paga-
mento. Toda a renda será 

revertida para a secretaria 
de Assistência Social”, co-
municou o secretário da 
Fazenda, André Luis Rosa. 
Para cumprimento da Lei, 
a fiscalização será feita 
pelos órgãos municipais e 
poderá ter apoio das for-
ças de segurança públi-
ca. Além disso, qualquer 
morador pode denunciar 
pessoas que não estive-
rem usando máscara. Os 
canais para denúncia são 
3545-5992 (telefone e 
WhatsApp), 3545-9999, 
3545-5901 e 153.

A secretária de Assistên-
cia Social, Mayara Menda-
nha, explicou que as des-
tinações desses recursos 
ajudarão os mais necessita-
dos. “Embora nosso desejo é 
de que todos usem máscara 
quando sair de casa, este 
dinheiro será totalmente 
revertido para a compra de 
alimentos que serão do-
ados para as famílias ca-
rentes que estão sofrendo 
ainda mais neste período 
de pandemia”, comentou 
ela ao assinar como tes-
temunha a sanção da Lei. 
Também assinaram os se-
cretários Alessandro Ma-
galhães (Saúde) e Fábio 
Passaglia (Casa Civil).

o descumprimento da Lei pode ocasionar multa tanto para pessoa física quanto jurídica no valor de R$ 106
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Prefeito Iris Rezende assina decreto 
para reabertura de novas atividades
A Prefeitura de Goiânia 
publica nesta sexta-feira 
(19/06), no Diário Oficial 
do Município, o plano de 
retomada de determina-
das atividades econômi-
cas e sociais na capital. 
Elaborado pelo município 
e assinado pelo prefeito 
Iris Rezende, o documen-
to seguirá os indicadores 
epidemiológicos e a ca-
pacidade de atendimento 
médico do município.

Em coletiva de im-
prensa nesta quinta-feira 
(18) no Paço Municipal, 
representantes do Comitê 
de Crise apresentaram o 
passo a passo do proces-
so de transição. Seguindo 
todos os protocolos de 

segurança e de distancia-
mento entre os colabora-
dores, a partir da próxima 
segunda-feira (22) estará 
permitida a reabertura de 
alguns segmentos, incluin-
do o comércio varejista e 
atacadista, shoppings e os 

espaços onde atuam os 
profissionais liberais. 

Além disso, as cele-
brações religiosas pode-
rão ser realizadas duas 
vezes por semana. Todos 
os locais com liberação 
para funcionar terão que 

disponibilizar álcool em 
gel 70% para higieni-
zação das mãos e pon-
tos para a lavagem das 
mãos. O uso de máscara 
também será obrigatório 
para todas as pessoas 
que saírem de casa, sob 
pena de multa estipula-
da no valor de R$ 627. 

Durante a coletiva, o ti-
tular da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
Trabalho, Ciência e Tecno-
logia (Sedetec), Walisson 
Moreira, informou que o 
comércio na região da Rua 
44 deve voltar a partir do 
dia 30 deste mês com bar-
reiras sanitárias. “A retoma-
da das atividades ocorrerá 
de forma segura e gradual 

e dependerá da capacida-
de hospitalar do município 
e da evolução da epidemia. 
A reabertura dos segmen-
tos da próxima semana, 
por exemplo, conta com 
mais de 40 protocolos que 
deverão ser seguidos pelos 
empresários”, disse. 

Em seguida, o gestor 
explicou que a reabertura 
de academias e de outros 
atividades continuam sob 
avaliação. “É importante 
lembrar que academias, 
bares e restaurantes ain-
da não podem abrir para 
atendimento presencial”, 
acrescentou Walisson 
Moreira, que pontuou 
que a flexibilização des-
ses setores são avaliadas 

permanentemente pelo 
Comitê de Crise. 

O secretário lembrou 
que a retomada dos servi-
ços começou no início do 
mês com a liberação do 
funcionamento de imobili-
árias, mercados municipais 
e centros de treinamen-
tos de times profissionais. 
Walisson Moreira pontuou 
ainda que a fiscalização 
será intensificada, princi-
palmente com relação ao 
uso de equipamentos de 
proteção individual (EPIs). 
“Estamos ampliando a nos-
sa capacidade de fiscaliza-
ção e de combate à pande-
mia e estaremos todos os 
dias nas ruas, visitando o 
comércio”, destacou. 
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Saiba como higienizar alimentos, 
embalagens e sacolas

em tempos de pan-
demia, não apenas 
a higienização dos 

alimentos in natura, mas 
também das embalagens 
de produtos industriali-
zados são recomendadas 
para garantir a segurança 
de quem chega das com-
pras no supermercado. Ma-
ria Luisa Collares, gerente 
de Segurança Alimentar da 
Cencosud Brasil, companhia 
da qual o Bretas integra, 
esclarece quais os procedi-
mentos a serem adotados.

Em relação aos produ-
tos in natura, como fru-
tas, legumes e verduras, 
é indicada a higienização 
com uma solução de hipo-
clorito de sódio que pode 
ser produzido em casa na 
proporção de uma colher 
de sopa de água sanitária 
para um litro de água, ou 
desinfetantes hortifrutíco-
las prontos à venda. Para 
a higienização completa, é 
preciso lavar as frutas, le-
gumes e verduras em água 
corrente, deixar os alimen-

tos imersos na solução por 
10 minutos. Em seguida, 
enxaguá-los em água cor-
rente, deixar secar e guar-
dá-los em local adequado.

Embalagens 
e sacolas

No caso dos produtos 
industrializados, as emba-
lagens devem ser higieni-
zadas. “É possível utilizar 
um borrifador de álcool 
70% ou passar um pano 
multiuso ou papel toalha 
descartável umedecido na 
solução antes de guardar 
as embalagens. Também 
pode ser utilizado apenas 
água e sabão, para enlata-
dos, por exemplo”, explica 
Maria Luisa.

Em relação às sacolas 
utilizadas para carregar as 
compras, as mesmas tam-
bém merecem atenção. No 
caso das ecobags reutilizá-
veis, é indicada a higieniza-
ção com álcool ou água e 
sabão, da mesma forma que 
as embalagens. Já as tradi-
cionais sacolinhas plásticas, 
caso sejam reutilizadas para 
qualquer outro fim, o reco-
mendado é que elas fiquem 
imersas em hipoclorito, da 
mesma forma que os ali-
mentos in natura.

No Bretas e em todas as 
redes da Cencosud  - GBar-
bosa, Perini, Mercantil e 
Prezunic - os colaborado-
res da área de Perecíveis 

usam máscara, toucas e 
luvas para manipular ali-
mentos prontos para con-
sumo. “As lojas também 
seguem protocolo interno 
para realizar a limpeza 
das esteiras dos checkouts, 
carrinhos e cestas de com-
pras, corrimãos, placas de 
acrílico nos caixas, entre 
outras superfícies de con-
tato. A higienização das 
mãos com álcool em gel 
ou a lavagem com água e 
sabão também é incenti-
vada para ser realizada por 
colaboradores e clientes, 
com lojas devidamente 
preparadas para atendê-
-los”, conclui.

Sobre o Bretas
Fundado em 1954, o 

Bretas está entre as maio-
res redes supermercadis-
tas do País, com 78 lojas, 
12 postos de combustíveis, 
e cinco Centros de Distri-
buição, em Minas Gerais 
e Goiás. Desde 2010 inte-
grou-se a Cencosud, um 
dos principais grupos vare-
jistas do mercado sulame-
ricano com presença na 
Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia e Peru, e um 
escritório comercial na 
China. No Brasil, o Bre-
tas conta com cerca de 
8 mil colaboradores que 
trabalham para oferecer 
aos clientes qualidade e 
serviço a preços justos. 
www.bretas.com.br

especialista 
em Segurança 
Alimentar do 
Bretas dá dicas 
a clientes de 
supermercados
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aparecida de Goiânia

Linha de crédito à pequenas empresas é aprovada
Com intuito de amenizar 
os impactos econômicos 
da pandemia da Covid-19, 
foi aprovado, em sessão 
ordinária, o Projeto de Lei 
Nº 039/20, que cria linhas 
de créditos às pequenas 
empresas ao instituir o 
Fundo de Crédito Emer-
gencial do Município de 
Aparecida de Goiânia.

Com a aprovação, será 
criado o Fundo de Crédito 
Emergencial do Município 
de Aparecida de Goiânia 
que terá orçamento de até 
R$ 35 milhões do Tesouro 
Municipal para a implanta-
ção do programa.

A proposta tem como 
objetivo dar acesso a li-
nhas de crédito emer-
genciais subsidiadas pela 

Prefeitura de Aparecida as 
Microempresas, empresas 
de pequeno porte e profis-
sionais liberais para finan-
ciar o capital de giro e dar 
fôlego ao negócio, ameni-
zando os impactos econô-
micos da Covid-19.

Também poderão ade-
rir ao programa de finan-
ciamento as cooperativas, 
associações de pequenos 
produtores e profissionais 
autônomos formalizados., 
sendo que os interessados 
nas linhas de crédito deve-
rão estar com registro e 
alvará de funcionamento 
em dia na Prefeitura de 
Aparecida e pagarão di-
retamente para o banco 
as despesas com taxas de 
abertura de crédito, tari-

fas bancárias e tributos 
relativos à contratação 
dos empréstimos.

O financiamento se es-
tenderá por até quatro me-
ses após a suspensão das 
medidas de restrição de 
contato social.

Em justificativa, a Ges-
tão Municipal explicou 
que apesar da pandemia 
impactar todo sistema 
econômico, as pequenas 
empresas acabaram sendo 
as mais atingidas.

“Os pequenos negócios 
foram atingidos gravemen-
te pela pandemia do novo 
coronavírus, que há dois 
meses afeta de forma mais 
intensa a população. Com a 
menor circulação de pesso-
as e a queda na renda dos 

brasileiros, a demanda está 
em baixa. Isso afeta empre-
sas de todos os tipos, mas 
tende a ser mais grave para 
micro e pequenas, que ge-

ralmente têm espaço menor 
do que as grandes para ab-
sorver impactos financeiros”.

A proposta de lei foi 
aprovada com uma emen-

da aditiva do vereador Bira 
Contador, que inclui um re-
presentante do Poder Legis-
lativo ao  Conselho do Fun-
do de Crédito Emergencial.
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Abraham Weintraub anuncia 
saída do Ministério da Educação

em vídeo publicado 
nas redes sociais nes-
ta quinta-feira (18), 

o economista Abraham 
Weintraub anunciou sua 
saída do cargo de mi-
nistro da Educação, que 
ocupava desde abril de 
2019. Na gravação, ele 
aparece ao lado do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Os rumores da saída do 
ministro se intensificaram 
ao longo dessa semana, 
especialmente após a 
participação dele em ma-
nifestações de apoiadores 
do governo no domingo. 
Weintraub é investigado 
em inquérito sobre fake 
news, que tramita no Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), e também responde 
uma apuração na Corte 
por racismo por ter publi-
cado um comentário de-
preciativo sobre a China.

“Sim, dessa vez é verda-
de. Eu tô saindo do MEC [Mi-
nistério da Educação], vou 
começar a transição agora e, 
nos próximos dias, passo o 
bastão para o ministro que 
vai ficar no meu lugar, inte-
rino ou defnitivo”, afirmou 
Weintraub. Ele anunciou, 
na sequência, que assumi-
rá um cargo de diretor no 
Banco Mundial, que tem 
sede em Washington, nos 
Estados Unidos.

“Não quero discutir os 
motivos da minha saída, 

não cabe. O importante é 
dizer que recebi o convi-
te para ser diretor de um 
banco, eu já fui diretor de 
um banco no passado, vol-
to ao mesmo cargo, porém, 
no Banco Mundial. O pre-
sidente já referendou. Com 
isso, eu, a minha esposa, os 
nossos filhos, e até a nossa 
cachorrinha, Capitu, a gen-
te vai ter a segurança que 
hoje me está deixando 
preocupado”, acrescentou. 

O agora ex-ministro dis-
se que seguirá apoiando o 
presidente da República 
e que compartilha dos 
mesmos valores, citando 
família, liberdade, franque-
za e patriotismo. Após o 
anúncio de Weintraub, Jair 
Bolsonaro declarou que o 
“momento é difícil”, mas 
que mantém os mesmos 
compromissos assumidos 
durante a campanha.

“É um momento difí-
cil. Todos os meus com-
promissos de campanha 
continuam em pé, e busco 
implementá-los da melhor 
maneira possível. Todos 
que estão nos ouvindo 
agora são maiores de ida-
de e sabem o que o Brasil 
está passando, e o mo-
mento é de confiança. Ja-
mais deixaremos de lutar 
por liberdade”, afirmou.

O governo ainda não 
confirmou quem assu-
mirá o MEC no lugar de 

Abraham Weintraub.  

Gestão
Em nota, o MEC afirmou 

que, durante sua gestão, 
o ministro lançou a pro-
grama Escola de Todos e 
conseguiu promover eco-
nomia na compra de mate-
riais escolares. A nota tam-
bém descata o lançamento 
do edital para que, a partir 
de 2022, todas as crian-
ças da pré-escola tenham 
livros. Também durante a 
passagem do ministro pela 
pasta foi implementado o 
projeto-piloto do Progra-
ma Nacional das Escolas 
Cívico-Militares que está 
em 26 cidades de 18 esta-
dos brasileiros.

Durante a pandemia, o 
ministério manteve repasse 
de recursos da merenda es-
colar a estados e municípios 
e propôs que o dinheiro fos-
se utilizado para a compra 
de alimentos a serem distri-
buídos pelas Secretarias de 
Educação em kits às famí-
lias dos alunos.

Repercussão
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

presidente da Câmara dos 
Deputados, se manifestou 
na tarde de hoje sobre a 
saída do ministro da Edu-
cação. Ele diz que espera 
que o MEC possa ficar me-
lhor. “Todo mundo sabe a 
minha posição, então não 
adianta aqui ficar reafir-

mando, não é isso que vai 
melhorar o diálogo com 
o Ministério da Educação. 
Esperamos que a gente 
possa ter, no Ministério da 
Educação, alguém de fato 
comprometido com a edu-
cação e com o futuro das 
nossas crianças.”

Em nota, entidades es-
tudantis afirmam que a sa-
ída de Weintraub do MEC 
é “resultado da resposta 
dos estudantes que foram 
às ruas aos milhões no 
ano passado no Tsunami 
da Educação”, como foram 
chamadas as manifesta-
ções em defesa da edu-
cação e de mais recursos 
públicos para a área. 

“Seguiremos atentos 

com o que vier. Reforça-
mos que o debate sobre 
o adiamento do ENEM 
precisa passar por uma 
discussão mais profunda, 
e não apenas por uma 
enquete. Reafirmamos 
nosso compromisso com 
a defesa de uma educa-
ção de qualidade para 
todos brasileiros e todas 
brasileiras, uma educa-
ção que sirva para reduzir 
desigualdades e alcançar 
uma sociedade mais justa”, 
diz o texto assinado pela  
Associação Nacional dos 
Pós-graduandos (ANPG), 
União Nacional dos Es-
tudantes (UNE) e União 
Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes).

em vídeo, presidente Bolsonaro 
e aliado confirmam mudança
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Coronavírus: Brasil chega a 47,7 mil 
mortes e 978,1 mil casos confirmados
O Brasil teve 1.238 novas 
mortes registradas em fun-
ção da covid-19 registrados 
nas últimas 24h, de acordo 
com atualização do Ministé-
rio da Saúde divulgada hoje 
(18). Com esses acréscimos 
às estatísticas, o país che-
gou a 47.748 falecimentos 
em função da pandemia 
do novo coronavírus.

O balanço da pasta con-
tabilizou também 22.765 
novos casos da doença, to-

talizando 978.142. 
A atualização diá-

ria traz um aumento de 
2,6% no número de óbi-
tos em relação a ontem, 
quando o total estava 
em 46.510. Já o acrésci-
mo de casos confirmados 
marcou uma variação de 
2,3% sobre o número de 
ontem, quando os dados 
do Ministério da Saú-
de registravam 955.377 
pessoas infectadas.

Do total, 448.292 
estão em observação, 
482.102 foram recupe-
rados e 2.982 mortes es-
tão em investigação.

A taxa de letalidade (nú-
mero de mortes pelo total 
de casos) ficou em 4,9%. A 
mortalidade (falecimentos 
por 100.000 habitantes) foi 
de 22,7. Já incidência (casos 
confirmados por 100.000 
habitantes) ficou em 465,5.

“Quando você olha a 

inclinação da curva epi-
demiológica por semana, 
dá a entender que nós 
estamos entrando em um 
platô, que a curva se en-
caminha para uma esta-
bilidade. Precisamos con-
firmar se esta tendência 
permanece com o passar 
das duas próximas se-
manas epidemiológicas”, 
declarou o novo secre-
tário de Vigilância em 
Saúde, Arnaldo de Me-

deiros, em entrevista no 
Palácio do Planalto.

Medeiros acrescentou 
que no caso da curva de 
novas mortes, também há 
uma tendência de estabi-
lização. “Da última semana 
para cá, houve diminuição 
do número de novos óbitos. 
A gente precisa acompa-
nhar os dados mas isso nos 
mostra uma tendência de 
diminuição de novos óbitos”, 
comentou o secretário.

Estados
Os estados com maior 

número de óbitos são São 
Paulo (11.846), Rio de Ja-
neiro (8.412), Ceará (5.377), 
Pará (4.395) e Pernambuco 
(4.057). Ainda figuram en-
tres os com altos índices 
de vítimas fatais em funç 
ão da pandemia Amazonas 
(2.605), Maranhão (1.607), 
Bahia (1.263), Alagoas 
(831) e Paraíba (709).
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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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Isenção de dívidas de clubes de 
futebol durante pandemia é aprovada

oplenário da Câma-
ra dos Deputados 
aprovou o proje-

to de lei que suspende, 
durante a pandemia de 
covid-19, os pagamen-
tos das parcelas devidas 
pelos clubes ao Progra-
ma de Modernização da 
Gestão e de Responsabi-
lidade Fiscal do Futebol 
Brasileiro (Profut).

“Essa suspensão das 
parcelas será uma manei-
ra eficaz de trazer alívio ao 
fluxo de caixa dessas enti-
dades, uma vez que a obri-
gação de cada uma delas 
com o volume de parcelas, 
no atual cenário, impacta 
no já comprometido - em 
face do desequilíbrio entre 
receita e despesa - quadro 

contábil e na consequente 
dificuldade para honrar so-
bretudo compromissos de 
natureza empregatícia”, ar-
gumentou o relator, depu-
tado Marcelo Aro (PP-MG).

O texto de Aro prevê 
que as parcelas não pagas 
serão incorporadas ao sal-
do devedor do clube que, 
por sua vez, será incorpora-
do ao pagamento das par-
celas a vencer quando for 
decretado o encerramento 
da calamidade pública em 
virtude da pandemia. O 
projeto, no entanto, não 

prevê a isenção de juros – 
que deverão ser cobrados

A proposta inclui a per-
missão de contratação de 
jogadores por um período 
mínimo de 30 dias en-
quanto durar a calamidade 
pública. Atualmente, a Lei 
Pelé (9615/98) estabelece 
um prazo mínimo de três 
meses. Também há previ-
são de adiamento em sete 
meses do prazo para clu-
bes e entidades publica-
rem suas demonstrações 
financeiras de 2019.

Atualmente, as ativida-

des dos clubes de futebol 
estão suspensas em virtude 
das medidas de isolamento 
social decorrentes do en-
frentamento da pandemia 
de novo coronavírus. Com 
a paralisação das compe-
tições pelo país, as recei-
tas de bilheteria zeraram e 
outras fontes de renda dos 
clubes, como programas de 
sócio-torcedor e patrocínios, 
diminuíram drasticamente.

A cadeia produtiva do 
futebol representa 0,78% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional. O Profut foi 

instituído em 2015 para 
que entidades desportivas 
profissionais parcelassem 
seus débitos na Secretaria 
da Receita Federal do Bra-
sil, na Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, na 
Caixa e no Banco Central, 
com descontos sobre juros, 
multas e encargos em até 
20 anos. Atualmente, 80 
entidades participam do 
programa, que arrecadou 
R$ 540 milhões nos últi-
mos quatro anos.

Apesar das flexibiliza-
ções da Prefeitura do Rio de 

Janeiro e do governo esta-
dual, ainda há um impasse 
entre os clubes do Rio. En-
tretanto, há possibilidade de 
retorno do Campeonato Ca-
rioca nesta quinta-feira (18) 
com jogo entre Flamengo e 
Bangu. Por outro lado, Flu-
minense e Botafogo defen-
dem o retorno a partir de 
julho e ainda não começa-
ram os treinos presenciais. 
Na segunda-feira (15), o 
Ministério Público reforçou 
a recomendação para que 
a competição só recomece 
em condições específicas.

A proposta inclui 
a permissão de 
contratação de 
jogadores por um 
período mínimo 
de 30 dias 
enquanto durar 
a calamidade 
pública
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