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Os principais sintomas do Coronavírus são:
FEBRE + TOSSE ou DIFICULDADE PARA RESPIRAR

Caixa deve receber 
2,5 milhões de pessoas 
por dia até 13 de junho

Os novos calendários 
de saques do auxílio emer-
gencial de R$ 600 (R$ 1,2 
mil para mães solteiras) 
foram elaborados de modo 
a manter o fluxo nas agên-
cias da Caixa Econômica 
Federal em torno de 2,5 
milhões de pessoas por 
dia, disse ontem o pre-
sidente do banco, Pedro 
Guimarães. Ele explicou 
que, em todo o país, esse 
movimento se repetirá dia-
riamente de hoje até 13 de 
junho, quando acabará o 
saque em dinheiro da se-
gunda parcela.

Segundo Guimarães, o 
cronograma foi pensado 
para impedir picos de mo-
vimentação nas agências, 
como os ocorridos em 4 e 
5 de maio, quando o saque 
da primeira parcela em es-
pécie coincidiu com a reti-
rada do dinheiro por quem 

tinha transferido o benefí-
cio para a conta de amigos 
ou de parentes. “Esse equi-
líbrio é para ter 2,5 milhões 
de pessoas [sacando nas 
agências] na mesma data”, 
explicou o presidente da 
Caixa.

De hoje até o dia 29, as 
agências receberão diaria-
mente 1,9 milhão de bene-
ficiários do Bolsa Família, 
que retirarão a segunda 
parcela do auxílio emer-
gencial com base no último 
dígito do Número de Inscri-
ção Social (NIS). A partir de 
amanhã, o movimento diá-
rio será reforçado por pes-
soas que tiveram a primeira 
parcela liberada na última 
sexta-feira (15). Esse con-
tingente, de 8,3 milhões de 
pessoas, irá ao banco divi-
dido em grupos de 600 mil 
pessoas por dia, com base 
no mês de nascimento. n

Movimento em agências da Caixa de todo o 
país deve ser bastante intenso nos próximos dias

Trabalhadores 
sentem-se inseguros 
pós-pandemia

Além de avivar temores 
relativos à saúde, a pande-
mia da Covid-19 aumentou 
a insegurança quanto à es-
fera profissional. De acordo 
com sondagem produzida 
pela consultoria de recruta-
mento Talenses Group, em 
parceria com a Fundação 
Dom Cabral, quase metade 
(47,6%) das pessoas sen-
te medo do cenário pós-
pandemia, em relação ao 
mercado de trabalho.

O levantamento 
considerou as ava-
liações de 1.294 
trabalhadores, ou-
vidos em abril. Em 
novembro de 2019, 
quando a abran-
gência era de 778 
entrevistados e a Co-
vid-19 ainda não afetava 
todo o globo, a proporção 

daqueles que manifestaram 
apreensão quanto ao futuro 
profissional era de 19,4%. 
Apesar do receio, 83,2% dos 
entrevistados da pesquisa 
mais recente julgam estar 
preparados para enfrentar 
os desafios que poderão 
surgir pelo caminho. No 
ano passado, a taxa era de 
74,6%. n

Vacina para Covid-19 
mostra resultado promissor

O laboratório 
norte-america-
no Moderna in-

formou ontem que sua 
vacina experimental 
contra a Covid-19 mos-
trou potencial em um 
estudo de estágio inicial, 
já que produziu anticor-
pos neutralizadores do 
vírus semelhantes àque-
les encontrados em pa-
cientes recuperados. A 
vacina da empresa está 
na vanguarda dos esfor-
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ços de desenvolvimento 
de um tratamento para 
o vírus de disseminação 
veloz e, na semana pas-
sada, recebeu o selo de 
“aprovação rápida” da 
agência de saúde dos 
Estados Unidos para 
que a revisão regulatória 
seja acelerada.

Atualmente não exis-
tem tratamentos ou va-
cinas aprovados para a 
Covid-19, causada pelo 
novo Coronavírus, e 

especialistas preveem 
que uma vacina segura 
e eficiente pode demo-
rar de 12 a 18 meses. 
Oito pacientes que re-
ceberam a vacina da 
Moderna mostraram 
níveis de anticorpos 
similares àqueles de 
pessoas que se recu-
peraram da Covid-19, 
segundo resultados 
iniciais do estudo feito 
pelo Instituto Nacional 
de Saúde dos EUA. n
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Atualmente não 
existem tratamentos 
ou vacinas aprovados
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