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n O líder do governo Caiado na 
Assembleia Legislativa, Bruno 
Peixoto, do MDB, deve deixar o 
posto e ser substituído por Álva-
ro Peixoto, do DEM. Há insatisfa-
ções do Palácio das Esmeraldas e 
também do próprio Bruno.

n iris rezende tem revelado con-
fidencialmente a amigos que não 
é verdade que tenha juntado um 
caixa de r$ 700 milhões para in-
vestir em obras. O velho cacique 
emedebista sorri e corrige: “É de 
mais de r$ 1 bilhão”.

n Deu chabu o compromisso do go-
vernador Ronaldo Caiado de pagar 
os salários do funcionalismo, na sua 
gestão, até 30 de cada mês. A folha 
de março só será liberada no próxi-
mo dia 10. A chiadeira é grande. 

n a secretária da Economia Cristia-
ne Schmidt gosta de lembrar que a 
geração de empregos em Goiás está 
concentrada no setor de serviços e não 
mais na indústria, comprovando a ine-
ficácia dos incentivos fiscais. 

n Além da cota de R$ 30 mil em no-
meações no Executivo, os deputados 
que se agregarem à base de apoio do 
Palácio das Esmeraldas na Assembleia 
poderão indicar nomes para ocupar 2 
diretorias ou cargos equivalentes.

n Maguito Vilela tomou a sua 3ª con-
denação, em 2ª instância, em processo 
por improbidade. É muito mais que o 
suficiente para o enquadramento na 
lei da Ficha limpa e ter qualquer can-
didatura impedida por 8 anos. 

n Mesmo convidado, o governador 
Ronaldo Caiado não apareceu nem 
justificou a ausência na solenidade 
que marcou o reinício da construção 
da nova sede da Assembleia, que vai 
torrar mais de R$ 120 milhões.

n a segunda parte da reforma admi-
nistrativa está pronta na Secretaria da 
Casa Civil, mas aguarda clima político 
mais favorável para ser enviada à as-
sembleia. Como a matéria é polêmica, 
vai dar pano para as mangas.

n A decisão do diretório nacional do 
PT, que recomendou aos filiados a 
intensificação da campanha Lula Li-
vre e pelo menos uma atividade se-
manal a respeito, foi ignorada pelo 
diretório estadual de Goiás. 

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

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

É natural que titulares da área fazendária de qualquer governo estadual tenham ojeriza 
por qualquer situação ou mecanismo que resulte em diminuição da arrecadação. Eles são, 
regra geral, donos de um perfil conhecido como fiscalista, ou seja, priorizam a entrada do 
dinheiro dos impostos acima de qualquer visão desenvolvimentista ou mesmo social. A 
atual secretária da Economia (novo nome da pasta da Fazenda), a economista carioca Cris-
tiane Schmidt, não é exceção. Ela só pensa em coletar tributos, a exemplo de todos os seus 
antecessores no cargo, porém com uma diferença: ninguém, como ela, já teve na Sefaz um a 
postura tão radical contra os incentivos fiscais que hoje, mais do que nunca, estão no centro 
da discussão sobre o futuro de Goiás: “Já deram o que tinha de dar. São estratégia antiga 
e superada, que não trouxe os resultados esperados. E, no cenário atual, não são mais sus-
tentáveis”, tem repetido ela. A dra. foi até a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a 
poderosa Fieg, e desfiou as suas opiniões nas barbas dos maiores empresários do Estado, 
que chegaram à beira de um ataque de nervos, mas não foram capazes de retrucar à altura. 
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GREVE DoS pRoFESSoRES coNFRoNta caiaDo coM a REaliDaDE
A partir desta quarta, 3 de março, os professores da rede estadual entram em greve, marcando o fim da lua de mel do governador Ronaldo 
Caiado com os goianos que o elegeram em 1º turno, com votação para lá de expressiva. a paralisação decorre, antes de mais nada, da infeliz 
e injustificável decisão de não pagar o mês de dezembro, mas também envolve outros compromissos que Caiado assumiu com a categoria e 
não cumpriu – quase todos relacionados com o pagamento de salários, inclusive quanto aos aposentados da Educação. Essa greve, contudo, 
tem consequências mais amplas. É o primeiro tropeção mais sério do novo governo, pelo menos o de maior repercussão social, já que são 
1.150 escolas, quase 500 mil alunos, suas respectivas famílias e, de resto, mais de 43 mil professores, foram os administrativos da Seduc e a 
massa de inativos. É uma base e tanto, que estará sendo mobilizada pela insatisfação com as medidas do novo governo. 

DiSpUta pElo pSDB DEVE FicaR ENtRE JaRDEl E tallES
acabaram frustradas as articulações que a presidência do diretório estadual do PSDb, a ser decidida em meados de maio, caísse nas 
mãos do ex-vice e ex-governador tampão Zé Eliton. O motivo não é segredo para ninguém: as operações da Polícia Federal para in-
vestigar o desvio de milhões de reais na Saneago alcançaram o Zé, que teve a sua casa invadida por uma equipe de agentes para uma 
busca e apreensão autorizada pelo Poder Judiciário. Com isso, dos candidatos originais ao comando estadual do partido dos tucanos, 
mais de oito no começo, agora estão reduzidos a apenas com viabilidade real: o ex-prefeito de Catalão Jardel Sebba e o deputado es-
tadual Talles barreto, que tem atraído as atenções na medida em que cresce como voz de oposição ao governo Caiado na assembleia. 

oRÇaMENto iMpoSitiVo Vai SER apRoVaDo coM MaiS DE 30 VotoS
Há um clima de conspiração na assembleia legislativa: os deputados, em sua maioria, preparam-se para aprovar o projeto que torna 
obrigatório e automático o pagamento das emendas orçamentárias apresentadas por eles próprios, subindo de 0,5% para 1,2% o 
percentual delas sobre o orçamento geral – hoje inscritas na rubricas de restos a pagar, mas de onde serão retiradas, conforme o texto 
do deputado oposicionista Talles barreto já encaminhado e só não aprovado ainda diante de manobras quase que desesperadas da 
liderança do governo, em fase de esgotamento. Será a segunda derrota de grandes proporções do Palácio das Esmeraldas, depois da 
eleição de lissauer Vieira em completa dissonância com os interesses do governador ronaldo Caiado na assembleia. Podem anotar, 
leitora e leitor: a matéria vai ser aprovada por mais de 30 votos.

UM BoM EXEMplo DE SUpERpoSiÇÃo DE caRGoS
Existem duas Superintendências da Juventude na estrutura do governo do Estado: uma, na Secretaria do Governo, ocupada por luisinho 
Paiva, irmão do presidente da OAB Lúcio Flávio, e outra na Secretaria de Desenvolvimento Social, que ficou com a advogada Thais Moraes 
– coincidentemente oriunda também da gestão atual da Oab, onde preside a Comissão de Valorização da Mulher. Nenhuma tem a sua extin-
ção cogitada, apesar da superposição de objetivos, já que ambas dedicam-se ao atendimento de questões da área social. 

BaRRaS DE oURo E MalaS DE DiNHEiRo, paREcE atÉ QUE É MENtiRa
Além das malas de dinheiro que circularam nos anos finais dos governos tucanos em Goiás, apareceram agora as barras 
de ouro – que segundo uma denúncia anônima recebida como séria pelo Ministério Público Estadual, eram entregues 
mensalmente ao ex-governador Marconi Perillo em sua fazenda em Pirenópolis (aliás, arrestada em um dos processos a 
que ele responde). a estória está por enquanto mal explicada, mas há indicativos de que parte de uma delação premiada 
– o responsável não teve ainda o nome apontado pelo MPE. Há um desembargador envolvido no rolo, acusado de em-
bolsar também por mês valores nada modestos: seriam r$ 1 milhão a cada vez, por conta do esquema que corrupção 
que sugava recursos da Saneago (trata-se de Nicomedes borges, que teve passagem pela direção da estatal). É 
muita corrupção – e olhem, leitora e leitor, que logo vamos ficar maiores que o Rio de Janeiro de Sérgio Cabral.

iNcENtiVoS FiScaiS SÃo EStRatÉGia 
SUpERaDa, DiZ cRiStiaNE ScHMiDt
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SaÚDE

Governo de Goiás vai ampliar 
leitos pediátrico e neonatal

a Secretaria de Es-
tado da Saúde de 
Goiás vai ampliar o 

número de leitos de Uni-
dade de Terapia Intensi-
va (UTI) e de enfermaria 
pediátrico e neonatal. A 
medida visa, de imedia-
to, reduzir a superlotação 
de pacientes no Hospital 
Materno-Infantil (HMI), 
unidade referência no 
Estado para atendimen-
tos de média e alta com-
plexidade pediátrica e 
neonatal. O trabalho faz 
parte de uma sequência 
de estratégias que estão 
sendo traçadas para me-
lhorar e ampliar a rede de 
atendimentos materno-
-infantil no Estado.

De acordo com o secre-
tário de Estado da Saúde 
de Goiás, Ismael Alexan-
drino, a estrutura atual 
do Materno não é ade-
quada para a assistência 
à população goiana e a 
capacidade da unidade 
já está além do seu limi-
te operacional há muito 

tempo. Por isso, a gestão 
está buscando, desde o 
primeiro dia da gestão 
– quando o secretário 
esteve com o governa-
dor Ronaldo Caiado no 
Hospital –, ações de 
curto, médio e longo 
prazo para diminuir a 
sobrecarga do HMI.

Nesse sentido, os es-
forços do Governo de 
Goiás englobam, de ime-
diato, a contratualização 
de novos leitos no Hugol 
e provavelmente no re-
cém-inaugurado Hospital 
Municipal de Aparecida 
de Goiânia (HMAP); a am-
pliação de leitos no HMI, 
em 60 dias; e a cons-
trução, em longo prazo, 
de um novo hospital de 
mesmo perfil, mas com 
o dobro de capacidade 
de atendimento do atual 
Materno-Infantil.

Além disso, o gestor 
se colocou à disposição 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiânia 
para oferecer soluções 

à falta de atendimento 
pediátrico na rede muni-
cipal, a fim de que casos 
de menor complexidade 
tenham resolutividade 
nas unidades municipais, 
como no Cais Campinas, 
que concentra hoje todo 
o quadro de médicos pe-
diatras contratados pela 
Prefeitura. Com isso, se-
gundo Ismael, a rede de 
assistência estará com-
pleta em todos os seus 
níveis de atenção e as 
crianças que necessi-

tam do Sistema único 
de Saúde não ficarão 
desassistidas.

Mais leitos de 
UTI e enfermaria

Somente no Hospi-
tal Estadual de Urgên-
cias Governador Otávio 
Lage de Siqueira (HU-
GOL), serão ativados 
mais dez leitos de UTI 
pediátrica e até 39 (no 
mínimo 30) leitos de 
enfermaria, nos pró-

ximos quinze dias. Há 
também previsão para 
ampliação do centro 
cirúrgico. As definições 
contratuais ainda estão 
em andamento, em ca-
ráter de urgência, para 
que as medidas possam 
impactar o quanto an-
tes a qualidade do ser-
viço na rede de saúde 
de Goiás. A negociação 
também se estende ao 
Hospital Municipal de 
Aparecida de Goiânia, 
com o qual se espera 

a contratualização de 
outros 10 leitos de UTI 
e 30 leitos de enferma-
ria pediátricas, também 
para início de funciona-
mento imediato.

A porta de entrada 
para emergência pediá-
trica continuará sendo o 
HMI e o Cais Campinas. O 
HUGOL receberá somen-
te os pacientes encami-
nhados pela Central de 
Regulação, ou, como já é 
realizado atualmente, os 
casos de trauma.

ação imediata prevê, para os 
próximos quinze dias a ativação 
de mais 10 leitos de UTi e cerca 
de 30 de enfermaria
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Acusado de peculato e lavagem de 
dinheiro, Temer vira réu pela 2ª vez
O ex-presidente Michel 
Temer se tornou réu na úl-
tima terça-feira (2) em pro-
cesso que teve origem na 
Operação Lava Jato. O juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal, aceitou 
as duas denúncias contra 
o ex-chefe de Estado fei-
tas pelo Ministério Público 
Federal, semana passada, 
no Rio. O presidente Temer, 
Moreira Franco e mais 11 
pessoas se tornaram réus.

Temer responderá por 
corrupção passiva, pecu-
lato (quando funcionário 
público tira vantagem 
do cargo) e lavagem de 
dinheiro por desvios em 
obras da Usina Angra 3, 

no sul fluminense. Ele já 
é réu em processo por 
corrupção envolvendo o 
grupo JBS – conhecido 
como o caso da mala. 

Nas duas denúncias 
oferecidas pelo MPF, o 
desvio calculado é de R$ 
18 milhões das obras de 
Angra 3, além de paga-
mento de propina de R$ 
1,1 milhão. 

Também viraram réus 
João Baptista Lima Filho, 
o Coronel Lima, tratado 
como operador financei-
ro do ex-presidente, e o 
ex-ministro emedebista 
Wellington Moreira Fran-
co. O ex-ministro e o ex-
-presidente teriam atu-

ado para nomear Othon 
Luiz Pinheiro como pre-
sidente da Eletronuclear 
e operar os desvios de 
dinheiro. Othon e suas 
filhas, Ana Cristina da 
Silva Toniolo e Ana Luiza 
Barbosa da Silva Bolog-
nani também são réus 
por evasão de divisas. 
As duas são acusadas de 
manter contas ilegais no 
exterior com cerca de R$ 
60 milhões.

Expostos 
com clareza

Na decisão, o juiz Mar-
celo Bretas diz que os fa-
tos foram expostos com 

clareza pelo MPF, confor-
me preconiza o Código de 
Processo Penal e ratifica 
competência para julgar o 
caso, uma vez que o pró-
prio analisou processos 
anteriores de desvios nas 
obras da usina nuclear. “O 
parquet colecionou aos 
autos inúmeros elementos 
de prova (quase 2.500 fo-
lhas de documentos), des-
de registros de ligações, 
mensagens eletrônicas, 
cópia do contrato de 
serviços, cópia das notas 
fiscais, comprovante de 
transferências bancárias, 
relatório da Receita Fede-
ral, Relatório Conclusivo 
do IPL 4621, até o termo 

de colaboração citado”.
Das denúncias, o juiz 

destaca que, entre 2012 
e 2016, em tese, Michel 
Temer teria determinado 
o desvio de R$ 10,86 mi-
lhões de contratos da En-
gevix com a Eletronuclear 
e que os pagamentos te-
riam sido efetivados com 
auxílio do coronel Lima. 
Bretas também ressalta 
que entre 2013 e 2016, 
o coronel Lima, junto 
com a esposa, Maria Rita 
Fratezi, teriam “dissimu-
lado o montante de R$ 
14.535.694 provenientes 
dos delitos de corrupção 
e peculato”, por meio de 
contratos fictícios com 

empresas contratadas 
pela Usina Angra 3.

O ex-presidente Temer 
e o ex-ministro Moreira 
Franco foram presos pre-
ventivamente no último 
dia 21, na Operação Des-
contaminação, mas foram 
soltos quatro dias depois, 
por decisão do desembar-
gador Ivan Athié, do Tri-
bunal Regional Federal da 
2ª Região. O MPF recorreu 
das solturas ontem (1º).

As denúncias do MPF 
estão baseadas na delação 
do empresário José Antu-
nes Sobrinho, da constru-
tora Engevix contratada 
para serviço eletromecâni-
co em Angra 3.
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cuidados 

Autismo: desinformação e 
mitos alimentam preconceito

Muitas pessoas 
ainda acreditam 
que o autismo 

representa uma espé-
cie de condenação sem 
volta e que o diagnós-
tico significa uma vida 
sem oportunidades – e é 
exatamente esse tipo de 
desinformação e mito 
que alimenta o precon-
ceito. A avaliação é do 
pediatra e neurologista 
infantil, Clay Brites.

Para o especialista, 
o Dia Mundial da Cons-
cientização sobre o Au-

tismo, lembrado nos dia 
2 de abril, ajuda a socie-
dade a refletir melhor 
acerca dos avanços e, 
principalmente, do que 
ainda precisa melhorar 
para dar suporte amplo 
e transdisciplinar e esse 
grupo de pessoas e suas 
famílias. A data é reco-
nhecida pela Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS).

“Muitos casos são 
severos e passam essa 
impressão mesmo, mas 
a maioria, não. Ainda 

vemos muitos casos 
graves, inclusive, por-
que estamos assistindo 
a uma geração passada, 
em que o diagnóstico 
foi tardio. Espero que, 
com as informações re-
centes, a nova geração 
tenha outra evolução, 
bem mais satisfatória, e 
derrube muitos mitos.”

Em entrevista, Brites 
lembrou que o transtor-
no atinge 1% das crian-
ças no mundo e leva a 
prejuízos na percepção 
e na capacidade de in-
teração social adequada. 
Isso faz com que a crian-
ça com autismo perca 
boa parte da capacidade 
de interagir socialmente 
de forma construtiva, co-
erente, com reciprocida-
de, atenção concentrada 
e compartilhada.

O autismo, segundo o 
pediatra, também pode 
levar a comportamen-
tos repetitivos e inte-
resses excessivamente 
restritos a determinados 

objetos, contextos e até 
pessoas. A criança diag-
nosticada geralmente 
não apresenta bom con-
tato visual, não olha nos 
olhos e tem dificuldade 
para perceber mudanças 
de comportamento de 
grupos e de ambientes.

“Essas crianças cos-
tumam ter reações cor-
porais anormais frente 
a situações emocionais 
ou induzidas pelo gru-
po como, por exemplo, 
movimentos de mãos re-
petitivos. Elas têm muita 
dificuldade em conver-
sar, só falam aquilo que 
lhes interessa – qual-
quer coisa induzida por 
terceiros ela simples-
mente ignora, não dá 
continuidade.”

“Elas têm uma hiper 
preferência por objetos, 
têm distúrbios de sen-
sibilidade, costumam 
ter medos inexplicáveis 
ou desproporcionais ao 
que está acontecendo”, 
acrescentou.  

Os sintomas começam 
a aparecer nos primeiros 
três anos de vida e o 
ideal é que o diagnós-
tico seja feito o quanto 
antes, abrindo caminho 
para modelos de inter-
venção comportamen-
tais ou desenvolvimen-
tais – de preferência, 
abordagens que tenham 
fundamentação cientifi-
ca e um grande número 
de pesquisa com amos-
tragem populacional 
significativa.

“A importância está 
em ajudá-los a adquirir 
competências suficien-
tes e a tempo de pode-
rem ser mais funcionais 
e socialmente melho-
res adaptados nos anos 
mais difíceis que se se-
guirão, ao adentrarem 
na escola ou no traba-
lho.  Nesse processo, a 
intervenção precoce e a 
oportunidade de ofere-
cer os melhores mode-
los auxilia na preserva-
ção ou até no ganho de 

capacidade intelectual e 
de linguagem social ver-
bal e não verbal.”

Livro
Clay Brites e a espo-

sa, a psicopedagoga Lu-
ciana Brites, são autores 
do livro Mentes Únicas. 
A proposta é colocar à 
disposição informações 
que ajudem a nortear a 
família, a escola, os pro-
fissionais e as instâncias 
de gestão e de Justiça 
sobre como proceder 
com pessoas com autis-
mo.

Com linguagem aces-
sível, a publicação, se-
gundo ele, mostra que o 
autismo, ao contrário do 
que muito pensam, não 
é o fim de tudo e que, 
apesar de todas as difi-
culdades, o conhecimen-
to é fator fundamental 
para que crianças dentro 
do espectro tornem-se 
seres humanos realiza-
dos dentro de suas par-
ticularidades.

Dia Mundial da Conscientização sobre 
o autismo, lembrado no dia 2 de abril, 
ajuda a sociedade a refletir melhor 
acerca dos avanços e, principalmente, 
do que ainda precisa melhorar para 
dar suporte amplo e transdisciplinar e 
esse grupo de pessoas e suas famílias
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  Um novo filme de “Os Caça-
Fantasmas” está sendo produzido, e o 
diretor do longa Jason Reitman escalou 
para trabalhar no novo projeto a atriz de 
12 anos Mckenna Grace, que viveu uma 
versão jovem de Carol Danvers em 
“Capitã Marvel”.

  James Gunn divulgou, o trailer estendido 
de seu próximo projeto! “Brightburn: Filho 
das Trevas” é o novo terror de Gunn. O longa 
conta a história clássica do Superman.

  A cantora Tiê lançou o clipe da faixa 
inédita “Deixa Queimar”. A música, que 

fará parte da trilha sonora da série 
“Carcereiros”, da TV Globo.

  Lagum lançou o single “Detesto 
Despedidas”. Esta é a primeira faixa que 
vai compor o segundo álbum do grupo, 
previsto para ser lançado em junho.

iN coNcERT
Dia 30 de abril, o Flamboyant In 

Concert celebra o rock com Dado 
Villa Lobos & Marcelo Bonfá. A 
dupla irá apresentar show com 

repertório de dois álbuns clássicos, 
cuja turnê comemora os 30 anos 
de lançamento do “Dois” e “Que 
País é Este”, da Legião Urbana. A 

apresentação será dia 30 de abril, às 
19h30, no Deck Parking Sul.

BaUNilHa REal
No mundo ainda existem muitos 

padrões impostos e sabemos que, 
para descontruir rótulos, é preciso 

de autoconfiança. O Boticário acaba 
de lançar a Nativa SPA Baunilha 

Real, a nova linha integrante das 
famílias de cuidados corporais é 

feita com ingredientes sofisticados 
para mulheres que desejam revelar 

e reforçar a sua própria intensidade. 
O segredo da autenticidade dos 

produtos está na Baunilha Bourbon 
Africana.

KaRaoKÊ
Dando início à programação do 
mês de abril, a Monkey Goiânia 

realizará o evento “Karaokê 
Cremoso Monkey”, nesta quarta-

feira (03), a partir das 20 horas, com 
entrada gratuita. O karaokê, que 

funcionará na área externa da casa, 
conta com milhares de músicas de 

estilos variados. A casa também 
oferecerá ao público dobradinha de 
caipirinha, cozumel e catuaba, além 
de promoção de chope puro malte, 

até as 23 horas.

PÁscoa
Os empresários Rita e Odilon 
Cascão recebem convidados 

para o lançamento da Páscoa da 
Richesse Confeitaria, na unidade da 

República do Líbano, no próximo 
dia 4 de abril, às 19h.  Responsável 

pela criação de novos pratos e 
sabores, Rita Cascão vai apresentar 

a linha especial desenvolvida 
com chocolate belga Callebaut, a 

nova vitrine da Páscoa e a Maison 
du Chocolat, uma novidade da 
unidade do Setor Marista. Os 

empresários aproveitam a ocasião 
para mostrar aos convidados o 

novo lay-out da loja, assinado pelo 
arquiteto Leo Romano.
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rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Corrida - Equipe goiana foi selecionada para o Red Bull Ladeira Abaixo 2019, corrida 
de carros sem motor da Red Bull que acontecerá no próximo dia 14, em São Paulo. 
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Presença VIP - A decoradora e digital influencer Candice 
Fragoso está confirmada como presença vip no Projeto Villa 
Saudável, do Shopping Bouganville, que acontece hoje. 
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Sunset - O Empresário Alcides Junior e sua amiga e 
anfitriã Karolina Freitas, marcaram presença no último 
sábado dia 30 na Festa Sunset no Restaurante Kabanas. 

Encontrinho - O maquiador regional de O Boticário, George 
Luna, participou de encontrinho com digitais influencers, 
Flávia Toledo e Poliana Toledo. No evento, o make-up deu 
dicas sobre a máscara de cílios ideal para cada convidada.
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Declaração Do imposto De renDa
Faltando um pouco menos de um mês 
para entrega da declaração de impos-
to de renda para Pessoa Física (irPF), 
o Núcleo de apoio Contábil e Fiscal 
(NaF) da Faculdade Estácio de Goiás 
está realizando de segunda a sexta 
atendimento gratuito à comunidade. 
além de tirar as principais dúvidas 
dos cidadãos, os alunos do curso de 
Ciências Contábeis estão prontos para 
ajudar os contribuintes, dando esclare-
cimentos, preenchendo o documento e 
enviando a declaração. Mais informa-
ções: (62) 3623-4114.
 
reméDios
O mês de abril é marcado pelo reajuste anual dos preços dos remédios. O 
aumento deste ano já passa a valer a partir de domingo, 31 de março, e fica-
rá entre 1,36% e 4,45% para os medicamentos que necessitam de prescrição 
médica. A Drogaria Santa Marta, no entanto, vai segurar esse reajuste, que só 
será repassado aos clientes a partir do dia 11 de abril.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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GIRO

receita FeDeral

Alunos da Faculdade Estácio de Goiás dão 
orientação gratuita sobre Imposto de Renda

Faltando um pouco 
mais de um mês para 
entrega da declara-

ção de Imposto de Renda 
para Pessoa Física (IRPF), o 
Núcleo de Apoio Contábil 
e Fiscal (NAF) da Faculda-
de Estácio de Goiás está 
realizando de segunda a 
sexta atendimento gratui-
to à comunidade. Além de 
tirar as principais dúvidas 
dos cidadãos, os alunos 
do curso de Ciências Con-
tábeis estão prontos para 
ajudar os contribuintes, 
dando esclarecimentos, 
preenchendo o documen-
to e enviando a declaração.

Segundo a coordena-
dora do curso de Ciências 
Contábeis da Estácio de 
Goiás, Johelma Umbelino, 
essa atividade é de gran-
de importância porque os 
estudantes têm a opor-
tunidade de vivenciar a 

profissão que escolheram 
e fazer o atendimento ao 
público de forma bem hu-
manizada, além de cumprir 
com o papel social. “Todas 
as pessoas que forem ao 
NAF poderão sair com o 
recibo e comprovante de 
declaração”, comenta.

Pioneiro em educação 
fiscal no âmbito universitá-
rio, o Núcleo de Apoio Con-
tábil e Fiscal é uma inicia-
tiva da Receita Federal do 
Brasil e busca dar suporte 
contábil e fiscal às pesso-
as físicas de baixa renda e 
para as micro e pequenas 
empresas. Além de oferecer 
esclarecimentos sobre a 
Declaração do IRPF, o NAF 
oferece serviços como ne-
gociação para pagamentos 
de tributos, verificação de 
regularidade de CPF, aber-
tura de empresas e pales-
tras de educação fiscal.

Esclareça todas as suas dúvidas, 
faça sua declaração e envie 
corretamente seu imposto de 
renda 2019 para receita Federal
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A Tecnoshow Comigo 2019 terá início na próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Até 
12 de abril, a expectativa dos organizadores é movimentar mais de R$ 2,5 bilhões 
em negócios e receber público superior a 106 mil pessoas. São mais de 550 exposi-
tores de diferentes áreas e marcas confirmados. Esta é considerada a terceira maior 
feira de tecnologia rural do Brasil e a primeira do Centro-Oeste. Neste ano, a capital 
do Estado será transferida, simbolicamente, para Rio Verde durante a feira. 

atenDimento gratuito sobre 
imposto De renDa pessoa Física 
2019
Onde: Núcleo de apoio Contábil e Fiscal 
da Faculdade Estácio de Goiás – Campus 

Estação (Avenida Goiás Norte, Nº 2151, 
Centro – Shopping Estação da Moda)

Horários: 
2ª feira: das 9h às 11h30, das 16h30 às 22h

3ª feira: das 9h às 12h e das 16h30 às 22h
4ª feira: das 9h30 às 12h e das 16h30 às 22h
5ª feira: das 7h30 às 9h40 e das 16h30 às 22h
6ª feira: das 7h30 às 11h e das 13h30 às 22h
Data: até 30 de abril

serviço
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Para anunciar ligue (62)   4101-3231quarta-feira, 3 DE abril DE 2019 www.diariocentral.com.br
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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 com-
promisso, 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. Con-
sultora 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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Copa do Brasil 

Atlético Goianiense enfrenta o 
Santos na próxima quinta-feira 

para o duelo contra o Santos no jogo de 
ida pela terceira fase da Copa do Brasil, o 
Atlético-GO terá sua casa lotada e quase 

todos os ingressos esgotados para o duelo no 
estádio Antônio Accioly. Com mais de 7,4 mil 
ingressos já vendidos.

De acordo com o jornalista Arthur Magalhães, 
da Rádio Bandeirantes 820 AM foram emitidos 
mais de 7,402 ingressos para o duelo entre Atlé-
tico-GO x Santos e a carta total é de 10.093. Para 
isso, a diretoria disponibilizou mais mil ingressos 
à R$ 20 para o torcedor atleticano.

Agora, o Atlético-GO vira à página e con-
centra suas forças no jogo de ida pela terceira 
fase da Copa do Brasil contra o Santos. Nesta 
quinta-feira(4), às 19h15 (horário de Brasília), 
no estádio Antônio Accioly.

Já pelo jogo de volta da semifinal do Goia-
não, o Atlético-GO recebe o Vila Nova no próxi-
mo dia 7 de abril, domingo, no estádio Antônio 
Accioly, em Goiânia. De acordo com a progra-
mação, o jogo está marcado para ser realizado, 
às 16h (horário de Brasília).

Os ingressos para a torcida do 
dragão ainda estão disponíveis Di
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