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assisTÊNcia a FaMÍLia vULNeRÁveis 

Ao entregar cestas básicas e benefícios na Região Metropolitana, primeira-dama Gracinha 
Caiado promete não descansar até garantir comida na mesa de todos os goianos”

PSD APOIA CAIADO 
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Partido de Vilmar Rocha, Vanderlan Cardoso e Henrique Meirelles encaminhada 
aliança com o DEM para respaldar a reeleição do atual governador 
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n o acordo entre daniel Vilela 
e Paulo Cezar Martins pode ser 
assim resumido: tudo fica como 
estava antes, no novo diretório. 
daniel manda no partido e Paulo 
Cezar segue na sua insignificância 
e falta de importância.

n As ligações históricas do 
deputado tucano Talles Bar-
reto com o governador Ronal-
do Caiado são tão fortes que, 
além de começar sua carreira 
no PFL, o parlamentar teve o 
democrata como seu padrinho 
de casamento.

n A simpatia do presidente estadu-
al do PSd Vilmar Rocha pelo ex-go-
vernador Marconi Perillo sempre 
vem à tona. na semana passada, 
por exemplo, Vilmar repetiu que 
“o tempo ainda vai fazer justiça às 
gestões do Tempo novo”.

n O blábláblá sobre a transfor-
mação de Goiânia em “Cidade 
Inteligente” tem o mesmo con-
teúdo da iniciativa semelhante 
adotada por Gustavo Mendanha 
em Aparecida, ou seja, não passa 
de marketing para enganar in-
cautos.

n Tem muita gente dentro do MdB 
articulando a reconciliação entre o 
prefeito de Catalão Adib elias e o 
presidente estadual daniel Vilela. 
um tapete vermelho foi estendido 
para a refiliação de Adib, se houver 
o mea-culpa de daniel.

n Em vez de chamar Talles 
Barreto para uma conversa, o 
presidente estadual do PSDB 
José Eliton planta notinhas in-
sinuando que está avaliando 
a expulsão do deputado. Ou 
seja: nunca soube e continua 
sem saber fazer política.

n durante a visita a Goiânia, o ex-
-ministro henrique Meirelles disse 
que já fez muito por Goiás e que, 
como senador, poderá usar as suas 
“referências” para fazer mais. Só 
que não há notícia de nenhuma 
ação sua a favor do estado.

n O ex-prefeito de Trindade e 
empresário Jânio Darrot está 
começando a admitir que foi 
iludido pela promessa de Jor-
celino Braga de que seria “im-
batível” para o governo de 
Goiás na condição de candida-
to do bolsonarismo em Goiás.

n A pesquisa do Ipec, ex-Ibope, 
mostrando o presidente com ape-
nas 23%, menos da metade da 
pontuação de Lula, caiu como uma 
bomba sobre a cabeça de jânio dar-
rot, convencido hoje de que sair do 
PSdB foi um mau passo.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

No Brasil, a parte suja da política sempre foi e continua sen-
do feita às custas dos cofres públicos, em todos os níveis, mu-
nicipal, estadual e federal. Conquista-se o poder, em primeiro 
lugar, para abrigar os quadros dos partidos, fortalecê-los e 
em seguida, se for o caso e houver tempo, desenvolver po-
líticas públicas. Todas as legendas, sem exceção se baseiam 
nessa lógica perversa, qual seja a de buscar remuneração por 
conta do contribuinte para os seus operadores e militantes, 
muitas vezes sem retorno em termos de trabalho. Aqui mes-
mo, em Goiás, ocorrem duas manifestações gritantes desse 
fenômeno: os casos de Goiânia, com o prefeito Rogério Cruz, 
e de Aparecida, com Gustavo Mendanha. Ambos criaram uma 
coleção de cargos, muito além do que receberam ao assumir 
as suas prefeituras, para cimentar acordos políticos e pre-
miar vereadores e as direções partidárias. Não à toa, Men-
danha tem o apoio dos 25 vereadores do seu município e 
de mais 21 partidos. A oposição foi eliminada. Cruz foi no 
mesmo rumo e conta com 33 dos 35 vereadores. Graças à 

folha de pagamento do Paço Municipal, manteve na sua base até mesmo os seis vereadores do MDB, sigla 
que rompeu com a sua gestão. Os antecessores de um e de outro, Iris Rezende e Maguito Vilela, não embar-
caram nessa roubada, que cria um respaldo político artificial e enganoso para qualquer gestão. 

cHaNcES DE BalDY DiSpUtaR o SENaDo Na coliGaÇÃo liDERaDa pElo DEM SÃo iGUaiS a ZERo
Com um histórico de envolvimento com irregularidades e denúncias já formalizadas na justiça por corrupção, que não é possível enumerar 
aqui por falta de espaço, o presidente estadual do PP Alexandre Baldy pode tirar o cavalo da chuva: sua chance de se candidatar ao Senado, 
pelo menos na coligação liderada pelo deM do governador Ronaldo Caiado, é igual a zero. Se quiser tentar, terá que procurar alguma outra 
aliança, tipo, por exemplo, a aventura liderada pelo ex-prefeito de Trindade e empresário jânio darrot. Mas venhamos e convenhamos: Bal-
dy não tem o chamado perfil majoritário, indispensável para disputar o pleito senatorial. em matéria de densidade eleitoral, já foi deputado 
federal, mas isso equivale a nada, já que “comprou” o mandato e não o conquistou através de uma verdadeira e autêntica liderança política. 

caDÊ a FUNDaÇÃo coM o NoME DE MaGUito QUE DaNiEl VilEla aNUNcioU?
Começou nesta semana o projeto de visibilidade do ex-deputado federal e atual presidente estadual do MdB daniel 
Vilela: um videocast, ferramenta que tradicionalmente não alcança audiência significativa, mesmo anunciado com estar-
dalhaço, como é o caso (o título sugere alguma coisa gastronômica, “Pequi melhor do que Sushi”, um novo “Cozinhando 
com dona Iris”). em outra frente, o emedebista falou em implantar uma fundação, com o nome do seu pai, para atuar 
na assistência social – que, explica, teria sido uma das bandeiras das gestões de governo que Maguito Vilela fez (o que, 
notem bem, leitora e leitor, está longe de ser uma verdade; voltaremos a esse assunto). o rapaz pretende ainda criar um 
canal nas mídias sociais, para falar de assuntos que misturam política com a modernidade. Além do videocast, a conferir 
se será mantido ou não, vale lembrar que fundações são um tipo de instituição pública que requer acompanhamento le-
gal e sistemático do Ministério Público, do qual, como se sabe, políticos em geral têm horror. nenhum fará qualquer 
coisa, jamais, para enfiar a cabeça na boca de um dragão que atua fora dos seus controles. Isso, inclusive, explica 
a ausência de fundações em Goiás – são pouquíssimas, em torno de 10, todas rigorosamente fiscalizadas e até engessadas por promotores 
especializados no assunto. em matéria de canal na internet para debater ideias até que se trata de uma boa ideia. o difícil será arranjar 
quem se interesse por conversa mole em um meio onde o que arrasta audiência é uma mistura de criatividade com falta de inteligência.

MEiREllES Vai “iNVEStiR pESaDo” Na caNDiDatURa a SENaDoR poR GoiÁS
uma frase que o deputado federal Francisco jr deixou escapar, durante as numerosas entrevistas que acompanharam a visita protocolar do ex-
-ministro e atual secretário de Fazenda de São Paulo henrique Meirelles a Goiânia, na semana passada, depois de no mínimo sete anos de ausên-
cia, diz tudo sobre o quanto o projeto da candidatura ao Senado é um desvirtuamento nocivo da política. “ele está disposto a investir pesado”, 
informou Francisco jr, o que significa que não vai faltar dinheiro para a campanha de Meirelles e a contratação das dobradinhas que vai estabelecer 
com todos – notem bem, leitoras e leitores: TodoS – os candidatos a deputado estadual e federal que aceitarem apoiar o seu nome em troca 
de compensação monetária, o que significa dizer que será a maioria esmagadora deles. Foi assim que o banqueiro que nunca teve banco 
conquistou (comprou) a sua vaga na Câmara em 2002, quando deixou de ser um ilustre desconhecido para se transformar no mais votado 
da bancada goiana (lembrando que não assumiu um único dia, tendo renunciado para assumir a presidência do Banco Central a convite do 
então presidente Lula e cargo no qual, aliás, não deu a mínima para Goiás). Meirelles não sabe pedir votos, mas, comprar, isso ele faz muito 
bem, apesar dos mais de R$ 40 milhões oficialmente declarados que torrou com a sua fracassada candidatura a presidente da República.

REFiS DE RoGÉRio cRUZ: QUEM paGa iptU EM Dia EM GoiÂNia É UM otÁRio
o Refis aprovado pelo prefeito não eleito Rogério Cruz comprova que só otários pagam o IPTu e outros impostos municipais em dia em Goiânia. As 
multas e juros foram praticamente zerados, ficando entre 90 e 99% na maioria dos casos. em alguns casos, como nas taxas de licença em atraso, 
os valores originais serão reduzidos em 50%, algo nunca visto antes em programas de renegociação fiscal e verdadeiro desestímulo para quem 
quita suas obrigações na data. As pendências poderão ser parceladas, sem necessidade de entrada. dispensando qualquer pudor, o próprio Paço 
Municipal admite que esse novo Refis oferece as maiores vantagens da história a quem estiver inadimplente o município. Se você, cidadã ou cida-
dão goianiense, paga corretamente se3us débitos com a cidade, saiba que a prefeitura acha que você é trouxa e está fazendo um péssimo negócio.

o MaU EXEMplo DoS pREFEitoS DaS 2 MaioRES ciDaDES 
Do EStaDo, QUE coMpRaRaM a opoSiÇÃo coM caRGoS
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Aliança entre Caiado e o PSD está bem
encaminhada, com Meirelles ao Senado

o presidente do PSD 
em Goiás, Vilmar 
Rocha, confirma que 

o partido vai aprofundar 
o diálogo com o governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM) 
sobre a aliança visando as 
eleições de 2022, desde 
que assegurada a candida-
tura ao Senado do ex-mi-
nistro e atual secretário 
de Fazenda de São Paulo 
Henrique Meirelles. 

O PSD não abre mão 
lançar o goiano Henrique 
Meirelles, ex-ministro da 
Fazenda e atual secretá-
rio de Fazenda  de São 
Paulo, para a disputa se-
natorial. O projeto tem for-

te apoio do atual senador 
Vanderlan Cardoso e do 
deputado federal Francis-
co Jr, líderes do PSD.

“Meirelles é um quadro 
qualificado, tem prestígio 
político em Goiás e no País 
e reúne, portanto, todas as 
condições para representar 
o nosso partido na corrida 
pela vaga ao Senado”, avali-
za Vilmar Rocha.

Na opinião do presidente 
do PSD, no entanto, as de-
finições devem ficar para o 
ano que vem. Mas Vander-
lan prefere antecipar, tanto 
que já anunciou apoio à re-
eleição: “Caiado faz um bom 
governo, é correto, ético e 
honesto. Merece ser reeleito 
em 2022”, justifica. Vander-
lan é grato ao governador 
pelo apoio que recebeu à 
sua candidatura a prefeito 
de Goiânia, ano passado.

Vilmar Rocha lembra que 
o partido tinha como meta 
lançar Vanderlan Cardoso a 
governador, mas que, com a 
desistência de Iris Rezende 
em disputar a reeleição, em 
Goiânia, o senador decidiu 
concorrer novamente à pre-
feitura. “Com a frustração 
dessa candidatura, o PSD 
ficou sem opção para a dis-
puta à sucessão estadual de 
2022 e, portanto, quer fazer 
aliança com a presença do 

partido com candidatura a vi-
ce-governador ou a senador”.

O dirigente ressalta que 
o PSD não tem dificuldade 
em sentar com qualquer 
partido (à exceção da es-
querda) pra discutir alian-
ças eleitorais. “Não temos 
problema político nenhum 
em fazer aliança com A ou 
B. Nosso partido é grande, 
tem deputados estaduais, 
deputados federais, senador, 
prefeito, vice-prefeito, líde-
res políticos, e eu noto que 
muitas vezes um tem pre-
ferência por uma chapa, 
outro por outra, é natural 
isso na vida partidária.

Existem as preferên-
cias, mas a gente vai con-
versando, o quadro vai se 
esclarecendo e quando for 
o momento próprio vamos 
reunir o partido e demo-
craticamente dizer as al-
ternativas e decidir qual 
vai ser nossa opção”.

Vilmar Rocha adian-
ta que o PSD concentra 
esforços para organizar 
uma chapa de candidatos 
a deputado federal e de-
putado estadual ao próxi-
mo pleito eleitoral.

“Até porque como não 
tem mais coligação, temos 
de fortalecer chapa pró-
pria. A nossa meta é eleger 
três deputados federais e 

seis deputados estaduais. 
Estamos conversando com 
várias forças políticas do 
Estado, sem nenhum pre-
conceito, e no início do 
ano que vem vamos to-
mar uma decisão”.

O dirigente revela que 
convidou Lissauer Viei-
ra (PSB), presidente da 
Assembleia Legislativa a 
retornar ao PSD, já que a 
primeira eleição do par-
lamentar foi pelo partido, 
em 2014. “Lissauer é um 
político que cresceu mui-
to nos últimos tempos e 
eu o convidei a vir para o 
PSD para ser candidato a 
deputado federal. Mas a 
hipótese de ele vir a ser 
candidato a vice não está 
descartada, é possível tam-
bém e me agrada, porque 
nós temos uma identidade 
política com o deputado”.

Visita do ex-ministro ao governador, no Palácio das esmeraldas, 
levando o presidente estadual Vilmar Rocha a tiracolo, deu 
o primeiro passo para a união no pleito do ano que vem

Henrique Meirelles vem para 
ser candidato a senador pelo 
PSD e tem o projeto de figurar 
na chapa da reeleição do go-
vernador Ronaldo Caiado

dEcadência

Rejeitado, PSDB está fora da dança das articulações

Após governar Goiás por 
16 anos e até eleger um 
“poste” (Alcides Rodrigues) 
para o Palácio das Esme-
raldas, o PSDB de Marconi 
Perillo transformou-se em 
um partido quase nanico. 
A derrocada começou em 

2014, quando o então go-
vernador Marconi Perillo 
expurgou a candidatura 
natural de Ronaldo Caiado 
(DEM) ao Senado Federal, 
optando por Vilmar Rocha. 
Caiado aliou-se ao MDB de 
Iris Rezende e impôs a pri-
meira derrota ao grupo po-
lítico dominante de Goiás.

O calvário tucano pros-
seguiu: em 2018, o próprio 
Marconi Perillo perdeu, de 
forma humilhante, a dis-
puta ao Senado, ficando 
em 5º lugar, quando duas 
vagas estavam em disputa. 
E arrastou também para a 
derrota o governador José 
Eliton, que concorreu à re-

eleição. O PSDB elegeu, 
naquele ano, apenas um 
deputado em um univer-
so de 17 vagas à Câmara 
Federal. Se salvou apenas 
na disputa por cadeiras 
da Assembleia Legisla-
tiva: seis parlamentares 
foram eleitos.

Nas eleições muni-
cipais de 2020, o PSDB 
sofreu novos abalos. De 
55 prefeitos, o tucanato 
despencou para apenas 
20, sem presença em 
municípios importantes 
como Goiânia, Aparecida 
de Goiânia, Anápolis, Rio 
Verde, Trindade, Senador 
Canedo, Catalão, Itum-

biara, Formosa, Goianésia, 
Jataí e tantos outros.

Até o presidente esta-
dual do PSDB, Jânio Dar-
rot abandonou o barco. 
Após atritos com Mar-
coni Perillo em 2019, o 
ex-prefeito de Trindade 
renunciou à presidência 
do partido em 2020 e se 
filiou ao Patriota,  na ten-
tativa de se firmar como 
pré-candidato a governa-
dor, partido presidido em 
Goiás por um desafeto de 
Marconi Perillo: Jorcelino 
Braga, ex-secretário da 
Fazenda no governo Alci-
des Rodrigues.

O tucanato não ficou 

apenas no “vexame elei-
toral” em Goiás nos plei-
tos de 2018 e 2020; viu 
seu líder maior, Marconi 
Perillo, ser denunciado, 
investigado, condenado e 
preso por uso de caixa 2 
em campanhas políticas.

De forma tímida, sem 
presença física em even-
tos públicos, Perillo tenta 
voltar ao cenário político 
através de manifesta-
ções nas redes sociais, 
de olho em uma vaga 
à Câmara Federal nas 
eleições do ano que 
vem. Ele nem sequer 
tem residência em Goiás 
e mora em São Paulo.
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Marconi, depois de quase 20 
anos como um semideus da 
política estadual, despencou 
para a condição de político 
lutando desesperadamente 
pela sobrevivência

Com as derrotas 
acachapantes 
de 2018 e 2020, 
partido caiu para a 
condição de quase 
nanico em Goiás 
e não consegue 
atrair aliados
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Henrique Meirelles vem para ser candidato a sena-
dor pelo PSD e tem o projeto de figurar na chapa 

da reeleição do governador Ronaldo Caiado

Sobre as críticas de que 
henrique Meirelles está 
distante de Goiás há anos, 
Vilmar Rocha informa que 
o partido prepara uma 
agenda de contatos do 
ex-ministro com os qua-
dros políticos do estado, 
que já começou com a vi-
sita que ele fez na semana 
passada. 

“o que nós acertamos 
é que num primeiro mo-
mento, como a pande-
mia ainda está forte, ele 
seguirá participando de 
videoconferências e lives 
para se aproximar mais 
do eleitor de Goiás. em 
matéria de presença pes-
soal, devido a pandemia, 

o ritmo será mais deva-
gar”. Vilmar Rocha lembra 
que henrique Meirelles 
foi um dos fundadores do 
partido em nível nacional 
e ficou no PSd de 2011 até 
2018, quando foi para o 
MdB para ser candidato a 
presidente da República. 
“na verdade, ele está vol-
tando para o PSd. É um 
quadro qualificado para 
submeter seu nome para 
governador, senador, de-
putado federal. A inten-
ção dele é se candidatar 
ao Senado”, ressalta Vil-
mar. o ex-ministro deve 
vir a Goiás, ainda nesta 
semana, para começar a 
marcar presença.

ReapRoximação com Goiás 
é o desafio a seR supeRado
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Itumbiara é o destaque desta semana da 
campanha “Isso é Goiás”, nas redes sociais

o município, que é 
considerado um 
dos maiores ex-

portadores de Goiás, tem 
parte de sua economia 
ligada à agricultura, mas 
o setor de indústrias e 
serviços vem crescendo 
nos últimos anos.

A história de Itumbiara 
começa em 1824, quando 
o Marechal Cunha Matos 
instalou na região da ci-
dade o porto de Santa 
Rita do Paranaíba para 
atender a passagem da 
estrada que ligava a an-
tiga capital de Goiás, ci-
dade de Goiás, à Uberaba, 
em Minas Gerais. Segun-
do informações do site da 
Prefeitura de Itumbiara, o 

local começou a ser den-
samente povoado com a 
chegada de várias famí-
lias vindas de diversas 
regiões do País, sobretu-
do de Minas Gerais e São 
Paulo. As famílias tinham 
como objetivo explorar, 
através da agricultura e 
agropecuária, as terras fér-
teis do Vale do Paranaíba.

Essas famílias constru-
íram a capela de Santa 
Rita de Cássia e, devido a 
esse fato, o lugar passou a 
se chamar Porto de Santa 
Rita. Em agosto de 1842, 
foi criado o distrito de Fre-
guesia de Santa Rita do 
Paranaíba, pertencente ao 
município de Morrinhos. Já 
a emancipação política de 

Itumbiara ocorreu em 12 
de outubro de 1909.

Principais atrativos
Entre os principais 

atrativos da cidade está 
o Rio Paranaíba. Itumbia-
ra fica às margens do rio, 
que tem quase 1.170 km 
de extensão, e é o gran-

de cartão postal da cida-
de. Além de ser um belo 
atrativo, proporcionar 
várias opções de lazer, o 
local atrai praticantes de 
esportes náuticos. Na orla 
do rio, que passa pela Av. 
Beira Rio, pode-se en-
contrar também diversos 
bares e restaurantes, com 

a melhor vista da cidade. 
Já entre os pontos turís-
ticos históricos está a 
Praça Matriz, construída 
em 1934. À época de sua 
construção, foi o primeiro 
jardim público da cidade.

E você, conhece Itum-
biara? Já teve a oportu-
nidade de visitar esses 

atrativos da cidade? Se 
não, já se programa para 
conhecer o município, 
quando possível. E não 
deixe de acompanhar 
também as redes sociais 
da Alego. Todo domingo 
tem indicações de mu-
nicípios goianos rechea-
dos de atrativos.

Localizada no Sul do estado, e 
com uma população estimada 
de 106 mil habitantes, a cidade 
de Itumbiara é o destaque desta 
semana da série “Isso é Goiás”, nas 
redes sociais do Legislativo goiano
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Cidade de Itumbiara 
é retratada nas redes 

sociais da Alego

nova gestão

AGM elege Carlão da Fox, de Goianira, como novo presidente
Por aclamação e unani-
midade, em assembleia 
geral, foi eleita na manhã 
dessa terça-feira (29) a 
nova diretoria da Associa-
ção Goiana de Municípios 
(AGM) para a gestão do 
próximo biênio. Apenas 
uma chapa denominada 
de “UNIÃO MUNICIPA-
LISTA” foi inscrita, obtida 
através de consenso, após 
uma ampla articulação 
envolvendo inúmeros 
prefeitos pretendentes.

Foi eleito como novo 
presidente o prefeito Car-
los Alberto Andrade de 
Oliveira (Carlão da Fox) 
de Goianira e como vice-
-presidente Wilson Tavares 

Sousa Junior, de Gameleira.
Como plataforma de 

gestão o novo presiden-
te se comprometeu em 
trabalhar pelo fortaleci-
mento do municipalismo 
e, para tanto, diz que pre-
tende aumentar o núme-
ro de municípios filiados 
a entidade, visitando to-
das as cidades do Estado. 
Também vai promover a 
realização de encontros 
regionais para a discus-
são de temas locais.

Outro item importante 
em seu plano de trabalho 
é a busca por um relacio-
namento harmônico com 
todos os poderes (Executi-
vo, Legislativo e Judiciário) 

visando o encaminhamen-
to das questões de interes-
se dos municípios.

Seu plano de trabalho 
foi reforçado pelo vice-
-presidente eleito Wilson 

Tavares o qual destacou 
a importância de forma-
ção de uma chapa de 
consenso, evitando assim 
disputas e possíveis con-
flitos. Também destacou a 

importância da união de 
todos para a obtenção de 
resultados positivos.

Já o atual presidente 
da AGM, Paulo Sérgio de 
Rezende (Paulinho) enal-

teceu a participação de 
todos na busca da forma-
ção de chapa única, o que 
segundo ele, “representou 
um alto grau de maturida-
de”. Afirmou que “sempre 
buscamos a participação 
de todos nessa luta. Tan-
to é que o nosso lema é 
Juntos Somos Mais For-
tes”. Segundo ele a AGM 
hoje é uma entidade forte, 
com credibilidade, com as 
finanças em dia e com o 
apoio dos municípios.

Ao todo foram eleitos 
53 prefeitos como inte-
grantes da diretoria execu-
tiva, conselho deliberativo, 
conselho de ética e conse-
lho de avaliação.
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A posse dos novos eleitos deve ocorrer no dia 15 de julho
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Prefeito Rogério Cruz sanciona 
lei de Refis que começa em julho

o prefeito Rogério 
Cruz anunciou que 
começa no início 

de julho o Programa de 
Recuperação Fiscal (Re-
fis) 2021. A oportunidade 
de negociação de débitos 
com a Prefeitura de Goiâ-
nia vai até o mês de agos-
to e ofertará condições 
inéditas na história do 
município. Pela primeira 
vez Goiânia, por exemplo, 
vai parcelar sem juros e 
em até 60 vezes débitos 
relativos aos impostos 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU/ITU), Sobre Serviços 
(ISS) e Sobre Transmissão 
de Imóveis (ISTI), além de 
taxas, créditos não tributá-
rios, como contratos, alu-
guéis, indenizações e res-
tituições; multas formais 
e administrativas, tipo as 
aplicadas pelo Procon e 
pela Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma).

Há exceção, no entanto, 
para as multas de trânsito, 
cuja regulamentação é Fe-
deral, e em relação às que 

foram aplicadas por des-
cumprimento das regras 
adotadas para contenção 
da pandemia do Corona-
vírus (Covid-19). Também 
são novidades a dispensa 
de pagamento de 10% de 
entrada nos casos de re-
parcelamento de dívidas e 
a remissão de 50% do dé-
bito principal em relação 
às taxas de Licença para 
feirantes, ambulantes, para 
exercício de comércio ou 
atividade eventual, para 
ocupação de vias públicas, 
funcionamento de estabe-
lecimentos comerciais, in-
dustriais e prestadores de 
serviço. Esse mesmo bene-
fício alcança, ainda, a Taxa 
de Renovação Anual de 
Cadastro de Permissioná-
rio, paga pelos que atuam 
no transporte escolar.

“Creio que a partir de 
segunda-feira já esta-
remos abrindo as por-
tas para que as pessoas 
possam procurar a rede 
Atende Fácil ou o site da 
Prefeitura para participar 

do Refis. Não tenho dúvi-
das de que teremos uma 
grande adesão porque 
este é um Refis diferen-
te dos demais, ele é mais 
vantajoso do que todos 
os outros. Estamos dando 
as melhores oportunida-
des para que as pessoas 
e as empresas possam re-
ajustar a vida econômica”, 
avalia o prefeito Rogério 
Cruz. Inclusive, essa roda-
da de negociação com os 
devedores faz parte do pa-
cote de medidas adotadas 
pelo chefe do Executivo 
goianiense para mitiga-
ção do impacto socioeco-
nômico da pandemia do 
Coronavírus. Com taxa de 

inadimplência tributária 
de em média 30%, ao todo 
a carteira da Dívida Ativa 
da Prefeitura de Goiânia 
tem 423.827 títulos, entre 
impostos, taxas, multas e 
outros créditos que, juntos, 
somam R$ 8,3 bilhões. Os 
grandes débitos, quando 
superiores a R$ 100 mil, 
representam cerca de 85% 
desse total.

Descontos
Durante o Refis, os con-

tribuintes vão poder ne-
gociar débitos à vista com 
até 99% de desconto em 
multas e juros provocados 
pela situação de inadim-
plência ou parcelar a dí-

vida em até 60 vezes sem 
juros, desde que o valor 
mínimo mensal seja supe-
rior a R$ 100. Nos casos de 
pagamento à vista, a liqui-
dação dos débitos será fei-
ta pela internet, por meio 
do site da Prefeitura de 
Goiânia. A plataforma vai 
gerar o Documento Único 
de Arrecadação Municipal 
(Duam) já com os 99% de 
desconto. Já em relação 
aos parcelamentos, as ne-
gociações, com descontos 
que oscilam entre 90% 
e 70%, de acordo com o 
número de parcelas, serão 
apenas presenciais, me-
diante agendamento pré-
vio para atendimento na 

rede Atende Fácil.
O último Programa de 

Recuperação Fiscal pro-
movido pela Prefeitura de 
Goiânia ocorreu há mais 
de dois anos, entre os dias 
1º e 12 de abril de 2019. 
Em 2020, o poder público 
municipal apenas aderiu à 
Semana Nacional da Con-
ciliação, uma ação orga-
nizada pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) que 
ocorre simultaneamente 
em todo o país. Nela, no 
entanto, há menor flexibi-
lidade quanto às condições 
de negociação da dívida e 
maior restrição em relação 
aos débitos que podem ser 
negociados.

Regulamento do programa deve 
ser publicado ainda esta semana. 
negociações à vista devem ocorrer 
pela internet e parcelamento 
em atendimento presencial 
previamente agendado
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“Estamos dando as melhores oportunidades para que as pessoas e as empresas possam reajustar a vida econômica”, avalia Rogério Cruz

educação

Inaugurado Centro de Pesquisa Científica da UEG

O governador Ronaldo Caia-
do inaugurou, na manhã 
desta terça-feira (29), em 
Anápolis, o Centro de Pes-
quisas e Educação Científi-
ca (Cepec) da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG). A 
obra recebeu investimen-
to de R$ 2,5 milhões para 
atuação em diversas áreas 
de conhecimento, com área 
total de 1.944,83 m².

Os recursos são advindos 

do Tesouro Estadual e de 
convênio celebrado com a 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), empresa 
pública vinculada ao Mi-
nistério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comu-
nicações. Na oportunidade, 
também foi formalizada a 
compra da Fazenda-Escola 
da UEG de Ipameri, no va-
lor de R$ 4,5 milhões.

“O momento é de avan-

çarmos para que, cada vez 
mais, a UEG se envolva 
nessa área de pesquisa e 
inovação”, pontuou Caiado. 
Segundo ele, sua atuação 

é no sentido de fazer com 
que a instituição tenha 
toda uma estrutura con-
forme consta na Constitui-
ção, com autonomia admi-

nistrativa e financeira. “É 
fundamental termos uma 
universidade que dê or-
gulho e que seja uma das 
melhores do país. E para 
isso, podem contar comigo 
para lutar cada vez mais 
pela nossa UEG”, garantiu.

Caiado disse que dese-
ja estar presente na insti-
tuição mais vezes: “Tenho 
mestre, doutores aqui 
dentro, porque vou bus-
car alternativas fora? Elas 
têm que ser produzidas 
aqui dentro”, ponderou. E, 
para isso, lançou alguns 
desafios aos pesquisado-
res: desenvolver estudos 
para conseguir bons re-
sultados na região Nor-
deste do Estado e superar 

desafios nos setores de 
saúde e inclusão social. “A 
Emater, que é uma empre-
sa do Estado, está desen-
volvendo uma variedade 
da mandioca que, em vez 
de produzir 12 toneladas 
por hectares, vai produzir 
50”, exemplificou.

No evento, também fo-
ram lançados três editais 
da UEG. Os dois primeiros 
oferecem auxílio financei-
ro destinado às pesquisas 
científicas, tecnológicas e de 
inovação na Universidade, 
com valor global somado 
de R$ 5,2 milhões. O outro 
oferta 24 cursos de pós-
-graduação lato sensu da 
UEG, divididos por campus 
e unidades universitárias.
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Caiado durante inauguração do Centro de Pesquisas e Educação 
Científica da UEG, em Anápolis: “O momento é de avançarmos para 
que, cada vez mais, a UEG se envolva nessa área de pesquisa” 

Investimentos do Governo de Goiás 
entregues à instituição somam R$ 12,2 
milhões. “É fundamental termos uma 
universidade que dê orgulho e que seja 
uma das melhores do país”, diz governador
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Campanha contra Covid-19: OVG distribui  
cestas e benefícios para famílias carentes

com o compromisso de 
levar dignidade e qua-
lidade de vida às pes-

soas em vulnerabilidade 
social, o Governo de Goiás 
encerrou, nesta terça-feira 
(29/06), a distribuição de 
cestas básicas na Região 
Metropolitana de Goiânia. 
Liderada pela presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, a ação foi 
realizada em Aparecida de 
Goiânia, com o apoio da 
Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros.

No total, foram entre-
gues 3.823 mil benefícios, 
entre cestas básicas, co-
bertores, cadeiras de rodas, 
andadores e muletas, além 
de enxovais para bebês, 
fraldas descartáveis, brin-
quedos, leites especiais 

e colchões caixa de ovo. 
Participaram da entrega 
de donativos a diretora-
-geral da OVG, Adryanna 
Melo Caiado, o secretário 
estadual de Desenvolvi-
mento Social, Wellington 
Matos, e o presidente 
da Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater), 
Pedro Leonardo Rezende.

Pensada para combater 
a vulnerabilidade social em 
todo o Estado, a distribuição 
faz parte da terceira etapa 
da Campanha de Combate à 
Propagação do Coronavírus, 
que teve início no dia 20 de 
maio. De lá para cá, segundo 
Gracinha Caiado, quase 190 
mil cestas básicas foram en-
tregues nos 246 municípios 
de Goiás, além de diversos 
outros benefícios sociais. 
Agora, a campanha se con-
centra no repasse dos ali-

mentos a entidades sociais 
cadastradas na OVG. 

“Tenho um orgulho 
imenso em dizer que o povo 
goiano nunca viu nada pa-
recido com o que o reali-
zamos agora. O governador 
Ronaldo Caiado disse que 
não queria ver nenhuma 
família com fome, especial-
mente nessa pandemia, e 
ele honra esse compromis-
so de uma forma admirá-
vel”, afirma Gracinha. 

De acordo com a coor-
denadora do GPS, desde 
março do ano passado, 
mais de 700 mil cestas já 
foram doadas e, até no-
vembro de 2021, essa mar-

ca chegará a 1 milhão. 
“Aqui em Aparecida de 
Goiânia, nossa ação trou-
xe quase 4 mil benefícios, 
por meio da solidariedade 
e compromisso em fazer 
o bem. Eu digo e repito: 
de família em família, não 
descansaremos até ga-
rantir comida na mesa de 
todos os goianos. Só hoje 
[29/6], foram 800 cestas 
básicas”, comenta a presi-
dente de honra da OVG.

Surpreendida pela visita 
de Gracinha Caiado, Alde-
nora dos Santos Silva, 52 
anos, disse que mora com 
outras 10 pessoas na mes-
ma casa, seis delas crian-

ças, e que nunca imaginou 
que um dia teria a presen-
ça de uma primeira-dama 
em casa. Mais do que isso, 
ela conta que teve as es-
peranças renovadas com a 
ação do Governo de Goiás. 

“Imagine eu, uma pessoa 
tão simples, receber uma 
visita dessas. Pode até pare-
cer uma coisa sem sentido, 
mas receber essa atenção 
e essa ajuda das mãos de 
dona Gracinha me fortale-
ceram, de verdade. Há muito 
tempo nós estávamos de-
samparados pela política”, 
afirma dona Aldenora. “Hoje 
me senti importante, por-
que ela me olhou nos olhos 

e me ouviu. Isso me enche 
de alegria”, acrescenta. 

Para a diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo Caiado, 
saber que o trabalho tem 
surtido efeito é recompen-
sador. “As histórias da maior 
parte das famílias visitadas 
pela nossa equipe são car-
regadas de dificuldades. 
É de doer o coração ouvir 
mães dizerem que não têm 
sequer o arroz puro para 
oferecer aos filhos”, destaca. 
“Não são apenas donativos 
que nós levamos, como bem 
disse a dona Aldenora, essa 
missão leva a esperança de 
dia melhores a quem mais 
precisa”, pontua Adryanna. 

Cerca de 4 mil itens são entregues 
no município.  desde início da 
pandemia, Governo de Goiás 
investiu mais de R$ 70 milhões em 
segurança alimentar. “de família 
em família, não descansaremos até 
garantir comida na mesa de todos 
os goianos”, afirma primeira-dama
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Primeira-dama Gracinha Caiado conversa com Aldenora dos Santos Silva, 52 anos, moradora de Aparecida 
de Goiânia, uma das contempladas com benefícios da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus

Governo de Goiás já investiu R$ 70 milhões 
em segurança alimentar nos 246 municípios
Desde o início da pande-
mia, mais de R$ 70 mi-
lhões foram investidos 
pelo Governo de Goiás 
para garantir a seguran-
ça alimentar das famílias 
goianas. Desses, R$ 49 
milhões subsidiaram a 
compra de 750 mil cestas 
básicas e R$ 28 milhões 
foram repassados dire-
tamente aos municípios 
para investimentos na 
área de assistência social. 

O governo estadual já 
chegou a todos os 246 
municípios goianos na 
terceira etapa da Cam-
panha de Combate à 
Propagação do Corona-
vírus, fase para a qual 
foram compradas 250 
mil cestas básicas. De 

acordo com o secretário 
de Desenvolvimento So-
cial, Wellington Matos, 
esse número representa 
a preocupação da admi-
nistração pública com o 
bem-estar da população. 

“Vivenciamos um mo-
mento ímpar em Goiás, 
com um governo que cui-
da da população vulne-
rável com muita atenção. 
Desde o início da pan-
demia, no ano passado, a 
segurança alimentar tem 
sido uma prioridade e es-
ses números demonstram 
isso. A ação de hoje com 
famílias de Aparecida de 
Goiânia mostra esse zelo e 
esse cuidado que o gover-
nador Ronaldo Caiado tem 
com cada um dos goianos”, 

enfatiza Matos.
Com a conclusão da 

entrega das cestas às pre-
feituras de todos os muni-
cípios, quilombos, assenta-
mentos e acampamentos 
rurais, tribos indígenas e 
bairros vulneráveis da ca-
pital e da região metropo-
litana, a campanha agora 
focará no atendimento às 
entidades sociais.

O investimento do Es-
tado, até o início de julho, 
será de 750 mil cestas 
básicas repassadas aos 
municípios goianos, 456 
mil frascos de álcool 70% 
e mais de um milhão de 
Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI), 
como máscaras, capotes 
e protetores faciais.
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Maria Fernanda Alves Barbosa, 21 anos, recebeu benefício do Governo de Goiás, por meio da OVG  
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Arlindo Grund Thiago Miranda Esse Menino Natalia Portes e Monick Camargo 
para loja NOP
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Wesler e Lindsay Paulino Thiago Malva Haione Davelino Josué de Oliveira
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Ronaldo Caiado inaugura ampliação 
do sistema de esgotamento sanitário 

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou, nesta terça-fei-

ra (29/06), a ampliação do 
sistema de esgotamento 
sanitário de Pirenópolis. O 
investimento na obra é de 
R$ 9,3 milhões, sendo R$ 
5,1 milhões para a Estação 
de Tratamento de Esgo-
to (ETE) e R$ 4,2 milhões 
aplicados no aumento da 
rede. Durante agenda no 
município, Caiado também 
esteve na central do pro-
grama Mais Empregos, na 
unidade do Vapt Vupt. 

As obras da Companhia 
Saneamento de Goiás S/A 
(Saneago) consistem na 
implantação de 18,6 qui-
lômetros de redes coleto-
ras e 1.175 novas ligações. 
Ao vistoriar a estrutura, 
Caiado lembrou que as 
intervenções feitas no lo-
cal pela gestão anterior 

jamais resolveram o pro-
blema. “Agora não é mais 
gambiarra. Construímos 
dois reservatórios enor-
mes. Temos uma estação 
de tratamento de esgoto 
capaz de atender toda Pi-
renópolis”, assegurou. 

O governador esteve na 
ETE, na GO-338, ocasião 
em que conheceu os deta-
lhes técnicos das obras. O 
investimento na estação, 
cuja eficiência de remo-
ção de matéria orgânica é 
de 93,8%, também inclui 
construção de caixa de 
distribuição, caixa de areia, 
reator anaeróbio com dois 
módulos de 500 m³ cada, 
dois leitos de secagem e 
duas lagoas de tratamento.

O investimento beneficia 
cerca de 4 mil pessoas de 
nove bairros: Alto do Bon-
fim, Centro, Estrela D’Alva, 
Jardim Pireneus, João Fi-

gueiredo, José Ayres, Neném 
Jaime, Santa Bárbara e Vila 
Nhonho Godinho. 

“Essa obra significa 
manter a maior riqueza 
deste município preser-
vada”, disse o governador. 
“O esgoto não vai para os 
nossos rios, e nossas nas-
centes e mananciais serão 
todos conservados”, decla-
rou. Para ele, o avanço é 
fruto da “responsabilidade 
e compromisso com a po-
pulação” e garante condi-
ções para preservação do 
meio ambiente “para as 
próximas gerações”.

“De imediato, vamos 
atender um terço da po-
pulação com tratamento 
de esgoto. Mas, devido 
à concentração de imó-
veis comerciais, o volume 
produzido é muito maior. 

São mais de 200 estabe-
lecimentos na região be-
neficiada, entre pousadas, 
restaurantes e outros”, des-
tacou o presidente da Sa-
neago, Ricardo Soavinski. 

Preservação 
histórica

Preservação histórica 
Pirenópolis tem o conjun-
to arquitetônico, urbanísti-
co, paisagístico e histórico 
tombado desde 1990 pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan). Para preservar 
os casarões seculares, ruas 
e igrejas de arquitetura 
colonial, a execução das 
obras seguiu rigorosamen-
te todas as determinações 
técnicas do órgão normati-
vo em relação ao monito-

ramento arqueológico.
As frentes de serviço pas-

saram por processo de son-
dagem de arqueólogos da 
Fundação Aroeira, entidade 
sem fins lucrativos vincula-
da à Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC Goi-
ás), visando identificar vestí-
gios históricos. Além disso, 
atenção especial foi dada à 
pavimentação das ruas, que 
contou com um trabalho ar-
tesanal de retirada e realo-
cação das pedras.

O prefeito de Pirenópo-
lis, Nivaldo Melo, destacou 
a importância do investi-
mento para o município. 
“Agradecemos profunda-
mente por essa obra que 
garante a sobrevivência da 
vida das pessoas e sobre-
tudo dos nossos manan-
ciais”. O gestor reconheceu 

o esforço administrativo 
de Caiado para a concreti-
zação da entrega.  “Um go-
vernador que tem coragem 
de fazer investimentos em 
saneamento não pode ser 
chamado só de governa-
dor, ele é um estadista, é 
alguém que pensa além 
do seu tempo”, reforçou.

O trabalho do Governo 
de Goiás também obteve 
o reconhecimento do de-
putado federal por Goiás, 
Adriano do Baldy. “Tenho 
observado atentamente as 
suas articulações [de Caia-
do] para destravar e fazer os 
enfrentamentos no Estado”, 
enalteceu. “Cada real que 
se aplica em saneamento, 
avança cinco em saúde. É 
assim que temos que cons-
truir um país mais justo para 
todos”, assinalou. 

“essa obra mantém a maior riqueza 
deste município preservada”, afirma 
governador. Investimento de R$ 
9,3 milhões da Saneago respeita 
características históricas da região. 
Com implantação de redes coletoras 
e novas ligações, pavimentação das 
ruas adota trabalho artesanal de 
retirada e realocação de pedras, e 
beneficia 4 mil moradores de 9 bairros
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O governador Ronaldo Caiado durante entrega da am-
pliação do sistema de saneamento básico de Pirenópo-
lis: “O esgoto não vai para os nossos rios, as nascentes 
e mananciais serão todos conservados” 

Mais empregos e cursos para profissionalização
Durante a tarde, o gover-
nador também esteve na 
unidade do Vapt Vupt de 
Pirenópolis, onde funcio-
na uma central do Pro-
grama Mais Empregos, da 
Secretaria de Estado da 
Retomada. Com integra-
ção ao Sistema Nacional 
de Emprego (Sine), são 
oferecidas vagas de tra-
balho todos os dias à po-
pulação. Paralelo a isso, 
a unidade oferta cursos 
profissionalizantes. 

“Aqui mesmo é feito o 
contato e a pessoa já sai 
empregada”, resumiu o 
governador sobre a pra-
ticidade do programa. 
No local, ele conheceu 
Samuel Gomes, que pas-

sou pela qualificação e 
conseguiu ingressar no 
mercado de trabalho. “Foi 
uma experiência rápida, 
aprendi muito e já traba-
lho de carteira assinada, 
como garçom”, relatou. 

A exemplo de Samuel, 
no final do ano passado 
65 pessoas da região 
de Pirenópolis partici-
param de cursos profis-
sionalizantes gratuitos 
oferecidos pelo Governo 
de Goiás, por meio da 
Secretaria da Retomada 
e da Universidade Esta-
dual de Goiás (UEG), em 
parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac). 

As capacitações nas 

áreas de turismo, arte-
sanato, negócios e gas-
tronomia ocorreram na 
Unidade Universitária da 
UEG de Pirenópolis, como 
parte do Mais Empregos. 
“Nossa meta é prestar 
todo tipo de serviço que 
contribua com o trabalho 
e a renda dos goianos, 
inclusive com a oferta de 
consultorias nas áreas de 
microcrédito e planeja-
mento. Estimular o em-
preendedorismo tam-
bém é uma das funções 
deste programa”, relatou 
o secretário da Retoma-
da, César Moura.

Estiveram presentes 
no evento o presidente 
da Agência Goiana de In-

fraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), Pedro Sales; 
a advogada Anna Vitória 
Caiado; os deputados fe-
derais Flávia Morais, José 
Mário Schreiner; os de-
putados estaduais Wilde 
Cambão, Coronel Adail-
ton e Thiago Albernaz; o 
superintendente de Ges-
tão de Atendimento ao 
Cidadão da secretaria de 
Estado de Administração, 
Dioji Ikeda; o superinten-
dente do Iphan, Allyson 
Ribeiro; a chefe do escri-
tório técnico do Iphan de 
Pirenópolis, Juliana Lus-
cher; o vice-prefeito de 
Pirenópolis, Paulo Daiam; 
o presidente da Câmara 
de Vereadores de Pirenó-

polis, Joassi Figueiredo; 
o coordenador regional 
de educação de Anápolis, 
Luciano Almeida. 

Ainda prestigiaram a 
solenidade os prefeitos 
Carlos Alberto Andrade 
(Goianira), Siron Queiroz 
(Tuverlândia), Cleiton Melo 
(Itauçu), Claudiomar Por-
tugal (Acreúna), José Diniz 
(Abadiânia); os diretores 
da Saneago Paulo Battis-
ton (Financeiro) e Fernan-
do Cozzetti (Expansão);  o 
pároco da Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário, Pa-
dre Augusto Gonçalves 
Pereira; os presidente de 
associações Eliana Perei-
ra de Siqueira (Moradores 
e Amigos de Pirenópolis 

- AMO), João Pedro de Oli-
veira (Associação de Pro-
dutores Rurais da Apa dos 
Pireneus e Entorno - Apra-
pe) e Uirá Ayer (Associação 
dos Atrativos Turísticos 
de Pirenópolis e Região 
da Serra Dos Pireneus - 
Aapsp); representantes Va-
leska Siqueira ( Indústria) 
e Hugo Chaguinha (Bares); 
além dos comandantes 
tenente-coronel Jorge Luiz 
Marreiros (subcomandante 
do 3º Comando Regional 
da PM, em Anápolis), Major 
Carlos Júnior (37º Batalhão 
da Polícia Militar) e tenen-
te-coronel Renato Mendes 
(17º Batalhão do Bombei-
ro Militar), secretários mu-
nicipais e ex-vereadores.
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Renda fixa
O  Banco Alfa  acaba de lançar o  AlfaCash, um fundo de renda fixa, com liquidez diária, que 
acompanha a taxa de juros (CDI). Com investimento inicial a partir de R$ 20 mil e a possibilida-
de de movimentação mínima de R$ 100, o novo produto traz mais uma opção para as empre-
sas que precisam alocar os seus recursos de caixa em um investimento com perfil conservador, 
mas com alta liquidez.  

Vagas de empRego 
Buscando enaltecer a diversida-
de e o crescimento estimulando 
esse saldo positivo do Estado, 
o Laboratório Teuto oferece 150 
oportunidades de emprego. As 
vagas são para as áreas de pro-
dução, nível médio, qualidade e 
desenvolvimento, nível técnico e 
superior, com a contratação ime-
diata. Elas são extensivas a pes-
soas com deficiência, também. Os 
interessados em trabalhar podem cadastrar os currículos no site do laboratório (www.teuto.
com.br/trabalhe-conosco), onde estão disponíveis as vagas com as suas especificidades, ou en-
caminhar o currículo para o e-mail: selecao@teuto.com.br, com a área de interesse no assunto. 
As vagas também são divulgadas e atualizadas nas redes sociais da companhia.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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As vendas de imóveis tiveram um crescimento exponencial, mesmo durante a pandemia. 
Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), as vendas de imóveis au-
mentaram 9,8% no quarto trimestre de 2020. Os bons números do setor têm impulsio-
nado empresas da construção civil a apostarem ainda mais em lançamentos ao longo de 
2021. A plataforma de soluções habitacionais MRV, por exemplo, pretende lançar 2.344 
unidades habitacionais em 2021 em Goiás, quase 700 unidades a mais, em comparação ao 
ano passado. Os números seguem o crescimento do setor em Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, que apresentou aumento de 21,4% nas vendas de imóveis e 17% no número 
de lançamentos no último ano, segundo dados da Associação das Empresas do Mer-
cado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), realizada pela Brain Inteligência Estratégica.

 cRescimento econômico

Paulo Guedes diz que arrecadação 
recorde reflete retomada da economia

o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
disse ontem (29) 

que o aumento da arre-
cadação registrado pela 
Receita Federal (RFB), 
mostra que a economia 
“voltou a ficar de pé”.

“A economia brasileira 
continua surpreendendo 
favoravelmente”, disse o 
ministro ao anunciar a ar-
recadação de impostos e 
contribuições federais, de 
R$ 142,1 bilhões em maio.

“É um recorde histórico 
esse crescimento de quase 
70% em relação ao mes-
mo mês de maio do ano 
anterior. No acumulado de 
janeiro a maio, [a arrecada-
ção] chegou a R$ 744 bi-
lhões. É um acréscimo real 
de 21% sobre o mesmo 
período do ano passado”, 

disse o ministro. Segundo 
Guedes, todos os setores 
aumentaram a arrecada-
ção. “É inequívoco que o 
Brasil já se levantou e a 
economia está caminhan-
do com velocidade bem 
acima da que era esperada 
na virada do ano”.

O ministro reiterou 
que o país está à beira 
de uma reforma tributá-
ria, que tem como com-
promisso não deixar que 
os impostos “sufoquem o 
empresariado brasileiro”. 
“Nesse segundo capítulo 
da reforma tributária, que 

já enviamos, mandamos 
sinal muito claro: nosso 
governo quer reduzir em 
termos reais a arrecada-
ção sobre as empresas. 
Se a arrecadação vier aci-
ma do que esperávamos, 
temos de transformar 
isso em simplificação e 

redução de outros impos-
tos. Anunciamos redução 
de 2,5% no Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídi-
ca, mas queremos passar 
isso para 5% nos próxi-
mos anos. Estamos reca-
librando nossos cálculos 
para ver se isso já é pos-
sível”, disse o ministro.

Na proposta de re-
forma entregue ao Con-
gresso Nacional, a equipe 
econômica retoma tri-
butos que incidem sobre 
rendimentos de capital 
e dividendos. A alíquota 
desses impostos foram 
zeradas durante o gover-
no de Fernando Henrique 
Cardoso. Guedes disse 
que a alíquota média que 
incide sobre dividendos 
em países da Organiza-
ção para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) é entre 25% 
ou 26% de cobrança, mas 
em alguns países ela che-
ga a 40%. “Estamos colo-
cando essa alíquota em 
20%, o que ainda é pou-
co, além de ser menos do 
que paga um assalariado”, 

disse o ministro.
Segundo ele, as empre-

sas são um mecanismo de 
acumulação de recursos 
visando investimentos, 
inovação e a criação de 
emprego e renda. “Na me-
dida em que as empresas 
acumulam capital e tec-
nologias, elas aumentam a 
produtividade do trabalho 
e os salários. Os impostos 
têm de ser cada vez mais 
baixos porque é uma en-
grenagem econômica. 
Quando o dinheiro sai da 
engrenagem e vai para os 
detentores de capital, aí 
sim é que se tem de pagar 
impostos”, argumentou.

O ministro acrescen-
tou que a tributação que 
historicamente o país 
faz sobre assalariados se 
deve às facilidades de 
tributação dos contra-
cheques. “Como é fácil 
tributar no contracheque, 
o Brasil tributava exces-
sivamente trabalhadores 
de baixa renda. Por isso 
aumentamos de R$ 1,9 
mil para R$ 2,5 mil a mar-
gem isenta de tributação”.

Todos os setores 
da economia 
aumentaram a 
arrecadação
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“A expectativa da equipe 
econômica é a de que, nos 
próximos meses o país se 

aproxime dos níveis de ar-
recadação registrados em 

2015”, diz Paulo Guedes
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saúde

Ministério lança guia de estímulo 
para prática de atividade física

O Ministério da Saú-
de lançou ontem 
(29) um guia para 

estimular a população a 
praticar atividades físicas. 
Com a publicação, o mi-
nistério espera promover 
hábitos saudáveis e uma 
melhor qualidade de vida 
entre os brasileiros e re-
duzir o sedentarismo.

Cerca de 70 pesqui-
sadores da área da ativi-
dade física e saúde, além 
de técnicos do ministério 
e da Organização Pan-
-Americana de Saúde 
(Opas) participaram da 
elaboração do documen-
to produzido em parceria 
com a Universidade Fe-
deral de Pelotas (UFPel).

Dividida em oito capí-
tulos, a publicação orienta 
a prática de atividades fí-
sicas em diversos contex-
tos, por diferentes grupos 
sociais e faixas etárias, 
com recomendações sobre 
quantidade, intensidade e 
exemplos de atividades.

O ministério vai distri-
buir 74 mil cópias do do-
cumento para secretarias 

estaduais e municipais 
de saúde; profissionais 
e usuários do Programa 
Academia de Saúde e de 
centros de reabilitação 
com foco na atenção às 
pessoas com deficiência 
visual e órgãos governa-
mentais. Além do mais, o 
guia também estará dis-
ponível para download 
no site da pasta, também 
em versões de áudio e em 
braille, e traduzidos para 
o inglês e o espanhol.

Segundo o secretário 
nacional da Secretaria de 

Atenção Primária à Saú-
de, Raphael Parente, o Mi-
nistério da Saúde espera 
influenciar o trabalho 
das equipes de atenção à 
saúde primária e a imple-
mentação de iniciativas 
de atividade física por es-
tados e municípios.

“Os profissionais da 
atenção primária de dife-
rentes formações poderão 
utilizar as recomendações 
para aconselhar os usuá-
rios do Sistema Único de 
Saúde [SUS] na prática de 
atividades físicas, refor-

çando os benefícios.”
Já a diretora do Depar-

tamento Nacional de Pro-
moção de Saúde, Juliana 
Rezende, o estabeleci-
mento de diretrizes volta-
das à prática de ativida-
des físicas é fundamental 
para reduzir o sedenta-
rismo entre a população, 
e este é o primeiro docu-
mento oficial brasileiro 
com tal propósito.

De acordo com a dire-
tora, o texto foi elabora-
do a partir de recomen-
dações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 
da consulta pública a in-
teressados no tema e re-
visão de estudos científi-
cos recentes.

Presente à cerimônia 
de apresentação do guia, 
a representante da Orga-
nização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), Socorro 
Gross, parabenizou o mi-
nistério pela iniciativa, 
destacando a importân-
cia de políticas públicas 
voltadas a estimular a 
atividade física.

“A América é, infeliz-

mente, a região mais obe-
sa do mundo. E onde há 
uma redução [da frequ-
ência de] atividade física 
entre a população. Quatro 
em cada dez pessoas não 
fazem nenhuma ativida-
de física que beneficie 
a saúde. E isto tem a ver 
com vários fatores”, co-
mentou Socorro.

“Podemos envelhecer 
saudavelmente. E tam-
bém melhorar a saúde 
mental de nossas crian-
ças e jovens por meio da 
atividade física.”

Governo espera 
promover 
hábitos saudáveis 
e reduzir 
sedentarismo Ro
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Inscrições para o Enem 2021 começam hoje

O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) inicia, nes-
ta quarta-feira (30), as 
inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2021.

Os interessados po-
derão se inscrever na 
Página do Participante, 
até 14 de julho. A taxa de 
inscrição é de R$ 85 e o 

pagamento deve ser feito 
por aqueles que não es-
tão isentos, por meio de 
Guia de Recolhimento da 
União (GRU Cobrança).

Os resultados finais das 
solicitações de isenção 
foram divulgados pelo 
Inep, no dia 25 de junho, 
e estão disponíveis na 
Página do Participante.

Os interessados em 
fazer o Enem 2021 deve-
rão realizar a inscrição no 
exame, isentos ou não. O 
Inep preparou um passo 
a passo para ajudar na 
inscrição. Para isso, basta 
acessar a Página do Parti-
cipante, no endereço ele-

trônico enem.inep.gov.br.

Provas
As provas do Enem 

2021 serão aplicadas nos 
dias 21 e 28 de novem-
bro, tanto a versão digital 
quanto a impressa. As duas 
versões também terão a 
mesma estrutura de prova: 
quatro cadernos de ques-
tões e a redação.

Cada prova terá 45 
questões de múltipla esco-
lha, que, no caso do Enem 
Digital, serão apresenta-
das na tela do computador. 
Já a redação será realizada 
em formato impresso, nos 
mesmos moldes de aplica-

ção e correção da versão 
em papel. Os participantes 
receberão folhas de rascu-
nho nos dois dias.

No primeiro dia, se-
rão aplicadas as provas 
de linguagens, códigos 
e suas tecnologias, e ci-
ências humanas e suas 
tecnologias, além da re-
dação. A aplicação regu-
lar terá cinco horas e 30 
minutos de duração.

No segundo dia, as pro-
vas serão de ciências da 
natureza e suas tecnolo-
gias, e matemática e suas 
tecnologias. Nesse caso, a 
aplicação regular terá cin-
co horas de duração.
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Os interessados em fazer 
o Enem 2021 deverão rea-
lizar a inscrição no exame, 
isentos ou não

Interessados 
podem se inscrever 
na Página do 
Participante

Os interessados em fazer 
o Enem 2021 deverão rea-
lizar a inscrição no exame, 
isentos ou não

Os interessados em fazer 
o Enem 2021 deverão rea-
lizar a inscrição no exame, 
isentos ou não

“A América é, infelizmente, a região mais obesa do 
mundo. E onde há uma redução [da frequência de] 

atividade física entre a população”, comentou Socorro
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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

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  R $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  Te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

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$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: Tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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No último dia, Núbia Soares 
alcança índice no salto triplo

Nesta terça-feira 
(29), o último dia 
do prazo estipula-

do pela World Athletics 
(entidade que regula o 
atletismo em nível mun-
dial) para a obtenção 
dos índices para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, 
a mineira Nubia Soa-
res saltou 14,68 metros 
(m) e superou o índice 
de 14,32m na prova do 
salto triplo do Trofeo 
Diputación Castellón - 
Memorial José Antonio 
Cansino, na pista Gaetà 
Huguet, em Castelón de 
La Plana, na Espanha.

O salto garantiu o se-
gundo lugar na prova 
para a atleta que defende 
o Barcelona, na Espanha. 
A campeã foi a cubana 
Liadagmis Povea, com 
14,7m (1.7). Leyanis Pe-
rez, também de Cuba, ter-
minou em terceiro lugar, 
com 14,53m (0.5).

Desde maio, Núbia 
estava buscando a quali-
ficação olímpica no tor-

neios no país ibérico. Já 
tinha saltado 14,03m no 
dia 29 de maio, 13,97m 
em 13 de junho e 14,26m 
no domingo (27).

Atualmente com 25 
anos, a mineira enfren-
tou problemas de lesões 
neste ciclo e qualificou-
-se para a sua segunda 
Olimpíada, já que repre-
sentou o Brasil no Rio-
2016. Recordista brasi-
leira da especialidade e 
sul-americana da prova, 
com 14,69m, a saltadora 
ficou também a apenas 
um centímetro de igua-
lar essa marca.

Corrida com 
barreiras

Além da conquista de 
Núbia, o carioca Gabriel 
Constantino de Oliveira 
venceu nesta terça-feira 
os 110m com barreiras, 
com 13seg60, no Me-
eting Internacional de 
Lucerna, na Suíça. Re-
cordista sul-americano 

da prova, com 13.18, o 
brasileiro já está quali-
ficado para a Olimpíada.

Com o fechamento da 
janela classificatória para 

os Jogos Olímpicos ocor-
rendo nesta terça-feira, a 
Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt) realiza 
nesta quarta-feira a con-

vocação oficial da seleção 
nacional da modalidade 
para o evento japonês. A 
expectativa é de que o 
país leve aproximadamen-

te 50 atletas para a com-
petição, que vai ocorrer 
entre os dias 29 de julho e 
sete de agosto no estádio 
Olímpico de Tóquio.

Atleta alcança marca de 14,68m 
e vai para a 2ª edição dos jogos
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Nubia Soares saltou 14,68 metros (m) e superou o índice de 14,32m na prova do salto triplo do Trofeo Diputación Castellón
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