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CORONAVÍRUS MINISTRO RESSALTA TAMBÉM QUE TODOS ESTÃO APRENDENDO DIANTE DE UMA DOENÇA NOVA

CORONAVÍRUS

IBGE vai passar
a monitorar
registros
AÇÃO. O IBGE vai iniciar

um monitoramento
nacional do novo
coronavírus, que teve
o primeiro paciente
registrado no Brasil no
dia 26 de fevereiro, com
versão inédita da Pnad
Contínua.

IMPOSTO DE RENDA

Receita adia
pagamento
para junho
CALENDÁRIO. A Receita
Federal adiou pagamento
da primeira cota do Imposto
de Renda da Pessoa Física,
já que o prazo final para
entrega passou do dia 30
de abril para 30 de junho. E
retirou a exigência do recibo
da última declaração.

EE

“A data do débito
automático passa para
10 de junho e as datas
permitidas para as demais
cotas passam a ser entre
11 e 30 de junho de 2020”
Nota oficial
Receita Federal

Mandetta reage a crítica
de Bolsonaro com ironia
‘Ele tem mandato popular, e quem tem mandato popular fala, e quem não tem, como
eu, trabalha’, diz ministro, que também anunciou compra de equipamentos EPI
BRASÍLIA
Das agências
@jornalovale

O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, evitou
comentar as críticas contra
ele feitas por Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. “Não
comento o que o presidente
da República fala. Ele tem
mandato popular, e quem
tem mandato popular fala, e
quem não tem, como eu, trabalha”, declarou o ministro
ao jornal Folha de S. Paulo.
“Eu acho que estamos frente a uma doença nova, e está
todo mundo aprendendo
com essa doença. Vamos saber o que ela vai fazer com
nosso sistema de saúde. Rezo
a Deus que nada disso aconteça aqui, que eu esteja absolutamente errado, que toda a
ciência esteja absolutamente
errada”, acrescentou.
O ministro também anunciou nesta quinta assinatura
de contrato de R$ 1,2 bilhão
para compra de respiradores.
Ele disse também que o governo já tem esquema de logística montado para buscar
equipamentos de combate ao
novo coronavírus na China.
INSUMOS.

CORONAVÍRUS

Exportações
podem cair
US$ 18,6 bi
QUEDA. A recessão global
gerada pela pandemia do
novo coronavírus pode
reduzir as exportações
em pelo menos US$ 18,6
bilhões, informou a CNI.
Isso equivale a 8,25%
dos US$ 225,4 bilhões
exportados no ano passado.

Ao falar com a imprensa,
Mandetta explicou que tem
enfrentado dificuldades para
encontrar empresas que estejam vendendo máscaras,
luvas e outros materiais de
seguranças.
“Se tiver necessidade de
buscar lá fora, o ministro
Tarcísio [de Freitas, da Infraestrutura] já está preparado para a logística internacional”, afirmou.
“Se tivermos de ir à China,
a Wuhan [que também foi
o epicentro da epidemia no
país asiático], local que mais
produz esses equipamentos,
temos condições e ele já tem
plano de logística”, disse.
O ministro ressaltou que,
para comprar os respirado-

Isac Nóbrega/PR

Espera. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nesta quinta

res, teve de contratar a empresa que fez a quinta melhor
proposta.
O ministro também garantiu
que não há risco no momento
de desabastecimento de EPIs
na rede pública de saúde. Ele
citou, porém, os problemas de
negociação que tem enfrentado para conseguir realizar as
compras necessárias.
“Temos um momento intenso
de ajuste de toda produção e
logística. Às vezes a pessoa
fala: ‘Tenho recurso, eu compro’. E a empresa responde:
‘Eu te vendo, mas não tenho
avião’. Então, você tem de
descer em outro aeroporto,
transportar a carga. Querem
pagamento à vista. O mercado
mudou muito”, disse.
“A gente está conseguindo
manter todos os estados abastecidos em um bom grau”.

.

