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PacotedeR$43biajudará
construtorasemutuários
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A Caixa Econômica Federal anunciou, ontem,
um pacote de medidas para estimular a constru-
ção civil. Como parte do plano, o banco antecipa-
rá recursos para empreiteiras e, ao mesmo tempo,

incentivará a compra de imóveis por meio de
crédito imobiliário. Compradores da casa pró-
pria ganharão prazo de seis meses para começar
a pagar as prestações. Além disso, mutuários

com até duas prestações em atraso poderão rene-
gociar contratos, suspender a dívida por seis me-
ses ou fazer o pagamento parcial. Em contraparti-
da, as empresas se comprometem a não demitir

trabalhadores durante a pandemia do coronaví-
rus. “Estimamos que 1,2 milhão de empregos na
construção serão mantidos”, disse, em live, o
presidente da Caixa, Pedro Guimarães. PÁGINA 9

Brasileiros
afrouxamo
isolamento

Apesar do alerta de cientistas e médicos,
a população se arrisca a ir para as ruas nas
principais cidades do país. Em São Paulo,
o governador João Doria ameaça multar

e até prender quem desobedecer à
determinação de ficar em casa. Em Águas

Claras, o mau exemplo partiu de uma
mulher, que usou um carro de som para

incentivar a volta às ruas. PÁGINA 5

PÁGINA 17

Grávidas
dobramos
cuidados
combebês

Sthefanne Pacheco espera a
chegada de Pérola para

setembro. Preocupada, só sai
de casa para fazer o essencial,
como exames do pré-natal.

As dúvidas durante a gravidez
são tiradas via mensagens
de celular com o médico.

Ministro do STF, Gilmar Mendes diz, em
entrevista ao CB.Poder, que o governo não

estava preparado para enfrentar a pandemia
de coronavírus.“Estamos diante da maior
crise que a nossa geração e, talvez, até as

anteriores viram”, avalia. PÁGINA 2

“Muitosacharamque
seriaumagripezinha”

R$600
Mais2,5milhõesde
pessoasrecebem

Até as 20h de
ontem, o auxílio
depositado na

conta dos primeiros
beneficiários tinha
totalizado R$ 1,5 bi.

PÁGINA8

MANDETTA
Onyxdizqueteria
“cortadoacabeça”
Ministro é flagrado
em conversa com

Osmar Terra
discutindo a saída
do títular da Saúde

do governo.

PÁGINA3

Academiasse
reinventamnacrise

Exercícios on-line e aluguel
de equipamentos ajudam

empresários e alunos.

PÁGINA 18

Arquivo Pessoal
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Reprodução de vídeo

Ana Rayssa/CB/D.A Press

Amulher negra
e seu império
Minissérie destaca a
trajetória de Madam
C.J.Walker,que ficou

milionária nos Estados
Unidos pós-escravidão.

DIVERSÃO&ARTE

GDFquer instalarhospital
decampanhanaPapuda...

...EnquantoissoemÁguasLindas

Atéo fechamentodesta edição,eram13agentespenitenciários comaCovid-19.Na tardedeontem,
umpreso tambémfoi diagnosticado—outros 15presidiários tiveramque ser isolados.A Secretaria

deSaúdeestudaa criaçãodeumespaçodestinadoao tratamentodosdetentos.

O governo de Goiás, com recursos doMinistério da Saúde, está construindo umespaço
destinado a receber pacientes infectados comonovo coronavírus no Entorno.A previsão é de que

esteja concluído emummês.A unidade hospitalar terá 200 leitos para internação.
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